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Beliigymiuisteri reuclelet 
a „tnagyar gyóg~1Prkönyv" életbe hiplelésének lárgyúban. 

:lJ092 1. Minden egészségügyi tisztviseW, hatú
is;i. sági és gyakorló orvos, állatorvos és gyógy

szerész köteleztetik 1872. év mártius 15-dik 
napjától, az 1871. évben a „Pesti könyvnyomda
részvény-társulat" betüi"el nyomatott magyar 
gyógyszerkönyvben foglalt szabtÍlyokat meg
tartani. 

2. Minde11 gyógysze'rhír-tulajdonos vagy 
gyógyszertár-kezeW tartozik g;yógyszertára szú
mára e gyógyszerkü11yvnek egy példányát meg
szerezni. 

3. A törvényhatóságok felbivatnak, jelen 
rendeletet még kiilöniisen ·"10 orvosi és gyógy
szerészi személyzet tndorná~ára jnttah1i. 

Kelt Budán, 1871. év december 4-én. 



ELŐSZÓ. 

PRAEFATIO. 



J:\z orszúg·os l\:(Jzeg·észség·i Ta.11á.cs, ala1)szcr
kezeténck megfeleW · hivatása folytán , felter
jesztést intézett a magyar királyi BcHigyministc
riumhoz, e magyar gyógyszerkönyv kiadása 
·végett. 

A magyar királyi Belügyministerium ennek 
folyttín · felhivta az orsztígos közegészségi Ta
nácsot, hogy a gyógyszerkönyvet kidolgozza, 
és egyszersmind annak kinyomatását elrendelte. 

E czélból a Tanács saját kebeléblJl bizott
stígot küldött ki, melynek . tagjai gyanánt a kö
vetlrnzök mHködtek : 

Elnök: 

Than Kál'oly, vegytuclór, a vegytan ny. r. egye
temi t.anára; az országos közegészségi Tanitcs rendes 
tagja. 

Jegyző: 

Gl'ÍlSZ Lajos, orvos- és sehészluclór; cgycLerni m. 
1 anitr ; az országos közegészségi Tanács rendes tagja és 
jegyzője. 

Tagok: 

'Vagner János, orvosluclór; ny. r. egyetemi tanár: 
az országos közegészségi tanács rendes tagja. 

Consilium Sauitatis Uegni Hungnriae con
fonnitcr statutis :mis fundamcntalibns Ministcrio 
pro negotiis internis editionem huius Phanna
cnpoeae Hungnricac proposuit. 

i\linisterinrn pro negntiis intcrnis Hegni 
Hungariac propositioncm lmnc appl::tcic1am; 
Consilium Smiitatis Uegni ad claborationc1u 
upcris lmius cvocavit et Phannacopocmn Hun
garicam irnprimere iussit. 

Scopo huic ac1tingenc1o Consilimu Sauitatis 
Ucgui e gremio suo commissionem nominavit., 
cuius membrorum instar collaborabant : 

J 
Praeses: 

Cal'olus 'l'han, cherniae docl.or: professor 
narius puhlicus Universit. R. Pestiens. Sanilatis 
silii Hegni Hungariac memhrum orclinaril1m. 

Notarius: 

onli
C:on-

Lmlovicm; Gl'ÍlSZ, medicinac cl dtirnrgiae dn· 
clor; Universit. H. Pesliens. docens: C:ousilii San ital.is 
Rcgni Hnngariac mcmhrum orclinarium el nolarins. 

Socii: 

Joannes 'Vagner, rnciliduac dodor; profe:;sor 
onliual"ius pnblicus U ui vcrsil. It Pcsliens. C:o11silii Saui
tatis Hcgni Hungariac membrum orcliuariurn. 



VIH 

Korányi Frigyes, orvos- és sehészludór, ny. r. 
egyetemi lanár: az országos közegészségi Tanitcs rendes 
tagja. 

Balogh Kálmán, orvoslmlór; ny. r. egyelemi ta
nár; az országos közegészségi Tanács rendkivlili tagja. 

l\Iargó Tivaclar, bölcsészet.-, orvos- és sebészl.u
dór; ny. r. egyetemi lanitr: az országos közegészségi 
Tanács renclkivlili lagja. 

llliiller Bernát, höksészel.ludór; gyógyszerlártulaj
donos: az országos közegészségi Tanács rendkivüli lagja. 

. J árnmy Gusztáv, gyógyszerliu·Lulajdonos. 

A , l .. l . 1 1 , , 'l gyogyszer rnnyv u.c o gozasana 
lwzö alapelvek vétettek figyelembe: 

a követ-

1. A belüremlbe :;oroll nevezéknek megúllapil.ú:;a 
álalánosan a luclományos müszavak hasznúlalúval 
lörténi. 

Sl. A gyógyszerkönyvbe felvell. szerek meglml.itro
zásánál nem csak a szoros értelemben vell luclománynak. 
hanem a közhasználal.nak igéliyei is Lekinlelbe vélell.ek. 

3. Az erősen haló és a készítési módi.ól függö 
különbségeknek aláveletl szereknel, különösen az u.i 
oszlrák, ugy minl mús országok gyógyszerkönyveikkel 
öszharígzó tartalom és készilési mód fogacltatoll el. 

-L A kereskedésben előforduló különföle ruinőségii 

szerek köziil mindenütt a legjobb rninöségüek vétet
tek fel. 

rx 

Fridericns Korányi, medicitiae et chirurgiae do
clor; professor ordinal"ius publicus Uhivers. R. Pesti ens. 
C:onsilii Sanitalis Regni Hungariae membrnm orclina
rium. 

Colomamms Balogh, meclicinae cloclor: professor 
orclinarius publicus Univers. R. Pestiens. C:onsilii Sani
latis Hegni Hungariae mcmbrnrn extraorfünarium. 

Theoclorns Margó, cloclor philosophiae medicinae 
el dürurgiac; professor ordinarius publicus Univers. R 
Pesliens. C:onsilii Sanilatis Hegni Hnngariae membnun 
extraorclinarium. 

Bernhardus l\Iüller, philosoplüae doclor; phar
rnacopola: C:onsilii Sanitalis Hegni Hungariae membrum 
cxlraorclinarium . 

Gustavus J ármay plmrmacopola. 

Principia in elaboratione Pharmacopoeae 
lrnius consecuta sequentia fuerc: 

l. Nomenclalura online alphabelico emunerata ar-
1 iculórum denominalionihus scientiflcis adaplabalur. 

2. ln selcclionc articulorum receptornm non tan
lum raliones strici.e scientificae, secl eliarn usus praxeos 
cmmnunis spectahantur. 

3. ln praeparalione arliculorum vehemenlcr agen
lium el sec1111dum modos cliversos praeparalionis diffo
rcnliílm, nova praecipue pharmacopoea Austriaca ncc 
non pharmacopocae aliarum genlinm eo respeclac suul 
inluilu : ul praeparala haecce in quantum fleri polcra! 
nec quoad concenlralionis graclurn, nec quoad praepara-
1.ionis moclum clifferanl. 

4. E pracparalis in mercalurn occurrenlibus cliver
sae qualitalis, ubique oplima selecla fuerunl. 



VIII 

Koranyi Frigyes, orvos- és sebésztudór, ny. r. 
egyetemi tanár: az országos közegészségi TaMtcs rendes 
tagja. 

Balogh Kalmán, orvosludór; ny. r. egyelemi ta
nár; az országos közegészségi Tanács renclkivlili tagja. 

JUargó Tivaclar, bölcsészet-, orvos- és sebésztu
dór: ny. r. egyetemi Lanár; az országos közegészségi 
Tanács renclkivlili lagja. 

l\Iiiller Bernát, höksészetlutlór; gyógyszerlárlnlaj
donos: az országos közegészségi Tanács renc1kivlHi lagja. 

J armay Gusztav, gyógyszerlitl'tulajclonos. 

A gyógyszerkönyv kic1olgozástíná1 a követ
J.iezö alapelvek vétettek figyelembe: 

1. A betürenclbe soroll nevezéknek mcgállapilúsa 
álalánosan a ludornányns müszavak hasznitlalával 
lijrtént. 

2. A gyógyszerkönyvbe felveti. szerek meghalitro
zásánál nem csak a szoros értelemben vcll lnclománynak. 
hanem a közhasználaLnak igéliyei is Lekinlelbe vétettek. 

:3. Az erősen haló és a készilési módlól függö 
különbségeknek aláveletl szereknél, kiHöuösen az uj 
oszlrák, ugy minl mús orszitgok gyógyszerkönyYeikkcl 
öszhangzó tartalom és készilési mótl fogadtalolL el. 

.i, A kereskeclésben elöforduló klilönl'éle ruinöségú 
szerek közül minclenül.t a legjobb minöségüek vélel
lek fel. 

IX 

Fridericns Korányi, medicitiae et chirnrgiae do
etor; professor ordinal'ius publicus Ul1ivers. R. Pesti ens. 
C:onsilii Sanilatis Regni Hungariae membrnm ordina
rium. 

Colomanuus Balogh, medicinae doclor: professor 
orc1inarius publicus Univers. H. Pestiens. C:onsilii Sani
latis Regni Hungariae mcmbrum exlraorélinariv.m. 

Theoclorus Margó, doclor philosophiae medicinac 
el. chirnrgiac; professor ordinarius publicus Univers. R. 
Pestiens. C:onsilii Sanilatis Regni Hungariae membrum 
exl.raordinarium. 

Bernharclus 111iiller, philosophiae doclor; phar
macopola: C:onsilii Sanilalis Regni Hungariac membrum 
cxlrao1·c1inarium. 

Gustavus Jarmay plmrmacopola. 

Principia in claboratione Pharmacopoeae 

huius consecuta sequentia fuere: 

l. Nomenclalura online alphabclico enumerala ar
liculórum denominalionibus scientificis adaplabalur. 

2. ln selcclione articulorum receptorum non lan
lurn raliones slricle scienlificae, sed eliam usus praxeos 
eornmunis spectabantur. 

:3. ln praeparalione arliculornm vehemenlcr agen
lium el sec1111dum moclos cliversos praeparalionis diffc
rcnliLÍrn, nova praecipue pharmacopoea Auslriaca ncc 
non pharmacopocae aliarum genlinm eo respeclac suul 
inluitu : ut praeparala haecce in quantum ficri polernt 
nec quoacl concenlralionis gradum, nec quoacl praepara
lionis modum differanl. 

.1,. l~ praeparnlis in mercalura occmrenlilms divcr
sae qualitalis, ubique oplima selecla fuenml. 



\íl 5. A vegytani készítmények elöúllfütsa vagy meg
Liszlilúsa mind azon eselekben elöiraloll, melyekben a 
gyári készitmények minőségükre nézve több bizlosilékol 
nem nyujthatnak, mint a kis mérvben lörténl költsége
sebb elöállitás ulján nyert szerek. 

Az értékesebb és halásos gyári készilményck liszla
ságiumk kipuhalolásitra azonban, lehelölcg nem csak 
minőségi, hanem mennyiségi lekinletben is, kellő gond 

fordillatott. 

6. A gyógyszerkönyvbc felvcll. ltigitolt savak lii
n1é11ységi fokozulaikra ·11ézve a1.::kénl viszönylanak, 11.ogy 
ugyanazon mennyiségü higiloll sav mindenkor cgycnlii · 
rncnnyiségü égvényes anyagot kiizömbösil. 

7. i\limlcnüll, hol a hőfok rendszere nincs jelezve, 
az, Celsius szerinl érlendö. 

8. Az eddig hasznúlatlmu volt oszlrák gyógysze
részi mérlék, a gramm súlymérlékl"eudszcr állal hclycl
l esilletett. 

XI 

5. Prneparalio aul clepuralio praeparatorum chc
micalium prnescri12ta est, ubicmu1ue praeparala ofüci
narnm maiorem non praebent certituclínem bonae inclolis, 
quam illa, qnae in dosibus exiguis sed :rnaioribus cx
pensis pracparanlm. 

l\fa,"l:imae curae vero pro investigatione praeparalo--. 
mm in fabricis cmtorum.ac inquinationum eorum, non 
lanlum quoad qualilatem sed eliam quoacl qnanlilatem 
adhibitae sunt. 

6. Acicla dilula in pharmacopoea lrnngarica rcccpta 
11uoacl graclum conccntralionis ita congruunl, ul quac
piarn acicli diluti cuiusvis quantilas, eamlern quanlila
lem alicuius corporis alkalini, neutram reddal. 

7. Ubicunque lemperaturae graclus absquc nomi
natione scalarum lherrnometricarum occurrunt, graclus 
thcrmometri Celsiani subintelligunlur. 

8. Ponderi mcdicinali Austriaco hucusr1ue usilal.o, 
pondera systernalis grammalurn subslitula sunt. 



xn 

Atalános szabályok és jegyzetek. 

1. Azon gyógyszcl'ck1 n1clyekel a gyógyszerész csak igazolt 
orvosnak renclelvénye folytán szolgállalhat, kereszllcl ~r vannak 
megjelölve. 

g, Mindazon kcszilmények, melyeknek készitesi módja elö 
vau irva, csak is e szerint kCszilcndök. 

3 .. A.zon gyógyszerek, 1~1elyck ugyan e gyógyszerkönyvben 
uincsenck felvéve, azonban az orvosok.Ló! rendeltelvén 1 a gyógy
st.erlárakban larlalnak, a legjobb minöségüek, és 1ninden 
ha1nisitúslól vagy tiszlállansúgtól n1cnlek legyenek. 

4. Ila az orvos azon adagnál, rnely a n1e1lékcll táblás 
kin1ulat:ísban legnagyobbnak van n1cgjelölve, nagyobbal ren
del, rendelvénye mellé felkiáltó jell ! legyen. 

5. Ila az orvos oJ,Y gyógyszert rendel, 1nelynek külöufélc 
l.örnénységi fokozatai fordulnak elö a gyógyszerkönyvben, a 
nélkül, hogy azok rnlamelyikél·jelezné: mindenkor a h i g i l o l I 
és szeli de b b szolgúllassék. 

Ha pedig oly gyógyszer rcndellelik, melynek nyers és 
tiszlilotl 1ninősége van előírva: belső használatra inindenkor a 
lisztitott·n1inöségli adassék. 

!l. A külön láblázalbm1 elösoroll kém szer e k minden 
gyógyszerlál'hau 1ni11dcnkor készqn larlassanak. 

XlII 

Regulae et notae generales. 

1. Medicamiiia, quae a pharmacopola non dispensanda 
sunl, nisi a n1edico legitin1al.o praescripfa fuerint, signo ·1· 
nolala sunl. 

:?. Praeparala, quorum formula praeparandi nolala esl, 
nonnisi secunc1u1n hanc for1nula1n praeparare licct. 

3. Quaecunque medicamina, licel in pharmacopoea hun
garica nou i·ccepla sint, huneu a 1ncdicis passiln praescribi el 
ex hac causa in phar1nacopoliis praeslo esse solent, nec inqui
nala nec corrupl.a, serl oplimae indolis sínt oporlel. 

4„ Si n1edicns n1ajoren1 dosin1 inedica1ninis cujuschun ín 
labula s. d. dosium maximanun nol.ali praescribere inlendil, 
qua1n quae ibi qua n1axitna notata invenitur, praescriplioni 
signu1n ! addat. 

5. Quodsi a medico meclicamenlum, cujus plures in 
phar macopoea cilanlur concenlralionis aul forlitudinis graclus, 
pra escriplum fuerit, quin concentralionis gradus specialim de
clara lus conspicialur, di l u la cl mi l i o r s p e e i es sempe1· 
dispensanda est. · 

Ila quoque, si medicmnentum, quocl el crudmn el depu
ralum seu reclificalum in pharmacopoea proslat, pro usu in
lemo sine dislinclione praescriplum fuerit, depural.um seu 
recl ifiealum semper dispensetur. 

ü. Re a g e n l i a in tabula speciali enu1nerala ín quovis 
pharm acopolio omni l~mpore praeslo esse debenL 



xn 

Atalános szabályok és jegyzetek. 

j. Azon gyógyszc1·cki niclyekeL a gyógysze1·ész csak igazolt. 
orvosnai, renclelvénye folytán szolgállalhat, kcreszltcl -f vannak 
megjelölve. 

g, Mindazon kcs7.ilmények, melyeknek készilési módja elő 
vau irvn, csak is e szerint készilcndök. 

3. Azon gyógyszerek, melyek ugyan e gyógyszerkönyvben 
nincsenek felvéve, azonban az orvosoktól rendeltelvén, a gyógy
szertárakban tartatnak, a legjobb minőségüek, és l!linclen 
hatnisitáslól vagy tiszlátlansúglól incnlek legyenek. 

4. Ila az orvos azon adagná1, rnely a n1ellékcll táblás 
khnulatásban legnagyobbnak van megjelölve, nagyobbal ren
del, renclelvénye mellé felkiáltó jelt ! legyen. 

5. lla az Ol'YOS o}:~r gyógyszert rendel 1 inclynek különféle 
l.ö1nénységi fokozatai fordulnak elö a gyógyszerkönyvben, a 
nélkül, hogy azok valal!lclyikél·jelezné: mindenkor ah i gi lo l I 
ós s z e 1 i cl e b b szolgáltassék. 

Ha pedig oly gyógyszer rcndollelik, melynek nyers és 
liszlilotl tninősége van elöirva: belső hasznü.!alra nlindenkor a 
liszlil0Lt·n1inöségü adassék. 

G. lt külöll láb!ázalba~t clösoroll k é n1 szer e k ininden 
;;yógyszerlárhan 1nindcnkor készi}n larlassanak. 

XIII 

Regulae et notae generales. 

1. Medicamilia, quae a pharmacopola non dispensanda 
sunt., nisi a 1nedico 1egili1nal.o praescripfa fuerint, signo ~1· 

nolala sunL 

3. Praeparala, quor;un fommla praeparandi nolala est, 
nonnisi secunc1tun hanc for1nulan1 praeparare licct. 

3. Quaecunque meclicamina, licet in pharmacopoea hun
garica non rccepta sínt, ta1neu a n1ctlicis passitn praescribi el 
ex ltac causa in phar1nacopoliis praeslo essc solen!, nec inqui
nat.a nec co1Tupla, serl oplimae indolis sint oportel. 

4„ Si 1nedicns 111ajore1n doshn 1ncdican1inis cujusdatn in 
tabula s. cl. dosium maximanun nol.ali praescribere inlenclit, 
quam quae ibi qua maxima nolata invcnilur, praescriplioni 
signu1n ! addat. 

5. Quodsi a medico medicamenturn, cujus plures in 
phar macopoea citanlm concenlralionis aul forlitudinis gradus, 
pra escriplu111 fuerit, quin conccntralionis gradus speciati1n de
clara lus conspiciatur, di l u t a el mi 1 i o 1· s p e e i e s sempei· 
dispensanda esl. . · 

Ila quoque, si medicamenlum, quocl el cruclum el depu
ratmn scu rectificalum in pharmacopoca prostal, pro usu in
temo sinc disl.inctionc praescriplum f'ueril, depuralrnn seu 
recl ificatum sem per dispensetur. 

G. Re a g e n ti a in tabula speciali enumerata in quovis 
phnrm acopolio ornni l~rnporc praeslo esse debenl. 
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Lap. B. Aqua amygdalarum amararum coneenlrata 51 Lap. 
> Aurantii florum 51 Balsamum Copaivae 73 
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> Chlori 53 Belladonnn . 77 
, Cinnamonli sin1plex . 55 Benzoe 77 ,, Cinnamomi spirituosa 57 Bicm•bouas Natl'i 301 
> destillata simplex 57 , natricns. 301 ,, Foeniculi 59 > Sodae 301 

' Gonlardi 63 Bichlol'etnm Hyd1•m•gyri . 225 
» Kreosoli 59 Bijodetmn Hythurgyri . ~25 

" Laurocerasi 59 Bismuthum album 7U 

' laxativa viennensis . 283 > llyd1•ico-nitric11111 79 
> Melissae 61 ~· subnitricum 79 
> Menthae crispae 61 Bisulfas Chinii 117 
> :Menthae piperitae (\ 1 Bolus ar1nenu 81 
> Naphae. 51 Boras Sodae . 297 
> oxyrnuriatica 53 Borax clepumta 297 ,..,,, 

plumbica Veneta 297 > 61 , 
,. Rosarum 63 Br·omiclum Natl'Íi 299 

' !'la.tn1lnina 61 Bromureturn. uatricum 299 
» vegeto-rnineralis Goulardi 63 , potassicum 241 

Aquila alba 227 Bullms Scillae siccatns 391 
Arcauurn duplicatum 255 > Squillae 38~ 

Argenlurn nitricum crystallisatun1 63 Bntyrum Autimonii 415 
» nitricum cum kalio nilrico 65 > Cacao 32ó 
,. nilricum fusum 65 
,. nitricum mitigatum fusum 65 e. 

Arnica 67 Cufüii u um 131 
Arscnicnm album . H Calamus 81 
Asa clule.is 77 Calcaria caustica 85 

» foetida 69 :.' cltlo1•ata 83 
Atropinum sulfuricum 71 > hypochlorosa 83 
Aurantium . 71 > oxynmriatica. 83 
Axungia Porc; 73 

' phosplto1•ica 87 



XXlV 

Cina . • 
Cinchoninnm sulfnricum 
Cinnabaris factitia 
Cinnamomum . 
Citrus 
Cochlearia 
Coffeinum 
Colcl,~cinum 

Colchicum . 
Collodium . 

> flexile 
Collyrium udstringens Juteum 
Colocynlhis 
Colombo 
Colnmbo . 
Conium . 
Coriandrum 
Cortex Cassiae einnamomeae 

• Chinae regius 
1, ' C:i:nnnmomi Cnssiae 

> Grnnnti radicis . 
> pe1•uvianus 

Creme céleste . 
C1•emo1• Tm•tari 
Creta alba 
Crocus . 
Crystalli Tm•tari 
Cubeba . 
Cuprum almninatum 

> sulfuricum . 

D. 
Decoctum Sarsnpni•illae compositum fortius 

~ ~ }? n1iti11s 
> Ziltmanni forlius 
::. Zilllnanni 111itius . 

Deutochloridum Hy!lm1•gyri 

Lap. 
125 
127 
127 
127 
129 
129 
131 
131 
133 
133 
133 
133 
133 
89 
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137 
137 
127 
111 
1:d7 
361 
113 
473 
247 

83 
139 
247 
139 
11l9 
141 

141 
143 
141 
143 
225 
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Deutojoi!m•etum Hydmrgyri 
Dextrinum 
Digilalinum depmalum 
Digitali, . 
Dl'aco mitigntus 

::i "~olans 

Dulcamara . 

Elaeosachara . 
Electnnrimu anoilynnm 

,. apei•iens . 
"' aroinalicurn 

E. 

::i aro111alicum cum Opio 
» lenitivum . 
::o e Senna 
, Stomachicnm 

Elixfrium nciilum Hnlle1•i 
E1nplas.t.r·n1n adhaesivu111 horussictun 

> adhaesivum linlen exteusnm . 
,. album . 
,. illlg'li4:'.UI1lllll 

> f:anth:niclmn 
, Canlharirlum perpetuum 

" C!ernssae 

' Cicutae 
> Conii maculati 
> lliar.hylon cornpositurn 

' cliachylon gununi·1•esino~u111 
> iliachylon simplex 
, Eupho1•hii 
„ fnscum 
> glntinosum 
> Hydrargyri 
, Lithargy1•i ('ompositum 
, , sim11lex . 
> Meliloti . 

Lap. 
225 
14rJ 
145 
147 
227 
225 
149 

149 
Hil 
151 
151 
!ól 
151 
151 
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269 
15;) 
l!i3 
157 
155 
lófJ 
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15!) 
ló\J 
lh~t 
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11.i l 
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15fJ 
!öl 
15\J 
161 
lGl 



XXVI 

Emplastrum mercm·iale 
» Minii adusl.nm 
): llOl'iCUIU 
» .oxycrocctun 
:.> Plumbi com1wsitum 
» Plumbi sinq1lex 

' ad Rupluras 
> sapcn1atum 
,, sapo na to-cam Jl lto ratnm 
,, Spernrn.tis Ceti 
), vesicatorinm cousuetm11 

'' JlCI'JlCÍUUm 
E1nulsio an1ygdali11a 

,, commnuis . 
' olei amygtlalai·mi; 
;; oleosa 

Ergotina . 
Euphorbium 
Extracta 
Extractum Aconiti 

" Aloes ·--·0 

" Bcllatlonnae 
,, C:alumlme 
> Cannabis inclicae 
» C:ascarillac 
> C:enianrii 
„ C:helidonii 
„ C:hinac fuscac 

" Cicutae 
,. C:olocynthidu111 

' C:onii 1naculaU 
:·1 Cubeba1·u1n 

I<'e1•1•i pomati 
,, Filicis Maris 

Gcnlianae 
(tran1i11is 
Hyosciami fuliurnw 

'Lap. 
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163 
1G3 
lGG 
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lGl 
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1(j7 
lOG 
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1[)7 
11)9 
169 
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177 
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179 
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178 
181 
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183 
185 
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!Só 
lSö 
18\l 
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Exlract um Hyoscfami scminum . 
» Lactucae virosae . 
> Liquiriliac . 
" Li<111h•iti:w sneci 
' i\falatis Fcrri 
„ Nucis von1ical' . 
» Opii 
» plumbicum 
» Quassiac 
~! Ratanhae dcpuralum 
, Rhci 

" Satnl'l1i 

" Scillac 

" Sccalis cornuli 
» Taraxaci 
,, Trifolii fwl'ini 
» Valcrianae 

Fa1•i11a seminum Siuapis 
Fcrrum Hyrlrogenio rcductum 

" lacticum . 

F. 

" mm•illticum oxydatum 
" oxytlatum nativum l'Ubl'um 
)1 pulvera!.un1 . 
'" scsquichluralum crystallisaturn 
> scsquichloratmn so!utmn 
> sulfuricu1n . 

Filix inas 
Flavedo col'ticis Anl'antii 

> c01·ticis Citri 
Flores B11ayerae 

" Kosso 
" Salis ammouiaci simplices 
" Sulful'is loti 
.... Zinci . 

li'oeuienlu1n 
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423 
189 
191 
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191 
193 
l\J3 
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43 
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Folia Anthos 
::-i Scnnae sine resina 

FroJHles Sabina<> . . 
Frondes 1'1rnjac occi1lentali8 
F1•nct11s Tamarindo1•nm 
l<'i1cns Caragaheeu . 

Galbanurn . 
Gallae . . 

> halepenses 
,. Q11erc11s t.m•cicai> 

Gentinna 
·mandes Quei•cns tosütP 
Glandulac Rottle1·ae 
G!obuli marliales . 
Glycerinmn 
Gramen. . . 
(~uajacun1 . . 

;, ua1i''nn1 ' 
C.iuarana 
Gummi Ammouincnm 

:-.> arahicun1 
,. Dext1•inm11 
, Guajaci 
> Guttae . 
!, l\Iin1osac 

G. 

,. 1•esina Ammouiacum 
, , Asae foetitlae 
> ' Galbanum 

Gulta perchu 
Gutti . . . 

iilyrrha 

Lap. 
373 
207 
375 
445 
4-11 

95 

2UU 
:109 
209 
~09 
211 
3(iő 

36ó 
:111 
213 
:ll5 
~15 

215 
:ll7 

39 
217 
145 
215 
219 
:!17 
39 
69 

:!ti\) 

~Uó 

:IHI 
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H. 
Hepar Sulfnris kalinnm 

"' ::. ·vn1gartJ 
He1•ba Cicufae . 
Hirudo . . . . 
Hy11rargyri Chlorillnm corrosivum 

> ,Jodi<lum viri<le 
; Snbchlo1•ithn11 . 

Hydrargyrum . . . 
o amillato-bicltloratum 
' ammoniatum . . 
.,, bichloraturn a111rnonialtun 

bichloratum corrosivum 
' bijodatum rnbrurn 
,, chloratum rnile 
' chloratum mite laevigatum 
> jodalmn fia vum . . . . 
, jodatum rubrum 
;. n1nriatic11nl cor1•osi,ru1u 
, muriaticnm mite 
~ oxydatu1n . . . 
, oxydatum fla vum . 
» 11erjo<latum . 
> subjoflatum . 
, sulfuratum 1•11ln•um 

Hycli'as Chlornli . . 
, kalicus fnsus . . 
, magnesicus . 

Hydrochloras ammoniacns 
" Ammoniae 

Hydro-jodn.~ J,ixivae 
Hydron1el infanlurn . . . 
Hydroxydum Aluminii . 
Hyoscyamus . . . . . 

T.ap. 
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25fl 
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221 
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223 
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225 
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229 
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247 
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231 
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xxx 

lchlhynco!la 
lnfusum laxalivum 

1. 

)„ Rhci cun1 Nalrio carbbnico 
» S<'nnac compositnm 

Ipecacuanha 
lris 

Jalapa 
.To!fülnm Natrii 
Jodum 
.Todm•ctnm hydrargy1•icnm 

» hydrnrgyrosnm 
i.i Natrii. 
» Potassac 

Junipcrus 

J. 

K. 
Rali aceticum sol\ltnm . 

)) bitartaric111n 
,, carlionicum imrnm 
» carbonicnm solntnm 
„ ca nsti cnm 
" chloricnm 
» hy<lricmu fnsnm 
,, mm•iaticnm oxygenatnm 
> natrouato-tartaricnm 
» nitricnm depnratnm . 
,, oxynnu·iaticnm 
,, sulf111•icum 
» tartaricnm aci!lnm depuratum 
» tnrtaricnm neutrnm 

Kalium aceticum solulum 
» bron1alun1 . 
» carbonicum crudum 

Lap. 

233 
233 
235 
233 
235 
237 

237 
303 
239 
225 
229 
303 
240 
239 

241 
247 
24.3 
245 
247 
245 
247 
245 
:lól 
:Jól 
245 
255 
247 
257 
241 
241 
243 

XL\:I 

l{a1iurn ca!'hnllicn1n dcpuraltnn 
$ carbo11ic111n soluluu1 . 
l' chloricu1n 
» hy!lro-jodicum . 
,, hydro-,iodinicnm 
» hydro-oxydatum . 
» hydrn-lnrlaricnn1 . 
):• hypcrrnanganicurn 
» jodalurn 
» nulrio-lartaricurn 
> nilricu111 
>; sl il1io-lartaricu111 
» sulfuralum 
» sulfuralmn pro balnco 

" sulfuricum 
» tarlaricun1 

Kalomel . 
Kamala . 
Ke1•nies miueralc 
J{rcosoltun . 

Kusso 

Lac Snlfnris 
Lactas Ferri 

" fm.•1•osns 
Laclncarium . 

L. 

Lapi;; causticus Chil•m•go1•11m 
" !livinus . 
" Hacmatilcs . 
» inf'ernali!:i 
" ophthalmicus . 

Laudanum 
·„ liqui<lum Sydenhami 

Laurus . 
Lavandula 
Liciten Caragaltecn 

Lap. 
243 
245 
245 
:!4D 
240 
247 
247 
24D 
:J4D 
251 
251 
253 
253 
255 
255 
257 
227 
257 
417 
259 
250 

423 
201 
~01 

2Gl 
~47 
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:Jt51 

G5 
13D 
337 
461 
263 
~G3 
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XXXII 

Lichen islandicu$ 
fiignum quassiae snl'inamense 
Linmtura i\fartis alcol10lisafa 
J,ímonada solvens 

> ~[agnesiac 

Lini1ncntum an1rnonialu1n 
> 

Linum 
Liquirilia 

saponalo-ca1nphorah1n1 
volatilc 

Liquor aciclus Hallcri 
» Ammonii acetici 
, Ammonil caustici 
, ammonii canstici anisatns 
» anodynu~ martiatus 
,. anodynus mincl'alis Hoífmanni 
, Calcis 
> Chlori 
, Fel'l'i mm·iatici 
» Fer1•i pel'chlorici 
> Fel'ri sesqnichlorati 
, Kati acetici 
» Plumbi subacctici . 
,, Sali s Tal'ta 1•i . . . 
> Tei•1•nc foliatae Tartari 

Lithargy1•n111 
Lixiva fnsa 
Lohelia • . 
Lupnlinum 
Lupulus . . 
Lycopodium 

iUacis . . • . . . . 
llfogisterium Bismuthi 

• Jalapae 
> Snlfm•is . 

M. 

Lap. 

265 
B63 
201 
355 
335 
265 
2il5 
265 
26i 
21l7 
269 
41 
3H 

409 
40!) 

405 
53 
53 

203 
203 
203 
241 
349 
245 
241 
353 
247 
2il 
271 
:J71 
273 

273 
79 

367 
423 

XXXIII 

iUagnesia alba . . 
> calcinata 
> carbonica 
» hydrica 
» hydrico-carbonica 
» ilftll'iae 

» 

})llra 

sulfnricn 
usta . . 

" usta iu aqua . 
l\Iagnesiae Ca1•bo11as . , 
Magnesium carbonicum hvdro-oxv<lalmn . 

" hydro-oxydal~m · 
" oxydatum 
» sulfurieum . , 

i\Ialva . . 
i\Iangamun byperoxydatum nativmn 
Manna . . . . 

" metallorum 
Mannitum 
Jlfastiche 
i\fastix 
i\fecouium 
Mel crudum 

» depuratum 
» rosatu1n 

Melilolus 
Melissa . 
l\Iellngo Grmninis 
i\Ientha . . . . . 
l\fercurius dnlcis 

» 

" 

l\Hnium 

jodntus flavus 
jodatus rube1• . 
1n·aecipitatus alblL~ 
praecipitatus fütvus 
subliumtus COl'l'OSÍVUS 

Lap. 
275 
277 
275 
275 
275 
275 
277 
277 
277 
275 
275 
275 
275 
277 
277 
279 
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281 
227 
281 
283 
283 
337 
283 
285 
285 
285 
287 
187 
287 
227 
229 
225 
223 
229 
225 
353 
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XXXIV 

lUiscella pro solntione Calcii oxysnlfumti 
l\Iixtnra oleosa 

" oleoso-balsamica 
I\Io1•phia . . . 
j\fol'!ihi:te l\lurias 
llfo r]l l tina 
i\forphinum 

• lly1h>o-chloratum 
• hydro-chloricum 

i\Io I'Jl hium 
,, muriaticum 

Moschus 
l\lucilago Gummi arabici 
l\Inrias Ammoniae 

• Cllillini 
, Hydrargyri col'!'rosivus 
" Hydrargyri mitis 

Murias Stibii . . 
» Zinci 

i\Iuscus Caragal1een . 
Nlyrrha • . . 

Na]lllta Aceti . 
• vegetabilis 
, Vit1foli 

Natrium aceticmn . 
» boracicum 
> bromalurn . 
> ca1•bonicnm . 

N. 

> carbonicum cryslallisulum 
:.• ca1•bonicmn 1lilapsnm 

carbonicum si1wnm 
> l 1ydro-carbonicun1 
> hy<lro-üxydaturu solulnrn 
> jodatum 
,, nitricun1 

Lap. 
85 

169 
75 

289 
289 
289 
289 
289 
289 
289 
289 
291 
293 
43 

119 
225 
227 
415 
491 
95 

295 

27 
27 
29 

295 
297 
299 
299 
299 
301 
301 
301 
303 
303 
305 

xxxv 
Natrium phosphoricum . . 

> silicicum liquidurh 

• sulfuricum crystallisatum . 
> snlfnricmn dilapsnm 
> sulfuricum siccnm 

Natro· Kali tartaricnm . 
Natrum aceticum crystallisatum 

• bicarbonicnm 
• boracicum 
> boricnm 
• ca1•bonioum . 
• cansticnm solntum 
• pl10spho1•icum . 
» snlfnricnm crystallisatum 

Nihilum album 
Nitras Argenti 

> A1•genti fusus 
> kalicus dep1U'atus 
• Lixivae 
• Pc:>tassae 
> Sodae 
> stryclmicus 

Nitrnm depuratum 
• cubieum 

Nux moschata 

" vomica 

o. 
Olea aetherea . 
Oleum Amygdalarum dulcium 

> Anisi 
> Anthos 
~ Auranlii tlorum 
:; Aurantiorum Corticum 
> Bergamoltae . 
> Cacao . 
> cadinum 

Lap. 
007 
307 
307 
309 
3Ó9 
251 
295 
301 
297 
297 
299 
303 
307 
307 
493 
63 
65 

251 
251 
251 
30ö 
421 
251 
305 
309 
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311 
32f> 
311 
321 
313 
3113 
313 
325 
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Oleum camphoratum 
" Carvi • . 
> Caryophyllorum 

XXXVI 

> Cassiae ciuuamomeae 
> Casto1·is 
> Cinnamomi 
> de Cetlro 
> Citri 
~ C:rolonis Tiglii 

-» Foeniculi . 
); Hyosciarni foliorum coctu1n . 
> Jecoris Aselli flavum 
, Jecoris Aselli fuscum . 
> Juniperi . .-. 
" Juniperi empyreumaticum 
" Lauri • . 
, Lavandulae 
> Lini lotum •· 
> llfacidis 
" Martis 
> l\Ieuthae crispae 
> Menthae piperilae 

·> · Neroli · . 
> Nucis moschalae 
> Nucistae 

· ''" Olivarum . 
> Palmae Chl'isti 
" Ricini . 
:; Plosaru1n . 
~ Rosmarini 
'• Sinapis aethereum 

.> 'l'artari per deliquium 
·' Tcrebinthinae rectificatum 
" V alerianae 
.-. Vit1•ioli . 
, Vitrioli depuratum 

OliLanum . 

Lap. 
327 
315 
315 
317 
333 
317 
317 
:117 
327 
317 
329 
329 
331 
317 
327 
331 
319 
331 
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203 
31\l 
321 
3Ul 
333 
333 
333 
333 
333 
321 
321 
;tJö 
24i'> 
323 
325 

21 
21 
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xxxvrr 
Ononis . 
Opium .. 
Opo1follloc 
Origanum . 

Oxydulum Stihii hyrlro-sulfnl'atnm ruhrum 
Oxydum Almninii hydratum 

" A.-r~enici album . 
Hy1lrargy1•i fia vum 
magnesicum . . . . . . . . 

" Stihii l1y<lro-sulfui'atum aurantiacum 
" Zinci 

Oxymel Scillac 
,, simplex . 

Panacea nuwcm•ialis 
Papa ver Rhoeas . 

); sornniferun1 
Pasta Gnarana 
Pastilli Bilinenses 

P. 

» e Natrio hyclro-carbonico 
> de Vichy 

Paullinia 
Perclilol'idum Ily!lra1•gy1•i 
Permanganas Potassae 

, potassicus 
Pelroleum rectificatum 
Phelland1:ium . 
Phenolum 
Phosphas Calcis 

> Sodae 
filulae Blankardi 

,, ferri jodati . 
, fel'l'i .jodumti 
, laxantes . 

Pix liquida · . . . 
Plumbum· aceticum basicum solutum 

' 

Lap. 

335 
337 
265 
341 
417 
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4lii 
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34t 
341 

227 
343 
343 
217 
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Plumbum aceticum hasicum solntum clilntnm 
> aceticurn depuralum 
• aceticum solulurn 
> carbonicum . . . . 
> hyperoxydatum mbrum 
> oxydalum 

Pompholix ... 
Potassa caustica . 
Potassae Hydras . 

• 'fartras . 
> Tartras acidus 

Potassii B1•omidum 
> .Jodidum. . 

Potio antiemetica 
> citrica purgans 
> Iaxans viennensis 
> Magnesiae cilricae effervescens 
> Riveri . , . . . . . 

Protoehloridnm Hydrargyri 
P1•otojodmoetum Hydrargyri 
Pulpa Prunorum . . . 

> Tamarindorum . . . 
> Tamarindorum cruda 

Pulvis aerophorus . 
• aerophorus anglicanus 
> aerophorus Seidli tzensis . 
• Carthusianol'ttm 
> Doveri 
> gummosus 
> lpecacuanhae cum Opio . 

Punica granatum 
Pyrelhrum 

Quassia 
Quercus 

Q, 

Lap. 
61 

351 
351 
353 
353 
353 
493 
247 
247 
257 
247 
24l 
249 
355 
555 
2!l3 
355 
355 
227 
229 
357 
357 
441 
359 
359 
359 
417 
361 
361 
3öl 
361 
363 

363 
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XXXIX 

Qninia. . . . . 
Qniniae l\Iurias. 

,. Sulfas . 

Raclix Acol'i . . . . . . 
> Consoliclae majoris . 
> Hellebori albi 
> Ratanhiae . 
" Rhabarbari 
" Veratri albí 

Halanha ..... 
Rcsiirn Benzoils. . 

R. 

ernpyreumatica liquiila 
Gnajaci .... 

> Jalapac . . . . 
Piui burgw1rlica. 

Rhcum 
Roob Juniperi . 

» Sambuci. 
Rosa ... 
Rosmarinus . . 

Sabadilla . 
Sabina .. 
Saccharu111 

> lactis . 
> Jllannae 
» Satul'ni 
» Saturni solutum 

Sal amm•us. . . 
> anglicus ..... 
, Epsomensis . . . 
, esseutiale Tartal'i 
,, mírabilis Glaubel'i 

s. 

» mirabilis Glanberi dilapsus . 

Lap. 

117 
11!1 
1 rn 

81 
427 
483 
367 
369 
·183 
367 

77 
34n 
215 
367 
369 
3G9 
371 
371 
373 
373 

375 
375 
377 

377 
281 
351 
351 
277 
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Sal mfrabilis perlatus 
» polycluestum Glaseri 
• Seilllitzensis 
" Seignetti. 
„ Soilae . 
» Tartari 
» Thcrmarum Caroliuarum. 

Salep. 
Salvia 
Samlmcus 
Sanguis Draconis . 
Santonicum 
Sanloninun1 . 
Sapo albus . 

» amygclalinus 
» kalinus 
» mcdicinalis. 
,, mollis 
» oleaceus 
» Picis 
» Szi,gedincnsis. 
> sulfuralus 
,. vcnelus 
„ virilli8 

Sarsaparilla 
Scam1nonium 

" hale1>pense 
Scilla. 

» siccala. 
Sebum ovile . 
Sccale cornulum 
Seicllitz Powder Anglorum . 
Semen Badiani . 

» Contra 
• Foenieuli aquatici . 
, 11Iy1•isticae 
„ Phellandrii . 

Lap. 

307 
255 
277 
251 
2ü9 
243 
377 
377 
370 
37() 

381 
125 
381 
385 
383 
383 
383 
383 
387 
383 
385 
385 
387 
383 
387 
389 
389 
389 
391 
391 
391 
359 

4!l 
125 
345 
30!) 
345 

Semen Santoniei 
» Strychni 

Senega . 
Senna. 
Serum Laclis commune 

XXXXI 

Sinapis .. 
So\ulio arsenicalis Fowleri 

„ belgiea 
" Vlemingkx 

Sparad1•ap 
Species Althaeae . 

» amaricanles 
" aromalicae . 
» aromaticae pro calaplnsmate 
» emollienles . . 
» emollientcs pro cataplasmate 
» laxanles Sl. Germain 

Sperma Ceti 
Spilanlhus. 
Spirilus Aelheris . . . . 

» Aetheris ferratus 
» Aetheris sulfnrici 
» aromalicus . 
» camphoratus . 
» Carmelitarnm . 
> Cochleariae 
» Ferri sesquichlorali ae!hereus . 
,. Lavandulae. . 
» 
» 

» 

> 

» 

» 

l\Ielissae compositus . 
Salis acidus. . 
Salis ammoniaci anisatus . 
Salis ammoniaci causticus . 
Salis fnmans 
saponatus • . . 
Sinapis . . 
Terebiuthinae. 
Vini concentratus . 

Lap. 
125 
309 
393 
395 
395 
397 
399 
87 
87 

153 
399 
39!) 
401 
401 
401 
403 
403 
107 
403 
405 
409 
405 
405 
407 
405 
407 
409 
409 
405 
15 

409 
39 
15 

411 
411 
323 
411 



XXXXII 

Spirilus Vini dilulus. 
> Vini !'ectificatissimus 
, Vitl'ioli . 

Spongia pressa .. 
Stibium chloralum . 

• sesqnichlol'atum 
,, sulfuralum aurantiacum 
» sulfuratu1n nigru1n. 
> sulfuralum rubrum 

füramonium . 
St1•ycl111i11111 

, nitl'icnm 
Strychninum . • 

:) nitricurn . 
Subchloras calcicns 
Subnitras bisruuthicus 
Succus Liquiriliae depuratus 

• Liquiritiae liquidus 
Sulfas Aluminae et Lixi vae . 

, Aluminae et Lixivae cum aqua . 
> Atl'opinae . 
, Chinidini 
> Cnpl'i crystallisatus 
> fet'l'OSUS . 
> kalicus 
> Lixivae 
> l\Iagnesiae . 
» Potassae 
> Sodae. 
» quinicm;. 
> Zinci 

Sulfur au!'atum Antiruouii 
» citrinum 
> 

> 

> 

> 

crudum 
de1m1•atu111. 
praecipilaluu1 . 
sti!Jiatum aura11tiacaH1. 

Lap. 
413 
411 

21 
413 
415 
415 
415 
417 
417 
•11 (J 
421 
421 
·121 
•121 

83 
79 

423 
423 

35 
35 
71 

115 
141 
~05 

255 
255 
'277 
:655 
307 
119 
4l!5 
415 
423 
423 
427 
423 
415 

Sulfur sublimalum lolum 
Snlful'atum Lixivae. 

> Potassae 
Symphitum • 
Syrupus Acelosilalis Cilri 

> Allhaeae . 
;\ an1ygdalinus t_: . 

:XXXXIII 

~ .:.\urantiorum Corticun1 
> Capillorum Veneris 
,, Cinnamomi. 
> Citl·i . 
• Diacodii . 
> emulsivns. 
> Ferri jodáti. 
> mannatus • 
> l\lororum. 
, Papaveris albi. 
> Rhei 
> Ribium 
> Rubiidaei 
> Senuae cum nfanna . 
» simplex 

Tamarindus , 
Tanninum 
Taraxacum 
Tartarus depm•atus. 

' emeticus 
• natronatus 
• solubilis 
> stibiatns 
> tartarisatus . 
' vitriolatus 

Tart!'as kalicus 

T. 

" 
·" 

Lixivae acidulus . 
Lixivae et Antimonii . 

Lap. 
427 
253 
253 
427 
429 
429 
42!) 
431 
433 
433 
429 
435 
429 
435 
437 
437 
435 
439 
439 
441 
437 
441 

44! 

443 
247 
253 
251 
257 
253 
257 
25ó 
257 
247 
253 



X.'\:XXIV xxxxv 
Lap. Lap. 

Tartras Lixivae et Sodae . 251 Tinctura Nucis vomicae 461 
Lixivae stibiatus . ll47 " Opü compositu . 461 „ 
Potassae acidulus 247 ' Opii crocata . 461 

" potassicus 257 > Opii simplex . 463 
" Terebinlhina . 44R ' Paraguay-Roux. 465 

cocta . ;J()8 " Ratanhae . 463 „ 
communis. '143 ' Rhei aquosa 235 „ 

Terra foliata Tarta1•i crystallisata i0D ,, Rhei Darelli 465 
Thea. 445 " Rhei vinosa 46ó 

' chinensis 445 ~· robo1•ans \Vhytii . 455 
Theinum . 131 ' Spilanthi oleracei compusita 46ó 
Theriaca. 151 ' stomachica . 451 
Thuja 445 , Stramonii 467 
Thus 335 > Thujae 467 
Tilia 447 ' Valerianae . 467 
Tincturae . 447 '» Veratri viridis 469 
Tinctura Absinlhii composila . 440 Traumalicinum 469 

„ Aconili 44~ Trifolium fibrinum 469 
. ~) Amara 451 

' anodyna simplex. 463 u. 
" 1\.rnicac. <151 

' Aurantiorurn curlicu111 . 453 Unguentum album 473 

" Bclladonnae . 453 > aromaticum 469 

' Benzoes. 453 
' Aulenriefhi 471 

,, Cantharidum . 455 „ c:erussae 473 

" Castorei. 455 ' emolliens 473 

' Chinae com pasit a . 455 ' fuscum. 107 
» Cinnamon1i 457 ' Glycerini cum Amylo 473 

C:olocynlhidnm . 4'17 > Glycerini cum Sapone . 47ú 

" Digilalis . 457 ' Hydrargyri 475 
, Ferri pomati 45\J ' Hydrargyri cine1•eu111 . 47& 

" Ipccacuanhae 4Ml » .Juniperi . 475 
> Jodi 451! ,, Lithargyri . 477 
> Lobeliae 4.59 > mernm•iale 475 
> Malalis Ferri . ·füli , ne1q1olitauum. 47fJ 
,, Myrrhae. .i(j[ 

~· uervinum 469 
> uervinotonica Be~tnscliefii. 41!fl > contra pediculos 479 

- ~·;"t 



XXXXVI 

Ungnentnm ad Phtirinsim 
• Plumbi acetici . 
» rosatum. 
> Sabadillae . 
» satnrninnm. 
» a1l scabiem . 

• simplex . 
> sulfuratum. 
» Tartm•i emetici. 
> Ta1•tari stibiati . 

Uva ursi . 

Valeriana .... 
Veratrinum . . . 
Veratrum album . 

l> viride . 

Verbascum ... 
Vinnm Antimonii. 

, Colchici . . 
> emeticnm . 

Hnxhami . 
• Malagense . 
• stibiato-tartaricum. 

Vitriolnm album pnrum 
• caernlenm . 
• Ma1•tis . 
, Zinci ... 

Zedoada .... 
Zincuru aceticum . 

• cllloratum 

v. 

z. 

.> depuraturu granulaturu . 

Lap. 

479 
477 
477 
479 
477 
479 
479 
479 
471 
471 
481 

481 
483 
483 
48f1 
485 
487 
487 
487 
487 
487 
487 
495 
141 
205 
495 

489 
489 
491 
493 

xxx:xvn 

Zincum hyllro-chlo1•icum . 
• muriaticum 

Zingiber 

oxydatum .. 
sulfuricum . 
Yalerianicum 

Lap. 
491 
491 
493 
495 
499 
499 



1. Absinthimn. 
~röm. Fehér üröm. 

'.Kosárvirágúak. Nálunk honos. 

Fíí, bugaszerüen virágzik, fehéres selyernszőrös, két
szer vagy háromszor czirnpás levelekkel, a csúcson levők 
egészek, a czimpúk lapátalakuak, a kosúrv:irttgzat félgömb
alakú, konya, a virágtelep szőrös, a szirmok halaványsár
aák · ken keseríí. sai"átságos nehéz illatu. Vadon tenvész, 
0 ' ,..,, ' ' . 

s nálunk a virágok nyilása előtt szedessék. 

2. Acetmn. 
Eczet. 

Borszeszből készitett eczet. 

Színlelen vagy kissé sárgás színü, fémektől, idegen 
savaktól és csipős anyagoktól ment legyen, és oly savtar
talommal biljon, hogy liz grammnyi a savmérő oldat tiz 
köbcentimetere által lökéletesen küzömbösitlessék. 

Szúz részben mintegy hat rész eczelsa vat tartalmaz. 

1. Absinthium. 

Artemisia Absinthium Linn. Oompositae 
Vaill. Senecionideae. Herba indigena. 

Herba florens paniculata folüs canosericeis, bi-vel 
tripinnatifülis, snmmis indivisis, lacinüs spalhulatis, antho
diis subglobosis, 'nutantilms, receptaculo piloso, corollis 
subflavis, saporis peramari, odoris peculiaris gravis aro
matici. - Herba spontanea, alioquin apud nos non rara, 
ante florum anthesin colligem1a. 

2. Acetum. 

Acetum crudum e Spiritu Vini. 

Sit decolor, vel panun flavescens, a metallis, acidis 
alienis el suhslantiis acribus Jiberum, ejusque aciditatis 
ut grammata decem aceti, cenlimetris cubicis decem solu
tionis acidime!Ticae perfecte nelilra reddantur. 

Continet in 100 partilms, circiter sex partes acidi 
acetici. 

1* 
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3. Acetmn aro1naticum. 
Illatos eczet. 

Pos ellenes eczet. Rablók eczete. Ovó eczet. 

Végy: Borsos ménta levelet 
Rozmarin levelet 
Zsálya levelet 

mindegyikből lzuszonöt grammot '25 
Angyalfűgyiikeret 
Zecloaria-gyöktörzset 
Szegfííszeget mindegyikből öt grammot ü 

Eezetet eter grammot 1 OOO 
Azlasd jól zárt edényben három napig. 
Allúlszó folyadékot képezzen, mely jól du
gaszolt üveg-edényekben tartassék. 

4. Acetun1 pyrolignosum recti:licatmn. 
Tisztázott l<ozmás fa-eczet. 

Kozmás fa-sav. 

Végy: Nyers kozmás fa-eczetet ezer grammot 1000 
Púrnlj le L>döle üveg-görehböl gyönge tuz-
nél lzétszá;_ötJ1en grammot 750 
Sárgús színü, kozrnús szagll legyen. 

t 5. Acetum Scillae. 
Csilla eczet. 

Végy: Szárított és apróra lürl csilla hagymát 
neg·y·JJen graninzot 40 

3. Acetum aromaticum. 
Acetum antisepticum. Acetum prophylacti
cum. Acetum cardiacum. Acetum quatuor 

lat1·onum. 

Rp. Jfoliorum 

" 

l\Ienthae pi11eritae 
Rosmarini 
Salviae 
aa grammata viginti q11i11q11e ':!5 

Raclicis Angelieae 
Rhizomatis Zedoariae 
Caryo1ihyllornm aa; grammata quinque 5 
Aeeti grammata mille 1 OOO 
l\facere per lricluum in vase vitreo hene clauso. 
Sit limpidum, servetnr in vasis vitreis beile oblu

ratis. 

4. Acetum pyrolignosum rectificatum. 
Acidum pyrolignosum. Acidum pyroxylicum. 

Acidum Ligni empy1·eumaticum. 

Hp. Acicli pyrolignosi enuli grammata mille 1 OOO 
Reclificenlur e retorta vilrea, leni igne el 
elicianlur 

grammata septingenta et quinq11agi11ta 7 50 
Sít coloris llavescentis, odoris empyreumatici. 

t 5. Acetum Scillae. 
Rp. Bulbi Scillae siccati, minutim contusi 

gramm,zia qu<Jdragiuta 4,(J 
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Eczetet négyszáz grammot 400 
Áztasd gyakori felrázás mellett hat napig. 
A szürlézett folyadék legyen 

négyszáz gramm 400 

7 

Aceti crndi grammata quadringenta 400 
Macera saepius agitaudo per dies sex. C:olatura 
filtrata sit grammatum quadringentorum 400 

6. Acidum aceticum concentrati.un. 6. Acidum aceticum concentratum. 

Tömény eczetsav. Acetum ra.dioa.le. 

C:2H,i,02 = (C:HsC:O)OH = 60. C:2H40 2 = (C:H3C:O)OH = 60. 

Szintelen, átlátszó folyadék, mely meggyujtható, és 
átható savanyú szaggal bir. 

Hevités által az eczetsav teljesen elillanjon, ötször 
annyi lepárolt vízzel higittatván, sem chlorbaryum, sem 
légenysavas ezüst által csapadékot ne adjon. Ammoniával 
telitve kén-ammonium által csapadékot ne idézzen elő. 

Néhány csepp savanyú chromsavas kalimn-oldattal ele
gyítve zöld szint ne mutasson. 

Egy gramm tömény-eczetsav legalább 16 köbcenti
meter normalsavmérö-folyadékot telitsen. Ennélfogva 
100 súlyrészben legalább 96 súlyrész savhydrátot tar
tahnazzou. 

7. Acidun1 aceticum diluti.un. 
Higitott eczetsav. 

Színtelen, átlátszó, minden kozmás szag nélküli fo
lyadék. Fajsúlya l ·0928. Hevítés által teljesen elillanjon. 

C:hlorharyum- vagy légenysavas ezüst-oldattal, csa
padékot ne adjon; ammoniával telítve kénammonium 

Liquor limpidus, decolor, intlarnmabilis, odorís fra
grantissime acidi. 

Acidum aceticurn concentratum calore penitus avo
let, cum quintupla quantitate aquae destillatae dilutum 
nec cum baryo chlorato vel argento nitrico, nec ammo
nio saturaturn, cum ammonio-hydro-sulfm·ato praecipita
tum producat et mixtum cum aliquot guttis solutionis 
kalii bichromici colorem viriclem ne incluat. 

Gramma unum acicli acetici centimetra cubica mini
mum 16 solutionis aciclimetricae neutra reddat; contineat 
ergo ín 100 pru:tibus minimum 9 6 partes hydratis acidi 
acetici. 

7. Acidum aceticum dilutum. 

Liquor lirnpidus coloris expers, oclorb minime em
pyreurnatici sít poncleris specifici. 1 "028. C:alore penitus 
avolet. 

C:nm solulione baryi chlorati vel argenti nitrici ten
tatns praecipitatum nullum clemittat. 
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által sem színél ne változtassa, sem csapadékot ne idézzen 
elő. Néhány csepp savanyú chrornsavas kalium-oldattal 
elegyil ve zöld színt ne mutasson. 

Tartalmazzon 100 súlyrészben 20·4 súlyrész sav
hyclrátol.; ennélfogva 10 gramm higitoll eczetsav 34 
köbcentimeter norma! savmérő folyadékot lelitsen. 

t 8. Acidmn arsenicosum. 
Arsenessav. 
Mirenyessa.v. 

AS;iűa = 198. 

Szereztessék be kivül fehér, homályos, belül sárgálló, 
üvegszerü többé-kevésbé áttetsző tömegekben. 

Kémcsőben hevítve teljesen el kell illannia, - fehér 
szagtalan füstöt bocsájtva, s fehér fénylő szabályos nyolcz
lapokból álló fellengületet adva. 

Izzó széme vetve foghagyma-szagot te1jeszt. 

9. Acidum carbolicum. 
Phenylsav. 
Ca.1·bolsa.v. 

CsHsO = (CsH5) OH = 94. 

Tüalakú, színtelen, idővel barnássá váló jegeczeket 
képez, melyek nedvesség beszivása által szétfolynak, 
mintegy 330-nál megolvadnak, 1870-nál forrnak; 20 
ész vizben, borszeszben és aelherben. minden viszony 

Ammonia et amrnonio hydro-sulfuralo adclito colo
rem ne mulet, nec praecipilalum rlemiltat, mixlum cum 
aliquol guttis solutionis Kalii bichromici colorern viri
dem ne induat. 

C:onlineat in· 100 parlibus 20·4 hydralis acicli 
acet.ici, clecem grammal.a acicli hujus ergo 34 cenlimelra 
cubica solutionis acidimetricae neutra reclclant. 

t 8. Acidum arsenicosum. 
Arsenicum album. Oxydum Arsenici album. 

As.203 = 198. 

Requiralur in massis extus a!bis, opacis, inlus fla
vescentihus, vitreis p!us minus pellucidis. 

ln tuho probatorio calefactum sit ex integro volatile 
fumum album inodomm emillens, cletque suhlimaturn 
album ex splenclentibus regularibus octaedris consistens. 

Pmnis candenlilms iniectum oclorem alliaceum 
spargit. 

9. Acidum carbolicum. 
Acidum phenylicum. Phenolum. 

C6H60=(C6H5)0H=94. 

Sistit crystallos aciculares, decolores, tempore fu
scescentes, quae lmmiditale attracta deliquescunl, versus 
temperalmam 330 liquescunt, suh 1870 ebulliunt, in 20 
partibus aquae, in omni proporlione spiritus vini ant 
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szerint, glycerinben, zsiros és illékony olajokban szintén 
feloldódnak. 

Fajsúlya körülbelül = i ·065. 
Vaschlorid víz-oldatának kék színt kölcsönöz. Sava

nyú hatással nem bir. 

t 10. Acidum chromicum. 
Chromsav. 
Festenysa.v. 

Cr03= 100·2. 
' Biborszínü hasábalakú jegeczekből áll, melyek ned-

ves levegőn szétfolynak, hevitve megolvadnak s élenyt 
fejlesztve zöld chroméleggé változnak át. Vízben igen 
könnyen oldódik, az aethert és 900/0-os borszeszt meg
gyújtja. Jól zárt edényben gondosan tartandó, mert 
minden könnyen élenyülő anyagok, mint: por s gőzök 

által, igen könnyen felbomlik. 

11. Acidum citrimun. 

Czitromsav. 

Színtelen hasábok, a levegőn vá!lozatlanok, melyek 
alacsony hőfoknál szétmállanak, magasabbnál megolvad
nak és felbomlanak. Oldhatók egyenlő mennyiségü viz
ben, nehezebben borszeszben s aetherben. 

Vizoldala mészvizzel túltelitve s forrásig hevilve 
oly csapadékot ad, mely a kihülés után teljesen felol
dódik. 
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aelheris, nec non in glycerino, ín oleis fixis el volatilibus 
solvuntur. 

Pondus specificum. = 1 ·065 circiter. 
Solutioni aquosae ferri sesquichlorati colorem coeru

leum tribuit. Non est reactionis acidae. 

t 10. Acidum chromicum. 
Cr03= 100·2 

Crystalli prismaticae coloris purpurei, aeri humido 
expositae diffluunt, calefactae liquescunt; demum oxyge
nium emittentes ín oxydum chromicum viride mutantur. 
In aqua facillime solvuntur, aetherem vel spiritum vini 
900 / 0 comlmrunt. In vase epistomeo vitreo clauso 
caute serventur, quoniam omnibus facile oxyclabilibus 
corporibus, uti pulvere aut vaporilms facillime decornpo
nuntur. 

II. Acidum citricum. 
Aoidum oitri. 

C6H807 = 192. 

Crystalli prismaticae clecolores, ín aere irnrnutabiles, 
sub temperatura leni fatiscunt, altiori liquescunt dernurn 
decomponuntur. Solvunlur in aequali parte aquae, in al
cohole el ín aethere sunt minus solubiles 

Solutio aquosa aqua calcis supersaturata et ad ebul
litionem calefacta praecipitaturn cleponit, quocl sub re
frigeratione ex integro solvitur. 
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Vizben felolclatván, sem eczetsavas kaliummal és 
borszeszszel, sem chlorbarynmmal, sem sóskasavas am
moniummal, sem kénkönenynyel csapadékot ne adjon. 
Izzítva teljesen elégjen, a nélkül, hogy gőze égett czukor
szagot terjesztene. 

t 12. Acidum hydro chloricum concentratum 
plll'Ufil. 

Tiszta tömény sósav. 
Xönenyhalvag. 

HCI= 36·5. 

A tiszta sósav-légnek oldata vízben. 
Ezen csipös-savanyú szagu és felette savanyu izu 

folyadék legyen átlátszó, színtelen; hevitve maradék nél
kül elpárologjon; 10 súlyrész vízzel higitva sem chlorha
ryum-oldat által, sem kénkönenyviz által zavarossá vál
nia vagy színét változtatnia nem szabad, még akkor 
sem, ha az utolsóhoz ammonia adatik. 

A fennehbi módon higitott sav jód-oldattal elegyítve, 
ennek színét el ne vegye, sem jódkalium-oldatból jódot 
ne válaszszon ki. 

Tartalmazzon 100 súlyrészben 21 ·24 súlyrész sósav
gázt, ennélfogva 5 gramm tiszta tömény-sósav 33·2 köb
centimeter normálsavmérö folyadékot telitsen. 

Fajsúlya = 1 ·12. 
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In aqua solutum nec addito kalio acetico et alcohole, 
nec baryo chlorato, nec ammonio oxalico, nec aqua hy
clrosulfurata praecipitatum deponat, ignitum plane avolet, 
quin vapores caramel redoleant. 

t 12. Acidum hydro-chloricum concen
tratum purum. 

Acidum hydrochloratum concentratum 
purum. Acidum muria.ticum concentra.tum. 

Acidum muriaticum concentra.tum purum. 

HC:I = 36·5. 

Est solutio gasis acidi hydrochlorici pun m aqua. 
Liquor odoris acidi-pungentis et saporis admodum 

acidi sit limpidus, decolor calefactus evaporet, quin resi
dnum derelinqnat; cum 10 partilms aquae dilutus nec 
per solulionem baryi chlorati, nec per aquam hydro
sulfüratam nec si huic mnmoniam superaddideris, tur
betur aut colorem mutet. 

llfodo superiori dilutum acidum, cum solulione jodi 
mixtum liquor decolor ne evadat, et e solutione kalii 
jodati jodum ne secemal. Contineat in 100 parlibus 
21 ·24 partes gasis hydro-chlorici, 5 grammata ergo acidi 
hydro-chlorici concentrali puri neutra reddantur 33·2 
centimetris cubicis solutionis acicfuuetricae. 

Pondus specificum est = 1·12. 
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hydratot tartalmazzon; ennélfogva,abból 3 gramm 22·8 
köbcentimeter savmérő-folyadékot telitsen. 

Fajsúlya = 1 ·30. 

t 16. Acid1un nitricmn crudmn. 

Nyers légenysav. 
Fajsúlya = 1 ·35 legyen. 

17. Acidmn nitricun1 dilutmn punrn1. 

Tiszta higitott légenysav. 
Végy: Tiszta tömény légenysavból 

kétszáz grammot 200 
le11árolt vizböl 

kétszáz negyven grammot 240 
elegyitsd. 

Fajsúlya legyen 1 ·13.-100 súlyrészben 21 ·42 súly
rész légenysavhydratot tartalmazzon; ennélfogva 10 
gramm folyadék 34 kühcentimeter savmérő folyadékot 
lelitsen. 

18. Acid1rn1 phosphorimun. 
Phosphorsav. 

Vila.nysa.v. Vilsav. 

H3P04 = PO(OH)g = 98. 

Végy: Phosphorból húsz grammot 
tedd tágas görehhe, melyben 
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nitrici, tria eius grnmmata, ergo neutra reddantur 22· 8 
centimetris cubicis solutionis acidimetricae. 

Pondus specificum = 1 ·30. 

t 16. Acidum nitricum crudum. 

Sit ponderis specifici 1 ·35. 

17. Acidum nitricum dilutum purum. 

Rp. Acidi nitrici concentrati puri 
grammata ducenta 200 

Aquae destillatae 
grammata ducenta et quadraginta 240 

Misce. Sil ponderis specifici. 1·13. Contíneat in 100 
parlihus parles 21 ·4'!l hydralis acidi nilrici. Grammala 
eius 10 ergo neutra reddantur 34 centimelris cubicis so
lulionis acidimelricae. 

18. Acidum phosphoricum. 

H3P04 = PO(OI-I)u = 98. 

Phosphori grammata viginti 20 
Immitle retorlae satis amplae, cui insunl. 

2 



18 

higitott tiszta légeuysavból 

foglaltatik. 
háromszázötven g1·amm 350 

A göreb vizfürdőbö állittassék és köttessék össze 
tágan (ne légzáróan) a szedővel, mely kevés vizet larlat-· 
maz. Most gyengén heviltessék a göreb mindaddig, mig 
a phosphor tökéletesen felolclócloll és vörös gőzök többé 
nem ft;jlődnek. Ezután a göreb és szedő tartalma porczel
lán csészébe önlessék és ebben mindaddig hevittessék, 
mig a folyadékból kivett kémle lömény kénsav és kénsa
vas vasélecs hozz:iadása üllal nem bamul meg. 

A visszamaradt folyadék háromszoros súlymennyi
ségü lepárnlt vizzel higitlassék és kénköneny-léggel 
telitessék. 

A folyadék ezután több napon tít meleg helyre állit
tassék, hogy a netalán jclc11levő kénarsen lökélelesen 
leülepedhessék. 

Végül a folyadék, a kénköneny tökéletes elüzése 
czéljából, hevittessék és megszüretvén, higittassék annyira, 
hogy fajsúlya 1·11 7 legyen. 

A tiszta, színtelen és szagtalan folyadék ammoniakkal 
túltelitve, csapadékot ne adjon. Légenysavas ezüst sem 
fehér, sem pedig_ ammonia hozzáadása után, felfözve, 
barnafekete csapadékot ne képezzen; végre sem chlor
baryummal, sem kénköneny-vizzel meg ne zavarocljék. 

A folyadék 100 súlyrészben 16·6 súlyrész ortho
phosphorsavat tartalmaz, minélfogva 1 O gramm belőle 
elégséges 33 köbcentimeler savrnérü folyadékra, hogy az 
ugynevezett hivatalos phosphorsavas natrium kelet
kezzék. 
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Acidi uitrici diluti puri 
grammata trece11ra quinquaginta 350. 

Retorta balneo aquae ímmissa el excipulo exíguam 
aquae destillalae quanlitatem continenti leviter juncta 
sensím calefiat, donec phosphorus ex toto sit solutus el 
rutili vapores non amplius evolvantur. - Líquorein 
elein in patinam porcellaneam effuncle, aquam acidam 
excipuli adde el calefac, donec portiuncula exemla soln
tioní ferri sul furici acldilo acido sulfurico concentrato 
míxtae rutilo-fuscum non amplius tribuit colorem. 

Liquor resicluus tripla aquae destillatae quantitate 
dilutus saturetur per gas hydro-sulfuratum, elein stet per 
aliquot dies vase técto in loco calido ad perfectam, sí 
praesto essel, sulfureti arsenici praecipitalionem. 

Demum calefiat ad gasis hydro-sulfurali perfectam 
expulsionem, filtretur et clilualur ad pondus specif. 1 ·117. 

Sít liquor limpiclus, decolor, ocloris expers, super
adclita ammonia nullnm praecipitatum cleponal. Argen
tum nitricum nec album, nec addita ammonia sub ebul
lilione fuscum sedimentum proclucat, nec baryo chlorato 
nec aqua hydrn-sulfurata turbetur. 

Contineal in partibus 1 OÓ partes 16·6 acidi ortho
phosphorici, gramrnata eius 10 ergo sufficiunt cum cen
limetris cubicis 34 solutionis acidimetricae pro formando 
nalrio phosphorico sic dicto officinarum. 
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t 19. Acidum sulfuricum Anglicanurn. 

Angol kénsav. 

Legyen arsenmentes és 1.83 fajsúlylyal hir:jon. 

t 20. Acidum sulfnricurn concentratum plu·urn. 

Tiszta tömény lcénsav. 

Legyen színtelen és 1 ·845 li\jsúlylyal biljon. Hevi
lés által tökéletesen elillanjon és kénköneny-Yizbe csepeg
Letve csapadékot ne idézzen elő. Óvatosan a sav fölé 
öntött kénsaYas vasélecsolclat általa meg 1w barnuljon. 

21. Acidlllll sulfnricum dilutum purlllll. 

Tiszta higitott kénsav. 
Végy: Tömény tiszta kénsavból 

száz grammot 100 
Lepárolt vizből ötszáz grammot 500 

Elegyit.sd ald,énl, hogy a kfa1savat öntsd lassanként 
a vizbe. 
Fajsúlya 1·117 leg)•en. 
A folyadék 100 súlyrészben 16·6 kénsavhydralot 

tartalmaz. minélfogva 10 gramm belőle 34 köbcentimeler 
savmérö folyadékot telit. 
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t 19. Acidum sulfuric:um anglicanum. 
Aoidum sulfurioum crudum. Oleum Vitrioli. 

Sít poncleris specifici t ·83, ab arsenico liberum. 

t 20. Ac:idum sulfuricum concentratum 
purum. 

Oleum Vitdoli depura.tum. 

H2S04 = (S02)(0Hl2 = 98. 

Sit decolor; ponderis)pecif. 1·845 calefactum ex 
loto volatile; acidum aquae hydro-sulfüratae i11stillatum 
nullurn praecipitattm1 proclucat; solutio concentrata ferri 
sulfürici caute acido superstrata colorem rubro-fuscum 
ne induat. 

21. Acidum sulfuricum dilutum purum. 
Spiritus Vitl'ioli. 

Rp. Acidi sulfurici coucentrati puri 
grammata centum 100 

Aquae destillatae grammata quingenta 500 
Misce acidum in aquam instillando. 

Sit poncleris specif. 1·11 7. 

C:ontinet in 100 partibus partes 16"6 hyclratis 
acidi sulforici, grammal.a eius 10 ergo neutra recWantur 
ceutimclris cubicis 34· :mlulio11is addilnelricae. 
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22. Acidnm tannicum. 

Csersav. 
C21El22017 = 618. 

Végy: Finom porrá tört gubacsból 
kétsz.áz. grammot 200 

Aetherböl háromszáz grammot ,,:z;oo 
900/0-os bor:szeszböl hetvenöt grammot 75 

Miután a gubacs '24 óráig nedves helyen állott, té
tessék jól hezárható edénybe és ön lessék le az aether és 
borszesz elegyével. Két napig álljon az egész, mialatt 
többször rázassék össze. Ezután a folyadék leöntetvén, a 
maradékra ismét a borszesz és aether elegyének uj rész
lete adassék, 12 óra lefolyása után a folyadék az elöbbe
nihez öntessék hozzá, és a maradék sajtoltassék ki. A 
megszúrt folyadék erős összerázás által kevertessék egy 
harmadrész térfogat lepárolt vizzel. Miután a . folyadék 
hosszabb ideig csendesen üllott és a vizoldat az aether
oldattól elvált, előbbi különitessék el az utóbbitól 

' melylyel ugyanezen mütétel még kétszer ismételtes-
sék. f0z ekként nyert vizoldatok öntessenek össze ; ha 
a folyadék zavaros volna, szüressék meg és pároltassék 
el s'zárazra. 

A maradék porrá törve jól zárt edényben tartas
sék el. 

A sárgás-fehér, fanyar összehúzó ízü por, vizben és 
borszeszben könnyen és tökéletesen oldható legyen. He
vítés által maradék nélkül égjen el. A borszeszbeli sava
nyás hatású oldat aether hozzáöntése által ne zavarod
jék meg. 
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22. Acidum tannicum. 
Tanni:ó.um, 

C27El22011=618. 

Rp. Gallarum subtiliter pnlveratarum 
grammata ducenta 200 

Aetheris grammata trece11ta 300 
Spiritus vini 900;0 

grammata septuagintaquinque 75 

Gallis antea per 2-1' horas loco humido expositis el 
elein in vas bene claudendum inunissis infunde aetherem 
cum spirilu vini mixturn. Stent saepius quassatae per 
biduurn, turn defunde liquorem. Residuo novam portio
nern eiusdem miscellae adde, post 12 horas fluidum 
supcmatans co!lige, residuurn exprirne. Liquoribus filtra
lis et commixtis tertiam voluminis partem aquae destil
latae conquassando immisce, elein sepone. Solutionem 
aquosam, postquam ab aetherea sub~eclerit, separa et 
cum aetherea eandem operationem bis repete. - Quo 
facto liquores aquosi commb:li, et, 'si limpidi non essent, 
filtrati evaporent ad siccum. 

Residuum in pulverem redactum servetm vase sicco 
bene clauso. 

Sit pulvis e llavo albus, saporis adstringentis austeri 
in aqua et spiritu vini. facile et ex toto solubilis, ignitus 
sine residuo combm-at. Solutio spirituosa reactionis aci· 
dulae admb:to aethere ne turbetur. 
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23. Acidum tm:tariouni. 
Borkősav. 

Borsav. 

C4H60s = 150. 

A hasáb- vagy lemezalakú, kéreggé összenőtt jege
czek színtelenek, szagtalanok és tökéletesen elégethetők 

legyenek, a szürőpapirl meg ne nedvesitsék; vízben 
felolvadva az oldat sem kénköneny-viz, sem chlorharium, 
sem pedig sóskasavas ammoniával meg ne zavarodjék. 

t 24. Aconitinum. 
Sisakvirágal. 

í 
C30H4707N = 533. 

Színtelen, igen keserü, azután élesen égető ízü, ég
vényes hatású por legyen, mely 800-nál megolvad a nél
kül, hogy vízgőzt fejlesztene. Forró vízben sárgás, 
gyantaszerü tömeggé áll össze. Ötven súlyrész forró viz
ben, valamint borszeszben, aetherben és chloroformhan 
oldható. Tömény kénsav által előbb sárgára,' aztán 
barna-vörösre festessék. Maradék nélkül égjen el. 

t 25. Aconitu.n1. 
Sisakvirág. 

Kalika sisakvirág, nemkülönben ennek ha.va.
sa.inkon tenyésző . válfajai : mint az a.conitum 
taul'icum és neomontanum. Szirontákfélék. 

Gümői (gyökér) lobordadok, répaalalmak, font 
szár 1mu·adványával vagy rligygyel végződnek, vagy ma-
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23. Acidum tartaricum. 
Acidum Tartari. Sal essentiale Tartari. 

C.1Hs06 = 150. 

Crystalli prismaticae vel labulaeformes, in crustas 
concretae sint decolores, inodores, ex inlegro cori1bustibi
les, chartam bibulam ne humectent; in aqua destillala 
solutae nec aqua hydro-sulfmala, nec baryo chlorato, nec 
ammonio oxalico tentatae l.urbentur. 

t 24. Aconitinum. 
C30H4707N = 533. 

Sit pulvis allms, saporis fortiter amari, elein acris, 
mentis, reactionis alcalinae, suh soo liquescat, quin va
pores aqueos edat, in aqua hullienti in massam resinosam 
flavescentem conglutinet, in partilms quinquaginta aquae 
l'ervidae solubile itidem solvatm ín spiritu vini, aethere 
et chloroformio ; per acidum sulfui·icum concentratum 
induat colorem ab initio tlavurn, elein e fusco rubrum. 
Sit sin e residuo combustibile. 

t 25. Aconitum. 
Aconitum Napellus Linn., ejusque in alpibus 
nostris indigenae varietates : A. tauricum 
Wulf. et A. neomontanum Wulf. Ranuncula-

ceae. Juss. 

Tubera (Radix Aconiti) obconica, napiforrnia, su
perne residuo caulis vel gemma lerminala, aul solitaria. 



26 

gánosak vagy kettesével egybetapadvák, íllidön különböző 
kornak, hevenyen nedvesek, megszáradva kemények, 
négy egészen nyolcz centimeter hosszúk, fent két egészen 
három centimeter vastagok, az ideiek súlyosak, tömöt
tek, belül fehér-szürkések, a múltéviek könnyük, fent 
halvány-barnák, nem ritkán üresek, mindegyikük kívül 
barna, hosszant ráuczos,-nagyon ritkán s csak a múltévÍek 
simák; minden helyen számos, löbbé-kevésbé hosszu, 
vékony gyökérke megy lőllik tova, vagy pedig ilyen 
lehullott gyökérkék heg-yei ltühatók. Haránt metszetben 
a vaslag és ponlozolt kéreg igen keskeny, sctélebb színű, 
csillagszerüen négy vagy nyolczsúgaras, igen kinyúlt 
sugárú tás kör által választalik el a csíllagalakú dús 
vclölől. Hevenyébe11 csipös, tonnához hasonló szagú, 
míg megszáradva szagtalan ; rágáskor eleinte kevéssé, 
míg később felettébb csipös izü, s végül izlelési képtelen
séget hagy vissza. 

!\fos sisakvirág-fajok gyökerei, kivált pedig az aco
nilum variegatum Linn. fajból valók, melyek kisebbek, 
renclellenül sugaras-lás réteggel és velővel, nemkülönben 
rövidebb sugarakkal Iátvák el, vetlessenek vissza. 

A vadon tenyésző virügzó növény glimői gyüjtesse
nek, gondosan szárittassanak és tétessenek el. 

26. Aether aceticus. 
Eczetaether. 

Eozetsa.va.s aethyl. Eczetégény. 

G1Hs02 = (C2H3ü)O(G,iH5) = 88. 

Tiszta átlátszó, színtelen, kellemes felfrissítő zamatu 
folyadek legyen, melynek fajsúlya 0·9. - Ha egy rész 
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aut per paria cohaerentia, tum aelatis inaequalis, recen
tia succulenla, siccata dura, quatuor ad octo centimetra 
Jonga, superne duo ad lria cenlimetra crassa, hornotina 
ponderosa, compacta, inlus ex albo cinerescenlia, anno
lina Ievia, intus subfüsca, non raro excavala, ulraque 
extus fusca, Iongitudinaliler rngosa, perraro el quidem 
solummodo annotina glabra, radiculis lenuibns plus mi
nusve Iongis numerosis iu omni ambilu ohsessa aut radi
cibus hisce decilluis cicalrisala. ln segmento lrausverso 
corlex crassus est punclalus, ct a medulla ampla, slella
Um circumscripta circulo Iigneo, anguslissimo, obscmiore. 
slellalim qualor-vel oclo-raclialo, rncliis valde po!'l'eclis, 
separalus. Odor recentium acris raphani situilis, siccato
rum nullus, masticata ab inilio exiguam, serius acerri
mam, din haereulern producunl sensalionem relicta 
oanaesthesia guslatoria. 

Rejicienda lubera aliarmn aconili specierum, inpri
mis aconiti variegali Linn. priorilms minora, ligi10 et 
medulla irregulariter slellalis, radiis panun porreclis. 

Colligantur tuhera planlae sponlaneae tlorent is ; 
caute siccanda el servanda. 

26. Aether aceticus. 
C4Hs02 = (C2H30)0(C2H5) = 88. 

Naphta Aceti. Naphta seu Aether vegeta.bilis. 

Sil liquor Ihnpidus, decolor, odoris amoeni recre
antis, poml. specil'. 0·9. Quodsi unam parlem aelheris ace-
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eczetaethert kilencz rész vizzel összerázasz, kis része ol
datlannl a viz fölületén nszva maradjon. 

Szabad savat ne tartalmazzon, tehát savanyu szén
savasnálrinmmal összerázva ne pezsegjen. 

Ha a készítmény szabad savat tartalmaz, kevés 
magnesium éleggel rázd össze, azután olvasztott chlor
calciummal álljon zárt edényben 24 óráig, ekkor viztlir
döböl párold át, teljesen megszáritott üvegbe, ezt jól be
zárva tedd el. 

t 27. Aether crudus. 
Nyers Aether. 
Nyers Égény. 

Fajsúlya 0·73 legyen. 

t 28. Aether clep1u·atus. 
Tisztitott Aether. 
Tisztitott Égény. 

C:4H100 = (C:2H5hO = 7 4. 

Végy: Nyers aetllerböl tetszés szerinti mennyiséget. 
Elegyitsd a szabad sav tökéletes telitése végett 
kis mennyiségü kaliumhydroxyd oldattal. 

Válaszd el az aethert a vizes rétegtől és megolvasz
tott chlorcalciummal hagyjad 24 óráig állani, mi alatt 
többször rázd össze; a leöntött folyadékot. azután párold 
le vizfördöböl és fogd fel jéggel hütötl szedöben. Igen 
jól zárl edénybeu Iinvös helyen tarlassék el. 

29 

tici novem partihns aquae conquassanclo rniscueris exigua 
eius pars non soluta aquae supematet. Ne contineat aci
dum liberum, conquassatum ergo cum natrio bicarbonico 
ne effervescat. 

Si praeparaturn aciclurn lihemm conlincl, cmn rna
gnesii oxydati exigua quanlitate conquassa, dein slel 
super calcio chlorato fuso per 24 horas in vase clauso, 
demum destillat ex balneo aquae in lagenam perf'ecte sic
eatam. quam oplime clausam serva. 

t 27. Aether crudus. 
Aether sulfuricus crudus. 

Sil pomlcl'is spPeil'. 0·7:3. 

t 28. Aether depuratus. 
G1H100 = (C:2Húhü = 74. 

Aether sulfuricus. Aether Vitrioli. Naphta 
Vitrioli. 

Rp. Aetlteris ermli q. s. 

Admisce pauxillum kalii hydro:oxydali soluti ad 
pcrl'cctam acidi neul.ralisalionem. Dein liquor aethereus 
ab aquuso saeparatus, stet super calcio chloralo fuso sae

' pius, conquassando per 24 horas, demum defusus ex 
halneo aquae destilletur ín excipulum g'lacie refrigeratum. 
Servelur iu lagenis oplirne clausis in loco frigido. 
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Tiszta átlátszó színtelen folyadék legyen, melynek 
fajsúlya 0·725. Tenyérre öntve gyorsan párologjon el és 
ne hagyjon borolajra vagy szeszolajra emlékeztető szagot 
hátra. Egyenlő térfogatnyi vizzel összerüzva, csak egy 
tizedrésze oldódjék fel, miközben a viz ne zavarodjék 
meg és ne vegyen fel savanyú halásl. 

2!J. Agaricus Chirurgornm. 
Taplógomba. 

Készitett taplógomba. 
Tapl<is galócza. Héjas gombák. 

Gombadarabok, melyek majdnem egész Középeuró
pában, kivált idős lülgyek törzsein tenyésznek, kereske
désbeliek, vízben való úzlat(Ls és fakalapácsokkali Utés 
által (kivfrlt núltmk) készíttetnek, a közönség elölt igen 
ismeretesek. 

Salétromlól nem szabad áthatva lenniök. 

t 30. Aloe. 

Áloe. 
Világos aloe. 

Az áloe különböző fajai, mint a közönséges a., 
socotorai a., pirosló a., kalászos a„ fás a. stb.; 
niivények, melyek <léli Afrikában, Ausztráliában, 

Kelet- és Nyugot-Indiában tenyésznek. 
JUagzatingfélék. 

A levelek különös etlényeiböl kijövő meg·száritott 
ne<lv, kapható pedig különböző nagyságú, gyántaszerUen 
fénylő, zöldesböl setétbarnába játszó darabokban, kagylós 
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Sit limpidus, coloris expers. pond. specif. 0. 725, e 
palma manus promple evaporet, quin odorem olei vini 
vel fermenlolei in ea relinqual. Sí rum aequali volumine 
aquae conquassetm, solurn 1fi0 pars aetheris solvatur, et 
aqua non turbetur, nec habeal reaclionem aciclaín. 

29. Agaricus Chirurgorum. 
Agaricus quercinus praeparatus. 

Poln>orus fomcntarius Fries. Fungi. 
Hymenomycetes. },r. 

Frnsta !"ungi per onmern !'ere Europam mediam in 
tnmcis annosis imprimis quercuurn nasceutis. mercabi
lia, macemlione in aqua el tusione cum malleis lig-neis 
(polissimrnn in Hungaria) praeparnla, iu vulgus 110-

tissima. 

A merce kalio nilrico inpraeg11ato cave. 

t ao. Aloe. 
Aloe lucida. Aloe socotrina. 

Aloes variae s1>ecies: A. vulgaris Lam„ A. soco
trina Lam., A. pur1mrascens Hawk„ A. s1iicata 
'l'hunb„ A. arborescens JUill. etc„ 1>1antae in<ligc
nae iu Africa, Australia et India orientali occi-

dentaliquc. As1ihodeleae Jussieu. 

Succus induratus e propriis foliorum vasis elici
tus sislit frusta variae magnitmlinis verniceo nilen!ia, 
coloris e subviridi obscure fusci, fraclura conchala lu-
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világos töréssel, itt :áttetsző szélekkel, melyben meglágyul
nak, hidegben törékenyek lesznek, por-rt{ tQrve undorító 
szagnak, ízük felettéhh keserü. Hideg vizben lágy gyánla 
hátrahagyása mellett részben oldatik; meleg vizzel zava
ros. mig borszesz.szel majdnem tiszta oldatot képez. 

31. Althaea. 
Ziliz. 

Közönséges ziliz, nálunk honos, leggyakrab
ban gyógyszertál'i czélokra tenyésztik. 

Málvafélék. 

A levelek szívszerli-peléded-szeglelesek vagy pe
tédeclalakúak, egyentelenül fogazottak, ötborclásak, lapló
szerüek, puhák, f'ehéreszüldek, szagtalanok, mézgaízliek. 

Nyáron virágzáskor gyüjlessenek. 

A gyöktörzs gyökérkéi (Zilizgyökér) egyszerüek, 
hengerdedek, hosszúk, ujjnyi vastagok vagy vékonyab
bak, lehtímozvák, gyakran szél is hasitvák, fehérek vagy 
fehéresek, kivül nem ritkán hosszukban barázdásak, le
metszett roslocskák barnás helyei.láthatók rajtok, a meg
lehetősen vastag, igen rostos és hajtható háncs állal bo
ritlatnak, a faanyag kernényitőtől lisztes. Sajátságos 
gyenge szagú, igen mézgás kellemetlen ízü. 

A vadon tenvésző vagy tenyésztett növény gyökere 
tavasz kezdetén ;agy őszkor ásassék; a szár, a fás és 
szúvas részek, nemkülönben a külső vékony sárgás
szürkés kéreg elhányalvtin, gyorsan sztirittassék. 
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cicla. acl margines snbdiapharn1. calore cmollescentia 
l'rigore f\'iabilia, pulverern 11avunt odoris nauseosi largien
lia, sarHn'i:o pemmari. In aqua f'rigida partim solvilur, resi
nam mollern relinquens, in aqua fervida l urhidarn, in 
spirilu viui !'ere limpidarn solulionem praebel. 

31. A!thaea. 
Althaea officinalis Li.nn., planta indigena sae

pissime in usus l>har:m.a<:eµ.ticos culta. 
Mahraceae Juss. 

.l!'olia subconlalo ovalo-angulosa, Yel subovata, in
aequuJJiJiter deulal.a, <JUÜHJUe-nenia, tumenl.osa, rnollia, 
t~x albo viridia~ odul'is nLtlliu8, 8Uporií:-i rnueilagi11osi. 

Colliganlur aestale Horente planta. 

Ra<liculae,\Rhizomatis (Haclix Althaeae) simpli
c:es, leretes, lougae, digitum c:rassae vel tenuiD!'es, deglu
plae 1.anlum el saepe lisrne lJLlOCJLle prostanl, albae vel 
albidae. extus in longitmlinem non rnro sulcalae, cicatri
c:ilms fibrillannn absc:issarnrn subíüsc:is nolalae, libro 

crnssiusculo rnkli; fibroso d l11·xili. o!Jteclae. ligno car
noso, amylo sc:aleule t'ariuosP. Oclor peculiaris debilis. 
sapor fatumo, valcle mutilagiuosus. 

li'odiPmla raclix planlae spoule. nesceniis vel eullat> 
primö vere vel autmnno. IUlizonmle parlibus lignosis el 
cariosis, nec uou cortice llaviusculo griseo exteriore leuui 
rejectis cito siccancla. 
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32. Alum.en. 
Timsó. 

Kénsavas kalium aluminium. 

K2Al24S04. 24,H20= 949. 

Színtelen, édeses fanyar ízü, nyolczlapú jegeczek. 
melyek a levegőn kissé elmállanak, hevités állal vizet 
~iocsátnak el és likacsos tömeggé alakulnak <i.L Heves 
izzítás ültal a kénsav egy részét elvesztik. . 

Natrium hydroxyddal melegitve ammoniát ne fej-
leszszen. · 

33. Alumen ustum. 
' Egetett timsó. 
K2Al24S04 = 517. 

Könnyü, szivacsos, kevéssé fanyar ízü tömeO', rnelv 
~legenclö m~nnyiségü lepároll vizben lassan ugy:n (24. 
ara alatt alig) de tökéletesen fölolclódjék. 

Nagyon erősen kiégetett timsó. mely nemcsak vizd. 
h~nem a kénsav egyrészét is elvesztette, és ennélfogva 
vizben nem oldódik, visszautasitandö. 

34. Alunlina hyd.l'ica. 
Aluminium hyd1·oxyd. 

Végy : Timsól>i>I 

Timélegvizegy. 
Al2(0l:I)G = 156·8. 

kétszázlzetvenöt grammot 

32. Alumen. 
Sulfas Aluminae et Lixivae cum aqua. 

K2Al2 4, S04, 24 H20 = \l49. 

Sistit cryslallos octaeclricas, decolores, saporis sli
plici subclulcis. ln aere paulum fatiscil, calefacl.mli aquam 
crnittil el in massam spongiosam ahiL clemum l'ortilPJ' 
ustum acidi sulf'urici partem arnillil. 

C:alefacturn cum nalrio hydro-oxydato arnmoniam 

ne evolat. 

33. Alumen ustum. 
Alumen calcinatum seu spongiosum. Sulfas 

Aluminae et Lixivae. 

K2AI24S0,1 ='> l 7. 

Sislil massam spollgiosam, Jewm, saporis parnm 
adstringenl.is, in sufficienti quantilate aquae destillalttl' 
Jenll~ quiclem (vix ante S!!> horas), secl ex loto solL1hilen1. 

Cave ah alurnine nimin calore uslo, quod praell·1· 
aquam eliam acicli sulfurici parlem pcrcliclil. hinc solnm
rnoclo ex parte in aqua solvilm. 

34. Alumina hydrica. 
Hydroxydum Aluminii. Oxydum Aluminii 

hyd1·a.tum. 
Al2(0I-T)G =15G·S. 

Alunrlnis 
grammata ducenta sepluaginla qurnque q27;, 

3''' 
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old fel 
li'orró lepárolt vizben 

kétez.er ötszáz grammban 2500 
a még meleg oldal szüressék meg· és iin-
lessék hozzá oly oldal, mely : 
Jegeczeclett szénsavas natrinmból 

kétszáz.ötven grammból 250 
és meleg le11árolt vízből 

ezer grammból 1 non 
készült. 
A jól összerázol.l keverék 24 óráig pállitassék. 

azután a keletkezett csapadék szürlén gyüjtessék üssze, 
mosassék ki, arlclig mig a lngos lrntús eltünik, ezutizn a 
csapadék oldassék fel annyi 

Higitott sósavban 
a nzennxi erre elegendő (körülbelül 

530 gramm) 
Az oldat most ammoi.iiával (0·960'f.s.) 

elegendő memzxiséggel (köriilbeliil 
300 grammal) 

tökéletesen kiüttet.ik. 
Az igen jól kimosott. szürő papir küzl kinyomoU és 

a levegőn gondosan megszúrilott csapaMk legfinomabb 
·porrá clörzsöltessék szé 1.. 

Fehér, könuyü és nyelvhez tapadó por legyen, 
mely vízzel közönyös hatásu péppé elegyedik, higitolt 
savakban, valmninl nalriurn hydroxydlugban lökéletr•spn 
feloldódik. 
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Solve in 
Aqnae destillatae fervidae 

grammatwn duo mille el quingentis 2500 
Filtra solutionem adhuc calidam, 
cui adcle 
Natrii carbonici crystallisati 

grammata ducenta quinquaginta 250 
solul.a in 
Aquae destillatae grammatibus mille 1000 

Miscellam intime agitatam rligere per '!l4 horas. 

Praecipil.alum liltro collectum elue, donec reactio 
alcalina clisparneril., tum solve i.n 

Acicli hyclro-chlorici diluti Jllll'i 
quantitate s1ifficiente ( circa grammatibus 

quingentis et triginta 530) 
Solutioni aclde: 
Ammoniae 
s1ifficientem quantitatem (circa grammata 

trecenta 300) 
ad perfectam praecipilalionem. 

Praecipitatum optime lotum, inter chartam bibulam 
expressum et aere siec·atum, in pulverem subtilissimum 
reclige. 

Sit pulvis albus, levis, linguae adhaerens cum aqua 
tenuem pultem reactionis neutrius formet et i.n acidis 
quamvis dilutis, nec non in solutione natrii hydro-oxy
dati perfecte solvatur. 
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35. Ammonia. 

Ammonia-oldat. 
Lógenyköneg. Légenyköneg-olda.t. 

HBN =17. 

Tiszla állátszó. szinlelen, átható szagú es fölötte 
maró ízü folyadék. Tökéletesen illó legyen. 

Sem kénkönenyvizzel, sem chlorbaryummal oly 
csapadékot ne adjon, mely higitott sósavban oldhaUan. 
l-Iigitolt kénsavval túltelitve, kozmás szagot ne te1jeszszen. 

Fajsúlya O·\J() legyen. 
A folyadék 100 súlyrészben 10 súlyrész armnonia

légel tartalmaz, ennélfogva belőle 5 grammnak 29·4 köb
centimeter lugmérö folyadékot kell telitenie. 

36. Ammoniacum. 
Ammoniakgyánta. 

Dorema Ammoniacum Don, Persiában honos. 
Ernyösek. 

Levegiín megszáradt tejnedv, lübhé-kevésbé 
gömliülyded, borsószemnyi egészen diónagyságú szem
csékben, melyek magánosak vagy gyakran egymással 
összetapadvák, vagy barnás darabokkal kevereclvék. kí
vül sárgás-barnásak, belül fehéresek, kevéssé kagylós 
1.örésüek, zsirfényüek, hidegben keményesek, törékenyek, 
porrá lürhelök, melegben meglágyulnak, keserücsipös 
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35. Ammonia. 
Ammonia pura liquida. Ammonia. aqua 

soluta.. Spiritus Sa.lis ammonia.ci oausticus. 
Liquor Ammonii ca.ustici. Ammonia.cum oa.u

sticum solutum. 

HaN=17. 

Sil liquor limpiclus, decolor, odoris penetranlis pe
culiaris, saporis valcle causlici, ]Jenilus volalilis. Liquor 
nec aqua hydrosulphurala nec baryo chlorato tenlatus 
praecipitalum proclucal, quod acido hydm-chlorico dilulo 
solvi non possel. Post suturationem per acidum sulphu
rieum dilutum ne sparget odorem empyreumaticum. 

Sit pond. specif. O·\J60. 
C:ontinet in 100 partibus partes 10 gasis Amrno

niaci, 5 ejus grammata ergo neutra reddantur, 29·4 
centimetris cubicis solutionis alcalimetricae. 

36. Ammoniacum. 
Gummi Ammoniacum. Gummi resina. Am
moniacum. DoremaAmmoniacum Don. Pla.nta 

Persidem ineolens. Umbelliferae Juss. 

Succus lacteus ael'C inthuaius sistil aut grana 
plm; minusve rotrn1c1a, magnitudine pisi usque ad fru
ctum juglandis, solitaria aut saepe inler se vel massae 
subfuscae intermixta, extus e flavo subfusca, intus albida, 
l'raclura leviler conchata pinguitér nitida, Jrigore duriu
scula, fragilia, in pulverem redigem1a, calore molle 
centisa, saporis amari acris, odoris peculiaris, calore 
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izüek, melegl1ei1 kevéssé foghagymához hasonló sajátságos 
szagnak, vizben dörzsölve ez tejszerüvé lesz, borszeszben 
r~szben oldhatók. Az oclatapacló tisztá!lanságok Lávo!it
tassanak el. 

37. Ammoninn1 aceticnm solntnm. 

Eczetsavas ammo11ium-oldat 

Végy: Higitott eczetsavból s{á{ grammot 100 
Lassanként adj hozz,; 
darabokra tört szénsavas auunonimn
ból anuyit, men11J'Í a telitésre szükséges 

(köriilbelii/ 20.5 gramm) 
a szürlézeU folyadékhoz adj: 
Lepárolt vizb(il annyit. 

hogy fajsúlya J ·03 legyen. 
Az oldat liszla átlülszó. színtelen, tökéletesen illó 

és, a mennyire elérhető, közönyös hatású legyen, kén
köneny által csapadékot ne adjon. Igen jól zárt edényben 
tartassék el. 

38. Ammonium carbonicnm. 
Szénsavas ammonium. 

Fehér, áttetsző, szúros ammonia-szaggal biró da· 
rabok. Fel1.\letök porlékony, melegben lökéletesen illók. 
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allium nonnihil redolentis, aqua lrila lact.escenti<r, in 
spirilu vini partim solubilia. Sínt ab adhaerentibus qui·· 
squiliis lihera. 

37. Ammonium aceticum solutum. 
I.iquor Ammonii acetici. Acetas Ammoniae 

solutus. 

Rp. Acidi acetici diluti grammata cen/11111 tOO 
Paula tim arlde: 
Ammonii carlionici i•mliter tusi q. s. 

(circa grammata viginti et dimidium 20.i'>) 
ad perfectam neutralisationem. 
Liquori filtrato aclmisce 
Aquae desti11atae q. s. 
ut solutio sil ponderis specif. 1 ·OB. 
Sit. limpidum, coloris expers, ex integro volatile. 
el quantum obtineri potest, neutrum. 
Aqua hydro-sulfurata ne turbetur. 
Vase optime clauso serva. 

38. Ammonium carbonicum. 
Alkali. volatile si.ccn:m. Ca.rbonas Ammoniae. 

(H4NhC03, 2(H4N)HC:08 = ::!C,4. 

Icrusta alba. diaphana. ocloris pungentis ;tmmuui
acalis, in superficie pulverulenla, sub calorc aucto ex 
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Kozmás szaguk ne legyen és chlorammoniumnak legfel
jebb nyóinát tartalmazzák. 

39. Ammonimn chloratum. 
\ 

Szalmiak. Szalamiasó. 

Ohlora.mmonium. 

Végy: Nyers fellengitett cbJorammoniumból 
öts{á{ grammot 500 

old fel 
Forró le1iárolt vízben 

ezerötszáz grammban 1500 
az oldathoz adj: 
Ammoniakot husz grammot 20. 

Néhány napig hagyd állni betakart edényben, ezután 
szűrd meg és folytonos keverés közi. p1lrold be szárazra. 

Fehér, jegeczes por legyen, mely hevitve tökéletesen 
elillanjon és kozmás anyagoktól ment legyen. Chlorba
ryummal, továbbá kénhydrogen-vizzel és kénammonium
mal meg ne zavarodjék. 
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integro volatilia. Empyreuma ne redöleant. Ammonii 
chlorali nonnisi vestigia conceduntur. 

39. Ammonium chllíratum. 

Ammonium muriaticum depura.tum. Bydro
chloras Atilmoniae. Flores Sa.lis a.mmonia.oi 
simplices. Muria.s Ammonia.e. Hydrochlora.11 

a.mmoniacus. - Chlorhydra.s Ammonia.e. 
Chlora.tum Ammoniae. 

Rp. Ammonii cl1lorati sublimati crud1 
Solve in grammata quingenta 
Aquae destillatae fervidae 

grammatibus mi!le et quingentis 
Solutioni adde : 
Ammoniae grammata viginti 

500 

1500 

20,. 

Stet per aliquot dies in vase tecto, elein filtretur et 
ad siccum evaporetur sub continua agitatione. 

Pulvis cryslallinus sil allms, sub calore ex integro 
volatilis, ab empyreumate liber. Baryo chlorato vel aqua 
hydro-sulfurata vel ammonio hydro-sulfurato tentatus 
ne turbelm. 
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40. Amygdala amara. 
Keserű mandala. 

Közönséges mandola, ezen fa Szfriá.ban és 
északi Afrikában honos. Nálunk t'enyésztik. 

Mandolafélék. 
A magvak l1osszas-pelécledek, összenyomvák, hár

tyás, sárgabarna, hosszában r<inczosan csíkoll, poros és 
érdes héjjal horil.va, az ébreny fehér, húsos, lapos dom
ború szikekké szélvüló, a gyökérke igen kicsiny, egye
nes; igen keserü ízüek, szngtalanok, ha azonban kevés 
vizben t\iial clürzsöltetnek, sajálsúgos illóoJajos szagol. 
árasztanak. 

A régiek, a vasak, belül sárgás foll.úak, uemkOlönben 
a rovarok állal kirágoltak vettessenek el. 

41. A111ygclala dulcis. , 
Edes mandola. 

Az előbbinek 1·tllfr1ja. 

}fagvak. gyakran keYéssé nagyobbak, egyébkint 
a keserü mamloláklwz hasonló alakúak. melyektől csak 
olajos édeskés izük és szagtalanságuk áÍtal kUlönböznek. 

Csak a frisek, egészek és nem-avasak használtas
sanak. 

42. Amylum. 
l<eményitö. 

Buzakeméuyitő. 

Tiszta. buza. Nálunk tenyésztik. Fűfélék. 
A tiszta buzából kiválasztott keményilőt rendetle 
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40. Amygdála amara. 
Amygdalus communis Linn., arbor in Syria. 
et Africa boreali ~~ponte crescens, apud nos 

culta. Amygdaleae Juss. 

Semina ovalo-oblnnga, compressa. conslanl iex 
integumento memhranaceo, luten-fusco. lougitndinaliler 
rngoso-striato, pulverulento srabro el. ex embryone albn 
carnoso, in cotylerlones dnas plaun-convexas seeetl<füfe. 
radicnla minima rer·l;i: siuit. :;aporis pernrnari. <.Hluris 
11nllins. digitis anlt'm cum pa11luln ;11p1at· lrita 1>tlnrt·;n 
spnrgunl prnprinm aetherPnm. 

Rejiciantm vptusla. nuwida, 11mc:11lis subllaYis i11lu,: 
l'OrISpPI':-:a. l~f~(' 11011 insf•('li:-: ("()J'l'OSn. 

41. Amygdala dulcis. 
Varietas prioris. 

Semina saepP Hrnmihil majom, caelenun onmi r~x 
parte amaris q1w;u.I l'nrnrnm similia, solo snporp oleoso 
s11hrlulci PI rlefodu ndoris rlislingnenda ab iis. 

Nonnisi recenlia i11tt•g1·„ ranciditatis Pxperl.ia pr;i"
slu sin!. 

42. Amylum. 
Amylum Tl'itici. 

Triticum sa.tivum Linn. G1·amineae Juss. 
Amylum e fructihus trilici separatnm venditm iu 
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alakú darabokba11 árulják, melyek igen könnyen szerfelett 
finom fehér át nem tetsző porrá törhetők. Szagtalan és 
íztelen, hideg vizben és borlangban oldhatlan. Kilencz
venhat rész forró vizzel mézgás, áttet.5ző tejszerü folya
dékot képez. Iblanynyal kék színü lesz, mi meleg vagy 
hamanylúg alkalmazása állal elenyész, kihülés illetőleg 

higitott kön-halvanysav hozzáadása után azonban ,ismét 
elölünik. Górcső alatt kerekded vagy veseszerü teslecsek 
lltthatók, melyek igen különböző nagyságúak, közepükön 
ponttal és sz[tmos igen finom körkörös réteggel. 

43. Angelica. 

Angyalfú. 
Kerti angyalfű. Kétévi növény Europa. ha
va.salatti és mocsá.1·os vidékein, kivált pedig 
az északi tájékon tenyész, s nem ritkán fa-

lusi kertekben tenyésztetik. Ernyősök. 
Agyiikér közepetti vastag, nyolcz centimeter hosz

szú, félig szivacsos, felfelé finoman és sürün gyürüzölt tőké
ből áll, számtalan, hosszú. négy egészen hat millimeler 
vastag, puha, barázdás gyökérkékkel, meglehetősen vastag, 
kivül szürkésbarna, belül fehér kéreggel, mely s(l!'ga és 
balzsamos tüszőkben bővelkedik; a fa sugaras, halavány
sárga. A gyökér rágáskor éget, átható és sajáts<igos 
illatos szagú, kezdetben édeskés és végül kesemyés ízü. 
A rovarok által megrágott gyökerek vet.tessenek el. 

A második évben levő növények gyökere kora 
lavaszszal ásassék ki, s azután gondosan megszürilva. 
jól zárt edényekben t.artassék. 
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frustis irregularibus facillime in pulverem suhtilissimum 
album opacum dilabentihus. -- Sít inoclorum et insipi
dum, in aqua frigida el in spiritu vini insolubile. 
C:mn aquae bnllientis partibus nonaginta sex prae
bet liquorem · mucilaginosnm snblacteum. .Jodo adclito 
exoritur color caeruleus, caloris vel Kalii hyclrici appli
catione evanescens, dnrante refrigeratione vel sub 
acldit.ione acicli hydrochlorici diluti denuo adparens. 
Sub microscopio investigatum sistit corpuscula or
bicnlaria vel subrenata, magnitudine quam maxime 
differentia, puncto centrali et stratis concentricis t.ener
rimis notata. 

43. Angelica. 
Archangelica officinalis Hoffm„ pla.nta bien
nis in regionibus suba.lpinis et pa.ludosis 
Europa.e inprimis borea.lis crescens, in hortis 
rusticorum non ra.ro culta. Umbelliferae Juss. 

Radix eonslal e canclice inlermedio crasso, ad octo 
eentimetra longo, subspongioso, sursum subtiliter den
seque annulalo. rncliculis instructus numerosis, longis 
quatuor vel sex millimelra crassis, mollibus, sulcatk 
cortice crassiusculo, extus e griseo fusco, intus albo. 
folliculis balsamiferis copiosis flavis, nilidis replelo; 
ligno radialo, subflavo. Haclix manclucata urens, ocloris 
penetrantis, peculiariter aromatici, saporis initio sub
dulcis, demum subamari. Hadix insectis corrosa reji
ciatur. 

Primo vere anni aetalis plantae secundi effossa et 
caule siccata servetur in vasis bene clausis. 
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44. Anisum stellatum. 
Csillagos ánizs. 

!llicium anisatum I.oureh'o, chinai fa. 
Winterfélék. 

A gyiimölcs (mag) egészen nyolcz csontos sziityő
l>öl áll. ki\zepdli oszlopocska kiiriU csillagszerüen el
helyezve, s egymás"d (•rinlkezve: a sztityök szabadok, 
lühlmyire ('gyen telenek. >'ajknszerUek, l'i'!pelédedek. 
t )ldalvú::;l üs:--:z(:•nyornvük, ahq_~jukou hasa:::uJ~, t:::iút=:;tdko11 

hasi varniny ininyübau kél y;i]y;iuyuak, fölső :,;zélükün 
koYatlnak, fegyrekeszüek, ki1·u1 érrle>'e>'ek, !JeliU si1rnik. 
egj111tlguak~ ii;-;sze11yt1rnot t ~ rl~11yJü, ge:c:ztenyeb<:UTla lllHg
gaJ, únizso~, de kelll~Inesehh illatnak~ édésk(:;..; ízilek, i·:'Ltr\·a 
a nyehet kevé>':;é égelik. 

-15. Anisnm vnlgare. 

Közönséges ánizs. 
Közönséges ánizs. Keleten honos, náhmk 

tenyésztetik. Ernyősek. 

A gyiimi>lcs (mag) pelédecl vagy l'élgüm!Jiilyclecl. 
oldalv;ist kevéssé összenyornott, sürün pelyhes, szürkés
zöldes lmrncsenk, a gyC1rnülcsfelek legtühlmyire egybe
lapadv>tk, keskenyen ülször-bonlitsak, egyenletes, oldal
Yásli, ozélekkel ellúlolt hordákkal, a bordák közötl igen 
sok csíkkal. Igen illatos szagú, édeskés izli, rúgúskor a 
nyelvet kevéssé égeti. 
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44. Anisum stellatum. 
Illicium anisatum Loureiro, arbor Sinensis. 

Wintereae Lindley. 

)j'ructus anisi stellati (Semina Anisi slellati aut 
Bacliani). C:arpella clrnpacea usc1ue octona, circa colu
mellarn centralern stellatirn contigua, lihera, plermnque 
inaequalia, cyrnhiformia, subovata, a latere compressa, 
hasi subventricosa, apice jnxta sutlU'arn ventralem bi
val via. margine superiore clehiscentia, unilocularia, extus 
rugulosa, intus laevigata, monosperma, semine cmn
presso, nilido, badio, odoris anisi ammatici, sed multum 
gratioris, saporis subdulcis, manducata lingnarn paul
J um nrentis. 

45. A11isum vulgare. 

Anisum vulgare Gartn. Pimpinella Anisum 
Linil., planta in €hiente indigena, apud nos 

culta. Umbelliferae Juss. 

Fructus anisi vulgaris tSemen Anisi). Diache
nium ovatum vel subglobosum, a latere panun compres
sum, dense puhernlum, coloris e griseo sulJviridis, meri
carpiis duohus plerumque colmerenlilms, angt1sle quin
quecostatis, costis aequabi!ibus, laleralibus, nmrginan
tihus. vittis plurimis, inter costas sitis. Odoris intense 
aromalici, saporis subdulcis, manducati linguarn paullum 
urentis. 
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t 46. Aqua amygdalarmn amaratum con
centrata. 

Tömény keserű mandala viz. 
Végy: Keserü mandolát 

kéts\á{ötven grammot 950, 
a szétzúzás után szabaditsd meg ismételt sajtolús utjún 
zsiros olajától. A kisajtolt lepényt zúzd össze, rostáld át 
és egy tizenketted részét tedd félre. A fenmaradt tizenegy 
részt vesd apránként lepárló kazánba, mely mtír tartal- · 
mazzon: 

Forró lepárolt vizet 
kétezerötszáz grammot 9500. 

E keveréket forrald néhány perczig, s azután távo
litsd el a tüzet. Kihúlés után keverd hozzá a Jepéuynek 
ama félretett tizenketted részét s egy napi <illús után 
párolj le belőle ötszáz grammot 500. 

. · „A folyadék kissé tejszinü, keserü mandola szagú, 
egeto kesernyés ízli legyen. Ezer súlyrészben hat tized
rész (0·6) súlyrész kéksavat tartalmazzon, vagy ötven 
gramm (50) viz 0·15 gramm cyanezüstöt nyujtson. 

Egészen tele töltött, jól zárt kis üvegekben, sötét és 
hideg helyen tartandó. 

47. Aqua Alu·antii florum. 

Narancsvirág viz. 
Fémeket ne tartalmazzon. 
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t 46. Aqua amygdaiarum amararum con
centrata. 

Hp. Arnygclalarum amaral'nm 
grammata duce11ta et qui11quaginta 950 

Contusas lihera expressione iterata ab oleo pingui 
Placenlam expressmn contumle, per cribrum trajice el 
ejus partem duodecimarn sepone. Heli<J1.utö umlecim par
les sensim ingere in 1·esicam destillatol'iam, quae 
eontinet: 

Aqnae destillatae bullientis 
grammata duomillia et qui11genta 2500 

l\liscella ebullial per aliquot minutas, elein ignis 
a1novt:al.ur. I=>ost refrjgeraiio11e111 ad1nisce parlem illam 
placeulururn lluodeeimam sepositam, et post nyclhae
merum elice grammata q11inge11ta 500. 

Liquor sil pamm laclescens, odoris amygdalarurn 
arnararum, saporis mentis amaricantis. C:ontineal in par-
1.ibus millenis, parles O·G acidi hydrocyanici, seu gram
mala 50, aquae praebeanl O 15 partes grammalis argenl 

c:yanal.i. 

Senetur in lagenis quemadmodum parvis, plenis, 
optime clansis, in loco obscmo el frigido. 

47. Aqua Aurantii florum. 

Aqua l\Taphae. 

Xou sit metallis inquinala. 
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48. Aqua Calcis. 

Mészvi:z. 
Mészoldat. 

Végy: Frissen égetett meszet száz grammot t 00 
Locsolj rá agyag-edényben 
Közönséges vizet ötven grammot iíO 
A megoltás után keverj hozzá 
Közönséges vizet tízezer grammot 10,000. 

A keveréket uémelykor felrázva, jól zárl edényben 
tartsd. Használat alkalmával az átlúlszó folyadékot töltsd 
le, és ha szükség kivánnú, szürlézd. 

A felf01Talásnál megzavarodjék. 

49. Aqua Chan10millae. 

Székfiívirág viz. 
Végy: l\Iezei székfiívirágot 

Közönséges vizet 
Párolj le 

négyszáz grammot 
hatezer grammot 
kétezer grammot 

50. Aqua chlori. 
Chlorviz. 

Halvanyviz. Halvanyoldat. 

Végy: iUang·an felélegből c1arabokl1a11 

400 
GOOO 
2000. 

tetszés szerint. 
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48. Aqua Calcis. 
Aqua. Oaloaria.e. Ca.lcaria soluta. Liquo1· 

Calcis. 

Rp. Calcii oxy<lati recenter usti 
grammata centum 100 

Consperge in olla fictili cum 
Aquae communis 

grammatibus quinquaginta 50 
Posl exslinclionem admisce : 
Aquae communis 

grammata decem millia 10,000 
i\liscellmn iutenlum agitamlo, serva in lagenis optirne 

clansis. 
Usui liquorem limpidum defunde el nisi opus fuerit, 

filtra. 
Ebullitione turbetur. 

Aqua Chaniomillae. 
Rp. Florum Chamomillae vulg. 

grammata quadringenta 
Aq tme communis grammata sexmillia 
Abslrahantur grammata duomillia 

50. Aqua Chlori. 

400 
GOOO 
2000. 

Chlorum solutum. Liquor Chlol'i. Aqua. oxy
mul'iatica. Ohlorina liquida. 

Rp. iUangani hy11eroxy<lati in frustis q. 1'. 

lmmitte in cucurbitarn satis capacern el adde : 

j 
! 

1 

'I 
11 

1 
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Tedd elég tágas lombikba és önts reá, előbb egy
harmad súlyrész közönséges vizzel higitott : 

Nye1•s sósavból elegend6 mennyisége/. 
ugy hogy a lombik körülbelül félig legyen megtelve. 

A lombikot kösd össze Woulf-féle üveggel, melyben 
a chlor megmosására elegendö viz foglaltatik. 

A mosó üvegbe kétszer épszögüleg meghajtott cső 
illesztendö, ugy hogy annak hosszabb szára egy félig lepá
rolt vízzel megtöltött üveg fenekére é1jen. A lombik gyenge 
hevítése által fejlesztessék ki a lég. Mihelyt az üveg 
chlorral megtelt, másik által helyettesittessék, melyben 
ugyanannyi lepárolt viz foglaltatik. Az elsö üveget duga
szold be és rázás által segítsd elö a lég elnyeletését, azu
tán töltsd meg· ismét chlonal. Hasonlóan kell a másik 
üveggel elhánni és e mütétet mindacklig ismételni, mig 
végre lég nem nyeletik el. 

Zöldessárga, fojtó szagú folyadék legyen, mely a 
növényi színanyagokat g}'orsan színtelenitse . .Todkalium
oldatba csepegtetrn, böségesen válaszszon ki joclot. Hégi 
készitmény, mely a kék lakmuspapirt megvörösiti, a nél
kül, hogy azt elszíntelenitené, elvetendő. 

Egészen rnegtöltöll kis üvegdugaszos üvegekben, a 
világosságtól megóvott hüs helyen tartandó el. 

Végy: 

51. Aqua Cinna1110mi sin1plex. 

!Egyszerű fahéjviz. 
Összetfü·t kászia fahéjat 

kétszáz. grammot 
Közönség·es vizet kétezer grammot 
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Acidi hydro·chlol'ici crudi 
antem tertia parte aquae communis diluti 

quantitatem sufficientem, 
ut ad dimidium circiter cucurbita sit repleta. 

Cucurbitarn junge cum excipulo vVoulf:fiano, cui inest 
aquae communis quantitas sufficiens ad lotionem gasis 
extricati. 

Excipulo adapta tnburn vitreurn bis curvatum, cuius 
longior extrernitas fere tangat funclum lagenae, quae ad 
dirnicliurn aqua clestillata sit repleta. 

Leni calore fial extricatio gasis. Lagenam quodsi 
chloro repleta fuerit, cunnnuta cum altera sirnilern quanti
tatem aquae clestillatae continente. Lagena remota clau
clatur et gas cum aqua conquassetm, elein clenuo chlo
rum in la~genam inducalm·. Hanc agendi rationem _etiarn 
cum altera lagena exsequere et repete, clonec gas non 
arnplius absorbealur. 

Sit lirnpida e subflavo viriclis, ocloris suf'focantis, CO· 

101·es vene\abiles cito clestrnat. Solutioni Kalii Joclati in-
o t' stillata Jodm11 abunclanter secernat. Praeparatum an 1-

quum, quod charlam exploraloriam coeruleam nonnisi 
rubram redclil, quin lam clecoloret, est rejiciendum. 

Servelur in lagenis parvis, pen.itus repletis, episto
miis vilrei( clausis, in loco frigido, a luce remoto. 

Rp. 

51. Aqua Ginnamomi simplex. 
Corticis Cassiae Cinnamom. contusi 

grammata ducenta 
Aquae communis grammata duomil/ia 

200 
'2000 
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Áztasd tizenkét óráig és párolj le szabad 
tüzön 

É.deses ízű. legyen. 
ezer grammot 

52. Aqua Cinnamami. spirituosa. 

. Borszeszes fahéjviz. 
Végy: Összetört kászia fahéjat 

hatszáz. grammot 
Közönséges vizet 

háromezer 11égxszáz grammot 
Tömény borszeszt hatsz:,áz grammot 
Áztasd tizenkét óráig és párolj le szabad 
tüzön kétezer grammot 

Zavaros_ és édeses !zü legyen. 

1í3. Aqua Destillata simplex. 
lepárolt viz~ 

1000 

600 

3400 
600 

2000 

Végy : Közönséges vizet me1mxit akarsz. 

Párold le szabály szerint. Első részét, mig azt az 
eczetsavas ólomoldat megzavai:ja, vesd el, azután huzd 
le az összes vízmennyiség két harmad részét. 

Husz gramm e vizböl elpárolva semmi maradványt 
ne hagyjon. Légenysavas ezüst, chlorba.ryum, sóskmmv~s 
ammonium oldata és könenykéneges víz se csapadé
kot, se pedig zavarodást ne okozzon b.enne. 
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Macera per horas clnodecim el abstrahe igue 
libero granmzata mi!le 1000 
Sit saporis subdulcis. 

52. Aqua Cinnamomi spirituosa . 

Rp. Corticis Cassiae Cilmamom. contusi 
grammata sexce11ta 600 

Aqnae cornnmnis 
grammata triamillia q11aári11ge11ta B·Wll 

Spiritus vini concentrati 
grammata sexcenta üUU 

Macera per horas duodecim et abslrahe igne 
libero grammata duomillia 2000 
Sit turbida, saporis subdulcis. 

53. Aqua destillata simplex. 

Rp. Aquae commnuis q. ).!, 

Deslilla lege artis. - Destillatum prinrnm quamdiu 
plumbo acelico turbalur, rejiciemlum, elein abstrahanlur 
totius aquae adhihitae duae lerliae. 

Aquae grnmmala viginli post eYaporal.ionem nullum 
derelinqunul resicluurn. - Soluliouihus argenti nitrici, 
baryi ehloral i. mmnouii oxalici. el aqua hyrlrn
:;ul l:nrala lenlnln. 11ec pniel'ipilatum edal. 111·<· lmhi1la 
evaclal. 

1 

1 
' .1 

' 

l 
1 ,, 

li 
l 

1 



Végy: 
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54. Aqua Foeniculi. 

Édes köményviz. 
Összezúzott édes köménymagvat 

háromszáz grammot 
Közönséges vizet 

háromezer grammot 
Tizenkét órai áztatás után párolj le 

kétezer grammot 

55. Aqua Kreosoti. 

l<reozot-vb:. 
Yégy: Kreozotot egy grammot 

Old fel összerázás által 

300 

3000 

2000. 

1 

Lepárolt vizben száz grammban 100 
Szürlézd. Hevenyében készitendő. 

t 56. Aqua Lmll'ocerasi. 

Borostyánmegy-viz. 
Zavaros, keserü rnaudola szagú s kissé kesernyés 

ízü legyen. A könenykéneg viz által sárgásbarna színt 
ne kapjon. 

Ezer súlyrésze (1000) hat tizedrész (0•6) kéksavat 
tartalmazzon, s e szerint 50 gramm viz 0· 15 gramm 
Cyanezüstöi adjon. 

Tele töltött, lehető legjobban zárt kis üvegekben 
sötét és hideg helyen tartassék. 
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54. Aqua Foeniculi. 
Rp. Fructuum Foenict1li contusorum 

grammata trecenta 
. Aquae communis grammata triamillia 

.Macera prT duodecim horas el abstrahe 
grammata á110111il/ia 

55. Aqua Kreosoti. 
Rp. Kreosoti gramma unum 

Solve conquassando in 

300 
3000 

2000 

1 

Aquac (lestillatae grammatibus cent11111 100 
Filtratam exhibe. Ex lempore parancla. 

t 56. Aqua laurocerasi. 

Sil subt.urbicla, odoris amygdalarum amararum, sa
poris panun amaricanlis. Aqua hydro-sulfmat.a non tur
belur. 

C:ontineal üt 1 OOO parlibus 0. ú acidi hydro cyanici : 
hinc grammata 50 aquae praelJeanl 0·15 partes gram
matis argenti cyanali. 

Servetur in lagenis minoribus plenis, optime clausis 
loco ohscuro el li'igido. 

!! 
j 

ll 

'
: 
·' L 
l 

' l! 
! 
1 

i 
1 

1 

i 
!· 

i 

1 

11 

1 

1 
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57. Aqna Melissae: 

Czitromfü-viz. 
Végy: Czitromfíí-levelet négyszáz grammot 400 

Közönség·es vizet hatezer grammot 6000 
Párolj le kétezer grammot 2000. 

58. Aqna Menthae cris1me. 

F odorménta-viz. 

Végy: .Fo<lorménta levelet 
négyszáz grammot 

Közönséges vizet hatezer grammot 
Párolj le kétezer grammot 

59. Aqna Menthae piperitae. 

Borsosménta-viz. 

Végy : Bor:sosménta levelet 
négys:;_át grammot 

Közönséges vizet hatezer grammot 
Párolj le kétezer grammot 

60. Aqua plumbica. 
' . Olmos v1z. 

4.00 
öOOO 
'.:2000. 

400 
6000 
2000. 

Higitott aljas eczetsav8.s ólom-oldat. 

\'egy: AlJas eezetsava,,; ólom-oldatot 
egy grammot 1 
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57. Aqua Melissae. 
Rp. Foliorum lUelissae 

grammata q11adri11ge11ta 400 
Aquae commm1is grammata sexmillia 6000 
Abstrahantm grammata duomillia'!!. OOO. 

58. Aqua Menthae crispae. 
Rp. ~'oliorum liit>nthae crispae 

grammata qua11dringe11/a 
Aquae commuuis grammata sexmillia 
Ahslrahan1nr grammata d11omillia 

59. Aqua Menthae piperitae. 
Hp. ]'oliornm iHenthae piperitae 

fi,OO 
üOOO 
2000. 

grammata qua11dri11ge11ta 400 
Aquae commm1is grammata sexmillia 6000 
Abstrnhantm grammata duomiliia 2000. 

60. Aqua plumbica. 
Aqua satun1ina. lE'lumbum aceticum basicum 

solutum dilutum. 

Rp. Plumbi acetici basici soluti 
gran11na unu111 l 



Lepárolt vizet 
Hevenyében elegyitsd. 
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ötven grammot 

61. Aqua Rosarum. 

Rózsaviz. 

50. 

Végy: Rózsa olajat egxti;edrés; grammot 0·1 
I~augyos lc1iárolt vizet 

kétszá; grammot 200. 
'I'úgas eüé11ybc11 gya.kra11 üsszerúzva, Ia11gyos 11t•Jycn 

tartsd egy napig, azuttm hozzúaclvtln 
Le11á1·01t vizet kétszá; grammot 200. 

az elegyet szürlézcl. 

62. Aqua vegeto-núneralis Goulardi. 
Goulard vize. 

Goula.rd növény-ásványos vize. 

Aljas eczctsavas ólom-oldatot 

Kútvizet 
Higitott borszcszt 

Hevenyében elegyilscl. 

két grammot 
s;:áz grammot 

öt grammot 

;) 

l 00 
5. 

-r 63. Argentlllll nitricum crystallisatum. 
Jegeczedett légenysavas ezüst 

AgN03 = 170. 

A lemezes, színtelen jegeczek ne mulassanak légeny
sav-szagot; a leveg·ön. l1n az szervi anyagoktól rr1ent, 
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Aquac destillatae 
grammata quinquaginta 

Misce ex tempore. 

61. Aqua Rosarum. 
Rp. Olci Rosanun decigramma w111m IJ. I 

A1piae 1lcstillatac tepidac 
grammata d11ce11ta :200 

ln lagena arnpliori snepissirne conquassmclo s! e11I 
Jocei lepiclo per diem; clum mlclilis 

~quac 1lcstillatac 
grammatibus duce11tis :2110 

Misce et fütra. 

62. Aqua vegeto-mineraiis Goulardi. 
Aqua. Goula.rdi. 

Rp. Plumhi acidi basici soluti 

A11uac foutauae 
S1iiritus Yini <lilnti 
Mise e ex lempore. 

grammata duo 
grammata centum 

grammata q11i11que 

~ 

lOO 

t 63. Argentum nitricum crystallisatum. 
Nitras Argenti. 

AgN03 = 1.70. 

Cryslalli labulaeformes clecolores, quae acidum ni
-lricum ne recloleanl, iu aere qui maleriis organicis imrnu-
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nem változnak. Gyenge hevités állal megolva.5zt~ 
hatók ; magasabb hömérsélmél elbomlanak. Egye1:lo 
súlyrész hicleo· vizben, borszeszben nehezebben oldhatok. 
A ·vizoklal ;ülüsleges ammoniával elegyit.ve, se fehér 
csapadékot ne adjon, se kék szinl ne vegyen fel. L~geny
savas harinmmal csapadék ne keletkezzek. A v1zolclat 
fölösleges sósavval kii'ttve. rnegszürve és elpúrologlafva. 

maradékot ne adjon. 

t GJ. Argentnm nitriClun cum kalio nitrico. 
légenysavas ezüst, légenysavas 

l<aliummal. 
Végy: :Megolvasztott légenysavas ezii.stböl 

öt grammot 5 

Légenysavas kaliumból ti{ grammot ~o. 
Bensőleg elegyitve olvasztassék meg por:zellan

tégelyben és önlessék alkalmas mintában mdacskakk'.'.· 
A rnclacskák fehérek. kemények legyenek, ellorve 

alig jegeczes feli'tlelet mutassanak. 

t 65. Argenttun nitricu111 fnsum. 
Megolvasztott légenysavas ezüst. 

(Pokolkő.) 

A jól elzúrl eclényeklien lartm:cló rmlacslcák fehére!'. 
vai:!'Y :::zUrkések legyenek. „fürési..'lk suga1·sze1:u. Egye1:lo 
súlyrész hideg vízben, kevésbé bornzeszllen 1s olcllmlok. 
E készilruéuy ugya11 azon 1nódou ·vizsgúllnssék rueg, uuul 
a jegeczedell lége11ysa yas ezUst. 
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nis est, non mulanlm, leni ig'lle liquefiunt, aucto cleslrn
untur; solvuntur in aquae frigidae aequali ponclere, 
clifficilius in spiritu vini. Solutio aquosa per ammoniam 
abundantem nec praecipitatum album demittat, nec co
lorem caemleum incluat. Cum Baryo nitrico praecipilal.mn 
ne cleponat. Soluiio aquosa per abundans aciclnm hyclrn
chloricum praecipitata et filtrata post evaporationem resi
cluum ne rélinquat. 

t 64. Argentum nitricum cum kalio 
nitrico. 

Argentum nitl'icum mitiga.tum fusum. 

Rp. Argenti nitrici fnsi · grammata quinque :) 
Kalii nitrici grammata decem 10 
Intime mixla in vase porcellaneo liquala in haccilo

rnm formam funde. 

Baccili sint albi, cluri, fracti superficiem vix crystal
linam praebean l. 

t 65. Argentum nitricum fusum. 
Nitras Argenti fusus. La.pis infernalis. 

Baccili in vase bene clauso servancli,· ·sínt alhi vel 
cinerescentes, fractmae racliatae, in aequali pondere 
aquae frigiclae, nec non in spirilu vini soluhiles. 

Praeparatum eaclem ratione tenletm· uti cle argento 
nitrico crystallisato dictum est. · 

5 
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66. Arnica. 
Kappanör. 

Hegyi Ka.ppanőr. Nálunk honos, közép és 
északi Európában hegyi erdős réteken eléggé 

gyakori. Összetett viráguak. 

'\'ir~igoli:. Sugaras~ nara11e~sárga kosárvirágzat, 
nyelvalakú, körnlbelül négy millimcler széles, lilmnas
fogú, hímszúlak 11élküli :;zéli vir(q:;okkal, a középen levök 
csövesek, ltinrnii,:pk, ütfogarnk, l'élhengcrclcd és érdes 
pelymegek, leliµ· szC1rii,: lelqwu ülve, lel.ejrtkön merrY, 
szörös pühvel. A teljesen kil'ejle!J és a burkok ellttvolitúsa 
ulún megszáril.olt virúgzalol a tripcla m·itid1·orn Lö1r. 
ákúilól menten kell tartani. Alig illalo:; szagü, csipös
keserü izü, u.[jak közül 1 cliirz:;Olve, 1 üsszenésl okoz. 

A levelek öt.horrl>1sak, egészen (,pek, fent vilúgos
zöldek, gyéren szőrösek, alant halavúnyabbak, félig 
bolyhosak, a gyökérrn•J levők '2-(i-júval gyürüsen el
helyezvék, pctelakúak, alant keskenyek, a szúron úlelle
niek, hosszúdad-gerely alakúak. 

A gyiiktörzs (gyökfr) vizszinti vagy ferde, klilön
böző hosszuságú, egészen húrom millimeternyi vaslag·, 
harapoll, barna, ránczos, gylirüs, Löbb helyen geszlenye
barna, puha pikkelyekkel L's szúrmaraclvúnyokkal, meg
lehelös vaslag, belül fehéres, balzsamos vezetékből úlló 
gyürüvel ellátott kéreggel a vilúg·os-sitrga, sugaras fa körül: 
a velő fehéres: alsó fe!Ulelél szú mos hosszú, egészen milli
rneler vaslag, törékeny, halavúnysárga, belül fehéresgyö
kér hagyja el, balzsamos vezclékekkel ellitloll kéreggel. 
Sajttlságos illalo;:; szagú, il1aLos-kcse1·11yés, 111aró, sokúig 
tarló ízü. 

A tavaszszal vagy t1szszf'l úsoll gyökliirzset l'cntehhi 
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66. Arnica. 
Arnioa montana Linn., planta. indigena, in 
Europa.e media.e et borealis pratis monta.nis 
silvatiois sa.t frequens. Compositae Adanson. 

(Seneoionideae.) 

Flores. Capilula radiata luleo-auranliaca, floribns 
raclii ligulatis, quatuor millimetra circiler latis, triclen
tatis, anantheris, clisci tnbulosis, hermaphroclitis quinqne
dentatis, acheniis subcylindricis, asperis, pappo rig·ido, 
piloso, barbellato coronalis, receptaculo subpiloso insi
stentibus. Capilula perfecle explicata et remolis involu
cris siccata, a larvis nigris Trypetae Arnicae libera ser
ventur. Odoris exigui aromatici, saporis acris amari, 
digilis confricali slernulamentum excilantes. 

Folia quinquenervia, integerl'ima, supeme laete 
viriclia, sparse pilosa, suhlus pallidiora, subvillosa, radi
calia 2-6 verticillalim congesta, ovata, hasi angustata, 
caulina opposila, oblongo lanceolala. 

Rhlzoma (Hadb:: Arnicae) horizontale vel obliquum 
diversae longiludinis, ad lria millimelra crassum, prae
morsum, fuscum, rugosum, annulalum, passim squammis 
bacliis, mollibus, el caulium ruclimenlis obsessum, corlice 
crassiusculo, inlus aUJido, circa lignum subcilrinum ra-

. dialnm annulo ductuum balsamiferomm ornato; medulla 
albida; ex lalerc inferiore raclices copiosas emittens, 1011-

gas ad millimelnun crassas, duras, fragiles pallide flavas, 
inlus albidas, corlice ductibus balsamiferis praedilo. Est 
odoris singularis aromalici, saporis aromalici subamari, 
mordacis, diu imlurnutis. 

P.hizoma verc 1·el aul iunno fodialum acque facile 
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tulajdonságailól megkUlönbözlelni az alakra ltozztí. ha
sonló betonica-, fragaria-, hieracinm- és eupatorium
gyökerektől; valamint a virágokat is megkülönböztethetni 
más összetett virágúakt<il, melyekkel üsszezavarható. 

67. Asa foetida. 

Büzaszat. 
Bűzaszat mézgás gyá.ntája. 

Ferula Asa foetida Linn., Scorodosma foe
tidum Bunge. Déli Persiában tenyészik. 

Ernyősek Juss. 

A törzs sértett gyökeréből kijüvő és napon meg
száradt tejne<lv, különböző nagyságú, egymással gyak
ran összetapadt vagy ha.rrnis clarabokkal kevert szemcsék
ből áll, melyek kivlil pirosas bamák; fris törésükön kevéssé 
kagylósak, zsirfönyiiek, tejszerüek, kevéssé pirosasak, 
később szenyesharnásak lPsznek, hidegben keményekké 

. válnak, melegben megfagyulnak, igen erős foghagyma
szagúak, sajátságos kesernyés, kevéssé csipös fzüek; 
vizzel dörzsölve, tejszerü folyadék képződik; borszeszben 
felénél több oldható. Hidegben törve, sárgás port képez, 
s a tisztátlanságoktól különösen e czélra használt ször
szita által tisztittassék meg, száraz és hideg helyen tar
lassék. 

distinguilur, charncleribus moLlo allalis a radicibus quoacl 
ronnam similibus belonicae, fragariae, hieraciorum, eupa
Lorii dc. ac llores discrepanl a florihus aliarnm composi
lannu, q uilm:;cntr. pennu lari pu:;:;ett L 

67. Asa f oetida. 

Gummil•esina. Asa.e foetidae. 

Ferula Asa foetida Linn. Scorodosma foeti
dum Bungo. llabitat in Persia meridionali. 

Umbellifera.e Juss. 

8uccus lacteus e rndice :;lirpis vuluerala colle
d.us, ,;olis calore imluratus, sislit grana variae rnagnilu
llinis, saepe inlerse conglulinata vel massae subf'uscae 
intermixla, exlus e roseo suhfusca, t'ractura recenti leviter 
conchata, pinguiter niticla, laclea, paullatirn purpme
scentia, tandem sorclicle füscescenlia, frigore cluriuscula, 
calore mollescentia, ocloris vehemenlis sive alliacei, sa
poris pecnliaris cum aliqua acrediue subamari, cwn aqw1 
trita refert asa t'oeticla liquorern lacleum; in spiritu vini 
ultra Llimidiam paitem solvilur. Pulvis lutescens ti:igon· 
ex asa föetida oblenlus ei. ab immixtis quisquiliis ope 
cribri setacei ad ltoc clestinati purgatus servetur loco sitcu 
d sal frigidn. 
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t 68. Atropinum sulfuricmn. 
Kénsavas Atropin. 

Kénsavas nadragulyaal. 

(C17H2aOaNhH2S0.1=676. 

A levegön nem vúllozó, finom, fehér, hasábos jege
czek, égvényes halúsuak. Vizben és borszeszben igen 
könnyen, aether és chloroformhan nem oldhatók. A he
vitésnél részben elbomlanak, részben fellenglilnek, 
elégetve nem hagynak maradékot. Tömény kénsavval 
megnedvesitve, kezdetben színüket nem vúltoztatják, ké
söbh sárgásbarna színt vesznek föl. 

A jeg·eczek egy súlyrészének ezer súlyrész vizbeni 
oldata még keserü, émelygést okoz és a lát<í.t kitágítja. 

69. Aurantimn. 
Narancs. 

Narancs Czit1·om. Melegebb vidékeken 
tenyésztett fa. Narancsfélék. 

Narancshéj. Az éretl gyümölcsökröl lehámozva és 
megszárítva, külsö rétege mirigyes, egyenetlen, illó olaj
ban dús, illatos, belső rétege pedig fehér, szivacsos és 
keserü. 

A narancshéj sárg·ája. A fent leírt narancshéj 
külső rétege; ez hivatalos. 

Narancslevelek, örökkézöldek, bőrszerüek, hosz
szúdadok, félig fürészesek, egészen simák, <ltlátszón pon
tozottak,_ setétzöldek, megsz<lrilva halavünyak, szélesesen 
szárnyalt, izületes nyélczéjüek, kellemes illatos szagúak, 
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" t 68. Atropinum sulfuricum. 
Sulfas At1·opinae. 

(C:nH230!lNhH2S0.1 = lí7G. 

Crystalli prismalica1! albae, g-rncile:;, in ai!re con
slanles .. reaclionis alcaliuae: f'atillime solvunl.ur in aqua 
cl spirHu vini, non solvu1dm· iu aelhere, nec in ~hloro

formio. C:alcfaclae partim decomjlommlur, parlun su
blimanlnr, ignilae nullum residnum relinqnunt. Acido 
sulfurico concenlrnlo lmmL·dalaL· inilio colorem non mu
lanl, dernurn solulio e Jlavo lüscum colorem indult. 

Solulio ex parle una iu parli!Jus mille aquae deslil
lalae saporis acllrnc est amari, nau:;earn moventis, el. pu
pillam dilataL 

69. Aurantium. 
Citi·us biga1·adia Duhamel, Citrus Aurantium 
Linn., arbor in regionibus calidioribus culta, 

Aurantiaceae Juss. Hesperideae. 

Cortex Aurantiorum (i\lalicorium Auranlii). 
C:ortex fi'ucluum rnal.urorurn delraclus el siccalus, constal e 
slral.o exleriure glamlulm;o-rng-oso, oleo aelhereo scatcnle, 
aromalieo, el. e slralo iuleriore, albo spongioso, amaro. 

Flavcdo cortieis Aurantii. Pars exlerior cor
licis auranliaei supra descripli offlcinalis csL 

Folia aurantii sempervirenlia coriacea, oblonga, 
subserrala glaherrima, pelluciclo-punctala, :;alurale viri' 
dia, siccalionc palli<la, peliolo arliculalo, lalinseule alato. 
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keserü izüek. Nyáron szedessenev. A czitromlevelektől 
abban különböznek, hogy ezeknél a nyélczeszárnyak vagy 
egészen keskenyek, vagy teljesen hiányzanak. 

70. Axungia Porci. 

Disznózsir. 
A közönséges sertés házi válfaja (Sus scrofa . . 

var. domesticus Linn.), emlős állat a nem ké-
rődző Párosujjuak (Artiodactyla non-1·umi

nantia) rendjéből s a sertésfélék (Suina) 
családjából. 

Az állal bélfodrából s a vesék tájáról nyerl, g-yenge 
melegség· mellett a hártyús részektől elkülönitett s vizzel 
kimosott zsiradék. 

Tiszla föhér, kenöcs sürlíségü s egynemü, szagtalan 
enyhe izü legyen s nem arns. 

71. BalsaJllum Oopaivae. 
K.opaiva balzsam. 

Oopaifera kiilönböző fajai. Caesalpinafélék. 

Illó-olajos ó; gyáulús, <ltltitszö, Jaolaj-sürúségú uö
vényneclv, sajCtlságos, balzsamos illatú, kesernyés-csípős 
ízü, borszeszben és borégényben oldható; óvatosau mele
gítve, terpenlinszagot nem áraszl, s ha az illó-olaj (41-
460/0) elszállott, se nem lágy, se nem folyó gyánta (mint
egy 53 0/0) marad vissza, mely hidegben törékeny. 

Állott balzsam, mely setétebb szinü és sürübb össze
tartású, ne haszná.ltassék. 
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odoris gmle aromatici, saporis amari. - Colligenda 
aestate. Differunt a foliis citri, quilms ala petioli angustis
sima vel nulla est. 

70. Axungia Porci. 
Adeps suillus. 

Sus scl'ofa., vel domesticus Linn. (Olassis: 
Mammalia., Ordo: Artiodactyla non-ruminan

tia, Familia: Suina Gray). 

Adeps e mesenterio et regione renum animalis a 
partibus membranaceis leni calore separata et aqua 
elota. 

Sit albissima, consislentiae ungueuli, hornoge1wa. 
inodora, saporis blandi, 11011 raucida. 

71. Balsamum Copaivae. 
Oopaiferae Linn. va.riae species. Caesa.1-

·vpineae De Ca.ndol. 

Succns aelhereo-rcsinosu:;, pdlutidus, thwus. olci 
piug·uis consistenliae, odoris proprii balsamici, saporis 
subamaro-subacris, iu spfritn vini el ín aethere solubilis, 
caule calefüclus 11e oleum lerebinlhinae redoleaL, Pl -
quodsi oleum aethereum (41-460/0) evanuit, resinam 
(circiter 530/0) frigide friabilem, non mollem nec tluidarn 
relinquat. 

Vetuslum balsanrnm, coloris obscurio!'Ís el wusi
stentiae spissioris re,iicienclurn. 
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72. Balsanuun peruvianum. 
Perui balzsam. 

Myroxylon Sonsona.tense Klotzsch. Közép
Amerika. nyugoti részében honos. 

Pilla.ngósa.k. 

Setétharna növénynedv, cseppekben barnaveres, 
áltelsző, sürüs, levegőn nem szárad, kémhatása sa~i, _a 
vanillához hasonló kellemes szagú, illatos, kesernyes es 

·tartós csipös ízü, borszeszben minden arányban oldatik. 
Se zsiros vagy illó ola,ijal, se más balzsammal ne 

legyen hamisítva. 

73. Balsamum vitae Ho:lfmanni. 
Hoffmann életbalzsama. 

Végy: Levendula olajat 
Czitrom olajat 
Szegfíiszeg olajat 

mindegyikből egy grammot 
Szerecsendióvirág ola,jat 
Narancsvirág olajat 

mi11degyikből ütti;cdrés;_ grammot 
lí'alu\jolajat !zárom cseppet 
Perui lialzsamot egy grammot 
Illatos szeszt kéis;_á;_ütPell grammot 

Pálilsd néhány napig, aznllu1 szürlézd. 

1 

0.5 
3 
1 

250. 
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72. Balsamum peruvianum. 
Myroxylon Sonsona.tense Klotzsch, Arbo1· in 

America. centrali-occidenta.li indigena. 
Pa.pilionacea.e. 

Snccus e nigrn fuscus. in gul.lis sitwulis fusco-~ , ~ 0 

mher, diaphanus, spissiuscnlns, iu aere minime sicce
scens, reaclionis aciclae, odoris amoeni vanillae aemuli, 
saporis aromatici, subamari el.acris, din haerenlis, in alco
hole absoluto omni proporl.ione solubilis. 

Neve oleo pingui ant aethereo, neve alio quocunquc 
balsamo aclulteratum sit. 

73. Balsamum vitae Hoffmanni. 
Mixtura. oleoso-balsamica.. 

Rp. Olei Lavandulae 

" 
" 

Citri 
Caryo11hyllorum 

"w gramma 111wm 
l\Iaeidis 
Aurantii florum 

aa decigrammata quinque 
Cinuamomi guttas tres 

Balsami peruviani gramma um1m 
SpirHus aromatici 

0.5 ,, 
i) 

1 

grammata d11ce11ta el q11inq11agi11ta :!50 
Slent in di~eslioue per aliquol dics, elein miscella 

hene salurata filtrelur et servetm. 
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t 7 4. Belladonna. 
Nadragulya. 

Maszlagos nad1·agulya. Évelő növény, majd
nem egész Europa erdeiben, kivált pedig a. 

hegyen levőkön tenyészik. Csucsorfélék. 

A peléded levelek rüvid uyélczéhe megvékonyud
vák, teljesen egészek, simúk, hegyesek, fent setétzöldek, a 
fiatalok pelyhesek, az idősebbek csak a bordákon pelyhe
sek kevéssé. Szaguk csekély, kevés;:é bódiló; ízük keser
nyés, némileg csipfo;, A vadon lenyészö, virágzó növény 
levelei gyüjlesseuek, gymsau :;zú1·iltassanak, jól zárl 
edényben tal'las:;anak, s miudeu évben ujiltassanak meg. 

Elágazó, hosszú gyökér, egészen négy cenlimeter 
vastag, leglöblmyire hasítva kapható, úgai hosszúk, egy
szerüek, írótoll.mii kevéssé vastagabbak, néhány roslocs
kával ellátvák; kívül hossz(iban csíkolt és rúnczos, sár
gás~szürk.és, belül fel1ércs~ gyére11 1ikac:;os, Silrgús~ fás 
nyalábokkal; lörve purl képez. 

A vadon lenyészii növények gyökerei tavaszszal 
vagy öszszel gyüjtesscnek. A lcliámuzotl., fás, szivós, 
belül üres, barna, férgeklöl rnegrúgoli példúnyok vettesse
nek el. Éveukint ujitlassék meg. 

75. Benzoe. 
Ben:zoegyánta. ' 

Styrax benzoin D1·yander. Fa, Keletindiában 
honos. Sty1·axfélék. 

Gyánta, mely Yagy rnagitlúl rngy a kéregnek egé
szen a füig liirténü ;,;érlt'ce hl'l~ú1 roly ki, 1'eresbar11a, 
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-f 74. Belladonna. 
Atropa Belladonna Linn., planta perennis, 
in Europae fere totius nemoribus, imprimis 

montanis crescens. Solanaceae Bartling. 

Folia ovalia ín petiolmn breve allenuala, integer
l'ima, acuta glabra, superne saturate viridia, juniora pu
hescentia, adnlta nervis t:mtmn subpubescentin. Odor 
"xiguus sulmarcoticns. sapor amariuscnlo subacris. Folia 
,. planta spontanea tlurescenle colligemla, cito siccanda. 
in vase h<'IW elansn rn11l1· sPrrnrnl11 PI qnnlatmis reno
ntnda. 

Radix mrnosa, Junga, ad quatuor cenlimetrn crassa, 
plerumque fissa prostat, ramis longis, simplicibus, calarno 
seriptorio paulo crassiorihus, Jförillis, paucis obsitis, 
exlus per Jongituclinem slriata alque rugosa, ex lnteolo 
grisea, intus alhida, fasciculis ligneis, sparsis, citrinis, 
porosis, fracla pulverern excitans. 

Colligenda e planla sponte crescenle, vere vel aulu
mno. Rejicienda radix cleglupta, lignosa, tenax intus cava, 
fusca, e yermilms exesa, eaetenun quotannis renovancla. 

75. Benzoe. 
Resina Benzoes. Asa. dulcis. 

Styrax benzoin Dryander, arbor in India. 
orientali indigena. Styraceae Richard. 

Resina sponte et1lueu:; vel vnlneratione arboris ad 
lignum usque faela inannns. sislil massns r· rnfo fnscns, 

,Í 

' 

1 
1 
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fénylő és törheléi darabokat képez, rehéres, igen halavány 
barnús, belé1'ük ágvall szemcsékkel vagv darabkákkal . '- .. '- ,) ' 
vagy pedig ilyen iisszetapacll, igen kellemes, vanillaszerü 
szemcsékböl áll. A SiambóI való gyúnla legjobb; dobas
sék vissza a Penangból vagy Snmatrúból való, majdnem 
fehéres, homályos gyúnla, mely szúmlalan fehéres rügek
ből áll, kevés halavúnybarna tömegbe beágyalva, mely 
kevés vagy semmi benzoesavat se tartalmaz, hanem fő
kép fahéjsav van benne. 

76. Bismuthum subnitricmn. 
Aljas légenysavas Bismuth. 

Aljas légenysavas keneny. 

BiN03(0H)2 = 306. 

Végy: Finom iiorrá tört bismutlwt 
kéts{á{ grammot 200 

Lt•genysavas kaliumot husz grammot 20. 
Bensőleg elegyitve tégelyben a hő lassankinti eme

lése állal olvasztassék meg, és gyakori keverés mellett 
negyedóráig folyjék. 

A fémeket vizbe öntvén, a salakot távolitsd el. 
E fémnek durván meg·Wrt porából 

száz grammot 100 
részlelenkinl atlj oly lombikba, mely 
'fömény légenysavból 

kéts{á{ hatvan grammot 260 
tartalmaz. 

l\Iiulim az oldás heve megcsendesedett, a sav beha
lás(ll melegilés últal segilsd elö, végre füzd fel. Az ekként 
nyert folyadékot öntsd le és elegyilsd 
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splemlentes, friabiles, grnnnlis Yd frnstulis albis postremo 
pallicle suhl'uscis immersis, aul e:x eiusmodi granis c:on
gfolinalm<, ocloris pcrgrat.i vanillacei. Praereratm· resina 
P regno Siamcnsi nobis invecta, rejicialur n11lern n sina 
Benzol' de Penanµ-vel de S111nalra clida l'ere all>ida, opaea, 
e glehis couslaus copiosis siruis, aibidis~ ina~:::ae parcae, 
pallide fuscae immersis, qnae pamm aul. nihil addi !Jen
zoici, sed acidum cinnamonicurn contincl. 

76. Bismuthum subnitricum. 

Bismuthum hydro-nitricum. Bismuthum 
album. Subnitras bismuthicus. Magiste

rium Bismuthi. 

BiN03(0H)2 = 30fi. 

Hp. Bismutl1i sulitiliter pulverati 
grammata d11ce11ta 200 

Kalii nitriei grammata 11iginti 20 
Intime mi:xta in crucibulo calore sensim aucto lique

scanl el saepius agitando per quadrantern horae fluaul. 
l\Ietallum in aqua effusum a scoriis separa. 
Hujus metalli rndite1· pulverati 

grammata centum 100 
Sensim ingere in cucmbitam, quae continet 
Aeilli uitriei eoneentrati 

grammata d11ce11ta et sexagillta 260 
Languescente solutione vim acidi calefacieudo 

auge, c1emu111 ehulliat. Liquore111 partmu llefundc el 
rnisce mm 
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Langyos tiszta lepárolt vízzel 
lzaterer grammal 6000. 

A szarmazott csapadékot szürlén összegyüjtve és 
. H~clcg Ic11'.írolt vízzel csekélJ' mennyiséggel 

kimosva, 1tató'papu· között snjtolcl és úrnyékos helyen 
száritsd ki. · 

Az igen könnyü jeg·eczes por higitott légenysavhan 
pezsgés nélkül legyen oldható. Ezen oldatban légenysa
vas ezüst. vagy légenysavas barium csapadékot ne idézzen 
el~ .. Kevés tömény kénsavval pallitva, a légenysav teljes 
cluzesc után a llfar.sch-föl0 késziilékbcn mcgvizsgúlva, 
arse11tarlalmat. nr mutasson. 

77. Bolus armena. 

Örmény agyag. 
Lemnos (Stalymene) szigeléröl való agyagféleség 

mely vaséleget böven lartalmaz, s idomtalan, barnaveres' 
könnyli, tapintva zsirszerü, uJjakhoz tapadó, agyagszag(; 
és földes-fa.nyaras izü darabokban fordul elö. Vizbe be
meritve recsegéssel szétesik, s savakkal nem pezseg. 

78. Calamus. 
ICálmos. 

Kálmosgyökér. Orvosi Kálmos. Évelö,Ázsiá.
b~n. ho?os, jelenleg Közép-Europa mocsaras 
v1deke1n vadon tenyész. Kontyvirágfélék. 

. Gyöktiírzs, hengerded, összenyomott, gyürüs, 
ma,Jdnem hámm eentimeler széles, kivlil zöldes, verhe-
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Aquae destillatae tepidae 
grammatum sexmillibus 6000 

Praecipitatum inde enatum filtro collectum et 
Aquae destillatae frigidae parva quantitate 
lotum inter chartam bilmlam exprime elein in loco 

umbroso sicca. 
Pulvis albissimus, laxus subcrystallinus sit acido 

nilrico diluto ahsque effervescentia soluhilis, et haec eius 
solutio cum argento nilrico vel baryo nitrico praecipita
tum ne deponat. Digestione modico acido sulplmrico 
concentrato ad perfectam expulsionem acidi nitrici facta 
in apparato Maschiano tentatus, se ab arsenico liberum 
ostendat. 

77. Bolus armena. 

Argillae species, ferro oxydato gravis, ex insula 
Lemnos (Stalymene), occurrit in frnstis amorphis fusco
rubris, levibus, tactu pi.nguibus, digitos inqui.nantibus, 
odoris argillacei, saporis terreosubausteri. Ac1uae i.mmersa 
cum strepitu dissiliat et cuni acidis non effervescat. 

78. Galamus. 

Acorus Cala.mus Linn., pla.nta indigena. 
Aroideae Juss. 

Rhizoma (Radix Acori, Radix Calami aromatici) 
cylindricum compressum, annulatnm, fere ad centimetra 

G 
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nyes vagy barrnis, alsó felületén lemetszett gyökerek 
helyei, belül fehéres, számtalan levegötarlalmú csator
nácskák folytán szivacsos, keserii .ízii, sajítlsúgos neh(,z 
szagú. 

Orvosi czélokra a késő üszszel itsot.t, enyhe hőnél 

száritott, lehúmozot l gyükt'r hasznúllassék. 

79. Oalcium carbonicum nativum. 
Természetes szénsavas mészeny. 

Kréta. 
A kénes kenőcsnek alkalrészP. 

80. Oalciu1n chloratinn fusum. 
Megolvasztott chlorcalcium. 

Megolvasztott mészenyhalvag. 

CaC:12 = 111. 

Fehér legyen. Vizben könnyen és maradék nélkül 
oldható. 

81. Oalcium hypochlorosnm. 
Alchlorossavas calcium. 

Alhalvanyossavas mészeny. Chlormész. 
Fehér, chlorra emlékeztető szaggal bíró, kesernyés 

fanyar ízü por, mely nedvességet szí\' magába. Nn.pfény
löl megóYa tartassék el. 

l 00 részben legalább ·10 rész lmlúsképes chlorl tar
talmazzon, minélfogya az indigó-kék színét még· zöldre 

tria latum, extus virens, rubens aut subfuscl1!ll, latere 
inferiore radicibus abscissis cicatricatum, intus albidum, 
canalibus aeriferis numerosissimis spongiosum, saporis 
ámari, odoris gravis peculiaris. 

Ad usum medicum rhizoma nonnisi decorticatum 
adhibeatur. 

79. Calcium carbonicum nativum. 
Creta alba. 

Est pars constitutiva unguenti sulfurati. 

80. Calcium chloratum fusum. 

Sit album, in aqua sine residuo et facile solubile. 

81. Calcium hypochlorosum. 
Ca.loaria ohlorata. Caloaria. hypoohlorosa. 

Caloaria. oxymuria.tioa. Subohloras oaloicus. 

Sit pulvis albus, chlorum redolens, saporis amaro
styptici humiditatem adtrahens; serveturque a lumine 
solis intactus. 

Contineat in 100 partibus partes minimum 20 
chlori activi, inde color solutionis indigo caeruleus in 
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vagy súrgabarnúra változtassa, ha ebből 2 vagy 3 csepp 
hozzáöntetik a következő elegyhez: 

Alchlm·savas calcium egy gramm 1 
Lepárolt viz száz gramm 100 
Elégséges lligitott súsavlmn oldott ar-
seuessav kétszá:;Izetve11öt milligramm 275. 

82. Calciun1 oxydatum. 

Mészenyéleg. 
Égetett mész. Eleven mész. 

C:aO = u;,. 

Lehetőleg fehér, a vizet gyorsan megkötő és azzal 
finom porrá elrnálló darabok választassanak ki, melyek 
hígított sósavval nem nagyon pezsegnek. Igen jól zárt 
edényben tartassék el. 

83. Calcilrn1 oxysulfuratum. 

Mészenyélegkéneg. 
Keverék a mésszenyélegkéneg-olda.thoz. 

Végy: l\Iészenyélcget lzannÍ11cz grammot 30 
zúzd össze apróbb darabokra és nedvesítsd meg: 

Közönséges vizzel lwsz grammal 20 
Az olcloll mészhez kevetj 

. Kénvirágot lzatvan grammot 60. 
A kewr(,kel. igen jól elz<irl eclcéHyhen larlsd cl. 
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viridem vel flavo fuscum mutelur, si instillaveris duas 
tresve eius guttas miscellae paratae ex 

Calcii l1ypoclilorosi grammate uno 1 
A<1uae <lestillatae grammatibus centum 100 
Aci!li arsenicosi in acido. hy<lrochlo-
rico diluto q. s. soluti 
mil/igrammatiblls d!lcentis el septllagi11ta-

qlli1lqlle 0.275 

82. Calcium oxydatum. 

Calcaria caustica. Calx viva. 

CaO= 5lí. 

Eliganlm frusta quam maxime alha, aquam sitien
tia et cum ea in puherern subtilissimum clilabentia, qui 
acido hydro-chlorirn dilulo ne nimis et'fervescat. 

Servetur in n1se optime c:lauou. 

83. Galcium oxysulfuratum. 
Miscella pro solutione Calcii oxysulfu1·ati. 

Rp. Calcii oxy<lati grammata triginta 30 
ín fruslula conlu:;a inspergantur, 
Al1nae communis gra111111atibus J1igi11ti '20 
Calci exlinclae admisce 
Sulfuris subl:imati gra111111ata se:rngi11ta !\O 
Miscellam in vase oplirne dauso recomle . 

Quoclsi cxposcitnr 
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Ha 

SQlutio ca.lf?ii oxysulphurati, Vlemingkx
oldata vagy belga. oldat 

rendeltetik, akkor 

a fennebbi elegyből 
apródonként vess 

forró vizbe, 

három 1·észt 
husz rész 

és főzd be folytonos keverés közt 

tizenkét rész sz.iiredékre. 
A nyert oldat igen jól zárt edényben tartassék el. 

84. Calcium phosphoricum. 
Phosphorsavas calciuni. 

Vilanysavas mészeny. 

Ca2H2' 2 P04, 4 H20 = 344. 

Végy: Megolvasztott clllo1•calcimnból 
ötven gra111111ot :)O 

old fel 

Lepárolt vizben háromszáz grammban 
adj hozzá 
Arumoniából öt grammot 
24 óra mulva adj a leszürt oldathoz 
J egeczedett Jl hosphorsavas natrium
ból százhatvan grammot 
mely előbb kilencz.százhatvan gramm 
Lepárolt vizben feloldatott. 

300 

5 

160 
9(j0 

A keletkezett csapadékot gyüjtsd össze szlirlén 
lepárolt vízzel a legjobban mosd ki, szárítsd meg enyhe 
melei:;ben és tedd el. 
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Solutio Oalcii oxysulfu1·ati. 
Solutio Vlemingkx. Solutio belgioa .. 
lmjus miscellae partes tres 
sensirn immiltantur 
Aquae lmllieutis partibus P~ginti 20 
sub conlinua agilat.ione coquantm 
ad colaturam partium d11odecim 12 
Servet.ur iu vase oplime clauso. 

84. Calcium phosphoricum. 
Oalca.ria phosphol'ica._Phosphas Calois. 

Ca2H2~P04, .t H20 = 34.t, 

Rp. Calcii cltlorati fusi 
grammata q11inquagi11ta 50 

Solve in 
Aqnae tlestillatae 

grammatib11s trece11tis 300 
Adde: 
Ammouiae grammata q11inque 5 
Post 24 hora:; solulim1ern filtra. elein admisce con-

linue agitando 
Xatrii phosphorici crystallisati 

grammata centum et sexagi11ta J lj() 
Solnla ín 
Aquae tlestillatae 

grammatib11s 11011ge11tis sexaginta . \lilO 

Praecipi!alum imle nal.im1 i11 fillrn eollig·e, cum aqna 
deslillata optirne elill' PI h•1 ii '"ilorr siccaturn serva. 
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Könnyü, egészen fehér, higitott savakban pezsgés 
nélkql oldható por. Vizzel összerázva, a leszúrt folyadék 
pár csöpp légenysav hozzáadása után légenysavas ezüst
tel meg ne zavarodjék. A phosphorsavas calcium sósav 
oldata kéna111111oniu111111al tiszta fehér csapadékot adjon. 

85. Calumba. 

Calambo. 
Colombo. 

Cocoulus Pa.Ima.tus De Ca.ndolle, Menispermum 
Pa.lma.tum La.m., Ja.tcorrhiza. Palma.ta. Miers. 
Növény, keleti Afrika. forrövi partjain honos ; 
Keletindiá.ba.n tenyésztetik, s gyökerét innét 

hozzák. Menispermumfélék. 

A gyökeret kerekded korongokra metszve kap
juk, ezek átmérője három egészen négy centimeter, négy 
egészen tizenkét millimeter vastagok; kivül ránczosak, 
szürkésbarrnik, belül lisztesek, zöldes- vagy barnás
szinüek, sárgák, mindegyik oldalon a széles, emelkedett 
szélen belül bemélyedvék, vagy középen ismét kiemel
kednek; a domború szélt setétszinü, számtalan esik által 
sugarasan átszelt setét kör ketléosztja; a homorú korong
ból gyéren fás kötegek emellcednek ki. Igen mézgás, 
szerfelett keserü, iblanynyal kezelve kékes szín szár
mazik. 

S!l 

Sit pulvis albissimus, in acidis quamvis dilutis sine 
effervescentia prompte solubilis; quodsi pulvis cum aqua 
quassatur, fütratum inde obtentum argento nitrico addi
tis acidi nitrici aliquot guttis ne tmbetur. Calcium pho
sphoricum in acido hydro-chlorico solutum ammonio 
hydrosulfurato addito praecipitatum mere album de
ponat. 

85. Calumba. 
Colombo. Columbo. 

Cocculu11 Pa.Ima.tus De Ca.ndolle, Menisper
mum Pa.lmatum La.m., Jatcorrhiza. Pa.lma.ta. 
Miers. Pla.nta. a.d litora. Africa.e orienta.lis in
tertropica ha.bita.ns ; in India orienta.li colitur 

et eius ra.dix exinde a.dvehitur. Menispe1·
ma.cea.e Juss. 

Radix prostat iu segmentis suborbicularibus, lrium 
vel quatuor centinrntrorum diametro, quatuor vel duode
cim rnillimetrorum crassis, extus rugosis e griseo fuscis, 
intus farinosis coloris e subviridi vel subfusco flavi, utrin
que intra marginem latum elevatnm concavis vel circa 
centrum iterum elatis; marginem convexum circulus ob
scurus, striis numerosis radiatis decussatus dinridiat ; e 
disco conca vo emergunt fa\lciculi ligni sparsi. Est valde 
mucilaginosa, saporis peramari, iodo addito colorem 
caeruleum induit. 
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86. Camphora. 
Kámfor. 

01·vosi Kámfo1·fa, Kámforos Babé1·fa, Chiná
ban és Japánban honos. Babérfélék. 
Illó olaj Steal'opteuje, mely a liirzs ágaiból és 

leveleiből púnilugtalá:; által 11yerelik, s t'ZPll 11yefö kúmf'or 
Europúha11 felle11gilés uljá11 liszliltalik. F'eliér, jegeczes, 
áttetsző, kö1111yfi, zsiros, lemezes, fénylö, szi ros tömeget 
képez, igeu sajálságus álliatö szagú, l'üszeres, kesernyés 
ízű, a nyelven hüvös érzést tH.1uaszl, közi.ínséges ltiímér
séknél elszáll; meggyujlYa megolvad, elillan s slirü füs
töl bocsátva, világos hiugra lobbau: vizben nem oldatik, 
mig borszeszben, borégényben, eezetsavhan, zsiros és 
illó olajokban kö1rnyen oldhal(1. 

t 87. Oannabis inclica. 
Indiai kender. 

Közönséges Kender, Persiában ésKeletindiá.
ban honos; azon 01·szágokban, nemkülönben 
nálunk gyakran tenyésztetik. Kenderfélék. 

A termő növény virágzó, részben már gyü
mölcsöző csúcsai (kenderfü), csak a keleti Indiából va
lók használtassanak, odasimuló szörliek, redvesek, s 
gyántás anyag által leveles, tömött, félig összenyomott 
tömeggé tapasztvtík: a köziis mm·vák leginkább egysze
rüek, vonalszerli gerelyalakuak, lünjszesek; az egyes 
virágok verhenyes-mirigyes, 111m·vás hüvelyszerliek, me
lyek a növirágol, vagy később az igen ismert kemény-
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86. Camphora. 
Camphora Oflloina1·um Nees. Laurus Cam
phora Linn., arbor in China etin Ja.ponia 

indigena. Lau1•ineae Juss. 

Steal'O]ltenum olei aetlterei, destillatio11e e 
trunco, ramis et foliis obtentum qua camphora cruda in 
Europa sublimatione purgatur. Sistit massam albam cry
stallinam diaphanam, levim, pinguiusculam, lamellatam, 
nitidam, tenacem, odoris penetrantis, admodum peculia
ris, saporis aromatici nonnihil amarieantis, in lingua sen
sum f1igoris relinquentern, temperatura orclinaria volati
lem, incensa liquesceutem, avolaulem et flamma lucida 
fumoque denso deflagrautern; in aqua non, fücile in spi
ritu vüú, aethere, aciclo aeetico, oleis pinguibus el aethe
reis solubilem. 

t 87. Cannabis indica. 
Cannabis sativa Linn., planta in Persia et 
India orientali indigena ibidem ac nobis sae

pissime culta. Cannabineae Endl. 

Summitates 1ilantae femiueae fiorentis par
tim jam fructiferae (Herba cannabis) nonnisi ex India 
orientali depromendae, adpressae pilosae, scabrae, massa 
resinosa ad anthuros densos foliatos, suhcompressos con
glutinalae; foliis tloralibus plerumquc simplicibu;:, lai 1-
ceolato-linearilms, serratis: bractcis vaginatis, llorern 
femineum vel serius nucularn notissimam includenlilms. 



!12 

magot veszik körül; hóclitó szagú, kivált midőn a füvet 
dörzsölik vagy kevéssé melegilik. 

-f 88. Cantharis. 

Kőrisbogár. 

Hólyaghúzó Izgoncz (Lytta vesicatoria Fabr.), 
a Téhelyrö1Jiíek (Coleoptei•a) rendjébe s a Hólyag
ltúzók (Vesicantia) csahícljába tartozó, Europa leg
nagyobb részében előforduló rovar, mely nálunk május 
és junius hónapokban többnyire a kőris- és orgonafákon 
seregesen találtatik. 

Az egész álfat aranyos zöld, vagy kékes zöld 
fénylő testtel, két fekete, fonalidomú csáppal, kiálló s le· 
hajlolt, majdnem sziYiclomú fejjel, tompán négyszögü 
torral, kerekded, szividomú kis pajzskitval, hosszúkás 
keskeny, vékony, lágy, hosszában Jinoman vonalozotl 
fényes zölclszinü s a potrohot többnyire elfedő röptyük
kel, hártyás és egy kissé barnás szárnyakkal, hosszú, 
vékony s fekete 6 lábbal. Szaga erős, nehéz s kellemet
len, íze eleinte kevéssé érezhető, később igen csipős. 
Testhossza Pf2-'J.1/2 centim„ - szélessége 31/ 2-5 
millimeternyi. Az összegyüjtölt körisbogarak gyenge tüz 
mellett jól kiszáritva, jól elzárt edényekben tartassanak . 

. Atkák, porvák, vagy moly által ne legyenek össze
rongálva. 
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rufo-glaudulosis: ocloris praeserlim herbae tritae aut pau
ltnn calefaciae narcolicae. 

t 88. Cantharis. 

Lvtta vesicatoria. Faln" Jnsectum (Ordo: Coleo-
11tera, · Familia: Vesicantia .l\l.ull.) a1;ucl nos me1:se 
Majo et .Junio polissimum fraxinos el syrmgos gregatnn 
depascens. 

Animal intcgrum, ex aureo-viricli aut caeruleo
Yiridi splendens, antennis duabus nigri filiformibus, ca
pila exserto cleclinato subcordato, thorace ohtus~ quaclri-
0-0110. scutello minuto subrotundo-corclato, elytns· oblon
;is. . angustis, tenuibus, mollibus, juxta longituclinem 
;ul;tiliter lineatis, coloris viridis splendentis, abdomen 
ut plurimum ex lolo obtegentibus, alis mernbranaceis, 
subfuscis, peclibus sex longis, tenuissimis, nigris; oclore 
penetrante gravi, ingralo; sapore initio parum n~anifest~, 
elein acerrimo. Longituclo ;;;; 11/2 - 21/2 centun: lah
tudo = 31;2-5 millim. C:anlharides collectae leni igne 
bene exsiccalae in vasis bene clausis servenlur. 

N"e sinl ab aceris. anlhrcnis aul lineis cormplae. 
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89. Capillus Veneris, 
Fodorka. 

Vénushaj. 
Adiantum Oapillus Veneris Linn. fil., déliebb 

Europa rendes szirtein tenyészik. 
Harasztok. 

Finom galyak (Vénushaj-fü), czimpásak, fekete
barna fénylö nyélczével, hajszerü ágacskákkal, petéded
<lkalakú nyélczés, világos zöld, bordás, fent metszett-ka
rélyos czimpákkal. csipkés karélyokkal, széleiken vonal
szerű csirhalmazzal, mely pikkelyalakú lepellel fedetik. 
Dörzsölve vagy forró vízzel leöntve, kellemes illatos szag 
támad. Édeses, kevéssé összehúzó ízű, némi csipöses 
keserüséggel. 

90. Caragaheen. 
Gömbmoszat. 

Fodros és Emlőszerü Gömbmoszat, az atlanti 
Ocean partjain gyakori. Virágos moszatok. 

A telep lapos vagy csurgószerü, keltösen szétágazó, 
vonalszerü vagy ékalakú lebenyekkel, hevenyében veres 
vagy halaványzöld, szárazan porszerü, halaványsárga, 
Yizben főzve, kihüléskor kocsonyát képez. 

91. Carbo ligni depuratus. 
Tisztitott fa-szén. 

Növényi szén. 
VégJ: Faszenrt nagyobb danibokban. 

89. Capillus Veneris. 
Adia.ntum Oa.pillus Veneris Linn. fil., in Euro
pae a.ustralioris rupibus humidiusculis na

scens. Filices Juss. 

Froude8 (Herba C:apillorurn Veneris) lenellae, de
compositae, stipite atro-rusco nilido, ramulis filiformihus, 
laciniis slipitafü; ohovat.o cuneiformibus, laete viridibus, 
uervosis. superne inciso lobatis. lobis crenalis, margine 
somm linearern. irnlusio squamaeformi velatum gerenti
hus. Trilae vel aqua fenida infusae orlnrPm spargunt grate 
aromalicum. Snnt ,;aporis dulciuscnli, moclice aclstri11-
g·entis, cum aliqnn amnritmlirJP snhncri. 

90. Caragaheen. 
Fucus Caragahee11 Lichen Caragaheen 

muscus Oaragaheen. 

Sphaerococcus Orispus et Sph. Ma.millosus 
Agardh, a.lgae ad maris a.tlantici litora Eu1·0-
pa.ea frequentes. Algae Florideae, Lamouroux. 

Thallus planns Yel cmrnliculat.us, dicholomus, se
:.rmentis linearilms vel cnnealis. recens mbri vel subvirirlis 
•·nloris, e snh flnyo nlhi, cm11 nqna coct.ns refrigeranrln 
w·Ialinam praeheL 

91. Carbo ligni depuratus. 
Ca.rbo vegeta.bilis. 

Hp. Carlionum ligni frusta majora. 



Izzitsd jól fedett vasedényben; kihülés után a ha
mutól teljesen meglisztitva és igen finom porr,1 törve, 
jól zárt edényben tartassék. 

92. Cardamomum. 
Malabári kardamomum. 

Eletta.ria oa.rda.momum White és Maton, ki
válólag Malabaron tenyész. Soita.mineák. 

Gyümölcs. Papirszerü tok, háromszegletü, csíkolt, 
nyolcz egészen tizenkét milimeter hosszú, barnássárga, 
háromrekeszes, leljesmagú, apró, kemény, tompaszegletes 
ránczos, ennélfogva barázdás magvakkal; szaga'.erősen 

illatos. Ne hasznttltassanak a kevésbé illatos, az ugyne
vezett ceyloni, nemkülönben a kerekded vagy jávai kar
damomum-magvak. 

93. Carvnm. 
Köménymagvak. 

Konyha. Kömény, réteken, ki vált pedig hegyen 
levőkön tenyész, gyakran tenyésztik. 

Ernyösek. 

Gyümölcs, hosszúdad, oldalvást összenyomva, majd
nem négy millimeter hosszú, a gylimölcsfelek könnyen 
szétválaszthatók, keskenyek, mindegyik oldalon megvé
konyodvák, ölbordásak, keskeny, fehér bordákkal, széles, 
barna, egycsíkú barúzdákkal, sajátságos szagú. 
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Excandescant in vase ferreo bene tecto ; refligerata 
a cineribus onmino depmata et in pulverem subtilissi
mum redacta in vase bene clauso repone. 

92. Cardamomum. 
Ca.rda.momum minus seu ma.laba.ricum, 

Eletta.l'ia. Carda.momum White et Ma.toni, 
planta. Ma.laba.riae pra.esertim. Scitami· 

nea.e R, Brown. 

Fructns. Capsulae chartaceae trigonae, striatae, 
octo ad duodecim millimetra longae, straminei coloris, 
triloculares, pleio-spermae, seminilms parvis, dm·iu
sculis, fuscis, obtusangulis, rugosis, hinc sulco inslructis, 
odoris intense aromatici. Rejiciatur cardamomum minus 
aromaticum, quod vocant longum Zeylanicum, nec non 
rotundum vel javanicum. 

93. Carvum. 
Carum Ca.rvi Linn., herba in pra.tis imprimis 
monta.nis orescens, frequenter oulta. Umbelli· 

ferae Juss. 

Fructus (Semen Carvi) oblongi, e latere valde 
compressi, quatuor fere millimetra langi, mericarpüs fa
cile separahilihus, angustis utriusque adtenuatis, quinque 
costatis, costis angustis, albis, sulcis latis, fuscis, univit
tatis, odoris peculiaris. 

7 
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94. Caryophylli. 
Szegf üszeg. 

Fűszeres Szegfűfa, a molukkai szig,teken 
honos, s jelenleg a. forröv alatt mindenhol 

tenyésztetik. Mirtusfélék. ' s,, 

Virágok a szirom 11yilása elöU leszakitva, nyeles 
buzogányalakúak, setét rozsdabarnák: az alanti. he1~ger
ded-tompanégyszegletes nőcze gerelyalakú. egyenes négy 
kehelylengével koronázva: a párta négyszirmú. nincs 
kinyilva, gömbölyded. . 

Setétbarnák, ;;úlyosak, sajátságos, igen átható sza
gúak, rágva a szájat égetik, s újjakkal nyomva illó olaj 
jön ki belőlük. · 

95. Cascarilla. 
Kaszkarillakéreg. 

Croton Eluteria., Cascarilla et Sloanei Bennett 
et Cr. Lineare Jacquin, cserje, az Antillákon 

kivált a bahamai szigeteken tenyész. ' 
Kutyatejfélék. 

Kéreg, kemény, csorgaszerü vagy összegöngyölö
dött, egészen két millimeternyi vastag, vékony, kivül 
fehérlő, keresztőző repedésektől barázdás pararéteggel, 
mely gyakran le van esve: a kéreg kivül szinte repedé
ses, vastagabb, verhenyesbarna, szaruszerű törésű, haránt 
metszetben sugarasan csíkos, ikalakú nyalábokká egybe
szedett sugarakkal: rágva a szájat égeti, keserü ízü, füsze
res szagú. - A közbekeveredett ágacskák vettessenek el. 

94. Garyophylli. 
Caryophyllus Aroma.ticus. Linn., a.rbor in 
insulis Moluccis indigena, nunc regionibus 

tropicis culta. Myrtaceae. Juss. 

Flores ll:ltryophylliJ tutle wrnllae expansionem de
cerpti, claviculos referunt unguiculares. obscure ferugi
neos, ex hypanthio cornpositos eylimlrico ~ubtelragono. 
calycis laciniis qualuor lanceolalis erectis coronato, et e 
corolla tetrapetala clausa, sphaerulae minutae forma. 

S int obscure l\:tsci ponderosi, odore peeuliari fra
grantissimo, manducali os vehementer mentes, digitis 
pressi oleum aethereum emittentes. 

95. Gascarilla. 
Croton Eluteria, Cascal'illa et Sloanei Bennett 
et Cr. lineare Jacquin, frutices arborescentes 
in insulis Antillanis, praesertim Bahamensi· 

bus crescentes. Euphorbia.cea.e Juss. 

Cortex cturus canaliculalus vel involutus, ad dno 
millimetra usque crassus, strato tuberoso tenni, extus 
candicante, rimis decussatis sulcato, saepe jam partim 
delapso: cortice interiore extus pariter rimoso. crassiore. 
wloris e ruhenti fusci. fractura cornea, ín segmento 
\ ransverso radiatim strialo, radiis ad fasciculos cuneatos 
congestis: manducatus os urens. saporis amari. odoris 
aromatici. ·· Rejíciantur ramuli intermixti. 
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!l6. Castoreum. 

Hódqny. 
Sa,játszerü szagos állati állomány, mely a közön

séges Hód (Castor .Fiber Liun.), egy a Rágcsálók 
(Rodenlia) rendjébe s a Hóclfélék (C:astorina) családjába 
tartozó, északi Ázsia s ritkán Emopa folyamai és tavai 
mellett lakó emlős >tllalnál, még pedig mind a him- mind 
nősténynél a mony előbőrével vagy a hüvelylyel közlekedö 
páros mirigyes zacskókban foglaltatik. 

A belföldi Hódony igen ritkán kapható, s ez oknál 
fogva a Szibériában lakó hóclokhól, ugynevezetl Szibé
riai vagy orosz hódon~' (C:astoreum sibiricum seu 
moscoviticum) veendő. 

Ez páros zacskókat képez, melyek néha kél, zsíros 
anyagot (hódonyzsirt) tartalmazó kisebb tömlőkkel össze
kötve, többnyire még egymással is összefüggnek : a zacs
kók simák kissé összenvomottak s a kiszáradás foka sze-, J . 

rint többé-kevesbé lágyak vagy kemények; alakjuk körle
idomú - tojásdad, tyúktojás - egészen, majdnem ököl
nyi nagysággal, ugy hogy hosszaságuk körülbelül kétszer 
föllilmulja szélességüket. Mindegyik hódonyzacskó négy 
hártyából áll, két kUlső erősebb s a zacskó klillakaró,iát 
képező hártyából és két belsőből ; ez utóbbiak befelé több 
szabálytalan, redős nyulványt képeznek, melyek közt a 
hódony talúllatik, egy eleinte lágy, kiszáradás után pedig 
porhanyó-száraz, szétmorzsolható, sárgabarna, vagy máj
színü, sajátos erős szagú, illatos-kesemyés ízü, a borszesz
ben oldható állomány. 

Elvetendő az amerikai vagy kanadai hóclony 
(Castoreum americanum seu C:anadense), melyet a közön-
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96. Castoreum. 

Substantia animalis odora sui generis in saccis 
giandulosis geminis cum praepulio penis vel cum vagina 
communicantibus animalis Mammalis. (Castor Fiber 
Linn. Ordo : Rodentia, Familia : Castorina W agn.) 
Asiae borealis, rarius Europae tlm·ios el lacus accolen
tis. tam maris, quam feminae contenta. 

Castoreum indigcnum rarissime obtinetur, ideoque 
ex animali in Sibiria degente, Castoremn sic dictum 
sibiricum seu moscoviticum emendum esl. 

Sislit saccos geminos, quandoque cum folliculis 
duobus minoribus, massam unguinosam (axungiam C:a
storei) continenlibus junclos, plerumque adhuc inter se 
connexos, glabros, subcompressos, et pro graclu exsicca
tionis plus minus molles vel dnros, forma pyrifonni
ovata, magnilucline ovi gallinacei usque ad pugni !'ere 
molem, longitudine latitudinem dupplo circiter supe
rante. Saccus castorei quilibet constat e membranis qua
luor, duabus externi1; teniorilms, inlegumentum forman
tilms, et duabus internis in processus plures irregulares 
plicatos procluctis, inler quos Castoreum, haeret, massa 
primum mollis, posl exsiccationem pulverulento sicca, 
friabilis, coloris flavo-fusci seu hepatici, odoris proprii, 
gravis saporis aromatici amaricantis, in alcohole solu
bilis. 

Castoreum americanum seu canadense e Ca
storis Fibri varielate ameritana (C:aslor amrrica1111s F. 
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séges Hódnak Északamerikában seregesen élő egyik vál
fajából {Castor americanas F. Cuv.) nyernek. Ez ke
vesbé szagos és kisebb, majdnem hosszas-ikidomú. 
külsőleg redős zacskókban találtatik, melyeknek taka: 
rója vékony s több lemezre szét nem választhatö. 

!l7. Centaurium. 
Ezerjófű. 

Földepe Tárnics, kétévi növény, nálunk honos 
erdős hegyeken közönséges. Tárnicsfélék. ' 

Virágzó fii, a szegletes szár alant e«vszerü fent te-n. . ' . , 

rebszerü, átelleni, ülő. prtérled-hosszas, három- vagy 
ötbordás, sima levelekkel. veres virágokkal, kovadotl. 
csigaszerüen csavarodott porodákkal. A fii akkor szedes
sék, midőn a virágok teljesen kinyilvák, a csigaszerüen 
tekeredett poroclákból pedig a hímpor kiürült. 

!l8. Cera alba. 
Fehér viasz. 

Törhető, vékony rétegben ttl.lelsző, kéz melegénél 
alakitható, legkevésbé sem sikamlós, fajsúlya 0·968, viz
ben 63-64°-nál megolvad, habvetés vagy liledék kivá
lása nélkül. 9/10 része (viaszauy vagy cerin) forró barlang
ban oldatik: meleg horégényben, illó- és zsiros olajokban 
az egész tömeg (cerin és myricin) oldható; hamany
vizeggyel összekeverlPIYéu, szappau képződik. 

Ha a viasz 0·955 fajsúlyú UJS0/0-os) borszeszben 
alá nem merül. s 610-nitl alacsonyabb hömérséknél meg·-
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Cuv.) in America boreali gregatim vivente colleclurn, 
minus odorum, in saccis rninorihus !Ore oblongo-cunei
formibus rugosis, integumento tenni in lamellas haud 
separabili contentum rejiciatm. 

97. Gentaurium. 
Erythrea Centa.urium Pe1·s., planta. biennis 

indigena in silva.ticis monta.nis vulgaris. 
Gentia.nea.e Juss. 

Herl1a florens caule angnlal11 iaferne simplici, 
superne corymbosn. foliis oppositis sessilibus, ex ovali
oblongis, tri- vcl quinquenerviis, glahris, tlorihus rubris, 
antheris defloratis cochleae inslar torlis, saporis amari. 
C:olligatur herba cum florilms perf'ecle aperlis, antheris 
pulvere emisso in spiram contortis. 

98. Gera alba. 

Sit fragilis, in slrato tenuiori rliaphana, sub manus 
calore plastica minime lubrica, pond. specif. 0·968, in 
aqua sub temperalurn 63-640 liquesceus, quin spumarn 
ejiceret, vel sedirnentum deponeret. 

il/ 10 partes cerae ( cerinurn) solvuntur; in aethere 
ealido, oleis aethereis el pinguihus massa lola { cerinum 
et myricinum) solubilis; ad mixlo Kalio hydrico sapo
nificalm. Cem, quae iu ~piritu Yini poml. spec. 0·95;, 
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olvad, parafinnal lehet hamisitva. A tiszta viasz változat
lan marad, ha könenylégegg€I, mely kétszer annyi vizzel 
higittalott, rázatik, - ha azonban faggyanysavval van 
tisztátalan:itva, akkor a viaszreszelék azon elegygyel sürü 
fejetté lesz. Faggyanynyal, faggyúval vagy liszttel ne 
legyen' hamisitva. 

99. Cera flava. 

Sárga viasz. 
Sajátszerű állati zsiradék, melyet a mézelő 

méh (A}Jis mellifica Linn.) egy a hártyaröJJÜek 
(Hymenoptera) rendjébe s a méhfélék (Apidae) család
jába tartozó roYar által készitelt lépekből kisajtolás és 
Yizzeli főzés állal a m1;zlöl e!Yálasztva, megolvasztás, át
szürés és lehülés által nyerünk. 

Kemény, kevéssé ragadós, hideg·ben törékeny, sárga 
színü, mézszagú tömeget képez. 

100: Ceratnn1 Cetacei. 
Czetfaggyú viasztapasz. 

Végy: Czetfaggyút 
Feher viaszt 

mindegxikböl nxo!czvan grammot 80 
Disznózsirt kilenczven grammot 90 

Gyönge tüznél megolvasztva, az átszürés után öntsd 
ki papirtokba. 
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( 3 80 / 0) non submergit, et infra 61 o Iiquescit, parafino 
inquinata censeri possit. Cera genina fere intacta 
manet, si cum ammonia duplo volurnine aquae destilla
tae diluta conquassatur, sed acido stearico adulleralae 
cerae rasura cum illa Iiquido emulsionem densam exhi
bet. Ne sint adhuc admixta stearinum, sebum, farina. 

99. Gera flava. 
Substa11tia .animalis pinguis e flavis Apis mel

lificae Linn. (C:lassis: Insecta. Ordo: Hymeno1Jtera, 
Familia Apidae) expressione et coctione cum aqua melle 
privatis, et calore Iiquatis colatione ac refrigeratione oh
tenta. 

Sistit massam solidam, parum tenacem, in frigore 
fragilern, coloris flavi, odoris mellei, calore + 68° Iique
scentem, pond. spec. 0·960. 

100. Ceratum Cetacei. 
Emplastrum Spermatis Ceti. 

Rp. Cetacei 
Cerae albae aa grammata octaginta 80 
Axungiae Porci grammata nonaginta 90 
Leni igne colliquefacta et colata effunde in capsu-

lam chartaceam. 
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101. 0eratum fnscum. 
Barna viasztapasz. 

Ba.rna kenőcs. 

Végy: Egyszeríí 1liaehylo11 tapaszt 
százlzusz grammot 120 

Hevitsd, mig folytonos kavarás mellett feketés-barna 
színt nyert, ekkor adj hozzú : 

Sárga viaszt 
.Tnh-faggyút 
mindegxikből 

Disznózsirt 
lzarminc:;hat grammot 

hatJ1a11 grammot 
Öntsd ki papi!'loklm. 

102. Cetaceuni. 
Czetf aggytí. 

36 
60 

Nagyfejíí Sziikető (Physel.er macrocephalus 
Linn.), egy a Czetek (Cel.acea) rendjébe s az Alnlfo
gúak (Colorlonlina) csalitcljába tartozó, a déli és indiai, 
ritkábban az atlanli és L;szaki leng·erekben seregesen 
élő állat. 

Sajátszeríí állati zsiradék, 1uely a koponya és ge· 
rinczoszlop felett a bőralatti kütszövel üregeiben találtatik 
s liszlirn, a vérnek eltá volitása végelti kimosás és a vele 
vegylilt olaj (Czelolaj) eh·ú]aszlása 1"dlal állillatik elő. 

A czel.faggyú höl'ehér, fénylő, lemezesen jegeczes, 
kevessé átlátszó, zsiros tapintatú, szétmorzsolható, majd
nem egészen szag- és íztelen tümegekel képez, melyek 
+ 50 co nwlkU. fp]olvadnak, s forr(> borszeszben és kén-
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101. Ceratum fuscum. 
Unguentum fuscum. 

Rp. Emplastri diacl1ylo11 simplieis 
010 grammata centwn el viginti 1.:. 

Calefia1 donec sub agilatione continua colorem 

nigro fuscum acceperiL dein arlde: 
Cerae :ftavae 
Sebi ovilis aa grammata triginta et sex 
A„xnngiae Porci grammata sexaginta 
Effunde in capsulam charlaceam. 

102. Getaceum. 
Sperma Ceti. 

36 
60 

Pltyseter maerocepltalns Linn. a:1imal Man:
male. (Ordo: Cetacea, Familia: Catodontine Gray) 111 

Oceano pacifico el indieo, rarius atlanlico et mari se

plemtr:ionali gregalim ohvium. 

Snbstantia animalis i>ingnis sui generis, in 
cavis suhcutai~eis supra cranium et columnam vertehra
lem, sitis conlenla, elotione a sanguine depurata et ab 
oleo adhaerente (Oleum Ceti) liberala. 

Sistit massas albissimo-nilenles, lamelloso-crystal
linas subpellucidas, taclu lubricas, friabiles, odoris e! 
saporis fere experles, calore + 50° C:. circiter liqnescen-



égenybeu, valamint kövér- és illó olajban is oldékouyak; 
fajsúlya= 0·948. 

A sárgás színü, avas czetfaggyú elvetendö. 

103. Chan10milla romana. 
Római székfíívirágok. 

~r,a.gos Montika., Europa. déli részeiben ho· 
nos, nálunk gyakran tenyésztik, Összetett 

virágúak. 

Sugaras kosá1•virágzatok, rnüveléstöl bujálkodók, 
a virágzati burok cserépfedélszerü, a telep domború, 
tompa rongyos mm·nicskúkkal, a virágok pehelytelenek, 
a korongon levők csöalakúak, súrgük, legnagyobb rész
ben széli fehér, nyelvalakú virágokká átváltozvük, saját
ságos erős szagúak és igen keserüek. 

'104. Chamomilla vulgaris. 
Közönséges székfíívirág. 

Közönséges Székfií, szántóföldeken és sze
métdombokon mindenhol tenyész. Összetett 

virágúak. 

Sugaras kosárvirágzat, cserépfedélalakú virágzati 
burokkal, a korong lobordad, üres, csupasz, a pehelyte
Jen virágok a középen csőalakúak, sárgúk, a széleken. 
nyelvalakúak, fehérek, sajátságos nehéz szagúak és ke
sernyes ízüek. Ne lévesztessék össze se a Pyrethrnm 
Inodornm Smith, se pedig az Anthemiclnm Cotulae 
L. és Arvensis L. vinlgaival. 

- t O!l 

t.es. in alcohole fervitlo: aethere. oleo pingui et aethereo 
solubiles, pond. spec. = 0"948. 

Cetaceum Havum, rancidum rejiciendum. 

103. Ghamomilla romana. 
Flores Oha.momilla.e roma.na.e. 

Anthemis nobilis Linn„ in Europa. meridiona.li 
indigena apud nos frequenter culta.. Oompo

sita.e Adanson. 

A:nthodia (Flores C:lmmomillae rornana) radiata, 
cultura luxurantia, peraulhodio urnbricaio, receptaculo 
convexo, bracteolis obtusis laceris obsilo, flosculis, epap
posis, disci tulmlosis luteis, maxima e parte in radii flo
sculös · ligulatos albos mutalü;, oclorís peculiaris, fortis, 
sapöris subamari. 

104. Chamomilla vulgaris. 
Flores Ohamomillae vulga.1•is. 

Matrica.ria Oha.momilla. Linn., inter segetes 
et in rudera.tis passim c1·escens. Oomposita.e 

Ada.nson. 

Anihoclia (Flores C:hamomillae vulgaris) radialn, 
peranthodio urnbricalo, receplaculo conico cavo nudo, 
flosculis epapposis, clisci lubulosis luleis, radii ligulatis 
albis. odoris propl'ii g-ravis, saporis subamari. Ne con
fund~nlur cum Horibus Pyrethri Inodori Smith neve 
cum f!oribus Anthemidum Cotulae L. el Arveusis L. 
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105. Chelidonium. 
Fecskefú. 
Gódircz. 

Nagy Fecskefű, évelő növény, árnyas, nedves 
h~lyeken és k.övér sz~metes talajban egész 

Európában tenyész. Má.kfélék. 
A heveny fií sárga nedvvel telve. lantszerű czim

pásan hasitott levelekkel, melyek alant kékesek, kiválólag 
szőrös bordákkal, kerekded, csipkézett lebenyekkel. A 
virágzó növény gyüjtessék 

106. Chlna Calisaya. 
Sárga chinakéreg. 

Cinchona Calisaya W eddell, fa, a boliviai és 
déli perui Andeseken honos, jelenleg E.elet

indiá.ban is tenyésztik. Buzérfélék. 

A törzsnek Japosas háncsa, verhenycssárga, kivül 
felületes, te1:jedelmes, valamennyire kagylószerű, mélye
désekkel, élesszélü, vagy gyakran helyenkint kemény 
para-pikkelyekkel, \·áltogatva setétebb és halaványahb 
rétegekből ftll, a törés egyenletesen igen rövid ·és merev 
rostos, a belső felület sima, a látható rostalakú sejtek 
helyén fénylő. Igen gyenge cserszagú, felettébb keserű 
ízii. A királyi, ugynevezet! lapos chinakéreg: királyi 

china redveg nélkül. 
A sárga chinakéreg a chiuaalagokból legalább :2 

százalékot tartalmazzon. 
A király-chinakéreg porából :lO grammot elegyits 5 

gramm mészenyéleggel, melyet elébb tízszeres mennyi-
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105. Chelidonium. 
Chelidonium Majus Linn., planta perennis in 
locis umbrosis humidis et rude1·atis pinguibus 
Europae totius crescens. Papaveraceae De 

Ca.ndolle. 

Herlia recens, succo luleo acri replela, foliis subly
ratis, .mbtus glaucesccntilms, ibidem nervis praesertim 
pubescentilms. laciniis rolunclatis. lobato-crenatis. Colli
gemla herba, quum planta floresciL 

106. China Calisaya. 
Co1·tex Chinae :Regius. China. Regia. Calisaya. 
Cinchona calisaya Weddell; arbo1· in Andi
bus Boliviae et Pe1·uvia.e a.ust1·alis indigena, 

nunc in India ol'ientali culta. Rubia.ceae 
Juss. 

l~iber lrunci planiusculus, e rufo tlavus, extus la
cuuis superficialibus, magnis, leviter conchatis, argute 
margiuatis, vel saepe partimque rhytidomalis squamis 
duris instruclttö, e slratis allernis obscurioribus et pallidio
ribus formalis, rraclura aequaliter brevissime rigidiqm· 
librata, superficie intima laevi, ob cellulas fibrosas exser
tas micante. Odor levissimus coriarius, sapor peramarus. 
Cortex Chinae regius sic dictus planus, China regia sine 

epidermide. 
Conlineal corlex chinae calisayae basium, quas di-

cunt chinae partes minimum 2 in cenlum partibus. 
Corlicis cbiuae regii pulvernli granuuala :JO, mi

sceanlur cum calcii oxydati grammatibus 5, anlea cum 
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. ségü vizzel megoltollál. A gyenge hőnél kiszáritott ele
gyet ledd lombikba és tizszeres meunyiségii 90 száza
lékos borszeszt adván hozz(t, főzve voncl ki. A maradványt 
ugyanazon mennyiségű forró horszeszszel ·még kétszer 
vond ki. 

Az egyesitett és higitott )\:énsavval megsavanyitott 
folyaclékokhól a horszeszt a szi.i~·Jézés után párold le, s a 
h<íJramaraclt folyadékot vizfürclön csekély térfogatra pá
rold he. Hat óra mulva a savanyu oldatot szürlézd meg, 
n szürlét mosd ki, s a nyert folyadékhoz adj szikenylúgot, 
mennyi szükséges a teljes kicsapásra. 

A csapadékot ismert súlyú szürlére gyüjtve, jól de 
óvalosan moscl ki és száritscl meg. Súlya a király-china
héjból elöálJitya legalább 0·4 gramm Jegyen. 

107. China fusca. 
Barna chinakéreg. 

Cinchona Micra.ntha Ruiz et Pa.von, C. Ma.oro· 
ca.lyx etC. Uritusinga.Pa.von, 0. Conda.minea 
Humboldt, a. perui és ecuadori Andeseken. 

Buzérfélék. 

Az ágak kérge, majdnem három millimeternyi 
vastag, összegöngyölödött, Iúdtolh1yi egészen kis ujjnyi 
Yastagságú darabokban, a középső réteg kerek, gyántás, 
majdnem fekete, a törés kifelé sima, mig befelé rostos. 

Vétessék vagy az ugynevezett lmanucoi kéreg, 
sárgáshanm, felületén itt-ott fehér, gyakori hosszanti re
pedésekkel, mig a har(rntiak majclnem egészen hiányoz
nak; vagy peclig a loxai, barna színű, felületén szürke, 
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decupla quantitate aquue communis extincli. l\liscellam 
Jeni calore siccatam immitle in cucurbitam el addila de
cupla spirilus vini 900/0 quantitate coL1uendo exlrahe. 
Resicluum, quocl remanet, binis vicibus cum eadem spi
ritus vini fervidi quantitate perfecte exhauriatur. 

A liquoribus connnixlis, el addilo acido sulfurico di
luto acidulis, posl filtrntionem spiritum abslrahe, dein 
liquorem residuurn in balneo aquae ad exiguum volumen 
eyapora. Sex circiler horis lapsis solutionern aciclam fil
tra, filtrrnu elue el. liquori obteulo aclcle natrii hydro
oxydati soluti q. s. ad pcrfectam praecipitalionem. 

Pmecipitalum liltro noli ponderis wlledum optime, 
sed caule elue el sicca. Ejus ponclus ex cortice chinae 
regiae obleulmu sit minimum 0·4 grarnmalis. 

107. China fusca. 
China officina.lis. China. g1•isea.. Co1·tex peru-

via.nus. 
Cinchona. Micra.ntha. Ruiz et Pav, Cinchona 
Ma.crocalyx et Cinch. Uritusinga, Cinch. Con
da.minea. Humboldt, et a.lia.e Cinchonae spe
cies in Andibus peruvia.nis et a.equa.toria.libus 

obvia.e. Rubia.cea.e Juss. 
Cortex rarnorum ad tria millimelra !'ere crassus, in 

fruslis convolulis a pennae anserinae ad digiti minoris 
crassitiem, stralu meclio circulo resinoso !'ere nigro, l'rn
ctura extrorsurn laevi, introrsum fibrata. 

Adhibeantur corlex de Huanuco cliclus, coluris 
dnnamomei, superficie lünc ind~ alba, rirnis longitudina
libus frequenlilms, transversis paene nullis, el cortex, 
quem clirnul de Loxa, coloris J'usci, superficie cinerea, 

8 

-""","'~ 
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gyakori haránt, távolálló repedésekkel, sajátsagos csekély 
szagú, kesernyés, félig összehúzó, némileg· füszeres ízű. 

A silányabb féleségü kéreg felülete egészen sima 
vagy pikkelyes, ránczos, májbarna vagy kívül feketés, s a 
középső setét réteg hiányzil,. 

108. Chlnidinum sulfuricum. 

Kénsavas chinidin. 

Rendkívül finom, tüalakú, színtelen, kesen'i ízű 

jegeczek. Vízben könnyebben oldhatók mint a kénsavas 
chinin, de eltérő viszony szerint. Egy rész kénsavas 
chinidin 15D-nál 100-300 rész >izet igényel a felolűás
hoz. A telitel.t vizoldat egy térfogata, 0·96 Ü\jsúlyú am
moniával elegyítve fehér csapadékot ad, melynek teljes 
feloldásához összesen több mint tiz térfogat arnmonia 
kívántatik meg. Tömény jórlkaliumoldat kénsavas chiníclin 
oldattal szemcsés fehér csapadékot. ad, mely 150-nál 
1250 rész vízben oldható. 

Teljesen elégethető legyen, tömény kénsavban feke
tedés nélkül oldódjék. Néhány csepp higitoll kénsav által 
vízben feloldva, felesleges chlorvizzel, azután ammoniúval 
elegyítve, sötét smaragd zöld színt tcmtessen elő. 

115 

rimis transversis frequentibus remotiusculis. Odor pecu
liaris, modicus, sapor amaricans, subadstringens cum 
aliqno aromate. 

Deterioris conditionis sunt cortices superficie lae
vissima aut sqnamoso-rugosa, coloris hepatici aut extus 
nigricantis, circulo obscuro intracorticali deficiente. 

I08. Chinidinum sulfuricum. 
Sulfa.s Ohinidini. 

Crystalli aciculares, tenuissimae, decolores, saporis 
amari, in aqua facilius quidem quam Chininum sulfnri
cum, secl vario gradu solubiles; pars una sulfatis expo
scit 100 usque 300 partes aquae stth temperatma 150 
Volumen unum- solutionis aquosae saturatae ammonia 
pnra liquida (p. s. 0·96) praecipitata, ad perfectam 
praecipitati solutionem ultra decuplam quantitatem 
amrnoniae exposcit. - Solutio kalii joclati concentrata 
in solutione chiniclini sulfurici praecipil.atum album 
granulosum demittit, quod in 1250 pal'tibus aquae sub 
temperatura 150 solvitm. 

Sit ex integro comlmstibile, acido sulfurico concen
trato solvatur, quin nigrescat. In aqua cum aliquot 
guttis acicli sulfurici diluti solutum addito abundante aqua 
chlori elein ammonia, colorem viriclem smaragdi inten
sivum induat. 
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109. Chininum. 

Kinal. 
Chinin. 

Fehér, szétdörzsölhető, alig észrevehetőleo- J·egeczes 
. 0 ' 

igen keserü ízü tömeg, mely 1200-nál megolvad, körül-
belől 400 rész hideg vízben, 90 százalékos hm·szeszben 
majdnem minden viszony szerint, 60 rész aetherben 2 
rész chlorofonnban és 200 rész glycerinben oldható. ' 

A chlorvizben oldott kinalhoz ammoniát adva zöld 
' 

csapadék keletkezik, mely fölösleges ammoniában sötét 
zöld szítmel oldódik fel. 

110. Chininum bisulfuricum. 

Savanyú kénsavas kina!, 
azelőtt közönyös kénsavas kinal. 

Épszögü hasábokat képező jegeczek, melyek 130-nál 
11 rész vizhen oldhatók, levegőn elmállanak ; keserü, de 
nem savanyú ízüek. A vizoldat kékbe játszó színt mutat. 
Az il~egen kinaalokat illetőleg azon módon vizsgáltassék 
meg, mint a kénsavas kinal. 

117 

109. Chininum. 

Chinium. Quinia. 

lYiassa structurae vix crystallinae, alba, frialiilis, sa
poris peramari, sub temperatura 1200 liquescit, solvitur 
in 400 circiter partibus aquae frigidae, in omni fere pro
portione: in spiritu vini 900/0, in 60 partibus aetheris, in 
2 chloroformii, in 200 glycerini. 

Chinimnn aqua chlori solulum addita ammonia 
praecipitattnn viride deponit, quod superahundanle am
monia colore viridi intensivo solvilm. 

110. Chininum bisulfuricum. 

Bisulfas Chinii. Antea Chininum sulfuricum 
neutrum. 

Sint crystalli prismaticae, rectangulares, suh lem
peratura 130 in partihus 11 aquae soluhiles, aere fali
scentes, saporis amari non acidi. Solutio aquosa caeruleo 
varium colorem praebet. Tentetur quoad alcaloida chi
nae reliqua eadem ralione, qua chininum sulfuricum. 
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111. Chininnm hydro-chloricnm . • 

Sósavas kinal. 

A jegeczek fehérek, selyemfényüek, lüalakuak, 
rendkivül keserü ízüek. 24 rész vizben és 9 rész chloro
formban oldhatók. 

Vizben feloldva sem higitoll kénsavval, sem chlor
barium-oldattal csapadékot ne adjon. Az idegen kina
alokat illetőleg vizsgáltassék meg ngy, mint a kénsavas 
kin al. 

112. Chininum sulfnricum. 

Kénsavas kinal, 
azelőtt aljas kénsavas kinal. 

(C20H2402N2)2H2S0.1. 7H20 = 872. 

Tüalakú, igen finom, lágy, selyemfép_yü, rendkivül 
keserü ízü jegeczek. Száraz levegőben vagy lanyha me
legben elmúlnak, körülbelől 7 40 rész hideg vizben 30 
rész forró vizben, 60 rész 90 százalékos borszeszben old
hatók. 

Néhány csepp higitott kénsavval elegyitett vizben, 
könnyen és maradék nélkül oldódjék fel. 

Ezen oldat sok chlorvizzel és azután ammoniával 
elegyittetvén, sötét-zöld színt öltsön fel. 

Ha fél gramm kénsavas kinall kémcsőben öt gramm 
aetherrel és másfél gramm mmnoniával összerázasz, 
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Ill. Chininum hydro-chloricum. 
Chinium hydro-chloricum, Murias Chinini, 

Ohininum muriaticum. Quiniae muria.s. 

(C20H2402N2),HCl,H20 = 378·5. 

Cryslalli sunt albae, sericeo-nitentes, aciculares, 
admodum amarae, in aquae parlihus 24, nec non in 9 
partilms chloroformii solubiles. 

Solutio aquosa nec cum aciclo sulfurico, nec cum 
pc:ryo chloralo praetipilalum clernittat. 

Tenlenlm quoacl alcaloida dünae reliqua eailem 
ratione, qua C:hininum rnlfuricum. 

112. Chininum sulfuricum. 
Chinium sulfuricum. Sulfas quinicus. Quinia.e 
Sulfas. Antea Chininum sulfuricum basicum. 

(C:2oII2402N2hH2S0,1, 7H20 = 872. 

Crystalli aciculares, tenuissimae, molles, sericeo
nilentes, saporis aclmodum amari, in aere sicco et leni 
calore fatiscentes, in 7 40 circiter partilms aquae frigiclae, 
in 30 lmllientis, in 60 partibus spiritus vini 90°/o solu

biles. 
In aqua, cui aliquot gutlae acidi sulfurici diluti ail

ditae stmt, facile et absque residuo solvaltu'. Solutio haec, 
aclclita aqua chlori et magna quantitate ammoniae, 
colorem smaragdi viriclem intensivum induat. 

Gramma climiclium chinini sulfurici in lubo proba
lorio intime rnixtum cum grammatilms quiuque aetheris 
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akkor a nyugvás után a folyar1éknak egy aetheres és egy 
vizes rétegre kell szétválnia, melyek mindlrnttejének 
átlátszónak kell lenni, Kénsavval megneclvesitve, szí
nét ne v(tltoztassa. Hevitésnél égjen el maradék nélkl\l. 
Óvakodjál a meg11edvesitelt készitménytől. 

Ha 2·1 S gramm kénsavas kinall néhány csepp higi
to!t sósav segitségével lepárolt vizben feloldva, öl köb
centimeter szabályos chlorharyum-olclaltal elegyitesz, 
csapadék áll elő, az erről leszürl folyadék sem chlor
bariummal, sem higitolt kénsavval ne adjon nagyobb 

csapadékot. 

113. Chloralmn hydricum. 
Chloralhydrat. 
Chloralvizegy. 

C:2HsHO, H20 = 165·5. 

Finom tüalakú jegeczekből :'tiló. fehér szilárd tömeg, 
mely hevilés által nwgolvaszllmló. Szaga sajátságos gyen
gén szurós, vizben teljesen oldható, az oldat csak hosz
szabb idő lefolyása ulún mulat némi homályosodást. A 
vizolclat közönyös hatású, légenysavas ezüsttel megzava
rodnia nem szabad. Ha a vizoldat natrinmhyclroxyddal ele
gyitletik, azonnal tejeo zavaroclús keletkezik, mely néhúny 
perez mulva ellünik, ekkor az edény fenekén egy csepp 
lttlátszó chloroform gyül össze. E cseppnek a tiszta chlo
roform minden sajátságával kell himi. A chloralhydral 
tömény kénsavval kezelve, színtelen olajos réteget 
képez, mely nem sokúra szilúrcl tömeggé mered meg. .Tói 
zúrt üvegekben tartassék el. 
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addito grammate uno el dimiclio ammoniae post conquas
sationem praebeat \iquorem. qui subsidenclo in stratum 
aethereum el aquosum, ntrumque limpidum separe
tur. Acido sulfrn1co humectatum colorem non mutet. Ex 
integro comlmrat. Cave a praeparato lmmectato. 

Quodsi gramrnata ~ · t S chinini sulfm1ci ope aliquot 
guttis acidi hydro-chlorici in aqua destillata soluta mi
scueris, cum cenlimetris cubicis quimrue solutionis nor
malis baryi chlorati, praecipilatum oriatur et liquor 
supematans nec nova portione baryi chlorati nec addito 
acido sulfurico dilulo praecipitatum maius deponat. 

t 113. Chloralum hydricum. 
Hydras Chlorali. Aldehydum trichloratum. 

C2H3HO,H20 = 165· 5. 

iVIassa solida alba e crystallis tenuibus acicularilms 
consistens, quae calefactione liquescit. Est odoris proprii 
parnm pungentis el, in aqua penitus solubilis, solutio 
nonnisi post longioris lemporis spalium praebet modicam 
perlurbationem. Solulio aquosa est indifferens, addito ar
gento nitrico ne turbelur. Si solulio aquosa na!rio hydro
xydato miscitm', mox perlmbatio lactea oritm, posl 
nonnulla minuta evanescens, lumque apparet in fundo 
vasis gutta chloroforrnii pellucidi. Gutta haec ornnes 
proprietates chloroformii puri habeal. Chloralum hydri
cum cum acido sulfurico concenlrato tractatum format 
stratum oleosum decolor, post breve tempus in massam 
solidam abiens. Servetur in lagenis bene c\ausis. 
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t 114. Chloroformium. 

Hangyhalvag. 
Ohloroform. 

CHCls = 119·5. 

Végy: Alcl1lorossavas mészenyböl 
öte{er grammot 5000 

1\Iészenyélegböl, mely elöbb vizzel 
megoltatott kéte{er grammot 2000 

Add ezeket tágas lepárló késziHékbe, melyben 
Közönséges vizböl 

lzustezer gramm 20000 
foglaltatik. Bensőleg elegyitve melegítsd a keveréket 40 
-450-ra, azulán adj hozzá 

90 százalékos borszeszböl 
hétszá{ötven grammot 750 

A készüléket kellően elzárva, óvatosan emeld fel a hő
me·rséket 600-ra de aondmkod1"ál arról, hogy az 700-on túl ' v t ....,. 

ne menjen. Mihelyl az iüpárlás megszlinik és többé chloro-
formcseppek nem hullnak a szedő fenekére, a chloroform 
réteget válaszd el a vizrélegtől és vizzeli összerázás itltul 
mosd ki több izben. Az ekként vizzel megmosott és ettől 
elválasztott chloroformot apró dt1rabokra tört égetett 
mészszel tedd sölél hideg helvre és hadd 24 óráig állni, ' '-' .r 
miközben többször rázd össze. Azulán száritsd meg tel-
jesen a chloroformot megolvasztott chlorcalcium segitsé
gével, és vizfürdőböl párold át 650-lwt meg nem haladó 
hőmérséknél jól megszúritott szedőbe. 

Igen jól elzárt ü vegeklien sötét helyen tartassék, 
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t 114. Chloroformium. 

CHC13 = 119·5. 

Rp. Calcii hypochlorosi 
grammat11m q11inq11emillia 5000 

Calcii oxydati aqua antea extincti 
grammat11m duomillia 2000 

Immitlantur in apparalurn destillatorium rnpax, 
qui continet 
Aquae communis 

gra111mat11m viginti millia 20,000 
Intime mixla calefianl ad lemperaturam 40-45° 
dein admisceantur. 
Spiritus vini 90°/0 

grammata septingenta q11inq11aginta 750. 

Apparalu rite clauso caule temperatura ad 600 
evehalnr cavendo, ne 700 excedat. Quodsi destillatio ces
saverit et guttulae chloroformii non amplius fundum 
excipuli petant, separa slralum aquornm excipuli a strato 
chloroformium continente, hocque ilemlis vicibus quas
sando aqua elue. Chloroformium aqua lotum et abhac 
separatum slet super calcio oxydato in frustula luso per 
24 horas, interdum agitando in loco obscmo et frigido. 
Demum chloroformium ope calcii chlorati fusi perfecte 
exsicca et ex balneo aquae suh temperatma 65° non ex
cedente destilla in excipulum perfecte siccatum. 

Servelur in lagenis oplime clausis in loco a luce 

remoto. 
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Tiszta, átlátszó, színtelen legyen. A tenyérről gyor
san pttrologjon el és ne hagyjon lwzmits vagy szeszolaj
szagot vissza. Vizzel összerázva, annak savanyú hatást 
ne kölcsönözzön. Jódkaliumoldaltal összerázva, rózsa

színt ne vegyen fel. 
Fajsúlya 1 ·49 egészt ·50. Forrpontja 63·50. 
Tömény kénsavval elegyitve, színtelen maradjon. 

Oly chloroform, mely vizfördőből 650-nál teljesen nem 
párolog át, visszautasitandó. 

115. Cina. 

Aleppoi cinavirágok. 
Artemisia (fontra Vahl és A. VahlianaKostel .. ' 

keleten honos. Osszetettvirágúak. 

Ki nem nyilt, kevésvirágú kosárvirágzat, hosszú
dad, oszlopszerü, sima, zöldessárga vagy barnás, egészen 
két millimelernyi hosszú, a virágzati bmok pikkelyei fe-

" délszerüleg helyezvék el, bordásak, hártyás-szélüek, hátn
kon apró, aranysárga mirigyekkel behintvék, a külsők 
kicsinyek és tojásdadok, mig a belsők hosszasak, sajátsá
gos undodtó kámforszagúak, keserií ízüek. 

Az ugynevezett levantei virágzatok használtassauak, 
mig az indiaiak vagy a Berberségből valók vettessenek el, 
melyek közül az utóbbiak a hivatalosaktöl tömött szürke 
szőrözetük, mig· az előbbiek nagyságuk és nagyobb miri

gyeik által különböznek. 
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Sit limpidmn, decolor, e palma manus prompte 
avolet, neve odorem ernpyremnaticum nec fermentoleo 
similem relinquat. Cum aqua quassaturn huic reactionem 
acidarn ne tribuat. Cum solutione kalii joc1ati quassatum 
colorem roseum ne induat. 

Pond. spec. = l.49-1 ·50. Punclum ebullitionis 

63•50. 
Cum acido sulfurico concentrato puro mixtum deco

lor maneat. Rejiciendum est chloroformium, quod sub 
temperatura 650 in bah1eo aquae non ex integro de-

stillat. 

115. Cina. 
Santonioum, Semen cinae halepen. 

A1·temisiaContra Vahl etArtemisia Vahliana. 
Kostel., plantae in Oriente indigenae. Com

positae Adanson. 

Authodia pauciflora clausa, oblonga, prismatica, 
glahra, coloris e subviridi luteoli yel subfusci, ad dno mili
metra longa, peranthodii squammis imbricatis carinatis 
membranaceo-marginalis, dorso glandulis minutis aureis 
inspersis, exteriorilms minutis ovatis, interiorilrns oblon
gis, odoris proprii nauseoso-camphoracei, saporis amari. 

Flores (Semen Cinae, Semen Santonici, Semen 
Contra) sic dicti levantici adhibeantur el. rejiciantur fl01·es 
cinae im1ici aeque ac barbarici, quorum hi tomento cine
reo, illi magnitucline et glandulis majorilms ab officina

libus tloribus differunt. 
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116. Cinchoninmn sulfuricum. 
Kénsavas cinchonin. 
Kénsavas czinkonal. 

Nagyobb épszögü hasábokból álló kemény jegeczeket 
képez, melyek kevésbé keserüek mint a kénsavas kinal. 
Feloldható 60 rész hideg vizben, 7 rész leglisztitottabb 
borszeszben; aelherhen oldhatlan. Oldata színlünetet 
(fluorescentia) nem mutat, ammoniával csapadékot ad, 
mely sem fölösleges ammoniában, sem aetherben nem 

oldható. 

117. Cinnabaris factitia. 

Mesterséges czinóber. 
Veres higanykéneg. 

Vegyi gyártmány. 
Igen finom por, élénkpiros, szagtalan, íztelen, tüzön 

illékony, légenysavban oldhatlan. 

118. Cinnamomum. 
fahéj. 

Cinnamomum Cassia Fr. Nees vagy Cinnamo
mum Aromaticum Ch1-. Nees., Chiná.ban és a 
Suncla szigeteken tenyésző fa. Ba.bérfélék.. 

Az ágak összegöngyölődött belső kérge vékony, 
sárgásbarna szinü, nem egészen egyenetlen törésü, 
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116. Cinchoninum sulfuricum. 
(C20H210N2hH2S0,1~H2ü = 750. 

res cl:;~~j]J~~ü~~~~a~~~L::~~~r~~lti~·ismaticas, rectangula-
aquae fifa:idae 60 t . . . s .amaras. Solvitur in 

. " ' e m spmtus vmi rectifi r · · ~ 
part1bus, in aethere in-solubile S l t' . . ca issnm ' 
tluorescentiam et cum amn '. ' 

0

1
u 

10 ~ms non praebet 
quod nec in superabunda t1orna e ep~mt praecipitatum, 
solubile est. n e ammoma, nec in aethere 

ll7. Cinnabaris factitia. 
B:ydrargyrum sulfuratum rubrum. 

P:·aepar~tum officinarum chemicarum. 
. . Sii pulv1s subtilissinms laete r u , . . . 

s1p1dus, igne volatilis i . i' . . l ier, modorus, m-
, 11 ac!C 0 mtnco msolubilis. 

118. Cinnamomum. 
Cinnamomum Cassia F 
mum Aromaticum C r. Nees seu Cinnamo-
et insulis Sundaicis ihrd_Nees., arbo; in China 

n xgena Laur1neae Juss. 
Cortex (Cortex 

na.momeae), interior 
coloris e flavo fusci, 

C:assiae, Cortex C:assiae C:in-
rmnorum convolutus te · 
j
. , nms, 
ractura suba.equa.bi'li' ··p ". t , S Ul::;Il11 
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gyéren rostos, sajátságos kellemetlen szagú, rágva nem 

mézgás. 

119. Citrus. 

Czitrom. 
Közönséges ozitrom, Keletindiába.n honos, 

déli Európá.ba.n tenyésztik. Na.ra.nosfélék. 

A héj az érett gyLirnölcsökről lehúzva és megszá
ritva. A külső réteg pontozott, érdes, szagos illó olajjal 
telt hólyagcsákkal ellátva, világos sárga, illatos és keser
nyés, a belső réteg szivacsos, fehér, Yékony; az utóbbi 
eltávoliltatván, az előbbi a czitl'omhéj sál'gáját képezi. 

Kellemes füszeres szagú és kesernyés izü. 

120. Cochlearia. 

Kanál-torma. 
Ka.nál-torma, kétévi növény, kivált az észak
európai tengerpartokon teriyész, mig nálunk 
tavak mellett, sőt hegyeken is, ezenkivül 

gyakran tenyészt.etik. Keresztvirágosak. 

Friss levelek. a gyökérnél levők nyélczések, 
szivalakú-kerekdedek, majdnem egészek, a száron levők 
tojásdad-hosszasak, fogazottak, mindannyian simák, meg
lehetősen nedvesek, fénylö zöldek; dörzsölve mul&ony 

csipős-szagúak, rágva égetö, keserü izüek. 

129 

Jfib~osa, odoris peculiaris suavis rna11ducat 
agmosus. ' us 11011 muci-

119. Citrus. 

Citrus Limonum R' tali indigena in ~sso, arbor in India orien-

A
' uropa. meridionali oulta. 
ura.ntiaoea.e Juss. · 

Cortex frnctu.s Citl'i 'C t . . 
maturis detractus et si t \ or ex Citn), e fructilms 
rugoso, vesiculis oleo cca tubs e strato exteriori punctato, 
. . ae ereo foetis se t t 

citrmo, aromatico suba . . . a e11 e, luteo-
alb ' ma10 et ex mter10re . 

o, tenui co11stans Ult . - spong1oso, 
nem Corticis Cit1:. O~n~re orbatus, sistit Flavedi
amarus. l. o1 grate arornaticus, sapor sub-

120. Gochlearia. 

Coohlearia Offloinalis L' oris ma.ritimis E inn., herba. biennis in 
orescens, apud nos u::~ae b?realis imprimis 

oaeterum non ra.ro ou~:us :;no ~t montioola., a. vruo1ferae Juss. 

Folia recentia radicalia . dala, subinteaerrim 
1
. petwlata, cordato-rotun-

0 a, cau ma ovato obl 1 
omnia glabra subsucc 1 t . . - onga, e entata, 

' n en a mhd · '<l' 
clinis volatilis rnand t ' . e vm 1a; h'ita a ere-

' uca a sapons urentis, amari. 
9 



130 

121. Coff einum. 
Kávéal. 
Thea.a.l. 

CsH1002N4, I-120 = 212. 

Tüalakú, selyemfényü, kellemetlen kesernyés ízű 
jegeczek. Óvatosan hevitve megolvadnak és maradék 
nélkül elillannak. Vizben, borszeszben, aetherben és 
chloroformban oldhatók. 

Három vagy négy rész légenysavval felforralva, 
sárga óldatot adnak, mely alacsony hőmérséknél bepárol
tatva, ammoniával bibor-színt idéz elő. 

t 122. Colchicinum. 
Kikiricsal. 
Colohicin. 

C:11Hrn05N = 317. 

Sárgás fehér, néha jegeczes por. Íze tartósan ke
serü. A levegőből nedvességet szí és barna színű lesz. 
Két rész vizben, valamint borszeszben, aetherben, chlo
roformban és amylszeszben is oldható. Hevités által meg
olvad és elbomlik, maradék nélkül ég el. 

Tömény légenysav. által a por előbb ibolyás, később 
vörös, azután sárga szint vesz fel. Vizoldata ugyanazon 
savval kémlelve, eleintén sárga, később sötét vörös szint 
vesz fel. 

Tiszta tömény kénsav a colchicint megsárgitja, 
légenysav hQzzáadása által a sárgás szín kékké, később 
zölddé, azután bibor-szinüvé változik, és végre ismét 
sárgává lesz. 
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121. Coffeinum. 
Ca.:lfeinum Theinum. 

C:sH1o02N4, I-120 = 212. 

C:rystalli aciculares, serlceo nitentes, saporis amariu
sculi ingrati, caute calefactae liquescunt, demum avolant, 
residui nihil relinquentes, solvunlur in aqua spiritu vini, 
aethere et chloroformio. 

Cum tribus usque quatuor partibus addi nilrici ad 
ebullilionem calefactae solulionem tlavam praebenl„ quae 
leni calore evaporata pamcillo ammoniae addilo colorem 
purpureum gignit. 

t 122. Colchicinum. 

Pulvis albo tlavescens, sub inde crystallinus, sapo
ris amari perseverantis, lmmiditate allracta brunescit, in 
duabus partilms aquae nec non in spiritu vini, aethere, 
chloroformio et alcoholc amylico solubilis. Calefaclurn 
liquescit et decomponitur, sine residuo deflagrat. 

Per acidum nitricum concentratum pu1vis colore 
prirnum violaceo, elein rubro, denique ílavo tingitur; ejus 
solutio aquosa eodem acido tentata ab initio tla vurn, 
poslea profunde rubrum colorem induit. 

Acido sulfurico concentrato pmo tractalmn flave
scil, addito acido nitrico color tlavidus in caeruleum, 
dein viridem, tunc purpureum, denique tlavum mutatur. 

9• 
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t 123. Colchicum. 

ICikirics. 
Öszi Kikil'ics, félig erdős réteken nálunk 

mindenhol tenyész. Kikiricsfélék. 

Az egészen érett magvak gömbölydedek, két milli
meternyi vastagok, szaruszerüek, kivül barnák, gödrösek, 
kevéssé nyákosak, belül fehéres-szürkék, árkosan ránczo
sak, az alapon lekapart köldökkel, igen keserű, szerfelett 
csipös ízűek. A magvak jól füiztessenek és egy éven túl 
ne tartassanak. 

124. Colloclium. 

Gyapot-máz. 
Kissé sűrű, félig átlátszó, közönyös kémhatású fo

lyadék legyen. 
Igen jól zárt edényben tartassék. 

125. Collodium :flexile. 

Hajlékony gyapotmáz. 
Végy: Gyapot-mázat száznegyven grammot 140 

Kanadai balzsamot 1urolcz grammot s 
E balzsamot old fel 
HimlJoj-ofajban 

három egész és öttiz.edrész grammban 3.5 
Azután a gyapot-mázzal összerázás utján elegyitsd. 
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t 123. Golchicum. 
Oolohioum Autumnale Linn., planta in pratis 
subsilvaticis ubique apud nos crescens. Col

chicaceae De Candolle seu Melanthaceae 
R. Br. 

Semina perfecte malma, subglobosa, ad duo mil
limetra crassa, cornea, extns fusca, scrobiculala, subvi
scida intus albido-grisea, areolato-rugosa, hilo basilari 
deraso, sa1Joris admodum amari, insigniter acri;;. Sem.ina 
ne ultra annum el caute serventur. 

124. Gollodium. 
Sit liquor submucilaginosus, sernipellucidus, rea

ctionis neutrius. 
Servetur in vitro optirne clauso. 

125. Collodium flexile. 
Rp. Collodü grammata centwn et q11ad1·aginta 140 

Balsami Canadensis grammata octo S 
in 
Olei Riciui 

grammatibus tribus et dimidio 3·5 
leni calore solutis, dein emu collodio agitando 
mixtis. 
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126. Collyrium adstringens luteum. 

Összehuzó sárga szemviz. 

Végy: Clllorammoniumot 
egy és egynegyed grammot 1.25 

Kénsavas horganyt 
két és fél grammot 2.5 

Le1lárolt vizet kéts;_áz grammot 200 
Kámfort háromnegyed grammot 0.75 
melyet elébb oldj fel 
70 százalékos llorszeszben 

negyven grammban 40 

Adj hOZZll 

Sítfránt egy ötödrés{ grammot 0. 20 
Pállitsd gyakori felrázás mellett huszonnégy óráig 

és szürlézd. 

t 127. Colocynthis. 

Sártök. 

Czitromszerű Sá.1·tök, keleten honos, nálunk 
tenyésztett.növény. Tökfélék. 

Gyümölcs·, gömbalakú, almanagyságú, meg van 
szárit.vu és lehámozva, bele hatrekeszes, könnyű, sziva
csos, szagtalan és felettébb keseri.L A nagyobbak bélclúsak, 
kevesebb magúak, a többiek felett elönynyel birnak: mag 
nélkül hasznúltassanak. · 

Ovatosan tartassanak. 
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126. Collyrium adstringens luteum. 

Rp. Ammonii chlorati 
gramma wwm et centigrammata :viginti

quinque 
Zinci sulfuriei 

grammata duo et dimidium 
Aquae destillatae grammata ducenta 
Campl10rae 

centigrammata septuaginta quinque 
solnta in 
Spiritns vini 700/0 

grammatibus quadragillta 
;flae 
.~roei centigrammata vigi11ti 
'.Digere saepius agitando per 24 horas et filtra. 

t 127. Colocynthis. 

1 ·25 

2·50 
200 

0•75 

40 

0·20 

Citrullus Colocye~his Arnott seu Cucumis 
Coloeynthis Linn., planta in oriente indi

gena et culta. Cucurbitacea.e Juss. ' . 

Fruetus glojJosi, mali magnit.udine, siccati, 
decorticati, carne :ie:::;:loculari, levi, spongiosa, albida, 
inodcira, amarissi.ma instructi. Praeferantur fructus ma
jores, multum carnis, seminum vero minorern copiam 
continentes; adhibeantur a seminibus liberati. 

Caute serventur. 
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t 128. Conium. 

Bürök. 
Foltos Bűrök, kétévi növény, kertekben és 

szemetes helyeken mindennapi. Ernyösek. 

Virágos fű, sima, háromszor vagy négyszer czimpás 
levelekkel, melyek alapjukon hüvelyesek, az osztatlan 
czimpák tojásdadok, tompák, bökőczösek, a virágok er
nyősek, aprók, fehérek, a magzal majd nem gömbölyded, 
csipkésen bordás; sajátságos umlodó szagú. l\legszáradva 
alig van szaga, hamanylúggal nedvesítve, a heveny nö
vény szaga terjed szél. 

A fú sajátságos szagú, 'a barnús-foltú szár. nemkü
lönben a vastagabb ágak elvettetvén, ovalosan őriztes

sék, s egy éven túl ne tarlassék. 

129. Coriandrum. 

Koriánder. 
Koriá.ndermagva.k. 

Déli EU:rópá.ban honos, nálunk tenyésztetnek. 
Ernyösek. 

Gyümölcs, gömbölycled, lelején kehelylyel, kél 
egészen három millimelernyi vastag, balavány barnás
sárga, belül üres, a gyürnü!csfelek leglöblmyire egybeta
padvák, hátukon többször csíkosak, édeses izüek, saját
ságos szagúak. 
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t 128. Conium. 
Conium Macula.tum Linn„ pla.nta. biennis 

nostra.s, in hortis et rudera.tis vulga.i:is. Um
bellifera.e Juss. 

Herba (Herba Cicutae) florens, glabra, foliis tri-vel 
quadripennalifidis, ín hasi vaginatis, laciniis uHimis ova
lilms, obtusis, mucronulatis, florihus urnbellalis parvis, 
albis, germine fere semigloboso, crenato coslalo, odore 
peculiari nauseoso. Herba siccala vix odora liquore 
kalii hydro-oxydali humeclata herbae recenlis odorem 
recuperat. 

Herba conii macnlali, odorc peculiari praedita, a 
caule fnsco-macnlato ramisquc validiorihus liberata tum 
recens adhibenda, tum siccata caute neve ultra annum 
servetur. 

129. Coriandrum. 
Semen Coriandri. 

Coria.ndrum Sa.tivum I,inn., planta. Europae 
australis, apud nos oulta.. Umbellifera.e Juss. 

Fructus (Semen Coriandri) globosi, calyce coronati, 
rluo ad tria rnillirnelra crassi, coloris e fusco-subflavi in-. , 
tus excavati, mericarpiis plerumque cohaerenlibus dorso , 
multi-striatis, saporis subdulcis, odori8 peculiaris. 
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130. Crocus. 
Sáfrán. 

Jóféle Sáfrán, keleten honos, jelenleg Európa 
és Azsia különböző részeiben tenyésztik. 

N ősziromfélék. 

Bibék, megszárítva, körülbelül három centime
ternyi hosszúk, sekély csatomával ellátvák, egyenletesek, 
elöfelé lassankint megvastagodnak, csipkések, narancs
színűek, gyakran igen rövid anyaszdon foglalnak helyet . t ~ , 
saJá ságos átható szagúitk, édeses ízüek. 

A hamisitottól őrizkedni kell. 

131. Cubeba. 
Kubébák. 

Orvosi Kubéba., cserje, Indiában honos és 
tenyésztetik. Bo1·sfélék. 

Gyümölcs (csonlár), rnegszáritva, keményes, göm
bölyded, egymagú, alapján megvékonyodó nyélszerü a 
felső résznél hosszabb, reczésen rádczos, setét szürkés
bama, a fekele borséval egyenlő nagyságú, átható szagú, 
rágva égető. 

132. Cuprmn ahuninatum. 
Réztimsó. 

Végy: Kénsavas rézből 
Légenysavas kaliumhól 
Timsóból mindegyikből tizenhat grammot 1 (i 
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130. Crocus. 

Crocus Sa.tivus Linn., pla.nta. in oriente ·indi
gena., nunc in va.riis Europa.e et Asia.e pa.rti

bus culta.. Il'ideae Juss. 

Stigmata siccata, circiter tria cenlimetra longa, 
tubulosa, subcanaliculato complanata, antrorsum sen
sim incrassata, crenulata, aurantiaca, plerumque stylo 
luteo brevissimo insidentia, odoris fragrantis peculiaris, 
saporis subdulcis. 

Cave ab adulteralo. 

131. Cubeba. 
Cubeba. Officina.lis Miquel, frutex in India 
orienta.li spontaneus et cultus. Pipera.ceae 

Richard. · 

Fructus (Drupae) siccali (Cubebae), duriusculi, 
subglobosi, monospermi, hasi attenuata stipitiformi quam 
fructus longiori, reticulalim rugosi, coloris e cinereo ob
scure fusci, piperis nigri magnil.ndine, odore fragranli, 
manducali urenles. 

132. Cuprum aluminatum. 
La.pis divinus. La.pis ophthalmicus. 

Rp. Cupri sulfurici 
Kalii nitrici 
Aluminis aa grammata sedecim 16 

1 
í 

1 

1 

1 
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Megtörve és jól összekeverve olvaszd meg alacsony 
hömérséknél porczellán-edényben. A kihűlt és porrá tört 
tömt.;gh.ez keverj : 

Porrá tört kámforból egy grammot 1 
Jól zárt edényben tartassék. A kékes fehér tömeg 

hatlkozott kámfor-szagot mutasson. 

t 133. Cuprum sulfnricum. 
Kénsavas réz. 

E.ékgá.licz. Bézgá.licz.. 

CuS04, 5H20 = 249·4. 

Ferde hasábalakú, kékszínü jegeczek, melyek a 
levegőn kissé elmálhmak é;; Yizhen könnyen oldhatók. A 
vizoldat fölösleges ammoniával csapadékot ne adjon, 
natriumhydroxyddal teljesen kiejtve, a leszűrl folyadék 
kénammoniummal meg ne zavarodjék. 

134. Decoctum Zittmanni f ortius. 
Zittmann erősebb főzete. 

Összetett erősebb sz[<rcsa.gyökér-főzet. 

Végy: Szárcsagyökeret 
négyszáz nyolcz_van grammot 480 

Önts rá 
Közönséges vizet 

lzuszo:zhdromez.er és száz grammot 23100 
Pállitsd huszonnégy óráig, eldrnr adj hozzá 
vászonzacskóba kötve u körntkezöket: 
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Contusa et pene mi:da liquefiant leni calore in vase 
porcellaneo. Refrigeratae massae in pulverem tritae ad
misce. 

Camphorae pulveratae gramma wmm 1 
Serva vase bene clauso. 
Massa ex albo caerulescens sit odoris camphorati 

insignis. 

t 133. Cuprum sulfuricmn. 
SuI:fas Cupri c1·ystallisatus. Vitriolum 

l:laeruleum. 

Crystalli cyaneae, rhomboideo-prismaticae, aere 
paululum fati,scentes, aqua facile soluhiles. 

Solulio aquosa nec ammouia excedenle praecipita
tum deponat, nec natrio hydro-oxydato alcalina facta et 
dein filtrata ammonio hydro-sulfurato lurhetur. 

134. Decoctum Zittmanni fortius. 
Deccctum Sa.rsaparilla.e compositum fortius. 

Rp. Radicis Sarsa1iarillae 
grammata quadringenta et octaginta 480 

Infunde cum 
Aquae eommunis 
grammatum viginti tribus millibus et 

centum 23100 
Digere per horas viginti quatuor; elein 
additis: 
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Czukorport· 
Tin1só11ort 

mindegyikből lzarmincz grammot 
Higany halvacsport !zusz granilnot 
Czinóbcrport öt grammot 
Főzd az egészet 

lzétezerhétszáz gramnmyi 
maradványra; 
főzés vége felé adj hozzá : . 
Anizsmagvat 
Anizska11ormagvat 

30 
20 

5 

7700 

mindegyikből lzusz grammot 20 
Szennalevelet sz á;:twsz grammot 120 
Édes gyökeret hatJJan grammot 60 

Sajlold ki és gyapjuszövelen szürcl át. 
A hétezer hétszáz grammnyi szi.irecléket oszd szét 

nyolcz üvegre. 
Jelöld: erősebb füzet. 

135. Decoctum Zitt1nanni mitius. 

Zittmann gyöngébb főzete. 
Összetett gyöngébb szá1·csagyökér-főzet. 

Végy: Szárcsagyökeret 
kétszá:;negyven grammot 2·10 

az erősebb főzelék készitésénél hátrama-
radt elegyekkel együtt főzd 

Közönséges vizbén 
huszonlzárome:;_er és száz grammban 23100 
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Pulveris Sacchari 

" 

" 
" 

Alnminis 
aa grammatibus triginta 

Calomelis grammatibus JJiginti 
Cinnabalis 

grammatibus quinque 
sacculo linleo inclusis, coque ad remanenliam 
grammatum septem millium et septiiz" 

30 
20 

5 

gentorum · 7700 
sub fínem coctionis addenclo : 
.l!'ructnum Anisi cont. 

„ Foeniculi cont. 

Foliornm Sennae 
aa grammata JJiginti 20 

grammata centwn et JJiginti 120 
Ra<licis liquiritiae 

grammata sexaginta 60 
Exprime el per pannum cola. 
Colaturam grammatnm seplem millium et septin

gentorum 7700 distrilme in lagenas octo. 
Signa : Decoctum fortius. 

135. Decoctum Zittmanni mitius. 
Decoctum Sarsaparillae compositum mitius. 
Rp. Radicis Sarsaparillae 

grammata ducenta et quadraginta ~J.iO 

Cum speciebus a decocto fortioli residuis 
coque cum 
Aquae communis 
grammatibus viginti tribus millibus et 

centum 23100 



- 144 -

héte;r,erhétszáz (7700) grammnyi marad
ványra; a főzés vége felé adj hozzá 
Összemetélt czitromhéjat 
Összetört Kászia fahéjat 
Összetört Kardamom magvat 
Édes gyökeret 

tmindegyikb6l tizenöt grammot 15 
Sajtold ld és gyapjuszöveten szürd át. 
A 7700 grammnyi szüredéket oszd szél nyolcz 

üvegre. 
Jelöld: gyöngébb fözet. 

136. Dextrinum. 
Keményitőmézga. 

CsH10Ü5= 162. 

Szintelen vagy kissé sárgás, átlátszó, nem jegecze
dett szemcsék, vizben künuyen és teljesen oldható. 90 
százalékos borszeszben oldhatlan. A vizoldat ne legyen 
savanyú hatású; néhány csepp igen hig iblany-oldattal 
ne vegyen fel igen sötét kék színt, natriumhydroxyd
oldattal és ferridcyankaliummal felfözve az oldat el ne 
szinteienedjék. Elégetés alkalmával maradékot nem hagy 
vissza. 

t 137. Digitalinum depuratnm. 
Tisztított Digitalin. 

Gyüszünkeal. 
Végy: Ugynevezett német cligitalinból 

tiz grammot 10 
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ad remanentiam 
grammatum septem millium et 

septingentorum 7700 
Sub finem coctionis addendo : 
Corticis Citri conscissi 

„ Cassiae Cinnam. cont. 
Sem. Cardamomi cont. 
Radicis Liquiritiae 

aa grammata quindecim 15 
Exprime el per pannum cola. 
Colaturam 
grammatwn septem millium et 

septingentorum 7700 
distribue in lagenas octo 
Signa : Decoctum mitius. 

136. Dextrinum. 
Gummi, Dextrinum. 

CsH1005 = 162. 

Sistit gmna decolora vel parum flavescentia non 
crystallina, in aqua facile et penitus solubilia, in spiritu 
vini 900/0 insolubilia. Solutio aquosa non sit reaclionis 
acidae, cum aliquot guttis solutionis clilutae jodi mixta 
colorem intensive coeruleum ne induat, cum natrio hy
droxidato et kalio ferrocyanalo cocla decolor non evadat. 

Sit ex integro combustibile. 

t 137. Digitalinum depuratum. 
Rp. Digitalini sic dicti Germanici 

grammata decem 10 
10 



146 

gyurd össze porczellán- vagy üvegmo
zsárban; 
70 százalékos borszeszszel ér, 
Lepárolt vizzel 

mindegyikből öt grammot 5 
A pépet add jól elzárható edénybe, mely 
Chloroformból tizenöt g1·ammot 15 
tartalmaz. 

A keverék álljon 1 Sl óráig, mialatt gyakrabban rá
zassék fel. Ezután a chloroform választassék el a viz
rétegtől és ez utóbbihoz adj ismét : 

Chloroformot tizenöt grammot 15. 
Ily módon a digitalin a vizoldatból chloroform által 

teljesen vonassék ki. 
A szürlézett chloroform-oldat igen gyenge melegben 

pároltassék el és a maradék tömény kénsav mellett telje
sen szári ttassék ki. 

Félig lág·y, vékony rétegben áttetsző, sárgásbarna, 
tartósan igen keserü ízű tömeg legyen, mely közönyös 
hatású. Vízben, borszeszben, chloroformban teljesen old
ható legyen. Maradék nélkül égjen el. 

t 138. Digitalis. 
Gyijszünl<e. 

Piros gyüsi:;ünke, kétévi növény. K.özép-Eu-
1•ópa napos hegyein és Magyarország kivé

telével, helyenkint tenyész, kertekben 
gyakran tenyésztetik. Alakosak. 

Levelek, hosszúdadok, nyélczébe megvékonyodvák, 
érdesek, hegyesen csipkések, alant többé-kevésbé tapló-
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in mortarium porcellaneum sive vitreum im
missa subige cum 
Spiritus vini 700/0 
Aquae destillatae :ia grammatibus quinque 5 
Pultem transfere in vas bene clauclendum , 
cui insunt 
Chloroformii grammata quindecim . 15 
Miscella stet saepins conquassanclo per 1 Sl horas, 
elein chloroformium a liquore aquoso separa, cui 
denuo adde : 
Chloroformii gí·ammata quhzdecim 15 
et sic ex liquore aquoso cligitalinum in chlorofonnio 

soluhile perfecte extrahe. 
Solutio chloroformii fütrata lenissimo calore evapo

ret et residuum juxta acidum sulfuricum anglicanum 
pe1fecle exsiccetur. 

Sit massa submollis, tenuibus stratis pellucida, co
loris e flavo brunei, saporis amarissimi persistentis, rea
ctionis nullius. ln aqua, spiritu vini el chloroformio ex 
integro solvatur. Sine residuo comhurat. 

t 138. Digitalis. 

Digitalis piupurea Linn., herba biennis in 
montibus apricis Europae mediae, exceptis 
terris Hungaricis, passim m·escens, in hortis 

saepe culta. Sc1·ofularineae :R. Brown. 

Folia ohlonga in petiolum attenuata, rugosa, acute 
crenata, subtus pmeserlim magis minusve tomentosa odo-

10* 
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sim szőrüsek, szagtalanok, keserű fzűek. A vadon tenyé
sző virágzó füvekről szakittassanak le, mig a tenyésztett 
növényekről ne szedessenek. Árnyékban szárittassanak. 
Fénytől óvott helyeken tétessenek el, egy éven tűl ne 

·tartassanak. 

139. Dulcamara. 

ÉdeskeserU . . 
Édeskeserü csúcsai. 

Édeskeserü csucsor, kúszó cserje, s,övények 
kö1·ül nedves helyeken nö. Csúcsorfélék. 

A szárak és kúszó ágak, gyakran tekeredettek, 
szivósak, négy egészen nyolcz millimeternyi vastagok, 
elmosódottan ötszegletesek, többé-kevésbé göcsösek, 
hosszukban csfkosak vagy barázdásak, kivül halavány
zöldesek vagy barnássárgák, a bél kiszáradása folytán 
üresek, a kéreg vékony, pararéteggel fedett, mely a zöld, 
később fehér középrétegről száritáskor leválik, a fás 
réteg eleinte zöld, később zöldes, kevéssé halaványsárga, 
grn likacsos, gyak1 an körkörös rétegekkel ellátva. He

venyében igen kellemetlen szagú, mi száradáskor elenyé
szik; a kéreg íze keserű, a fa édes. 

140. Elaeosachara. 
Olajczukrok. 

Végy: Cznkorport 
Illó olajat 

Dörzsölés által elegyitsd. 

két grammot 2 
egy cseppet 1 
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ris nullius, saporis amari. Colligenda folia e plantis sponte 
crescentibus florescentibns, e cultis ne colligantur. Sic
centur in umhra. Itr vasis a luce remotis, neve ultra 
annum sed caute serventur. 

139. Dulcamara. 
Sola.uum dulca.ma.ra Linn., frutex · scandeus 
oirca. sepes in humidis pa.ssim cresce11s, So

lana.ceae Bartling. 

Canles (Stipites Dulcamarae) ramique flexuosi, 
saepe tort.i, tenaces, quatuor ad octo millim etra crassi, 
obsolete quinquangularis, nodis alterniS instructi, magis 
minusve verrucosi, longitudinaliter striati vel sulcati, 
extus e suhviridi vel e subfusco lutei, intus medulla 
exsiccata excavati, cortice tenni, peridermate ohtecto 
a mesophloeo viridi, demum albido, . inter siccandum 
sejuncto, ligno initio viricli, paullatim suhflavo, valde po
roso, saepe stratis ligni concentricis praedito. Odor re
centium valde ingralus siccatione evanescil, sapor corticis 
amarus, ligni dulcis. 

St.ipites biennes vel triennes primo vere vel . sero 
autumno collectos, plerumque conscisos in mercaturam 
venientes adhibere licet. 

140. Elaeosachara. 
Rp. Sachari pnlverati 

Misce terendo cum 
Olei aetherei 

grammata duo 2 

gutta una 1. 
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141. Electnarinm aromaticnm. 
Illatos nyelet. 

Végy: Borsos méntalevél-port 
Zsályalevél port 

mindegyikből ötven grammot 50 
Angyalgyökérport 
Czitvár-gyöktörzsport 

mindegyikből tiz. grammot 10 
Fal1éjport 
Szegfűszegport 

Szerecsenclióport 
mindegyikből öt grammot 5 

Tisztitott mézet a mennyi elég, mint-
egy háromsz.áz. grammot 300 

Keverd a vizfördön gyönge hőnél nyeletté. 

t 142. Electuarinm aromaticnm cum Opio. 
Illatos nyelet mákonynyal. 
Fájda.lom-enyhitö nyelet. 

Végy: Illatos nyeletet 
lliákonyport 

Keverd össze. 

hatvan grammot 60 
egy fél grammot 0,5 

143. Electnarium lenitivnm. 
Hashajtó nyelet. 

végy : Szilvapépet 
Bodza-lésürűt 

kétsz.áz.ti{ grammot 
hetven grammot 

210 
70 
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141. Electuarium aromaticum 
Electua.rium stoma.chicum. 

Rp. Pulveris föl. l\Ienthae piperltae 
„ „ Salviae 

„ 
" 

" 
" ,. 

aa grammata quinquaginta 
radicis Angelicae 
rhizomatis Zingiberis 

aa grammata centum 
corticis Cinamomi 
Caryophyllorum 
Nucis moschatae 

aa grammata quinque 
l\lellis depurati q. s. grammata trecenta 
fiat leni calore in balneo aquae Electuarium. 

50 

100 

5 
300 

t 142. Electuarium aromaticum cum Opio. 
Electua.rium a.nodynum. Theria.ca. 

Rp. Electuarli aromatici 

Pulveris Opii 
Mise e. 

grammata sexaginta. 
gramma dimidium 

143. Electuarium lenitivum. 

60 
0•5 

Electua.rium aperiens. Electua.rium e Senna.. 

Rp. Pulpae Prunorum 
grammata ducenta et decem 210 

Roob Sambuci grammata septuaginta 70 
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Szennalevélport 
Borkő port 

mindegyikből harminczöt grammot 35 
Tisztitott mézet 

mintegy Jrétszáztiz grammot 210 
Készítsd a vizfürdőn szabó.ly szerint gyönge hőnél 

nyeletté. 
Szó.raz és hideg helyen tartsd. 

144. Emplastrmn adhaesivnm borussicum. 

Porosz ragtapasz. 

Végy: Egyszerii diachylontapaszt 
négyszáz grammot 400 

Fenyőgyantát száz grammot 100 
~cgolvasztva addig hevitsd, mig habja teljesen el

enyéffaett, a tömeg olajként foly s barna szint vesz fel. 
Sodord ki. 

Fénylő legyen; a régibb készitmény előnyösebb. 

145. Emplastrum adhaesivmn linteo extensum. 

fr.illkent ragtapasz. 
Vászonra kent ragtapasz. 

Végy: Porosz ragtapaszt mennyi sriikséges 
Kend müszabály szerint vászonra. · 
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Pnlveris foliornm Sennae · • 
„ Kalii hy~ro-tartitrici 

aá gramníata triginta quinque 35 
lUellis depnrati q. s. 

grammata ducenta et decem 210 
f. 1. a. Electnarium. 

Serva loco frigido et sicco. 

144. Emplastrum adhaesivum borussicum. 

Rp. Emplastri diachylon simplicis 
grammata quadringenta 400 

Resinae Pini grammata centum 100 

Liquefacta calefiant, donec spuma plane consumta, 
massa olei instar tranquille fluat et colore fusco inbuta 
appareat. 

Sit nitens; vetustum recenti praeferendum. 

145. Emplastrum adhaesivum'Jinteo 
extensum. 

Spa.raclrap. 

Rp. Emplastri aclhaesivi bornssici 
exlende Jege artis super Iinteum. 

q. v. 
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146. Emplastrum anglicanum. 

Angol tapasz. 
Végy: Apróra metélt vizahólyagot 

nyolczvan grammot 80 
Áztasd 24 óráig 
Lepárolt vizben ezerötszái: grammban 1500 

.. azután old fel gyönge hőnél s adj hozzá : 
Tömény borszeszt 

nyolczvan grammot 80 
Zsir-édet hat grammot 6 

A megszűrt oldatot mindannyiszor gyöngén hevitve, 
ecset segélyével kend fel nyolczvan köbcentimeter selyem -
szövetre. 

A tökéletesen megszáradt szövetet darabokra me· 
téld szét. 

147. Emplastrum Cantharidnm. 

Kőrisbogár tapasz. 
Közönséges hólyaghúzó tapasz. 

Végy: Sárga viaszt százhatvan grammot 160 
Közönséges terpentint 
Disznózsirt 

mindegyikből negyven grammot 40 
Megolvasztás és átszűrés után adj hozzá 
Körisbogarport százhusr grammot 120 

A vizfürdön eszközölt egy órai kavarás után so
dord ki. 
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146. Emplastrum anglicanum. 
Emplastrum glutinosum. 

Rp. lchthyocollae minutim conscissae 
grammata octaginta 

macera in 
Aquae destillatae 

80 

grammatibus mille et quingentis 1500 
per 24 horas, dein solve leni calore et adde : 
Spiritns vini concentrati 

grammata octaginta 80 
Glycerinae grammata sex 6 
Solutio cola ta et quotiescunque leniter calefacta, 

. obducetur ope penicilli telae bombycinae 80 Centimetr. 
cubicorum. 

Tela perfecte siccata in frnsta secetur. 

147. Emplastrum Cantharidum. 
Emplastrum vesica.torium consuetum. 

Rp. Cerae ftavae 
grammata centum et sexaginta 160 

Terebinthinae comrnunis 
Axungiae Porci 

aa grammata quadraginta 40 
Colliqnefactis et colatis admisce : 
Pnlveris Canthal'idnm 

grammata centum et viginti 120 
etin balneo aqnae per horam agita. 
Malaxandum. 
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148. Emplaskum.·cantharidum perpetuum. 

Folyton hólyaghúzó tapasz. 

Fütéjgya.nta-tapa.sz. · 

Végy: Terpentint tizenhét grammot 
Sárga Viaszt három grammot 
Megolvasztás és átszűrés után adj hozzá · 
Mastik gyantaport hust grammot 
Gyönge hönél megolvasztva adj hozzá ka
varás mellett 
Körisbogárport tiz. grammot 
Kutyatejgyantaport öt grammot 

Öntsd ki kölemezre és tartsd el. 

149. Emplastrum Cerussae. 
~ ' . 
Olomfehér tapasz. 

Fehér tapasz. · 

Végy: Egyszerű diachylon-tapaszt 

17 
3 

20 

10 
5 

háromszáz grammot 300 
Disznózsirt harminc{ grammot

0 30 
Megolvasztván kavarás közt• elegyits ·hozzá 
Szénsavas ólomport 

háromszáz grammot 300 
Sodord ki. 
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148. Emplastrum Cantharidum perpetuum. 

Emplastrum Euphorbii. ·E:mplastrum vesioa
torium perpetuum •. 

Rp. Terebinthinae grammata septemdecim 
Cerae fiavae grammata tria 
Liquatis et colatis adde : 
Pulveris Mastichis grammata yiginti 
Leni calore liquefactis admisce agitando: 
Pulveris Cantharidum 

grammata decem 

" Euphorbii 
grammata quinque 

Effunde super laminam lapidea~ et serva. 

149. Empla~trum Cerussae. 

Emplastrum album. 

17 
3 

20 

10 

5 

Rp. Emplastri diacl1ylon simplicis 
grammata trecenta 300 

Axnngiae porci grammata triginta 30 
Colliquefactis agitando admisce : 
Pulveris plmnbi carbonici 

grammata trecenta 300 
Malaxandum. 
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150'. Emplastrum Conii maculati. 

Bürök tapasz. 

Végy: Disznózsirt kétszáz.ötven grammot 
Sárga viaszt ötsz_áz_ grammot 
Közönséges terpentint ötven grammot 
Megolvasztás és átszűrés után adj hozzá 
kavarás mellett 
Bürökfűport s:ráz grammot 

Sodord ki. 

250 
500 

50 

100 

151. Emplastrum diachylon con1positum. 
Összetett diachylon-tapasz. 

Összetett ólomtapasz. 

Végy: Egyszeríí diachylontapaszt 
ezer grammot 1000 

Megolvasztván adj hozzá 
All}moniak mézgagyantaport 

százhuszonöt grammot 125 
melyet elébb feloldtál 
Közönséges megolvasztott és meg
szűrt terpentinben 

negyven grammban 40 
végül adj hozzá előleges együvé olvasztás 
és átszűrés után 
Sárga viaszt százhatvan grammot 160 
Fenyögyantát nyolc:;_van grammot 80 

Sodord ki. 

Rp. 
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150. Emplastrum Conii maculati. 
Emplastrum Cicutae. 

Axnngiae Porci 
grammata ducenta el quinquaginta 

Cerae flavae grammata quingenta 
Terebinthinae communis 

é 
grammata quinquaginta 

Colliquefactis et colatis admisce agitando : 
Pulveris Herbae Conii maculati 

grammata centum 
Mala.xandum. 

250 
500 

50 

100 

151. Emplastrum diachylon compositum. 
Empla.strum Lithargyri compositum. Empla
strum Plumbi compositum. Emplastrum dia

-0hylon gummi-resinosum. 

Rp. Emplastri diachylon simplicis 
grammata mi/le 1 OOO 

Liquefacto admisce : 
Pnlveris Amrnoniaci 

g1·ammata centum el viginti quinque 125 
soluti in 
Terebinthinae cornrnunis liqnatae et 
colatae grammatibus quadraginta 40 
dein adde, prius colliquefactis et colatis 
Cerae flavae 

grammata centum et sexaginta 160 
Resinae Pini grammata octaginta 80 
Malaxandum. 

R 

1 
1 
1 



- 160 

152 .. EmplastrllJll diachylqn simplex. 

Egysze~ü ,diachylon-tapasz. 
Egyszerű ólomta.pa.sz. 

Végy: Disznózsirt ezer g1·ammot 1 OOO 
Ólomélegport ötszáz grammot 500 

Főzd víznek gyakori hozzácsepegtelése és folytonos 
kaviirás mellett kellő tapasz-összállásra. 

Sodord ki. 

153. Emplastrum Hydrargyri. 

Higany~tapasz. 

Végy: Higanyt százharminH gmmmot 130 
dörzsöld el a higany eloszlásaig 
Közönséges terpentinnel . 

hetven grammal 70 
Keverj hozzá gyönge hőnél megolvasztott 
Egyszerű ólomtapaszt 

ötszáz grammot 500 
A tapaszban higanygolyócskák ne legyenek láthatók. 
Sodord ki. 

154. Emplastrum Meliloti. 

Sárga lóherefü-tapasz. 

Végy: Sárga viaszt kétsz.ázötveu g1:ammot 250 
Disznózsirt 
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152. Emplastrum diachylon simplex. 
' Emplastrum Plumbi simplex. Emplastrum 

Litha.rgyl'i simplex. 

Rp. Axungiae Porci grammata. mille 1 OOO 
Pulveris Plnmbi oxytlati 

grammata quingenta 500 
C:oque, saepius aquam inst.illando, sub agitationr 

continua ad juslam cmplaslri consislent iam. 
Malaxandum. 

153. Emplastrum Hydrargyri. 
Emplastrum mercuriale. 

Rp. Hydrm·gyri 
grammata centwn et triginta 130 

lere ad perfeclam Hydrargyri clisparilionem 
cum 
'l'erebinthinae cornnnmis 

grammatibus septuaginta 10 
elein misce intime cum 
Em1>lastri <liachylon simplicis leni 

igne li<1nati grammatibus quingentis 500 
Malaxandum. 

154. Emplastrum Meliloti. 
Cerae tla vae 

grammata ducenta el quinquagillta 250 
Axnngiae Porci 

11 



· Fenyögyantát 
Juh-faggyút 
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111i11degyikből !zatva11 grammot 
l\Iegolvaszlús és szürés ulán adj hozzá 
Ammoniak mézgagyantaport 

lzusz.011öt grammot 
melyet elébb 
Közönséges megolvasztott és meg
szíírt ter1ic11tinhen !zat1,a11 grammban 
oldottál fel, 
Félig· kihiilvén, folytonos kavarás mellett 
adj hozzá: 
Sárga lóherefííport 

s:;_ázhatJJa11 grammot 
Fel1ér ürömfííport 
Szikfíívirágport 
Babérgyümölcs11ort 

mi11degyikból tiz grammot 
Sodord ki. 

155. Empl atrmn :Minii adusturn. 

Égetett ólom-tapasz. 
Nürnbergi vagy barna tapasz. 

Végy: ]!'aolajat !zároms;;_dzha/1'<111 grammot 
Ólomfelélegport 

száp1yolczva11 grammot 
Fözd folytonos kamrás mellett, rnig feketés 
barna színt nem nyert, ekkor adj hozzá: 
Sárga viaszt harminc:;_ grammot 

130 

130 

1130 

10 

3130 

180 

30 
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Resinae Pini 
Sebi ovillis aa grnmmata sexaginta 
Colliquefactis et colatis adde : 
Pulveris Ammonfaci 

grammata viginti et quinque 
in 
Tercbiuthiuae 
colatae 

communis liquatae et 
grammatibus sexaginta 

solnti;c. 
Semirefrigeratis snb agitatione continua ad-
misce: 
Pulveris herbae l\Ieliloti 

" 
" 

grammata ·centwn et sexaginta 
herbae Absinthli 
ftorum Cliamomillae 
fructuum Lauri 

aa grammata decem 
Malaxandum. 

155. Emplastrum Minii adustum. 

130 

25 

60 

1130 

10 

Emplastrum noricum. Emplastrum fuscum. 

Rp. Olei olivarum 
grammata trecenta et sexaginta 360 

Pulveris lUinii 
grammata centum et _octaginta 180 

Coque sub contiuua agiialione, donec colo-
rern nigro fi_1scnm acceperit, tunc adde : 
Cerae ftavae grammata triginta 30 

11* 
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Megolvasztván és kevésEé kihülvén, adj hozzá.: 
Kámforport ti\enüt grammot 15 

Öntsd ki papirtokba. 

156. Emplastrillll oxycroceum. 

Sáfrános tapasz. 

Végy; Sárga Yiaszt szá:;nyolczva11 grammot 
Fenyögyant:"it szá;:husz grammot 
Megolvasztván, álszürvén és félig kihül
vén, adj hozz;i : 
Ammoniak ruézgagyantapoi·t 
Galbán mézgagyantaport 

mindegyikből negyven grammot 
melyeket elébb 
Közönséges megolvasztott és meg
szűrt terpeutiubeu 

negyven grammban 
oldoltúl. Ezután folytonos kavarás közben 
adj hozzit: 
Tömjéupo; t 
Rágmány-gyautaport 

mindegyikből hatvan grammot 
Borszeszszel dörzsölt sáfi'áuport 

harmincz grammot 
Sodord ki. 

tSO 
120 

40 

40 

60 

30 
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Colliquefaclis et paulum refrigeratis admisce 
Pnlveris Camphorae 

grammata quindecim 
effunde in capsulas chartaceas. 

156. Emplastrum oxycroceum. 

Rp. Cerae fiavae 
grammata centwn et octaginta 

Resiuae Piui 
grammata centwn et JJiginti 

Colliquefactis, colatis el semirefrigeratis adde : 
Pulveris Ammouiaei 

Galbani ,. 
a.a grammata quadraginta 

in 
Terebintlliuae connnunis liquatae et 
colatae grammatibus quadraginta 
soluta. Dein sub agitatione conlinua admisce: 
Pulveris Olibaui 

1Uasticl1is 
" aa grammata sexaginta 

Croci spiritu viui irrorati 
grammata triginta 

Malaxandum. 

15 

180 

120 

40 

40 

60 

30 

l, 

11 .D 
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157. Emplastrum ad Rupturas. 
Sérvellenes tapasz. 

Végy: Fenyőgyantát 
négyszáznyolczvan grammot 480 

Sárga viaszt száz.kile.•1czve11 grammot 190 
Közönséges terpentint 

s:cáz.husz grammot 120 
A megolvasztás és átszürés után adj 
hozzá: 
Sárkányvér-11ort 
Rágmány „ 
Tömjén „ 

mindegyikb6l husz. grammot 20 
melyeket 
lUegolvasztott és megsziírt terpen-
tinbE>n sz.áz.husz grammban 120 
oldottál. 
Félig kihűtve elegyits hozzá folytonos ka
varás mellett 
~adálytő-gyökér port 
Orményagyag „ 
Vérkö 

" 
mindegyikből hatvan grammot 

Kisodrandó. 

158. Emplastrum saponatum. 
Szappanos tapasz. 

Végy: Egyszerű ólomtapaszt 

60 

hats;_áz. grammot 600 
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157. Emplastrum ad Rupturas. 
Rp. Resinae Pini 

grammata quadringenta et octaginta 480 

Cerae flavae 
grammata centwn et nonaginta 190 

Terebenthinae communis 
grammata centum et viginti 120 

Liqualis el co!alis adde: 
Pulveris sanguinis Draconis 

,. l\Iastichis 
Olibani 

aa grammata viginti 20 
in 
Terebiuthinae comnmuis liquatae et 
colatae grammatibus centum et JJiginti 120 
soluti. 
Semirefrigeralis admisce continue agitando: 
Pulveris radicis Symphiti 

Boli armenae 
Lapidis Haematitis 

aa grammata sexaginta 
l'ilalaxandum. 

158. Emplastrum saponatum. 
Emplastrum s~.ponato-camphoratum. 

Rp. Emplastri diacl1ylou simplicis 

60 

grammata sexcenta 600 

1 

l 
l 
i 
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Fehér viaszt száz grammot 
Gyönge tüznél megolvasztván adj hozzá 
Velenczei szappanport 

ötven grammot 
A jól összekevert és félig kihült tömeg
hez adj 
Kámfor1l0rt tíz grammot 
melyet elébb 
.Faolajban hannínq grammban 
oldottál. 

Sodord ki. 

159. Emnlsio amygdalina. 
Mandola-fejet. 

Közönséges fejet. 

Végy: Hámozott édes mandolát 

100 

50 

10 

30 

huszonöt grammot 25 
Cznkrot tizenöt grammot 15 
Közönséges vizet a mennxí sziiksé ges, 
hogy a müszahály szerint készit.etl. fejel 
szüredéke legyen kétszázötven gramm 250 

Hasonló módon készilenclők a löbbi olajtartalmú 
magvak fejetei. 

160. Emulsio oleosa. 
Olaj-fejet. 

Ma11dolaolaj-fejet. Olajos keverék. 
Végy: li'riss édes mandola-olajat 

tíz grammot 10 
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Cerae albae grammata centum 
leni igne liquatis adde : 
Pulveris saponis veneti 

grammata quinquagínta 
semirefrigeratis et. intime mixtis 
denique aclcle: 
Camphorae grammata decem 
prius in 
Olei olh'arum grammatibus tríginta 
solutae. 
Malaxandurn. 

159. Emulsio amygdalina. 

Emulsio commun.is. 

Rp. Amygdalarum dulcinm clecorticatarnm 
grammata Pígintí quinque 

Sachari grammata quindecím 
Aquae communis tantnm 
ul fial lege arlis emulsio colaturae 
grammatum d11ce11ton1111 et q11inquagí11ta 

Eo modo emulsioues reliquorum seminum 
pingui scatentiurn. 

160. Emulsio oleosa. 

100 

50 

10 

30 

25 
15 

250 
oleo 

Emulsio olei amygdala.rum. Mixtura oleosa. 

Rp. Olei amygdalarum dulcium recentis 
grammata decem 10 
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Arab mézgaport öt grammot 
Egyszerű szörpöt ti{ grammot 
Közönséges vizet kétszáz grammot 

Készítsd müszabály szerint fejetté. 

t 161. · Euphorbium. 
Kutyatej. 

5 
10 

200 

Orvosi Kutyatej és más rokon fajok, északi 
Nyugot-Afrikába.n és a Ca.nari szigeteken 

tenyésző növények. Kutyatejfélék. 

Levegőn megszáradt tejneclv, kiválólag borsó
nagyságú egészen mogyorónyi darabokban jön elő, sok
alakúak, gyakran álfúrvák, szenyes halaványsárgák, 
homályosak, hidegen törékenyek, nagyon csipösck; pora 
szerfelett heves tüsszentést okoz, minélfogva az óvatosan 
készittessék. 

Vizben és borszeszben csak részben olclatik. A 
gyakran közbekevert ágacskáktól megszabaclil va, ovato
san tartassék. 

162. Extractum. 

Kivonatok. 
A kivonatok készítésénél álalában a következő sza

bályok tartandók szem elölt. 
1. A kivonandó anyagok, minőségük és szövetük 

szerint apróra melélendök vagy zúzanclók, hogy az alkal
mazott kivonószer az általa oldható anyagokat tökélete
sen kivonhassa. 
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Pulveris gummi araliici 

Syrupi simplicis 
Aqnae comumnis 
fiat lege artis emulsio. 

gra~nmata quinque 
grammata decem 

grammata ducenta 

161. Euphorbium. 

5 
10 

200 

Euphorbia. Ofdoina.rum Linn., et a.lia.e a.mnes 
species plantae in Afrioa. borea.li-oocidentali 

et in insulis Oa.na.riis indigena. Euphorbia
cea.e Juss. 

Succus lacteus aere induratus (Euphorbium) 
occurrit in frustulis pisi magnituclinis usque ad coryli 
avellani, multi-formibus, saepe perf0ratis. sorclicle sub
flavis, opacis, f'rigore friabilibus. magn~e acritudinis 
p~ilvere ~ternutamenlut11 vehem~nlissirnum excitante'. 
hmc pulv1s caute paramlus. 

. Euphorbium in aqua et spiritu vini 1101misi e parte 
solvitur. A ramulorum partibus saepe admixtis libera
tum caute servetur. 

162. Extractum. 
ln parandis extract.is generatim sequenlia observancla 

veniunt. 
1. Extractorum maleriae, pro earum hahitn el tex

tura mi:nutim seu conscimlendae, seu contunclenclae 
erunt, ut menstruo aclhihit.o sulnbilia perfecte exhauriri 
queant. 
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2. A kivonószer az előirott mennyiségnél nagyobb 
mennyiségben ne alkab;naztassék : tanácsos azonban a 
maradványnak ismételt kivonása. A kisajtolt oldatok 

összesitendők. 
3. Az áztatásnk Cels. szerinti 10 és husz hőfok, a 

pállitások 30 és 400 közölt eszközöltessenek. 
Ovakodni kell attól, nehogy az áztatás oly sokáig 

húzódjék, hogy az oldatok erjedésbe vagy penészedésbe 

menjenek át. 
4. Az egyes mütéteknél nyert vizes oldatok folyto

nos kavarás mellett azonnal hepárlandók, vizfürdőn 
teriméjük egy harmad részére. Ezután hideg helyre teen
dők, hogy az oldatlan részek leülepedjenek, melyektől 
vagy letöltés, vagy szürés vagy szűrlézés által megsza
badit.va, a bepárlás folytonos kavarás mellett továb foly

l;llandó. 
A barlangos folyadékok pedig elébb Usztitandók 

meg leülepités és szürlézés által, és igy egyhuzamban 

párolandók be. 
5. A vonatok itllományukra nézve : 
folyékonyak, sürüfolyók a tisztitott méz sürüsé-

gével birók; 
siirük, oly pép-sürüek, hogy kihülés után az 

edényből ki uem önthetők és a lapoczról nem folynak le; 
félsiirííek, a folyékonyak és sürük közti középet 

képezők; 
szárazok, melyek porrá dörzsölhetők. 
6. A vonatok akként száritlalnak ki, hogy a már 

sürü összállásra bepárolt vonatok porczellán csészében 
Cels. sz. 40 fokot túl nem haladó hőmérsélmek tétet

nek ki. 
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2. Quanlitas menstrui ne plus quam praescripta 
adhibeatur; consultum tamen est, residuum iteratis vi
cibus exhaurire. Soluta exprimendo colligenda erunt. 

3. l'llacerationes caloré 10 ad 20, digestiones 
calore 30 ad 40 graduum Celsii perficiantur · 

Vl!rü , 

Cavendum insuper, ne maceratio in dies protraha
tur, quo soluta in fermentationem abeunt, vel mucedine 

corrumpuntur. 

4. Fluida aquosa síngulis operationibus oblenta, 
sine mora in balneo aquae, sub assidua agitatione, ad 
terliam voluminis parlem evaporenlur. Seponenda dein 
loco frigido, ut insolnhilia snbsirleant: quilms sive decan
tatione sive colatione aut filtralione remotis, evaporatio 
sub continua agit.atioue u1tra continuenda veniet. 

Spirituosa autem fluida primum sedimentatione et 
filtratione depurentur, sicque continualim agitando eva

porentur. 

5. Extracta sunt: 

liquida, lenuia, Mellagines; consistentiae mellis 

depurali. 

spissa ; ejus pultaeformis consistentiae, ul refi:ige-
rata effuncli itequeant et a spatula 11011 detluant. 

subspissa; medium inter liquidis et spissis tenent. 

sicca; quae in pulverem conteri possunt. 

6. Ad siccum redigantur extracta eo modo, quod ad 
consistenliam spissam jam evaporata, in patina porcel
lanea temperalurae 40 Celsii gradus non excendenti sub

jiciuntur. 
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7. Hogy pedig némely száritott és száraz vonatok 
jól eltarthatók, és poralakban könnyen kiszolg:'tltathatók 
legyenek, azok, melyeknél különösen meg van emlitve, 
sürüre lepárolanclók, és fél annyi tiszta clextrinporral 
elegyitve kiszáritandók. A tökéletesen kiszúritott tömeg 
súlya a legpontosabban meghatározandó. A száritási 
veszteség az alkalmazott sürü vonat súlyából levonva, 
a nyert száraz vonal súlyát nyujtandja. E száraz tömeget 
végre annyi tiszta dextrinporral dörzsöljük el, hogy a 
dextrinnek elébb és most alkalmazott mennyisége egyenlő 
legyen a nyert száraz vonat súlyával. 

Példaul: 

Végy: Sürü beléndek vonatot 
kétsz.á=;ötven grammot 250 

Tiszta dextriuport 
sz.áz.hmz.011öt grammot 125 

(250 + 125 = 375) 
Ha tehát a száritott tömeg volna 

háromszáz. tiz.enöt gramm 315 
ez esetben a száritúsi veszteség (375-
315 =) hatvan grammot 60 
lenne ki. 
Ez a vett sürü vonat súlyából k·ivonva 
(250-60), a nyert száraz vonat súlyát 
eredményezné, azaz 

sz.áz.kilencz.ven grammot 190 
Ennélfogva a száraz tömeghez még adnunk 
kellene 
Tiszta dextrinport 

hatvanöt grammot 65 
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7. Ut vero extracta nonnulla siccata optirne 
asservari et in pulveris forrna prornpte expediri queant, 
ea, ubi speciatim indicatur, ad spissitudinem redacta, 
cum medietate pulveris Dextrini puri intime rnisceantur, 
et elein exsiccentur. l\fassa perfecle siccata ponderetur 
exactissime. Deperclitum exsiecationis sublractnm a pon
dere sumti extracti spissi, exhibet pondus obtenti ex
Lracti sicci. l\fassa haec sicca conturel.ur denique cum ea 
qnantitate pulverisDexlrini puri, ut ponclus, prius et nunc 
aclhibiti Dextrini aequeat ponderi obtenli extracti sicci 

Sic v. g. 

Rp. Extracti Hyoscyami spissi 
grammata ducenta et quinquaginta 

Pulvcris Dextrini puri 
granzmata centwn el viginti quinque 

(250 plus 1':25 = 375) 
Si elein massa exsiccata esset 

grammatum trecentorum el quiudecinz 
Lunc indicaret. exsiccalionis cleperditum (37fi 
minns fl1 fi) grammatum sexagi11tor11111 
Hoc suhlracturn a pondere sumti extracti 
spissi (':250 minus GO) exhiheret pomlus ex
trncli sicci grammatum centum 11011agillta 
lcleoque massa sicca aclhuc cmn 
Pulveris Dextrini puri 

gra111111atib11s sexaginta q11i11q11e 

250 

125 

315 

60 

190 

65 
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hogy az összesen alkalmazott dextrin súlya (1 "l5 
+ 65) egyenlő legyen a nyert száraz vonal súlyával (190). 

Az ily módon száriloU vonatokból, ugy poralakban 
mint oldatokban kétszer oly nagy mennyiség szolgúl
tassék ki, mint minőt az orvos rendelt, mely mennyiség 
a száraz vonal kivánl súlyának a leghelyesebben fele

lend meg. 

t 163. Extractum Aconiti. 

Sisakvirág .. kivonat. 
Végy: Szárított és 1>orrátört Sisakvirág-

gurnót ötszáz grammot 500 
Higitott borszeszt 

háromezer grammot 3000' 
Pitllitsd három napig, ezután sajtold ki és 
a maradványra ujolag önts 
Hígított bo1·szeszt ezer grammot 1000 

Ismételt "l4 órai púllitás után sajto](] ki. 
Az elegyiletl és megszürl folyadékot párold be. 
A kivonat dexlrinnel szárítandó be. 

t 164-. Extract1nn Aloes. 

Aloe, kivonat. 
Végy: Porrá tört aloct ötszáz grammot 

Le1iárolt vizet kéte{er grnmm9t 
Áztasd néhtmy napig gyakori felkavm·its 
mellett. Az oldat letöltése ulán a marad
ványt ismételve áztasd 

GOO 
"lOOO 
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conterencla veniret, nt ponqus totius adhibiti Dex
t .. ( 10· nm . .:.n plus 65) aequeat ponderi extracti sicci (190). 

E~tractorum hoc modo siccatorum, tam in pulvere, 
quam m solutione quantitas duplo major dispensetur, 
quam quae a medico praescripla fuerit, quae sic ponderi 
exigiti extracti sicci, quam rectius correspondet. 

t 163. Extractum Aconiti. 

Rp. Tnl>ernm Acouiti siccatornrn ct pnl-
veratornrn grammata q11i11genta 500 
Spiritus viui diluti 

grammata tria millia 3000 
digere per lriduum, lum exprirne et residuo 
novitus aff'uncle: 
Spiritus vini diluti grammata mil/e 1 OOO 
Posl ileralnm per viginli qualuor horas digestionem 

•éXprime, el fluida commixta atque depirata evapora. 
Extractum cum Dextrino siccetur. 

t 164. Extractum Aloes. 

Rp. Aloes pulveratae grammata quingenta 
Aquae destillatae 

grammatum duu millia 
Macera [Jer aliquul Jie~ ~aepius agilando. 
Solulione deffusa macera residuum iterntim 
cmn 

500 

2000 

12 
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Lepárolt vízben kétezer grammban 2000 
Az elegyitett oldatok mindaddig kavartassanak 
Lepárolt víznek lassankénti hozzá.öntése mel-
lett, mig azok zavarodást mutatnak. 
A szürlé bepárolandó, a sürü kivonat végre kiszá

ritandó. 

t 165. Extractum Belladonnae. 
Nadragulya-kivonat. 

Ép ugy késziltessék a Nadragulya-gyökérből 
ötszáz grammból 

mint a sisakvirág-kivonat. 

166. Ext:ractum Calumbae. 
Kolombo-kivonat. 

Ép ugy készíttessék a Kolombo-gyökérből 

500 

ötszáz grammból 500 
mint a sisakvirág kivonat, azonban dextrin allmlmazúsa 
nélkül. 

t 167. Extractum Cannabis indicae. 

Indiai kender-kivonat. 
Ép ugy készittessék az indiai kenderfíiliől 

kétszá{ grammból 200 
mint a sisakvirág-kivonat, azonban ennél 90°/o tömény 
borszesz alkalmazandó és két rész Dextrilmel kiszá
ritamló. 
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Aqnae destillatae 
grammat11m duobus millibus 2000 

Solutiones commixlae agitentur cum 
Aqua destillata sensim affusa 
quamdiu ea turbantur. 
Filtratae evaporentnr, Extractum spissum dein 

exsiccetur. 

t 165. Extractum Belladonnae. 
Paretur e radicis Belladonnae 

grammatibus quingentis 500 
ut extractum Aconili. 

166. Extractum Calumbae. 
Paretur e radicis CalumJiae 

grammatibus quingentis 500 
ut extraclum Aconiti; secl sine Dextrino. 

t 167. Extractum Cannabis indicaa. 
Paretnr e herbae Cmmabis indicae 

grammatibus ducentis 200 
ut extraclum Aconiti, cum Spirilu vini concentralo, 

et dupla quanlitate Dexlrini. 
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168. Extractun1 Cascarillae. 
Kaszkarilla-kivonat. 

Ép ugy készitlessék a Kaszka:rillahéjból 
ötszáz grammból 500 

mint a sisakvirág-kivonat; azonban dextrin alkalmazása 

:nélkül. 

169. Extractn.m Centaurii. 

Ezerjófű-kivonat 

Végy: Virágos ezerjófiivet ötszáz grammot 500 
Kiizönséges meleg vizet 

lzámmez_er grammot 3000 
Alljon gyakori felkavarás mellett két óráig, 
a midőn kisajtolandó. A maradvány ugyan-
ezen műveletnek ujból alávetendö, mely 
czélból önts rá 
Közönséges meleg vizet 

ezer gr·aimnot 1 OOO 
A megtisztult folyadékokat sűrű kivonat állomáuyra 

párold be. 

170. Extractum Chelidonii. 
F ecsl<efü-kivonat. 

Végy: Friss fecskefűvet negyezer grammot 4000 
Körnozsárban összezúzva sajtold ki. 
A nyert leYet üstben he-vitsd gyönge forrúsig. 
A folyadékot a megaludt fehérnye-pelyhektöl szűrés 
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168. Extractum Cascarillae. 

Paretur e corticis Cascn.rillae 
grammatibus quingentis 500 

ut extractnm Aconiti, sed sine Dextrino. 

169. Extractum Centaurii. 

Rp. Herbae Centaurii floridae 
grammata quingenta 500 

Aquae communis calidae 
. grammatwn tria mi/fia 3000 

Stent, saepins agitando per bihorium, dein expri
mantur. Residuum eidem operationi subjiciatur cum 

Aquae communis calidae 
grammatibus mille 1 OOO 

Fluida depurata evaporentur ad extracti spissi con
sistentia:rn. 

170. Extractum Chelidonii. 

Rp. Herbae Cheliclonii recentis 
grammata quatuor millia 4000 

ln mortario lapideo contusa exprimatur. 
Succus obtentus in lebete ad lenem ebullilionern 

incalescat. 
Fluidum a faecibus albuminosis coagulatis colando 
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által megtisztitva, s a vizfürclőn hig állományú sürüre 
bepárolván, hagyd palaczkban 

Higitott borszesz 
egyenlő mennyiségével elegyilve, gyakori felrázás mellett. 
huszonnégy óráig állani. 

A szürledéket süritsd be, s a kivonatot dextrinnel 

száritsd ki. 

171. Extractum Chinae fuscae. 
Barna chinahéj-kivonat. 

Végy: Összezúzott barna chinal1éjat 
ötszáz grammot 500 

Lepárolt forró vizet lzate;ergrammot 6000 
Aztasd 24 óráig s ekkor főzd egy óráig. 
Szűrd le s a maradványt ismét főzd kétszer 
Lepárolt vizben hatezer grammban öOOO 

Az egyesilelt folyadékokat forral<! fel, és gya1Jjuszö
velen átszürve, pitrolcl be szárazra. 

t 172. Extractum Colocynthidum. 
Sártök-kivonat. 

Ép ugy készittessék a magvaitól megszabadilolt 
Sártök gyümölcsből 

kétsz.ázötven grammból 250 
mint a sisakvirág-kivonat. 
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purgalum, et in balneo aquae ad mellis consistenl.iam in
spissatum, slet in lagena cum 

Spiritus Yini diluti 
parte aequali commixlum, saepius agitando, per viginti 
quatuor horas; fillralum inspisselur et cxtraclum cum 
Dextrino exsiccelur. 

171. Extractum Ghinaa fuscae. 

Rp. Corticis Cltinae fusci contusi 
grammata quingeuta 500 

Aquae destillatae fervidae 
grammatum sex mil/ia 6000 

Macera per viginti quatuor horas, hun coque per 
hornm. Cola et resicluurn coque ilerum bis, terve cum 

Aquae destillatae 
grammatum sex millibus 6000 

Fluida commixta ebulliant et illico per pannurn co
lata evaporentur ad siccum. 

t 172. Extractum Colocynthidum. 

Paretur e fructuum Colocynthidis a seminibus libe-
ratorum · 

grammatibus ducentis et qui11quagi11ta 250 
ut extractum Aconiti. 
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t 173. Extractun1 Conii maculati. 

Büdös bürö!c-kivonat 
Ép ugy készittessék a büdös bürök-fühől 

négyezer grammból 4000 

mint a fecskefű-kivonat. 

174. Extractum Cubebarum. 
Kubába-kivonat. 

Ép ugy készittessék a Kubéba-bogyókból 
kétszázötven grammból 250 

mint a sisakvirág-kivonat. · 
Félsürű állományú legyen. 

175. Extractum Filicis maris. 
Páfrán-kivonat. 

Ép ugy készillessék a páf'rán hámozott, tisztitott és 
hevenyen száritoU gyöktörzséhöl 

. kétszázötven grammból 250 

mint a sisakvirág' kivonat. 
Félsürű állományű legyen. 

176. Extractum Gentianae. 
Tarnics-kivonat. 

Ép ugy készittessék a larnics-gyökérböl 
négyszáz grammból 400 

mint az ezeijófü-kivonat. 

- 185 

t 173. Extractum Conii maculati. 
Extra.ctum Cicuta.e. 

Paretur e herbae Conii maculati 
grammatum quatuor millibus 4000 

ut extractum Chelidonii. 

174. Extractum Cubebarum. 
Paretur e fructibus Cubebae 

grammatibus ducentis et quinquaginta 250 
ut extractum Aconiti. 
Sit consistentiae subspissae. 

175. Extractum filicis Maris. 
Paretur e rhizomalis Filicis Maris deglupti, purgati 
el recenter siccati 

grammatibus ducentis et quinquaginta 250 
ut extractum Aconiti. 
Sit consistentiae subspissae. 

176. Extractum Gentianae. 
Parelur e radicis Gentianae 

grammatibus quadringentis 400 

ut ex tractum Centaurii. 
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177. Extractnm Graminis. 
Taraczk-kivonat. 

Végy: Összemetélt Taraczk-gyöktörzset 
'.ötszái grammot 500 

Közönséges hideg vizet 
Jzárome\er grammot 3000 

.ÁZtasd tizenkét óráig, azután sajlold ki s a 
maradványra önts 
Közönséges hideg vizet 

ezer grammot 1000 
Ujólagos tizenkét órai áztatás után saj lold ki. 
Az elegyitelt és megtisztult folyadékokat híg kivo

nat állományra párold be. 

t 178. Extractum Hyosciami foliorum. 
Beléndeklevél-kivonat. 

Ép ugy készittessék a beléndek leveleiből 
nyolqezer grammból 8000 

mint a fecskefű-kivonat. 

t 179. Extractum Hyosciami seminum. 
Beléndekmag-kivonat. 

Ép ugy készittessék a 
Beléndek kisajtolt magvaiból 

kétszázötpen grammból 250 
mint a sisakvirág-kivonat. 
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177. Extractum Graminis. 
Mellago Graminis. 

Hp. Rltizomatis Graminis couscissi 
grammata qui11ge11la 500 

Aquae communis frigidae 
grammatwn tria millia 3000 

Macere per duodecim horas, deiu exprime el rcsi
duo affunde 
Aquae communis frigidae 

grammal a mille 1 OOO 
Posl ileratam per vigiul.i r1tmluor horm; rnacera

lionem exprime. 
Fluida cornmixla el depurala evaporculur ad ex-

1.racti liquidi consislenlimn. 

t 178. Extractum Hyosciami foliorum. 

Paretur e foliorum Hyosciami 
grammatwn octo millibus 8000 

ut extractum Chelidonii. 

t 179. Extractum Hyosciami seminum. 

Paretur e seminum Hyosciami expressorum 
grammatibus d11ce11tis et qui11q11agi11ta. 250 

ut extractum. Aconiti. 
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t 180. Extractum Lactucae virosae. 

Mérges saláta-kivonat. 

Ép ugy készittessék a mérges salátafűből 
négyezer grammból 4000 

mint a fecskefű-kivonat. 

181. ,Extractum Liquiritiae. 

Édesgyökér-kivonat. 

Ép ugy készittessék az összezúzott 
Édes gyökérblíl ezer grammból 1000 

mint a taraczk-kivonat. 

182. Extractum Malatis Ferri. 

Almasavas vas-kivonat. 

Végy: ÖsszeZ'.ízott savanyú érett almát 
háromezer grammot 3000 

keverj hozzá 
Tiszta vasport ötszáz grammot 500 

Gyakori felkavarás és az elpárolgó viznek aprán
kénti pótlása mellett pállitsd néhány hétig, míg az elegy 
fekete tömeggé változott át, mely kisajtolandó. 

A leülepités által megtisztult folyadékot szürlézd és 
félsürű kivonat állományra párold be. 
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t 180. Extr~ctum l~ctucae virosae. 

Paretur e herba.e Lactucae virosae 
grammatum quatuor millibus 4000 

ut extractum Chelidonii. 

181. Extractum liquiritiae. 

Paretur e radicis Liquiritiae contusae 
grammatibus mi/le 1 OOO 

ut extractum Graminis. 

182. Extractum Malatis Ferri. 
Extractum Ferri pomati. 

Rp. Pomorum acidulornm maturorum con-
tusorum grammatum tria millia 3000 
Misce cum 
Ferri pu1·i limati 

grammatibus quingentis 500 
di gere saepius agitando et aquam evaporatam sensim 
restituens per aliquot hebdomadas, donec in massam 
nigram transierint, quae dein exprimenda. 

Fluidum subsidendo depuratum filtra et ad subspissi 
extracti consistentiam evapora. 
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t 183. Extractum Nucis vomicae. 
Ebvészmag-kivonat. 

Ep ugy készittessék az ebvészmagvakból 
kétszáz grammból 200 

mint a sisakvirág-kivonat. 

t 184. Extractum Opii. 
Mákony-kivonat. 

Végy : Durván metélt mákonyt 
száz grammot 100 

Lepárolt hideg vizet 
nyolczszáz grammot 800 

Áztasd gyakran felrázva negyvennyolcz 
óráig, ekkor töltsd le a folyadékot és a ki
sajtolt maradványra önts 
Lepárolt l1ideg vizet 

négyszáz grammot 400 
Ismételt huszonnégy óra.i áztatás és ezl követő ki

sajlolás után az élegyilelt folyadékokat a leülepités után 
szürlézd és sürüvé párold be. 

E kivonutot old fel azután tizszeres mennyiségü le
párolt hideg vizhen, és huszom1égy óra mulva a szürlé
zelt oldatot párold el szárazra. 

185. Extractnm Quassiae. 
Keserüfa-kivonat. 

Ép ugy készittessék a keserüfáhól 
11yolc:;_szá:;: grammból 800 
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t 183. Extractum Nucis vomicae. 

Paretur e seminibus Nucis vomicae 
grammatibus ducentis 200 

ut extractum Aconiti. 

t 184. Extractum Opii. 

Rp. Opii grosse conscissi 
grammata centum 100 

Aquae destillatae f'rigidae 
grammata octingenta 800 

Macera saepius conquassando per quadragintá octo 
horas, elein defum1e füúdum et residuo expresso adde: 

Aquae destillatae fi'igidae 
grammata quadringenta 400 

Pust iteratam per viginti quatuor horas macera
tíonem et subsequentem expressionem, fluida commixta 
post sedimentationem filtra et ad spissitudinern evapora. 

Extractum hoc solve elein in aquae destillatae fri
gidae decupla quantitate, et solutionem post viginti qua
tuor horas filtratam evapora ad siccitatem. 

185. Extractum Quassiae. 
E ligni Quassiae 

grammatibus octingentis 800 
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mint a barna chinahéj-kivonat, de közönséges 
vizzel. 

Félsürü állományú legyen. 

186. Extractun1 Ratanhae depuratum. 
Tisztitott ratán -kivonat. ,„. 

Végy: Árúbeli Ratán-kivonatot 
kétszázötven grammot 250 

old fel 
Lepárolt meleg vizben 

kétezer grammban 2000 
A leülepilés után letöllüll és átszürt folyadékot 

párold el. A nyert sürü kivonatot pedig száritsd ki. 
Sötét vörös-barna színü, fénylő és törékeny Jegyen 

187. Extractum Rhei. 
Rheum-kivonat. 

Rhabarbara-kivonat. 

Ép ngy késztttessék a Rheum-gyökérböl 
hárnmszáz grammból 300 

mint a Taraczk-kivonat, a vonat azonban kiszá
ritandó. 

t 188. Extractnm Scillae. 
Tengeri hagyma-kivonat. 

Ép ugy készittessék a száritol.l 
'fengeri hagymából kéts;_á;_ grammból 200 

mint a sisakvirág-kivonat. 
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paretLJr ut exlractum Chiuae fuscae, sed cum aqua 
rn m n mn i. 

Sil consistenliae snbspissae. 

186. Extractum Ratanhae depuratum. 

Rp. Extractí Ratanhae venalis 
grammata d11ce11ta el q11í11q11agi11ta 250 

Sal ve in 
Aquae destillatae ealidaF 

gramma/11111 d11obus míllíbus 2000 
Fluidum pusl sedimenlal.ionem deca11lalum el cola

tum t,1·aporelur. ·- Exlradum spissum deiu exsiecetur. 

Sít coluris alre rnbro-fusti, sple11deus, fi'agile. 

187. Extractum Rhei. 

Parel.ur t' radicis Rhei 
grammatíbus trecrntis 300 

ul exlraclmn C:raminis, sed i11spissalmn exsiccelur. 

-f 188. Extractum Scillae. 

E oqua111uiarurn Sciilae siccalanun 
grammatíbus ducentis 100 

pan·lm ul L·xlrac:l urn Acunili. 
lJ 
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t 189. Extractmn Secalis cornuti. 

Anyarozs kivonat. 

Végy : Üsszezúzott anyarozsot 
kétszáz. grammot 200 

Lepárolt vizet nyolc'{S'{á:; grammot 800 
Gyakori felkavarás mellell áztasd 12 óráig, azután 

sajlold ki s a maradvimynyal Jepitroll viznek ujbóli hozzú

aditsa által ismételd e mülétet. 
Az cgyesitetl és a leülepités ulún helöllötl folyadé

kokat párokl !Je lizlürdőn méz-slirűre.. a maradványl 

helyezd palaczkba és önts rá 
70 százalékos b01·szeszt 

háromszoros mennyiséget. 
HagyLl állani gyakori összerázás mellett huszonnégy 

óráig. A képződöll rtledékröl letöltött fulyadékul szűrlézd 
és vizfürclőn slirü vonal-összállásra párold be. 

190. Extractum Taraxaci. 

\, Pitypang-kivonat. 

Ep ugy készíttessék egyenlő mennyiségü száritol l 

Pitypang-gyökér és levélből 
mindegyikből háromszáz grammból 300 

mint az eze1jófü-kivonal. 
A vonal folyekuny állományú legyen. 
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t 189. Extractum Secalis cornuti. 

Ergotina.. 

Hp. Secalis cornuti contusi 
grammata ducenta 200 

Aquae destillatae grammata octi11genta 800 

Macera saepi11s agitamlo per duodccim horas, deinde 
t>xprime el. cum residuo atfusa nova aquae destillatae 
quantilale ea11clem operalionem repele. 

Liquores comrnixl.os post scclimentalionem clecanta
tos el. iu halueo aqúae ad mellis t•onsistentiam inspissa
tos immillf' i11 lagPnan1 el acltle. 

Spiritus vini 700;0 triplam quantitatem 

SLP1li stwpius eo11qua,sando per viginli qualuor ho
ras. Setlimt·1llo cleposilo liquor i1llretur et in balneo 
aquae ad extracli spissi consistenliam evaporelur. 

190. Extractum Taraxaci. 

Parelur e partibu"' aequalibus radicis el foliorum 
Taraxaci sitcalorn111 ;w grammatibus trece11tis 300 

ut exlradrn11 Ceulaurii. 
Sit rnnsbtenliae liquidae. 

13"" 

.1 
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191. Extractnn1 Trifolli fibrini. 
Vidra eleczke-kivonat. 

Ep ugy készittessék a Vidra eleczke leveleiből 
négyszáz grammból 400 

mint az ezerjóiű-kivonat. 

192. Extractum Valerianae. 
Gyökönlle-kivonat. 

Végy: Gyökönke gyökeret 
négys:;áz. grammot !1.00 

Hhdtott borszeszt hétszáz. grmmnut 700 
Áz.tasd huszonnégy óráig, azután önts 

hozzá 
Közönséges vizet nyolczszáz grammot 800 
Pállitsd vizfürdőn huszom1égy óráig, ekkor 
sajtold ki s a marndványrn ujból önts 
Közönséges vizet négyszá:; grammot 400 

Higitott borsz~ .... szt 
há1·omszázötven grammot 350 

és hnsz,onnegy órai pállilás utáu sajtok! ki. 
Az egyesÚett, leülepités által megtisztult és szürlé

zett folyadékokat viztürdőn. eszközölt lepárlás állal a bor
szesztől megszabaüit va, párold be félsürü vonat-össz-

állásra. 

193. Ferrnm hydrogenio rednctum. 
Köneny által szinitett vas. 

Végy: J egeczetlett vashalvagliól 
tíz grammot 10 
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!91. Extractum Trifofü fibrini. 
Paretur e foliis Trifolii fibrini 

grammatibus quadringentis 400 

ut extractum Centaurii. 

192. Extractum Valeiria11ae. 
Rp. Rad. Valerianae grammata quadringenta 400 

Spiritus vini diluti 
grammata septingenta 700 

macere per 24 horas, dein affunde 
Aquae communis gi-ammata octingenta 800 
r1igere in balneo aquae per 24 horas, dein exprime, 

et resicluo iternm affuncle 
Aquae commm1is 

grammata quadringenta 400" 

Spiritus vini <liluti 
grammata trecenta e{ quinquaginta 350 

et post cligestionem per 24 horas exprirne. Liquores con
mixti subsidendo depurati el filtrati in balneo aquae 
destillando a Spiritu vini liberati, ad extracti suhspissi 

eonsistentiam. 

193. Ferrum hydrogenlo reductum. 
Rp. l<'erri sesquicblorati crystallisati 

grammata decem 10 
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Old fel: 
Párolt meleg vizben 

kétszá;_ grammban :200 

adj hozzá: 
Tiszta folyékony légenykönegböl 
elegendő mennyiséget a tökéletes lecsapásra. 

A csapadékot forró vizzel legjobban mosd meg, 
szürlézd, s tökéletesen száritsd, azután erősen megHiz<•
sitvén, legfinomabb porril lörrl, melyet pléhkályhún 
vizirányosan keresz\iil menő rns- rngy üvegc~öbe 

helyezz. 

A cső egyik végét kösd össze a köneny-fejlesztő ké
szülékkel, másik végét pedig egy lefelé hajtott üvegcső

vel, mely viz alatt végződik. 

Miután a készülék könenynyel megtelt, szénparázs
zsal hevitsd a csövet gyenge izzásig mindaddig, rÍ1ig 
vizgőz tódul ki a csőből. A színitetl vasat hadd a küueny
lég folyamában kihülni. 

A köneny e mütétnél zink és hígított kénsavból fej
lesztetik; hogx tökéletesen megtíszt.ittassék, U alakú e.:iiYe

ken kell keres~tül vezetni, melyek közül az első kalium
hydroxydot, a második kénsavas rézoldatával megned
vesített habkő darabokat, a harmadik pedig chlorrnkiurnot 
tartalmaz. 

Szürkés fekete por; jól zárt edényekben lartassék 
el. I-Ti!'itott sósavban oldható legyen és e mellett ne fej
lecizszen semmiféle kellemetlen szagot. 
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Solve in 
Aquae destillatae ealidae 

grammatibus ducentis 200 
Adde: 
Ammoniae purae liquidae q. s. 
ad perfec!.am praecipitationem. 

Praecipilatum aqna fervida quam optime elue, l\ltra 
et perfecl.c sicca elein in crucibulo forl.iler candefaclum 
redige in puli-erem sublilissimum. Pulverem ingere in 
tubmn /'errerim aul vitreum, qui per fornacem e la
miua factnm horizontaliter transil. ,Junge unum finem 
tuhi cum apparatu Hydrogenii, alter vero sit cum tubo 
deorsurn inflexo el in aquam orificiurn habente conjunctns 
Postquam apparatus gase Hydrogenio perfecte plenus 
esset, candefiat carhonihus ad lenem camlescentiam usque 
dum vapores e lnho aquosi adhuc evolvuntur et refrige
retur e:x inlegro ferrum reductum in tonente gasís Hy
drogenii. 

Gas Hydrogenii in hoc processu e Zinco et acído 
sulphurico diluto evolvatur, et ad perfedam purgalionem 
per luhos U formam habentes clerivetur, quorum prirnus 
Kalium hydro-o:xydal.urn, se1·umlus frusla Lapidis pumi
cis, solutione Cupri sulfurici hurnectala, lertius Calcíum 
chloratum contineat. 

Sistit pulverem griseo-nigrum in vase optime clauso 
servandum. ln acido hydro-chlorico diluto solvatur, nec 
spargat ullum oct<>rem inamoemun. 
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194. Ferrum lacticum. 
Tejsavas vas. 

FeC6H1o06, 3H20 = 288. 

Végy: l\legsavanyodott. tehéntejböl 
ezer grammot 1 OOO 

Czukorból 
Vasporból egyenként ötven grammot 50 

elegyitsd jól össze, hadd 8 egész 10 napig meleg helyen 
állni, keverd fel e közben többször és adj hozzá czukrot 
mindaddig, mig tejsavas vas keletkezik, mely mint zöl
des, jegeczes por válik ki, é;; erről könnyen felismerhető. 

Ezután forrald fel a keveréket és szűrlézd le még forrón 
egy jól elzárható edénybe. 

Ha kihülés után jegeczek már nem rakodnak le, 
öntsd le a folyadékot. A jegeczeket gyüjtsd össze, mosd 
meg kevés hideg vizzel, azntán kevés !l0°/0 hnrszcszszcl 
és szürő papirha göngyölgetve szárih<d meg nerlves he
lyen. Porrú dörzsölve, jól zúrt cdényekbeu larlassék el. 

Sárgás, édeses, összehúzó ízü por legyen .. 1,8 súl)Tész 
hideg és 12 súlyrész meleg vizben oldódjék ; burszcszhen 
oldhatlan. Hevilésnél sli[ü. savanyú gőzt fejle:;;:;L é:; vas
éleget hagy hátra. 

195. Ferrum pulveratum. 
Vaspor. 

Finom, hamuszürke, fémfényü por leg·yen. HigitoU 
sósavban oldva, kénhydrogenl ne fe,iles~szen. A sa vanyu 
oldat kénhydrogen vizzel csapadékot ne adjon. Ugyan-
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194. Ferrum lacticum. 
Laotas Ferri. La.cta.s ferrosus. 

FeCsH100s, 3H20 = 288. 

Rp. Lactis vaccini sponte acidifacti 
grammata mille 1 OOO 

Sacchari 
Ferri pnlverati 

aa grammata q11inq11aginta 50 
mixta sepone in loco tepirlo per 8-10 clies, subincle agita 
el sarhari novam portionem aclde, quamdin ferrum Jadi
cum nascil.ur, quod pulverr cr)·stallino virirl!llo rleposito 
dignoscitur. Dein miscella ebullial el adhm· fervirla fil
t.retur in vas bene daudendum. 

Quodsi suh refrigerat.ione crystalli non amplius in
crescunt, liquorrrn rlecanta, cryslallos collig-e, cum parva 
aquar' frigidac q11anlilalt' Java, charla hihula inrnlnlns 
lenissimo calo1e "icca el coJJlrila" iu rmlverPrn serva .in 
vase beue clausn. 

Sit pulvis Jlavescens, saporis stypliei öuhdulci<". in 
parlibus 4,8 aquae J'rigidae, 12 fervidae solvatur iu spi
ritu vini insolllhili,,: sil. 

Ignilns vaporem densurn aciclum evolvil oxydum 
ferri relinquens. 

195. Ferrum pulveratum. 
Lima.tuA"t>, Martis alooholisata. 

Fe= 56. 

Sil pulvis suhlilbsi1m1s, cinereus, rnelallice nilern<: 
dum in acido hydro-cltlorico clilulo so!vilur, gas hydro
sulfmatum ne emil!al. 
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csak azon oldat natriumhydroxyddal kiütve~' és leszűrve, 
kénammonium állal ne zavarodjék meg. Száraz helyen 
jól záró edényekben tartassék. 

196. Ferrum sesquichloratum crystallisaturn. 

Jegeczedett vaschlorid. 
Jegeozedett va.shalva.g. 

A jegeczes, barnássárga, a levegőn szétfolyó tömeg 
vizben, borszeszben és aelherben egészen feloldódjék és 
sósa\'!'a emlékezl.el.ii szaggal alig birjon. Kénsavval ele
gyítve, ne fejleszszen gőzöket, melyek légeny:;a v vagy 
szabad chlor szagával bírnak. 

197. Ferrum sesqutchloratum solutum. 

Vaschlorid-oldat. 

Vashalvag-oldat. 

Végy: .Jegeczedett vascbloridból 
. Lepárolt vizböl egyenlő súlyrészeket. 
Elegyitsd. 

Az olr1al fajsúlya J ·26 Jegyen. 
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Solutio ejus acida aqua hydro-sulfurata praecipita
tnm ne deponat. Eadem solutio natrio hydro-oxydato 
praecipilala el filtrnla ammonio hydro-;o;ulfuraio ne lur
betur. 

Servetur in vasis bene clausis loco sicco. 

196. Ferrum sesquichloratum crystal
lisatum. 

Fe1·1·um muria.ticum oxydatum. Chloretiun 
ferrioum. 

Sít massa cyrslallína, colo1 is fusco-flavi acre deli
<Juescens, in aqua, spirit.u vini et aethere ex inlegro solu
bilis. Acidtm1 hydrocl1loric11111 1·ix redoleal. Cum acido 
sulfurico cC111centralo mixlurn vapores aeidum nilricurn 
vel liberum C:blorum redolenl.es ne ernitlal. 

197. Ferrum sesquichloratum solutum. 
Oleum Ma1•tis. Liquor Ferl'i sesquiohlorati. 

Liquor Fer1•í muria.tfoi seu perohlorioi. 

Rp. ~'erri ses11uichlorati crystallisat.i 
partem 1111a111 . 

Solve in 
Aquae destillatae parte aequali. 
Misce. Sit pond. spec. t ·".!6 
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198. Ferrum sulfuricum. · 
Kénsavas vas. 

Angol kénsavból szá'íötven 
higitsd üveg lombikban : 
Közönséges vizzel hatszáz 
tégy az elegybe : 
VashnzaU 

grammot 

grammal 

150 

600 

azon elövigyázattal, hogy a 
maradjon. 

száz grammót 100 
vasnak kis része oldatlan 

A folyamat.Qt vége felé gyenge melegítés áltii.1 se
gítsd elö, fözd le és adj hozzá : 

Hígitott kénsavból tizenöt grammot 15 
Párologtasd be a jegeczedésig és folytonos keverés 

közben hütsd le, mimladdig, rnig jegeczes por keletkeúk. 
Ez lölcséren iisszegylijtxe, elöbh csekély mennyiségü 
hirleg vizzel, azulún borszeszszel lemosva és megszáril.va 
jöl zárt eilényben tnrlassék el. 

Kékes ziild szinü jegeczes por. Száraz lerngön elmál
nak. Kél súlyrész vizlwn könnyen oldhalö. A yjzoldal 
kénhydrogenviz úllal csapaclékol ne adjon. 

199. Filix mas. 
Páfrány. 

Fáf1·ánygyökér. 
:&rtlei páfrány, majdnem egész Európa 

hegyes vidékein. Páfrányok. 

Gyöktörzs, különböző 11agysúgú, harmadfél centi
meler vaolag, belül zöldes szfnü, faliéjbarnába átmenö, vas-
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198. Ferrum sulfuricum. 
Vitl'iolum Martis. Sulfas ferrosus. 

FeS04,7H20 = '!J78. 

H.p. Acidi snlfurici anglicaui 
grammata centum el q11inq11aginla 150 

dilue in cucurbita vitrea ctuu 
Atiuae communis 

grammatibus sexcenlis 600 
lrnmitte 
Fel'l'i iu filis grammata centum 100 
c;o]vP cank. 111 exiµ11a pars rerri insolula remaueal. 

suli liuem solt1lio1w1u prulllül't' IP1li adlübilu calure. Su
lulioni dilulae adtk: 

Aci1li sulfurici diluti irnri 
grammal a q11i11decim l C1 

Evaporelm ad cryslallisalionelll el suli conl. agila
lium· relrigerel.ur, tlOIH'I" pn!Yis 1Tyslalli11us elicilur, qui 
i11 iufundibulo colleclus primu111 pauca quanl.ilale aqnae. 
dein spiritu vini ablutus el siccat us sPnPI ur in va:;e 
opti1ue dausu. 

Sil pulv. cry:<t. eaeruleo-viridb. i11 aere sicco fali
scens, in aquae frigidae cluabus partibus facile solu!Jilis. 
Solutio adclila aqua hyclru-sulfurala m· lurbetur. 

199. Filix mas. 
li:'olystichum Filix mas Roth,, planta monti

cula totius fere E1U'opae. Filices Juss. 

Rhizoma (Hadix l"ilicis u1aris) variae luugiludinis 
ad dno el dimidia „euli.melrn t:rassurn. iulus culoris vi-
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lagabb edénykötegek megszakitoll gyürüvé sorozódvák, 
egész feHHelén egymásra sürün küvetkczö, felhágó, szeg
letes, húsos, kivül sctétbarna, belül zöldes nyelczemarad
vúnyoklml, továbbá polyvaszerü és barna pikkelyekkel, 
nemkülönben vékony gyükérkékkcl; édeskescrnyés ízü 
s sajttlsitgos, némileg undoritó szagú. 

Ásassék öszszel és egy éven frtl ne larlassék. 
Porrátörésre elökészités végett a nyélczék maradvá

nyailöl, pikkelyeklöl és gyükereklöl megszabaditotl gyük
lürzsel, a leszakitotl nyélczedara!Jokkul együll gondu
san meg kell szúrilani, s a zöld por jól bedugoU, féuy
lmllan edényekben larlassék: a l'ahéjbarna por vett es

sék el. 

200. Foeniculum. 
' Edes kömény. 

Édes köményma.gva.k. 
Édes kömény, déli Európában honos, nálunk 

tenyésztik. Ernyösek. 

Gvfünölcs (buracsenk), hosszúdad, hengerded, 
barnás vagy zöldes színü, kürülllellil négy millimeler 
hosszú, a gyümülcsfelek leg'lübhszür kellévállak, ölbor
dásak, a borditk halaványal>bak. a lmnizdák szélesek, 
setéleblwk. :•ajt\lstigos szagú. étlPs.·s ízü, rágva a nyelvet 

csípi. 

201. Folia Sennae sine Resina. 
Gyantanéllcüii szennalevél. 

Végy: Összemetélt Szennalevelet 
száz grammot 100 

207 

ridis, panllalim ciimamomei, instructum fasciculis vaso
rum majtisculis ad annulum inl.erruplum disposilis, super
ficie Lola dense petiolorum stipitum, resicluis secumlis, 
atlscemlentibus, angulalis, carnosis, extus alrofuscis, inlus 
viriclibus et squammis paleaceis fuscis et radicilms tenui
bus: sapore e dulci subamaro, odore peculiari sulmau
seoso. 

Fodiatur anLrnnno el ne ultra anuum servetur. 
Atl pulverem jlaraudum rhizoma a petiolorum resi

duis squamisque et'í'adicibus liberalum una cum reliquiis 
peliolorum deglnptls caute ,oiccetur el pulvis viriclis in 
rnsis be1w oblurnl.is luci imperviis servelur: pulvis einna
momei rnloris rejicialur. 

200. Foeniculum. 

Foenicuh1m officina.le Allione, pla.nta. Europa.e 
meridiona.lis, a.pttd nos culta.. Umbellifera.e 

Juss, 

Fructus (diachenia) oblonga lercliusculi (Semen 
Foeniculi), coloris sublüsci vel subviridis, circiler ttmtluur 
millirnelra lougi, mericarpiis duobus, plerumque <liscre
tis, quiuqtie-coslatis, eoslis pallitlioribus, sulcis lafü: ob
srnrioril>us, 11doris peculiaris, saporis suhdulcis, mandu
cati linguam paullum urenlPs. 

201. Folia Sennae sine resina. 

Rp. Foliorum sennae consciss. 
grammata centum 100 
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Aztasd huszonnégy óraig 
\JO százalékos borszeszben 

kellő mennyiségben 
azután sajtold ki és száritscl meg. 

202. Galbanum. 

Galbanum mézgás gyánta. 
' 

Galbanum officinale Don. és Fe1·ula e1·ubescens 
Boissier, Perzsiában honos. Ernyősek. 

Mézgás gyánta. Zöldes és barnássárga tömegek, a 
kéz melegénél nwglúf(y11lnak, nyúron könnyen széllolynak, 
hicleglwn törékenyek, hvéssé fonylök, gyakran fehéres 
vagy súrgüs ~zemcsék vagy darabok vannak közbe kP
verve; k1~serü ízü, nehéz, l\~lig undorilú szagú. A gal
bmmm részben borszeszben oldatik. s vizzel dörzsölve. 
fejetet képez. 

Tiszlúbb árú válaszlassék. mely sz<'mcsékböl, rngy 
sok tiszta szemcsPI tarlalmaz<'1 darabokból áll. A száraz, 
sárg1\s, helUI l'eltéres szemcsék kevesebb illó ulajal larlal
rnaznak, minélfogva a többieknél kevésbé jók. 

203. Gallae. 

Gubacs. 
A.leppoi gubacs. Török osel'gubaos. 

Cüti1is Gallae tinctoriae Olivier rnvar útlal a 
Quereus inf'eetoriae Olivier és más rukuu fajok Jen'l
rügyein lett csipesek ltely1;11 szürrnazö kiuövc;s, gümbüly
<led, güc::-;ü~·tüskés, gyakrau likkal elliltva~ súlyos, ken1ény

1 

209 

Macera per 24 horas cum 
Spiritus vini 900/0 
elein exprime et sicca. 

202. Galbanum. 

Gummiresina Galbanum. 

s. q. 

Galbanum offioinale Don. et ferula erube· 
scens Boissier, Persidis incola. Umbellifera.e. 

Gmmnircsina. iVIassae e subviridi vel subfusco Iu
teolae, manus calore ernollienclae, aestate facile diffluen

. les, frigore fragiles, paulum splendentes, granis vel fru
stulis sacpe intermixlis, coloris albidi vel Iuteoli, saporis 
amari, odoris gravis subnauseosi. Galbanum solvitur pro 
parte in spirilu vini, trita cum aqua emulsionem lar
güur. 

Eligatur nwrces purior granis vel e massis constans, 
quibus plurima grana pura insunt. Grana sicca, suhflava, 
intus albida, ok•i aelhcrei rninorem copiam continenl, 
quapropter praeferenda non snnl. 

203. Gallae. 
Gallae Halepenses. Ga.llae Querous turoicae. 

Exereseentiae iclu Cinipis Gallae tinetoria<· 
Olivier in gerntnis fuliiferis Quereus infeetoriae 
Olivier e! aliarum affiniurn specierurn ortae, subg1o
bosae Yerr11cci:mechinalae. "aepe furarnine práeditae, 

14 
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majd setétebb, majd halaványabb zöldes-szürke színű, 

rágva fanyar. 
A könnyü, szivacsos, sima, ugyneYezetl német gu-

bacs vettessék vissza. 

204. Gentiana. 
Tarnics. 

Sárga Tarni0s és pannoniai Tarnics. Növé
nyek, melyek Középeurópa havasi és havas

alatti rétein tenyésznek. Tarnicsfélék. 

1. A sárga Yagy nagyobb Tarnies gyökere leg
többnyire különböző nagyságú darabokban kapható, leg:
inkább hossz:iban melszetl, ránczos, gyürüszcrü, egymás
hoz közelitetl ránczokkal, kivül sárgás vagy verhenyes
barna, belül verhenyes vagy narancsszerü barnás, száritva 
törékeny, gyakran szivacsos, érdes törésü, a kéreg Yé
kony, a vastag és húsos l'álól setélebb gylirü által klilön

választva. 
2. A veres Tarnics g·yökere, a pannoniai Tarnics

ból való, mely az osztr:ík havasokon és a Kárpátokuu 
gylijtetik, egész metszetekben kapható, haránt gyürükkel, 
melyek felül elmosódvák vagy hiányzanak, hossznkban 
ránczosak, seté tebb barna színüek. 

Illincl a két gyökér csekélyszagú, fze kezdetben éde
ses, később felettébb keserü, torokhoz sokáig tapadó. 

Végy: 

205. Globuli martiales. 
Vasas golyók. 

Vasport 
Borköport 

negyven grnmmot 
kétsz_á{ grammot 

40 
200 

2ll 

ponderosae, durae, coloris e subviridi cinerei vel obscn
l'ioris vel pallidioris, manducatae adstringentes. 

Rejiciantur gallae leves, spongiosae, laeves sic dictae 
germanicae. 

204. Gentiana. 
Gentia.na lutea Linn., et Gentiana. pannonica 
Scop., plantae in pratis alpinis et subalpinis 

Europae mediae spontaneae. Gentianeae 
Juss. 

1. Radix Gentianae lutene seu majoris sislit 
plerumque segrneuta diversae magniludinis, plernmque 
longitudiualiler secla, rug·osa, rugis annnlaribus appro-

. ximalis, exlrorsum subl!ava ye] e subrufo rusca, intror
sum e rubro vel ex aurantiaco subfusca, exsiccata fra
gilia, saepe spongioso-porosa, fractura aspera, corlice 
lenui, per annulum saturalius linclum a ligno crasso, 
carnoso separalo. 

2. Radix Gentianae rubrae e Gentiana panno
nica Scop. in alpilms noslris el in Carpathis collecta, oc
currit in segmeulis integris, annulis transversis, superne 
obsolelis vd nullis. longiludinaliler rugosis, profundius 
fuscae coloralis 

Odor utriusque rndicis debilis, sapor prirnum sub
dulcis, deinde umarissimus, faucibus diu haerens. 

205. Globuli martiales. 
Rp. Fel'l"i pulverati grammata q11adragi11ta 40 

Kalii hydi·o-tartarici pulverati 
grammata ducenta 200 

J.F 
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Keverd vasserpenyőben. 
Közönséges vizzel pépnemü tömeggé pállitsd gya

kori kavará6 és az elp(trolgó viznek lassankénti pótlása 
mellett, mig a vas, mennyire lehetséges, feloldódott, és 
a tömeg egynemü, összefüggő feketés zöld és forró vizben 
legnagyobb részt oldékony pépet képez. 

Alakits ebböl golyókat súlyra nézve 
negyven grammosokat 40 

melyek igen gyönge hőnél kiszáritva és viaszos pa
pirba göngyölve, jól zárt edényben tartassanak. 

Feketék, fénylők, vasízüek legyenek; nyolcz rész 
forró vizzel csekély oldatlan maradvány hátrahagyásá
val feketés zöld szfnü elegyet nyujtsanak. 

206. Glicerinum. 

Zsiréd. 
Olajéd. 

C:3H80 3 = (C:3H5)(0Hh = 9'!2. 

Színtelen, szagnélklili szörpállományú (ttlátszó fo
lyadék, édes ízü, kémhatása közönyös, vizben és 90°/o-os 
borszeszben minden viszony szerint oldható. Fajsúlya 
1 ·25. A vizohlat sem sóskasavval, sem chlorbariummal, 
sem légenysavas ezüsttel, sem kénkönenyvizzel meg ne za
varodjék. Natrium hydroxyd-oldal lal elegyitve és felfözve 
színét ne változtassa. Magasabb hőmérséknél részben 
felbomolva, csaknem maradék nélklil elpárolog. 
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Misce in sartagine ferrea cum 
Aquae communis 
ul fial. rnassa pulliformis. 

q. s. 

Digere ~;aepius agitando et aquam evaporatam sen
sirn reslil.uemlo, done~ ferrum, quantum fieri potesl, so
lutum fuerit, el massa pultem praeheat.aequabilem, tena· 
cem, e viricli uig1escent.em el in aqua fervicla maxima e 
parte solubilem. 

Formentur dein globuli ponderis 
grammatum quandragintorum 40 

qui lenissirno calore exsiccat.i el. chartae ceratae involuti, 
in vase bene clanso servenlur. 

Sinl nigri nitent.es, saporis farrosi: cum aquae bul
lientis partibus octo rniscellarn praebeant. viridi-nigre
scentem, residuo pauco relicto. 

208. Glycerinum. 

Liquor consist.entiae syrupi, limpidus, coloris et odo
ris expen;, saporis dulcis, react.ionis neut.rius, in aquae 
et spiritus vini 900/0 quanlacunque copia solubilis, pond. 
spec. 1 "':25. 

Solutio aquosa ncc acido oxalico, nec haryo-chlo
ralo, nec a.rgento uitrico, nec aqua hydro-sulfurata tur
bet.ur. Cum natrio hydro-oxyclalo soluto mixtum el ad 
ebullitionem calefaclnm colorem ne mulet. Sub calore 
fortiori partim decornposilum evaporel, fere nihil resiclui 
relinqucns. 
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207. Gramen. 

Taraczk. 
Ta.ra.ozkgyökér. 

Ta.raczkbuza., útfélen, sövényeknél és szántó
földeken igen gya.kol'i. Fiivek. 

Gyöktörzs. Földalatti, mászó, igen hosszú, elágaz1\ 
két millimeter vastag, hengerded, göcsös, halav~ny szal
masárga, gyökerek csak a göcsök helyein, hüvelyes, belül 
üres, édes ízű. 

Tavaszkor ásassék, mielőtt hajtana, s a gyökerek le
metszetvén, megszáritva tétessék el. 

208. Guajacum. 
Guaják. 

Guaják-gyánta. 

Orvosi Gua.jákfa, forrövi Amerikában, kivált 
az Antillákon tenyészik. Zygophylleafélék. 

Gyanta, idomtalan darabokban, züldes vagy ver
henyes-barna, törékeny, a törés érdes, fénylő, a szegle1e
ken zöld, átlátszó, melegitve benzoeszagú, élenyitő anya
gok által zöldes vagy kékes szinü lesz, borszeszben és 
maró hamanylúgban oldatik. 

Vigyázz, nehogy hegedűgyántával tisztátlanitva 
legyen, mitől kfüönválasztható, ha legtisztább borszesz
ben oldott és vizzel lecsapott gnajakgyáulúhoz maró 
szikenylúgot nagy bőségben adsz. 
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207. Gramen. 

Triticum repens Linn., Agropyrum repens 
Beauvois, herba a.d via.s, sepes et in a.gris 

frequentissima. Gra.mineae Juss. 

Rhizoma (Radix Graminis). Stolones subterranei, · 
longissimi, ramosi, ad duo millimetra c:rassi, teretes, nodosi, 
coloris pallide straminei, ad nodos lantum radicibus obsiti, 
vaginati, intus fistulosi, saporis dulcis. 

Fodiatur vere, antequam culmi prodierint et rese
ctis radicibus siccatum servetnr. 

208. Guajacum. 

Gummi Guajaci. Resina Guajaci. Gua.jacum 
nativum. Guajacum officina.le Linn„ arbor in 

America. tropica., imprimis in insulis 
Antilla.nis c1·escens. Zygophylleae R. 

Brown. 

Resina in frustis difformibus, e subviridi aut sub
rubro fusca, fragilis, fractura asperasplenclente, ad angulos 
colore viridi diaphana, calefacta odoris benzolni, snb
stantiis oxydantibus colore viridi vel caeruleo tincta, in 
spiritu vini el liquore kalii hydro·oxydati solvitur. 

Cave, ne adulterata sit resina Colophonio, quae se
paretur, si ad resinam guajaci in spiritu vini rectillca
tissimo solulam el aqua praecipitatam natrium hydro
oxydatum solutum copia abunclanle acldideris. 
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20!t Guarana. 
Guarana-tészta. 

Paullinia sor bilis•· Ma1·t., Brasiliában honos 
fa.. Sapindaoeák. 

Szilárd tömeg, leginkább pálcza-, ritkábban lepény
vagy gömbalakú, áll pedig napon száril.oll. és pO!Tlt löl'i. 
csupaszmagvakból, melyek vizzel tésztává gyúmltak, s 
napon vagy füstön megszárit.tattak. Barnásfekete, ke
mény, törése majdnem egyenes, csekély fünyü, belül nem 
ritkán egyes magvakkal, vízben részben oldható. Sajátsá
gos szagú, fanyar és kesernyés, csokoládéhoz hasonló ízű. 

210. Gummi arabicum. 
Arab mézga. 
Érzőke·mézga.. 

Acaoia. Seya.1 Delile, A. ehrenbergiana et a. 
tortilis Hayne, északi Afrika pusztaságain 

tenyészik. Érzőkefélék. 

A kéregből magától kiszivárgó, a levegön meg
száritott nedv. Hibbé-kevésbé gömböiyder1, szinlelen 
vagy sárgás, kevéssé fénylő, áfüüszó darabokban, !örve 
kisebb, szegletes, üvegfényü, kagylós darabocskákra esik 
szét ; íztelen és szagtalan. Az. arah mézga borszeszben 
nem oldatik, hat vagy nyokz rész hideg vizhen s meleg
ben még könnyebben olclatik, midőn nyúlós oldat kép
ződik. 

Gyógyszertári használatra csak a legfehérebb féleség 
válaszlassék ki. 
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209. Guarana. 
Paullinia. sorbilis Mart., arbor in Brasilia 

indigena. Sapindaceae Juss. 

lllassae soliclae (Pasta Guarana Paullinia) potissi
mum suh forma baculorum, ral'ius placenl.arurn vcl glo
horum a seminilms audis sub sole siccalis, pulveralis, 
cum arJlm in paslam formatis cl in sole vel fumo sicca
lis eonslaul.ium. Sunt coloris fusconigri, durae, fractura 
ut plurimum plana, nitoris exigui, inlerne non raro 
singula semina includentes, in aqna pro parle solubiles, 
odoris proprii, saporis adstringeulis, subamari chocolalae 
similis. 

210. Gummi arabicum. 
Gummi Mimosae. 

Acacia. Seyal Delile, A. eh1•e11bergia11a. et 
A. tortilis Bayne. Species in Afl'ice.e bc

realis desertis crescentes .. Mimoseae B. 
Brown. 

Snccns sponl.e mamrns e cort.ice, aere indnratns. 
in fruslis magis minusve globrn;is, iucolorilms vel 
snbflavesce11lihus, subnil.idis, diaphanis, diffracti:; in fru
slula parva, m1gulala, vitreo splenclore, nitcutia, fraclura 
conchulala, clissilienl.ia, saporis el odoris millius. Gummi 
arahicum in spirilu vini 11011 solvitur, in parlilms sex vel 
oc!o aquae frigidae el calidac aulem facile solvitnr ct 
mucilaginem praebeL 

Pro usu pharmaceulico nonnisi albissimum electum 
adhihdur. 
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211. Gutta percha. 
Gutta percha. 

Isonandra Gutta. Hook, a keletindiai szigete
teken tenyésző fa.. Sapota<Jeák. 

Megkeményedett tejneclv, mely súlyos, sok tisz
littlansággal szenyezeU, hörszerü, sitrga vagy sárgás, 
ritkán fehéres, homályos darabokban kapható. e. sz. 
500-011 felül mganyos lesz, mig 65-700-nál gytll'hatóvá 
válik. 

Forró vizzel hosszasabban kezelve, a tisztátlanságok
tól megszabadittatik. 

t 212. Gutti. 
Gutti mézga. 

Bebradendron oambogioides et Xanthoohy
;uum ovalifolium Roxb., forrövi Ázsiában, 

kivált Ohiná.ban tenyésző fa. Clusiaoeák. 

1\Iézgás gyánta, tömött, törékeny darabokban 
kapható, melyek széleiken kevéssé átlátszók: kagylós 
lörésü, viaszfényü, narancsszínü, törve czitromsárga, 
nedvesitve, halaványsárga, szagtalan, rágáskor kezdetben 
alig van íze, később édeses, a szájat égeti. 

Ovatosan örizcl. 

213. Hirudo. 
Nadály. 

Orvosi Nadály (Hirndo medicinalis Linn.) és mii
tei•mi Nadály (Hirndo officinalis Linn.), a Gyürii-
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211. Gutta percha. 
Isonandra Gutta Book,, arbor in insulis In

dia.e ooourrens. Sapotaoeae Endl. 

Snccus lacteus induratus venumdatur in mas
sis pondernsis, quisquiliis variis inquina!.is, coriaceis, 
fulvis vel fiavescenlibus, rarius alhiclis, opacis, duris. 
Temperatura 500 C. superanle fit elast.ica, ad 65-70°C:. 
aucta demum plastice emollitur. 

Aqua fervida diutius contractata a quisquiliis adhae
rentibus depurgelur. 

t 212. Gutti. 
Gummi Guttae. 

liebradendron cambogioides et Xanthoohy
mum ovalifolium Roxb.; arbores in Asia tro

pioa imprimis in Ohina orescentes. Clusía
oeae Lindl. 

Gnmmi resina occurrit in frusth; compactis, fra
gilibus, circa nngnlos paullurn cliaphanis, fraclura con
chala, cerae inslar nitenlihus, coloris anrantiaci, tritis 
citrini, madefactis laete flavi, inodoris; rnanducalis initio 
sapore vix ullo, demurn tiUbdulci, os urent.ibus. 

C:aute serva. 

213. Hirudo. 
Hirudo medicinalis et Hirudo officinalis 

Linn. Vermes. (Clnssis Ammlata ordo: Discophora, 
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nyök (Amrnlata) osztályába, Szivókásak (Disco
phora) rendjébe s Naclályfélék (Hirndinacea) csa
ládjába larlozó hímnős férgek, melyek egész Enropában 
a tavak-, mocsárok- és patakokhan előfordulnak. Teslök 
hosszukás, kissé lapult. és csupasz, számos gylirü vel, vál
tozó alakú szívó szájjal, hámm félkö1·ös, sugárszerlileg 
elhelyezet.l s számos igen apró foggal f'egyverzelJ állka
pocscsal, tiz egyszerü szemmel s a test végén egy szívó -
kával. 

Az orvosi, vagy ugynevezelJ német Nadályna k 
hála siilét olajzöld szinü, hosszúban lefntó hal világos 
rozsdaszínü, feketén pettyezett sávval, hasa zöldes sárga, 
szabálytalan fekete foltokkal és fekete széllel. 

A déli Europába n, s különösen Magyarországban 
gyakoribb miítermi, vagy ugynevezelt magyar Na
dálynak színe inkább feketés barna, vagy feketés zöld 
s a háta hosszában lefató hat rozsdaszinü sáv nem 
peUyezelt; hasa olajzöld, foltok nélkül mimlkél. szélén 
fekele csiklrnl diszitelt. 

A Lónadály (Haemopis sanguisorba Sav.), 
mely c:;ekélyebb számú tompa fogai miatJ a bőrt nem 
képes sérteni, s ez okmíJ fogva orvosi használatra nem 
alkalmas, az elébbiektől főkép nagyobb teslc, szabályta
lanul pettyezett, nem vonalzoU hála és sötétebb színű 
hasa állal különbözik. 

214. Hydrargyrum. 
Higany. 
Kéneső. 

Hg=200. 

Ne lef!yen tapadó. Idegen fémeket ne tartalmazzon; 
utolsó esetben az elpárlásnál nem illan el maradék nélkül. 
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Familia: Hirudinaceae Grube) in lacubus, stagnis et rivu
lis totius Europae obvii, hermaphroditi, corpore oblongo 
subdepresso nudo, annulis numerosis, ore suctorio nm
tabili, maxillis tribus semicircularilms, radiatim dispositis, 
dentibus minutissimis numerosis arrnatis oculis simpli
cilms decern, acetabulo suctorio terminali. 

Hirudo medicinalis, etiam germanica dicta 
' dorso obscure olivaceo, slriis sex longitudinalibus laete 

ferrug'ineis nigro punctatis, abdomine subviridi-luleolo, 
maculis irregnlaribus nigris, margineque nigro. 

Hirudo officinalis, sic l1icla lrnngarica, ín Europa 
meridionali, praeserlim Hungaria J'rcquentior, f'usco-nigri
cans, vel nigricanle viridis, dorso slriis sex 1011gitudina
libus ferrugiueis haucl punctalis, abdomine olivaceo im
maculato, linea ulrinque marginali nigra nolalo. 

Haernopis Sanguisorlia. Savigny, ob dentes ob
lusos, haud numerosas, ad vulnerandam culim, adeoque 
ad usum medicinalem inepta, a prioribus utplurimum 
distinguilur corpore majorc, dorso irregularilcr punclalo 
hand linealo, abdomine obscure colorato. 

214. Hydrargyrum. 

Hg=200 

Ne sil adhaerens. ucc metallis alicnis inquinatum, 
quod deslillalione non ex iulegro evaporal. 
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t 215. Hydrargynun liichloratum ammo
niatun1. 

Higanyammonium -chlorid. 

(HgI-I2N)Cl = ~51 ·5. 

Végy: Higyauychlori1lból 
ötJ1en grammot 50 

old fel: 
Le11árolt vizben 

e:;er grammba11 1 OOO 

A leszürl folyadékot folytonos keverés 
közben elegyilsd : 

Ammoniával 
hetvenöt grammban 75 

A szürlén összegylijtöll, kevés hideg vizzel kimo
sott és kisajtolt csapadékot sötét helyen szúrilsd meg. 

Igen fehér legyen. Kémcsőben hevilve maradék 
nélklil elillanjon. Nalriumhydrnxyd-olclallal megnedve
silve és felmelegítve sárguljon meg és ::nnmoniúl fej
leszszen. 
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t 215. Hydrargyrum bichloratum ammo
niatum. 

Hydrargyrum amidato-bichloratum. Hydrar
gyrum ammoniatum. Mercul'ius praeoipita

tus albus. 

Rp. Hydrargyri bichlorati corrosivi 
grammata q11i11quaginta 50 

Solve in 
Aquae 1lestillatae 

grammatibus mi/le 1 OOO 
Solutionem fillratam sub conlinua agilalione 
misce cum 
Ammouiae 

granzmatibus sept11agi11ta quinque 75 

Praecipilatum fillro collectum, parrn aquae deslilla
lae frididae copia lotum el expressum ín loco obscuro 

siccetur. 

Sil albissirnum, in tnho prolialorio' calefactum ex 
iulegro volalile. cum nalrio liydro-oxydato solulo mix
tum el calefaclum colorem in flan1m mulet, el ammo

nhun exhalel. 
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t 216. Hydrargyrum bichloratum 
corrosivum. 

Maró higanychlorid. 

Maró higanyhalvag. 

HgCl2 = 271. 

Jegeczes, nagyon fémízü tömeg, 16 súlyrész hideg, 
2-3 súlyrész forró vizben, 2-3 súlyrész forró 900/0-os 
borszeszben, 4 súlyrész aetherben teljesen oldliató legyen. 
Hevités által maradék nélkül illanjon el. . 

t 217. Hydrargyrum bijodatun1 rubrnm. 

Vörös higany jodid. 

Biganyiblag. 

HgJ2=454. 

Végy: Higanychloridból negyven grammot 40 
old l'd : 
lUeleg Ie11árolt vizben 

fzats{áí_ grammban 600 
azután önlsd a folyadékot. oly oly oldalba 
mely: 
Jollkaliumból D!J1e11 grammból 50 
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t 216. Hydrargyrum bichloratum cor
rosivum. 

Hydra.rgyri Chloridltm cor1·osivum. Deuto
chloridum Hydra.rgyri. Bichloretum Hydra.r
gyri. Hydrargy1·um muriaticum co1·1·osivum. 

Me1·ciuius sublimatus, corrosivus. Muria.s 
Bydi·argyl'i co1·1·osivus. Perchloridum 

Hydrargyri. Draco volans. 

Sit massa cry:;tallina, saporis admodum metallici, in 
parlibus 16 aquae frigidae, dualms usque tribus, bullien
tis, in spiritus vini 900/ 0 partibus lribus, ín aetheris par
tibus 4 sine residuo solubilis, ignita ex integro volalilis. ~ 

t 217. Hydrargyrum bijodatum rubrum. 
Bijodeturn Bydrargyri. Bydra.rgyl'um pel.'
jodatum. DeutojodtU'etum Hydrargyl'i. Jo
du1·etum hydral.'gyrfoum. Bydra1·gyrum jo-

datum rubl'um. Mel'curius jodatus 1·11ber. 

HgJ2=454. 

Rp. Hydrargyri bichlorati corrosivi 
grammata qHadragi11ta 40 

Solve in 
Aquae destillatae calidae 

grammatibus sexcentis 600 

Huic adde solnliouem ex 
Kalü jodati grammatiblls qHinquaginta 50 

15 
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Lepárolt vizböl kétszáz grammból 200 
készült. 

Jól összerázva az elegy mindaddig álljon, mig a csa
padék leiilepedett. Utóbbit mosd ki jól lepárolt vizzel és 
száritsd meg közönséges hőmérsélmél. Jól zárt edényben 
tartassék el. 

Skarlat vörös por legyen, mely borszeszben és hi
ganychlorid vagy jodkalium tartalmú vizben tökéletesen 
feloldható. Hevitésnél előbb olvadjon meg, azután illan
jon el, maradék nélkül. Gőze, ha lehütöd, sárga, jege
czes tömeggé sürüdik meg, mely később vörös színt vesz 
fel. Lepárolt vizzel összerázva és a folyadékot leszürve, 
ez szénsavas· ammoninm által legkevésbé se zavarod

jék meg. 

t 218. Hydrargyrum chloratum mite. 

(Subl. paratnrn.) 

S:c:elid higanychlorür. 

Fellengitett higa.nyha.lva.os. 

Az árúbeli készitményt legfinomabb porrá dörzsöld 
szét, mosd ki igen jól forró vizzel és megszáritva sötét 
helyen tartsd el. 

Igen finom, sárgás fehér, vizben, borszeszben és 
aetherben teljesen oldhatlan por legyen, mely arnmoniá-
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in Aquae destillatae 
grammatibus ducentis 200 

paratam. 
Intime mi.xta stent, clonec praecipilatum subsederit, 

quod aqua destillata optime lotum sub temperatura or
dinaria siccatum servetur in vase hene clauso. 

Sit pulvis laete coccineus, in spiritu vini fervido nec 
non in aqua, quae Kalium jodatum vel Hydrargyrum 
bichloratum solutum tenet, ex integro solubilis. - C:a
lore liquescat et ignitus plane avolet, emittens vapores 
sub refrigeratione in crystallos flavas coeuntes, quae po
stea colorem rubrnm inclmmt. C:m11 aqua destillata con
quassatus liquorem praeheat, qui filtratus Ammonio 
carhonico addito ne nimis turbetur. 

t 218. Hydrargyrum chloratum mite. 
(Sublima.tione paratum.) 

Bydra.rgyrum chloratum mite laevigatum. 
Bydrargyri Subchloridum. Bydrargyrum 
muria.ticum mite. Protochloridum Bydrar
gyri. Ohloretum Bydra.rgyri vel hydra.r~y
rosum. Mercurius dulois. Kalomel. Mur1a.s 

Hydra.rgy1·i mitis. Aquila. alba.. Manna. 
metallorum. Pa.na.cea merouria.lis. Dra.co 

mitigatus. 
Hg2C:l2 = 4 7 1. 

Praeparatum venale in mortario vitreo in pulverem 
subtilissimum reclactum optime aqua destillata f'ervida 
elue, deinde in loco obscuro siccalum serva. 

Sit pulvis subtilissimus, flavide albus, in aqua, spi
ritu vini el aethere penitus insolubilis, superfusa am-

15* 
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val leöntve megfeketedik, izzitás által egészen elillan a 
nélkül, hogy megolvadna. Lepárolt vizzel összerázva, a 
leszűrt folyadék szénsavas ammoniával meg ne zava
rodjék. 

t 219. Hydrargyrmn jodatun1 flavum. 

Sárga higanyjodilr. 
Higanyiblacs. 

Elg2J2= 654. 

Végy: Iliganyliól tizenhat grammot 16 
J óilból tiz grammot 1 O 

Nedvesitsd meg mindkettőt 900/0-os borszeszszel és 
üvegmozsárban dörzsöld mindaddig, mig a fémgolyócs
kák egészen el nem tüntek; gondoskodjál azonban arról, 
hogy dörzsölés közbeh a tömeg nedves maradjon. Végül 
mosd ki forró borszeszszel, szárítsd meg sötét helyen és 
tartsd el oly edényben, melyen a fény keresztül nem hat. 

Zöldes sárga, vízben és borszeszben oldhatlan por 
legyen. I-Ievités által teljesen illanjon el. A fény behatása 
által nagyon megszürkült vagy megfeketedett készitmény 
vettessék el. 

t 220. Hydrargyrun1 oxydatmn flavum. 

Sárga higanyéleg. 
ElgO = 216. 

Végy: Híganychloridból 
száz grammot 100 

229 

monia reddalur niger, ignitus plane avolet, quin li
quescat. 

Quodsi aqua destillata conquasselur, filtratum am
monio carhonico ne turbetur. 

t 219. Hydrargyrum jodatum fiavum. 
Bydra1·gyrum subjodatum. ProtojodtU'etum 

lliydrargyri. Bydrargyri Jodidum viride. 
Mercurius jodatus fl.a.vus. Joduretum hy

dra.rgy1·osum. 

Elg2J2 = 654. 

Rp. Hydrargyri grammata sedecim 16 
Joili grammata decem 10 
ln morlarium vilreum inmissa el spirilu vini 900/0 

humectata tere, donec globuli rnetallici penitus disparue
rint, curans, ut massa sub triturnlione rnaneaL humida; 
demum cum spiritu vini hullienle Java, in loco urnbroso 
sicca et in vase luci impervio serva. 

Sit pulvis e virescenli flavus, ín aqua et spirilu vini 
insolubilis, igne prorsus evaporet. Praeparalum actione 
lucis decornpositurn et valde griseum, vel nigrum reddi
tum rejiciatur. 

t 220. Hydrargyrum oxydatum flavum. 
Hyd1·al'gyrum oxydatum. Oxydum Hydrar
gyl'i. :l!.avum. Mercul'ius praecipitatus fi~,vus. 

I-IgO = 216. 

Rp. Hy<lrarg-yri biclllorati corrosivi 
grammata ce11t11111 100 
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old fel: 
l\Ieleg lepárolt vizben 

hatszáz. grammban 600 
a megszürlézett folyadékhoz adj tiszta át
látszó oldatot, mely 
Kalyumhydroxydbó l 

negyvenöt g1·ammból 45 
és lepárolt vizből százötven grammból 150 
készült. 

A támadt csapadékol gyüjtsd össze szürlén, mosd 
ki tökéletesen lepárolt vizben, száritsd meg sötét helyen 

és tedd el. 
Narancssárga por legyen, mely vizben oldhatlan, 

higitolt sósavban könnyen oldható. Üvegcsőben hevitve 
harna-vürüs gőzük fejlődése nélkül élenyt és higanyt ke

letkezlessen, maradékot ne hagyjon. 

221. Hydromel infantum. 
Gyermekek hashajtó méze. 

Végy: Hashajtó forrázatot harmincz grammot 30 
lllanna-szörpöt tiz g1·ammot 10 

Keverd össze. 

222. Hyoscyamus. 
Csalmatok. 
Beléndek. 

Fekete Osalmatok, kétévi növény, szemét
dombokon nálunk gyakori. Csucsorfélék. 

Levelek, tojásdad-hosszasak, öblösen fogazottak, 
pelyhesek, undoritó bóditó szagúak. Virágzáskor szedes-
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Solve in 
Aquae <lestillatae tepidae 

grammatibus sexcentis 600 
Liquori filtrato adde solutionem limpidam ex 
Kalii hydro-oxydati 

grammatibus quadraginta quinque 45 
in Aquae destillatae 

grammatibus centzmz quinquaginta 150 
paratam. 
Praecipitatum inde ortum filtro collige, aqua destil

lata perfecte elue, demum in loco o]Jscuro siccatum serva. 
Sit pulvis aurantiaco-flavus, in aqua insolubilis, in 

acido hydro-chlorico diluto facile solÚbilis; in tubo vitreo 
ignitus oxygenium et vapores hydrargyrosos, minime 
rutilos prodat, residuum nullum derelinquens. 

221. Hydromel · infantum. 

Rp. Infusi laxativi 
Syrupi mannati 
Misce. 

grammata triginta 
· grammata decem 

t 222. Hyoscyamus. 

30 
10 

Hyoscyamus niger Linn., planta. biennis, in 
ruderatis obvia, apud nos frequens. Solana

cea.e Ba.rtling. 

F olia ovato-oblonga, sinüato-dentata, villosa, odorís 
nauseosi, uarcotici. Colligantur, quum planta florescit. -
Caute neve ultra annum serventm. 
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senek. Gondosan tétessenek el, s egy éven túl ne tartas
sanak. 

JUagvak, a fedeles lokokból gyüjlve, igen kicsinyek, 
kerekded-veséded alakúak, összenyomottak, reczés-rán
czosak, szürke vagy barnássárga színüek, szagtalanok, 
keserü, kevéssé csipős ízüek. Csak érve szedessenek, mi
dőn a fedél érintésre felnyilik. 

223. Ichthyocolla. 
Halenyv. 

Viza Tok (Acci1lensei• Hm;o Linn.) s a Tokok
nak egyéb fajai (csillagos Tok-Accipcnscr stellatns 
Pall„ sima Tok-Accipenser glaber Heck„ szürke 
Tok-Accipenser Sclt:nia Gülden. stb.) a Zornáncosok 
(Ganoidci) rendjébe és Tokfélék (Accipenserini) csa
ládjába tartozó halak, melyek a fekete és kaspi tengert s 
az e tengerekbe szakadó folyamokat lakják. 

Az úszhólyagnak belső h(trl.yája ttztatás által a külső 
rostos hártyálúl elválasztva, meglisztitva, kiszárilva s 
különféle alakban összehajtva lantalakú gyürükké, vagy 
vékony fehéres állátszó, igen szívós, szag- és íznélküli 
lemezeldcé idomilva fordul elő, melyek forró vizben és 
borszeszben csaknem egészen felolvadnak; az igen raga
dós oldat töményités és kihülés által sürü kocsonyát 
képez. 

224. Infusun1 laxativum. 
Hashajtó forrázat 
Bécsi hashajtó ital. 

Végy: Szenna levelet 
lzuszonöt grammot 25 
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Semina e capsulis operculatis collecta, mmuna, 
orbiculari-sub-reniformia, compressa, reticulato-mgosa, 
cinereo vel ochroleuco-fusca; odoris nullius, saporis 
amari cum quadam acrimonia. - N onnisi bene matura, 
operculo capsulae ad tactum secedente legantur. 

223. lchthyocolla. 

Acci1lenser Huso Linn. (Classis: Pisces, Orda : 
Ganoi<lei, Familia: Accipenserini) aliaeque species 
Accipenserum (Aceipenser stellatns Pali., Accipen

. ser glaber Heck.) Aceipenser Schy1m (Gueld. etc.) 
rnare nigrnm, caspicum fluminaque in ea aquas effun
clentia inhabitantes. 

Tnnica interior vesicae natatoriae rnaceratione a 
tunica exteriore fibrnsa separata, depurala et siccata, in 
varias formas redacta; sistit annulos lyriformes vel la
mellas tenues albidas, pellucidas, tenacissimas, inodoras, 
et insipidas, in aqua fervida et spiritu vini ex toto fere 
solnbiles, solutione glutinante concentrata et refrigerata 
in gelatinam spissam abeunte. 

224. lnfusum laxativum. 
Aqua. laxativa. viennensis. li:nfusum Sennae 

compositum. Potio laxans viennensis. 

Rp. Foliorum Sennae 
grammata viginti qumque 25 
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Közönséges forró yjzet 
kétszáz grammot 

Negyed órai púllitás ul~m a szüredékben 
oldj fel 
Válogatott calabriai mannát 

A deritett és 
legyen 

hanninc:;_öt grammot 
szürlézett folyadék 
ketszáznegyven gramm 

200 

35 

240 

225. Infusun1 Rhei cum N atrio carbonico. 
Rheum-öntelék szénsavas szikenynyel. 

Végy:. Összevágott rabarbara-gyökeret 
tíz grammot 10 

Jegecze<lett szénsavas szikenyt 
három grammot 3 

Lepárolt hitleg vizet 
százhatvan grammot 160 

Áztasd gyakori kavarás mellett tizenkét 
óráig, ezután szürd meg, és forrald fel. 
A felforralt szürlézett folyadék a ki-

lliilés után legyen százhatvan gramm 160 

t 226. Ipecacuanha. 

Hánytató gyökér. 
Oephaelis Ipecacuanha Willd., Brasilia fiatal 

erdeiben tenyésző nővény. Buzérfélék. 

Gyökér, hajladozó, kél egészen négy millimeternyi 
vastag, mindkét felé megvékonyodva, srn'fm álló, nem 
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infunde per quadrantem horae cum 
Aquae communis fervidae 

grammatibus ducentis 
ln colatura solve 
Mannae calabrinae electae 

grammata triginta qztinque 
Clarificata et filtrata sit 

200 

35 

grammatum ducentorzmz et quadragi11ta 240 

225. lnfusum Rhei cum Natrio carbonico. 
Tinctura. Rhei aquosa.. 

Rp. Raclicis Rlwi conscissae 
grammata decem 10 

Natrii carbonici crystallisati 
grammata tria 3 

Aquae destillatae frigidae 
grammata centum et sexaginta 160 

Macera per horas 12 saepius miscendo. 
Colatu~·a ebulliat et refrigerate fil-
trata s1t 

grammatum centum et sexagi11torum 160 

t 226. lpecacuanha. 
Oephaelis Ipecacuanha Willd., pla.nta. in sil
vis primaevis Brasiliae crescens. Rubiacea.e 

Juss. 

Radix flexuosa, duo ad quatuor millimetra crassa, 
in utramque partcm attenuala, annulis densis, incom-
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teljes, vastag gyürüinél fogva göcsös, kérge vastag, 
szaruszerü, kifelé setétebb vagy lialaványabb barna, be
felé barnás, a fehéres vékony fáról lefejthető penészes, 
kellemetlen szagú, nndoritó, keserű, csípőses izü. 

Porrátöréskor a belső fa, mely az egész súlynak kö
riilbelül negyedrészét teszi, hagyassék vissza vagy vet
tessék el. 

A gyökeret ovatosan kell eltenni. 

227. Iris. 

Nőszirom. 
Firenzei nőszirom gyökere. 

Firenzei nőszirom és halavány n., Europa 
déliebb tájain honos, s felső Olaszországban 

kiválólag tenyésztik. 1\Tősziromfé!ék. 

Gyöktörzs lehámozva, kevéssé nyomott., szilárd, 
kemény, különböző hosszúságú, majdnem négy centime
ter széles, tagolt, alsó felületén a lemetszett gyökerek 
helyein hegyes, fehéres színü, gyakran lmzogányalakú 
ágakkal keverve, ibolyaszagot áraszt. 

t 228. Jalapa. 
Jaiapa gyölcér. 

Ipomoea. purga. Bayne, a. mexikoi hegyeken 
tenyészik. Folyondárfélék. 

Giimök, vagy gömbölyrtek, vagy körtealakírnk, vagy 
hosszasak, különböző nagyságúak, egészek vagy szét
metszvék, tömöttek, súlyosak, kivül barnák, ránczosak, 
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plelis, torosis verrucosa, cortice crasso, corneo, extror
sum obscurius vel pallidius fosco, introrsum subfusco, 
facile a Iigno tenni albido separando; odoris mucicli in-. ' 
grati, saporis nauseosi, amari, subacris. 

ln parando pulvere lignum internum, quod circiter 
quartam ponderis partem efficit, remaneat atque rejicia-
1.ur. Radix caute servetur. 

227. lris. 

Iris :llorentina. Linn., et Iris pallida. La.marok, 
in Europa. aust1·a.lio1·e indigena. et in Italia 

superiore imprimis culta.. Il'ideae Juss. 

Rhizoma (Raclix Ireos florentinae) decorticatum, 
paullum clepressum, solidum, dürum, variae longitudinis, 
ad qualuor fere centimelra Iatum, articulatmn, latere infe
riore radicilms rescctis cicatricatum, coloris albidi, saepe 
ramis clavalis mixtum, oclorem violnrum spargens. 

t 228. Jalapa. 
Xpomoea. pu1·ga. Ha.yne; pla.nta. in montibus 

mexicanis indigena.. Convolvulacea~ Juss. 

Tubera (Raclix Jalapae) vel globosa vel piriformia 
vel oblonga, variae magniludinis, integra aut dissecta, 
compacta, ponderosa, exlus fusca, rugosa, in rugis resina 
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r~íczok fekete gyántával bevonva, "belül világosbarnák, 
számos, setétebb központi övvel, mely gyántás, fénylő 
sejteket tartalmaz; gyenge, nndoritó, kellemetlen édeses, 
végül csípős ízű. 

Száz rész por legalább tíz rész gyántát tartal
mazzon. 

229. Jodu111. 

Jód. 
Iblany. 
J2=254. 

A dülény rendszerhez tartozó, többnyire lemez alakú, 
fémfényű, feketés szürke, egészen száraz jegeczek. Viz
ben kevéssé jódkalium oldatban, borszeszben, aetherben 
barna szúmel, chloroformhan biborvörös színnel töké
letesen oldbatók. Hevités által teljesen illanjon el. 

óvakodjál a vizzel megnedvesitett jód beszerzésétől. 

230 J1miperus. 

Boróka. 
Fenyömagvak. 

Közönséges Boróka, cserje, hegyeinken. 
Toboztermők. 

Gyümölcs, gömbölyü, borsónyi, húsos, héja kivül 
fekete ibolyaszínü, fénylő, száritva f'eketebarnás; gyur
mája lágy, végül szivacsos, zöldesbarna; csontkemény, 
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nigricante obducta, intus laete fusca, zonis concentricis, 
numerosis, obscurioribus, cellulas resiniferas nitidas con
tinentibus notata, odoris debilis, nauseosi, saporis ina
moene dulciusguli, deinde acris. 

Contineant minimum resinae partes decem in cen
tum pulveris partibus. 

229. Jodum. 

J2= 254. 

Sistit crystallos rhomboideas, plerumque lamellares, 
metallice splendentes, nigro-griseas, plane siccas, in aqua 
pru·um, in solutione Kalii jodati, nec non in spiritu vini 
et aethere colore fusco, in chloroformio colore purpureo 
perfecte solubiles. Calefactae ex integro avolent. 

Cave, ne jodum aqua humeclatum emas. 

230. Juniperus. 
Baccae Juniperi. 

Juniperus communis Linn., fioutex vel a.rbus
culus apud nos monticola. Coniferae Juss. 

Frnctns globosi (Baccae Juniperi), pisi magnitu
dinis, carnosi, integumento exteriore nigro-violaceo, ni
tido, insiccatis nigro fuscente; pru·enchymate pulposo, 
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p;,i}~.gyes magvakkal ; kellemes, balzsamos szagú, édeses 
l~t1, kevéssé kesernyés, illatos. 

Az éretlen, szürkés vagy verhenyes magvak vettes
senek vissza. 

231. Kalium aceticun1 solutum. 
Eczetsavas kalium-oldat. 

KC2H302 = (C2H30)0K = 98·1. 

Végy: Tisztított szénsavas kaliumból 
hetven grammot 

old fel lassanként: 
Higitott eczetsavban 

70 

lzárnmszáz grammban 300 
A folyadékot a szénsav tökéletes eltávolitása végett 

melegitsd meg; azután adj hozzá még annyi szénsavas 
kaliumot vagy eczetsavat, hogy a folyadék közönyös 
hatású legyen. Végül szürlézd meg a folyadékot és , pá
rold be vizfünlőn addig, mig fajsúlya 1 ·120 lett. 

Tiszta átlátszó, majdnem közönyös hatású folyaclt\k 
legyen, mely kénhydrogenviz által meg ne zavarodjék. 

232. Kalilllll bromatum. 
Bromkalium 

Ha.ma.nybüzeg. 
KBr= 119·1. 

A köbalakú, színtelen, szagnélküli jegeczek csípös 
sósizüek, vizben könnyen, borszeszben nehezebben old
hatók. A vizoldat chlorviz által vörösbarna színű lesz és 
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demurn. sp?ngioso, e subviridi fusco; seminibus osseis, 
glanduhferrn; oclore grate balsameo ; sapore subdulci et 
cum aliqua amaritudine aromatico. 

Rejiciantur fructus immaturi, grisei vel rufi. 

231. l(alium aceticum so(utum. 
K~i a.cetioum solutum. Liquor Ka.li a.cetici. 
L1quor Terra.e folia.ta.e Ta.rta.ri. Acetas Lixi

vae. Acetas Potassae. 

KC2H302 = (C2H30)0K = 98·1. 

Rp. Kalii earbonici clepurati 
grammata septuaginta 70 

Sensim ingere in 
Acidi acetici <liluti grammatibus trecentis 300 
Liquor calefiat ad acidi carbonici perfectam expul-

sionem, elein tantum sive Kalii carhonici sive Acidi acetici 
aclclatur, quantum ad perf'ectam neutralisationem requi
ritur. Quo facto liquor filtratus in balneo aquae evapo
retur ad ponclus specificum 1 ·120. 

Sit liquor limpiclus, fere neuter, aqua hydro-sulfu
rata ne turbetur. 

232. Kalium bromatum. 
Bromuretum potassicum. Pota.ssii Bromidum. 

KBr= 119·1. 

Crystalli cuhicae, clecolores, inoclorae, saporis salini 
pungentis, facile in aqua, diffidlius in spiritu vini solu
biles. Solulio aquosa per aclditam aquam chlori co;orem 

lG 
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chlorformmal üsszerázva, színét ennek külcsönzi, mig a 
vIT!JTÜat színtelenné lesz. 

A vizoldat chlorbarium állal alig zavarodjék meg, 
higitott sósav bromot ne vúlasszon ki oldatából. 

· Ha 1 ·191 gramm bromkalium lepárolt vízben fel
oldva, tiz köb-céntimeter légenysavas ezüst-oldattal ele
gyittetik, ·csapadék áll elő; az erről leszürt folyadék többé 
sem légenysavas ezüsttel, sem sósavval ne adjon oly 
csapadékot, mely légenysavban nem oldható. 

233. Kalium carbonicum crudum. 

Nyers szénsavas kalium. 
Hamuzsír. 

Száz részben legalább 80 rész szénsavas kalinmol 
tartalmazzon; ennélfogva belőle egy gramm 11 ·5 köb
centimeter lúgmérő folyadékban feloldva, oly oldatot 
adjon, mely felfözés után még égvényes hatású. 

234. Kalium carbonicum depuratum. 

Tisztitott szénsavas kalium. 
Borkősó. 

Fehér, a levegőn megneclveseclő por legyen, mely 
saját súlyával egyenlő vizmennyiségben tiszta átlátszó 
oklalol ad. Erősen égvényes hatású legyen. Légeny
suvval lúllelilYe, légenysavas ezlistlel és légenysavas 
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incluat fusco-rubrum, qui conquassando cum gutlis 
aliquot chloroformii in hoc migTet relicta sotutione de
colore. 

Solutio aquosa cum baryo chlorato tentata vix tur
betur et cum acido hyclro-chlorico cliluto mixta Bromum 
ne secernat. 

Quoclsi grammata 1 ·191 Kalii bromati in aqua cle
stillata soluta miscueris cum centimetris cubicis clecem so
lutionis argenti nitrici normalis, prae~ipitatum oriatur et 
liquor supernatans, nec nova portione argenti nitrici, nec 
aclclito aciclo hyclro-chlorico praecipitatum in acido nitrico 
insolubile clepouat. 

233. Kalium carbonicum crudum. 
Contineat in 100 parlibus minimum 80 partes Kalii 

carbonici, hinc gramma unum cum centimetris : cubicis 
11 ·5 solutionis alcalimetricae mixtum post ebnllitionem 
liquorem praebeat reactionis, adhuc alcalinae. · 

234. Kalium carbonicum depuratum. 
Kali carbonicum purum. Ca.rbonas Lixivae 
purus. Oa1·bonas Potassae vel Lixivae Alka.li 

vegetabile mite depu1·atum. Sal Tartari. 

K2C03 = 138·2. 

Sit pulvis albus, in aere humescens, in aequali pon
clere aquae perfecte et quiclem limpide solubilis. 

Sit reactionis forliter alcalinae. Aciclo nitrico super
satnratus, aclclito argento nitrico et baryo nitrico nonnisi 

16* 
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bdfil:ffumal csak gyenge zavarodást acljon. Sósavval te
litve, kénhydrogenviz által csapadékot ne idézzen elő és 
sötét színt se vegyen fel. A vizoldat kénsavas vas-oldattal 
és egy csepp vaschlorid oldattal elegyitve azután sósavval 
megsavanyitva, sem kék színt, sen1 kék csapadékot ne 
keletkeztessen. 

Egy gramm szénsavas kalium lepárolt vizben fel
oldva és 14·4, köbcentimeter lúgmérö folyadékkal ele
gyitve, felforralás után még égvényes hatású folyadékot 
adjon. 

235. Kalium carbonicum solutum. 

Feloldott szénsavas kalium. 

Végy· Tisztitott szénsavas kaliumból 
s{á{ grnmmot 100 

Lepárolt ''Ízből kéts{á{ grammot 200 
A szürlézetl folyadékot tedd oly sürűvé, hogy faj

súlya t ·33 Jegyen és tartsd cl. 

236. Kalium chloricum. 

Chlorsavas kalium. · 
Ha.lvanysavas ha.ma.ny. 

)CC:l03 = 122·6. 

Lemez vagy tábla alakú, az egy hajlású rendszerbe 
tartozó jegeczek, melyek körülbelül 16 súlyrész hideg és 
-:l súlyrész forró vizben oldhatók. 
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lurbeltU'. Acido hydrochlorico saluralus, addita aqua 
hydro-sulfurata nec praecipitatum demittat, nec colorem 
obscurum imluat. Solutio ejus aquosa cum solutione ferri 
sulfmici et una gutta olei martis, addito acido hyclro
chlorico nec colorem caeruleum induat, ·nec tale praeci
pitatum deponat. 

Gramma unum Kalli carbonici aqua destillala solu
tum et centimelris cubicis 14·4 solutionis alcalimetricae 
post ebullitionem mixtum liquorem praebeat reactionis 
adlmc alcalinae. 

235. ICalium carbonic1.1m solutum. 
Kali carbonicum solutmn. Liquor salis Tar

ta.ri. Oleum Ta.rta1•i per deliquium. 

Rp. Kalii carbonici depurati 

Aqnae destillatae 
Liquorem filtratum 

redactum serva. 

grammafa.centum 
grammata ducenta 

ad pondus specificum 

236. Kalium chioricum. 

100 
<:JOO 

1 ·33 

Eali chloricum. Ea.li oxymuriaticum. Kali 
muriaticum oxygenatum. Ohloras Lixiva.e, 

seu Pota.ssa.e seu kalicus. 

KC:l03 = 1 ~<:J·6. 

C:rystalli rhomboideae, lamellares vel tabulaeformes, 
in aquae frigidae partihus circiter 16, in bullientis 2 
soluhiles. · 
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Éghető anyagokkal összedörzsölve, melegités vagy 
ütés által eldurran. 

237. Kalium hydi·o-oxydatum. 

Kaliumhydrat. 
Maró haml'.ny vizegy. 

KOH=56·1. 

A nyers szénsavas kaliumból előállitott rudakba 
öntött készitmény, kevéssé sárgás színű. Fél súlyrész 
vizben könnyen oldható. A vizoldat higitott sósavba 
öntve, ne nagyon pezsegjen. 70 százalékos borszeszben 
csaknem teljesen feloldódjék. Higitotl kénsavban feloldva 
és töménykénsavval elegyitve, a fölibe öntött kénsavas 
vasoldatot ne barnitsa meg. 

238. Kaliun1 hydro-tartaricum. 

Savanyú bori<ösavas kalium. 
Tisztitott borkő. 

KC:1l-I506 = 188· J. 

A clülény rendszerbe tartozó jegeczekből álló tömör 
kérgek, melyek a levegőn változatlanok, fehérek, át
tetszőek és savanyú fanyar ízüek. 240 súlyrész 10 fokú, 
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Cum combustibilibus tritum, calefactum vel percus
sum cletonat. 

237. Kalium hydro-oxydatum. 
Kali causticum, Kali hydricum fusum, Lixiva 
fusa. Bydras kalicus fusus. Potassa. ca.u

stica. Potassae Byd1·as. Lapis causticus 
Chil'urgorum. 

KOH= 56·1. 

Praeparatum ex Kalio carhonico crudo paratum 
atque in baccillos fusum sit. parum flavescens, in aquae 
frigidae parte dimidia facile solubile, solutio aquosa in 
acidum hydro-chloricum infusa ne nimis effervescat. In 
spiritu vini 700/0 fere ex integro solvatur. In acido sulfu
rico diluto solutum el cum acido sulfürico concjO\ntrato 
mixtum, superfusa solutione concentrata ferri sÍllfmici, 
colorem fusco-rubrum ne indual. 

238. Kalium hydro-tartaricum. 
Kali tarta.1·icum acidum depuratum. Kali bi
tarta.ricum. Tarta1·us depuratus. Cremor Tar
tari. Tartras Lixiva.e seu Potassa.e acidulus. 
Pota.ssae Ta.rtra.s acidus. Crystalli Tartari. 

KC:4H50i; = 188·1. 

Crnstae compactae e crystallis rhombicis, aeri resi
stentibus, albis, diaphanis, saporis acido-acerbi. Solvun
tm· in aquae partibus 240 sub temperatura 100 et in 
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15 súlyrész forró vízben oldhatók. A vizolclat kénammo
nium által ne zavarodjék meg. 

239. Kaliurn hypenna:nganicum. 
Felmangansavas kalium. 

KMn04=158·1. 

Hasábalakú sötét vörös, fémfényü jegeczek, gyengén 
összehuzó ízzel bírnak, és 15 súlyrész vízben oldhatók. 
Az igen higitott oldat kezdetben bíborszínű, néhány csepp 
kénsav által vörössé lesz, később .elszíntelenedik, mialatt 
vörö,51arna üledék vúlik ki. 

A jegeczek natrium hydroxyddr.l megmelegitve zöld 
folyadékot adnak. Szerves anyagok és a világosság által 
bomlást szenvednek. 

240. Kalin:n1 jodatum. 
Jodkalium. 

Ba.ma.nyibla.g. 

KJ= 166·1. 

Köbalakú, szín és szag nélküli jegeczek. A levegőn 
változatlanok, 3/4 súlyrész hideg vizbeu, 6 súlyrész 90 
százalékos borszeszben oldhatók. A vizoldat közönyös 
hatású legyen, igen híg sósavval jódot ne válaszszon ki ; 
chlorbarinmmal alig zavarócljék meg. A csapadék, melyet 
légeuysavas ezüst előidéz, ammoniúval összerázva és le-
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partibus 15 bullientis.,~'llutio aquosa ammonio hydro
sulfurato ne turbetur. 

239. Kalium hypermanganicum. 
Perma.nga.na.s Pota.ssae ve! pota.ssicus. 

KMn04 = 158·1. 

CrystaÜi prismaticae coloris intense rubri, metallice 
splendentes, saporis parum adstringentis, in partibus 15 
aquae solubiles. 

Solutio valde diluta coloris initio purpurei aclditis 
acidi sulfurici aliquot guttis rubefit, clemum decolor eva-

. elit seclimentum fuscorubrum deponens. Crystalli cum 
solutione natrii hydro-oxyclati calefactae liquorem viri
clem praebent; substantiis organicis et luce decom
ponuntur. 

240. Kalium jodatum. 
K.a.lium hydro-jodicum seu hydro-jodinicum. 
Bydrojodas Lixiva.e. Joduretum Pota.ssa.e. 

Potassii J odidum. 

KJ= 166·1. 

Crystalli cubicae, decolores, inoclorae, in aöre im
mutabiles, ín 3/4 partibus aquae frigidae, in part.ibus 6 
spiritus vini 'J00/0 solubiles. Solutio aquosa sit neutra, 
cum acido hydro-chlorico valcle cliluto, jodum ne secer
nat, cum baryo chlorato tenlata vix lurbetur et praeci
pitatum, quocl ex solutione ope argenti nitrid obtinueris, 
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szűrve oly folyadékot adjon, mely légenysavval telitve 
csak megzavarodik, a nélkül, hogy csapadék származnék. 

241. Kalium natrio-tartaricum. 
Borkösavas kalium- natrium. 

Seignette só. 

KNaC:4H106,4H20 = 282· 1. 

Az árúbeli só átjegeczités által tisztiltassék meg. A 
hasábalakú jegeczek színtelenek, átlátszók legyenek; 
2 súlyrész vizben tökéletesen oldhatók. A vizoldat sem 
kénhydrogenviz, sem sóskasavas ammonium által ne za
varodjék meg; chlorbariummal és légenysavas ezüsttel 
légenysavban oldhatlan csapadéknak legfölebb csak 
nyoma mutatkozzék. 

242. Kalium nitricum. 
légenysavas kalium. 

Salétrom. 

KN03 = 101 ·1. 

Hasáb alakú, légálló jegeczek, 8 súlyrész hideg és 
0·4 súlyrész forró vízben oldhatók. Az oldat légenysavas 
ezüst hozzáadására csak kevéssé zavarodjék meg, de 
csapadékot ne adjon. 
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cum ammonia quassatmn liquorem praebeat, qui addita 
acidi nitrici copia excedente turbidus tantummodo eva
dit, non vero praecipitatum deponit. 

241. Kalium natrio-tartaricum. 
Ta.rtarus na.tronatus. Ka.li na.tronato-tartari
cum. Ta.1·tra.s Lixivae et Soda.e. Sal Seig

netti. Natro-Kali ta.1·taricum. 

KNaC:4I-I406,4H20 = 282·1. 

Sal venale nova crystallisatione purgelur. 
Sint crystalli prismaticae, decolores, pellucidae, in 

parlibus 2 aquae frigidae perfecle solubiles, Solutio aquosa 
nec aqua hyclro-sulfurata, nec ammonio oxalico turbetur, 
cum solutione baryi chlorati vel argenti nitrici explorata 
ad summum vestigia praecipitati, in acido nitrico, inso
Jubilis, edat. 

242. Kalium nitricum. 
Kali nitricum · depuratum. Nit1·um depura

tum. Nitra.s Potassa.e seu Lixivae. Nitra.s 
kalicus depu1·a.tus. 

KN03 = 101·1. 

C:ryslalli prismaticae in aere persislentes, in aquae 
frigidae partibus 3 ín aquae bullientis 0·4 solubiles. Su
lulio argento nitrico addito parum nonnisi turbetur, prae
cipitatum ne demittat. 
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t 243. Kalium stibio-tartaricum. 
Borkösavas antimon-kalium. 

Hányta.tó borkő. 

KSbC:1HGOs = 343 · 1. 

Az árúbeli só átjegeczilés által lisztittassék meg. 
Igen fehér, kezdetben édeses, később ingerlő, fém ízü por 
legyen, mely 15 súlyrész hideg és <:! rész forró lepárolt 
vizben maradék nélkül olclócljt'lc 

Sósav által megsavanyított olclatitban kénhydrogen
viz által dús, úarancsszínü csapadék származzék. A só
savval megsavanyított oldat, miután sok vizzel higitlatott 
fehér csapadékot ad, ez leszüretvén és a l\Iarsch-féle készü
lékbe adatván, a fejlődő köneny légeuysavas ezüst oldatba 
vezettetik. Ekként antimon ezüstből álló fekete csapadék 
keletkezik, melyről az oldat szürléztessék le. Utóbbi be
pároltatva ne hagyjon vissza sárga vagy vörös, vízben 
oldhatlan arsenessavas vagy arsensavas ezüstöt. 

244. Kalium snlfuratum. 
Kénkálium. 

Ha.ma.nykénmáj. 

Végy: Kénvirágból ötven grammot 50 
Tisztitott szénsavas kaliumból 

s:;:áz grammot 100 
Bensőleg összekeverve befedelt porczellán tégelyben 

olvaszd gyenge Uiznél mindaddig, rnig a pezsgés által fel
duzzadt tömeg csendesen folyóvá viLlt és egy kis ldvett 
kérnie 2 súlyrész vízben maradék nélkül felolclhatóvá lett. 
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i" 243. Kalium stibio-tartaricum. 
Ta.rta.1·us emeticus. Ta.rta.1·us stibia.tus. Ta.r

tra.s Lixiva.e et Antimonii. 
KSbC4Hu08 = 343·1. 

Sal venale nova crystallisatione purgetur. Sít pul
vis albissimus, saporis primo dulcis, elein irritantis, me
tallici, in aquae clestillatae partilms 15 in fervidae par
libus 2 absque sedimento solubilis. 

Solutio, aciclo hyclro-chlorico acida redclita, adclita 
aqua sulfurn.ta praecipitatum aurantiaco-rubrum abun
dans cleponat. Quoclsi solutionem cum acido hyclro-chlo
rico rniscueris et aqua abumlanti clilueris, praecipila
tum album nascilur; liquorem filtratum in apparatum 
llfarshii pone, atque gas Hydrogenium inde evolutum in 
solulionem argenti nitrici deriva. Posl filtrationem ar
genti stibiati nigri, evaporalione filtrali facta, nullmn 
residuum flavum Yel rubrum argenti arsenicosi vel arse
nici in aq ua insol ubile remaneat. 

244. Kalium sulfuratum. 
Hepa.r Sulftll'is ka.linum. Sulfuretum Lixiva.e 

seu Potassa.e. 

Rp. Sulfnris sublimati 
grammata quinquagi11ta 50 

Kalii carbonici clc1mrati 
grammata centum 100 

Intime mixta in crncibulo porcellaneo tecto leni 
igne liquescant, donec effenescentia peracta massa trau
quille flual et portio exemta in clualms partibus aquue 



- 254 -

Azután üntsd ki az egészet mozsárba, és mihelyt kihűlt, 
tedd el jól zárt edényben. 

Barna-sárga színü ; vizben és borszeszben könnyen 
oldható legyen. 

245. Kalium sulfuratum pro balneo. 

Fürdőkhöz való kénkalium. 

2 rész nyers szénsavas kalium és 1 súlyrész kénből, 
hasonló módon állittassék elő és tartassék el. 

246. Kalium sulfuricum. 

Kénsavas kalium. 

Tömör hasábos jegeczek vagy jegeczes kérgek, me
lyeknek hatszögű csúcsai letompitvák; a levegőn állan
dóak, lakmusz papirra halús nélkliliek, 9 súlyrész hideg 
és 4 súlyrész forró vizben oldhatók. 

A vizoldal kénhydrogenviz által ne zavarodjék meg. 
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perfecte solvatur. Tum rnassam in mortariurn effusam et 
refrigeralam in vase bene clauclendo reconde. 

Sit coloris e fiJsco cilrini, in aqua el spiritu vini 
solubile. 

245. Kalium sulfuratum pro balneo. 
Hepar Sulfuris vulgare. 

Simili modo e Kalii carbonici crudi parlibus 2 el 
sulfmis parte una paretur el servelur. 

246. Kalium sulfuricum. 
:Kali sulfuricum. Sulfas Potassae seu Lixi· 
vae. St;tlfas kalicus, Arcanum duplica.tum. 

Tarta.rus vitriolatus. Sal polychrestum 
Glaseri. 

K2S0,1 = 174·2. 

C:ryslalli aul cruslae cryslallinae cohaerenles pris
maticae, sexangulo trnncatae_, in aere conslantes, ad 
chartam exploratoriam indifferentes, in partibus 9 aquae 
frigidae, in parlilms 4 fervidae solubiles. 

Solutio aquosa aqua hydro-sulfurala ne lurbetur. 
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247. Kalium tartaricum. 
Közönyös borkösavas kalium. 

K"C4H40r; = !'l!'lü·!'l. 

Végy: Tisztitott szénsavas kaliumból 
ötJJenöt grammot 55 

Old fel: 
Le1iárolt vizben kétsr_ár. grammban 200 

A porczellán csészében felmelegitetl oldathoz adj 
lassanként folytonos keverés mellett: 

Savanyú bo1·kösavas kalimnot 
S\ázötJJen grammot 150 

Ha a szénsav ellizése után az oldat még nem volna 
közönyös, szénsavas kalium-oldatból adj hozzá annyit, 
mennyi a telitéshez szükséges. 

A folyadék álljon '24 óráig, azután szürléz<l le és 
vizfürdőben párold be szárazra. 

Igen fehér, közönyös hatású, egyenlő súlyrész hi
deg és fél súlyrész meleg vizben oldható por legyen. Az 
oldat kénhydrogenviz által meg ne zavarodjék és egyéb 
kémhatásai hasonlók legyenek a borkösavas kaliurn-na
triuméihoz. 

248. Kamala 
Kamala. 

Rottlera tinctoria Roxb.; fa K.eletindiában. 
:Kutyatejfélék. 

A Rottlera mirigyei a gyümöksbudrnn jönnek 
elő. innét gylijtve, félig· gyántás, t.églaszínü port képez-
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247. Kalium tartaricum. 
K.ali tartaricum neutrum. Tartras potassicus. 

Potassae Tartra.s. Tartarus tartarisatus. 
Tartras K.alicus. Ta.rtarus solubilis. 

' 
I( e' r::r 0 - C)C)C·C) 2 '4 .>4 6 - --U -· 

Rp. Kalii carbonici depurati 
grammata quinquaginta et quinque 55 

Solve in 
Aqnae <lestillatae grammatfbus ducentis 200 
Solutioni in vase porcellaneo caletactae sensim sub 

continua agitatione ingere 
Kalii hy<lro-tartarici 

grammata centum et q11i11quaginta 150 
Quoclsi posl exlricationem acidi carbonici soluta 

non sint neutra, aclcle Kalii carbonici soluti quantum suf
ficit ad satmalionern. 

Liquorem sepone per 24 horas, cleinde filtra et in 
balneo aquae evapora ad perfectam siccitatem. 

Sit pulvis albissimus, neuter, in aequali pondere 
aquae frigiclae, in climiclio fervidae solubi!is; aqua hydro
sulfurata solutio ne turbetur, caeterum ut so!utio Kalii 
natrico-tartarici acl reagentia se praebeat. 

248. Kamala. 
Rottlera tinotoria Roxb.; arbor Indiae orien

talis. Euphorbiaceae R. Br. 

Glandnlae Rottlerae indumentis fructuum insi
dentes collectae sistunt pulverem subresinosum, colore 

17 



nek, kicsinyek, lenyomottak, gömbölydedek, s buzogány
szerű, balzsammal telt hólyagocskákat tartalmaznak. A 
mindig közéjük kevert, sokkal könnyebb apró szöröcs
kéktöl lehetölen-. nemklilönben a homoktól tisztán tar-"· 
tassanak. 

249. Kreosotum. 
Kreosot. 

Olajszerü, kezdetben színtelen, később megsárgnló 
folyadék, melynek sajátságos kozmás szaga van. Viz
ben 100 súlyrészben, borszeszben és aetherben igen köny
nycn oldható. Formi 2030-nál kezd; fajsúlya 1 ·037 és 
1 ·086 között ingadozik. A vaschlorid oldatot nem festi 
kékre, ha azonban borszesz adatik hozzá, sötét zöld színt 
ölt fel. 200-nál a zerns alatt még nem fagy meg. 

250. Kusso. 

Brayera virágai. 
Brayera. anthelmintica K.unth, Abyssinia. he

gyein tenyésző fa.. Rózsa.félék. 

Bngavirágzat., uöi, igen tömött, nagyon szét
ágazó, szőrös, sokvirágú, kerekded, kétmmvás, középen 
levő, többé-kevésbé elnyílt virágokkal, a rövid, pergeszerü 
szőrös alsó kehelyhez nőve; a külső lengék négyen vagy 
öten vannak, hosszúdadok, körülbelül centimeter hosz
szúk, hártyásak, reczések, verhenyesek vagy zöldesek ; 
undoritó-kesernyés ízű. Vastagabb ágaktól tiszlittassék 
meg, s jól zárt, fénytől óvott edényekben tartassék. 
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laternm, constantem ex glandulis minntis depresso snb
globosis, vesicnlas clavatas, balsamo repletas continenti
bns. Sit a pilis minutis stellatis semper immL"'l:tis, multo 
levioribus, quantum fieri potest, et ab arena liber. 

249. Kreosotum. 
Sistit liquorem oleosum, initio decolorem, elein fla

vescentem, odoris empyrenmatici fortis, peculiaris; solvi
tur in 100 partibus aquae, facillime in spiritu vini el 
aethere; versus temperalurmn '2030 ebullire incipit; pon
dus spec. variat 1·037 -1 ·086. Solntioni ferri sesqui
chlorati colorem caeruleum non trilmit, verum accedente 
spiritu vini color inlense viriclis enascitut; sub tempera
tura - 200 in massam solidam non abit. 

250. Kusso. 

Brayera anthelminthica Kunth, arbor in 
Abyssinia.e montibus indigena. Rosacea.e 

Lindley. 

Paniculae femineae (Flores Brayerae, Flores 
Kosso) clensissimae, ramosissirnae, villosae, multiflorae, 
floribus bibractealis, peryginis, plus minusve defloratis, 
bracteis subrotundis sepalisque exterioribus ( quatuor vel 
quinque oblongis, circiter centimetrum longis, memhra
naceis, reliculatis, rubentilms vel subviriclilms,. hyanthio 
brevi, turbinato, villoso inserlis; saporis nauseoso-sub
amar i. A ramis crassioribus liberalae in vasis bene clau
sis, luci imperviis serventur. 

17* 
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t 251. Lactucarium. 

Salátanedv. 
Közönséges Saláta, a. nálunk tenyésztett nö· 

vények között igen ösme1·etes. Összetett. 
virágúak. 

Tejnedv, levegőn megszáradva, rendetlen idomú 
darabokban, melyek borsónyi vagy mogyorónyi nagysá· 
gúak, vegyest sárgúsbarna és szenyes-zöld szinüek, ho
mályosak, törékenyek. Sajátságos szagú, kevéssé má
konyhoz hasonló; csípőses-keserü ízü. Vizzel zavaros 
oldatot képez, borégényben és borszeszben csak részben 
oldható. 

Még el nem virágzott növényből gyümölcséréskor 
gyüjletik, reggel a szárak és a levelek hámját harántúl 
bemetszvén, s a megsürüsödő cseppeket délelőtti órákban 
összeszedvén, minek megtörténtével azok enyhe hőnél 
szárittassanak meg. 

Azon nedv, mely az egész növény kisajtolásából ál
líttatik elő és penészes, vettessék vissza. 

Jól zárt edényekben tartassék. 

252. La1üs Haematites. 

Vérkö. 
Veres termés va.séleg. 

Vasélegben dús ásvány, szilárd, rostos-sugaras ve· 
res porrá törhető. 

A kön-halvanysav ráöntésekor ne pezsegjen, nem-
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t 251. lactucarium. 

Lactuca sa.tiva. Linn., planta. inter culta.s 
notissima. Composita.e Va.illa.nt. 

Succus lacteus, aere induratus, prostat in 
fruslis irregularibus pisi vel nucis avellanae magni.tudine, 
colore e flavo fusco et sordicle virescenti mb:to, opacis 
friabilibus. Oclor peculiaris, aliquomoclo opio similis, sa
por subacri-arnarus. Cum aqua solutionem turbiclam 
praebet, in aethere et in spiritu vini e parte tantum so
lubile. 

Colligitur e planta noi;clum deflorata fructum ma -
turescente, mane caulis ac foliorum epiclermide trans
versim incisa, atque lacrymis spissescentibus horis po 
mericlianis collectis, leni cleincle calore penitus exsiccatis: 

Ex integra planta pressione obtentum et muciclum 
rejiciatur. 

Servetur in vasis bene clausis. 

252. lapis Haematites. 

Ferrum oxyda.t11m na.tivum rub1·um. 

Minera ferro-oxyclato clives, occurrit massis solidis, 
fibris racliatis, pulverem rubrum largienlibus. 
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különben ha a nevezett savval melegíttetik, halvany ne 
fejlődjék ki. 

253. Lam·ns. 

Babér. 
Babér bogyók. 

Nemes Babér, a földközi tenger vidékein 
tenyészö örökzöld fa. Babérfélék. 

Gyümölcs, csontár, száraz, tojásdad, ráncos, bar
násfekete, kicsiny cseresznye-nagyságú, a középbnrok 
yékouy, a belső burok papirszerü, barna-vürüs; a mag 
két félgümbölyded, olajos-húsos, barnás szikké könnyen 
szétválik; sajátságos szagú, olajos, keserű ízü. 

254. Lavamlnla. 

lavandula. 
01·vosi Lavandula, 'egész déli Európában 

honos, nálunk a kertekben tenyésztetik. 
Aj kasok. 

Virágok, teljes kinyilásnk előtt száraikról lesza
kitva, kékek, hengerded, bolyhos, ötször-fogazott kely
hüek, a legfelső fog nagyobb a többinél, a párta kétajkú, 
illatos, átható szagú. 
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Ne acido hydro-chlorico affuso effervescat, nec 
cum eodem acido calefactum chlorum exhalet. 

253. laurus. 
Laurus nobilis Linn„ arbor sempervirens 

regionis mediterraneae. Laurineae Vent. 

Fructus (Baccae Lauri) sistunt drupas siccatas, 
ovales, rugosas, e fusco nigras, minoris cerasi magnitu-

. dine, mesocarpio tenni, putarnine chartaceo, ex fusco 
rubro; semine in cotylas duas fere hernisphaericas, oleoso
carnosas, subfuscas facile secedente; odoris peculiaris, 
saporis oleosi, amari. 

254. lavandula. 
Lavandula officinalis Chaix, planta in Europa 
australi spontanea, in hortis apud nos culta. 

Labiatae Juss. 

Flores ante plenariam anthesim e pcdicillis de
cerpti, caerulei, calyce cylimlrico, villoso, quinque-den
tato, dente summa majore, corolla bilabiata, odore aro
matico fragrantes. 
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255. Lichen islandicus. 
lslandi zúzmó. 

Cetraria islandica Acharius, északi Európá
ban, továbbá középső és déli Európa maga
sabb hegyein a földön mindenhol található. 

Parmeliafélék. 

Telep, felálló, levélszerü, különbfélekép hasitott, 
czafrangos, csatornás, majd barna, majd halaványabb, 
alapján vérszerü, megszitraclva merev, törékeny, megnecl
vesitve lágy, porczos, félig börszerü, keserü ízű; vizben 
főzve és kihülve kocsonyát képez. 

Tisztátlanságoktól és küzbekevert mohadaraboktól 
szabaclittassék meg. 

256. Linimentun1 ammoniatum. 
Illó kenöcs. 
Repülő zsir. 

Végy: Fa olajat százhatvan grammot 160 
Légeny könegoldatot 

negyven grammot 40 
Keverd összerázva. 

257. Linimentum saponato-camphoratnrn. 
Kámforos szappankenöcs. 

Opodeldok. 

Végy: Velenczei szappan-reszeléket 
negyven grammot 40 
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255. lichen isiandicus. 
Cetraria islandicaAcharius, inEuropa boreali, 
in montibus celsioribus Europae mediae et 
australis gregarie ad terram nascens. Pa.r-

melia.ceae Link. 

Thallus ereclns, foliaceus, varie lacinia!us, fimbria
tns, canaliculatus, hinc fuscus, illinc pallidior, in basi 
sanguineus, quum siccus est rigidus, fragilis, quum lm
mectatus est mollescens, carlilagineo-subcoriaceus, sa
pore amaro; cum aqua coctus refrigerando gelatinam 
efficiens. 

Sit a quisquiliis aul muscorum fragmentis admixtis 
liberatus. 

256. Linimentum ammoniatum. 
Linimentum vola.tile. 

Rp. Olei olivarnm 
granzmata centum et sexaginta 160 

Ammoniae grammata quadraginta 40 
Misce conquassando. 

257. Linimentum saponato -camphoratum. 
Opodeldoc. 

Rp. Saponis veneti rasi 
grammata quadraginta 40 

1 

! 

1 

1 

J 



266 -

Szegedi fehér szappan-reszeléket 
11yolczva11 grammot 80 

Borszeszt 70 0/0 ötszár grammot 500 
Pállitsd a feloldásig és adj hozzá 
Kámfort tiz grammot 1 O 
L.evendnla olajat 
Rozmarin olajat 

mindegyikből öt grammot 5 
Légeny-köneg oldatot husz grammot 20 

Elegyités és szfü•lézés után töltsd külön e czélra 
szolgáló üvegekbe, melyek jól bedugaszolandók. 

258. Linum. 
len. 

Közönséges Len. Hegyes vidékeinken tenyész
tik. Lenfélék. 

.ll:Iagvak, petéded-hosszasak, összenyomottak, kö
rülbelül négy millimeternyi hosszúk, simák, fénylők, 
barnák, vizben megduzzadnak és csuszamlósakká lesz
nek, fehér, olajos magcsával. 

Minden évben ujittassék meg. 

259. Liquiritia. 

Édes gyökér. 
Higviricz. 

Sima Higviricz, délibben fekvő Európában 
honos, nálunk tenyésztetik. Pilla.ngósak. 

Gyökér, igen hosszú, majdnem egyszerű, két cen
timeter vastag, súlyos, ki vül szürkésbarna, csíkos baráz-
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Saponis Szegedinensis albi rasi 
grammata octaginta 80 

Spiritns vini 70°/0 
grammata quingenta 500 

Digere ad solutionem et adde : 
Camphorae grammata decem 10 
Olei Lavandnlae 
„ Rosmarini ,l<l grammata qui11que 5 

Ammoniae grammata viginti 20 
JlllLxtis et filtratis repleantur vitra propria, quae bene 

obturata serventur, 

258. linum. 
Linum usitatissimum Linn. Lineae De Can

dolle . 

Semina obovato longa, compressa, circiter qnatuor 
millimetra longa, laevia, nitida, fusca, in aqna turge
scentia et lubrica, nucleo albido oleoso. 

Quotannis renovanda. 

259. liquiritia. 
Glycyrrhiza glabra Linn., planta. in Europa. 
a.ustraliore spontanea, apud nos culta. Papi

liona.cea.e L. 

Raclix perlonga, subsimplex, ad dno centimetra 
crassa, ponderosa, extus griseo-fusca, striato-sulcata, ín-



- 268 -

dás, belül setétsárga, meglehetősen vastag kérgű, fája 
kemény, vastag- és merev-rostos, haránt metszetben tö
mött, a vonalas bélsugaraktól sugaras; igen édes, kevéssé 
csípős. 

Tüskés Bigviricz, déli Oroszországban 
vadon nő és tenyésztetik. 

Gyökér, hosszú, négy centimetcr vastag, külső 
kérge lehámozva, egyszersmind többnyire a gyöktörzstől 
megszabaditva, sárga színű, a háncs vékony, a fa vastag, 
sugaras, a törés igen rostos, igen édes ízű. 

260. Liquor acidus Halleri. 

Haller savanyú folyadéka. 

Haller-féle sav. 

Végy: Tömény borszeszt 
S'{á:;:ötJJen grammot 150 

Tiszta tömény kénsavat 
ötJJen grnmmot 50 

A savat cseppenként add a borszeszhez, hogy a ke
verék meginelegedjék, mely üvegdugóval jól zárt üvegben 
tartassék. 

Átlátszó sárgás színű, szesz és égény szagú folya
dék legyen. 

- 269 

tus obscure flava, cortice crassiusculo, ligno duro, grosse 
et rigide fibroso, transversim dissecto denso, radiis me
dullaribus linearibus radiato; saporis" perquam dulcis 
cum aliqua acredine. 

Glycyr1•hiza echinata. Linn., planta. in 
Russia. meridiona.li sponta.nea. et culta. 

Radix longa, "~d quatuor centimetra crassa, cortice 
exteriore deglupt ,,i plerumque et . a cormo magno 
liberata, coloris flavi, libro tenni, ligno crasso, radiato, 
fractura v"alde fibrosa, saporis valde dulcis. 

260. Liquor acidus Halleri. 

Elixirium acidum Balleri; Acidum Ba.lleri; 

Rp. Spiritns vini concent.rati 
grammata centwn et quinquaginta 150 

Acidi sulfnrici concentrati puri 
grammata quinquaginta 50 

Guttatim ingere acidum in spiritum, ut mixtum 
calefiat, quod in vitro epistomeo vitreo clauso servetur. 

Sit liquor limpidus flavescens, odoris spirituoso 
aetherei. [ 
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t 261. Lobelia. 

Porhonrojt. 
Hólyagos porhonrojt füve. 

Hólyagos Porhonrojt, északi Amerikában 
honos. Porhonrojtfélék. 

A virágzó egész növény használtatik. A szár 
egyszerű, fent ágcsás, sima; a levelek váltogatók, gyérek, 
mindkét oldalon szőrösek, az alantiak rövidnyélczesek, 
a felsők ülnek, hosszúdad-gerely alaknak, hegyesek, egye
netlenül fürészesek; fürtös kicsiny virágok, a kehely fel
fujt, a párta félajakos, kék; a gyümölcstok felfujt, több
magú. Az íz kezdetben gyenge, végül igen csípős. 

Hozzánk a szétmetszett növényt igen összenyomott,· 
négyszegletes lepényekben hozzák. 

262. Lupulus. 

Komló. 
Komló dék. 

Közönséges Komló, félcserje, kúszó, kétlaki, 
nálunk tenyésztik. Kenderfélék. 

lUirigyek, kicsinyek, igen rövid kocsányosak, ve
sédedalakúak, a hevenyében száritott komlótobozoktól 
szita által külön választva, arany-, végül narancssárga 
por! képeznek, mely különös szagú és keserű ízű. Ho
mokkal ne legyenek tisztátlanitva. 

Évente u.jittassanak meg. 
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t 261. Lobelia. 

Lobelia inflata. Linn., pla.nta. in America bo
reali spontanea. Lobeliaceae Ba.rtling. 

Planta florida integra (Herba Lobe!iae inflatae) 
ín nsu est. Caulis simplex, superne ramulosus, glaber, 
folia alterna, sparsa, utrinque pilosa, inferiora breviter · 
petiolata, superne sessilia, oblougo-lanceolata, acuta in
aequaliter serrata; flores racemosi, parvi, calyx inflatus, 
corolla sublabiata, caerulea; fructus capsula inflata, poly
sperrna. Sapor initio debilis, demum peracris. 

Advehitur nobis planta integra discissa ín placentis 
· valde compressis, quadrangularihus. 

262. lupulus. 

Humulus Lupulus Linn., suff'1·utex scandens 
dioicus, apud nos cultus. Ca.nnabineae 

Endl. 

Glandnlae minutae, brevissime stipitatae, sub
reniformes a strobilis lupuli recens siccatis ope cribri 
setacei separatae sistunt pulverem aureum, deinde auran
tiacum, odoris peculiaris, saporis amari (Lupulinnm). 
Arena ne sint inquinatae. 

Annue renovandae. 
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263. Lycopodium. 

Korpaffi. 
Korpa.fű magva., 

Buzogá.nyidomú Ko1·pafii, mászó cserjécske, 
magasabban fekvő hegyi erdőkben tenyész. 

Korpa.fűfélék. 

Csírszemcsék, igen aprók, reczés-bordásak, négy
szegletű-gömbölydedek, háromszegű-loboralakúak, alap
juk domború, igen finom és könnyen elfujható, vizzel 
nem keveredő port képez1iek, lángon hirtelen fellobban
nak, halaványsárgák, szagtalanok és iztelenek. 

Tisztátlanságoktól, homoktól és keményitőtől legyen 
szabad, alakjáról és iblanyos kémhatás últal könnyen fel
ismerhető, ne zavartassék össze fenyvek és más fák sárga 
hímporával, mely könnyen göm.bökké tapad, s uijak kö
zött dörzsölve, terpentinszagot áraszt szét. 

264. Macis. 

Szerecsen dióhéj. 
Myristica. fragrans Houttuyn, Myristica. mo

schata Linn., a molukkai szigeteken 
tenyésző fa. Szerecsendiófélék. 

A magvak czafa.tos köpenye, törékeny, zsirfényü, 
narancsszinü, sajátságos illatos szagú, rágva csípős. 

A kereskedésben részint összenyomva, részint dara
bokban kapható. 
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263. lycopodium. 
Lycopodium clavatum Linn; fruticulus re

pens in silvis montanis elatioribus crescens. 
Lycopodiaceae De Candolle. 

Sporae rninulissimae, reliculalo - coslalae, lelra
gono-globosae, pyramidern lrigonam, hasi maxirne couve
xarn efficientes. sislunl pulverem sublilissimum, mobi
lissimurn, aquarn respuenlern, flarnmae inspersurn cck
riler deflagranlern, pallide llanrrn, 0cloris el saporis ex
perlem (Semeu Lycopodii). 

Sit liber quisquiliis, arena et amylo, [orma d rea
clione jodi solul.i racile rliscernendo .. ne commutelur cum 

. polline anreo pinornm aliarnmque arborurn, quod faci
lius in glomernlos coil. el. sub digitis lrilo lerebinlhinam 

redolet. 

264. Macis. 

Myristica. fragra.ns Ho\ltt. Myristica. mo
schata Linn; a1·bor in insulis Mohtccis 

crescens. Myristiceae R. B1·own. 

Arillus seminis lacerns, fragilis, pinguiler nilens, 
coloris aurantiaci. odoris peculiaris aromalici. mandnca

lus urens. 
Obvenil in mercalmn rrnl cnmpressa t1iil in frag-

mentis. 
18 
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265. l\fagnesüun carbonicum hydro-oxydatum. 

Szénsavas magnesium-hydroxyd. 
Szénsavas kese1·eny. 

(MgCOu)aMg02112, 3H20=364. 

Pnrlékony, hófehér, igen könnyü, vizhen nldhallan 
tilmeg, mely savakban pezsegve könnyen feloldlmtó. A 
savanyú oldat. chlnrhariununal ne zavarocljék meg, 
és ammoniával telilve sóskasav állal csak igen csekély 
csapadékot adjon. 

266. Magneshun hydro-oxyda1i!Jll1· 

Magnesium hydroxyd. 
Keserenyvizvegy. Kese1·enyélegvizegy. 

Mg(0Hh=58. 

Végy: ]frissen készült kesei•eny-élegböl 
hetven grammot 70 

Le1iárolt vizböl öts{á\ grammot 500 
Elegyilsd össze és tedd el négy jól zárt edényhell. 
A készitmény ezen mennyiségben mindig készen 

lartassék a gyógyszerlliraldmn. 
A hydral könnyen oldódjék higilolt savakban. 
Oly készilmény, mely higiloll kénsavval pezseg, 

vellessék cl. 
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265. Magnesium ·carbonicum hydro
oxydatum. 

Magnesia carbonica. Magnesia hydrico-car
bonica. Magnesiae Carbonas. Magnesia alba. 

Ma.gnesia Muria.e. 

(MgC03)uMg02H2, 3H20 = 364. 

l\Iassa pulvemlenla, nivea, levissima, in aqua insn
lubilis; in acidis cum effervesccntia facile solvilm. Solulio 
acida baryo chlorato tenlata ne t.urhclur el. per anuno
niam tJeutra redacta acido oxalico exiguum nonnisi prae
cipitatum deponat. 

266. Magnesium hydro-oxydatum. 
Ma.gnesia usta in aqua.. Magnesia hydl'ica. 

Bydras magnesicus. (Antidotum Arse
nfoi a.Ibi.) 

l\fg(OHh = 58. 

Rp. lUagnesü oxydati reeenter parati 
grammata septuaginta 7 0 

Aquae destillatae 
grammata qui11ge11ta 500 

Mixta serva in lagenis quatuor optime clausis. 
Haec praeparati quantitas in pharmacopoliis sem

per praesto sit. 
Hydras sit in acidis dilutis facile solubilis. 
Rejiciatur miscelln, quae adclit.o acido snlfurico cli

luto effervescil. 
18* 
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267. Magnesiun1 oxydatnnl. 

Magnesiumoxyd. 
Keserenyéleg. 

Mg0=40. 

Végy: Szénsavas magnesimn-hy(lroxydhól 
tetstés sz.erinti mennyisé gbe11. 

Tömd mázl.alan agyag-edénybe, ugy, hogy a-z csak
nem Lele legyen, födcl be agyag fedővel és hevitsd gyen
gén mindaddig, mig a Lömeg közepéből v-eH kéínle vízzel 
keverve higitolt kénsavval nem pezseg. 

Savakban pezsgés nélklil oldható, íze és hatása ég
vényes legyen. 

268. Magnesüm1 sulfuricum. 

Kénsavas magnesium. 
Kénsavas kesereny. Kese1·ií.só. 

Fehér, fénylő, a levegőn kissé elmálló, hasábos je
geczkék, melyek közönyös hatásúak, 2 súlyrész hideg és 
l súlyrész forró vizben oldhatók. A vizoldat ammoniával 
dús fehér csapadékot. adjon, kénkönenyviz és kénammo
nium állal ne zayarocljék meg. Fölösleges olloll. mészszel 
főzye oly folyadékot adjon, mely leszürve, szénsavas 
ammoniummal kiütve és ujra leszürve, végre pedig 
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267. Magnesium oxydatum. 
Mag11ésia usta sive calcinata. Ma.gnesia pura.. 

Oxydum magnesicum. 

Mg0=40. 

Rp. l\Iagnesii carbonici hydro-oxy<lati q. JJ 

lnprirne in yas figulinum non vitreatum, donec fere 
replelum fueril; operculo figulino irnposito leniler cale
fial, donec pars e medio massae calcinalae exemla d 
cum aqua mixla acido sulful'ico diluto affuso non amplius 
effervescat. 

Sil in acidis sine effervescentia solubile, reactionis 
el saporis alcalini. 

268. Magnesium sulfuricum. 
Sulfas Magnesiae. Magnesia sulful'ica. Sal 

amarus. Sal anglicus, Sal Epsome11sis. Sal 
Sedlitzensis. 

MgS0,1,7H20 = 246. 

Cryslalluli prisrnalicae, albae, splendenles, in aere 
parnm fatiscentes, reactionis neulrius, el in aqnae frigi
dae parlibus dualrns, in fervidae pal'le una solnbiles. So
lulio aquosa, adclila amrnonia, abundans praecipitalum 
album deponal, el uec aqua hydro-sLilfurata, nec am
monio hyclro-snlfmico lmbelm. cum excedenle cakio 
extindo ox)•rlato cocla liq1.101·r'm praebeai, qui fi[iralus. 
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lükélelesen szárazra bepárologtatva, égvényes hatású 
maradékot ne hagyjon vissza. 

269. Malva. 

Papsajt. 

Kereklevelű Má.lva, erdei M., nálunk vadon 
tenyésznek. Má.lvafélék. 

Levelek hosszúnyélczések, szivalakú-kerekdedek, 
szeg'lelesek vagy féllebenyesek, lompa, félig kellösen csip
kézell-fogazoll lebenyekkel, szörcsések, fent setélzöldck, 
alant halavúnyablmk, szagtalanok, ízük füves-nyálkás. A 
levelek virúgzú növényekről szedcssenek. 

Enlei málva virágai, tökéletes nyiláskor szakit
lassanak le, a keltely burokkal ellátva, a pftrla ötszirmú, 
rúzsaszinü. a hímszálak egyfalkúsak. 

270. Mangannm hyperoxyclatum nativum. 

Természetes manganfeléleg. 
Cseleuyfeléleg. Barnakő. 

Mnü2=87. 

Hamvas fekete 11arabok, a tűvel való lmrczolásnál 
szürke vonalat képezök, elünyüscbb azoknál, melyek 
lmnm nrnalat adnak. 
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ammonio carbonico praccipilatus cl. dcnuo filtratus, cle
mum ad perfeclam siccilatem evaporatus residuum rea
clionis alcalinae ne relinquat. 

269. Malva. 

Malva rotundifolia I.inn. et Malva sylvest:ris 
Li1111; plautae apud nos vulgares. Malvaceae 

,Juss. 

.Folia longe pctiolala, conlalo-orhicnlaria, angulala 
vel sublobata, loliis o!Jtusis, suhduplicato-crenalo dcnla
lis, pilosiuscula, supra saturatc viriclia, sublus pallidiora, 
inodora, saporis hcrlnwen-nrncilaginosi, Ji'nlia ,, planlis 
florcntibus colligcncla. 

J!'lores l\Ialvae sylvcstris (Florcs Malvae vulgmis) 
sub plenaria anlhcsi dccerpti, cnlycc involucrato, corolla 
pentapetala rosca, stuminibus monaclelphis. 

270. Manganum hyperoxydatum 1u1.tivmn. 

llfo02 = 87. 

1111'lltil a ci 11ert-.:o-11igrcsct~n l ia, li 11ean1 grisea1 n. 
fnscnm. nnis upe ducl.am exhibenl.ia praele;·u1dm. 

l JCIJI 
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271. Manna. 

Manna. 

Mannatermő Kő1·isfa, Ca.la.briában és Siciliá
ban honos és tenyésztetik. Olajfafélék. 

Cznkros; levegiín megszáradt nedv, mely a 
megsértell löl'zsekböl és ágakból !'oly ki. A calab1:iai 
kiválasztott manna szétmorzsolható tömegekben jön 
elő, melyek különböző nagyságú, sárga vagy fehéres da
rabocskákból vannak összetapadva, édes és mézszerü izü. 
némi féligundoritó csipösséggel. . 

Csöves calabriai manna egyenesen vagy csöves 
dambokban kapható, melyek kopoll hál'omszegletliek. 
itl-oU félig hengel'cieclek. szál'azak. [,önnyük, lörékeuyek, 
a iörés körkörös jegeczes 1·él.egekböl áll, színük fehéres 
vagy súrgU::;~ liszl:a. n1ézízüek. 

272. Mannitum. 

Mannaczukor. 

Hasúbalakú vagy lüszerü, egészen fehér és fénylö 
jegeczeket képez, melyek kelle1nes édes ízüek, vízben és 
fonö bo!'szeszben kü1111yen nldltalók, ltideg hni',;ziesz itllal 

pedig aliµ nldatnak. 
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271. Manna. 

Fraxinus ornus Linn., arbor in Calabria et 
Sicilia indigena et culta. Oleinea.e Link. 

Esl succus saccharinus e truncis et ramis sau
ciatis effluens et aere induratus. l\lanna cala brina 
electa occurrit in massis grumosis e frustulis va!'iae 
mag11iludinis, flavis vel albidis, conglobatis, sapol'is dul
eis, submellei cum quadam acredine sulmauseosa. 

l\lanna calabrina canellata sistit frusta planiu
scula vel canalicnlala, obsolete ll'igona, hinc inde sub
cylindrica, sicca, levia, friabilia, fraclura slratis com:eu-
1.l'icis, crystallinis. colo!'e albido vel subflavo, saporis 
mellei purioris. 

272. Mannitum. 

Sa.coha.rum Ma.nnae. 

Sistit crystallos p!'ismaticas, vel aciculares, albissi
rnas, nitentes, saporis grati clulcis, in aqua et spil'il.us 
vini f'ervirlo f'acile, in spi!'it.n vini frigiclo parum solubiles. 
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273. Mastiche. 
Mastix. 

Pistaoia lentisous Linn„ a. hellen Szigettenger 
szigetein, kivált Chios szigetén nő és tenyész

tetik. Anaoa.rdiumfélék. 

A törzs és az úgak megsértése után kifolyó és a 
levegőn megszára<lt ne1lv, mely gömbölyded, több
nyire borsónagyságú, súrgás, felületén porrá változó 
szemcsékből úll, törésük üvegfünyü, fülátszó, könnyen 
törhetők; gyenge, illatos szagú; illatos, izgató ízü; a száj
ban meglágyul, a fogakl10z tapad; enyhe hőnél folyékony 
lesz, s meggyujtva balzsamos szagot áraszt; vizbeu 
nem oldaf.ik, mig bol'szeszben k•gnagyobb !'észben és tel
jesen oldltató. 

27 4. Mel crudum. 

Nyers méz. 
Czukros állomány, mely a mézelő Méh (Apis 

mellifica Linn.) a Hártyaröpüek (Hymone1itera) 
rendjébe s lUéhfölék (Apidae) családj(tba tartozó rovar 
által a virágok édelyciből üsszcgyüitve, készül. A szét
tört lépekből átlátszó szörp alakjábáíi>nyerik ; színe vilá
gos sárga, egészen a bama-sárgáig; íze édes, szaga sa
játszerü, illatos; idővel szemcsés, átlátszatlan tömeggé 
változik ál. 

A savanyú, vagy hamisított méz elvetendő. 
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273. Mastiche. 
Mastix. 

Pista.oia. lentisous Linn; a.rbor in insulis A1·
ohipelagi graeoi, inprimis in insula Chios 

oresoens, et culta. Ana.ca.rdiaoea.e Lindley. 

Succus resinosus e lruncis el ramis saucialis ex
sudatus, ai;rc induratus sistit grana subrolunda, pisi 
plerumque magnitudine, subflava, superficie pulveru
lenta, fractura vilri inslar splendentia, pellucida, dura, 
friabilia, facile terenda; odoris debilis, aromatici, saporis 
aromatici, irritantis, ori immissa mollescil et dentibus 
mlhaeret; leni calore fluit el comburendo spargit odorem 
balsameum; in aqua non solvitur, in spiritu vini pro 
maxima parte, in oleis omnino solubilis. 

274. Mol crudum. 

Sc1bstanlia saccharacea ab Apibus mellificis Linn., 
inseclis Hymenopteris (Familia: Apidae) e flormn ne
clariis collecta et parata. Favis diffraclis lenissimo calore 
effluit syrupi spissi diaphani consistentia; coloris lucide 
flavi usque fusco-flavi, saporis dulcis, odoris proprii, aro
malici ; tractn temporis in massam granulosam opacam 
mntatur. 

l\lel acidum aut adulleralum rejiciemlum. 
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275. Mel depuratum. 
Tisztitott méz. 

Vég'Y: Nyers mézet öte1er grammot 5000 
Közönséges vizet kétezer grammot 2000 
Hevilsd és forrás közben adj hozzá 
Karagen moszatliól tiz_ grammból 1 O 
Készitett. átszűrt tömény-főzetet 

kéts1áz grammot '200 
!•'űzd lassankénl lehabozva sürübb szörp ttllornányra 

s szúrd át gyapjnszövelen. 

276. Mel rosatum. 
Rózsa-méz. 

Végy: Tisztitott mézet e{er grammot 1 OOO 
Száraz Rózsa-virág·ból 

11egyJJe11 grammot 4·0 
Három órai pállitás utján készitetJ és 
sziírlézett forrázatot 

lzá1·omsz_áí_ötJJe11 grammot 350 
Elegyítés után gyenge tüznél párold be az elébbi 

sürüségre. 

277. Melilotus. 
Dutkóró. 

Sárga Lóherfű, réteken és legelőkön helyen
kint tenyészik. Pillaugósak . 

.l!'íi virágokkal. Vúllakozó levelek, háromczimpá
sak, hosszúrlall-ge1·elyalaki'1, lompu. éles lürészes levél-
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275. Mel depuratum. 
Rp. JHellis Cl'IUli 

grammat11m qmnque millia 5000 
Aquae communis · 

granmzatwn duo millia 2000 
C:alefianl el snb ebullitione adde: 
Decocti concenlrati el colati e 
Carragheen grammatibus decem l O 
parati grammata ducenta 200 
C:oquanl ur sensim despumala, ad syrnpi spissioris 

consistenliam, elein per pannum colentur. 

276. Mel rosatum. 

Rp. MeUis de1mrati grammata mil!e 1. OOO 
Infnsi e flornm Rosarum siccatorum 

grammatibus q11adragi11ta 40 
per trihorinm sepositi et dein filtrati 

grammata trecenta el quinq11agi11ta :350 
Mixta evaporentur leni igne ad consistentiam 

priorern. 

277. Melilotus. 

Melilotus officina.lis Des1·ousseaux; hel'ba in 
pratis et pascuis passim crescens. Papiliona

ceae Linn. 

Herba emu floribus. Folia allerna, pinnatirn lri
roliala, foliolis oblongo-lanceolat.is, oblusis, argute ser-
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kékkel. A virágok kicsinyek, sárgák, elnyult kahíszokban 
elhelyezettek. A szag hevenyen csekély, megszáritva 
nehéz, illatos, íze kesemyés, kevésbé sós. 

278. Melissa. 
Czitromfíf. 

Orvosi Ozitromfií, déli Európában honos, he
lyenkint kertekben tenyésztik. Ajkasok. 

Levelek, petédedek vagy fél-szivalakúak, csipkés
fürészesek, többé-kevésbé szőrösek, alant halaványabbak, 
mirigyesek, illatos szagúak, kesernyés ízüek. Virágzáskor 
szedessenek, s megszáritva, jól záró edényben egy éven 
fúl ne tartassanak. Ne zavartassanak össze a Nepeta 
cataria citriodora alul fehér-pelyhes leveleivel. 

279. Mentha. 
Menta 

<1 
1. Fodros Menta, déli Európán honos, náluak 

a kertekben tenyésztik. Ajkasok. 

Levelek, félig ülök, szivalakúak, vagy petédedek, 
hólyagos-egyentelenek, hullámzatosak, rongyosan foga
zottak, tompák vagy hegyesek, bolyhosak vagy simák, 
alant mirigyesek, sajátságos szagúak. 

2. Borsos Menta, Angolországban honos, 
nálunk tenyésztik. Ajka.sok. 

Levelek, hosszabb nyélczések, hosszúdf!-dok, he
gyesek, élesen fürészesek, simásak, mirigyesek, átható 
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ralis. Flores pa1vi, flavi, in spicas elongalas dispositi. -
Odor. recentis exiguus, siccatae gravis, aromaticus, sapor 
amanuscnlus, subsalsns. 

278. Melissa. 
Melissa. ofiicina.lis Linn., oitrata Bisohoff; 

planta in Europa australi indigena; passim 
in hortis sata. Labiatae Juss. 

J!'olia ovata vel subcordala, crenalo serrala, rnagis 
rninusve snbtus pallicliora, glandulosa, odoris aromatici. 
saporis subamari. Phmla florescente collecta el siccala in 
vase bene clauso ne ultra annum servenlur. Ne conf'un
flantur cum foliis subtus cano-tomenlosis Nepetae cata
riae Linn. var. citriodorae. 

279. Mentha. 
1. Mentha crispa Linn.; planta in Europa 
australi indigena, apud nos in hortis culta. 

Labiatae Juss. 

Folia suhsessilia, corclata vel ovata, bullato-rugosa, 
unclulata, lacero-dentata, obtusa vel acuta. villosa vel 
glabra, subtus glanclulosa, odoris peculiaris ;- e stirpe flo
renti decerpta. 

2 .. M~ntha piperita Linn.; planta in Anglia 
1nd1gena., apud nos culta. Labiatae Juss. 

Folia longius pel.iolata, oblonga, acuta, argute ser
rata, glabriuscula, glandulosa, fragrantia, saporis pccu-



szagúak, sajátságos illatos ízüek, a szájban kezclelben 
égetés, majd hidegség érzését ébresztik, virágzáskor gyiij-

lessenek. 
) 

t 280. ~lorphhnun. 
Morphin. 
Szunya.1. 

t:
1
íHrnOsN3,H20=303. 

A hasáhalakú jegeczek színlelenek, fénylök, kes~;\ii 
izüek. 500 súlyrész forró vizben, 90 súlyrész 90 száia
lélws borszeszben oldhatók. C:hloroformban csak igen 
kevéssé, aelherben és glycerinben épen nem oldhatók. 
A vizolclat lakmusz-papirra égvényes hatást gyakorol, 
vaschloricl-oldat állal kék színt vesz fel, mely sava1' 

által eltünik. i'llaraclék nélkül ég el. 

t 281. Morphlnun1 hydro-chloricum. 
Sósavas Morphin. 
Sósavas szunya.1. 

Ci7H1903N3,HC:l,3H20=375·5. 

Vékony lü alakú, selyem fényü, igen keserü ízü je
geczek, melyek S!O súlyrész hideg, majdnem egyenlö 
súlyrész forró vizben, borszeszben pedig igen könnyen 
oldhatók. A vizoldal nalriumhydroxyclclal fehér csapadé
kot ád, mely a kémszer fö]öslegében teljesen oldható. 
Levcgön izzitva Lel.iesen égjen el. A jegeczek vaschloricl

oldallal megnedvesilve kéküljenek meg. 

liaris aromalici, os primum ureulia ltun frigoris sensum 
excilentia, suh lempore [loresccnliae collec\a. 

280. Morphinum. 
Morphium. Morphina.. Morphia.. 

C:17HuiOaN3, I-120 = 303. 

Cryslalli prismalicae, decolores, nilenles, saporis 
amari. Solvunlur in aquae ferviclae parlihus 500, in 
spirilns vini \J00/0 parlibus 90. Chloroformium nonnisi 
per exiguarn quaniitalem harum solvil, in aethcre et in 

glycerino fcre insolubiles sunt. 
Solulio aquosa in charlam cxploraloriam alcaliurn 

modo rcagil, fcrro sesquichloralo soluto colorem cacru

lcum induil, qni aciclis exlinguitur. 
lgnii urn sine residno comhurat. 

t 281. Morphinum hydro-chloricum. 
Chlorhydra.s morphicus. Morphia.e Muria.s. 

Morphium muria.ticum Morphinum bydro
chlora.t11m. 

C17HrnO:iN3,HC:l,3H20 = 375·5. 

Cryslalli acicularcs, tenucs, sericco-nitentes, sapn
ris peramari, solvunlur in aquac frigiclac parlihns 20, in 
pari fere ponderc fcrvidae, facillirne in spiritu vini. Solu
i io aquosa cum nalrio hyclro-oxydalo lcntata praccipi\a
lum album cleponit, quod in kalio hydro-oxydalo exce-

clenle perfecle solvilur. 19 



- 290 r 

Ha 1.878 gramm sósavas morphin meleg lepárolt 
vizben feloldva öt köbcentimeter szabályos légenysavas 
ezlist oldattal elegyitletik, csapadék áll elö; az erről 
leszúrt folyadék többé sem légenysavas ezüsttel, sem 
sósavval ne adjon nagyobb csapadékot, mely légeny
savban nem oldható. 

282. Moschus. 

Pézsma. 
Sajátszerű, igen szagos állati állomány, mely 

a 1iézsmahozó .Pézsm:í.ny (liiosclms moschiferus 
Linn.), egy a kérő<lz(J Pál'osújjuak (Artioclactyla 
ruminanti.a) rendjébe s a Pézsmáuyfélék (ilfoschina) 
családjába tartozó, Közép·Ázsia havasain (Himalaya, 
Altai) seregesen lakó emlős állatnak egyedül csak hfm
jeinél egy a hastájon a köldök megett létező s a monny 
elöbörével összefüggő mirigyes zacskóban találtatik. 

Legjobb minöségü a Tibetországból és Chinából 
hozott ugynevezett tunkini vagy tibeti Pézsma (lUo
sclms tunquinensis seu tibetanus); ez kiszáradt, 
kerekded, galamb- vagy kisebb tyúktojás nagyságú zacs
kókat képez; a zacskók felső felülete, - melylyel az ál
lat hasához tapadva voltak, - inkább sik és csupasz, 
alsó felszinök pedig domború s körületén ritkább, oda
nyomott, többnyire szürke-fehéres, ritkábban barnás, 
meredt, - közepén pedig sürübb hosszabb és sötétebb 
szfrn'.i szőrökkel fedett, mely utóbbiak a zacskó középvo
nalában létező s annak kivezető csövéhez tartozó két 
n)ilás felé térnek össze. 
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Ignitum ex integro comburat. Crystal!i cum solu
t.ione ferri sesquichlorati humeclatae colorem caeruleum 
induant. 

Quodsi grammata 1·8 7 8 morphini. hydro-chlorici in 
aqua destillata calida solnta mi.scneris cum centimetris 
ctlbicis quinque solntionis arg·enti nitrici normalis, prae
cipitatum oriatur et liquor supernatans nec nova portion e 
argenti nitrici nec adclito acido hydro-chlorico prae
cipitatum maius in acido nitrico insolnbile deponat. 

282. Moschus. 

Substantia animalis odoris sui generis, in 
sacco glancluloso contenta, qui in lUoschi moschiferi 
Linn; animalis l\Iammalis (Ordo: Artioclactyla ru
minanlia, Familia : lUoschina) in Asiae centralis al
pibus (Himalaya, Altai) gregatim degentis solummodo 
maribus, in regione ventrali pone umbilicum cum prae
putio penis nexus est. 

Optimae qualitatis l\Iosclms tunquinensis seu ti
betanus dictus, e regno Tibetano et ex imperio Chinensi 
adlatus, sistit saccos exsiccatos suborbiculares ovi colum
bini seu gallinacei minoris mole, in facie superiori, qua 
ventri animalis adhaeserat, planos, nudos, in facie infe
riori convexos et pilis tedos rigidis, in peripheria rario
ribus adpressis, ut plurimum griseo-albescentibus, rarius 
subfuscis, in centro densioribus, longioribus, obscmiori
bus, et versus duo foramina in linea mediana sacci sita, 
e ductu excretorio abscisso residua convergentibus. 

19* 

.J . . •. 
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Ezen külső takaró alatt egy vékony, kissé meredt s 
a kültakarólól könnyen elváló hártyán belő] foglaltatik a 
pézsma, különböző nagysitgú b<rrna-l'ekele s töhhé-ke
veshbé !úgy rögcsék alakjúlmn, a belső hártyának fino
mabb részeivel s ig-en finom szőrökkel keverve, szaga 
sajálszerü, igen erős és álhaló, íze illatos ; csernyés. 

Elvetendő. az ugynevczell kabánli vagy orosz 
Pézsma (l\Ioschus cabar<linus scn russicns). Ennek 
zacskói nagyobbak, kivezető nyilatai nem a központ kö
zelében, hanem többnyire a körlilet láján vannak elhe
lyezve; szőrei hosszak, vastagok, inkább meredtek és fe
héresek s a bennfoglalt anyag többnyire hasonuemü, 
sokkal gyengébb és inkább ammoniakos szagú és izü. 

Óvakodni kell oly zacskóklól, melyek kiszáradt vér
ből, epéből, gyanta- és más állományokból mesterségesen 
készfüt pézsmával vannak megtöltve. 

283. Mucilago Gummi arabici. 

Arab mézga-oldat. 

Vég1: Arab mézga1rnrt lwsz grammot 20 
Önts hozzá lassanként 
Lepárolt yjzet negyven grammot 40 

Dörzsöld el oldattá. 
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Sub tunica exleriore intra mcmbranam tennem ri
gidiusculam el facile a lunica extcrna separabilem conli
nelu1· subsl.anlia officinalis grnmosa, e glebis variae rna
gniludinis cornpacta, fusco-nigra, plus minus rnollis cum 
membranae interioris parliculis subtilioribus ac pilis le
nerrirnis mixla, od;:,ris penelrantissimi proprii, saporis 

aromatici amaricantis. 
Rejicialur l\Iosclms sic didus cabardinus seu 

russicus, in saccis majoribus, foraminilms excretoriis 
uon prope cenlrnm, sed plerumque in ambitu silis, ac 
!Jilis longis, crassis, magis rigidis el albescentilms tectis, 
qui glebam plerumque homogeneam, odoris et saporis 
multo debilioris, magis ammoniacalis includunL 

C:ave a saccis moscho arlefacto, e sanguine exsic
cato, bile, resina et aliis substantiis parato factis. 

283. Mucilago Gummi arabici. 

Rp. Pulyeris gummi arabici 

cum sensim affusis 
Aquae destillatae 

grammata viginti 

grammatibus quadraginta 
subige in mucilag·inem. 

20 

40 



284. Myrrha. 

Myrrha. 
Balsamodendron Ehrenbergianum Berg, talán 
egyszersmind balsamodendron my1·1·ha N ees 

fák, Arábiában honosak. Burseraceák, ' 

A kéregből kiizzadott és megszáradt nedv, löré
keny darabokban vagy szemcsékben, melyek átlátszók, 
zsirfényüek, keserü fzüek és sajátságos szag·úak. A Myrrha 
nagyobb részben vízben oldható, sárga-bal'na, zavaros 
oldatot képezve, ldsebb részben pedig legtisztább borszesz· 
ben oldatik, midőn sárga-barna oldata lesz, s tiszta 
légenysav hozzáadására ibolyaszfnüvé válik. l\felegitve, 
olvadás nélkül megduzzad, illatos szagot áraszt, s hozzá 
közeledve, azonnal fellobban. 

Vettessenek el a Bdelliumgyanta darabjai, melyek 
gyakran közbekevervék, s setélebb színüek. kl\lönböző 
szagúak, nehezebbek, s legtisztább borszeszben feloldva 
légenysav hozzáadására ibolyaszínüek nem lesznek. ' 

285. Natrinm aceticum. 
Eczetsavas natrium. 
Eczetsava.s szikeny. 

NaC2Ha02, 3H20 = (C2H30)0Na, 3H20 = 136. 

Végy: Hig·itott eczetsavból 
kétszáz grammot ::WO 

Adj hozzá apródonkint: 
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284. Myrrha. 
Gummfresina r<'.i:y1·1·ha. 

Balsamodendron Eh1·enbergiauu:m Be1'g', fo1·· 
tasse et balsamodendl'on myr1·ha !-[ees, arbo-
1·es in Arabia indigenae, Rurse1·aoeae K1111th. 

Succus resinosus e cortice exsudalus el indura· 
tus in frustis vel granis friabilibus, diaphanis, e rubro
fuscis, pinguiler nitidis, saporis amari, odoris peculiaris. 
l\Iyrrha pro majore parte in aqua solutione flavo-fusca 
turbida, pro minore parte in spiritu vini rectificatissimo 
solvitur, solntione flavo-fusca, limpicla, adjecto acido 
nitrico violacea. Calefacta, quin liquetur, intumescit, 

. odorem aromaticum edens, flammae admola statim de
flagral. 

Rejicianlur gummi-resinae Bdellii frusla saepe ad· 
mixta, coloris obscurioris, odoris diversi, gravioris, quae 
in spiritu vini reclificatissimo · soluta acido nitrico adclito 
colorem violaceum non induunt. 

285, Natrium aceticum. 
I\Tatl·um aoetioum. orystallisatnm. Aoetas So· 
da.e. Ter1·a foliata Tai·tari c1·ystal!i.1>ata, Ace

tas natricus cum aqua. 

NaC,iHa02,3H20 = (C2H30)0Na,3H20 = 136. 

Rp. Aci<li acetici diluti 
grammata ducenta 200 

sensem ingere 
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Szénsavas 1tyd1•0-natrinmliól 
annyit (mintegy hatvan grammot 

mennyi a pontos lelitéshez szükséges. 
GO) 

A folyadékot melegitsd fel a szénsav teljes e!Uzése 
végett, még melegen szürlézd le és párologtasd el, any
nyira, hogy felülelén jegeczhárlya keletkezzék. 

A kihülés állal nyert és az anyalúg ismételt bepúr
lása által keletkezettjegeczek levegőn megszáritva tartas
sanak el. 

A színtelen jegeczek 3 súlyrész hideg vizben és 2 
súlyrész forÍ·ó borszeszben oldhatók. 

A vizoklat kéuhydrogenviz által ne zavarocljék meg, 
chlorbariummal, továbbá légenysav által megsavanyitva, 
légenysavas ezüsttel legfölebb csapadék-nyomokat adjon. 

286. Natrium boracicum. 

Bórsavas natrium. 
Bórax. Bóris. 

A lmsáhalakú jeg-eczck szí1ll.t'lenek, a levegőn elrn:U
lanak, hevil(,s itltal megolYad11ak és likacsos lümeggé -
úgetett búrissá - alakulnak úL 12 súlyrész 11ideg és 
2 súlyrész forró vizben olllhalök. 

KénkünenyYiz 11e okozzon zavarodást a vizoldatbau. 
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Na trii l1ydro-carbonici 
q. s. (grammala fere se:cagi11ta. 

ad perfeclam saluralioncm. 

GO) 

Liquor calcfiat ad perfectam acidi carbonici expul
sioncm, dein fervidus adlrnc filtretm el evaporel, doncc 
pellicula cryslallina adpareat. C:rystallos refTigeralione et 
iterata evaporatione oblentas et aere siccalas serva. 

C:ryslalli decolores in partibns lrilms aquae frigidae, 
in spiril~s vini lmllienlis duabus solvunlur. 

Solulio aquosa aqua hydro-sulfurata ne turbelur, 
baryo chlorato, ye] argenlo nitrico addito acido nitrico 
lenlala nonnisi vestigia praecipitati prodat. 

286. Natrium boracicum. 

Natrum boracicum. Nat1·um bol'icum. Boras 
Sodae. Borax depurata. Borax Veneta. 

Crystalli prismaticae, <lecolores, in aere fatiscentes, 
calore liquescunl cl in rnassam spongiosam Boraccm 
usfam abeunl. Solvunlur in parlilms l 2 acjuae frigi

dae, in dnabus ferviclac. -

Aqua hydro-sulfurala ,;olulionem aquosam ne 

turbet. 
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287. Natrimn bromatnm. 
Bromnatrium. 
Szikenybiizeg. 

NaBr,2H20= 1 :rn. 

A dülényrendszerhez tal'lozó lltlálszó, ferde hasábo
kat képez, melyek égvényes és sósízüek. A ltevilésnél 
könnyen megolvadnak. Közönséges hömérséknél saját 
súlyuknál kevesebb vízben oldhatók é . .; borszeszben is 
könnyen oldódnak. A vizoldatnak higitotl sósavval pe
zsegni vagy sárga szfnl felvenni, valamint chlorbarium
mal csapadékot adni nem szabad; kevés chlorvizzel ele
gyitve sárgás szíul vesz fel az oldal, mely néhány csepp 
chloroformmal összerázva, az utóbbit festi meg, mig a 
vizolclat színtelenné lesz. Egy és harminczkilencz század 
gramm l '3\J bromnalrium vizben feloldalván liz köbcenli
meter légenysavasezüstoldatlal elegyítve, sárgásfehér csa
padékot ad, az erről leszúrt folyadéknak sem uj részlet lé
genysavas ezüsttel, sem sósavval nem szabad nagyobb 
csapadékot előidézni, mely légenysavban oldhatlan. 

288. Natrüun carbonicum crystallisatum. 
Jegeczedett szénsavas natrium. 

Sziksó. 

Na2COs, 1OH20=286. 

Az egyhajlású rendszerbe tartozó, színtelen, a leve
gőn elmálló jegeczek, melyek 2 súlyrész hideg vizben, 
forróban pedig miuden viszony szerint oldhatók. 
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287. Natrium bromatum. 
Bromuretum na.tricum, B1·omidum Na.trii. 

Sistil crystallos prismaticas obliquas ad syslema 
rhomboidale pertinenles saporis alcalini el salini, cale
factione facile liquescenles, in temperalura commnni so

lubiles in aqua proprio pondere minoris quantitalis, in 
spiritu qnoque vini facile solubiles. Solutio aquosa aciclo 
hyclro-chlorico cliluto mixta ne eifervescat nec culorem 
flavum índuat, nec adclito baryo chlorato praecipitatum 
deponat; modica aqua chlori mixta inclnit colorem fusco
rubrum, qui cum aliquot gutlís clilorof'ormii conquas
samlo ín hoc nupiet, relicta solutione decolore. 

Quodsí gramrnata 1 ·39 Natrií bromati in aqua cle
stillata soluta cum centimetris cubicis decem argenti 
nitrici soluti normalis rniscueris praecipitatum flavo
album oriatur, liquor supernatans nec nova portione 
argenti nitrici nec acido hydro-chlorico praecipitatum 
maíus ín acido nitrico insulabile deponat. 

288. Natrium carbonicum crystamsatum. 
l\Ta.trium oa.1·bonicum. Ca1·bonas Soda.e. Al· 

ka.li minera.le. Sal Sodae. 

Crystalli rhomboidales, decolores, aere cito fatiscen · 
tes, ín partibus duabus aquae frigidae, in omni quanti
tate aquae bullientis solubiles. 
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Ha a vizoldatot higitott kénsavval lúltelited, sem 
kénhydrogen, sem kénccssav-szagol ne mutasson, se 
kénl ne válaszszon ki, valamint kénhydrogenviz által sem 
zavarodjék meg. Konyhasóval és kénsavas natriummal 
ne legyen fertüzletve, ennélfogva 10 gramm szénsavas 
nalrium 6\J·S kübcent.imelcr lúgrnérö folyadék által te
littessék. 

A durván széllörl jegeczek langyos helyen a leve
gőre kitéve, súlyuknak lübh mini hal tizedét vesztik el. 
Az ily módon kelelkezö por: 

Natrimu carbonicum llilapsum, Elmállott 
szénsavas natrimn neve alall legyen készletben. 

289. Natrium hydro-carbonicnni. 

Szénsavas hydro-natrium. 
Szénsavas köneny-szikeny. Savanyú szén· 

sava.s natl'ium. Két-szénsavas szikeny. 

NaHC:03=84. 

Jegeczes, átlátszatlan, a levegőn .el nem málló kér
gek, 13 súlyrész vízben oldhatók. A vizoldat kénsavas 
magnesiumrnal csapadékot ne adjon. 8 gramm savanyú 
szénsavas nalrium hevilés állal mintegy fi gramm ma
mclékol hagyjon, mely telítésére legfeljebb 95 kübcenti
meler lúgmérö f'olyauékul vegyen igénybe. 
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Solutio aquosa, si aciclo sulplrnrico cliluto supersa-
luralur, nec oclorem gasis hydro-sulfurati, nec sulfurosi 
spargal, nec sulfur cleponat, nec aclclila aqua hyclro-sul
furata lurbelm. Nalrio chlorato el sulfurico ne nimis sil 
inquinatum, hinc granunala 10 nalrii carbonici nculra 
recldanlm cen!irnetris cubicis 6\J·S solutiouis alcalirne
lricae. 

C:ryslalli rudiler lusae el iu loco lepiclo aeri exposi
tae ullrn sex decimas pouderis partes perclunt. Pulvis 
incle enatus sub nomiue: 

Natrium carbouicum <lilapsmn (siccnrn). 
praeslo r:il, 

289. Natrium hydro-carbonicum. 
Natrum bicarbonicum. Bicarbonas Sodae sive 
Na.tl'i. °<Jarbonas Sodae a.cidulus. Bicarbonas 

natricus. 

NaHC:Oa = 84. 

C:rustae crystallinae, opacae, aere non faliscentes, 
in aquae part ilms l3 solubilcs. 

Solutio aquosa cum rnagnesiG sulfnrico praecipita
lurn ne eclaL 

Gramnmla 8 natrii hyclro-carbonici per ignilionern 
derelinquanl grammala circiler 5, quae acl perfectam 
neulralisationem exposcant acl sumrnum centimetra cu
bica \l5 solutionis alcalimelricae. 
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Ha a vizoklatot higitolt kénsavval lúlteliled, sem 
kénhydrogen, sem kénecssav-szagol ne mutasson, se 
kénl ne válaszszon ki, valamint kénhydrogenviz ttllal sem 
zavarodjék meg. Konyhasóval és kénsavas nalriummal 
ne legyen f'ertöztelve, ennélfogva 10 gramm szénsavas 
nalrium (HJ·S kübcenlimelcr lúgmérö folyadék által te
littessék. 

A durván szétlürl jegeczek langyos helyen a leve
gőre kitéve, súlyuknak lübb mint hal tizedét vesztik el. 
Az ily mótlon keletkező por: 

Natrium carbonicmn tlilapsum, Elmállott 
sztínsavas natrium neve alall legyen készletben. 

289. Natriu111 hydro-carbonicnm. 

Szénsavas hydro-natrium. 
Szénsavas köneny-szikeny. Savanyú szén

savas natl'ium. Két-szénsavas szikeny. 

NaHC03=84. 

Jegeczes, átlátszatlan, a levegőn el nem málló kér
gek, 13 súlyrész vizben oldhatók. A vizoldat kénsavas 
magnesiumrnal csapadékot ne adjon. 8 gramm savanyú 
szénsavas nalrium hevilés állal mintegy 5 gramm ma
radékot hagyjon, mely lelitésére legfeljebb 95 küllcenti-
1nl'ler lúgrnérö l'olyadékol veg·yen igénybe. 
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Solutio aquosa, si acic1o sulplrnrico diluto supersa-
luralur, nec odorem gasis hyc1ro-sulfurati, nec sulfurosi 
spargal, nec sulfnr deponal, nec addila aqua hyc1ro-sul
furata lurbelur. Nalrio chloralo el sulfurico ne nimis sil 
inquinatum, liinc granmmla 10 nalrii carhonici neutm 
rcddanlur cenlimelris cubicis 69·8 solutionh; alcalirnc
lricae. 

Cryslalli rudiler lusae el in locn lepido al'ri exposi
tae ultra sex dccimas pomleris parles perclunt. Pnlvis 
ind e enalus sub nomine: 

Natl'ium cnrbonicum llila11sm11 (siccum). 
praeslo sil, 

289. Natrium hydro-carbonicum. 
Natl'um bicarbonicum. Bical'bonas Sodae sive 
Natl'i. 'ca1·bonas Sodae acidulus. Bica1·bonas 

natl'icus. 

NaHC0u=84. 

Crnstae cryslallinae, opacae, aere non fatiscentes, 
in aquae parlibus 13 solubiles. 

Solutio aquosa cum magnesi<J sulfnrico praecipita
lum ne eclal. 

Grammala 8 nalrii hydro-carbonici per ignilionem 
derelinquanl grarnmala circiler 5, quae ad perfectam 
neulralisalionem exposcanl acl sumrnum cenlirnetra cu
bica 95 solulionis alcalimelricae. 
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290. Natrium hydro-oxydatum solutum. 
Oldott szilceny-könéleg. 

Maró szikenylúg, 

Végy: Jeg·eczedett szénsavas szikenyt 
ötszáz grammot 

Le1Járolt vizet kétezer grammot 
A vas üstben forró oldathoz adj apránkinl 
Mészenyéleget százhuszonöt grammot 125 
melyet elébb 

500 
2000 

Le1iárolt 'izzel ötszáz grammal 500 
megoltottál és elegyitettéL 

Főzd folytonos k<1varás mellett mindaddig, míg a 
folyadéknak szürlézett próba részlete sav hozzáadására 
többé nem pezseg; ekkor szúrd át vásznon és hagyd 
teletöltött, jól zárt üvegpalaczkban leülepedés által meg
tisztulni. A derült és óvatosan letöltött folyadékot. azután 
forralás utján párold be, mig lehütve fajsúlya 1 ·35 lesz. 

Tökéletesen zárt üveg·palaczkhan tartsd. Használat. 
alkalmával a folyadék az üledékről letöltendő. 

291. Natrium jodatum. 
Jodnatrium. 

Szikenyiblag. 

NaJ, 2H2ü= 186. 

A dülény, rendszerhez tartozó-átlátszó, csíkos leme
zeket képez, melyek a hevilésnél megolvadnak. A leve
gőn huzamos idő után megnedvesednek és vöröses színt 
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290. Natrium hydro-oxydatum solutum. 
Na.trum oausticum solutum. 

Rp. Natri carbonici crystallisati 

Aquae destillatae 
grammata quing~nia 500 

grammata duo millia 2000 
solutionis in !ebet.e ferres ebulienti ad de sensi 111 

Calcii oxydati 
q. s. circa grammata centum viginti et 

quinque 125 
cum 
Aquae destillatae 

grammata q11inge11ta 500 
exstincta et mixta. Coquantur sub agitatione continua do
nec particula exempla et filtrata aciclo affuso non am
plius effervescit, tum liquor subsidenclo depurelur in 
lagena vitrea omnino repleta el bene clausa. Limpidum 
elein caute deffusurn buliendo ernporetur, donec frige
factum sit grav. specif. 1 ·35. 

Servetur in lag·ena vitrea bene clausa. ln usum 
vocatus liquor a sedimento clecantandus. 

291. Natrium jodatum. 
Jodu1·etum Natl'icum. Jodidum Natl'ii. 

NaJ,2H20= 186. 

Crystalli striatae, larninares pellucidae ad systema 
rhomboiclale pertinentes, calefactione liquescenles, in 
a~re post longius tempo1is spatium humescenles, 

I 
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vesznek fel. 0·6 rész vizben, valamint borszeszben is fel
oldódnak. A vizolclat higitott sósavval ne pezsegjen és 
sárgás-barna szint ne vegyen fel. Chlorbariummal alig 
zavaródjt\k meg és felesleges légenysavas ezüsttel erős 

sárgásfehér csapadékot adjon. E csapadék ammoniával 
összerázalván, a megszürl folyadéknak légenysavval 
való túltelilése nlán legfeljebb gyengén megzavarodni, 
de csapadékot adni nem szabad. 

292. N atrium nitricmn. 
légenysavas .natrium. 
Légenysa.va.s szikeny. 

NaNOn=85. 

Végy: 'l'iszta lligitntt légenysavból 
négys'{áz grammot 400 

apródonkint adj hozzit: 
Szénsavas hy<lro-nntriumból 

I t 120) a1111yit (mi11tegy S'{á'{ ws\ grammo 
mennyi a pontos Leliléshez sziikséges .. 

A folyadékot melegitsd fel a szénsav telJeS elüzése 
végett, még melegen szürlézd le és párologlasd el. ~n~
nyira, hogy felületén jegeczkéreg keletkezzék. A luhules 
áÚal nyert és az anyalúg ismélell bcpárlása állal kelel-
kezett jegeczek rnegszáritva tartassanak el. . 

A ferdénylapú, csaknem köbalakú szit:telen !egc
cmk a hevitésnél megolvadnak, kél súlyrész htclcg vtzbe~1 
kiinnyen, forró vizben saját súlyuknál kevesebb menny1-
<én·ben oldhatók. A vizoldal kénkönenyviz állal ne za
~a~·odjék meg, chlorbariummal és légenysavas ezüsltel 
legfölebb csapadék.nyomokat adjon. 
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nlque colorem rnbescentem incluunt, in partibus 0·6 
aquae, el in spirilu vini solvuntur .. Solutio B;lJUosa cum 
acido hyclro-chlorico rlilulo ne cffct'Yescal, ncc colorem 
rubro-fuscum inclual; cum baryo-chlomlo lenlala vix 
lurbelm· el cum arg·enl.o nilrico superalmnclante prac
cipitatum flavo-alhum aburnlans deponal, quod cum am
monia conqunssalum liquorem pmebeal, qni aclclila acidi 
nilrici copia excedcnle lanlummoclo modice turbidus 
evadal, non vero pmecipilal um cleponal. 

292. Natrium Nitricum. 
Nitra.s Sodae. Nitrum cubioum. 

NaNOg = SG. 

Rp. Acilli nitriei <liluti imri 
grammata q11adri11ge11ta 4.00 

sen.siI!l ingere 
Natl'ii l1yd1·0-carhonici 

q. s. fere (grammata ce11/11m et viginli) 
ad perfectam salurationcm. 
Liquor calefiat ad per!'eclmn acicli carbonici expul

sionem, elein fervidus aclhuc fillrclur ct evaporctur clonec 
pellicula cryslallina adpareal. C:rystallos refrigcralione 
el ilerata evaporalionc oblenla~ el siccatas scrva. 

C:ryslalli rhomboiclales !'ene cubicae sinl Llccolorcs, 
calefaclae liqucscenles; in aquae frigiclae dualms parli
lms facile, el in fervidae aequali minore quantitalr. solu
biles. Solutio aquosa aqua l!ydro-sulfurala ne tmlll'
tur, haryo chloralo rel arg·l'nlu 11ilrirn lentata nonnisi 
vesligia pmecipilali prrnlal. 

20 
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293. N atrium J)hosphoricum . 
. Phosphorsavas natrium. 

Vilanysavas szikeny. 

Nn2HPO.i, l 2H20='.l'18. 

J\z :írúbeli só úljpg·eczil0s .'íllal tiszlillassék meg·. 
N<•gyoldali"1, :'dlúlszú lmsúhnk: i::ren kiinnyen elrnúl

lanak, égn•nyrs lrnlúsúnk, .j. súlyrc'sz hicleg, 2 súlyrész 
meleg· vizhPn nlrlhatók. A viznldal d1lorhariummal fehér 
l'.S:tpach~kol ad, mdy liigiloll sús:whan lPljespn felol1lhaf1j. 
A h-,g·enysavas ezüst :'tllnl kelelkrzii s:'1rga csnpadrk szin

!t•n maradék ni'll'iil olrlódj(•k l1igit.oll l<•genysavlmn. A 
vizoldat. sósavrnl mcgsavanyilva, hn-hyrlrog·en viz :'tllal 
ne zavarodjék meg" 

2911. Natrinm silicicu111 liquichun. 
Folyó kovasavas natrium. 

Vizüveg. 

Fajsúlya t ·!• legyen. Egy negyed súlyrész 90 szú
zalékos borszeszszel pJegyilve, csapadékot adjon; lm az 
nem úll elő, akkor a készilmény szabad nalrium-liydro
xydol lartalnmz. Ily k0szilmény .iavittassék nwg !Jeyeny1•n 
kiejlrlt kovasavvali f'iizf>s úllnl. 

2~15. Natrium sulfnricum crystallisatum. 
Jegeczedett kénsavas natrium. 

Kénsavas szikeny. Glaubersó. 

Na2S04, 10H:P=322. 

Az Úl'úl.wli sú jPgel'.zill>s :'tllal liszlitlassék meg. 

1 

1 
i 
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293. Natrium phosphoricum. 
Natrum phosphoricum. Phosphas Sodae. Sal 

mirabilis perlatus. 

Na2HP0.1o12H20 = 358. 

Sal venalc nova cryslallisalione purgetur. 
Sisl.il prismata lelragona, pcllucida, verum cilo fo

lisccnlia, rcaclionis alealinae, in aquae frigidac parlibus 
4„ in forviclae parlibus 2 solubilia. 

Solutio aquosa Jmryo cltloralo lenlala pmecipila
tum pdal, quod adclito acido hydro-cltlorieo ex integrn 
solvilm. Simili mo<lo se lmbeal praccipitatum flavum 
cum argenlo nilrico pro<luclum reagente acido nilrico. 

Solutio aquosa per acidum ltydro-chloricum dilu
lum ct aquam hydro-sulf'nmtmn ne lurbelur. 

294. Natrium silicicum liquidum. 
Sil pomleris specilid t · 4. Cum quarla poncleris sui 

parte spil'ilus vini 900/0 mixlum praccipilalum deponat, 
cujus defeclus praesenliam nalrii ltyclro-oxyclali liberi 

indieaL Conigilm lale praeparalum coquendo lit1uorem 
cum acido hydro-silicico recenlt•r praecipilalo. 

295. Natrium sulfuricum crystallisatum. 
Natrum sulful'icum c1·ystallisatum. Sulfas 

Sodae. Sal mh-abilis Glauberi. 

::ial venale norn cryslallisaliuuP purgdur. 
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.leg·eezes, könnyen elm:'tll<'> damhok, melyek 3?,0-núl 
egy lmmmd súlyrész Yizhen oldhulök. A vizoldal. sem 
kénhydrogmvizzPl, srm kénmnmoniummal csapadékot 
ne a<ljon. 

A jegeczedcLL kénsavas · 1mlriLun szúraz leveg·ön 
súlyúnnk küzcl felél veszti el és fehér porrá omlik s;él; 
mely 

Natrimu snlfuricnm <lila1isum (s. siccnm). 
Elmállott klmsavas natrium ·- név alatt készen 
lartassék. 

296. Nux mosCliata. 
Szerecsendió. 

1V1yristica fragrans Bouttuyn, a Molukka
szigeteken tenyésző fa. Szerecsendiófélék. 

Peléded mag·. kél és föl cent.imeter hosszú, súlyos, 
kil"lil reczés, g·yakmn fehér porml behintve, heliil hala
\';'~nylmmús, a helsö hmok sel éL narancsszínü nyúlYúnyni 
miall. rúgollan néz ki, kellemes illatos szagú, sajttlsúgos 
égető illatos ízü. A i\Iyrislica frtlua Houtl. peués;es, 
künnyü, rovaroklúl rúgott, gyenge fzü és szagú, hosszú
dad, nagyobb hosszúságú magvai Yetlesse1wk el. 

' 9n7. N . T _,, . i'ILT vomrna. 
Ebvészmag. 

Strychnos 1u1x vomica Linn., keletindiai fa. 
Ebvészma.gfélék. 

.iUag·vak. korungalakúak, kerekdedek. kél és fél 
1·1·ulinlf'l1·r ltusszúsúgúak, k(·I 1nilli11wl<'t' vaslag·ok, küzr-
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Sistit frusl;t crystalliua fali:;ceHI ia, suli l.cu1pernl urn 
330 in lertia parte aquae solubilia. 

Solutio aquosa arnmonio hydro-sulf'nrnto l.entala 
praecipitatum nullnm producat; quocl cl.iam cle aqun 
hydro-sulfurata valel.. 

Natrium snlfuricrnn ael'i skco eXJHJ:;ilu111 di1nidmun 
!'ere poncleris sui penlil el iu rmh·erern album <lilabil.ur, 
q ui sub nomine : 

Natrium sulfuricum dila1isum (siccmn). Sal 
ruirabilis dihqisus 

praeslo sit. 

296. Nux moschata. 
Myl'istica. f1·a.gransHouttuyn; arbo1· in i11sulis 
Moluccis crescens. My1·isticeae R. Brow11. 

Nucleus (Nux mosdiala, :::iemeu Myl'islicae) ovnlis 
ad cluo el dimidium cenlimelrn lougus, ponderosus, ex
lus reliculalus, :;aepe pulvere albo aclspersus, iul.us pal
licle subfuscus, inlegumeµli interioris processibus ob
scure amanliaci:; nuniuatus, odorb grnle aromatici, Jie
culiaris, saporis J'ervido-aromalici. i\Incidu,;, levis, ah 
insectis corrosus, saporis el odoris de!Jilio1i.:, J\lyrisLicae 
faluae Houll. progeuies, roruiae olilougae el rnajoris 
longiludinis rejicialur. 

t 297. Nux vomica. 
St1·ychnos nux vomica Lin11; arbor India.e 

01•ientalis. Sti·ychnaceae Blume . 

Semiua (Nux \'Olllica SemL'll :::ilryd111i) dbcoiclea, 
orbiculala, circilcr duu el dirnidia eeutimel ra Ja ln, du<> 
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pükön köldökösek, l'elcU.éhh apró, sl'lyernszerü, szUrke
sárga, odasimuló szörökkel ellátva, vékony, szorosan 
odatapadó burokkal, továbbá szamszerü, fehéres. szür
kés-sárgás, szagtalan, Iegkcserübb ízü, ketté vála~ztható 
fehérnyével, melynek alapjú\1 az ébrnny található. 

298. Olea aetherea. 

Illó olajok. 
Folyadékok, itató papirosra cseppentve, borlangban 

oldható foltot nem hoznak létre, lassankiut fokozott me
legben elszúllanak, épen semmi Yngy fclet.léhh csekély 
maradékot hagyva húlra; bmsónyi nagyságú olvasztott 
mészenyhalvag olajjal rázatván, az se nem folyik szét. . . 
se nem lágyul meg. 

299. Oleum Anisi. 

Ánizsmag-olaj. 
Közönséges únizs gyümölcséhől1Vt!pin·olnglalás itllal 

készitve, legyen t.iszl.n, szh1tele11 vagy súrgús. 
+ 1 u0-nál mcgszilúrdul, s r~szben jegcczes l.li

t\ n1cggé lesz. 

Közönbüs kémlialúsú. ()QO-ú borszesz kétszeres 
egészen húromszoros mennyiségében teljesen oldatik. Az 
iblany feloldúsa alatt megmelegszik. 

Húromuegycd rész szilárd é:; egy negyed rész folyó 
illó-anyagból áll. 
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millimelrn crnssa, rnedio urnbonala, pilb rninulissimis, 
scriceis, cincrco-od1roleucis, adpressis veslita, constanl 
ex inlegurncnlo lenni, arcle mUmerente el ex albnminc 
corneo, albido yeJ griscoilavo, bipartibili, basi embryo
ncm concelanlc, iuocloro, saporis amarissirni. 

298. Olea aetherea. 
Sint liquida, quornrn gulta in chartam bibulam de

lapsa maculam pingucm, in akohole irn;olubilem ne de
rclinqnat, sub calore sensim auclo avolent, rcsiduo vel 
nullo, vcl nonuisi percxiguo dereliclo; frnslillnm cakii 
chlorali magniluclinis pisi cum oleo fusi qum;salnm ncc 
c1il1luat, ucc emollescat. 

299. Oleum Anisi. 
Sil limpidnm, decolor, vcl subllavwn. - Tcmpcra

tma + 1 oo rigcscal, el iu massam cryslallinam ex parte 
allcat. 

Sil rcaclionis neulrius. 
ln spirilu Yi1ü \JUO parl.ilms <luabus, ns<Jtie lrilms 

perfecte solvilul'. Snb jodi solulionc calelíL 
C:onsislit e parlibus lrilms quartis :;lcaropte11i cl 

mm quarla claeopleui. 

_ _,;w 
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300. Olemn Aurantü florum. 
Narancsvirág-olaj. 

Szintelen, híg, idővel megsárgul, s végtére: barnás
sárga színü lesz. 

90°/0-os borszesz egyenlő mennyiségében kö1í11yen, 
mig vizben alig olclalik. 

Kémlmlúsa közöubös. 
lblany hozzáadúsúra szétdurran. 

301. Oleum Aurantiormn corticum. 
Narancshéj-olaj. 

Tü;zla, szí11lele11 vagy lcevéssé sárgá~, igen liíg;, kö
zönbös kémhatású. !J00/0-kú borszesz ölszörös mennyi
ségében oldlmló. 

Iblanyl adva ltozzú, eldurran. Légenysavval rnele
gillel.vén, éléuken szélbonlatik. Szaulfrlfa veres feslenyél 
feloldja. 

Kelleu1cs, kissé kesernyés ízü. 

302. Oleum Berga1nottae. 
Bergamottahéj-olaj. 

J(cvés~é zavaros, ::;úrgá::;, liszlilva :-:1zínleie11, híg. 
Felényi meunyiségü !J00/0-os borszeszheu liszlún 

oldalik; hosszabb időn át állva. ·1e
0
°·eczes lömeo-. vúlik ki . ' " 

belőle, mely borszeszben kevésbé oldhalö. 

Hamanylúgban olclalik (a narancs- és czilmmhéj
olaj nem). 
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300. Oleum Aurantii florum. 
Oleum Neroli. 

Sil clecolor, lenne, lempore llavestit, d rlernnm co
lorem fusco-llavum assurnmit. 

ln aequali parte spirilus vini 900/0 fücilc el in aqua 
· vix solvitur. 

Sil reaclionis neLürius. 
Sub acltlilioue jocli cxplodil.. 

301. Oleum Aurantiorum corticum. 
Sil limpidum, eoloris expers, vel subflavcscens, co11-

sislenliac valde lenuis, reaclionis neulrius. 
Solvilur in spirilus vini 900/0 parlibus quiuque. 
Sub addilioue jocli exploclil. Cl!l11 aciclo 11ilrico cale

füclurn viviclc cleslrnilur. Pigrnenlum ligui saulali rnbrum 
solvit. 

Sil saporis grali cum alic1ua arnariludiue. 

302. Oleum Bergamottae. 
Sil sublimpidum, llavesceus, reclilicalurn decolor, 

lenne. 

Iu dimidia pa1'le spiriLus viui \!0°/0 limpide solvalur, 
el. per longius lempus asservalum massam cryslallinam 
in spirilu vini minus solubilem cleponil. 

lu solulione Kalii Jiycll'ici solvillll' (oleum corlicis 
amantiorum el cilri uou). 
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Az ihlanyl gőz és meleg kil't;jleBzi.ó;e mellett föloldja. 
A szaulúlfa veres rest.cnye nem oldatik. 

Íze kesernyés-illalos, valamennyire csípős. 

303. Oleum Carvi. 

Köménymag-olaj. 
Színtelen, híg; állás közben sárgás és slirübh lesz. 
Kémhatása közönbös. 
Vízben kevéssé és eg·yenlö rnennyiségü \J00/0-os bor

szeszben oldható. 

lblanyl csekély gözképzés és a meleg fokozása mel
lel[ föloldja. Légcnysavval me!cgfü.el.vén, hevesen szét
bomlik. A szanlaldékol részben foloklja. 

304. Oleum Caryophyllormn. 

Szegfűszeg-olaj. 

Tiszta, színtelen vagy sárgús, sürüs, kémhatása 
kevéssé savi. 

Borszeszben , uemkülönbe11 lörnény cczetsavban 
könnyen olclat.ik. 

Az iblm1yl cscmksc11, a szmllaldékol gyoföa!l és lcl
jescu feloldja. Légcuysa v.val rngy meleg kifejlődése és 
lángralohbauas mellel! szétbomlik. Ké11sav befolyása alall 
kék színü lesz. 

Allrnló szagú és égdö, illalos izü. 
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.Joclnrn sub vaporum el caloris fortiori cvolutione solvit. 
Pigmentum rubnun santaliligni non solvitur. 

Sit saporis cum aliqua acrccline amaro-aromatici. 

303. Oleum Garvi. 
Sit clecolor, tenue; lemporis tractu subflavum, spis

sins evaclit. 
Sit reactiouis Heutri us. 
ln aqua parum el in spiritus vini !)0°/0 aequali 

parlc solubile. 

Joclum sub parci vaporis evolutione et caloris au
dionc solvit. Cum aciclo nilrico calefactum vehcmenler 
clestruitur. Santalinum ex parte solvit 

304. Oleum Garyo11hyllorum. 

Sit limpiclum clecolor, vel llavcscens, spissiusculum, 
el. reactionis parum acicluli. 

ln spririlu vini nec non iu acido acelico concculrnto 
facile solvitur. 

Joclurn lenle et saulalinum cilo el perJccle solvil. 
Aciclo nilrico conceutralo sub forlioris caloris evolulione 
el cletlagralioue deslruilur. Sub acidi sult'urici iulluxu co
lorem coeruleurn assummil. 

Sil ocloris fragranlissimi el :;aporb ureulis, aro
malici. 
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305. Olen111 Cinnanwmi. 
Gassiakéreg-of aj. 

Tbzla, súrgús, végtére barmtszínü, slirüs, közöuhfü; 
kémhatású. Borszeszben igen könuyen oldható. Az 
iblanyt némi mozgús es a meleg észrevehelö fokozttsa 
mellett telolclJa. 

Íze és szaga ke1'ésbé kellemes mint a !Uhéj-olajé. 

306. Olemn Citri. 
Gzitromhéj-olaj. 

Tiszta, színtelen vagy s(trgás, igen híg, kémhatá:;a 
közönbös, hétszer annyi 900/0-os borszeszben oldható, 
zsiros olajokkal köunyen elegyedik. 

Iblany hozzüafütsakor eldmrau. 

307. Oleum Foeniculi. 

Édes kömény-olaj. 
Tiszta, színteleu vagy súrgás, híg, némelykor már 

oo felelt megmered. !J00/0-os borszeszben oldható. 
lblanyt majdnem mozgás uélkül feloldja. 

308. Olemn Juni1rnri. 
Boróka-olaj. 

Tiszta, szinleleu vagy súrg«is, híg·, közönbös kém
halású, 10-12 rész \JOU/0-os borlant;ktt1 olclalik. 

Levegő hchalása alatl gyúntús anyaggá vúllozik át. 
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305. Oleum Cinnamomi. 
Oleum Ca.ssia.e cinna.momia.e. 

Sit limpiclum subflavum, clemum in colorem fuscum 
vergens, spissiusculum, reactionis neulrius. 

In spirilu vini facillime solvendum. 
.Todum paullula agilalione el manifesla caloris au

clione solvit. 
Saporis cl odoris minus amoeni quam oleum cin

namomi. 

306. Oleum Citri. 
Oleum de Cedro. 

Sil limpidum, clecolor, vel flavescens, admodum 
lenue. rcactionis neul.rius, in seplem parlilms spiritus 
vini .!JOO/c solubile el cum oleis pinguilms facile mi
scendum. 

Sub r .lclilione jodi explodit. 

307. Oleum Foeniculi. 
Olcum limpidum, decolor aul subflavum, tenne, 

nonnunqumn jam supra oo rigescit. In alcol10le 90°/u 
solvilur. 

Solvil jollum fere lranquillc. 

308. Oleum Juniperi. 
Sil limpidum, tlecolor, aul llavesccns, tenne, rea

clionis neulrius el in alcoholis 900/0 10-12 partilms 
Bolubile. 
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Iblanynyal meleg- és gözképzüdés mellett szét
durran. 

309. Oleum Lavaudulae. 
Lavandula-olaj. 

'r· t · • 1sz a, sargas vagy zi.Hcles-sárgús~ híg·, savi kén1hn-
lású, 90°/o-os borszeszben minden aninyban oldható. 

lblanynyal nagy meleg és sok gőz kifejlesztése nJt>l
lett eldmrnn .: léµ·rnysavval fözYc, szélbonlalik. 

310. Oleum Macidis. 
Szerecsen dióhéj-olaj. 

Friss állapotban színtelen, állás közben barnás lesz 
és szilúrd illó anyag vttlik ki, híg, kémhalúsa közünbös: 
vizzel l'<\zva, ennél könnyebb és ennél nehezebb olajj:l 
szétvúlik, mely vaj-összetarütsú: borszeszben könnyen 
oldatik. 

Iblanynyal hevesen eldurran; a szantálfa veres f'es
tényét feloldja; kénsav hozzüadúsakor gyenge meleg ki
fejlesztése mellett szétbontatik. 

311. Oleum Meuthae crispae. 
Fodros-Menta-olaj. 

Sürgás, híg, 90° / 0-os borszeszben minden arányban 
oldható. 

Az ihlanyt majdnem minden mozgás nélkül fel
oldja. 
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Suh influxu al'!·is in rnasrnrn resinosam abit. 
.Todo sub evolutione caloris et vaporis explodit. 

309. Oleum Lavandulae. 
Sit limpirlum, subflavum, aut e snbYil'icli suhflaYnrn, 

lcmic, reaclionis acidac, in spirilu vini 90°/0 suh ornni 
prnporlionc solnhilP. 

.Tollo, magrnun ealorem el mullurn vaporem PYol
wns, delouil. Acidu nilrico dunrnle ealefadioue de
s l nü l,~H". 

3IO. Oleum Macidis. 
Heccns paratum colol"is expers, lraclu lemporis eva

Llil subfuscum el stearoplcnmn deponit ; est lenne, rca
clionis neulrius, aqna quassatum in oleum aqua levius 
cl oleum grnvitu' lml.yri consis!enliae separalur; in spi
rilu vini facile solvitur. 

.Jodo vehemen!er explmlil; solvil pigmcntum ru
ln·um ligni san!ali: suli nlldilione acidi sulfurici cöloris 
mitis acl.ionc deslmilur. 

311. Oleum Menthae crispae. 
Sit coloris subflavi, lenne, reaclionis neulrius, iu 

spirit.u vini 900/0 sub onmi proporlione soluhile. 
.JoLlnm fpre lranquillc· solvil. 
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312. Olen1u Meuthae piperitae. 
Borsos-Menta-olaj. 

Tiszta, színtelen vagy súrgás, híg, egyenlő mennyi
ségü 900/0-os borszeszben olrlhatü, íze égető hüsifő. 

Az ihlanyl egészen nyugodtan feloldja. 

313. Olenm Rosarnm. 
Rózsa-olaj. 

Színlelen vagy halaványsárgás, surus, 260-nyi hő
mérséknél megmered, szerfelett átható szagú, savi ha
lúsú, vizben alig, 220-nyi hőmérséknél harrninczhárom 
rész 900 / 0-os borszeszben oldható. 

Az iblanyt csendesen, a veres szanlál-festenyl pe
dig teljesen feloldja. Kénsavval főzve részben felbon!alik. 

Egyharmacl(tlmn illó, szagos folynclt~k, mig kétlmr
nmclúlmn szagtalan, szilárd anyag. 

314. Olenm Rosmarini. 
Rozmarin-olaj. 

Tiszla, O'Zínlelen vagy züldes-súrga, híg, 900/
0
-os 

borszeszben minden múnyban olclhalö, úllús közben ke
v1}s szilárd illó anyag válik ki belőle. 

Az iblanyl sugúrszcrüen liit'lénő lükések és meleg!Cj
lüdés mellel! oldja. A szanl;ill'a fr•sleuye részben oklatik. 
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312. Oleum Menthae piperitae. 
Oleum limpidnm decolor aul flavescens, lenne, in 

pari ponclere spiritns vini 000;0 solvemlurn, saporis men· 
tis refrigeranlis. 

.Tmlum perfecte lranquille solvit. 

313. Oleum Rosarum. 
S.t coloris expers aul pallide subflavum, subspis

smnque, lemperalura 2r,o solidescens, odoris fTagranl.is
. simi, 1·c·adionis acid;w, in aqna haucl, el sub tempernlma 
220 in parlibus ll'iginla ll'ilms spirilus vini 900/

0
solubile. 

.Toclum lrnnquilll' el pigmenlum santali rnhri per
fecle soh'it. Cum aeidu snlf'mieo coclnm e parte deslrni
llll'. C:onslat ex elaeopteni volalilis odori 1/3 et slearo-
11teni inodori 2/3 parlibus. 

314. Oleum Rosmarini. 
Oleum Anthos. 

Oleum limpidnm, coloris expern, aul e subviricli fia· 
vum, tenue, in spiritu vini \:J00/0 omni proportione solu
hilP, temporis 1raclu stearopleni exiguam quanfilalem 
deponil. 

.Toclmn snb dl,pulsionum radiiformium el caloris evo
lnlio1w solvil. Pigmenlum ligni smitali e parte solvifnr. 

:!I 
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315. Oleum Sina1lis aethereum. 

Mustár-olaj. 
Tiszta, színtelen vagy sárgás, felettébb átható csípős 

szagú, égető ízü, kémhatása közönbös. 

145-1480-nyi hőmérséknél forr, ölven rész vizben, 
barlangban és borégényben könnyebben oldható; a vizes 
oldal gyorsan felbomol. Iblanyt csendesen oldja fül; 
légenysav hatása állal hevesen szétbontalik. 

A bőrt megveresiti. 

Ha a világosságnak hosszabb ideig ki van téve, 
verhenyesbarna színü lesz, s szcnycs narancs-színü vál
mány képződik. 

316. Oleun1 Terebinthinae rectifi.catnm. 

Tisztitott Terpentin-olaj. 
Színtelen, híg, a levegőn állás közben gyántús tö

meggé vúllozik. 

Kémhatása savi, hét rész 900/0-os borszeszheu 
oldlmtó. 

Iblanynyal megmelegedés és gőzkifejtés közben szét
durrnn. 

Fenyii-olajjaL mely füstös szagú, ne legyen tisztú-
lalanitva. · 

315. Oleum Sinapis aethereum. 
Allylii Sulfocyanidum. Allylii Rhoda.nidum. 

Sít limpidum, coloris expers, aul subfla vum, odoris 
penetrantissimi acris, saporis urentis, reactionis neutrius. 

Sub temperatma + 145-1480 elmlliet. Solvitur 
in aquae partibus quinquaginta, facilius in alcohole, el 
in aethere. Solutio aquosa cilo decomponitur. Jodum 
tranquille solvit; sub aclione acidi nilrici vehementur 
deslruitur. 

ln cute qua rubefaciens agit. 

Per longius tempus luci expositum, assummit co
lorem rutilo-fuscum ct scdimentum sordide aurantiacum 
exoritm. 

316. Oleum Terebinthinae rectificatum. 
Spiritus Terebenthinae. 

Oleum coloris expers, tenne, aere expositum in 
massam resinosam transi t. 

Sit reactionis neutrius, in parlibus seplem spiritus 
vini 900/0 solubile. 

Jodo sub culefaclione el vuporis evolutione ex
plodit. 

Cave, ne sit adulleratum oleo pini, quod odorem 
praebet empyreumaticnm. 

21~ 
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317. Oleum Yalerianae. 
Gyökönke-olaj. 

Zöldes-súrga Yagr barna. híg, idö lelll'vcl sii1·iihh, 
:-;zi,·üs, ké1nl1u'túsa igert gyengén savi, vixben kevéssé é:-: 
\1011/o-os borszeszben oldható. 

ll>lanyl. nwleg kifejlése és szürkés-s;irga gőzök kép

ződése mellel t feloldja. Légenysav hozz:'1arl:'1s;lra iholya
színbe tlljtllszö bibo!'l'eres színli lesz. A szántalclékof 
fr•loldjn. 

Az olaj még· kisPhb Yagy nagyobb mennyiséghen 
g')'iikünkesavaf fmfalmaz. 

318. Olemn Amygdalarum dulcium. 
' Edes mandola-olaj. 

V0gy: É<les marnlol:it lzatsr_ái_ grammot noo 
Vas-mozs<n·hnn kellőleg· szélzúzYa, hideg sajlöban 

sajlolcl ki erősen. A nyert olajai szűrlézd és teclcl cl. 
Átlútszö, halvúnys:irga színü, szagtalan, enyhe és 

nr avas izü Jegyen. 

:~rn. Oleum Cacao. 
Kakao-olaj. 
Kakao-vaj. 

Végy: Kakao-magTakat lzatszár. grammot. noo 
Cfyünge pOrkülé~, lellúuiozi't:-; é~ lisztilú::.; után vaR

muzsúrban zúzd szét egyncm1'i péppé, mely a vizfilnliin 
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317. Oleum Valerianae. 
Olemu e subviridi llavum aul fuscum, prirnum 

lenne, temporis !raclu spissim:, le11ax, reactionis vix 
acidae, in aiiua lJHl'll1u, i11 spiril us dni !10°/11 solubile. 

Sub solufioue jodi ca!Pscil, el rnpores dnereo-Had 
cvolvunlur. Adtlilu acicli 11ilric:i incluil colorem purpurco

rubrum i11 violaceam trauseu11fc,1n. Sautali1111111 parurn 
solvi!. 

Oleu111 iusuper w11li11ct acidum valeria11icmn i11 
ma,jori re! uii11ori qmu1lilate. 

318. Oleum Amygdalarum dulcium. 

Rp. Amygdalarum dulcium 
"'rammata sexcc11/a 600 b. 

In morlario J'errco l'ilc conlusa iu prelo frigillo for-
lissimc exprirne. Oleurn ohlentum serrn liltmlum. 

Sil limpiclurn, colorc palliclo llaYo, inoclonun, sa
porb milis, 11011 ranci1li. 

319. Oleum Cacao. 

Butyrum Cacao, 

Rp. Seruinum Cacao grammata sexce11ta GOO 
Lcniter tosla, dccorlitata el 111111Hlata i11 mnrla1·i„ 

feneu cuuluudcnlur ín p11llcm ae11rntliile111, <111a1• i11 bal-
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C:els. szerinti 40 fokra hevittetvén, a sajtóban is ugyan
ezen hőmérsélmél sajtolandó ki a legnagyobb erővel. 

A gyönge hőnél megolvasztott és átszürt olajat 
papirtokokba öntsd ki. 

Sárgás-fehér, a magvak kellemes szagával biró 
enyhe ízü, közönséges hőmérséknél törékeny, gyönge 
melegnél üledék nélkül olvadó legyen. 

320. Oleu1n cadinuni. 
Füstös f enyö-olaj. 

Füstös olaj a Jnnipems oxycedrus fájából száraz 
átpárologtatás által készitve. 

Setétbarna, sürüs, kátrányhoz hasonló. 

321. Oleum Camphoratum. 
Kámforos olaj. 

Végy: Porrá clörzsölt kámfort 
lzannincz grammot 30 

Old fel 
Faolajban 

Jól elegyítve tartsd el. 
hatvan grammban 60 

t 322. Oleum Crotonis Tiglii. 
Kroton-olaj. 

A Krotonmagvakból előállitva, legyen tiszta, méz
színü vagy súrgabarna, sün"i, zsiros, száradó, harmincz
hat rész 900/0-os borszeszben, borégényben pedig köny-

327 

neo aquae 11d 40 C:elsii gradus calefacta, in prelio ejus
dem temperaturae fortissime exprimetur. 

Oleum leni calore liquatum et colatum effunde in 
capsulas chartaceas. 

Sít ílave;;centi album, odoris grali seminum, sapo
ris mitis, temperatlll'a consvcta fragile, leni calore sine 
sedimcnto liquescens. 

320. Oleum cadinum. 

Oleum Juniperi empy1·euma.ticum. 

Oleum cmpyreumaticum e ligno Juniperi oxyccclri 
opc destillalionc sicca paralum. 

Sit obsclll'c fuscum, spissiusculum, picis liquidc 

simile. 

Rp. 

321. Oleum camphoratum. 

Cam1ihorae in pulverem contrita_c . 
grammata trzgmta 

Solve in 
Olei olivarum grammatibus sexaginta 
Intime mh:tum serva. 

t 322. Oleum Crotonis Tiglii. 

30 

60 

Oleum e seminibus C:rotoni~ Tiglii ope expressionc 
obtcntum sit limpidum, coloris mellei aut e llavo-f~sci, 
spissum, pingue, siccescens, in triginla sex partilm~ 
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nyebbeu olclhal.ó; sajátságos kellcmellen szagú, íze kez
detben enyhe-olajos, késöbb azonban igen is larló8all 
égetö. 

323. Oleun1 Hyoscia.mi foliorum coctum. 
Főzött beléndeklevél-olaj. 

Végy: Szétzúzott friss beléndek-levelet 
ötszáz grammot 500 

Faolajat kétezer grammot :!OOO 
Fözd mérsékell hevilés és fölylonos lmvarús mellett 

a nedvesség clll\uéseig, azulán sajlolcl ki és szürlézd. 
A szíírledék legyen 

ezerhétszáz gramm 1700. 

324. Oleum ,Jecoris Aselli flavum. 
Sárga Gadóczmáj-olaj. 

Sá1·ga. ha.lmáj-ola.j. 

Zsiros ofaj, mely a tőke Gadócz (Gad m; lliorr
Jrna Linn.), Kallári Gadócz (Gadns Callarias Li11n.), 
s más a Csontoshalak (Telcostei) remljélll', Tiiskenél
kiiliek (Anacantl1ini) alrendélJe s Gadóczfölék 
(Gado'idei) csalfaljába tartozó, az északi leugerekhcn 
elöforduló Guclóczfajok friss m{1jából magálól J'oly ki. 

Ez sUrüs, úllálszó, :;úrgtls vagy aranyszinü olajt 
képez, melynek gycugc lializc és halszaga van. 

Ne legyeu avas, zavaros, vagy rílomlarlalmu. Az 
olajat eczetsavval ritzd ö:;sze; az igy uyerl szürlézcll 
folyadék kétszer chromsavas Kaliummal: súrga, kénsav
val pedig fehér csapadékot ne adjon. 
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sprilus viui !J00/0, fücilius iu aelltere solubile; ocloris spc

dlici iugrati, :;aporis inilio olcosi rnitis, deiu aulem valdc 
ct conlinuc urentis. 

323. Oleum Hyosciami foliorum coctum. 

Hp. J<'oliorum Hyosciami rcccutium con-
tusonun grammata qui11ge11ta 500 
Olei olivarurn grammata duo millia :!OOO 
Coque igue 111udernlu, su!J agilaliune rn11liuua ad 

Jnuuicli consuu1liouern, deiu ex prime el lillra. 
Colatura ;;it 

grammatum mii/e et septi11ge11tornm 1700. 

324. Oleum Jecoris Aselli flavum. 

Oleum ex hepale recculi Ga<li Jlol'l'huac Li1u1. 
Gll!li Callariac Li1111. el aliarnm spcden1m C«1di 
1 Pisccs, Telcostci, Auacanthini, Gadoi<lei1 111aria 
sepleml rimmlia lm hita11 l.i11m s1 •011h· <'i°fl111·11,: pi 11.~w·, "l>Ís
siusrnlnm, pell11ddu111, fere 1lcrnJ1>r aul llad aut aurnu
liaci, poml. spec. O·\l!J:'l d reaclio11is parnrn acidi: iu 
akol111le e parle et in aet.l1ere perfede solubile. Tem
pernlura t 7° piugue solidu111 su!Jsidel. 

Odoris cl. saporis debilis pi,.,cini. 
Rcjitialur, quofl raucidu111, aul lurbidum est aul 

plurnbum u111li11cl. Olenrn tum acidn atelico tom1ua:;s;1 
cl liquor fi!lrationis opc obleulu:;, :;ub addilioue Kalii 
bichromici colore fla vo, rnm aticlo sulfurico aulcm rnlore 
albo ne praecipiletur. 
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225. Oleum Jecoris Aselli fuscum. 

Barna Gadóczmáj-olaj. 
Barna halmáj-olaj. 

A töke Ga<lócz és kallári Ga<lócz, mesterséges 
melegnek kitelt, vagy rolhacltlsnak indult májából nyert 
olaj nagyobb fajsúlyú és savanyubb kémhatású mínl a 
sárga gadóczmáj-olaj, borszeszben lassan, 7 o melegben 
könnyebben olclhaló, mínl az előbb nevezett sárga olaj : 
szaga erősebb, ize kesernyés. 

326. Oleum Lauri. 

Babér-olaj. 
Friss babérmagvakból vizzeli főzés és kisajtolás 

által készítve, zöld, lágy kcnöcshöz hasonló, szemcsés, 
borlangban részben és másfél rész borégénybcn oldható. 

Babérszagú és keserü izü. 

327. Oleum Lini lotum. 

Mosott len-olaj. 
Végy: Áriíbeli lenolajat, Iehctöleg frisset 

hatszáz grammot GOO 
Lepárolt vizet háromszáz grammot 300 

. Gyakori felrázás mellett álljon egy napig, ezután az 
olajat a víztől elkülönitvén, szürlézd és tartsd cl. 

Átlátszó, nyitklól ment, száradó legyen. 
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325. Oleum Jecoris Aselli fuscum. 

O!enm ex hepale Gacli lilorl'lmac el Ga<li Cal
Iariac calori arlcficiali vel fcrrnenlationí pulriclae expo
sito oblenlum pinguc, coloris flavo-brunei; gravitatis 
spec. majoris et reaclionis magis acicli, ín alcohole paul
lulo, magis (in calore 70/0) solubilc, quam olenm .iecorís 
asclli flavum; odorís fmlíorís cl saporís amaricantis. 

326. Oleum lauri. 

Olcum e fruclilms recentilms Iauri ope coctionc 
cum aqna el expressione oblenlum, sil viricle, nnguenl i 
mollioris consistenlia, grnnulosnm, in alcohole e parte 
el in sesqui partibus aethcris solubilc. 

Sít ocloris laurini, aromatici et saporis amari. 

327. Oleum lini lotum. 

Rp. Olei lini venalis quantoperc reccntis 
grammata sexce11ta üOO 

Aquac de8tillatac grammata trecenta 300 
Stenl sacpius conquassando per cliern. Olcum ·elein 

ah aqua separatum filtra et serva. 
Sit limpídum, mucilagine expero, exsiccans. 



332 

328. Oleum Nucis moschatae. 
Szerecsendió-olaj. 

Szerecsemlióból kisajlolás állal Indiában készil ve, 
hozzánk levelekbe burkolt nég·yszeglelü szilúnl tlarabok
bau hozalik. 

Nara11cs-szí11üeu YHHY súrgúu é;:; fel1éreu 1núrvü.uy
zoU, szereescm1iül1éj11ak meg!'elelö szagú és í7-Ü, borlaug
ban nagy részben, nég·y rész forró borégénybcu pedig lel
jc:0cn oldltaló, G80-11úl meg·olrntL 

Zsiros és illó olajliól {1llé1 keverék. 

329. Oleun1 Olivarum. 
Faolaj. 

Ismert olaj, Jmsz11álalrn a lcglinornabh provcnce-1 
vagy csepegell ohij vétessék. 

'I'iszla, Bti1·gút;: 8Zag!.ala11 Cs ízlele11, o0-1u.í.l r11egn1c
recl, horlaugliau uehezen, borégényben könnyen oldhaló. 

3:rn. Olcum Ricini. 
Himboj-olaj. · 

Végy: Közönséges Himboj-mag·vakat 
lzatszát grammot GOO 

A le!Jámozús uláu sajlold ki a gyü11gé11 melegi!d.t 
sajtúban. A szürh~zell olajat lal'lsd cl. 

Átlátszó, kissé sürü, nrnjtlnem szíulelcu vagy :;úrgúc; 
szinti, kellemes ízü, szaglala11, !ö111é11y-borszeszben oldé
kony legyen. 
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328. Oleum Nucis moschatae. 
Balsa.mum Nucistae. Oleum Nucista.e. 

O!eum e serninihw; l\lyrif;f icae moschatae •~xpres
sione in bulin orienlali pnral.mn arm•rtrn· in massis soli
dis quadrangulis in loliis involulis. 

Sit coloris aut auranliaci aut e fla: o et albo vul'ie
gali, odoris et saporis fragrnnlis Myrislicae moschalur, 
in alcohole magna parte el in quatuor parlibus aelheris 
fernmlis planc solubile, in µrarl1111111 + fiSO lempemlnra 
liqneseens. 

Esl oleum pit1guc, cmn oleo aell1crco mixl.um. 

329. Oleum Olivarum. 
Olenm ve11ak nolissimum. ad nsum nonni;;i pmis

sim1.11n „nlenm oli rnmm 11rovinci11le vel virgineum" ad
hihratur. 

Sil limpidum, colol'Ís subflavi, sapOl'is el odoris ex
pers, rigesccns, in alcohole difficulter el in aellwre facilr 
solnbile. 

330. Oleum Ricini. 
Oleum Palma.e Christi. Oleum Castoris. 

Hp. Seminum Ricini comnmnis 
grammata sexcenta GOO 

Decorticata exprimenlm· in pi·clo leniler calefaclo. 
Oleum fillratum serva. 

Sil limpidnm, saporis lilamli, odoris expers, in spi
l'il u vini com:enlralu solnhile. 
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331. Olibanum. 
Tömjén. 

Boswellia serrata Oolebrooke et B. papyri
fera Hochstetter, Keletindiában tenyésző fák. 

Burseraceák. 

A törzsből ki csepegő és megkeménye<lett gyántás 
nedv, mely hosszúdad vagy gömbölyded, sima, fehéres
sfrrgás vagy halavány-verhenyes, később selétebbé váló 
szemcsékben jön elő, melyek kivül homfrlyosok, mintegy 
porral behinlvék, törékenyek, lapos-lürésüek, viasz
szerliek, tlllátszúk, kesernyés ízliek, meggyujtva szagot 
árasztanak. 

332. Ononis. 
lglicz. 

Tövises Iglicz, félcserje, szántóföldeken és 
mezőkön található. Pillangósa.k. 

Gyökér, igen hosszú, majdnem ujjnyi vastag, sok
szoros,· hosszában gyakran mélyen barázdás, szivós és 
hajlilhatú, igen vékony, kivül setétbarna kérgü, füja fe
héres rostos kemény és haránt átmetszetben nyilvtm-

' ' , , 
valón, de egyentclcnül és legyezőszcrlien sugaras, kevesse 
édeses-kesernyés ízü. Kereskedésben leginkább h_ossz(tban 
széthasilva kapható. 
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331. Olibanum. 

Thus. 

Boswellia serra.ta. Colebrooke et Boswellia 
papyl'ifera Hochstetter, arbores India.e orien

talis. Burseraceae Kunth. 

Succus resinosus e trunco stillans et iiulura tus 
sistit grana oblonga vel subglobosa, laevigata, coloris ex 
albiclo-luleoli, vel subfrufi, scrius obscurioris, exlus 
opaca, quasi pulvcrc inspcrsa, fragilia, fractura plana, 
ccrea, diaplmna, saporis submnari, quum accendunlur 
fragranlia. 

332. Ononis. 

Ononis spinosa Linn„ suffrutex in arvis et 
campis obvius. Pa.pilionaceae L. 

Ratlix praclonga, cligitum !'ere crassa, mulliceps, 
in longitudinem sacpc profumlc sulcala, tenax flexibilis
que, corlice tcnuissimo, cxlrorsurn obscurc fusco, ligno 
albiclo, fibroso, lransversc clisseclo cluro el manifesle qui
clem, secl inaequaliter el tlabelli inslrar racliato, saporis 
paullum e subclulci sulmmari, mamlucata urcns. ln mer
catura plennnquc long'itudinaliler fissa occurrit. 
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t 333. Opimn. 

Mákony . 
. Álomhozó mák, Keleten, kiváltkép Kis

Azsiában honos, s leginkább itt tenyésztetik. 
Mákfélék. 

A megsértett !okokból kifolyó, megszáradt foj
nedv, leginkább lepényekben kapható, melyek kU
lünhOzii nag')'súgú:1k, tiihhti-kHésbt' g'iilnbölvdedek. 1n:"1k
levrlekkP! l>nrilnik ,-., Jt",rorn-magT~ldrnl l;r·hintn;k. -
A lepények kiviH k1•nH'rt)"l'hhek, harnúk, f'gyenlelrmiil 
lúgyabbak. tömiil.ten egybetapadl szemcsékhéil rngy 
sze1111•séesk1füböl úllanak, verlienyes vag·y halavúny s:"u·
gúk, a Uil'!npon l'öuyliik, v1•n,sharnúk, a kéz melegénél 
n1eg)ú~y11lnak, keserli f'Zür~k~ hndilú szagl'lak~ borszesz
ben <'s vizben részli1·11 nltlliatt'ik. 

Ne használd az irn•n lúg)', már penészes, nemkiiliin
be11 a szerJ'elet l kcm1'ny •',/1Íirékcny 111:"1konyl . ,,/"' ' ' • „ . 

Minthogy a múkonylmn a szunya] mennyisége 3 _, 
13 sz;izalék közüt.l vúllozhatik, csak olyan m:'dwny lmsz
núltassék, mely megRzáritva és törve legaláiJh tiz 
sz1ízalék sznnyalt tartalmaz. 

Ez kürelkezőleg· pnhatollassék ki: A szúritoll 1;s 
poná lürt múkony tiz gmrnmjú t ( 10) :"tzlasrl 2-t úrfü1 

:"ti kile1wzYen grarnmjú rnl 1 \10) nly elegynek, mely 
sz:"tzneg-yven (1.4"0) gramm lepúrolt vizhől és nCQ'\'

ven (-1'0) gramm hig·itolt súsavból készült; azul:'u;· a 
visszamarad! részt ugyanezen elegy másik kilcnczven 
gl'an11nj;'rrnl (\10) J't-,szltd<·11kinl \'1H11i ki. A fol nem 
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t 333. Opium. 

Lauda.num. Meconium. 

Papave1· somniferum Linn., herba in Oriente 
praeoipue in Asia minori indigena et ibidem 

ma.xime oulta. Pa.paveraoea.e Juss. 

Snccus laeteus P ;capsulis vulneratis immaluris 
efflnens, itulm·atuR. uccmTil, plernmque in placentis 
variae magnilndinis, plns minusvP cunglobatis, papaveris 
folio involutis el rumicis cujusdam lh1clibus conspersis. 
Placen lac snn l r•x tus ti uriun's, fuscac', inlus inaequaliter 
rnolliores e granulis vel lacrymis dense compaclae, fulvae 
vel subflavae, fraetma nitenlPs e rnltro l'uscae, manu 
lractalae rnollescenles, saporis amari, odoris sopientis, 
iu spiritu vini el in aqua pari im solubiles. 

Cave ab opio nimis molli, jam mucido, nec minus a 
nimis duro el fragili . 

Quum opium rnorphii parles ::i ad 13 in 100 par
lilms conlinere possit, ne a1.lhilwalm opium nisi siccalum 
el pulveratum, quod rnorphii minimum clecem pa1·les in 
centum pai·tibus cont.ineat. 

Cognoscilur hoc rnodo : 

Opii siccati el pulverali grammal.a dccem (10) ma
cera per 9l4 horas cum grammatibus nonaginla (90) 
miscellae paratae ex grarnrnatibus centum el quadrag"inla 
(140) aquae deslillatae el grammatibus quadraginla (40) 

l'.acidi hydro-chlorici diluti, elein cum ejusdem miscellae 
grammalilms nouagiula (90) parlilis vidbus exlrnl1e. Re-
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nldódoll marntlék ismeri súlyt'1 szi'1rlén gyi'ijlessék 
iissze és szúril.lass(;k nwg·. Ha a kisérlr·ll1ez vett 1rni
kony jó fajla rnll, 11g)· e mara1lék súlya néµ-y és !C-l 
grammnl. (fi.·i"1) 11e111 lialad rneµ. .\ snrnnyú oldalhoz ke
veri.essék harmi111·z gnumn ('.lO) prn·1·ú liirl. kouyhasö. 
mely minl:ín feloldödolL az cleµ·y 24· <'>rún úl hitl1•g lw
lycn álljon. 

Az ezalal.L szúrmazol.I nyúlékony e11y1•szerü üledé
kt'I elöhh a tolyadék klinl<':<1>. ki'sölil> petlig- szt'írléz(•;: 
:illa] v;ilaszd el és lelitell knnyhasú-oldallal mosd ki. 

Az összPgyüjliHI és 1·leµyili•Ll folpdékiloz adj annyi 
ammo11iút, hoµ·)• annak szaga liszli'm ,;rezhelii leg·)·en. 

Nyill edé11)'lwn letlrl a l"nlyadékol 12 <'>rún ;'d hideg 
lielyre, ezulú11 a jegeczeklien kividl és az <'<lény falai
hoz tapadt szunyall öval.os h•iint.és i1llal vúlaszd el a l'o
lyadéklhl. k<:n's lepúroll 1·izzel i'il1lilsd le, szül'!é11 g-yl'tjlsd 
üssze L's rnegsz;irilrn porczPllirn l'>«'szében mint.egy ngyan
aunyi súly11wnnyiséglí P!Pµygy!'!, melyet egyenlö rész 
lügil.oU. <'l'Zl·ls;1\· és lqiin·oll Yizl>rd kiészilellél, diil'zsLilLl 
iissze, végre a mi nldlialó, csekély niennyiségl'i lepároll 
1·izhcn old fül. Az nldalnl szlirlézd 11wg. a szürlét mosd 
ki: ugy azonban. hogy az Pkkt'nl nyel'!. f'nlyadékok 
összege 70-Rll µranunnül l.iil>li n~ legyen. J\ szfü
let.PI annyi nmrnoniú rnl elegyiLYP, liog-y l"elPslegben lr
gyen, 11yill t•dénylwn lingyd állni 12 örúiµ·, aznlún az 
ekként szúrn1azol.t l'Sapadékol ismeri st'd)·\1 szlírlén 
µ·ynjts1l üssze, <"sekt'>l)· me1rnyi:'l'g"li l!•pú1·oll vizzt•l mosd 
ki igeu júl t~~s szúl'ilsd 111Pg. A L'::.::tpadt~k lr.~talúbh is Pgy 
~Tamm súly ti rnl bi1ju11. 
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siduum, quod non solutum rcslal, in fillro not.i ponderis 
co!ligal.ur el. siccelur. Ejns panel 11s, quoclsi opium bonae 
imlolis experimenl.o suhjeclurn f'1wril, grnmmata qualuor 
et climidium (4··5) non excedal. 

Solutioni acirla0 aclmiscmnlm natrii chlorati pulve
rali grammala triginla (30), quihus soln!.is miscellam 
loco frigido per :24 horas sepone. 

Sedimenlum lenax, glulinosmn inde orlum primurn 
decantatione, dein fillralione a liquore separn el cum so
lut.ione salurala nalrii clilorali eluP. 

Liquoribus colleclis Pl. mixl.is add!: ammoniae quan
titatem sufficienlcrn, usquc dum recloleal. 

Sepone vase aperlo in loco frigido per 1 :J horas, 
dein morphium in cryslnllos coucrelum et parielibus va
sis adhaerens cauta decantatione a liquore separa, cum 
exigua quantitat.e aquae deslillalae Java, demum in fillro 
collige el siccalum in patina porcellanea cum aequali cit·
ciler pomlere rniscellae ex acidi acelici diluti el aquae 
deslillalae ::ül parl.ibus aequalibus paratae contere, deni
que aquae destillatae parva quanlilale adüila, quod sol vi 
poleril, solve. Solulionem filtra, filtrum elue; liquores 
Lali moclo ohlenti pornlns 70-80 grmnmatum ne exce
danl.. Arnmonia sufficienlc quanlilale, ul superalmmlet, 
admixla slet. in vase aperlo liquor per 1 :J horas, dein 
praecipilalum inde orlum fillro noti pomleris collige, 
parva quanlilale aquae optime elue et sicca. Sil ad mini
mmn ponderis gnmunalis unius. 

1 

1 

J 
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334. Origanum. 
Murvapik. 
Gyopánfű. 

Szuroksza.gtí Murva.pik, fii, utak és sövények 
mellett közönséges. Ajka.sok. 

Fíí virágzú csúcsaival, a nyélczés levelek átelle· 
niek, petealakúak, hegyesek vagy kevéssé lompfrk, majd
nem egészek, mindkét oldalon pelyhes-érdesesek, a mur
vás vir(igok lürnötl kalúszhan, s azutfrn csúcsi csomólMian 
elhelyezve. Erős szagú: íze illatos, kesernyés. 

~ 

335. Oxymel Scillae. 
Tengeri hagyma eczetméz. 

Végy: Tisztitott mézet 
11égyszáp1yolqva11 grammot 480 

Tengeri hagyma-kivonatot 

mely utóbbit old fel: 
Tömény ec~et„avlian 
Higitott eczetsavban 

/Járom grammot 3 

öt grammban 
öt grammban 

5 
5 

Kellő elegyilés után tartsd el. 

Végy: 

336. Oxymel sin1plex. 
Egyszerű eczetméz. 

Tisztított mézet 11yolqszá1 grammot 
Tömény eczetsavat ti;_eilhat grammot 
Kellőleg· e!egyilvc tadsd el. 

800 
16 
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334. Origanum. 
Origa.num vulga.re Linn., planta. a.d vias et 

sepes vulga.1•is. La.biatae. Juss. 

Herba cum summitalibus llorentibus, foliis opposi
tis, petiolatis, ovatis, acutis vel obtusiusculis, subinteg.e'.·
rimis utrinque pubesceuli ,;;cahriusculis, llorum sp1~1s 

densi~, bractealis, in corymbrnn terminalem disposilis. 
Odor fragrans, cmp01· aromaticus, subamaricans 

335. Oxymel Scillae. 
Rp. lUellis de1im·ati 

grammata q11adringe11ta cl octagi11ta 

Rp. 

Extracti Scillae grammata tria 

in 
Acidi acetici concentrati 
Acidi acetici diluti 

aa grammatibus quinque 

soluli. 
Intime mixta serva. 

336. Oxymel simplex. 
l\Iellis <lcpurati grammata octi11ge11ta 
Aci<li acetici concentrati 

grammata sedecim 
Intime mixta serva. 

480 
3 

5 

800 

16 
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337. Papaver Rhoeas. 
Pipacs. 

Pipaosvh·ágok. 

Pipacs Mák, fű, szántóföldeken közönséges. 
Mákfélék. 

Szirmok, kerekdedek, pirosak, alapjukou uéha 
piros-feketés folltal jclölvék, gyeugc bórliló szagúak, szá

ritva igen vékonyak, ma,irlnem átlátszók, szeuuyes bibor
szlnüek, majdnem szagtalanok. 

338. Papaver somni:(erum. 
Bóditó mák. 

Mákfejek. 

Álomhozó Mák, keleten tenyésző fű, nálunk 
igen gyak1·an tenyésztik. Mákfélék. 

Tok:, teljes megérése előtt, míg bemetszéskor tej
nedv foly ki, szcdessék és enyhe hőnél szárittassék, diónyi 
nagyságú, gömbölyded vagy hosszas-lojásdad, sima, 
gyakran szilvás-kékes; ülő, korougalakú, ölsugaras 
bibével koronázva, a bibe alall liz uyilolt likkal, undo· 
ritó-keserű ízű. 

339. Pastilli e NatJ·io hydro-carbonico. 
Kétszénsavas szikenyes czukor korongok. 

Bilini ko1·ongok. 

Végy: Kétszénsavas szikenyt 
három grammot 3 

337. Papaver Rhoeas. 
l'apaver i·hoeas Linn„ herba h1ter segetes 

vulgaris. Papavera.oeae Juss. 

Petala (l.Clores l'nJla veris HlweadusJ sul 1rnlu11d;t, 
miuiala, hm;i iulcrdum macula pmpureo-uigrirnulc 110-

lala, mloris del1ilis narcolici, siccal.a 1.euuis:;inm, fere fliil
pliaua, sorclide Jllll'purea, fel'I~ iuorlom. 

338. Papaver somnifermn. 
Papave1· som11ife1·nm Linn., he1·ba 01·ientalis, 

apud nos frequentissime oulta. Papavera
oea.e Juss. 

Capsulae (Capila Papaveri>'J aul.L· plcuan1 11ial.uri
l.alem, qmumliu ex iudsioue c:uccw.: lacleu,; maual., col
leclae el leui igue siccalae, 11uci,.: jugla11clii' n1agnitudi11l', 
suhgloboc:ac vel urnl11-uL1k111sae, 2lalirnc, :mepe glauw
prniuosae, :;ligmalc ,.:essili, tli,.:cil'orn1i, decel!lradial.o co
ronalae, :mb sliguiale pori~ dcccrn apcrl.ae, >'aporio 1mu
seo,;o amari. 

339. Pastilli e Natrio hydro-carbonico. 
Pastilli Bilinenses. Pastilli de Vichy. 

Rp. Pulveris Natrii hydro-ca!'l1onici 
gra111111ata tria 
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Czukorport 11egyvenőt 

Lepárolt vizet 
Készitsd tésztává, melyből alakils 

grammot 45 
men11yi elég 

harmi11c;: korongot. 

340. Petroleum recti:ficatum. 
Tisztított kőolaj. 

A nyers kőolaj álpárologlatása által nyeretik, tiszta, 
szinlelen, híg, kémlmü'u;a savi, 850-nál forr, kátrányos 
szagú, kesernyés-csípős izü. Vizben nem oldható, bor
szeszben nehezen, illó és más szilárd és szállékony ola-
jokban oldha'tó. ' 

Meggyujtva világos láÍlggal ég. Se az iblanyt, se a 
szantálfa festenyét nem oldJ<t feL 

341. Phellandrium. 
Bösövény. 

Vizi növény, Európa mocsa1·as vidékein 
tenyészik.· Ernyösek. 

Gyümölcs, hosszúdad buracsenk, hengerded, fent 
kevéssé megvékonyodva, kehelylyel koronázva, tompa
bordás, keskenybarázdás, barna, négy millimeler ho1;szú, 
a gyümölcsfelek többnyire egybefltpadvák, kesernyés ízü, 
sajátságos szagú. 

Vigyázz, nehogy gyilkos csomorika vagy széles
levelíi bolonyik gyümölcsei közbe legyenek keveredve, 
melyek amattól gömbölydell vagy tojásdad alakjuk, nem
különben halaványzöld színük állal különböznek. 
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Pulveris Sachari 
grammata q11adragi11ta et q11i11q11c 4.5 

Aquae clestillatae q. s. 
ut fial massa, ex qua formenlur paslilli 30. 

340. Petroleum rectificatum. 
Sil. liquor per deslillalionem pelrolei ualivi oblen

tus, liu1pidus, tlecolor, reacliouis acidi, vcrsu:; 85° lem
peraluram clmllicus, odorh; hil.umiuosi, saporis mnaro
acris, biluminosi. ln aqua 11011 solvilur; dif'ficullcr in 
spirilu vini, facile in aelhcre el iu olcis cliversis, tum 
lixis, lum volalilibus solubilis. 

Incensmn cum llamma lucidc comburitur. Nec jo
dum, nec sanlalinum solvil. 

341. Phellandrium. 
Oena.nthe Phella.ndrium Lamarck, in paludo

sis Europa.e c1·escens. Umbellife1·ae Juss. 

J<'rnctus (Semen Phellandrii, Semcn Foeuiculi aqua
tici) sistil diachena oblouga, :;ublerelia, ;;ursum paullurn 
allenuala, calycc coronala, olJlu:;e cosl.ala, a11gusle sul
cata, l'usca, ad quatuor millimelra louga, mericarpiis ple
nunque colmereulibus, sapori:; subamari, odoris pecu

liaris. 
C:ave ne l'ruclu;; Cicu.tae virosae Linn. neve sii· 

latifolii Linn. immixti siul, qui fonna subglobosa, aul 
ovala el colore subviridi ab co llifferunl. 



342. Pilulac Ferri jodati. 

Vasiblacsos labdacsok. 
Bla.nka.1·d la.bda.csa.i. 

Végy: Tiszta iblanyt 11xotc; gra11Z11Zol 8 
Vas1iort öt gra11Z11101 
Le11árolt vizet Izél grammot 
A :;zabáJy szerint ké:;zileU é>; azonnal szür· 
lézell oldalhoz keve1:i 
N'ye1·:s fehér mézPt J öt grammot 
é:; párold el va:;-c:;é:;zébe11 

i 

ti;_eulzáro111 gramm l3 
maradv<iuyra, rnelyliez acl.i 
~ilizgyökér-11ort 
Edesgyöké1·-11ort 

lllindegyikbál fit gralllmot 5 
Alakib !Jelöl e lelielö leg·g·yur:;a\Jlian ,,;z,\z hu;;z !larah 

labdac:;ol, u1elyek va:;por úllnl Jcgye1\l.'k l'e<ln-, ,- niclyck 

Egy rész Tolu balzamuak 
lzárolll rész é gé11xbe11 

való oldalával bevonva, a meg:;zúrilú:; nlán ellarlandók. 

Végy: 

343. Pilulac laxantes. 

Hashajtó labdacsok. 

Aloe-port 
Jalapa g·u111ó-1HJrt 
qrvosi :szap11an-pol't 
Anizsmag-1iort 

ncgJ,~Fcn gra111n10t 

hatl'<rn grammot 
lwsi_ grammal 

Liz. grammot 

.,l,I) 

tiO 

::iu 
10 
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342. Pilulae Ferri jodati. 

Pilula.e Fel'l'i jodu1·a.ti. l'ilula.e Blankardi. 

Rp. Jodi Jllll'Í grammata octo 8 
Pulveris Fcrri grammata q11illq11e " 
Aquae <lcstillaü1t• gra11Z11Zata scpte111 i 
Solulionem lege arli:; parnlam el illieu lillrnl.;un 

comrni:;ce cum 
l\lellis crmli alhi grammatibus q11i11q11e " 
el evapora in patina l'errea ad 

grammala tredecim l 3 

Addili:; lnm: 
Pul veris radicis Althaeac 

" 
Li<1 ufrit.iac 

aa gra111111alib11s q11wq11e 
formculur cili:;sirne pilulae nm11ero 

óJ 

centum Yiginti sc111per pulvcre ferri lcdae, q11ae 
denique cum solulione e 

Balsarni <le Tolu parte wia i11 

Aelhcris :;ulfurici parlilrns lribu,
obcluclae exsieceulnr el :;crveulur. 

343. Pilulae laxantes. 
Pulveris Aloes grammala q11adragi11ta 

„ Jal1111ae iubcrum 
grammata scxagi11la 

., Saponis mcdicinalh; 
grammata viginti 

„ Anisi vulgaris 
grammal a deccm 

'lO 

(iO 

20 

10 

\1 
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900;0 borszeszt mennyi elég. 1 
Készits belöle lzusz celltigra111mos labdacsokat. 

344. Pix liquida. 

Kátrány. 

Az erdei bükkfából álpárologtatás ulján elöállilolJ 
és a kereskedésben kapható kátrány, mely folyékony, 
nyúlós, viznél nehezebb, ~olajos, fekete-bama, fülig át
látszó; füstös, kreosotszerü szagú, undoriló, keserü, 
égetö ízű. 

t 345. Plumbum aceticum basicum solutum. 

Oldott aljas eczetsavas ólom. 
Ólom-eczet. Olom-vonat. 

Végy : Szétdörzsölt tisztitott eczetsavas ólmot 

Óloméleg1iort 
Le1iárolt vizet 

s;:d;:11y-vlc:;van grammot 180 
kile11czve11 grammot 90 

héts;:dzhus;_ grammot 720 

Gyakori felrázás mellell hagyd állui, mig az üledék 
szine fehérré vállozoll át s legnagyobb része l'elolclódoll. 

A szürlézell folyadék színtelen és lúgaljas kémha
tású legyen. 

l 
~ 

1 
J 
í 

J 
J 

\ 
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Misce. fiant cum 
Spirltn vini reetificati 90°/u s. q. 
pilulae ponderis 

centi grammatum JJiginti O·SW. 

344. Pix liquida. 
Resina empyreumatica liquida.. 

Pix wnalis e fago silrnlica destillatione obtenta, 
sistit massam liqnidarn, spissam, aqua grnviorem, oleo
sam, nigl'o-fuscam, snbdiapl1:mam, rnloris empyreumalici, 
kreosotum redolentis, saporis nauseosi, mnari, os urenlis. 

t345. Plumbum aceticum basicum solutum . 
Acetum Lithargyri. Aoetum Plumbi seu ~a

turni. Extra.otum plumbioum seu Sa.turn1. 
Liquor Plumbi suba.oetioi. 

Rp. Plumbi acetici de1rnrati contriti 
grammata ce11t11m el octaginta 

Plumbi oxydati pulverati 
grammata 11011agi11ta 

180 

90 

Aqnae llestillatae 
grammata septi12ge11/a et viginti 720 

Slent in lagena rile clansa saepius conquassamlo, 
donec sedimentum in alhum comnrnlalum el maxima e 

parte solutnm fueril. . 
Liquor fillralt1s sit J'ere decolor, reaclionis alcalniae, 

superaddila Anunonia liquor filll'atus tlecolul' maneal. 

, 
1 

~. J 
~------------~~~··:i\~·&·.;·-h; . .:< __ _____J 
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·r 346. Plum1mm aceticurn depuratum. 

Tisztitott eczetsavas ólom. 
Ólom-czukor. 

Ph(C2H302)2,31·120 = 379. 

Végy: Nyers cczctsavas ólmot 
négys'(át grammot 400 

old fel GOO 
Lc1lárolt vizbcu hatstá\ grammban 

hozzúadván 
Tömímy eczetsavat háro1:1 gram'.n.~t 

A szürlózell oldalol. pilrold be a ,1egeczedemo. 

3 

a bepárltts / 't arammnak ~ 
Tömímv eczet;mvnak re " „ .. 

·' . 1 r . 'llendu 111\0 ez 
további hozzáadúsá val minllac c.1~ isme , " 
ulon színlelen jegeczek uyeretnek. . „ 

S 
. l 1 1 a ··z:n„1z leveaön elmitlló v1zhen kunnyen 

zm .e ei • '·' ' ·. 0
• • • , •. „· 1 oldható ha

és csak csekély marndvany haliahag)á,;'1Va 

súbokal képezzen. 
,\ú\ zárl edényben larlamló. 

t 347. Plumbu1n aceticu1n solutum. 
Oldott eczetsavas ólom. 

Ólomczukor-oldat. 

Vt·gy: 'l'i;;;ztitot.t e~\zctsava;o; ólmot 
f,(~\lin·o lt v 1zet . 

A rendelés a\kaltrni val old !Pl. 

e"Y rés;t „_ 
hat résV 

1 
G 
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t 346. Plumbum aceticum depuratum. 
Sachan1m Sa.turni. Acetas Plumbi a.cidulus. 

H.p. Plmnbi acPtici crudi 
grammata q11adri11ge11ta 400 

Solve in 
Aquae tlestillatat• 

grammatib11s sexce11tis tlüü 
a<ldemlo: 

Acitli acPtiei conePnt.rati 
gra111111ata tria :3 

Solnlio fillrala evaporetur ad crystallisationem: 
quaP add i tis n 11 Prioribn~ 

Acidi aePtici coueent.rati 
gra1nnzatibus duobus 2 

il eranda, quamdiu cryslalli decolores obi inenl ur. 

Sint prismalicae, coloris expertes, in :ü're sicco f'ati
scenlPs, in aqua f'acik' el. exiguu nounisi residno solubiles 
Servelur in vilm bene clanso. 

t 347. Plumbum aceticum solutum. 
Sacba1·11m Sat1uni sohltum. Acetas Plumbi 

acidulus solutus. 

Hp. Plumhi acetici dP1mrati 
Sol vt• in 
Aquae tfostillatae 
Paretm ex lempore. 

par/em 1111am 

partib11s sex 
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348. Plun1bmn carbonicum. 
Szénsavas ólom. 

Olomfehér. 

Tiszta, fehér lümeg. mely eczelsavban pezsgés mel
lrtl maj1lnem trljesen oldható. 

Higitoll légenysavhan feloldalv:'m, az oldal küneny
kéneg-lég állal lecsapatik, s annak :ílszi\rés nlán szén
savas szikeny ltozzámlás:'tra megzavarnsodni nem szabad. 

Ne legyen benne se kl'éla. se kénsavas súlyany. se 
gipsz vagy mús idegen anyag. 

349. Plumbum hyperoxydatum rnbrnm. 
Veres ólomfeléleg. 

Súlyos por, élénk veres, szaglalan és izlelen, vizben 
oklhatlan. ; 

Sóskasav és forró viz hozzáallása mellett higilolt 
légenysavban majdnem leljesen oklalik. 

350. Ph1mbum oxyclatum. 
Óloméleg. 
PbO=qigi3, 

Veres-sitrg·a, pikkelyalakú darabkítban, légenysavban 
és eczelsavban pezsgés nélkiU ol1lhalú. 

Rezet vagy vasal ne tartalmazzon. Higil.oll kénsav
val rázalv:'m, a képződüll és úlszürt folyadék légenyküneg 
feles mennyis0gével meg ne kékUljün (réz), sem pedig 
veres-barna vúladékol ne adjon (vas). 
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348. Plumbum carbonicum. 
Cerussa. 

Sil massa albissirna, in acido acel.ico sub efferve
scenlia fere solubilis. 

Solutio ope acidi nitrici cliluli ohtenta cl gase hydro
sulfurato praecipitata, elein fillrata nutria carbonito ne 
turbelur. 

C:ave, ne creta, baryta si,ilfnrica, gypso aliisve hclc
rogeneis inquinalum sit. 

349. Plumbum hyperqxydatum rubrum. 
Miniuní;< 

Sislit. pulverem ponderm;um, laele rubrum, inodo
rum et. insipidnm, in tHJua im;olubilern. 

Solvalur f'ere ex iutegro in aciclo nilrico dilulo 
acceclenle acido oxalico el aqua fervida. 

350. Plumbum oxydatum. 
Litha1·gyrum. 

Pb0=223. 

Sif massa rubrollavesceu.;, s11uamos1, in acido 
nitrico dilulo el in aciclo acetico sine cffervesccnlia 
solubilc. 

Cupro aul. ferro ue sil. iuquinalum. Cum atido sul
furico dilulo conquassalum pracbeal liquorem, qui fill.ra
lus, per superacldilarn amrnoniam nec colorem coeruleum 
( cuprum) induil, nec praecipitalum mbro-fuscum depo
nit (fermm). 

23 



:föl. Potio .Magnesiae citricae effervescens. 
Pezsgö czitromsavas kesereny-oldat. 

Olvasztó czit1·omviz. 

8zitromsavat 
Szénsavas kesrenyt 

Old fel 

li;c11két gram111ot 

ti„c11err)' brrra11111zot l t> 11 

Lepárolt vizben 11égys1á; grammban 
A pezsgés rnegszlinle ulún adj hozzá 

400 

Czitrom-olajt két cseppet 
mely elébb 

Kétszénsavas szikenynyel 

eldörzsiillclclL 
1záro111 grammal 

A tükélel.es olclús és szürlez(~s uláu adj !1ozzá 

" i) 

Egyszeríí ször1>öt lzatPan grammot GO 
Töltsd külön e czélra szolmlló üvegbe s 
adj liozzú ' v 

Czitromsavat darabokban 
. 11é gy grammot 4 

Igen jól licdugaszolrn és lekül.özvc tarlsd el. 
Tarl.lllnmz : 

Czitromsavas kesrenyt 
körii/be/z'il /ws; grammot 20 

:352. Potio Riveri. 
Rivar itala. 

Hányásellenes ital. 

Végy: Tisztitott széusava:s kaliumot 
11yolc:; gra111111ot 8 

3i'í5 -

351. Potio Magnesiae citricae effer
vescens. 

Potio citrica purgans. Limonada Magnesiae 
Limonada solvens. 

Hp. Acidi citrici grammata duodecim 
l\lag·ncsii carbonici hydro-oxydati 

grammata zmdecim 

A<1nae destillatae 
grammata q11adri11genta 

Solulis cl effervilis aclcle: 
Olei citri guttas duas 
cum 
Pulvere Natrii hydro-carbonici 

grammatibus trib11s 
contrilas. 
Perfecte so!ulis el iillralis adrnisce 
Syrupi simplieis grammata sexaginta 
Immitte in lagenam propriam, aclclenclo 
Acidi citrici in frustulis 

grammata quatuor 
optirne obluralarn et ligalam serva. 
Continet l\Iagnesiae citricae cirea 

grammata vigi11ti 

352. Potio Riveri. 
Potio antiemetica 

Hp. Kalii carbonici imri 

12 

11 

400 

60 

-:!: 

20 

grammata octo 8 
23'* 



356 

Vásznon átszíirt friss czitromlevet 
mennyi elég, 111i1ztegy szár grammot 100 

Lc11árolt vizet száz grammot 100 
Egyszeríí ször11öt 

lzarminczkét grammot 32 
A folyadék leg·yen 

kéts;_ápzegyJJe11 gramm 240 

Pulpa Prunorum. 
Szilva-íz. 

Végy: Száritott szilvát kétezer grammot 2000 
Főzd vízzel elégséges 111e1myiséggel 
folyto11os kavarús 111clleLl a megfagyulásig. 

A nyert pépel. szfütn dörzsöld <il és sliritsd be 
gyönge llizuél föbürü vo11at-allomit11yra, azután a tömeg 
/zárom súlyrészd1ez mlj: 

Czukorport egy szílyrészt 
cs púrold be a kellő sürüsúgrc. 

35•1. Pulpa Tamarinclorum. 
Tamarind-íz. 

Végy: Á.rúheli 'l'amarintl helet 
llJ'olczs;_áz grammot 800 

Öulsd le 

Közö11s1\ges forró vizzel 
e:;er grammal 1 OOO 

Pállilsd gyakori felkavarüs mellett a meglúgyulasig. 
,\ szitún útlört pépet púrokl be a vizfürdőn por-
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Succi Citri recentis per lintPmn colati 
q. s. circa grammata centum 100 

Aquae destillatae grammata ce11tum 100 
Sy1·u1li siuqilicis 

grammata trigi11ta el duo 32 
Sit fluidum 

grammatum d11ce11/orum el quadragi11ta 2!•0 

353. Pulpa Prunorum. 
Rp. Fructuum Pruni siccatorum 

grammata d110 mil!ia 2000 
coquc cum 
Aquae commm1is q. s. 
continuo agitando ad emollilionem usqnc 
Pulpa per cribrum lrajeela inspisselur Jeni igne atl 

exlracli consistenliarn, dcin atkle ternis f:jus pal"iilms 
Pnlveris Sachal'i aföi partem 111zam 

el evapora ad justarn consislcnliam. 

354. Pulpa Tamarindorum. 
Rp. Pnl1iae Tamarintlorum venalis 

grammata octi11ge11ta SUU 
Infundc cum 

Aquae commuuiR fervidae 
grammatib11s mille 1 OOO 

digen~ saepius agilamlo a<l emollilionem usqne. Pul
pam per setaccum lra11s111issam ernpure i11 patina 1iu1·eet-
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czellán csészében félslirü kivonat úllományra, a liimeg· 
11árom súlyrészéhez adj 

Czukorport egy súlyrés\t 
és párold be a kellő snrüségre. 

355. Pulvis aerophorus. 

Pezsgö-por. 

Végy: Kétszénsavas szikenyport 
két grammot 

Add kék papirba. 
V<1gy: Borkösavport et;y és fél grammot t ·;, 

Add fehér papirlm. 

356. Pnlvis aerophorns Seidlitzensis. 

Seidlitzi pezsgő-por. 

Angol pezsgő-por. 

Végy: Borkösavas kalium-natrimn port 
tiz grammot 

Kétszénsavas szikeny-port 
/;drom grammot 

Keverd össze és add kék papirha. 
Végy: Bol'lrösav-port hdrom grammot 

J\ rld f'0liér pap irha. 

10 

•) „ 
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lanea in halneo aquae ad exlrncl.i spissiludinem, elein 
adde : ternis pulpae parlilms 

Pulveris Saehari albi partem 111zam 
el cvapora ad justam ('.f)!lsisl!'11li:u1t. 

355. Pulvis aerophorus. 

Rp. Pulveris Natl'ii hy<lro-carbouici 
grammala duo 2 

Delur in charla rnernlea. 
Rp. Pulveris Acicli tartarici. 

gramma 111111m el dimidium 
Delur in charta allm. 

356. Pulvis aerophorus Seidlitzensis. 

Seidlitz Powder Anglorum. 

Pulvis a.erophorus anglica.nus. 

Rp. Pulvcris Kalii natro-tartarici 
grammata decem 

„ Natrii hy<lro-carbonici 
grammata tria 

Mixla dcnlur in charta cacrnlea. 
Rp. Pulveris Aci<li tartarici 

gra111111ata tria 
Dclur in dmrla allm. 

'-. 

10 

3 
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t 357. Pnlvis Doveri. 
Dover pora. 

Végy: Hánytatú g-yökér1>ort 
lUákonniort mindegyikből üt grammot 5 
Cznkorport negyJ1e11 grammot 4.0 

Hosszabb időn (t[ diirzsülve elegyilsd. 

358. Pulvis gummosus. 
Mézgás por. 

V (;gy: Kcményitőport 

1~des gyökér1>ort 
mindegyikből Ü/Jlen grammot 

Arab mézga1rnrt 
Czukorpo1·t mindegyikből s;á\ grammot 

Eleg-yilsd. 

359. Puuica granatum. 
Gránátfa. 

Granátfa gyökerének kérge. 

50 

100 

Pttnica granatum Linn., Keleten nő, keleti 
Európában tenyésztetik. Mirtusfélék. 

A gyökér ki•rgc csöves vagy iisszegüngyülödült, 
klilünbüzö nagyságú rlarnbokban kapható, melyek f'(;l 
eg(~szen rgy n1illhnelf'l'l1Yi vastagok, kiviU gücsüs
rénlesek, többé-kevésbé repeclezellek, lmlavúnys(trgák, 
belül halavány zükles-súrgák, a legbelsö felület halavány 
rnJ1(;jlmrna, sima vagy súrgúsfehér kicsiny forgácsok 
lapaduak alilioz, a lürés egyl'nlelr;s, rúgúskor összehúzó, 
kellenwlle11 (;s kPSf'lTl)«'s ízii. 
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t 357. Pulvis Doveri. 
Pttlvis Ipecacuanhae cum Opio. 

Rp. Pulvcris I1>ccacuan hac 

R.p. 

„ 011ii aa grammata q11i11que 
„ Sachari grammata quadraginta 

Misce diulius terendo. 

358. Pulvis gummosus. 
Pulvcris Amyli 

., Liquiritiac ratlicis 

i\lisce. 

aa grammata q11i11q11agil1/a 
Gummi ara hici 
Saclmri 

Ci(.i granunata ce11!tun 

359. Punica granatum. 

40 

GO 

100 

Punica gl'auatum Linu„ arbor iu Oriente 
spoutanea, in Europa orientali ctllta. Myrta

ceae Juss. 

Co1·tex ra11icis (Corlex Grnnal.i radicis) sislil 
frusta cmmliculata Ycl ronvolula variae magnitmlinis, 
tlimidium usque nnum millinwlrum crnssa, extus verru
coso-cxasperata, plus minusve rimosa, subflava, intus e 
sulwiricli flava, superficie inlima pallide cinnamomea, 
laevia vel assulis tcnuibus e flayescente albis acllmeren-
1 ihus instrncta, frncl.um aequahili, mnmlucala adstrin
gentia, saporis ingrnli, sullan1ari. 
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360. Pyrethrum. 
Pyrethrum. 

Anacyclus officina.rum Hayne (Anacyclus Py-
1·ethrum D, 0.) középtengermelléki növény, 

kivált Algirban honos és tenyésztetik. 
Összetett virágúak. 

Gyökl•r, egyszerü, ]l;'u·om millimetr;r vaslag, ki\'ld 
sziirk<'slmrna, liosszáhan rúnezos, JieHil l mla vúnyahh, 
kür111yen törik, kevéssé vastag kéreg, kürüskf.írül bnlz::;arn~ 
lartó vezetékekkel ellúl.rn, a fa sugaras. A gyökerei. 
rúgva, a szájal égeti és a nyálelválasztást fokozza. 
Szagtalan. 

A gyökér kiszolgúllalús elöl.! a Jey(;J- és sz[trmarad
vimyoklól, melyek rajl:t kiiziinségPsen lah'tlhalók, lisztit
lassék meg. 

361. ünassia. 
l{eserűfa. 

Keserií Quassia, forröviAmerikába.n tenyésző 
fa.. Simarubafélék. 

Fa, fehér, künnyü, hcngeralakú bolokh:rn, melyek 
nyolcz cenlimel.ernyi vristagok, kivül csíkosak, lmrúnl 
úlméröben hélsugarakkal és kiirhrnfuló, még nagyil(i 
liveg alatt is igen szorosan egym(1s mellett [1Jló rétegek
kel keresztezve, a vékony kérget mindenhol könnyen lc
l'ejlhelni vagy perlig mitr le van r:supaszilva, íze nag·yun 
keserü. '" 

A kereske11l;sJwli vaka1•i;k nf' ltasznúltass(·k, 
valaminl a jamailrni quassia sem. 111dy Picrasma 
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360. Pyrethrum. 

Anacyclus officina.rum Hayne (Anacycl11s 
Pyreth1•11m D. 0.) planta mediterranea, in Al
gel'ia imprimis spontanea et culta. Oompo-

sita.e Adanson. 

Hadix (Radix PyrPI liri) simplPx ad millimelm 1 ria 
ernssa, exlrors11m e l'inereo !'nsca, in longiludinemqul' 
mµ·osa, inlns pallidinr, facile f'raµilis, rnrlicf' crassiuscnlo 
orbe dnctnnm halsarniferormn praeclilo, ligno radialo. 
l\Iarnlucala radix os uriL el salirnm copiosinn•m movel. 
Esl inorlora. 

Raclix rinle dispensationem a f'oliis caulcqnc rcsiduis 
plemrnque adlmcrcnlilms Pst libcrnrnla. 

361. Quassia. 

Quassia a.ma.ra. Linn., arbor Americae tropi
cae. Sima.rubaceae Richard. 

Lignum (Lignum Quassiae sminamcnsc) alhi
dnm, leve, in fruslilms cylimlrir:is, ad odo ccnlimelra 
ci-assis, exlus slriatis, in st>gmculo !ransvcrso radicis 
medullaribus circulisque concenlricis, eliam sub lenlc 
angustissimis decussalum, corlice lenui f'acile ubique se
parnhilc vcl nhleclis vcl jam rlenurlalis, saporis peramari. 

Rasurum venalem ne adl1ilwas; neve ligno Quas
siaP jamaieensi e Pierasma t•xcPlsa Phanehou 

1 

l 
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excclsa Plancl10u {picracna cxcelsa Lindley) 
fától való, melynek majdnem három clecimeter vastag 
törzsei, vastag kéreggel ellátva, kaphatók a kereskedés
ben, s a haránt metszetben szélesebb velösugarak és 
kürbenfntó rétegek már szabad szemmel is eléggé nyil
vánvalón láthatók. 

:~62. Quercus. 
Tölgy. 

Quercus robur Linn. et Quercus sessilifiora 
Martyn, nálunk honos fák. Kupaktermők. 

Fiatalabb törzs vagy nem igen vén úgak kérg·e, 
kivül törékeny, belül szívós, nyalitbosan rostos, felettébb 
vékony, könnyen levúlasztható, szlirkés-ezllstös színü pa
rarét.eggcl, barna küzéprélcggel, a háncs harnús vagy sár
gás, csíkos, végül vékony, keskeny, hajtható nyalúbokk:t 
szélhasaclozik; r1tgva összehúzó, íze összehúzó-keserü. 

Mag, két szikböl áll, mely lapos-domború, vastag, 
porczos-húsos, kivUI reczés, halaványlmrna, belül fehé
res vagy okersárga, s fa11yar, igen összehúzó ízii. Az 
éretlen, rovaroktól megrúgott vagy régiség miall meg
romlott mag vettessék vissza. 

Pörkiilí tiilgymakk. A Lijlgymagvak klilsö héjul;
ból kivéve, enyhe hőnél megszárítva s vasedényben foly
tonos kavarás kijzben addig pürkülve, rnig barnúk nem 
lesznek, s könnyen 1wm U»rlielök. 
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(Picraeua exeelsa Lindley) orinndo utaris, cujus 
trunci, fere tria dccimetra crassi, cortice crasso obtecl.i 
in mercatura sunt, et in segmento transverso radios me
dullares, circulosque concentrices Jatiores, oculo nudo 
satis manifestos praebent. 

362. Guercus. 
Quercus Robur Linn„ et Quercus sessilifto1·a 

Martyn, arbores indigenae. Oupuliferae 
Richard. 

Cortex lrnnci junioris vel ramornm ne nirnb vetu
stormn exlrinsecus fragilis, inlrinsecus tenax, füsciatim 
Hbratus, slrato tuberoso lcnuissimo, separahili, coloris 
e cano argentei, cortice meclio fnsco, lihro fuscescente, vel 
tlavescente, striato, postea in fascias tenues, angustas, 
llexihiles distracto; manducatus adstringens, saporis ad
stri11gentis amari. 

Semen (Glandcs Quercus) e cotyledouibus duohus, 
plauo convexis, crassis, cartilagineo-carnosis, extus reti
culatis, pallide fuscis, iutus albidis, vel ochroleucis 
constans; sapuris austeri, aclstringentis. Inunaturnm, 
iusectis co1Tosum vel vetustate corrnplum rejiciatur. 

Semina quercus tosta (Glandes Quercus tostae). 
Semina qucrcuurn e pericarpiis exemta, leni igne siccata, 
in vase ferreo subcontinua agitatione tamdiu torrefacta. 
donec colorem fuscum incluerint cl facile frangantur. 
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3H3. Ratanha. 

Ratanha. 
Kramel'ia triand1·a Ruiz et Pavon., félcserje, 

Peruban honos. Kramel'iaceák. 

Gyökér, f't\s, rnstagalJh, föut löbbfejü !ürzszscl, 
alaut úgas, hosszú, músfél cenlimcler vastag úgakkal, 
vagy az úgak a törzsről lemetszve: a kéreg lürésc ke
véssé rostos, a lörnüll fánál csak balszorta vékonyabb, 
az igen fiuomau ::mgaras és likacsos, fa]1(jhama, uérnileg 
izlelcu, igen Ü$zel1úzó, kesernyés. 

Haszuáltassék a Pernból való gyökér. A kéreglől 

lecsupaszilolt, nemkülüubeu mús krarneria-fajoklól, így a · 
Kr. granatensis·, Kl'. lexeusis- és Kr. brasilieusistől való 
gyökér ne haszn<iltassék. 

t 364. Resina Jalapae. 

Jalapa gyanta. 

Végy: Durván szétzúzott jala11a gumót 
ötszáz grammot 500 

Öuls rú 
Közönséges forró vizet e;:er grammot l OOO 
Aztasd !túrom napig·, azutliu sajtold ki. 
A m;u·advúu)·t. púllils(\ ]mszounégy órúig 
Tömény borszeszszel e;:er grammal l OOO 
A kisajtolt. maradvúnyl ujból és harmacl-
izben is púllitstl 

Tömény llorszesz ll/5J'a1za;:o11 me1111J'Íségével 
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363. Ratanha. 
Krameria triandra Ruiz et Pavon., planta 
suft'1·uticosa in Peruvia c1·escens. Krame1·ia

ceae Kunth. 

Radix (Haclix Halallhiae) lignosa, lnmci crassiore 
sursurn multicipite, inferne ramoso, mmis longis, ad 
sesqni ccnlimelrnm crassis, c)'lillclricis, anl rumi sali a 
lrnnco absdssi; corlice fraclum subfibrosa, sexies sallem 
temtiore quam lignum compactum sublilissime radial.um 
cl porosnm, coloris cinnamornci, su!Jinsipidrnu, vakle 
·adslringcus, su1Ja11iarn111. 

Aclbibealur raclix e Pernvia advecla, Hadix cortice 
orlmla, ac radix ab aliis Krarneriae speciebus clerivamla 
ul granaleusis, lexensis el. brasiliensis vitancla. 

t 364. Resina Jalapae. 
Magisterium Jalapae. 

H.p. Tuberum Jalapae rud. tus. 
grammata quingenta 500 

lul'uucle cmn 
Aquae connnunis fervidae 

grammatibus millc 1 OOO 
Macera per lritlt1m11, tleiu exprime. 
Hesiduurn cligere per 24 horas cu111 
S11iritus vini coneentrati 

· grammatibus mille l OOO 
Expn•:;sun1 digere de11110 el. l.ert ia 1·ice 1·urn 

S11iritus viui concentrati eadem qua11titate 
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Az elegyitett és szürlézclt léloldatokról párold le 
vizfün1őn a borszesz[. 

Az igy nyert gyantát dörzsöld el sokszor ismételve 
lepárolt langyos vizzel, mig ez színtelen marad. Az ekként 
megtisztitott gyantát száritsd ki vizfürdőn és alakitsd 
mdacsokká. 

Sárgásbarna szinü, fénylő törésü, könnyen szétmor
zsolható, borszeszben könnyen és tökéletesen, égényben 
kevéssé oldékony és terpenliu-olajban olcUmtlan legyen. 

365. Resina Pini burgundica. 
Burgundi szurok. 
Főzött terpentin. 

Fenyőfélék különböző fajai; Tobozte1·mők. 

Gyaula, l!alaváuystlrga vagy halaványbarna, át
látszó, törése kagylós, fénylő, melegnél rneglágyúl, ler
pentinszagú. Borszeszbeu teljeseu oldatik. 

366. Rheum. 

Rhabarbara-gyökér. 
Isme1·etlen i·heumfajok, északnyugati Cllina 

havasain honos. Czikszárfélék. 

Gyökér, küliiuliöző alakú darabokban, mindig le
liúmozva, gyakran majd egész vaslagsúgban át-, majd 
félig befúrva, a lörés érdes, kivül sárga, legtöbbször vi
hlgossárga porral beliinl Ye, belül váltakozva veres és 
fehér, de különbfélekép elcsavarodott, öblös kúszált suga-
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A tincturis comrnixtis el filtrntis abslrahetur destil
lando in halneo aquae spiritus vini. 

Resina sic obtenta subigetur aqua dcstillata tepida 
saepissime iterata donec haec decolor manserit. 

Resina hoc rnodo depmala exsiccetur in lmlneo 
aquae et formetur in baccillos. 

Sit coloris luteo-fusci, fracturne splenclenlis, friabi
lis, in spiritu vini facile el omnino, in aethere parum 
solvatur, in oleo t.erehinlhinae sit insolubilis. 

365. Resina Pini burgundica. 
Terebinthina cocta.. 

Abietina1·um species val'iae. Ooniferae Juss. 

Resina subflava vel subfusca, diaphana, fi·actura 
conchata, nitens, calore mollescens, odoris terebinthini. 
ln spiritu vini e toto solubilis. 

366. Rheum. 
Rhei species ignotae in alpibus Chinae bo
reali-occidentalis spontaneae. Polygoneae 

Juss. 

Radieis (Radix Rhei. RaclixRhabarbarae) segmenla 
multiformia, dura, omnino deglupta, saepe aut per om
nem suhstantiam aut ad dimidium forarnine instructa, 
fractma aspera, exlrorsum !utca, plerumque pulvere 
laete luteo conspersa, inlrnrsum radiis allernalim rubris 

~4 
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raktól márványzolt. A gyiikeret rágva, a fogak közölt 
recseg, a nyálat sárgára fesli ; sajátságos izü és szagú. 
Pora setétsárga, bőven ellálva górcsői kicsinységű, jól 
kifejlett sóskasavas mész jegeczei vel, s cseppecskékkel, 
melyek hamanylúg hozzáadására pirosas szinüek lesz
nek. Ezen tulajdonságok által megkülönböztethelő az 
Európában tenyésztett rheumfajok gyökereitől. 

A régi, szuvas, könnyü és szivacsos, nemkülönben 
az igen kemény, súlyos és fás, penészes és feketés gyö
kér vettessék vissza. 

367. Roob juniperi. 

f enyöbogyó-íz. 
Végy: F1•iss érett fenyöbogyót 

Zúzd szét és fözd 
kéte'í_er grammot 2000 

Közönség·es vizben elégséges mennyiségben 
a rneglágyulúsig· s azutún sajtold ki; a leülepités és szü
rés által megtisztított J'olyaclél~ot párold be folyékony 
kivonat-állományra, azután a tömeg /zárom súlyrészé
hez adj 

Cznkorport egy részt 
és süritsd be gyönge hőnél a kellő sürüségre. 

:~68. Roob Sambuci. 

Bodzabogyó-íz. 
Végy: Friss boclzabogyót 

nyolcz.ez.er grammot 8000 
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ct albis, secl multifaric contortis, sinualis, el. intricatis va
riegata. Hadix maslicata inter dentes stridet, salivam co
lore tlavo tingit, saporis et odoris peculiaris. Pulvis sit 
intense luteus, scateat crystallis microscopicis bene evo
lutis calcii oxalici, et gut.tulis accessu Kalii hydro-oxyclati 
soluli purpurascenlem colorem induenlilms. His clmra
cterilms facile clislinguilur a pulvere raclicum rhei spe
ciernm in Europa cullarnrn. 

Hejiciatur raclix vetusta, cariosa, levis el spongiosa, 
aeque ac nimis clnra, ponderosa et lignosa, mucida, 
nigricans. 

367. Roob Juniperi. 
Rp .. I!'ructnum J nni11eri maturorum receu-

timn grammata duo millia 2000 
Contusos coque in 

Aqnae communis s. q. 
donec mollescanl, dein exprime. 
Fluidum sedimenlatione et colatura .depuraturn eva

poretur ad exlradi liquidi consistentiam, elein adclatur 
temis ejus partibus 

Pnlveris Sacliari albi pars wza 
el inspissetur leni calore in Hoob. 

368. Roob Sambuci. 
Hp. Fructumu Sambnci recentium 

grammata octo millia 8000 
2.i* 

• 
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Hevitsd kavarás mellett a forrásig, s a folyékony 
rész letöltése után sajtold ki a maradványt. 

Az elegyített és szürlézett kt főzd be félsürü kivo
nat-állományra s a tömeg kilencz súlyrészére adj 

Czukor11ort egy szí!yrészt 
Párold be a kellő sürüségre. 

369. Rosa. 

Rózsa. 
Rózsaszirmok. 

Szá.zlevelű Rózsa, kivált pedig a damaskusi 
Rózsa nevíí. válfaj, keleten tenyésző cserje, ná
lunk igen gyakran tenyésztetik. Rózsafélék. 

Szétváló-szirmú párta, virágzás alatt lemetszve és 
gyorsan szárítva, fanyar ízü, szárazon csekély kellemes 
szagú. 

370. Rosmarinus. 

Rosmarin. 
Orvosi Rozmarin, déli Európában honos 

cserje, a kertekben nem ritkán tenyésztik. 
Aj kasok. 

Levelek, merevek, vonalszerüek, ránczosak, mm
gyesek, visszahajtott szélüek, alant fehér-taplósak, kiálló
bordásak, illatos szagúak, hevenyen terpentin-, szárazan 
enyhébb ízüek. 
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Agitanclo calefiant ad elmllitionem, deffuso elein 
liquiclo exprimetur resicluum. 

Sneci commixti et colati coquantur ad consistentiam 
subspissam; tum aclde novenis ejus partibus 

Pulveris Sacltari albi pai·tem wzam 
et evapora in Roob. 

369. Rosa. 
Rosa centifolia Linn., imprimis· varietas: 
Rosa damascena Mill„ fi·utices orientales, 
apud nos frequentissime culti. Rosaceae 

Juss. 

Corolla (Flores Rosarum) polypetala sub anthesi 
resecta et celeriter siccata, saporis adsti·ingentis, odoris 
in statu sicco exigui, grati. 

370. Rosmarinus. 
Rosmal'inus officinalis Linn., frutex in Europa 
australi indigenus, in hortis nfin raro cultus. 

Labiatae Juss.' 

Folia (Folia Anthos) rigicla, linearia, rngosa, glan
dulosa, margine revoluta subtus, albo-tomentosa, nervo 
prominente, oclore aromatico gravi, sapore in recentibus 
tcrebinthaceo, in sicco mitiore. 
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t 371. Sabadilla. 
Sabadillamagval<. 

Schoenocaulon officinale A. Gray, növény, a 
mexicoi Andeseken honos és tenyésztetik. 

Melanthaceák. 

A gyiimiilcs hiírom babonyhól alakult lok, hosszú
dad, hegyes, körülbelül tizenkét millimeler hosszú, papir
szerlí, szürkés-súrgús, a l1asi ·varrünynit1 kovad, a szét
válás könnyü, a magvak lüblmyire kiesvék, hosszasak, 
hengerdcclek, mcggörbülvék, innél hegyesek, ritnczosak, 
fénylők, lmrnáreketék, belül fehérek, négy egészen hal 
rnillimeter hosszúak, ritgva a nyelvel felettébb csípik. 

A gyümölcsül, mely magvakat bőven larlalrnaz, 
gondosan tartsd. 

t 372. Sabina. 
Szabina-galyak. 

Nehézszagú Boróka., Középeurópa. hava.sa.in 
honos, nem ritkán tenyésztett cserje. 

Küpreszfélék. 

Fiatalabb galyak (csúcsai), tömöllen összeállók, 
felettébb apró, merev, clülvényalakú, húlukon mirigyes, 
négy sorjában odasimuló levelekkel, midőn pedig időseb
bek, elállók, hegyesek; sajátságos nehézszagú, g-yúnlús
keserü, balzsamos ízü. A virg·inai borókáuak, melylycl 
néha összetéveszletik, gyengébb szaga és szélúllóbb galyai 
va1mak. 

A tenyésztelt növény 1. lmsznúllmlnL a galyak egy 
éven túl ne üu'lassanak. 

Óvalosan larlassannk. 
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t 371. Sabadilla. 
Schoenoca.ulon officina.le A. Gray., pla.nta. in 
Andibus mexica.nis sponta.nea et culta. Me

la.ntha.ceae R. Br. 

Fructus (Semen Sabnclillae) sislil carpella tria 
capsularia, oblonga, acuta, circiler duodecim millimetra 
longa, charlacea, grisco-flavesccntia, sutura venlrali 
hianlia, facile secedentia, seminilms plerumque elapsis, 
oblongis, subteretibus, curvatis, hinc aculis, rngosis, 
splenclentibus, fusco-nigris, intus albidis, quatuor ad sex 
millimetra longis, quae manducata acerrimam eliciunt 
sensationem linguae. 

Fructus seminibus scalentes caule BCrva. 

t 372 Sabina. 
Sa.bina officinalis Ga.rcke, fl'utex in alpibus 
Europae media.e et a.ustra.lis, non i·a.ro cultus. 

Cupressineae L. C. Rich. 

Ramuli (Summitates) juniores · (Frondes Sabinae) 
dcnse coarclali, foliis minimis, rigi'1 ' .• ,; rhombeis, in dorso 
glandula inslructis, quadrifarimn imhricalis, adultioribus 
patulis, aculis, odoris gravis, peculiaris, saporis resinoso
amari, balsamici. Odore debiliore el mmulis magis patu
lis discemunlur sabinae virginianae Berg, quibuscum 
hinc imle confundunlur. 

Planlam cultam aclhibere licel, ramuli ne ultra an
mm\praeslo sint. 

C:aule servenlm. 
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373. Saccharum. 
C:zukor. 

Kereskedésbeli igen ismert gyártmány. Választassék 
ki a legfohérebb, száraz, tömött, kemény, a levegőn vál
tozatlan, fénylő, jegeczes törésü, igen kicsiny, lömülten 
összetapadt jegeczekkel, szagtalan, édes izü. Vizben és 
borszeszben úTdlmló. 

37 4. Saccharum lactis. 
Tejc:zukor. 

Tehéntej savójából készilik, s tömött jegeczekből 

álló, fehéres, átlátszó, kemény, édeses tömegeket képez, 
melyek hét rész hideg vizben oldatnak, mig legtiszlitbb 
borszeszben olclhatlanok. 

Az avas szagú és sárga színü tejczukor veltessék el. 

375. Sal Thermarun1 Oarolinarum. 
l<arlsbadi só. 

Arúbeli só, mely a karlsbadi hévforrás vizének el
párolása által nyei·etik. 

376. Salep. 
Salepgyökér. 

A kosbornemek különbözö fajai, mint az 
.Orchis, Ophry_s, Pla.thanthera stb., Európában 

és Azsiában tenyésznek. 

Giimök, rendetlenül pelécledek vagy hosszasak, 
ritkán tctiyérszcrüek, a nagyobbik harmadföl centimeler 
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373. Saccharum. 
Praeparatum venale notissimum. Eligalur albissi

mum, siccurn, cornpactum, durum, in aere immutabile, 
fractura crystalljna nitente, crystallulis minimis dense 
conriatis compositum, odoris nullius, saporis dulcis. In 
aqua et in spiritu vini solvitur. 

374. Saccharum lactis. 
E sero lactis vaccini paralum prostat in rnassis e 

crystallis compactis cunstanlibus, alhidis, cliaphanis, du
ris, subclulcibus, in aquae frigidae partibus septem solu
bilibus, in spiritu vini rectificatissimo insolnbilibus. 

Saccharum lactis odoris rancicli et coloris flavi 
rcjiciatur. 

375. Sal Thermarum Carolinarum. 
Sal venalis, evaporatione thermarum carolinarum 

parntns. 

Species variae generum orchidea.rum Juss. 
Orchis, Ophrys, Plathanthera. etc. Plantae in 

Europa Asiaque crescentes. 

'l'ubera (Raclix Salep) irregulariter ovala vel ob
longa, rarius palmata, nnum ad cluo el clirnidium centi-
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hosszú, félig útlátszó, szaruszilúrdságú, szennyes-fehér 
vagy fehéres-bamás színü, szagtalan, poná lürve vízzel 
mézgás oldatot képez. A porból egy szemer negyven 
szemer vízzel forraltatvún, kocsonya jön létre. 

Vigyázz, nehogy kikiricshagyrnúk legyenek közbe
keveredve, melyek vízzel kezelve, kocsonyát nem ké
peznek. 

377. Salvia. 

Zsálya. 
Orvosi Zsálya, déli Európában honos, nálunk 

mindenfelé tenyésztetik. Ajkasok. 

Levelek, nyélczések, hosszasak, ránczosak, csip
kések, vékonyan laplósak, illatos szatjúak, keserü ízüek, 
rágva fanyarok. Szedessenek a tenyésztell fü virág
zúsa elölt. 

378. Sambucus. 

Bodza. 
Gyepű Bodza, igen ismert fa. Lonczfélék. 

Terebvirágzat, ötsugaras, sokvirágú, a p:'tl'la 
fenti, kerekded, fehéres-sárgás, sajúlsúgos szagú. A virü
gok száraz időben szedessenek. 

A bogy6k, frissébeu gömbölyded csontárok, há
mmmagvúak, kicsiny kehelylyel leü:jlikön, borsónyiak, 
kívül ibolyaszínü-fekelék, bibo1·színü belliek; ízük kellc-
1nes savanyús, édeses; szaguk snjillsúgos. 
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melra longa, subdiaphana, sofülitále cornea, colore sor
dide albo vel albid.o subfusco, inodorn, · pulverata cum 
aqua mucilagincm praebentia. Gmmma unum pulvcris 
cum grammatibus quadraginta aquae lmllientis praebcat 
gPlntinam. 

C:ave ne bulbi colchici inrnixti sm1l, qui cum a11ua 
lraclati gelalinam non largiuntur. 

377. Salvia. 
Sa.lvia officinalis Linn., in Europa meridio
nali iudigena, frequentissime apud nos c1llta. 

Labiatae Juss. 

Folia pcliolata, oblonga, mgosa, crenulata, tenui
lcr tomenlosa, odoris aromal.ici, saporis amuri, masticala 
mlslringcnlia. C:olligc·mla anlcquam planla culta florcscit. 

878. Sambuc:us. 

Sambucus nigra Linu., arbor notissima. Ca
prifoliaceae Juss. 

{ 'nuac (Flores Sambuci) quinqucradialac. multi
tlorae, corollis cpigynis, rntalis, ex alho luleulis, odun· 
pcculiari. C:olligendi llorcs tempestate sicca. 

Baecae rccei1tes sistunt drupas subglobosas, 
tripyrenas, calyce rninulo coronatas, pisi rnagnitudinis, 
extus coloris e violaceo nigri, succo purpmeo replelas. 
sapuris gntle aciduli, suhdulcis, odoris peculiaris. 
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379. Sanguis Draconis. 
Sárkányvér. 

Oalamus Rotang Linn., kúszó cserje, a Mo
lukka szigeteken tenyész. Pálmafélék. 

Gyánlás, a gyümölcsökből gyüjtölt és a levegőn 
megszáradt nedv, hengerded pálczákban vagy peté
ded, illetőleg kúpiclomú, szilvanagyságú darabokban 
lmphatnL pálrnalevelekbc lakarvitk, f'eketeveresek, csíko
zott felliletliek, kemények, nem áttetszők, felettébb töré
kenyek, szagtalanok és majdnem iztelenek. Rágva a nyit! 
veres színü lesz, égéskor balzsamos szagot áraszt, s törve 
czinoberszerü port képez. Borszeszben könnyen oldható. 

380. Santoninmn. 
Santonin. 
Ozinadék. 

C:rnH1s03=24G. 

A hasábos hatoldalú, vagy pikkelyes jegeczek szín
telenek, a fény behatása alatt megsárgulnak, hevitésnél 
megolvadnak és részben elbomlanak, részben elillannak. 
A santonin hideg vizben csak kevéssé, cle 250 súlyrész 
forró vizben, 43 súlyrész hideg és 3 súlyrész fonó bor
szeszben, 72 súlyrész aelherben, 4 súlyrész chloroform
lmn oldható. 

A borszeszoklat natrium-hyclroxyd-oklat últal bíbor 
színt öll fel. 

Az égvényckkcl és calciu111-hydmxycldal a santonin
vizben könnyen oldható vcgyl'ilcleket képez. 
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379. Sanguis Draconis. 
Oa.lamus Rotang Linn., frutex scandens, in 

insulis lV!oluccis crescent. Palma.e L. 

Succns resinosus, aere induratus, e fruetilms 
collectus prostat ín lmculis cylindricis vel ín rnassis ova
tis seu conicis, pruni rnagnitudine, Palrnae folio obvolu
tis, atro-rubris, superfkie striatis, duris, opacis, fi·agilis
sirnis, inodoris et fere insipidis. l\foslieando salivarn rubro 
inficiat, cornbustione oclorem spargal balsarneum, et lri
turando pulverem praebeat cinnabarinum. In alcohole 
facile solubilis. 

380. Santoninum. 

Crystalli prismaticae, hexagonales vel squammosae, 
rlecolores, lucis intluxu flavescenles, calefactae liquescunt 
et tum partim decomponuntur, partim sublirnant. Sanlo
ninum in aqna frigida nonnisi parum solvitur, verum ín 
250 partibus aqnae bullientis, ín spiritus vini frigicli par
tibus 43, in bullienlis 3, in aclheris parlibus 72, in 
chlorofomüi partilms 4 solvilur. 

Solutio spirituosa addito natrio hydro-oxydalo 
solulo colorern coccineum induit. Cum alealibus et cal
caria santnninurn conjuncliones in aqua facile solubiles, 
decolores init. 
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:381. Sapo kalinus. 
HamaR'!yos Szappan. 

Zöld vagy lágy szappan. 

Lágy, szennyes-barna, sajátságos kelkmellen szagú, 
vizben és borszeszben oldatik. 

A levegőn állva nem keményedik meg. 
Papiroson zsirns foltol nem hagy vissza. 

382. Sapo meclicinalis. 
Orvosi szappan. 
Ma.ndola-sza.ppan. 

Végy: Oldott szikeny könéleget 
1 ·35 fajsúlyúl száz grammot 100 

\{yönge hevítés után adj hozzá 
Edes mandola-olajat kétszáz grammot 200 

Hagyd kihülni folylonos kavarás mellelt, mig az 
egynemü lömeg sürüsödni kezd, ekkor önlsd ki papir
tokba és a mérsékelt meleg helyen való kiszárit:is ulán 
tartsd el. 

Fehér, kemény enyhén lúgos izü, vizben és bor
szeszben teljesen oldékony legyen. 

38:3. Sapo Picis. 
Kátrány-szappan. 

Végy: Szege!li sza1•panport lzatl'all grammot 60 
Zsiré!let 
Tömény borszeszt 

mindegyikből huszonöt grammot 25 
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381. Sapo kalinus. 
Sa.po viridis. Sa.po mollis. 

Sit massa mollis, sordide fusci, odoris peculiaris in
grati, in aqua et in spirilu vini solubi!is. 

Aeri expositum non cl urescit. 
C:hartae maculam pinguem non impartitur. 

382. Sapo medicinalis. 
Sa.po amygdalinus. 

Rp. Natrii llyd1·0-oxy!lati soluti 
s. p. gr. 1.35 grammata ce11t111n 100 

Leniter calefactis admisce 
Olei amygdalarnm dulcinm 

grammata duce11ta 200 
Refrigerent sub agitatione conlinua donec massa 

homogenea spissiscere incipial, elein in capsulas char
laceas effusam et loco temperato siccatam serva. 

Sil albus, rlurus, saporis alcalini ,milis in aqua et 
spiritu vini omnino solubilis. 

383. Sapo Picis. 
Hp. Pnlveris saponis Szege!linensis 

grammata se:caginta 
Glyccrinae 
Spiritus vini eoneentrati 

.w grammata viginti quinque 

60 

25 
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Old fel gyönge hőnél kavarás mellett és 
adj hozzá 
Fakátrányt ti{enöt grammot 15 
Oldott szikeny könéleget 

1 ·35 fajsúlyút nyolc;: grammot 8 
Kellő elegyités és félkihülés után öntsd ki papir

tokba. 

384. Sapo· Szegedinensis. 

Szegedi szappan. 

Kivülröl agyagsárga, belül fehér, kemény és arány
lag könnyű Jegyen. 

Hatszoros mennyiségü higitott borszeszben melegen 
feloldva, a kihűlés után kocsonyanemü tömeget képezzen. 

385. Sapo sulfuratus. 

!Kén-szappan. 

Végy: Szegedi szappan1iort 
lzatvmz grammot 60 

Zsirédet 
Tömény b01·szeszt 

mindegyikből lwsí_onöt grammot 25 
Gyönge hőnél kavarás mellett eszközöU 
feloldás és fél kihűlés után adj hozzá 
Lecsapott ként ti;_enöt grammot 15 
Bergamott-olajt egy grammot 1 

Azután öntsd ki papirtokba. 
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Sub agitatione Jeni calore solutis adde: 
Picis Uquidae grammata qui11decim 15 
Natrii l1yclro-oxydati soluti 

sp. p. 1 '35. grammata octo 8 
intime mixta, el semirefrigernta effunde 
in capsulam charlaceam. 

384. Sapo Szegedinensis. 

Sa.po a.lbus. 

Sit exlerne badius, interne albus, durus compara
tive laevis 

ln spiritus vini diluti sextupla quantitate calide 
solutus, exhibeat refrigeratus massam gelatiniformem. 

385. Sapo sulfuratus. 
Rp. Pulveris saponis Szegedinensis 

grammata sexaginta 
Glycerinae 
Spiritus vini concentrati 

60 

:rn grammatá viginti et quinque 25 
Sub agitatione leni calore solutis et semmirefrige

ratis adde: 
Sulfuris praecipitati 

gra11únata quindecim 15 
Olci Bergamotti gramnui wmm 1 
elein effunde in capsulam chartaceam. 
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386. Sapo venetus. 
Velenczei szappan. 

Faolajból készült szapµan. 

Faolajjal készül, fehér, kemény, ne legyen avas, 
70 0/0 borszeszben oldatik. 

387. Sarsaparilla. 
Szárcsagyökér. 
Római gyökér. 

K.ülönbözö tukmafajok, forrövi Ame1·ikába.n 
tenyésznek. Tukma.félék. 

Gyökerek, leghosszabbak, vékonyak, csíkosak vagy 
barázdásak, kivül szürkésbarnák vagy bamásveresek; a 
középkéreg kevéssé vastag, vagy lisztes és fehér vagy 
szaruszerü és barnás, zárt fagyürüvel, bélsugarak nin
csenek, a bél fehér lisztes. (Hondurasi szárcsagyökér.) 

A gyöktörzs, melyből a másodlagos gyökerek ldin
dulnak, s a kereskedésben gyakran található, ne szolgál
tassék ki. 

A mexikoi gyökér (veracruzi szárcsagyöké1~) 
mély harázdájú, a középkéreg vagy lehámlik vagy szaru
szerü vékony, a fa kevéssé vastag, a bélnél vastagabb. 

A gyökér, mely vékony vagy szalmához hasonló, 
vettessék vissza. 
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386. Sapo venetus. 

Sapo olea.oeus. 

Ex oleo olivarurn paratus, sit alhus, durns, odoris 
minime rancidi, in spilitu villi 700/0 solubilis. 

387. Sarsaparilla. 

Smila.ois diversa.e species in Amerioa. tropioa. 
cresoentes. Smila.oinea.e R. Brown. 

Radices Iongissimae (Radix Sarsaparillae), te
nues, shiatae vel sulcatae, extrorsum e griseo fuscae vel 
e fusco rubrae; mesophloeo crassiusculo, aut farinoso et 
albo aut corneo et subfusco, ammlo ligni clauso, radiis 
medullaribus non instrncto, medulla alha, farinosa. (Sar
saparilla e Honduras.) 

Cormus, cui radices secundariae adnatae sunt, in 
mercatura saepe proveniens, est rejiciendns. 

Radix e Mexico advccla (Sarsaparilla e Vera
-cruz), profunde sulcata, mesophloeo aut labente aut 
cotneo tenui el ligno crassiusculo, medullam superante, 
praedita. 

Radix quaecunque macilenta a.ut stramento non 
dissimilis rejicienda. 

25* 
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t 388. Scammonimn. 

Aleppoi scammonium-gyánta. 
Scammonia Folyondár, Sziriában és Kis

Ázsiában tenyész. Folyondárfélék. 

Mézgás gyánta, a répaalakú gyökér megsértése 
által nyerik, tömött tömegeket képez, melyek könnyük, 
törékenyek, kevéssé likacsosak, fénylők, szürkék vagy 
zöldesek, fehéres-szürke porrá dörzsölhetők; gyenge
undoritó szagú; undoritó-csipőses, kesernyés ízü. 

Az úgynevezett smymai barna vagy fekete scam
monium-gyántát, mely közbekevert liszttel vagy homok
kal van tisztátlanitva, vesd vissza. 

t 389. Scilla. 

Tengeri hagyma. 
Scilla mal'itima Linn., Eu1•ópa középtengeri 
partvidékein tenyészik. A veres hagymájú 

féleség. Asphodeleák. 

Körülbelül nagy ököh1yi, tojásdad-hasas, pikkelyei 
közepetti szilárd lepény körül fedélszerlileg elhelyezve, 
veresek és fehéres színüek, alapjukon szaruszerüek. 

Bemetszve könyezésre indító szagot áraszt, íze csí
pős, később keserü, nedvét bőrre kenve, ez rnegveresedik. 

A barna, szívós, nedves és penészes pikkelyek vet
tessenek vissza. 
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t 388. Scammonium. 
Convolvulus Scammonia. Linn., in Syria et 
Asia. minore c1•escens. Convolvulaceae Juss. 

Gummiresina (Scammonium haleppense) e radice 
napiformi vulnerata, pmstat in massis compactis, levilms, 
friabilibus, nonnihil porosis, nitentibus, cinereis vel viri
descentibus, triturando in pulverem albido-griseum redi
gendis, odoris debilis, nauseosi, saporis nauseoso-sub
acris, amarescent.is. 

Scammonium füscum vel nigrum, admixta farina 
vel arena inquinatum, smymaeum dictum, rejice. 

t 389. Scilla. 

Scilla. maritima Linn., planta in litoribus 
Europae mediterraneae frequens. Varietas 

cum bulbo rubro. Asphodeleae Juss. 

Est magnitudinis circa pugni majoris, ovato-ventri
cosus, e tunicis imbricatis rubris et albidis scabiosis, hasi 
cor1wsis placentam centralem solidam ambientibus for
matus. (Bnlbus Scillae. Bulbus Squillae.) 

Incisione auram spargit acrem lacrymas elicientem, 
saporem habet acrem insigniter amarum, succus cuti 
illinilus Erythema excitat. 

Squamae fuscae, tenaces, humidae el. mucidae reji
cianttn'. 
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t 390. Scilla siccata. 
Szárított tengeri hagyma. 

Végy : Friss tengeri hagyma lemezeket 
kéterer grammot 2000 

Hosszas vékony szeletekre metélve száritsd ki por
czellán-csészében Cels. szerinti 500 hőmérséknél, hogy 
szétdörzsölhetők legyenek. 

Az igy nyert maradv(rny leszcu körülbelől 
kéts{á\ gramm 200 

Jól zúrt li vcgedénybcn sz(traz helyen tartandók. 

391. Sebum ovile. 
Juhfaggyú. 

A közönséges Juh (OvisAris Linn.), a kérődző 
Párosújjúak (Artiodactyla rnminantia) rendjébe s 
az Ürszarvúak (C:avicornia) családjúba tartozó emlős 
állatnak csepleze- és bélfoclrából, valamint a vesék tájá
ról nyert friss zsiradék. 

Ne legyen avas. 

t 392. Secale cornutum. 
Anyarozs. 

Claviceps purpurea. Tula.sne, egyévi vagy 
kétéves gomba, mely fűfélék, különösen pe
dig a Rozs virágaiban a csir tönkrejutá.sa. 

mellett tenyész. Szemcsegombák. 

lUeddő tele1i, tompa háromszegletü, legtöbbnyire 
meghajlott, mindkét végén vagy felfelé meg-vékonyodva, 
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t 390. Scilla siccata. 

Bulbus Scillae sicca.tus. 

Rp. Sqna111111arnm bulbi Scillae maritimae 
recentis grammata duo millia 2000 
Longitudinaliter el tenne scissae exsiccentm 
in temperatma 500 Celsii. 
Productum est circa 

grammatwn ducentorzmz 200 
Servetur in vasc rite clauso, loco sicco. 

391. Sebum ovile. 

Pinguedo recens ex omento, mesenteris et regione 
renum Ovis Arietis Linn; animalis llfammalis (Ordo : 
Artiodactyla rnmiuantia, Familia: Cavico1·nia de
sumta). 

Ne sil ranciclum. 

t 392. Secale cornutum. 
Claviceps purpurea Tula.sne, fungus a.nnuus 
vel biennis in fioribus gra.mineis, praesertim 

Seca.lis cerealis Linn ; germine a.bortiente 
crescens. Pyrenomycetes Fries. 

Stromata sterilia, obtuse trigona, plerumque sub
. curvata, ulrinque vel sursum attenuata, lrisulca, coloris 
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hárombarázdás, fekete ibolya-, gyakran szilvaszíníi, belül 
halavány, csúcsán többnyire szennyes-fehér, rostos 1ol
dalékkal (sipka); harmadfél centimeter hosszú, három 
millimeter vastag, gomlmszagú, undoritó, kevéssé csí
pős ÍZÜ. 

Az anyaro:zs csak a rozskalúszokból derült időben 
szedessék; megszúritva jól zárt ü\·egekben lartassék, de 
nem egy éven túl. A szúette, avas Yetlessék vissza. 

393. Senega. 

Szenega. 

Polygala Senega Linn., évelő növény, Észak
Amerika mé1'sé.kelt vidékein honos. 

Csészeszá.rnyfélék. 

Gyökér, hengerded, . alapján göcsös, hal millime
ternyi vastag, Yégefelé lassankint megvékonyodva, ke
véssé elágazó, kevéssé hajlott, a homorú oldalon a kéreg 
erös bordaként elöáll, ·a domború oldalon ig·en göcsös, 
sárgás vagy szlirkésbarua színü, kevéssé vastag kérgü, 
belül sárgás, fája halav>mysárga, · a domború oldalon 
lapos vagy kimetszett; . majdnem szagtalan, elein le 
kevéssé nyúkos, végtéré ];:ellemetlen savanyús ízü, szer
felett csípős, rúgva a torkot. karczolja. 
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atro-violacci, saepe pminosa, inlus pallidiora, in apice 
plermnque appendice (calyptra) sordide albida, floccosa 
obtecta; duo et dimidium centirnetra fere longa, ad tria 
millimetra crassa, odoris fungos redolentis, saporis nau
scosi, modice acris. 

Secale cornutum solum e spicis secalis cerealis Linn. 
serena tempestale colligatur; siccalum in vitris optime 
clausis nec ultra annnm SPrYel.ur. Corrosum, rancidum 
rejiciatur. 

393. Senega. 

Polygala Senega Linn., planta perennis in 
Americae borealis temperatis crescens. 

Polygaleae Juss. 

Raclix subcylindrica, hasi tuherculosa, ad sex mil
limetra crassa, apicem versus se11si111 atteuuata, paullum 
ramosa. suhvoluia, in interiore currnturae latere carina 
corlicali arguta nolata, in allero lalerc tomsa, coloris e 
subflavo vel e cinereo fusci, cort.ice crassiusculo, intus 
subflavo, ligno pallide flavo, in latere carinac opposito 
vel piano vel exciso. Odoris fere nullius, saporis prinrnm 
submucosi, deincle ingral.e aciduli, admodum aCl'is, 
manducala fauces radit. 
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3!l4. Senna. 
Szenna-levelek. 

Cassia lenitiva Bischoft', Cassia obovata Col
lad., Nubiá.ban és Egyiptomban tenyésző 
cserjék, melyekből az alexandriai Szenna
levelek származnak. Oassia medicinalis 
Bischoft' (Oassia Royelana féleség), Boldog 
Arábiában honos és Keletindiá.ban tenyész-

tetik. Oaesalpinaceae De Oandolle. 

Levélkék, félbőrszerüek (C. lenitiva et C. obovota) 
vagy vékonyabbak, majdnem hárlyaszerliek (C. medici· 
nalis), petédek (C:. obov.), hosszúdaclok (C:. len.), gerely
alakúak (C. med. el C:. len.) vagy vonalos-gcrelyalakúak 
és igen hosszúk (C:. med.), teljesen egészek, rövidnyélczé
sek, ferclealapúak, közepükön szélesebbek,· hegyesek (C. 
len. el e. rnecl.), bökőczösek (C:. len.) vagy öblöscsúcsúak, 
kicsiny hököczkével (C:. obov.), eresek, többé-kevésbé sző
rösek (C:. len. el ohov.), kékes (C. len. cl obov.) vagy 
világos zöldek (C:. mell.) : sajitls(tgos szagúak, uncloriló 
kesernyés ízliek. 

Leggyakrabban a solenostemma Argl1el Hayne 
(Ascle11iadeae) leveleivel keveredvék, melyek merevek, 
gerelyalakúak, egyenlő alapúak, egyborclúsak, kékesek, 
szőrösek. 

A közbekevcrt levélnyélczék és hüvelyek vctlcssenek 
vissza. 

395. Senun Lactis commune. 
Közönséges tejsav. 

Végy: Friss tehéntejet 
800 
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394. Senna. 
Oassia lenitiva Bischoft'., Oassia obovata Ool
lad., frutices in Nubia et Aegypto spontanei 
Sennam alexandrinam praebentes. Oassia. 
medicinalis Bisoh. (var. cassia Royla.na), 
frutex in Arabia felici indigenus, in India 
orientali cultus. Oaesalpiniacea.e De Oan

dolle. 

Foliola subcoriacea (C:assia lenitiva el obovata) vel 
lenuiora fere membranacea (C:assia med.), ovalia (C. 
obov.), oblonga (C. len.), lanceolata (C:assia rned. el len.) 
vel lineari lanceolata et longilmline excellenlia (C.·med.), 
integerrima, breviter petiolata, hasi obliqua inaequalia, 
meclio latiora, acuta (C:. len. el mecl.), mucronata (C:. 
len.) vel retusa cum mucrone exiguo (C:. obov.), venosa, 
magis minusve puilescentia (C:. len. el obov.), e gbuce
"cente (C:. len. el obov.) vel laclc viriclia (C:. rnctl.); 
odoris peculiaris, saporis nauseoso-subamari. 

Saepissime mixta reperiunlur cum foliis rigidis, 
lanceolatis, hasi aequalibus, uninerviis, glaucescenlibus, 
pubescenlibus Solcnostemmatis Arget Hayne (A,;ele
piadeae). 

Rejiciantur pelioli foliorum el. lcgurnina intPm1ixla. 

395. Serum lactis commune. 

Rp. J,actis vaccini reccntis 
grammata octiugenta 800 



Forrald fel; 
Eczetet 

396 

a forrás kezdetén adj hozz{t : 
nyolcz grammot 8 

A véghezvitt megolvasztás után a félig kihűlt folya
dékot szűrd meg és habbá vert tojás-fehérnyével keverve 
ujból főzd fel. 

A megszürés után adj hozzá 

Szénsavas keserenyt 
a sav közönyösitésére, s azután a 
papiron szúrd át. 

mennyi sziiksé ges 
kihütött savót itatós 

Ha savanyú tejsavó renclcltetik, ez esclhen a szén
savas kesereny elhagyandó. 

396. Sinapis. 

Mustár. 
Fekete Mustár, nálunk honos és tenyésztetik. 

Keresztvirágúak. 

Magvak, gömbölydedek, majdnem vonalszerüek, 
gödrösek, millimeternyi vaslagsitgúak, verhenyes barnitk, 
belül sárgák, kesernyés-olajos ízüek, rágva erősen ége
tők, halaványsárgás zöldes porrá dörzsölhetők, vízzel 
nedvesítve felettébb csípős illó szag fejlődik Id. 

Vigyázz, nehogy Kerek Répa magvai legyenek köz
bekeveredve, melyek kétszer akkorák, barnább színüek, 
simább felületüek, rágva kevésbé égetők. 

Pora (mustimnagvak lisztje) hevenyében törve áll
jon készen. 
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Ebulliant; sub initio ebullitionis adde: 
Aceti grammata octo 8 

Coagulalione peracta liquorem semirefrigeratum 
cola el cum ovi gallinacei albumine in spumam conquas
sato rnixturn iterum coque. 

N ovitus colato a dde : 
Magnesii carbonici ltydro-oxydati q. s. 
ad neutralisationern acidi et deinde serum refrige-

ratum per chartam bibulam filtra. 

Si serurn lactis acidum requiritur, magnesium car
bonicum omittatur. 

396. Sinapis. 

Sinapis nigra Linn. (Brassica nig1·a Koch.) 
et indigena et oulta. Cruoiferae Juss. 

Semina subglobosa, fere semilinearia, scrobiculata, 
millimet.rum crassa, extus e rnbro-fusca, inlus flava, sa
poris subamari, oleosi, masticata vehementer urentia, 
lriturando pulverem e subflavo viridescentem praebenlia, 
qui aqua humectatus auram explicat volalilem, acer
rimarn. 

C:ave ne aduUerata sint seminibus Brassicae Ra-
1iae Linn . . sesquimajoribus, coloris obscurioris, super
ficie laeviore, manducatis minus urenlibus. 

Pnl vis (Farina seminum Sina pis) recens paratus 
praesto sit. 



398 -

t 397. Solutio arsenicalis Fowleri. 
Fowler mirenyes oldata. 

Végy: JUirenyes savat 
Tiszta szénsavas liamanyt 

mindegyikből egy grammot 
Gondos eldörzsölés és elegyítés után adj 
hozzá 

1 

Lepin·olt vizet hatvan grammot 60 
Főzd lombikban, míg a mirenyes sav teljesen 
feloldódott. 
A kihült folyadékhoz arlj 
Lepárolt vizet mennyi elég 

hogy az egész folyadék súlya legyen 
kilenqven gramm 90 

Azután szürlézd. 

:~98. Species Althaeae. 
Ziliz thea-elegy. 

Végy: Ziliz-levelet ezer grammot 1000 
~iliz-gyökeret ötszáz grammot. 500 
Edes gyökeret kétszázötven grammot 250. 
Papsajt-virágot száz grammot 100 

Összemetélés és elegyítés nlán larlsd el. 

399. Species amaricantes. 
Keserü thea-elegy. 

Végy: Fehér ii.röm-flivet 
Virágos ezeijó-flivet 
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t 397. Solutio arsenicalis Fowleri. 
Hp. Acidi arsenicosi 

Kalii carbonici (lepurati 
aa gramma wmm 

Sedulo tritis et comrnixtis adde ·: 
1 

Aquac destillatae grammata sexagi11ta 60 
C:oque ín cucurbita, usque dum acidum arsenicosum 

perfecte solutum fueril. 
Solutioni refrigeratae adde: 
Aquae destillatae q. s. 
ut pondus totius liquoris sil 

grammatum nonaginta 90 

deiu lillra. 

398. Species Althaeae. 
Hp. lfoliorum Altl1aeac grammata mille 

Railicis Altl1acae grammata quinge11ta 
„ Liquiritiac 

grammata ducenta et qui11q11agi11ta 
-'1'lorum JUalvac grammata centwn 
C:onscissa el commixta serva. 

399. Species amaricantes. 

Hp. Hcrbac Absintltü 

" 
Ceutaurii minoris floridae 

1000 
500 

250 
100 
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Narancshéj-sárgát 
mindegyikből szá:rhatJJan. grammot 160 

Vidra eleczke-levelet 
Áldott csiikiilW-Ievelct 
Kálmos gyöktörzset 
Tárnizs-gyökeret 

mindegyikből nyolc{Jlan grammot 80 
Kászia fahéjat lzusz grammot 20 

Összemetélés és zúzás után elegyitscl. 

400. Species aromaticae. 
Illatos thea-elegy. 

Végy: Gyopár-füvet 
Zsálya-levelet 
.!1'odormenta-levelet 
Levendula-virágot 

.. mindegyikből száz grammot 100 
Osszemetélés utún elegyitsd. 

401. Species aromaticae pro-cataplasmate. 
Illatos thea-elegy pépborogatáshoz. . 

Végy: illatos thea-elegyet 
négyszáz grammot 400 

llfogszáritva törd llercze-porrá. 

402. Species einollientes. 
lágyitó thea-elegy. 

Y égy: Ziliz-levelet 
Pa 11sajt-levelet 
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l•'Iavcdiuis c01·ticum Aurantiorum 
aa grammata ce11tum et sexagi11la 160 

l<'oliorum Trifolii filiriui 
„ Cardui benidicti 

Rllizomatis Calámi 
Radicis Gentianae 

aa grammata nctaginta 80 
Corticis Cassiae Ciuuam 

grammala vigi111i 20 
C:onscbsa el. eon lusa rn isceau lur. 

400. Species aromaticae. 
Species resolventes. 

Rp. Herbac Origaui 
Foliorum Salviae 

„ 11Ienthae crispae 
Florum Lavandulac 

,za grammata centum 100 
C:onscissa nlisce. 

401. Species aromaticae pro cataplasmate. 
Rp. S1iecierum aromaticanuu 

grammata quadringenta 400 
Siccalas rcdige in pulvercm grossum. 

402. Species emollientes. 
Rp. Jfoliorum Althaeae 

" l\Ialvae 
26 -„:: 
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Sárga lóhcrc-fiivct 
mindegyikből ötszáz grammot 500 

Összemetélés után elegyits hozzá 
Szétzi'izott lcnmagvakat 

ezer grammot 1 OOO 

403. Species emollientes pro cataplasmate. 
lágyitó thea-elegy pépburogatáshoz. 

Végy: Lágyitó thea-elegyet ezer grammot 1000 
i\Iegszáril va törd dcrczepo!'l'á. 

404. Species laxantes St. Germain. 
St. Germain hashajtó thea-elegy. 

Végy: Gyanta nélküli szcnna-levelct 
negyven grammot 40 

Bodza-·virágot lzusz grammot 20 
Édes köménymagvat tiz grammot 1 O 
Tisztított borkövet öt grammot 5 

Összemetélés és zúzás után elegyilscl. 

405. Spilanthus. 
Szenyefíí. 

Ke1·ti Szenyefíi, déli Ame1•ikában és Kelet
Indiában honos növény, nálunk kertekben 

tenyésztik. Összetett virágúak. 

Virágzó fíí, elúgazó szárral, szivalakú-lojásdad, 
csipkés-fürészes, énleses, nyélczés, húrombordús levelek-

Herbae lUeliloti 
aa grammata quingenta 500 

C:onscissis admisce, 
Seminum Lini contusorum 

grammata mille 1000 

403. Species emollientes pro cataplas
mate. 

·, Rp. Speciermn emollientimn 
grammata mille 1 OOO 

Skcala rcdige in pulverem grossum. 

404. Species laxantes St. Germain. 
Rp. Foliornm Sennae sine resina 

grammata quadraginta 40 
Flormn Sambnci grammata viginti 20 
Frnctuum Foeniculi grammal a decem 1 O 
Kalii hydro-tartarici 

grammata quinque 5 
conscissa et contusa misceantur. 

405. Spilanthus. 
Spilanthus ole1•aceus Linn; planta in Ame
rica australi et India 01•ientali sponte cre
scens, apud nos in hortis culta. Compositae 

Adanson. 

Herba flori<la caule ramoso, foliis cordato-ovatis, 
crenato-serratis, scabriusculis, petiolalis, triplinervatis, 

26* 



kel, a hónaljbau egyes kosar. virágzattal, rnely bosszú
uyélczés, gömbölyded, sokvirágú, eleinte sárga, végül pi· 
rosbarna. A fü rágva igen csfpös, égető nyúlhajtó. 

406. Spiritus Aetheris. 

Égényes borszesz. 

Hoffmann fájda.lomenyhitő oseppjei. 

Végy: Tiszta égényt S{á; gra111mot 100 
Tömény borszeszt lzáromszá;: gra111mot 300 

Elegyitscl. 

407. Spiritus aromaticus. 

Illatos szesz. 

Végy: Czitromfií-levelet ötszáz grammot 500 
Czitromhéjat kétszáz gra111mot 200 
Koriaudrnm-magvakat 

Szegfíiszeget 
Szerecsencliót 
Kászia-fahéjat 

lzároms;:á\ grammot 300 

mindegyikből 11yolc;va11 grammot 80 
Angyal-gyökeret negyven grammot 40 
Összemelél~s és zúzás után áztasd tizenkét 
óráig 
Tömény borszeszben 

kétezerötszáz grammba11 2500 
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capilulis axillaribus solilariis. longe pedunculatis, snb
globosis, multifloris, primum flavis, demum purpureu
fuscis. - Herba manrlncal.a arrrrima urens, sialagoga. 

406. Spiritus Aetheris. 
Spiritus Aethel'is sulfurici. Liquo1· anodynus 

· mineralis Ho:lfmanni. 

Hp. Aetheris clepurati grammal a centwn 100 
Spiritns vini couceutrati 

gra111mata trecenta 300 
l\Iisce. 

407. Spiritus aromaticus. 
Spiritus Oarmelita.rum. Spfritus Melissa.e 

compositus. 

Hp. Foliorum l\Ielissae grammata q11i11ge11ta 500 
Corticis Citri fructunm 

d 900 grammata 11ce11ta _ 
Frnctuum Coriandri grammata trece11ta 300 
Caryopltyllorum 
Nucis l\Ioschatae 
( ' t• . {' . . ('' .or .1ms .. assuw .rnna111. 

aa gra111111ata octaginta 80 
Raclicis Angelicae grammata q11adragi11ta .:1,0 
Conscissa el conl.usa macera eum 
Spiritm1 vini eoncenti·ati 

grmnma/11111 duo millibus et quingentis 2500 
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Közönséges vizben öte;_er grammban 5000 
azntún huzz le róla lepárlús utjún 

lzárome;_er grammot 3000 
mely 0·892 fajsúlylyal llh:jon. 

408. Spiritns camphoratns. 

ICámforos szesz. 

Végy: Kúmfort 11yolc:;_van grammot 80 
Higitott borszeszt öts{áZ grammot 500 

Hagyd gyakori felrúzús mellett közönséges hömér
séknél úllani, mig a kámfor fclolclúdolt, azután szürlézd 
és tartsd cl. 

409. Spiritns Cochleariae. 

Kalántorma-szesz. 

Végy: Friss kalántorma-levelet 
hatszáz grammot 600 

Tömény borszeszt · e;_er grammot 1 OOO 
Közönség·cs vizet 

e;_erlzats;_á;_ grammot 1600 
Huzz le lep(trlús utjún azonnal 

e;_erkéts;_á;_ grammot 1200 
mely 0·8\J2 fajsúlyú legyen. 
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Aqnae eommunis 
grammatum quinque millibus 500Ó 

per horas clnoclecirn, elein abstrahe 
grammatum tria millia 3000 

quae sint pomleris spccifici 0.892. 

408. Spiritus camphoratus. 

Hp. Cam11horae grammata octaginta 80 
Spiritus vini tliluti 

grammata q11i11ge11ta 500 
Stcnt saepius agitanclo sub lemperatma consveta, 

doncc Camphora solula fueril. 
Liquor elein filtratus servetur. 

409. Spiritus Cochleariae. 

Hp. Foliorum Coelileariae recentium 
grammata se:r:ce11ta 600 

S11iritus vini concentrati 

Aquae commuuis 
grammata mii/e 

grammata mille el se:r:centa 
Abstrahe sine mora 

grammata mille et d11ce11ta 
quae sinl pond. spec. 0.892. 

1000 

1GOO 

1200 
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410. Spiritns Ferri sesquichlorati aethereus. 

Égényes borszeszes vashalvag-oldat. 
Vasta1·talmu égényes borszesz. Bestuschef 

idegzsongitó festvénye. 

Végy: J egeezeclett vaslml vagot tiz grammot 1 O 
Égényes borszeszt százhusz grammot 120 

Hagyd gyakori felrázás mellett túgasb és jól bedu
gaszolt üvegben az oldásig állani. 

Az üledékröl óvatosan lelül!OU !tllúlszó folyadékot · 
ilvegdugóval Pl!átoll edényben tartsd. 

411. S1iiritus Lavandulae. 
levendula-szesz. 

Végy: Levendula virágot 
hároms1á; grammot 300 

Tömény hol'szeszt e;_er grammot 1 OOO 
Közönséges vizet kétezer gramlllot 2000 
Áztasd tizenkét órúig és lmzz le lepárlús 
ulján ez.erkéts;d:; gralllmot 1200 

mely 0·892 fajsúlylyal birjon. 

412. 8piritus Ralis Ammoniaci anisatus. 

Ánizsos légenyköneges szesz. 
Végy: 'l'ömény bo1•szeszt 

hatvan grammot 
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410. Spiritus Ferri sesquichlorati 
aethereus. 

Spiritus Aetheris ferratus. Liquor anodynus 
martiatus. Tinctura nervinotonica Bestu

schefii. 

Rp. Ferri ses11uiel1lorati crystallisati 
grammata decem 10 

Spiritus Aetheris 
grammata ce11t1m1 et viginti 120 

Saepius agilando stent in lagena vilrea bene oblu
rala ad solulionem usque. Liquor limpidus, dein a sedi
mento caute deffusus, servelur in vitro epistomeo vilreo 

. proviso. 
Sil coloris amei vel flavescenlis, saporis slyplico

ferrosi. 

411. Spiritus lavandulae. 
Rp. Florum Lavan<lulae grammata trecenta :ioo 

S11iritns Viui eoneentrati 
grammal a mii/e 1 OOO 

Ac11rne connnuuis grammatum duo millia 2000 
Macera per horas duodecim el abslrahe 

grammala mi!le el ducenta 1200 
quae sinl poml. specif'. 0.8\J2. 

412. Spiritus Salis Ammoniaci anisatus. 
Liquor Ammonii caustici anisatus. 

Rp. Spiritus vini eou<,<mtrati 
gramma/a se.'l.·aginta 60 
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Ánizs-olajat két és fél grammot 
A teljes elegyilés után acl.i hozzá 
Légenyköneg-oldatot 

ti:;_e11öt grammot 15 
és tartsd el. 

413. S1)iritus sa1rnnatus. 
Szappanos lél. 

Végy: Velenczei szam>an-reszeléket 
s:;áz_lwsz_o11öt grammot 

Tömény borszeszt 
!zéts:;_ái_ötve11 grammot 

Levendula olajat két grammot 
Le11árolt vizet kétszázötven grammot 

Pállilsd és a szürlelel tartsd el. 

414. Spiritus Sinapis. 

Mustár-szesz. 
Végy: Illó mustár-olajat 

Tömény borszeszt 
Elegyilsd és larlsd el. 

egx grammot 
ötJJen grammot 

415. Spiritt1s Yini concentratus. 
Tömény borszesz. 

(C:2H5)0H=4G. 

750 
2 

250 

1 
50 

Víztiszta, színtelen, liszlún borlang ízü és szagú, 
minden e1jedési fo1·l.üzn1t•11ylűl nwnl lrgyen. 

Rp. 

Rp. 
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Olei Anisi grcunmata duo et dimidíum 
intime mixtis adcle: 
Ammoniae grammala quindecim 

el serva. 

413. Spiritus saponatus. 
Saponis veueti rasi 

grammala ce11lwn el Piginli qui11que 

Spiritus Viui conceutrati . . 
grammala sepli11ge11la er qurnquagznla 

Olei Lavaiululae grammala duo 

Aquae destillatae 
grammala d11ce11la el quinquaginla 

Digere et filtratum serva. 

414. Spiritus Sinapis. 
Olei Siuapis aetherei gramma wwm 
Spiritus Viui concentrati 

grammala quinquagi11la 

Misce et serva. 

415. Spiritus Vini concentratus. 
Spiritus Vini rectifica.tissimus. 

(C:2H5)0H=4G. 

15 

125 

750 
2 

250 

1 

50 

Sít aquae inslar límpidus, decolor, ocloris et saporis 
mere spiriluosi, ab onmi inquinatione fermenlolei liber. 
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Celsius 15 höfoka· 11·,·t1 100 t · fi t l er oga . Jan 90 térfogat 
borszeszt tartalmazzon. 

Fajsúlya O·S33G legyen. 

416. Spi:ritus Vini dilutus. 
Higitott borszesz. 

Végy: Celsius szel'inti 15 l1íifokú 
borszeszt 
Elegyitsd 

tiimény 
100 té1jogatot 

Ugyanazon hiifokit Je1iárolt vizzel 

vagy 

Ugyanazon borszeszhlil 
Lepárolt vizzel 

100 terime részben 70 terime 
talmaz. 

Fajsúlya 0·892 legyen. 

31 '05 té1jogattal 

100 súlxré sz. t 
"~·1s ·1 • u/ Sll')'l'eSl_f 

rész borlangot tar-

417. Spongia pressa. 

Sajtolt szivacs. 
„Folya~é~o~at felszfvö likacsos úUati állomúny, mely 

a muternu Sz1vaes (S}long·fa officinalis Linn.), __ 
egy a közép- és vürüstengerben elüfordulö :'tllntnak a ko 
csonyás-sejles anyag - s benfoglalt mészküvületektül 
megl~sztolt és tisztit.ott ismeretes rostos rngékony vázú
böl v1zzel vulö főzés, sajtolás és kiszárfü1s ;'tlfal készül. 

C:onlineat in temperatura 150 C:clsii in 100 vo!nmi
nis partibus 90 voluminis parles alcoholis. 

Ponclus spccificum. 0·8336. 

· 416. Spiritus Vini dilutus. 

Rp. S11iritns Vini concentrati tem11cratnrae 
150 Cclsii volumina 100 
misce cum 
Aquae tlestillatae 
turae 

ejusdem tem iiera-
31 ·05 /l0Íli111i11ib11s. 

vel ejusdem 8piritus 
cum 

IlOJHlern 100 

Aquae destillatae 
C:onlinet in 100 volumiuis 

parles alcoholis. 

37· 18 po11deribus 
parlilms 70 rnluminis 

Pondus spccificum speci!icum aequcl 0·892. 

417. Spongia pressa. 

Subslantia animalis pormm liquores sorbens, e 
scelclo libroso-elaslico nilissimo S11ongiae officinaJis 
Linu. a11irnalis in mari medilcrranco cl rubro obvii, ab 
inhaerenle materia gelalinoso-cellulosa el concremenlis 
calcareis, quae insunt liberala el mundata, coctione cum 
aqua, expressione preli opc ac siccalione oblenta. 
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t 418. Stibium chloratum. 
Chlorantimon. 

Hármas dárdanyhalvag. 

SbC13 = 228·5. 

Jegeczes, színtelen vagy kissé sárgás lörncg; a levegőn 
szétfoly, borszeszben maradék nélkül oldható. Sok vizzel 
elegyilve bö fehér csapadék keletkezik. A szürlézell . 
folyadék ammoniával telitve fölösleges kénammonium 
hozzáadása után oly csapadékot ne adjon, mely a kimo
sás után higitolt sósavban oldhatlan volna. Ugyancsak a 
fennérintett szürlézetl folyadék arsenra ugy vizsgáltas
sek meg, mint az a borkösavas antimon-kaliumnál le 
van irva. 

A vizzeli higitás által keletkezell csapadék borkö
savban oldódjék fel maradék nélkül. 

A hármas chlorantimon 720-nál megolvad és mint
egy 2300-nál forr. 

A készítmény szélesnyakú üvegdugaszszal jól elzárt 
edényben tartassék. 

419. Stibium sulfuratum aurautiacum. 
Narancsszínű kénantimon. 

Ötös dá.rdanykéneg. 

Sb2S5=404. 

A Schlippe-féle sóból higitolt kénsavval való lecsa
pás által elöállitoll készitmény, jól zárt üvegedényben 
tartassék el, melybe a fény be nem hal. 
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t 418. Stibium chloratum. 
Ohlo1·etum Stibii seu Antimonii, Stibium 

sesquichloratum. Murias Stibii. Antimonium 
chlo1·atum. Butyrum Antimonii. Oausticum 

antimoniale. 
ShCla = 228·5. 

l\fassa cryslallina, decolor vel parnm flavescens, 
aere humido diffluit, in spirilu vini ex integro solvitur. 

Cum copiosa aqua mixta praecipitatum album ahun
dans producal. Liquor filtratus amrnonia saturatus 
et cum excedente arnmonio hydro-sulfurato mixtus prae
cipitaturn, quod lotum in acido hydro-chlorico insoluhile 
esset, ne demiltat. Eadeni. liquor filtratus adversus arse
nicurn simili ratione tentatur proul de kalio stihiato-tar
tarico dictnm est. Per dilutionem in aqua naturn praeci
pitaturn in acido tartarico penilns solvatur. 

Suh temperatura 720 liquescit, versus 230° ehullit. 
Praeparatnrn in lagena collo arnplo instructa el 

epistomeo vitreo optime clauclenda serva. 

419. Stibium sulfuratum aurantiacum. 
Sulfu1· auratum· Antimonii. Oxydum Stibii 
hyd1·0-sulfuratum aurantiacum. Sulfu1· sti

biatum aurantiacum. Antimonium sul
fu1·atum. 

Sb2S5 = 404. 

Praeparatum ex sale Schlieppeano per acidurn sul
f'uricum dilnlurn facla praecipilalione obtentum in vitro 
bene clauso el Juci impcrvio serva. 



Legfinomabb narancsvörös színű, szag és iz nélküli 
por legyen, mely nalrium-hydroxydlían teljesen, sósavban 
pedig kén visszahagyása mcllell oldódjék, 

420. Stibium sulfuratmn nigrum. 
Fekete kénantimon. 

Antimon fényle. Há.1·ma.s dá.rda.nykéneg. 

Sb2S3=340. 

Súlyos, fekeleszl'lrke, tüalakú, fém-fényű, töré
keny jegeczekböl összcszölJ darabok, melyek a levegön 
nem változnak és gyengén hcvilvc megolvadnak. 

Sósavval leöntve, kénkönonylégcl fejleszt.. 
Csak arsenmenles aulimon fényle használható. 

421. Stibium sulfuratum rubrum. 
Vörös kénantimon. 

Ásvá.nykermes. 

Végy: Jegeczedett szénsavas natriumból 
ezerkétsz.ápzyolcz_vall grammot 1280 

vasserpenyöben old fel : 
Forró le1>árolt ''izben 

tizc11kétezemyolc;_s;_á;_ grammban 12800 
A lUzre lelt oldalhoz keverj: 
Langolt fekete antimon kénegből 

hatvan grammot 60 
fözd óra hosszáig gyakori keverés mellett, azután 

a forró folyadék szürléztessék fehér szürle-papiron át oly 
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Sit pulvis sublilissimus, rubro-aurantiacus, · valde 
rlepingens, odoris expers, insipidus, l'acile solvatur in so
lutione nalrii hydro-oxyclati ct quidem ex toto, in acido
hydro-chlorico sulfure dcreliclo. 

420. Stibium sulfuratum nigrum. 
Antimonium cruduni. 

Sislil ti'u~la ponderosa, e nigro grisca, cl cryslallis 
acicularihus, melallice splenclentibus, fragililms · compo
sita, in aere immutabilia, leni igne liquescenlia. 

Acido hyclro-chlorico affuso gas hyclro-sulfuratum 
· emittunt. 

Nonnisi ab arsenico Jibermn admi.llilur. 

421. Stibium sulfuratum rubrum. 
Ke1·mes minerale. Oxydulum Stibii hydro

sulfu1·a.t11m rub1·11m. Pulvis Oarthusianol'um. 

Rp. N atrii carbonici crystallisati 
granzmata mille d11ce11ta et octagillta 1!'280 

Solve ín lebele ferreo in 
Aquae clestillatae fervitlae 

grammatwn duodecim millib11s et octi11ge11tis 1 !'2800 
Solutioni igni irnposilae admiscc 
Stibii sulfurati nigri alcolwlisati 

grammata sexaginta 60 
coque per umun horam saepius agitando, elein für

vidus liquor fillrelur per charlam emporeticam albam in 
27 



edénybe, mely jól J'elmelcgilell lepitroll vizet larlalmaz, 
ugy hogy lehetőleg lassan hüljön ki. Az ekként szár
mazott csapadékot feliözötl és kihült lepárolt vizzel mosd 
ki, hogy égvényes halúsút elveszilse, szürőpapir közi. 
sajtold ki, ili'nyékos és langyos meleg helyen száritsd 
meg és jól zárt edényben a világosságtól megóva tartsd. 

Finom, könnyü, tisztfa1 vörösbarna színü, szag és íz 
nélküli por legyen, mely a górcső alatt búrsonyszerlinek 
tünik fel. 

t 422. Stramonium. 

Redöszirom. 

Maszlagos Redőszirom, a szemetes helyeken 
levő növények között tenyészik, nálunk ugy

szólván honos. Csucsorfélék. 

Levelek, hosszúnyélczések, pelécledek, hegyesek, 
öblösfogazottak, a fiatalabbak szőrösek, az idősebbeknek 
csak borditik szőrösek, fent setétzöldek, alant halaványab
bak, bóditó szagúak (kivált midőn frissek), keserű, un
doritó ízűek. Virágzúskor szedessenek, gondosan tétes
senek el, s egy éven túl ne tartassanak. 

l\Iagvak, az érett, petéded, tüskés, a csúcson négy
válványosan kovadó tokból szedessenck, összenyomvák, 
vesealakúak, kicsinylencsényiek, barnafekete, homályos, 
kemény, reczés-eres és finom göcsös héjjal, fehér, olajos 
béllel; dörzsölve undoritó szagúak, keserü ízüek, kevés 
r:sipősséggel egybekötve. 

vas aquam deslillalam benc calefaclam continens ut lam 
sensim quam possibile refrigescal. Praccipitatum exinde 
ortum cum ar1ua cleslillala cocla el refi'igerala eluc, do
nec reaclio alcalina cesset, intcr dmrlam bibulam premc 
in loco umbroso ac lepido sicca et in vase beae clauso 
luci impervio serva. 

Sit pulvis suhtilis, laevi8, eleganler ruhro-fuscus 
sub microscopio aspectus velulini, inoclorus, insipidus. 

t 422. Stramonium. 

· Datura. Stramonium Linn., pla.nta annua in
ter herbas l'udera.les obvia, apud nos qua.si 

indigena.. Sola.na.cea.e Bartling. 

.Folia longe petiolala, ovata, acula, sinualo-tlentata, 
juniora huberula, adulla in nervis tantum pilosiuscula, 
superne satmate viriclia, suhlus pallicliora, ocloris narco
tici (praeprimis herbae recentis), saporis amari nauseosi, 
Colligenda quum planta florescit el caulc nec ultra an
num servanda. 

Semina e capsula malrn-a ovata, aculeata, apice 
quadrifariam hiante collecta, compressa, reniformia, len
tis minoris magnitucline, integumento fusco-nigro, opaco 
cluro, reticulatim venoso et minutim tuherculato, nucleo 
albo, oleoso ; trita sLmt odoris nauseosi, saporis amari, 
juncta quaclam acrimonia. 
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t 423. Strychninum. 
Strychnin. 

Szoral. 

( ' II 0 N• - 9 ''/J. 121 - 22 2 2- i)i) :!:. 

Négyoldalú hasábos, vagy épszögü nyolczlapú ,iege
czek, színtelenek; rendkivlil keserü ízliek, égvényes. hatá
snak, savakban könnyen J'elolcllmtók, Sl500 súlyrész forró 
vizben, 1920 súlyrész hideg és 10 súlyrész forró borszesz
ben oldhatók. Vizmenles borszeszben, valamint aetherben 
nem, chloroformban és némely illó olajban azonban 
könnyen oldható. 

A szoralt tömény légenysav nem fesli meg. Tö
mény kénsavval színtelen oldatot ad, mely, ha egy kis 
chromsav-jegeczczel érintkezik, ibolya vagy sötétkék 
színü lesz. 

t 1124. l::ltrychninum nitricnm. 
légenysavas strychnin. 

Légenysa.vas szora.l. 

C21H2202N2JIN03=3\J7. 

A finom, fehér, selyemfényü jegeczek rendkivül ke
serü ízüek, 50 súlyrész hideg, S! súlyrész forró vizben, 
60 súlyrész hideg, 2 súlyrész forró borszeszben, 26 súly-
rész glycerinben oldhatók. _ 

A vizolclat a kém-papir színét nem válloztalja, 
natrium-hydroxyd oldat állal csapadék származik, 
mely füli.isi eges uatrium-hy<lrnxyllbau fel nem oldlialó. 

Izzilásnál fekluzzad és maradék nélkUI ég el. 
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t 423. Strychninum. 
Strychnium. 

e, I-I ON -"''" '21 22 21 2 - uv4'. 

Cryslalli prismaticae quadrilaterales, vel oclaedricae 
reclangulares, decolores, saporis amarissimi, reaclionis 
alcalinae, in acidis facile solubiles. Solvuntnr in pál'iibus 
Sl500 aquae bullienlis, in 120 spirilus vini frigidi, in 
bullie11tis l 0; in alcoholc absoluto et in aetherc 11011 sol
vuntur, f'acile vero in chloroformio et in oleis quilmsclam 
aethereis. 

Acido nil.rico conce11trato no11 tingitm, cum acido 
sulfurico conce11lralo puro exhibet solutionem decolorem, 
quae vero per co11lactum cum cryslallulo acidi chromici 
colore violacco sive i11tcnse caernleo ti11gitur. 

t 424. Strychninum nitricum. 
Nitras Strychnicus. Stl'ychnium nitricum. 

Crystalli graci!es, albae, sericeo-splendentes, sapo
ris amarissimi solvnnlnr in partibus 50 aquae frigiclae, 
in S! bullientis, in 60 spirilus vini frigidi, in 2 f'ervidi, in 
26 glycerini. Solulio aquosa colorcm chartae cxplorato
riae non mulat, addila solutione 11alrii hydrn-oxydali 
praecipitalum deponit, quod natrio hydro-oxyclalo abun
danle non solvitur. 

Ignitum intumescil cl tleílagral, nihil rcsidni rclin
qucns. 
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425. Succus Liq1úritiae depuratus. 

Edesgyökér-ldvonat Medveczukor. 
Fekete czukor. 

Végy: .Arúbeli fekete czukrot 
ezer grammot 1000 

Áztasd három napig 
Közönséges 11ideg· vízben 

négyezer grammban 4000 
Ismételd az áztatúst kétszer vagy háromszor 
Kiizöu>1éges hi!leg vizbeu 

háromezer grammban 3000 
Az egyesitett és kétharmadrészre bepttrolt folyadé

kokat deritsd 1.ojásfehérnyével. 
A leülepités és gyapjuszüveten való átszürés által 

megtisztitott nedvet párold be híg vonat sürüségre és 
hideg helyen tartsd. 

426. Sulfur crudum. 
Nyers kén. 

Ne legyen mirenykéneggel tisztátalanitva. 

427. Sulfnr praecipitatum. 
lecsapott kén. 

Kéntej. 

Végy: Frissen kiégetett mészenyélegből 
kétszá:;_ grammot 

Alakitsd péppé vasüslben : 
200 
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425. Succus liquiritiae depuratus. 
Extractum Liquil'itiae succi. Succus Liquiri

tia.e liquidus. 

Rp. Sneci Liquiritiae venalis 
grammata mille 1000 

macera L a. per triduum cum 
Aquae communis frigidae 

grammatum quatuor 111illib11s 4000 
Post bis, terve cum 
Aquae commuuis frigilfae 

grammatum tribus nzillibus 3000 
repelita macemtione, fluida comrnixta el ad duas tertias 
partes evaporal.a clarificenlur cum allmmine ovorum. 

Succus sec1imenlationc ct colalione per pannum cle
puralus evaporetur dein ad exlmcli liquidi consislen
tiam et loco frigido servetur. 

426. Sulfur crudum. 

Sulfur citrinum. 

Ne sit arsenico-sulfurato inquinalum. 

427. Sulfur praecipitatum. 

La.e Sulfuris. Ma.gistel'ium Sulftiris. 

Hp. Calcii oxydati receuter nsti 
gramnzala ducenla 200 

ln leJJele feneo cum 

f 
r 
I' 

1 ,, 
n 
ÍJ 
n 

1 
' 
1 

1 
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Közönséges vizzel 
e1erkéts{á{ grammal 1200 

Azután adj hozz(t 
Kénvirágot ötstáz grammot 500 
és közönséges vizet öte\er grammot 5000 

Az elegy folytonos keverés mellett egy óráig fözes
sék, mialatt az elpárolgó viz pútollassék. Ezulim a folya
dék öntessék egy üveg·bc, mely lm lehült, .iúl dug;•szolt.as
sék be. A maradék ismél: 

Közönséges vizzel 
háromezer grammal 3000 

egy fél óráig főzessék. 
Ezen folyadék is öntessék az üvegbe. Ha az üledék 

jól levált, a feletle álló úlliüszó folyadékot lmzd le lopó
val eléggé tágas ech;nybc és önts hozz:i folytonos keverés 
közben 

Tiszta tömény sósavból 
melyet előbb liúrornannyi lepámll vízzel higilofüt!: 

elege11dő me1111yiséget (köríilbeliil lzétszáz. 
grammot 700) 

azon elövigyúzallal, hogy a folyadék gyengén égvényes 
hatású maradjon. 

A keletkezet.l csapmlékol vúlaszd el mihamarithb a 
fo!yadéklúl, rno;;d ki lepúroll vizzcl mindaddig, mig a 
mosóviz légenysavas ezüst és sóskasavas 1Írnmonium állal 
megzavaro1lik; végre langyos meleg· helyen sz;'.tritsd meg 
(>s legfinomabb porrit dürzsölve tedd el. 

Alnklalan, fehér por, mely közönyös lmlúsú és 
hevilve tökéletesen elég. 

Vizzel főzve kocsonyaszerüleg ne duzzadjon fel, a 
szürlézelt folyadék ]JCLlig Sl'lll chlorlmriurnrnal, sem lé
gcnysavas czrwl.lcl csrqmd(>kol ue adjon. A1urnoniával 
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Aquae eommunis 
grammatibus nzil/e et ducentis 1200 

in pullcm redactis admisce 
Snlfuris suhlimati 

grani.~1ata quingenta 500 
Aquae cornmunis 

gramnzatum quizzque mil/ia 5000 
l\Jixta snb continua agitatione coquantm· per horam, 

aquarn evaporatam subinde restituendo. Dein def'unde 
Jiquorem in lagenam posl refrigerationem oplimc clau
dendam el residuum deuuo cum 

Aquae eommunis 
grammatunz tribus nzillibus 3000 

per semihoram coque. 
Hunc quoqne liquorem in lagenam defunde, e qua 

sedimento deposilo siphonis ope lim pid um abstrahe iu 
vas satis capax, huicque adrnisce sub continua agi
tatione 

Acidi hy1lro-chlorici eoncentrati imri 
q. s. (circiter grammata septingenta 700) 

cum Aquae 1lestillatae tripla pondere 
diluti, lmbila cma, ul liquor debilem reactionem alcali
nam adhuc conservet.. 

Praecipitatum inde natum a liquore supematante 
sine mora separa, aqua deslillata elue, donec defluens 
nec argento-nitrico, nec ammonio oxalico lurbetur, de
murn in loco tepiclo sicca, cl in pulYerem snbl.ilissimum 
redaclum scrva. 

Sit pulvis arnorplrns, albidus, reactionis neutrius, 
ignc penitus deflagret. Cum aqua coclus glut.inose ne tu
mescat, aqua vero filtrnla ncc cum baryo-chlorato, ncc 
cum argenlo nitrico pmccipitalum prmlucat. Cum mu-
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pállitva, a szürlézett folyadék elpárlüsánál ne hagyjon 
maradékot. 

428. Sulfur sublimatum lotum. 
Kénvirág. 

Fellengitett megmosott kén. 
S2=64. 

Végy: Fellengitett kénből ezer grammot 1000 
Lepárolt vizzel megnedvesilve adj hozzá: 
Ammoniából lws:r. grammot 20 
Folytonos keverés közt önts hozzá las
sanként 
Lepárolt vizből háromezer grammot 3000 

24 óra mulva leöntvén a folyadékot, a ként lepárolt 
vizzel teljesen kimosva, azután megszitritva, széldör
zsölve és langolva ledd el. 

Czitromsárga, finom, igen szúraz por legyen; am
moniával összerázva, színtelen szürlelel adjon, mely 
elpúrlús után ne hagyjon nuirarMkot. 

429. Symphytum. 
Nadálytö. 

Fek.ete nadálytő. Nálunk nedves réteken és 
gyümölcsös kertekben található. Érdes

levelüek. 

Gyiikér, (rn.dix consolidae majoris) irólollnyi vagy 
kisujjnyi vastagságú, kivül fekelebarna pararéleggcL 
he!Ul fehéres, szívós, közPpén vclöszerü, szagtalan, mt'z
g-ás izü, kevéssé édes. 

Öszkor úsnssék, s hosszüban :i\melszve szúrillass(·k. 
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monia digestus et filtratus posl evaporationem nullum 
residuum relinquat. 

428. Sulfur sublimatum lotum. 
Flores Sulfuris. Sulfur depuratum. 

S2=64. 

Rp. Sulfuris sublimati grammata mi/le 1000 
Aqua clestillata humectatis adcle: 
Ammoniae grammata Piginti 20 
Sub agitatione continua misce cum sensim affusis 
Aquae !lestillatae 

grammatwn tribus mi/libus 3000 
Fluiclo posl ~4 horas defuso, sulfur aqua clestil

lnta omnino elotum, elein siccalum, contritum et alcoho
lisatum serva. 

Pulvis citrinus, sublilis, siccissimus, qui cum am
monia quassalus el filtralus liquorern decolorem prae
beat, pos! evaporalionem nihil resiclui relinquentem. 

429. Symphytum. 
Symphytum ofticinale Linn. Planta in pratis 
humidis et pomariis apud nos obvia. Asperi

foliae L. 

Ra•lix calarni scriplorii vel dig·iti rninimi crassilie. 
exl.us slralo lomenloso nigro-fusco, inlus allJida, lenax: 
cenlro meclullosn, inodora, saporis rnucilaginosi modice 
<lulci. , ' 

Aulumno effossa el longiludinaliter difissa sic
cetur. 
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430. Syrnpns Acetositatis Citri. 
Czitromlé-szörp. 

Végy: Frissen sajtolt és vásznon átsziirt 
CzitromleYet hatvan grammot GO 
Czukrot s:;á:;lwsz grammot · 120 

Egyszeri fclforralús úllal főzd szörppé. 

431. Syn11n1s Althacae. 

Ziliz-szörp. 

Végy: Zilizgyökeret lws:; grammot 20 
Közönséges hideg vizet m. e. 
Áztasd két órúig gyakori felkavarúsmellcll. 
A szüredéket, mely legyen 

kéts:;ápzegxven gramm 240 

főzd 

Czukol'l'al né gxs:;á;: grammal 400 
egyszeri fclforralüs úllal szürppé. 

432. Syrnpns Amygdalinns. 

Mandala-szörp. 
lf'ejet-szö1·p. 

Végy: Hámozott é(les 111a1u1olát 
negxvemzxolcz. grammot 48 

Hámozott keseríí mantlolát 
ti:;enkét grammot 12 

Ezek feléből k1°szil.s Pi•''!Péu·es mennvisl'uü ~ v J v 
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430. Syrupus Acetositatis Citri. 
Sy1:upus Citri. 

Rp. Sueei fruetuum Citri reeenter ex1iressi 
et iier linteum eolati 

grammata sexaginta GO 
Sachari grammata centum el viginti 1 :W 
Unica ebullilione coque in syrupum. 

431. Syrupus Althaeae. 
Rp. Radieis Altl!acae grammata viginti 20 

Aquae communis frigidac q. s. 
macera per bihorium saepius agitando. 
Colaturam 
grammatwn d11ce11torzmz el quadraginta 240 

coque cum 
Sacl!ari grammatibus q11adringe11tis 400 
unica ebullilione in syrupum. 

432. Syrupus amygdalinus. 
Sy1·upus emulsivus. 

Rp. Amygdalarum cluleium decorticatarum 
grammata q11adragi11ta et octo 

Amygdalarum amararum clecorticatarum 
grammata duodecim 

E media harurn parte fial cum 

48 

12 
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Közönséges vizzel 
s;:á;:lwsz gramm fejetet 

ezzel pedig és a rnandolák fenmaradt másik 
felével ismételve készits tömény fejelet 

százhusz grammot 
melyben folytonos kavarás közl oldj fel 

Czukorport kétszáz grammot 
hogy legyen belőle szörp. 

433. Syrupus Aurantionun corticum. 

Narancshéj-szörp. 
Végy: Narancshéj sárgáját lzat grammot 

Higitott liorszeszt liatJJan grammot 
Pálitsd három napig· és szürd át a szüre
déket, mely legyen lzatvau gramm 
ismételve pálitsd három napig 
Narancshéj sárgájával hat grammal 
Az ebből nyert szüredéket, mely legyen 
szintén hatvan gramm 
ujból pálitsd három napig 
Narancshéj sárgájával hat grammal 
A szürlézett szüredék legyen 

hatvan gramm 

120 

120 

200 

() 

60 

60 

6 

60 

6 

60 

Végy: Czukort négyszáz grammot ,wo 
Közönséges vizet 

kétszápzegyven grammot 240 
Old fel egyszeri felforralás által és a kihű-
tött szüredékhez elegyitsd. 
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Aquae communis 
emulsio ad grammala 120; et cum illa et 

amygdalarurn parte ilerala cmulsio concentrata 
grammatum ce11t11111 et vigi11ti 

in tiua sub continua agitatione solve 
Pulveris Sachari grammata ducenta 

ut liat syrupus. 

q. s. 
altera 

120 

200 

433. Syrupus Aurantiorum corticum. 
Hp. Flavec1inis corticum Aurantiorum 

grammata sex 
S11iritus vini cliluti 

grammata sexagi11ta 60 
digere per triduum et. cola. 
Colatmam grammatwn se:rnginta 60 
ilemm digere per lriduum cum 
Flaveclinis corticum aurantiorum 

grammatibus sex 6 
Flanc colalm·am grammatwn sexagi11ta 60 
digere denuo per lriduurn cum 
Flavedinis corticum anrantiorum 

grammatibus sex 6 
Colalura deiu Jillral.a sil. 

grammatwn sexagi11ta 60 

Hp. Sacltari allii grammata q11adri11ge11ta 
Aquae communis 

400 

grammata d11ce11ta et quadraginta 9.!40 
solve unica elmllitione el colaturae refrigeralae ad-

mise e 
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A fennebb emlitelt. szürlézell tömény na-
rancshéj feslényt lzatl'an grammot 60 

43,1. Syru1n1s capillorum vcneris. 
Venushaj-szörp. 
Fodorka szöi·p; 

Végy: Fodorka fiivet 
Öntsd le 

négy grammot 

Közönséges forrú vizzel 

4 

elégséges 111e1111yiséggel. 
Egy órai állás ulún szürd át és a szüre-
déket, mely legyen negyven gramm 40 
főzd 

Czukorral lzatvanlzét grammal 6 7 
derilés mellel szörppé, melyhez adj 
Narancsvirág vizet egy grammot 1 

435. Syrupus Cinnamomi. 
Fahéj-szörp. 

Végy: Durván tört Kásszia fahéjat 
tizenkét és fél grammot 12·5 

Búrszeszcs fal1éj vizet 
hatvankét és fél grammot 62·5 

Púllitscl három napig zárt edényben. 
A kisajtolt és szürlézell folyadékot, mely 
legyen ötJJen gramm 50 
főzd 

Czukorral lzetven11yolq grammal 78 
egyszeri felforralás által szürppé. 

.,.-- 433 -· 

Tincturae Aurantiorum supra memoratae 
concentratae filtratae 

grammata sexaginta 60 

434. Syrupus Capillorum Veneris. 
Rp. Herbac capillorum Veneris 

grammata quatuor 4 
infunde per horam cum 
Aqnae communis fervidae s. q. 
Colaturam grammatum quadraginta 40 
coque cum 
Sachari 

grammatibus sexaginta et septem 67 
clarificando in syrupnm, cui admisce 
Aquae Am·antii florum gramma unum 1 

435. Syrupus Cinnamomi. 
Rp. Corticis Cassiae Cinnam. rud. tusi 

. grammata duodecim el dimidium 12·5 
Aquae Cinnamomi spil'ituosae 

grammata sexaginta duo et dimidium 62•5 
digere in .vase clanso per lriduum 
Colaturam expressam et fillratam 

grammatum q11i11quagi11torunz 50 
coque cum 
Sacliari grammatibus septuaginta el octo 78 
unica ebullilione in Syrupum. 

iS 



434 

436. Syrnpus Diacodii. 

Mákfej-$zörp. 
Végy: Szétzúzott rnákfejet 

lz11szo11/zat grammot 
Edes gyökel'et ti;_enl:árom grammot 
Közönséges 11itleg· vizet mennyi 
Áztasd két óráig· és a szürcdékrl, mely 
Jegyen 
főzd 

Cznkol'!'al 
deritve szürppé. 

kéts\áz11egyJ1eu gramm 

négyszáz grammal 

437. Syrupus Ferri joclati. 
Vasiblacsos szörp. 

9l6 
13 

elég 

9l40 

400 

Végy: lhlau~·t kileucz grammot 9 
Vas11ort /zárom grammot 3 
LeJJárolt vizet huszonnégy grammot 9l4 

Helyezd kis üvegpalaczkba és rázd, mig a 
folyadék majdnem mcgszfnlelcnedeU; ekkor szür-
lézd és a szürlét mosd ki 

Le1Járolt vizzel tizenkét grammal 19l 
Az elegyilett halványzüldcs oldatokat rázd 
zárt edényben 
Cznkor1wrra] 

11egyve1111yolcz grammal 4·8 
ennek oldásáig. 
A szörp súlya legyen kile11czven gramm 90 

100 részben 19l rész vasihlacsol lart.ahnaz. 

Rp. 
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436. Syrupus Diacodii. 
Syrupus Papaveris albi. 

Ca1Jitum Pa1mveris eontusornm 
grammata viginti et sex 

Radieis Liq niritiae gramm.1fa tredecim 
Aqnae éomrnnnis frigidae 
Macera per bihorium 
Colaluram 
grammatum ducentonmz el q11adragi11ta 

coque cum 
Sachari grammatibus quad1·ingentis 
clarificando in Syrupum. 

437. Syrupus Ferri jodati. 
Rp. Jodi grammata novem 

grammata tria Pulveris Ferri 
Aquae destillatae 

grammata viginti et quatuor 
Ingere in !agenulam et agila donec fluidum 

decolor evaclat, tum filtra el elue filtrum cum 
Aqnae destillatae 

grammatibus duodecim 
Solutiones dilule virides commixtas, agita in 

clauso cum 
Pnlveris Sachari 

9l6 
13 

q. s. 

9l40 

400 

9 
3 

9l4 
fere 

19l 
vitro 

grammatibus quadraginta octo 48 
ad solulionem usque. 
Pondns Syru1Ji sit 

grammatum nonaginta 90 
Continel in parlibus 100, ferri jodali parles 19l. 

28• 
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438. Syrupus l.Vlannatus. 

Manna-szörp. 

Végy: Szenna levelet negyven grammot 40 
Összezúzott csillagos á1úzsgyiimölesöt 

három grammot 3 
Öntsd le 
Közönséges fol'l'ó vizzel 

elégséges mennyiséggel 
Két órai állás után a kisajtolt szüredékben, 
mely legyen négysz.ázhus;_ gramm 420 
Oldj fel 
Czukrot ütsz.ápzegypen grammot 540 
Válogatott Calábriai mannát 

s\dz.!wsz. grammot 120 
Főzd deritve szörppé. 

439. Syrupns Mororum. 

Szeder-szörp. 

Végy: Friss sze<lergyiimölesöt 
hárome'(er grammot 

Hevilsd folytonos kavarás közben a forrásig', 
a midőn sajtold ki. 

Leülepités után a gyapjuszövelen álszürl 
nedvnek minden s'{áZ. grammjára 

végy 
Czukrot s;_á;hatJ1a11 grammot 

é,; főzd szörppé. 

3000 

100 

160 
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438. Syrupus Mannatus. 
Syrupus Sennae cum Manna. 

Rp. Foliorum Senuae 
grammala quadraginta 

.Fruetuum Anisi stellati contusorum 
grammata tria 

Infunde cum 

40 

3 

Aquáe comnmuis fervidae q. s. 
per bihoriurn 
ln colatura ex11ressa 
grammatum quadri11gentorum el Piginti 420 

Solve: 
Sacliari 

grammala qui11ge11ta el quadraginta 540 
l\Iannae ealabrinae electae 

grammata cenlum el vigi11ti 120 
Clarificando coquc in syrupum. 

439. Syrupus Mororum; 
Rp. Fructuum lUori recentimn 

grammata t1·ia millia 3000 
calefianl. sub agitatione continua ad 
ebullitionem usque, elein exprimentur. 
Succi post sedirnentatíonem per pannum colati 

quaelibet grammata centum 100 
~oquantur cum 
Sacliari 

grammatibus cenlunz el sexaginta 160 
in Syrupum. 



Végy: 
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440. Syrupus Rhei. 
Rheum-szörp. Rebarbara-szörp. 
Rebarbara gyökeret 

huszonöt grammot 
Tiszta szénsavas hamanyt 

fél grammot 
Közönséges l1ideg Yizet 

kétszázhatvan grammot 
Áztásd huszonnégy óráig. 
A jól kisajtolt szüredékhez, mely legyen 

adj 
Cznkrot 

kétszáznegyven g1·amma 

négyszáz grammot 

25 

260 

240 

400 
Derítve főzd szörppé. 

441. Syrupus Ribium. 
Ribizke-szörp. 

Végy: Ribizke gyümölcsöt kétez.er grammot 2000 
Zúzd. szét péppé .és adj hozzá 
Czukor1wrt sz.ázhusz grammot 120 

A tökéletes elegyítés után hagyd állani néhány 
napig, mig a borszeszes erjedés bevégződött; ekkor szűrd 
át és a maradványt sajtolcl ki. 

Az elegyített folyadékokat hevítsd a forrásig, és a 
leülepités után szűrlézd. 

Az ily módon megtisztitoll lé minden 

százhusz grammjdt 120 
főzd 

Czukorral kétszáz grammal 200 
egyszeri felforralás által szörppé. 
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440. Syrupus Rhei. 

Rp. Raclicis Rhei grammata viginti quinque 
Kati carbonici dep. gramma dimidium 
Aquac commmds frigidac 

grammata ducenta el sexaginta 
Stent per horns ::l-1 
Colaturae fortiler expressae 

grammatwn ducentorum et quadraginta 
adde: 
Sachari grammata q11adri11genta 
C:larificauclo coque iu Syrnpurn. 

441. Syrupus Ribium. 

25 
0·5 

260 

240 

400 

Rp. Fructum Ribium grammata duo millia 2000 
ln pullern redactis adde : 
PulYeris Sacllal'i 

grammata centum et viginti 120 
Intime mixta stent per aliquot dies, donec fennen

tatio vinosa peracta fuelit, elein cola et exprime resi
duum. 

Fluida commixta calefiant ad ebullitionem usque, el 
post sedimcntationem filt.rentur. 

Singula succi hac ratione depurati 
grammata centum et viginti 120 

coque cum 
Saclrnri grammatibus ducentis 200 
uuica ebullitione in syrupum. 
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442. Syrupus rubi Idaei. 
Málna-szörp. 

Ép ugy készittessék málna gyümölcsből 

mint a ribizke-szörp. 
tíz.ezer grammból 10000 

443. Syrnpns simplex. 
Egyszerű szörp. 

Végy: Czuko1'1iort kétsz.áz.negypen grammot 240 
Lepárolt vizet négyszáz grammot 400 

Hagyd a vizfürdön a czukor feloldásaig gyakori 
kavarás közben állani, azután szűrd át gyapjuszöveten. 

444. Tamarindus. 
Tamarinda. 

Nyers tamarindabél. 

Indiai tamarinda, Keletindiában, nemkülön
ben északi Afrikában fo1·ró és kevésbé forró 
éghajlat alatt, továbbá az Antilla-szigeteken 

tenyésző fa. Caesalpinaceák . 

.A keleti Tamarinda bele barnafekete, szívós, a tö
rékeny külső gyümölcshéj le van választva, közbekeve
redett pergamentszerü belső gyümölcshéijal, edénynya
lábakkal és magvakkal, kellemes savanyú, kevéssé össze
húzó ízű. 

Vettessenek vissza az egyiptomi Tamarinda lencse
alakú, kemény, egészen tizenhat centimeternyi széles 
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442. Syrupus rubi ldaei. 
E frucluum rubi Idaei 

grammatum decem millibus 10000 
paretur ul Syrupus Ribium. 

443. Syrupus simplex. 
Rp. Pnlveris Sachari 

grammata ducenta et quadraginta 240 
Aqnae destillatae 

grammata quadringeuta 400 
Stenl saepius agitata, in balneo aquae ad solutio

nem usque, dein colentur per pannum. 

444. Tamarindus. 
Tamarindus indioa Linn; a1·bor in India 

orientali, nec non in Africae borealis tropicis 
subtropicisque sponte nascens, in insulis An
tillanis culta. Caesalpina.ceae De Candolle. 

Pulpa (Pulpa Tamarindornm cruda .. Fructus Ta
marindorum) Tamarindi orienlalis e fusco nigra, tenax ab 
exocarpio fragili liberata, pyrenis pergamenis, el vaso
rum fasciculis, seminibusque intermixta, saporis ~rate 
acidi, parum adstringens. 

Rejiciantur placentae lenticulari forma, durae, ad 
sedecim usque centimetra latae Tamarindi aegyptícae; 



korongjai, nemkülönben a nyugoli Tamarinda barna, 
lágy, legtöbbször már e1jedésbe átment bele. 

Vigyázz, nehogy rézzel tisztállanilva legyen. 

445. Taraxacmn. 
Pitypáng. 

Őszi Pitypáng, orvosi Pitypáng, mindenhol 
tenyész, á.talában ismeretes. Összetett

virágúak. 

Levelek, gyökériek, füszerüek hosszúdadok vao·i· ' ~. 
vonalas-gerelyesek, sokalakúak, gyaluszerü. czimpása11 
hasitoltak, fogazottak vagy egészek, simák vagy a tőborda 
hosszában szőrös-érdesek vagy gyapjasak. A virághorlló 
kocsán teljes kifejlődése előtt egyedül a kövér földben 
termők szedessenek. 

Gyökér, sokszoros, három clecimeternyi, alapján 
harmadfél centimeter vastag, hengerdecl-orsóalakú, vége 
felé lassankinl vékonyodó, hosszában barázdás, kivül 
feketebarna; kérge vastag. belli! fehér, taplós, haránt 
metszetben a fafelé súrgás, likacsos, számos egyközponli 
körrel; keser(í ízü. Késő őszszel ásalYán, gondosan meg
szúritva tétessék el. 

446. Terebinthina. 
Terpentin. 

Erdei Fenyő, s mis Piuus és Picea fajok, 
melyek északi Európában és Amerikában: 

honosak. Toboztermók. 

Halaványsárgás fehér balzsam, zavaros, nyulós, 
méz-sijrűségü, kevéssé szemcsés, midön nem mozgalln-
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nec non pulpa fusca, mollis, plerumque jam fermentata 
tamarindi occidentalis. 

Cave ne sit cupro inquinata. 

445. Taraxacum. 
Leontodon Taraxacum Linn. Taraxum offici
nale Wigg., planta cosmopolita, in vulgus 

nota. Compositae Adanson. 

Folia radica!ia caespitosa oblonga vel lineari-lan
ceolata, polymorpha, runcinato-pinnalifida, dentata vel. 
integerrima, glabra vel juxta nervum-medium pube
scenti-scrabra vcl lanuginosa. Colligenda vere ante 
scapi floriferi perfectam evolutionem in solo pingui 
nascentia. 

Radix multiceps, tridecimetralis, basi ad duo et 
dimidium crassa, cyliudrico-f'usiformis, apiccm versus 
sensim attem:ata, longitudinaliter sulcata, extus pene 
alrofusca; cortice crasso, intus albo, fungoso, segmento 
transversali lignum versus citrinum porosum, circulis · 
numerosis concentricis instructo; sapore amaro. Fodia
tur sero autumno el caute siccata servelur. 

446. Terebinthina. 
Pinus sylvestl'is Linn., et aliac Pini et Piceae 

species, a1·bores in Europa et Ame
rica boreali indigenae. Coniferae Juss. 

Balsamum (Terebinthina communis) e subtlavo 
album, turbidum, lenax, mellis dcnsitate, subgranulosum, 
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tik, fent tiszta, átlátszó réteg Yálik ki, mely sajátságos 
szagú. 

447. Thea. 
Chinai thea. 

Zöld Thea, Chinában és Xeletindiába.n Assam 
királyságban honos, ezenkívül Ja.pánba.n, 
Jávában, Bra.siliába.n és más forrövi orszá-

gokban gondosan tenyésztetik. 
Ternstroemia.ceák. 

Szárított levelek, feketések vagy zöldesek. A fekete
féleségek közül legjobbnak a pekko tartatik, ennek 
leYelei két egészen hat centimeternyi hosszúk, tojásdad 
hosszasak, fürészes szélüek, ilt-ott a galylyal kettesével
négycsével egybefüggenek, bőrszerliek, sárgás·feketék, 
alant ezüstös taplósak, fent simák, összegöngyöltek, az 
idősebbek alant kivált a középső borda hosszában szőrö
sek, fent simák, legtöbbször visszahajtott széllel. 

448. Thuja. 

Életfa. 
Nyugoti Életfa ga.lya.i. 

Nyugoti Életfa., Örökzöldfa, Amel'ikában ho
nos, nálunk a. kertekben tenyésztetik. 

K.üpresszfélék. 

Galyak, kétszegletesek, pikkelyalakú, négy so1já
han fedélszerüleg elhelyezett levelekkel, melyek széles
petédedek, tompák, a galy két lapján levők világosak, 
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quum non movetur superne slratum limpidius, diapha-
num se'parans, odoris pecu!iaris. 

447. Thea. 
Thea viridis I.inn„ frutex in China. et India.e 
orienta.lis regno Assam indigenus, ibidem, 
nec non in Japonia., Java, Brasilia, a.liisque 
terris tropicis sedulo cultus. Te1·nstroemia.-

cea.e De Ca.ndolle, 

Folia (Thea chinensis) siccata aut nigricantia aut 
viridescentia. Varielatum nigricantium optima celebratur 
pekko, referens folia dno usque sex centi111etrn longa, 
elliptico oblonga, marg"ine serrulala inl.erdum bina-qua
lerna ramnlo aclhuc adhaerenlia, subcoriacea, olivaceo
pulla, juniora sublus arg-enteo-lomenlo~a, supra gfabra, 
involula, adultiora, sublus praecipue a<l nervum meclium 
pilosa, supra glabra, pleraque margine revolula. 

448. Thuja. 

Thuja occidenta.lis Linn„ a.1·bor sempervi
rens, in America spontanea, apud nos in 

hortis culta.. Cupressineae. 

Ramuli ancipites, (Fromles Thujae occiclenlalis) 
foliis st1nammacfonnihus quaclrifarimn imbricatis, la!P 
ovatis, oblusis .. in ulraque rarnuli thcie lucidis, rnargina-

1 
1 
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annak szélein találhatók csónakszerüek, a lapon levők 
laposak, bordásak, hátfelülelükön peléded, gümőalakú 
mirigygyel. Csak hevenyében használtassanak. 

Őrizkedj, nehogy a biota orientalis Endl. (keleti 
életfa) galyaival, melylyel együllesen a kertekben lenyész
lelik, összezavartassanak, az utóbbinak lapon levő levelei 
vonalszerü mirigygyel lévén ellátva. 

449. Tilia. 
Hárs. 

Hársvirá.gok. 
Nagylevelü Hárs és kislevelü Hárs, nálunk 

honos fák. Hársfélék. 

Virágzó tereb, három-halvirágos nyélczével, alap
ján füszerü-hárlyás, fehéres, vonalas-lmsszas, egész, 
reczés-bordás murvával részben összenőve, a virágkehely 
öllengéjü, lehulló, a párta ötszirmú, fehéres-sárgás, a 
hfmszálak nagy számmal, fehéresek, a pártán túl állanak. 
A Rzag hevenyében kellemes, száritás után majdnem 
semmi, az íz édeskés. 

450. Tincturae. 
Festvények. 

A feslvények, mennyire lehetséges, mindig ugyan
azon és egyenlő töménységgel biijanak; azok készitésé
nél az ismeretes átalános szabályokon kivül a követke
zőkre kell pontosan ügyelni : 

1. A szi1rlézelt festvény meghatározult súlya mindig 
szorgosan megtartandó. 
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libus na vicularihus, facialibus, planis, carinalis, dorso 
glandula luberculiformi ovali. Nonnisi recentes adhi~ 
beantur. 

Cave ne ul confundas cum frondilms Biotae ol'ien
talis Emll. (lhujae orienlalis Linn.) in horlis simul cultae, 
foliorum facialium glandula lin~ari clistingu~ndis. 

449. Tilia. 
Tilia grandi:fl.ora Ehrhart, et Tilia parvifolia 

Ehrh.; arbores indigenae. Tiliaceae Juss. 

Cymae florillae (Flores Tiliae) pedunculo tri-sex
floro, basi partim cum bractea hcrbaceo-membranacea, 
albicla, lineari oblonga, integerrima, reliculato-venosa, 
flornm calyce pentaphyllo decicluo, corolla pentapetala 
albicle lutescente, slaminibus plurimis albidis, corollam 
superantibus. Oclor recentium suavis, siccatarum fere 
nullus, sapor clulciusculus. 

450. Tincturae. 
Ut Tinclurae in quantum possibile, ejusdem sem

pcr el aequalis sint concentralionis, in parandis iis, prae
ler solilos genernles respcclus, sequcul.ia adhuc adamus
sim observanda : 

1. Indicalum Tinclume fillratae ponclus slrenue 
se1nper tenendum. 
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Ez az alkalmazott folyadék elóirt mennyiségéből 
·nem lesz elérhelö, azt azonban tetszés szer'w.t nem lehet 
növelni ; azért 

2. A · festvény maradványa egy vagy két izben 
ugyanannyi folyadék uj mennyiségével elegyitendö és ki
sajtolandó, a mennyi szükséges, hogy a szürlézelt fest
vény súlya az elöirt mennyiségnek teljesen megfeleljen. 

451. Tinctura Absinthii composita. 
Összetett üröm-festvény. 

Végy: Fehér ürömfüvet ötven grammot 
Narancshéj sárgáját husz. grammot 
Kálmos gyöktörzset 
Tárnics gyökeret 

mindegyikb6l tiz. grammot 
Kasszia fahéjat öt grammot 
Az összemetélés és zúzás után önts rá 
Higitott borszeszt ötszá>. grammot 
Pálitsd hat napig. 

A kisajtolt és szűrlézett festvény legyen 
ötszáz. gramm 

t 452. Tinctura Aconiti. 
Sisakvirág-festvény. 

Végy: Összezúzott sisakvirág-gumót 
nyolcr grammot 

Higitott borszeszt negyJJen grammet 

50 
20 

10 
5 

500 

500 

8 
40 
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Hoc e praescripla adhibili fluidi quantitale asscqui 
11011 polerit, illa vero ad libitum augeri nequil; ideo : 

2. Residuum Tinc{urae una alterave vice cum ea 
novi fluidi quantitate miscendum et exprimenclum, quae 
exigitur, ut praescriptum Tincturae filtratae pondus, pc
nissime obtineatur. 

451. Tinctura Absinthii composita. 
Rp. Herbac Absinthii 

grammata quinquaginta 
Flavedinis corticum Aurantiorum 

Rhizomatís Calamí 
Radicis Gentianae 

grammata viginti 

aa grammata decem 
Corticis Cassiae Cimrnm. 

grammata quinque 
Conscissis et contusis affunde : 
S1iiritus Vini tliluti 

Digere per dies sex. 
grammata quingenta 

Tinctura exprcssa ct liltrata sit 

50 

20 

10 

5 

500 

grammatum q11i11ge11tornm 500 

t 452. Tinctura Aconiti. 
Rp. Tubermn Aconiti contnsorum 

Spiritus Vini diluti 
grammata octo 8 

grammata quadrnginta 40 
29 
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Pttllilsd hat napig. 
A kisajtolt és szürlézett festvény legyen 

negyve11 gramm 40. 

453. Tinctura Anrnra. 
Keserü festvény. 

Gyomorerősitő festvény. 

Végy: Viílraclcczke-levelet 
Eze1jófiivet 
Tárnicsgyökcret 
Narancshéj sárgáját 

miizdegyikból tiz gram111ot 10 
Tisztitott szénsavas szikenyt 

öt gra111mot 5 
Borszeszes fahéjvizet öts;:áz gram111ot 500 
Az összemelélés és zúzás után pállitsd hal 
napig. 

A kisajtolt és szürlézelt festvény legyen 

ötszáz gramm 500. 

454. Tinctura Arnicae. 
Kappanőr-festvény. 

Végy: Ka111muör g·yöktörzset 
lzatva11 grammot 60 

Kappanör levelet !1armi11cz gra111111ot 30 
Kappanör virágot ti;: grammot 10 
Higitott borszeszt ötszáz grammot 500 
Az összemetélés és zúzás után pállitsd hat 
napig. 
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Digere per díes sex 
Tinctura expressa et filtrata sit 

grammatum quadraginta 

453. Tinctura Amara. 
Tinctura stoma.chica., 

Rp. Foliorum Trifolii fibrini 
Herbac Centaurii rninoris 
Radicis Gentianae 
Flaveclinis corticum Aurantiorum 

40. 

aa grammata decem 10 
Natrii carbonici depurati 

granzmata quinque 5 
Aquae Cinnamomi spirituosae 

grammata q11i11ge11ta 500 
Conscíssa et coutusa digere per dies sex. 
Tinctura expressa et filtrata sit 

grammat11111 qui11ge11tornm 500 

454. Tinctura Arnicae. 

Rp. Rhizornatis Arnicae 
gram111ata sexaginta 60 

Foliorum Arnicae grammata trigi11ta 30 
Florum Arnicae grammata decem 1 O 
Spiritus Vini diluti 

gra111mata quingenta 500 
Conscissa et contusa digere per dies sex. 

2!J* 
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A kisajtolt és szürlézett festvény legyen 

ötszáz g1'amm 500. 

455. Tinctura Aurantiorum corticum. 
Narancshéj-festvény. 

Végy: Összemetélt nnranesliéjsárgáját 
száz grammot 100 

Higitott borszeszt ötszá'{ grammot 500 
Pállitsd hat napig. 

A kisajtolt és szürlézett festvény legyen 

ötszáz gramm 500. 

t 456. Tinctura Ilelladonnae. 
Maszlagos nadragulya-festvény. 

Ép ugy készillessék a maszlagos nadrngulya
gyökérböl nxolcz. grammból 

mint a sisakvirág-feslvény. 

457. Tinctnra Benzoes. 
Benzoe-festvény. 

8 

Végy: Összezúzott henzoet ötven g1·ammot 50 
Tömény bo~·szeszt 

kétszázötpc11 grammot ~50 
Pállitscl a felolclásig. 

A szürlézetl festvény legyen 

hároms;_áz gramm 300. 
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Tinclura expressa el filtrata sít 

grammatum quingentorum 500. 

455. Tinctura Aurantiorum corticum. 
Rp. Flaveclinis corticum Aurantiorum conscissae 

grammata cent11m 100 
S1iiritus Vini diluti 

grammata q11i11genta 500 
Digere per dies sex. 
Tinclura expressa el. filtralil sil 

grammat11m q11ingentur11m GOO. 

t 456. Tinctura Belladonnae. 
Parel.ur e radicis Bellaclonnae conlusae 

grammatibus octo 
nl Tinctura Aconili. 

457. Tinctura Benzoes. 
Rp. Benzoes contnsae 

8 

grammata q11inq11agi11ta 50 
S11iritns Vini concentrati 

grammata d11centa et q11i11q11aginta 250 
Digere ad solulionem 
Tincturn fillrula sil 

grammatum trecentor11m 300. 
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t 458. Tinctura Canthariclum. 
Körisbogár-festvény. 

Végy: Körisbogárport ütJJen grammot 50 
Tömény borszeszt 

kétsz.áz.ütFen grammot 250 
Pállilsd három napig·. 

A szűrlézett feslvény legyen 
kéts:;.ázütJJen gramm 250. 

459. Tiuctura Castorei. 
Hódony-festvény. 

Végy: A1n·óra metélt (•s szétzúzott hó<lonyt 
nyolcz grammot 8 

Higitott borszeszt negyven grammot 40 
Pállitsd nyolcz napig„ 

A szürlézell fesl Yény legyen 
negyFen gramm 40. 

460. Tinctura Chlnae com1wsita. 
Összetett Ghina-festvény. 

Whyt erősitő festvénye. 

Végy: Barna Chinalu;jat 
/zarmi11q grammot 30 

Tárniesgyökeret 
Narancshéj sárg·áját 

mindegJcikbő/ tii_ grammot 10 
Kasszia falu~at üt grammot 5 
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t 458. Tinctura Gantharidum. 
Rp. Pulveris Canthari<lum 

grammata quiizquaginta 50 
Spiritus Vini concentrati 

grammata ducenta et qui11quagi11ta 250 
Digere per triduum. 
Tinclura filtrata sit 

grammatum ducentonmz et qui11quagi11ta 250. 

459. Ti11ctura Castorei. 
Rp. Castorei minntim conscissi et contusi 

S1liritus Vini diluti 
grammata octo 8 

grammata quadragiizta 40 
Digere per clies oclo. 
Tinclura fillrala sil 

grammatwn quadraginta 40 

460. Tinctura Chinae composita. 
Tinctura. robora.ns Whytii. 

{ ' t' . ('] . f . Rp. ,or ICIS • nnar, USCI 

Ra<licis Gen tianae 
grammata triginta 30 

Flaveclinis corticum Aurantiorum 
aa grammata decem 10 

Corticum Cassiac Cinuamom 
grammata quinque lJ 
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Hígított borszeszt kétszáz grammot 200 
Az üsszemelélés és zúzás ulim pállilsd hat 
napig. 

A kisajtolt és szűrlézetl festvény legyen 

kétszáz gramm 200. 

461. Tinctura Oinnamomi. 
fahéj-festvény. 

Ép ugy készillessék a szélzúzoll Kasszia-fahéjból 

száz grammból 100 
mint a narancsh~j-feslvény. 

t 462. Tinctura Oolocynthiclum. 
Sártök-festvény. 

Ép ugy készillessék a rnagvailól mcgfoszlolt súrlOk-
gyümölcsböl nyolc'{ grammból 8 
mint a sisakvirúg-feslvény. 

t 463. Tinctura Digitalis. 
Gyüszünke· festvény. 

Ép ugy készittessék az üsszemelélt gyüszünke-Ieve-
lekböl nyolcz grammból 8 
mint a sisakvirúg-J'eslvéuy. 
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Spiritus Vini dilnti grammata duceflta 200 
Conscissa el conlusa cligere per dies sex. 
Tinclura expressa el fillrala sit 

grammatwn dL1ce11torum 200 

461. Tinctura Cinnamomi. 

Paretur e corticis C:assiae C:innamomeae 

grammatibus centum 100 
conlusae 
ut Tincl.ma Aurunliorum. 

t 462. Tinctura Colocynthidum. 

Paretur e fructuum C:olocynlhiclis a seminibns Iibe-
ralornm et conscissorum grammatiblls octo 8 

ut Tinctura Aconiti. 

t 463. Tinctura Digitalis. 

Parelur e foliorum Digitalis conscissornm 

grammatiblts octo 
ut Tinclura Aconili. 

8 
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t 464. Tinctura Ipecacuanhae. 
Hánytató gyökérfestvény. 

Ép ugy készillessék a szétzúzolt hánytató gyökérből 
nyolcr grammból S 

mint a sisakvirág-feslvény. 

465. Tinctura Jodi. 
lblany-festvény. 

Végy: Iblanyt két és fél grammot 2·G 
Üvegmozsárban dörzsölve old fel 
Tömény borszeszben 

11egyve1Z grammball 4.0 
A letöltött oklatot jól zárt üvegben tarlsd. 

t 466. Tiuctura Lobeliae. 
Porhonrojt-festvény. 

Ép ugy készillessék az összcmetélt duzzadt porhony-
rojl-füből nyolcz. grammból S 
mint a sisakvirág-festvény. 

467. Tinctnra :Malatis Feni 
Almasavas vasas-festvény. 

Vég-y: Almasavas vasas kivonatot 
lws'í_ grammot 20 

Olrl fel 
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t 464. Tinctura~ lpecacuanhae. 

Paretur e radicis Ipecacuanhae contusae 

ut Tinctura Aconiti. 
grammatibus octo s 

465. Tinctura Jodi. 
Rp. Jodi grammata duo el dimidium 2·5 

Solve terenclo in mortario vitreo ín 
Spil'itus Vini conceutrati 

grammatibus quadragi11ta 4·0 
Liquorem deffusum serva in vilro bene clauso. 

t 466. Tinctura lobeliae. 
Paretur e herbae Lobeliae inflatae conscissae 

grammatibus octo s 
ut Tinctura Aconili. 

467. Tinctura Malatis Ferri. 
Tinctura. Fe1·ri poma.ti. 

Rp. Extracti Malatis Ferri 

Solve in 
grammata JJiginti 20 
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Borszeszes fahéjvizben 
száz grammban 

A lel\lepités után szürlézrl. 
A feslvény legyen száztíz gra111111 

468. Tinctura .Myrrhae. 
Mirha-festvény. 

100 

110 

Végy: Összezúzott mirhát ötJJe11 grammot 50 
Tömény borszeszt 

kétszázötJJen grammot '!lGO 
Púllilsd hal. napig. 
A szütfozell fest vény legyen 

kétsz.ázötJJen gramm 250 

t 469. Tinctura Nucis vomicae. 
Vészmag-festvény. 

Ép ugy készillessék a vészmagvak poriihól 
nyolc:;_ grammból 

mint a sisakvirúg-feslvény. 

t 470. Tinctnra Opii crocata. 
Sáfrányos mákony-festvény. 

Összetett mákony-festvény. Sydenham 
folyékony mákonya. 

8 

Végy: Sáfránt tiz grammot 1 o 
Borszl'SZ<'R falu\jvizet s\d;: grammot 100 
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A<111ac Cinnamomi spirituosae 
grammatibus centum 

Posl sedimenlationem filtra. 
Sil Tinctura 

100 

grammatum centum et decem 11 O. 

468. Tinctura Myrrhae. 
Rp. l\Iyrrhae contusae 

grammata qui11quagi11ta 50 
Spfritus Vini conceutrati 

grammata ducenta et qui11quagi11ta 250 
Digere per dies sex. 
Tinctura fillrala sil 

grammatum duce11torum et qui11q11agi11ta 250. 

t 469. Tinctura Nucis vomicae. 
Paretur e pulveriti seminum Nucis vomicae 

grammatibus octo 
ut Tinclura Acouili. 

t 470. Tinctura Opii crocata. 

s. 

Tinctura Opii composita. Laudanum liquidum 
Sydenhami. 

Rp. Croci grammata decem 
Aquae Cinnamomi Spirituosae 

grammata centum 
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Borszeszes fahéjvizben 
száz grammban 100 

A leülepités ul<tn szürlézd. 
A fest vény legyen sz.áz:tiz gramm 11 O 

468. Tinctura Myrrhae. 
Mirha-festvény. 

Végy: Összezúzott mirhát ütJJen grammot 50 
Tömény borszeszt 

kétszázütJJen grammot 250 
Pttllilsd hat napig. 
A szürlézell fesl vény legyen 

kétszázWPen gramm 250 

t 469. Tinctura Nucis vomicae. 
Vészmag-festvény. 

Ép ugy készillessék a vészmagvak por{tból 
nyolc;_ grammból 

n1int a sisakvirág-fest.vény. 

t 470. Tinctura Opii crocata. 
Sáfrányos mákony-festvény. 

Összetett mákony-festvény. Sydenha.m 
folyékony mákonya. 

8 

V <;gy: Sáfránt tiz grammot 1 O 
Borl'!Z('SZt'i'! falu\jvizet s;_d;_ grammot 100 
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Aquae Cinnamomi spirituosae 
grammalibus cenlum t 00 

Post sedimentalionem filtra. 
Sit Tinctnra 

grammalum centum el decem 11 O. 

468. Tinctura Myrrhae. 
Rp. l\Iyrrhae contusae 

grammata q11i11q11agi11ta 50 
Spiritus Vini concentrati 

grammala ducenla el q11inq11agh1ta 250 
Digere per dies sex. 
Tinctura filtrata sil 
g1·ammatw11 duce11torwn et q11inq11agi11ta :250. 

t 469. Tinctura Nucis vomicae. 
Paretur e pulverh; seminum Nucis vomicac 

grammatibus octo 
ut Tinctura Acouiti. 

t 470. Tinctura Opii crocata. 

s. 

Tinotura. Opii oomposita. La.uda.num liquidum 
Sydenha.mi. 

Rp. Croci grammata decem 10 
Aquac Cinnamomi Spirituosae 

grammata centum 100 
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Áztasd a sáfrán teljes kivonásaig, azután 
kisajtolva szűrd meg, hogy a folyadék 
legyen száz gramm 100 
Adj ehhez: 

Durván tört száritott mákonyt 
tíz grammot 1 O 

Pállitsd nyolcz napig gyakori felrázás mellett, mig 
a ?1ükony- a mennyire lehetséges - feloldódott; ekkor 
SaJlolcl ki és szürlézcl. 

A föstvény legyen s;:áz gramm 100. 

t 471. Tincti.ITa Opil simplex. 
Egyszerű mákony-festvény. 

Egyszerű fáJda.lomenyhitö festvény. 

Végy: Durv1in tört szádtott mákonyt 

Higitott. borszeszt 
lzusz. grammot 20 

száznyolczvaJZ grammot 180 
P<illitscl nyolcz napig gyakori felrázás mellett, mig 

a múkony - a mennyire lehetséges - feloldódott; 
ekkor sajtold ki. 

A szürlézett feslvény legyen kétszáz gramm 200. 

472. Tinctura Rataulriae. 
Ratán-festvény. 

Végy: Összemetélt ratán-gyökeret 
tiz.enlzat grammot 16 

Higitott borszeszt nyolcz.van grammot 80 
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Macera ad perfectam Croci exlractionem, dein 
exprimendo cola ut fluidum sit 

grammatum centum 100 
quibus aclde : 
011ii siccati grossc tusi 

grammata decem 10 
Digere per octiduum saepius agilando, donec Opium, 

quanturn lieri pole0 t, solvatur, tunc exprime el filtra. 
Tincturn sil. grammatum centum 100. 

t 4 71. Tinctura Opii simplex. 
Tinctura a.nodyna simplex. 

Rp. Opii siccati grosse tusi 

Spiritus Vini cliluti 
grammata vigi11ti 20 

grammata ce11twn el octagi11ta 180 

Slenl in digestione per oclidnum, saepius agitando, 
donec opium, quanlum fieri polesl, solvatur, lunc cx
prime. 

Tinctura filtrata sit 

grammatum d11ce11torum 200. 

472. Tinctura Ratanhae. 
Rp. Radicis Ratanliae conscissae 

S11iritus Vini diluti 
grammata sedecim 16 

grammata octaginta 80 



Pállilsd hal napig, azután sajtold ki. 
A szürlézett feslvény legyen 

11yolczva11 gramm 80 

473. Tinctura Rhei Darelli. 

Darell Rabarbara-festvénye. 

Végy: Rabarbaragyökeret lzusz grammot 20 
Narancsl1éj sárgát öt grammot 5 
Kardamom magvakat két grammot 2 
1\Ialag·a bort kétszáz grammot 200 

Az összemetélés és zúzás ulán pállitsd három 
uapig, azután sajtok! ki és a szűreclékbeu 

kétszáz. grammban 200 
Oldj lel 

Czukorport harmi11cz grammot 30 
A szürlézett festvény legyen 

kétszáz.hamzincz gramm 230. 

· 474. Tinctura Spilanti oleracei composita. 

Kerti szennyefú-festvény. 

Végy: Szétzúzott friss virágzó kerti szcnnye-
fiivet negyven grammot 40 
Szétzúzott Pyrethrum g·yökeret 

lmsz. grammot 20 
Tömény borszeszt száz.lzusz grammot 120 
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Digere per elies sex, elein exprime. 
Tinctura filtrata sit 

grammatum octaginta 80. 

473. Tinctura Rhei Darelli. 
Tinotura Rhei vinosa. 

Rp. Radicis Rllei grammata viginti 20 
Plavedinis corticum Aurantiorum 

grammata quinque 
Seminum Cardamomi grammata duo 
Vini 1\Ialageusfa grammata duce11ta 
conscissa el contusa eligere per triduum, 
elein exprime el in colalura 

Solve 
grammatzmz ducentorum 

Pulveris Sachari 
Tinctura filtrata sit 

grammata trigi11ta 

grammatum ducentorum et triginta 

474, Tinctura Spilanthi oleracei 
composita. 

Tinotura Paraguay-Roux. 

Rp. Herbae S1>ilanthi oleracei ftorentis et 
recentis conquassatae 

5 

200 

200 

30 

230. 

grammata quadraginta 40 
Radicis Pyretl1ri contusae 

grammata viginti 20 
S1iiritus Vini concentrati 

grammata centum et viginti 120 
30 
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Pállitsd három napig, sajtokl ki és szűrlézd. 
A festvény legyen szárlzusz gramm 120. 

t 475. TinctUl·a Stramonii. 
Redöszirom-festvény. 

Ép ngy készittessék a szétzúzotl maszlagos reclő-
szirom magvaiból nyolcz grammból S 
mint a sisakvirúg-festvény. 

476. Tincttu·a TJmjae. 
Thuja-festvény. 
Életfafestvény. 

Végy: Szétzúzott friss uyugoti életfa ág·
ltegyeket negyven grammot 40 
Tömény borszeszt s'{ázlwsz grammot 120 

Pállitscl három napig, sajtolcl ki és szürlézcl. 
A festvény legyen százlmsz gramm 120. 

477. Ti:ncttll'a Valerianae. 
Gyökönke-festvény. 

Ép ugy készittessék a 
porából 
miul a ratáncfeslvény. 

macska gyükünke gyökér-
ti\e11liat grammból 1 (i 
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Digere per tricluum, exprime et filtra. 
Tinctura sit 

grammatum centum et viginti 120. 

t 4 75. Tinctura Stramonii. 

Paretur e seminum Stramonii contusorum 
grammatibus octo 

nt Tinctura Aconiti. 

476. Tinctura Thujae. 

Rp. Fron<lium 'l.'ltujae oecideutalis recen
tium conquassatarum 

8 

grammata quadraginta 40 
Spiritus Vini concentrati 

grammata ce11tum et viginti 120 
Digere per tridnum exprime et filtra. 
Tinctura sit grammatum ce11tum et viginti 120. 

477. Tinctura Valerianae. 

Paretur e Pulveris raclicis Valerianae 
grammatibus sedecim 

ut Tinclura Ralanhae. 

30* 

16 
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t 4 78. Tinctura Veratri viridis. 
Zöld zászpa-festvény. 

Ép ugy készillessék a szétzúzoll zöld zászpa gyök-
törzséből nyolc;;_ grammból 8 
mint a sisakvirúg-feslvény. 

479. Trau1naticiuum. 
Traumaticin. 

Végy: Összemetélt tisztitott gutta-11erehát 
ti::;_ grammot 10 

Hangyhalvagot · s;;_á;;_!zus;;_ grammot 120 
Old fel ráztts mellell. Uvegpalaczkban és jól be

dugaszolva tartsd. 
Vöröses barna, mézgatdlományú legyen. 

480. Trif olium fibriuum. 
Vidra eleczke. 

Vidra eleczke, álló vizeinkben és mocsáros 
réteken tenyészik. Tárnicsfélék. 

Levelek, gyöké1'iek, húrmasak, nydczések, kevéssé 
nedvesek, nyélczés-hrtvelycsek, pell>tled, tompa, aprú
csipkés, világoszöld, sima, szaglulau, szerfelell keserű 
levélkékkel. Szárazan tarlassanuk. 

481. Ung'lient11m aromaticum. 
· Jllatos ír. 

Végy: Fehérüröm füvet 
hatJJa11két és fél grammot 62·5 

,169 

t 478. Tinctura Veratri viridis. 
Parelur e rhizornalis Veratri viriclis conlusi 

grammatibus oclo 
ut Tindura Aconiti. 

479. Traumaticinum. 
Rp. Guttae-Perchae depuratae conscissae 

8 

grammal a decem 10 
Chloroformii 

grammata ce11l11111 el 11igfoti ! 20 
Solve agilautlo in vilro el. rile ohturalarn scrva. 
Sil rubello-bruncurn, cousistcnliac mucilaginis. 

480. Trifolium fibrinum. 
Menyanthes tl'ifolia.ta. Linn; planta in 110-

stl'is aquis stagnantibus et pratis pa.ludosis 
indigena. Gentia.neae. Juss. 

Folia radicalia, ternata, petiolala, subsucculenla 
peliolis vaginantibus, foliolis obovatis, obtusis, subcrena
lis, laete viriclibus, glabris, inodoris, admoclum arnaris. 
Siccala serventur. 

481. Unguentum aromaticum. 
Unguentum nervinum. 

Rp. Herhae Ahsinthii 
grammata sexagillta duo el dimidiwn 6:.!·f) 
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Higitott borszeszt 
százhuszonöt grammot 125 

Péppé zúzva pállitsd három óráig, azután 
hevitsd 
Disznózsírral ötszáz grammal 500 
a nedvesség elenyészleig; a szüredékhez 
adj 
Sárga viaszt százhuszonöt grammot 125 
és ezek megolvasztása után 
Babér-olajat 

hatvankét és fél grammot 62·5 
A félig kihüll szüredékhez elegyits kavarás 
közben 
Fenyöbogyó-olajat 
Fodorménta-olajat 
Rozmarin-olajat 
Levendula-olajat 

mindegyikből öt grammot 5 
Tartsd el. 

t 482. Unguentun1 Autenriethi. 

Hánytató borköves ír. 
Autenrieth kenőcse. 

Végy: Hánytató bor kőport tiz grammot 1 O 
Disznózsírt . negyven grammot 40 

Megrendelésre készitendö. 
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S11iritus Vini cliluti 
grammata centwn viginti et quinque 125 

in pultem contusa digerc per trihorium elein 
calefiant. cum 
Axungiae Porci 

grammatibus quingentis 500 
ad consuml.iouem humidi; colalis adde 
Cerae flavac 

grammata centum viginti ct q11i11q11e 125 
cl. liquat.is illis 
Olci Lauri 

grnmmata scxagfota duo el dimidiwn 62·5 
C:olalurae semirefrigeratae admiscc agilando: 
Olei Juuipcri 
„ JUen tliae crispac 

Rosmarini 
" „ Lavandulae 

aa grammata quinque 5 
el serva. 

t 482. Unguentum Autenriethi. 
Unguentum Ta.1·tari emetici seu Ta.rta.l'i 

stibia.ti. 

Rp. Pulvcris Kalii Stibio-iartarici 
grammata decem 

Axungiae Porci 
grammata quadraginta 

l\Iiscc ex lempore exactissime. 

10 

40 
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483. Unguentum Cerussae . 
• 
Olomfehér kenőcs. 

Fehér ír. 

Végy: Egyszerű ólornta1iaszt 
negyJJen grammot 40 

Disznózsirt kétszáz grammot 200 
Gyönge hőnél megolvasztva és félig kihűtve 
folytonos kavarás mellett elegyits hozzá 
Szénsavas ólornport 

és tartsd el. 
szátlzusz grammot 120 

Végy: 

484. Unguentmn emolliens. 
lágyitó ír. 

Fel1ér viaszt 
Czetagyat 
Édes manclola-olajat 

tíz grammot 
husz grammot 

nyolC{JJan grammot 
Olvaszd össze igen gyönge hőnél, s a félig 
kihült tömeget kavard, hozzáadván 
Rózsavizet !zusz grammot 

485. Ungnentun1 Glycerini cum Amylo. 
Zsiréd-ír Keményitövel. 

10 
~o 

80 

20 

Végy: Keményitöport négy grammot 4 
Elegyitsd aprúnkénl hozzáadott 

Zsiréddel lzatJJan grammal 60 
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483. Unguentum Cerussae. 
Unguentum album. 

Rp. Emplastri diachylon sim1llicis 
grammata quad1·agi11ta 40 

Axungiae porci grammata ~11ce11ta .'.'WO 
Leni calore liquatis el. sernirefrigeralls, sub conlmua 

agitatione admisce 
Pulveris Plumbi carbonici 

grammata centum el JJiginti 120 
el serva. 

484. Unguentum emolliens. 
Creme céléste. 

Rp. Cerae a1bae gra111111ata dei::em 
Cetacei grammata JJiginti 
Olei amygdalarum dulcinm 

gramnzata octaginta 
Lenissime liquefiaut, tum agitentur 
semirefrigerata cum 
Aquae Rosarum grammatibus JJiginti 

10 
20 

80 

20 

485. Unguentum Glycerini cum Amylo. 
Rp. Pulveris Amyli grammata quatuor 4 

l\lisce cum successive addilis 
Glycerini gram111atibus sexaginta 60 
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Porczellán tálban, folytonos kavarás közben, gyönge 
hevités segélyével készitsd átlátszó kocsonyás tömeggé. 

486. Unguentum Glycerini cun1 Sapone. 
Zsiréd-f r szappannal. 

Szappanos zsiréd-kenöcs. 

Végy: Szegedi sza11panport nyolcz grammot S 
Zsirédet hatJJan grammot 60 

Porczellán tálban gyönge hönél feloldva, kavard a 
kihülésig. 

487. Unguentum Ilydrargyri. 

Higany-ír. 
Szürke higany ír. 

Végy: Higanyt négyszáz grammot 400 
Jnhfaggyút kétszáz grammot 200 
Disznózsirt hatszáz grammot 600 

Dörzsiilvc a lügauyl kevés faggyú és disznózsirrnl a 
golyócskák teljes ellünéseig, ekkor elegyitscl hozzá sza
batosan az előbb megolvasztott, megszűrt és félig kihűlt 
jnhfaggyút és disznózsírt. 

488. Unguentmn Juniperi. 

F enyöbogyó-ír. 
1."égy: Érett fenyöbogyót 

kétszázötJJen grammot 250 
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ln patina porcellanea sub agitatione continua, leni
ter calefacta, redige in massam gelatinosam diaphanam. 

486. Unguentum Glycerini cum Sapone. 

Rp. Pnlveris saponis Szegedincnsis 
grammata octo S 

Glycerini grammata sexagi11ta . 60 
ln patina porcellanea leni calore soluta aglla ad 

refrigerationem nsque. 

487. Unguentum Hydrargyri. 

Unguentum mercuriale. Unguent. neapolita· 
num. Unguentum Hydrargyri cinereum. 

Rp. Hydrargyri grammata quadringe11ta 400 
Sebi ovilis grammata duce11ta ~00 
Axnngiae Porci gramma:a sexce11t~ 60~ 
Tere Hyclrargyrnm cum Axuugme et Sebi quanh 

lale sufficienti, ad globulornm perfeclam clispar~tionem 
usque; tum admisce exaclissime Sehum et Axnngmm an
tea Jiquata, colata et semi refrigerata. 

Rp. 

488. Unguentum Juniperi. 

Frnctnmn Juniperi matnrornm 
grammata ducenta et quinquaginta 250 
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Zúzd szét és vizzel megnedvesitve fözd 
Disznózsirral öts:;_áz grammal 
a nedvesség elenyészteig, azuU111 ~ajtold ki 

, és adj hozzá 

Sárga viaszt 11yofc{J'a11 grammot 
A megolvasztás után· szürd meg és a félig 
kihüH tömeghez adj 
Fenyöbogyó olajat 

és tartsd el. 
lzus; grammot 

489. Unguentun1 Plun1bi acetici. 
Eczetsavas ólom-ír. 

Végy: Disznózsirt háromszáz grammot 
Jfeltér viaszt száz grammot 
A megolvasztott, átszürl és félig kihütött 
tömeghez elegyib folytonos kavarás közben 
Tisztitott eczetsavas ólmot 

melyet elébb feloldotlál 
Le11árolt vizben 

hat grammot 

és tarlsd el. 
!ws\ grammban 

Végy: 

490. Unguentun1 Rosatum. 
Rózsa-ír 

Disznózsirt negyven grammot 
Feltér viaszt tiz grammot 
Olvaszd meg gyönge hönél és félig kihütve 
elegyits hozzá kavarás közben 

500 

80 

':20 

300 
100 

6 

20 
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Contusa et aqua humectata coque cum 

Axungiae Porci 
grammatibus qui11ge11tis 500 

ad consumlionem humidi, elein exprime el adde: 
, Cerae :ftavae grammata octagi11ta 80 
Liquefacta cola; semirefi:igeratis admisce 
Olei Juui}HWi grammata viginti 20 
et serva. 

489. Unguentum Plumbi acetici. 
Unguentum saturninum. Unguentum Li· 

thargyri. 

Rp. A.xungiae Porci 
Cerae albae 
Colliquefactis, colat.is 

sub agilatione conlinua 

g1·ammata trecenla 300 
grammata centum 100 

et semiref'rigeratis admisce 

Plumbi acetici tlepurati 
grammal a sex 6 

soluta in 
Aquae tlestillatae 

grammatibus viginli 20 

el serva. 

490. Unguentum Rosatum. 

Rp. Axungiae Porci grammata q11adragi111a 
Cerae albae grammata decem 
Lenissime liqualis, el semirefrigeralis admisce 

lando: 

40 
10 

agi-
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Rózsavizet 
és tartsd el. 

tiz grammot 1 o 

491. Unguentum Saba<lillae. 
Sabadilla-ír. 

Végy: Egyszeríí irt kétszáz grammot 
Gyönge hőnél rneg·olvasztva adj hozzá 
Sabadilla magport ötven grammot 
A kavarás vége felé elegyits hozzá 
Levendula olajat két grammot 

200 

50 

2 

492. Unguentum simplex. 
Egyszerű ír. 

Végy: Disznózsirt száz grammot 100 
Feltér viaszt ' ' m1szonöt grammot 05 

I 0 en gyöng l „ 'l ~ 
b e 1one megolvasztva szürcl ál és folyt _ 

nos ka varas közben hagyd kihülni. 
0 

493. Unguentum sulfuratum. 
Kénes ír. 

Végy: ]}fosott kén virágot hatvan grammot 
Feltér kréta1Jort negyven grammot 
Bensőleg elegyítve adj hozzá kavarás 
mellett 

Fa-kátrányt hatvan grammot 

60 
40 

60 

Aquae Rosarum 
et serva. 
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grammata decem 

491. Unguentum Sabadillae. 

10 

Unguentum contra pediculos. Unguentum ad 
Phthiriasim. 

Hp. Ungnenti simplicis gram1i1ata ducenta 200 
Leni igne liquatis adde: 
Pulveris Frnctuum Sabadillae 

grammata quinquaginta 50 
sub fine agitationis aclmisce 
Olei Lavandulae grammata duo 2 

492. Unguentum simplex. 
Hp. Axungiae Porci grammata centum 100 

Cerae alliae 
grammata viginti quinque 25 

Lenissime liquata et colala refrigerescant snb agi-

tatione continua. 

493. Unguentum sulfuratum. 
Unguentum ad Scabiem, 

Hp. Sulfnris sublimati loti 
grammata sexaginta 60 

Pulveris Cretae alhae 
grammata q11adragi11ta 40 

intime mixtis aclde agitando 
Picis lit1uidae . grammata sexaginta 60 

1 
1 

jl 

l 
:! 
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Hamany-szappant 
Disznózsírt 

mi11degyikb6/ százhusz grammot 120 
és tartsd el. 

494. Uva nrsi. 

Medveszölö. 
Arctostaphylos offioinalis Wimmer et Gra
bowski, Arbutus Uva. Ursi Linn., örökzöld 
cserjécske, Európa meszes hegyein tenyészik. 

Hangafélék. 

Levelek, petéded-ékalakúak, börszerüek, teljesen 
egészek, simák, fénylők, reczés-bordásak, kesernyés ízüek, 
rágva összehúzók. Nyáron gyüjtcssenek. 

A Vaccinium Vitis Idaeae visszahajtott szélű, 
barmísan pontozott leveleivel ne tévesztessenek össze. 

495. Valeriana. 

Gyökönke. 
Gyökönke gyökér. 

Macska gyökönke, Európa. erdeiben és sövé
nyek mellett tenyészik. Gyökönkefélék. 

Gyöktörzs, négy centirneler hosszú, harmadfél 
centimeter vastag, mindenhol hosszú, két millimeter 
vastag, hengerclecl, fehér gyökerek sürün nyúlnak ki, 
melyek száritva szürkésbarnák, csíkosak; befelé barnás 
héjjal; vékony, halaványabb fával; a gyökér rágva 

Sa11onis Kalini 
Axungiae Porci 
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a,i granznzata centunz el JJiginti 
el serva. 

494. Uva ursi. 

120 

Arctostaphylus offii oinalis Wimmer et Gra
bowski Arbutus Uva. U1·si Linn., F1·uticulus 
sempervirens, in montibus calcareis Europae 

crescens. Ericineae R. Brown. 

Folia obovata cuneiformia, coriacea, inlegerrirna, 
glabra, nitida, reticulalo-venosa, saporis subamari, man
dncata, aclslriugenlia. Colligenda aeslale. 

Ne commulenlm cum foliis margine reflexis, sub
tus opacis, venosis, fusco-pundalis Vaccinii Vitis 
Itlaeae. 

495. Valeriana. 
Valeriana. officinalis Linn., planta. in silvis et 
a.d sepes Europae crescens. Valerianeae De 

C:a.ndolle. 

Rhizoma (Hadix Valerianae) ad qualuor centi
metra longum, duo el dimidium cenlimelrnm crassurn, 
radices nndique ernitlcns creberrimas longas, ad cluo 
millimelra crassas, leretes, albas, quum siccalae e cine
reo fuscas, slrialas; cortice inlus subfusco; ligno tenni, 
pallidiore; maslicala radix urens, saporis arnari, odoris 

81 
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égető, keserű íz~1, nehéz szagú. A gyökerek őszkor gytij
tessenek, s megszáril.va, jól elzárt edényben tétessenek el. 

t 496. Veratrinum. 
Veratrin. 
Zsá.spa.al. 

C32H520sN2=592. 

Fehér, igen csípős fzű por, mely szagnélküli ugyan, 
de heves llisszögést idéz elő; égvényes hatású; melegben 
gyantaszerü tömeggé olvad meg; izzilva maradék nélkül 
ég el. Borszeszben, chlol'Oformhan könnyen, aetherben 
nehezebben, vizben alig oldható. 

Tömény kénsavval megnedvesitve előbb sárga, az
után vérvörös, végre ibolyaszínü lesz. 

t 497. Veratrmn album. 
Fehér Zsáspa. 

Fehér Zsáspa gyökere. 

Fehér Zsáspa., Európa havasain és félhavasain 
tenyészik. Melanthaceák. 

Lobordad gyöktörzs, nyolcz centimeter hosszú, 
fent két egészen öl centimer széles, gyakran többes, le
metszett levelektől rövidUstükös, kivtil feketés- vagy 
bamásszürke, elmosódott gytirükkel, lemetszett. gyöke
rektől fehéresen hegyes, be!Ul szennyesfehér, kemény, 
rágva igen égető, törve igen heves lüsszenésl okoz. 

Gondosan őriztessék. 
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gravis. Colligendae radices aulumno ; siccatae in vase 
bene clauso serventur. 

t 496. Veratrinum. 

Pulvis albus, saporis admodum acris, inodorus qui
dem, sed slernutationem vehementem excitans, reactio
nis alcalinae, calore ad massam resinae similem lique
scens, ignitus sine residuo combustibilis, solvitur facile 
in spirilu vini el in chloroformio, difficilius in aethere, 
vix in aqua. 

Acido sulfurico concentrato lrnmectatum colorem 
induit initio flavum, postea sanguineum, demum vio
lacernn. 

t 497. Veratrum album. 
Veratrum album Linn., planta in Europa 

monticola subalpina et alpina. Melanthaceae 
Robert Brown. 

Rhizoma (Radix Veralri albi. Radix Hellebori albi) 
conicum ad octo cenlimelra longum, superne dno ad 
quinque centimetra lalum, saepe multiceps, foliis dese
catis breviter comatum, exluse subnigro vel e subfusco 
cinereum, obsolete annulatum, radicibus frequentibus 
resectis albide cicalricalum, intus sorclide album, durnm, 
manducatum valcle urens, contritum sternutamentum 
vehementissimum moYens. 

Caute servetur. 
31• 
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t 498. Veratrum viride. 
Zöld Zsáspa. 

Zö~d Zsáspa, az észak-amerikai Egyesíilt
Allamok keleti részében és Canadában 

honos. Melanthaceák. 

Gyöktörzs, lmgynmszerü, lömöll, alapj(m néha 
gylirűs, barnás színü, körülelélől, kevésué alapjttlól, alsó 
részélöl a csúcsa felé pedig épen m·1 n: másodlagos, sár
gás-fehér, igen hosszú, rostszerü gyiikérkékkel ellúlolt 
gyökerek mennek lova. 

Hevenyében hartml metszete tlun·úu sze1m:sés, sa~ 

jálságos fehémy(•s szag·ú; nwgszúrilvn porlalag lürlapú, 
keserli-csípös ízü, lUsszeuésl okoz. 

(:fo11closa11 ö1·izlessék. 

MW. Verbascum. 
farkkóró. 

Farkkóró virágai. 

Verbascum phlomoides Linn. és a Fa1·kkóró 
más rokonfajai, kiváltkép pedig az Ökör

fai-kkóró, nálunk honosak. Alakosak. 

Párták, nagyobbacskák, kerekdedek, némileg sza
bályosak, aranyszínüek, a húrom felső hímszál rövidebb, 
fehér-gyapjús, a két alsó hosszaub, sima; mézgásak, sa
júlsúgos izüek; szúrnz iclöjftrúskor kelyhek uélklil gylij
lessenek, megszárilva, elühl> megmelegilell és jól bezárt 
edényekben tétessenek el. 
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t 498. Veratrum viride. 
Veratrum viride Willd., in pa1·te ol'ientali 
statuum unitorum Americae et in Canada 
indigena. Melanthaceae Robert Brown. 

Rltizonm (Hadb: Veratri viridis) bulbiforme 'com
padum, basi nonnunquam annul;1 lurn, coloris fusci, ma
g-is e circumferentia, quam e basi el 11011 e parte iafcriori 
apicem vcrsus raclices secundarias Jlavo-albc;;cenles, lon
gissimas, radiusculis íiliformibus praec1ilas emil.lens. 

Hecens esl in segrnenlo lransvcrso grossc gra
nulosum, odoris pcculiaris allmminosi; siccalum est 
fractmae friabilis, saporis amaro-acris, stcrnutamenlum 
movens. 

Caute servelur. 

499. Verbascum. 
Verbascum phlomoides Linn., et aliae p1·0-
xime affines species, imprimis Verbascum 

thapsiforme Schrad; indigenae. Scrofula
rineae R. Brown. 

Corollae (Florcs Verbasci) rnajusculae, rolatae,; 
subrcgulares, anreac, slarninihns lrihus superiorilms brc
vioribus, albo-lanalis, inferioribus duobus lougiorilms, 
glabris, mucilaginosae, odoris pcculiaris. Sicco coelo col
ligenclac sinc calycilm:,;, siccalae in vasis aulea calefactis 
ct benc obturanclis servcandae. 
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t 500. Vinu1n Colchici. 

Kikiricsbor. 

Végy: Jól szétzúzott kikiricsrnagvakat 
tiz grammot 1 O 

l\Ialaga bort ötve11 grammot 50 
Pállilsd hat napig gyakori felrázás mellett, azután 

sajtold ki és szürlézd. 

501. Vinum Malagense. 

Malagai bor. 

Kellemes zamatú, valódi bor, mely se cserenyt se 
ártalmas fémeket ne tartalmazzon. ' 

t 502. Vinum stibiato-tartaricum. 

Hánytató borköves bor. 
Dárda.nyos bor. Huxha.m bora. 

Végy: Hánytató borkövet 

J.Ualaga bort 
Old fel és tartsd el. 

egy negyed grammot 
hatvan grammot 

0·25 
60 

t 500. Vinum Golchici. 

Rp. Seminum Colcl1ici 01itime contusorurn 
grammal a decem 10 

Vini J.Ualagensis 
grammata quinquaginta 50 

Digere per sex dies saepius agilando, exprime ct. 
Jillra. 

Filtratum sit grammatwn qui11quagi11ta 50 

501. Vinum Malagense. 

Sit generosum, genuinum, minime tannino, aut 
metallis nocivis inquinatum. 

t 502. Vinum stibiato-tartaricum. 
Vinum Antimonii. Vinum Huxbami. 

Vinum emeticum. 

Rp. Kali stibiato-iartarici 
centigrammata viginti et quinque 

Vini l'\Ialagensis grammata sexaginta 
solve et serva. 

o·:25 
60 
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503. Zecloaria. 
Zedoaria. 

Zedoaria. gyökér. 

Curcuma. Zedoaria. Roscoe, forrövi Azsiába.u 
tenyész. Scita.mineák, 

Gyöktörzs, peléded, gyUriis, lehámozva, lemcl
szelt gyökerekkel, legtöbbször haránlúl, némelykor hosszá
ban négy részre metszve jön elő a kereskedésben, lömölt, 
szívós, halavány szürke-barnás, apró gyánlalarlókkal 
slirün ellátva, nehéz kámforos szagú, rágva égelő, keser
nyés ízli. 

504. Zincum aceticum. 
Eczetsavas :zink. 

Eczetsa.va.s horga.ny. 

Zn(C:2H302h, 3H20=~37. 

Végy: Szénsavas zinket, 
ugy előállitva, mint a zinkéleg készitésénél 
le van irva ötven grammot 50 
Gyenge melegben old fel: 
Higitott eezetsavlian 

elegendő me1111yisé gben. 
Az oldatot. még melegen szürlézd meg, jegeczilsd 

és gondoskodjál arról, hogy az eczelsav lúlnyomó ma
radjon. 

A jegeczek szürő-papir között közönséges hőmér
::éknél szúrillassanak meg. A visszamarad!. folyadék pedig 
la.,:;ú elpúrlás állal további jegeczilésre használtassék. 
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503. Zedoaria. 

Curcuma. Zedoa.ria. Roscoe ; pla.nta. in Asia. 
tropica. indigena.. Scita.minea.e Juss. 

Rhizoma (Radix Zedoariae) _ovatum annulalum, 
corlicc el radicilrns reseclum, ipsum plernmqúe per t.rans
vcrsum, interdum per longilucliuem in quadranles 
seclum in mercaturam vcnit, compaclum leuax, coloris 
pallide e griseo-subl'usci, receplaculis rcsiniferis creber
rimis, parvis obsilum, maslicalurn urens, saporis sub
amari, ocloris gravis camphoracci. 

t 504. Zincum aceticum. 

Aoeta.s Zinci seu zincicus. 

Rp. Zinci carbonici, 
quale sub praeparat.ione Ziuci oxyclali obtinelur 

grammata quinquaghzta 50 
Solve ín 
Acidi acetici tliluti q. s. 

leni calore. Solnlionem aclhuc calidam filtra et ad cry
stallisationem seponc habila cura, ul acidum acelicum 
praevaleat. 

Cryslalli enalae inter clmrlam bibulam sub lempe
ralura ordinaria siccenlur. Liquor residuns lenta evapo
ratione denuo in cryslallos recligalur, 
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A finom hasáb- vagy lemezalakú jegeczek színtele
nek, 3 súlyrész hideg, fél súlyrész forró vizben oldhatók, 
a hevilésnél megolvadnak. A vizolclat kénammoniummal 
tiszta fehér csapadékot adjon és ha a zink kénhyclrogen
nel való túltelités állal végkép leválasztatott, a leszürlé
zett folyadék elpárlása után tüzálló anyagok ne marad
janak vissza. 

505. ZincUIIl chloratUIIl. 
Chlorzink. 

Horga.nyhalva.g. 

ZnCl2, H20= 154:. 

Végy: Szemcsézett zinket ötven grammot 50 
Old fel: 
Higitott sósavban 

elegendő mennyiségben (mintegy 
négyiz.áz.ötven grammban 4:50) 

azon elővigyázattal,. hogy egy kevés zink oldallan ma
radjon. A leöntött folyadékot telilsd chlorléggel, azután 
forrald fel és ré;;zleleukint adj bele: 

Zinkélegből egy grammot 1 
azután hagyd állni, mig a kivált vaséleg leülepedett. 

A leönlötl folyadékot, ha szükséges, asbestlen szürd 
meg, önts hozzá : 

Higitott sósavat !zárom grammot 3 
és gyengén melegilve párollasd be annyira, hogy kis 
kivett kérnie a meghülésnél jegeczes tömeggé mered
jen meg. 

A nyert jegeczes tömeg kiszárilotl, igen jól zárt 
üvegedényben tartassék el. 
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Crystalli tenerae, prismaticae vel tabulaeformes, 
clecolores, in aquae frigiclac parlilms lribus, in bullientis 
parte climidia solvanlur, calefaclae liquescant. 

Solutio aquosa ammonio hyclro-sulfurato tenlata 
praecipitatum mere album demitlat, el quoclsi aciclo 
hydro-sulfurato supersaluratur ad perfeclam zinci prae
cipitationem, liquor residmrn evaporel, quin subslantias 
igni resistentes relinquat. 

t 505. Zincum chloratum. 
Zinoum hydro-ohloricum. Ohloretum Zinoi. 

Zinoum muria.ticum. Murias Zinoi. 

ZnCl2,H20 = 154:. 

Rp. Zinci granulati grammata qllinquaginta 50 
Solve in 
Acidi 11ydrochlorici dilnti 
q. s. (grammatibus circiter quadri11ge11tis 

el quinquaginta 4:50) 
habita cura, ut zinci aliquicl non soluli remaneat. Per 
liquorem defusum trajiice torrenlem gasis chlori, donec 
sit saturalus, elein calelial ad elmllilionem addenclo par
titis vicibus 

Zinci oxydati gramma unum 1 
Stet, clonec oxydum ferri praecipilalum suhsideat. 

Liquor clefusus et, si opus sit, per amianthum filtralus 
evaporet leni calore aclclitis. 

Acidi hydro-chlorici diluti 
grammatibus tribus 3 

usque dum pars exemta el refrigerala in cryslallos con
crescat. 
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Fehér, lágy legyen. Vízben és borszeszben igen 
könnyen oldódjék. 

Nedves levegőn szétfolyik. 
A vizolclat fölösleges ammoniával ne válnszsznn ki 

csapadékot. 

506. Zincum granulatmn clcpuratmn. 
Tisztitott szemcsézett horgany. 

Zn=55. 

Vétessék: Árúheli zinkhöl tetszés szerinti mennyiség, 
olvasztossék meg tégelyben fél óra tartamáig, miközben 
farúddal való folytonos keverés mellett clegyittessék 
néhány darab kénnel és faggyúval. Ezután öntsd a fémet 
vékony sugárban és lassan egy vízzel telt edénybe. 

A kíhült zinkszemcséket szárítsd meg és tedd el. 
A l\farsch-féle készülékben megvizsgálva, arsennek 

nyomait ne mutassa. 

507. Zincun1 oxyclatmn. 
Zinkoxyd. 

Horga.nyéleg. 

Zn0=81. 

Végy: Jegecze<lett szénsávas nátriumhól 
háromstá{lmsz grammot 3:'!0 

old fel: 
Le1iárolt viz hen 

i;1enzyolc1szá;_ t;ram111/;la11 1800 
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Massam crystallinam ohlentam in vitris siccatis el 
optime clausis serva. 

Sit albnm, molle, in aqua et spiritu vini facillime 
><oluhile, aere lmrnido diffluat. 

Solutio aquosa ammo11ia abundante addita nullum 
sedimentum deponat. 

506. Zincum granulatum, depuratum. 
Zn==55. 

Rp. Zinci venalis q. v. 
Flual in cmcihulo ignito per dimidiam horam ad

dendo sub assidua agilalionq ope hacilli lignei frusla 
· quaedam sulfuris el sebi ovilis. Melallmn liqualum fac 
guttare in clolium m1ua repletum, refrigernli1m collige el 
siccatum scrva. 

Zincnm grmmlalum in adparnlu Marshii tentalum 
vesligia arsenici ne ostemlal. 

507. Zincum oxydatum .. 
Oxydum Zinci. Flores Zinci, Nihilum album. 

Pompholix. 

Zn0=81. 

Hp. Natrii carboniei crystallisati 
grammata trece11ta et vigi11ti 320 

Solve in 
A(1uae 11estillatae 

grammatibus mii/e octi11ge11tis 1800 
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A szürlézell folyadékot forrald fel és öntsd 
hozzá lassanként azon oldatot, mel:, : 
Kénsavas zinkből 

háromszáz. grammból 300 
J,e11árolt vizből kile11czszáz. grammból 900 
készült. 

Azután a folyadékot forrald mindaddig, míg a ko
csonyaszerű csapadék poralakuvá váll és kÖnnyen le
ülepszik. A felüluszó folyadékot öntsd le és a csapadékot 
mosd ki vizzel mindaddig, mig a mosóvíz chlorbarimn
mal többé meg nem zavarodik, azután szliritsd meg jól. 

A száraz tömeget befödöll heszszia tégelyben addig 
hevítsd, míg a közepéből kivett kérnie vízzel megnedve
sítve savakkal nem pezseg. 

Az izzított tömeget dörzsöld porrá és tedd el jól 
zárt edénybe. 

Fehér, izzitás közben sárgás, savakban pezsgés nél
kül oldható por legyen. Vízzel összerázva, a folyadékot 
leszűrve és elpárologtatva, ne maradjon maradék vissza. 
Eczetsavban teljesen oldható legyen. Ezen oldat fölös
leges anunoniával átlátszó maradjon és ne vegyen fel 
kékes színt. 

t 508. Zincun1 snlfuricnm. 

Kénsavas horgany. 
Fehér vitriol. 

Z11S04,7H20=287. 

Végy: Szemcsézett zinkből 
kéts{ázötven grammot 250 
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Liquori filtrato el ad ebullitionem calefaclo insti!la 
solutionem ex 

Zinci sulfurici grammatibus trece11tis 300 
Aquae <lestillatae 

grammatibus 11011ge11tis 900 
paratum. 
Instillatione peracta liquor adhuc ebulliat, donec 

praecipitatum initio gelatinosum iu pulverulentum, facile 
residens mulalum fueril. Liquore supernatante defuso 
praecipilatum il.eratis vicilms aqua deslillata ferviLla ednl
curetur, usque dum liquor filtralus baryo chlorato non 
amplius turbetur, dein perfecte siccetur. 

llfassam siccatam immille in crucibulmn hassianum 
bene tectum, quod ad incandescentiam calefiat, quamdiu 

· pars e media massa exempla affuso acido effervescal. 
Oxydum ignilum in pulyerem redaclmn serva in 

vase bene clauso. 
Sil pulvis albus, durante ignilione flavescens, in 

acidis si11e effervescenlia solubilis. Cum aqua quassatus 
liquorem praebeal, qui fillralus post evaporationem 
nullum residuum relinquil. Acido acelico perfecle sol
vatm, solulio superaddita ammonia limpida maneat, ne 
caernlescal. 

t 508. Zincum sulfuricum. 
Sulfas Zinci. Vitriolum Zinci. Vitriolum 

album pu1·um. 

ZnS04,7H~O = 287. 

Rp. Zinci granulati 
grammata ducenta et qui11quagi11ta ~50 
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üld fel: 
Higitott kénsavban 

a sziikséges mem1yiségbe11 (mintegy 
kétezerkétsr_ázötJ1e11 grmizmban 2250) 

szokott módon, ugy hogy egy kevés zink oldatlanul ma
radjon vissza. 

A.nyert oldaton vezess chlorlégfolyamot keresztül, 
azután hagyd befödve lübb ór(tig meleg helyen állni. A 
forrásig hevitelt folyadékot elegyitsd oly péppel, mely: 

Hevenyt~beu kt'•sziilt szt'msavas ziukbiil. 
mint az a zinkéleg elöúllitásánúl használlatik 

tíz grammból 10 
és Le11árolt vizböl 

elege11d6 me1111yiségb61 
készült. 
Az elegyet többször felrázva pállilsll mindalldig, 

mig egy kis leszürlézell. kérnie ammonia és kémímmo
niummal tiszta fehér csapadékot ad. 

Ezután szürlézd meg, önts a szürlethez: 
Higitott kénsavból lzarmÍl1c1 grammot 30 

és elpúrlás által jegeczilsd. 

A hasúbalakú jegeczek színtelenek legyenek; szá
raz levegőn elmúllók, 200-nál 2·5 súlyrész vizben old
hatók. 

A vizoldat higitott ké.nsavrnl clegyitve sem kén
liydrogenviz, sem fölösleges ammonia által ne zavarod
jék meg. 

Kénammonium tiszta fehér csapadékot idézzen 
vele elő. 
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Solve in 
Acidi sulfurici diluti 
q. s. (circiter grammalum duo millibus 

ducentis el quinquaginta 2250) 
habila ratione, ut pars exigua zinci non soluli maneat. 

Per solutionem oblentam trajice lo!'l'entem 
Gasis Chlori 

clonec sit saturata, elein vasc tecto sepoue in loco tepido 
per plmes horas. 

Liquori ad ebullitionem calefacto admisce pult.cm ex 
Zinci carbouici, 
quale sub praeparatione Ziuci oxydati obtinetur 

grammatibus decem 10 
et Aqnae destillatae q. s. 
paratam. 

Digere saepius agitando, donec exigna pars solutio
nis filtratae Ammonia et Ammonio hydro-sulfuralo t.en
tata praecipitatum mere allmm producat, elein filtra el 
additis 

Aci<Ü sulfurici diluti 
grammatibus triginta 30 

ad crystallisationem evapora. 
Sint crystalli prismaticae, colol'is expertes, aen 

sicco expositae fatiscentes, in aquae partilms 2·5 sub 
temperatura 200 solubiles. 

Solutio aquosa nec acido sulfurico diluto mixtum 
per aquam hydro-sulfuratam turbetur, nec abundantc 
Ammonia praecipilatum deponat; cum Ammonio hydro
sulfurato vero praecipitatum mere album producat. 

32 
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t 509. Zincum valerianicum. 
Valériansavas zink. 

Gyökönkesa.vas horgany. 

Zn(C5H90 2h=267. 

Zsirfényü, lemezes jegeczekből álló fehér tömeg, 
mely gyökiinkesav-szagot terjeszt, vizben mintegy 90 
súlyrészben nehézkesen oldható. 

510. Zingiber. 
Gyömbér. 

Orvosi Gyömbér, for1·övi Ázsiában honos, 
nemkiilönben más forró tájakon leggyakrab

ban tenyésztetik. Scita.mineák. 

Gyöktörzs, kettősen elágazó, kevéssé nyomott, tö
mött, súlyos, vagy mindenhol vagy részben lehámozva, 
a törés kevéssé rostos, halavány sárgás vagy fehéres, 
apró gyántatartókkal sürün ellátva, sajátságos füszeres 
szagú, rágva égető. 
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t 509. Zincum valerianicum. 

Sistit massam cryslallimun lamellarem, margari
naccnnilenlem, allmm, acidum valerim1icum redolenlcrn, 
in aqua <lifliculler in parlihus \JO soluliilem. 

510. Zingiber. 
Zingiber officina.le Rosooe, planta in Asia 
tropica, indigena., ibidem atque in aliis te1•ris 
tropicis fl'equenter culta. Scitamineae Juss. 

Rhizoma (Hadix Zingiberis) distiche ramoswn, 
paullum clepressum, cornpaclum, ponderosum, aut un
clique aut in füciebus rnoclo clecorticatum, fractnra panl
hun fibrosnm, palliclc subflavum ant albidum, recepta
culis resiniferis parvis, creberrimis obsilum, ocloris 
pecnliaris aromatici, masticatum urens. 

32* 



Kém szer-készlet. 
A) Ké111szerek. 

I. Ötszörösen szabályos kémszerek. 

Ezen kémszere!mek minden köbcentimetere öt 
egyenérték kémanyagot tartalmaz milligrammokban 
kifejezve. Egyenlő tér.fogatok egymás közt tehát 
egyenértékzi vegylzatással bírnak. 

1. Acidum aceticum. 
Eczetsav. 

5C2H102. 

(Egy köbce11timeter = a·3ao gramm.) 

Végy: Tömény eczetsavból (960/
0
) 

lzarminczegy és huszonöt századrész 

elegyitsd 
grammot 31.25 

Lepárolt vizzel annyival 
hogy az elegy 100 köbcentimeterl legyen ki. Egy köb
centimeter telitéséhez közelitöleg 5 köbcenlimeter sav
mél'ő folyadék kívántatik. 

Apparatus reagentium. 
A) Reagentia. 

I. Quingentis normalia reagentia. 

Quodvis centimetrum cubicum lzorum 1·eagentium 
continet quinque aeq11ivale11tia materiae reagentis in 
milligrammatibus expressa. Aequalia volumina pro· 
ducimt ergo inter se actionem clzemicam eiusdem 
valoris. 

1. Acidum aceticum. 
5C2H402. 

(Centimetrum cubicum = o·3ooo gramm.) 

Rp. Aci<li acetici concentrati (96 0/
0

) 

grammata trigilzta wwm et viginti 
quinque centesimas 31 ·~% 

misce cum 

Aqnae destillatae s. q. 
Ut miscella 100 centimentorum cubicorum eva-

dat. Ad saturationem unins centimetri cubici quinque 
circiter centimetra cubica solul.ionis acidimetrice requi
runlu!'. 

j 

1 
l 
l 
j 

1 
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2. Acidum hydrochloricum. 

Sósav. 
5HCI. 

(Egy köbcentim. = 0·18:'5 gramm.) 

Végy: Tiszta tömény sósavból (24·240/0) 

hetvenöt és hus{o1myolc{ S{á{adrés:; 
grammot 75·28 

elegyilsd. 
Lepárolt Vizí;el a1myiFal 

hogy az elegy 100 kübccnlinwlerl legyen ki. Egy küb
cenlimeler leliléséhez 5 kübcenlimcler savmérű fülya
clék kivánlalik. 

3. Acidum nitrkum. 
légenysav. 

5HN03• 

(l:,gy köbce11/111. = o.315 gramm.) 

Végy: Tiszta tömímy Iégenysavból (f. s. 1 ·iJ) 
!zatJJanöt és !zatpanfzárom s{á{ad 

grammot li5·(i;J 
elegyilsd 
Le1iárolt vizzel a1111yiPal 

hogy az elegy lértugala 100 kübcentimelerl legyen ki. 
Egy kübcenlimeler lelilésC>hcz 5 kübcenlimeler s:wrnérü 
folyadék kivfrnlalik. 

503 

2. Acidum hydro-chloricum. 
5HCI. 

(Ce11timetn1111 cubicum = 0·1825 gramm.) 

Rp. Acidi hydrochlorici concentrati 1mri 
(24"24 0/0) grammata septuaginta qui11que 

et viginti octo centesimas 75·28 
misce cum 
Aquae destillatae q. s. 

Ut miscellae 100 centimelrornm cnbicorurn evaclat. 
Acl saturationem unius centimelri cnbi.ci 5 centirnetra 
cubica solntionis aciclimetricae requirnntnr. 

3. Acidum nitricum. 
5HN03• 

(Centimetnmz cubicum = o·JIS gramm.) 

Rp. Acidi nitrici concentrati puri (p. s. 1 ·3) 
grammata sexagi11ta qui11q11e et sexaginta 
tres centesimas U5·(i;J 

misce cum 
Aquae destillatae 
Ut miscellae volumen 

q. s. 
100 cenlimelrornm cubico-

rum sit. Acl saturationem unius cenlirnelri cubici 5 ccn
timetra cubica solutionis acidimelricae rcquirunlur. 

1 
1 

l 
• 
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4. Acidun1 sulfuricum. 

Kénsav. 
5f2 H2S04. 

(Egy köbcentimeter = 0·245 gramm.) 

Végy: Ti;;izta tiimény kénsavb<>I 

elegyitsd 
fzuszonnégy és fél grammot 24·5 

Lepárolt vizzel annyival 
hogy az eleg·y 100 kübcenlimeterl legyen ki. Egy küb
cenlimeler lelil.éséhez 5 kübcenlimcler savmérő folyadék 
kivántatik. 

5. Ammonia. 

légenyköneg. 
5H3N. 

(Egy köbcentimeter = o·o85 gramm.) 

Végy: Tiszta ammoniából (100/0) 

elegyilsd 
11yolcz.va12öt grammot 85 

Lepárolt vízzel annyival 
hogy az elegy 100 kübcenlimelerl tegyen ki. Egy küb
centimeter lelilésére 5 kübcenlimcler lugrnérő folyadék 
kivántatik. 
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4. Acidum sulfuricum. 

(Ce11timetr11111 cubicmn = 0·245 gramm.) 

Rp. Acilli sulfu rici coucentrati 1mri 
grammata viginti quatuor el dimidium 24•5 

misce cum 

Aquae <lestillatae q. s. 
Ut miscella 100 cenlirnetrn cubica efficiaL Ad satu-

ralionem unius cenlirnelri cubici 5 centirnelra cubica 
solutionis acidimelricae requinmlm. 

5. Ammonia. 

(Centimetrum c11bic11m = u·o85 gramm.) 

Rp. Ammoniae 1mrae (1O0/0) 

grammata octogi11ta q11i11q11e 
rnisce cmn 
A(1uae destillatae 
Ut. miscella l 00 centimelra 

q. s. 
euhica efficial. Ad sa-

turationern unins ccnlimel.ri cuhici 5 c('l)limelra cubica 
so!ulionis a lcalimelricae ret1uiru11 t m. 
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6. Ammonimn carbonicum solutum. 
Szénsavas ammonium-oldat. 

5 / ~ (H.1NbC03• 

(Egy köbcent. = 0·24 gramm.) 

Vég·y: Tiszta ammoniából (1 O 0/0) 

negyve11két és fél grammot 42·G 
Telilsd megmosott szénsavléggel. 
A telitelt oldathoz adj ismét 
Tiszta an1111011i:iból (100/0) 

negyve11két és fél grammot !;i!·G 
Az elegyet higitsd annyi 
Lepál'olt vizzel 

hogy térfogata 100 kübcenlimeterl legyen ki; ül :rnnyi 
vizzel higitott kénsavas magnesium-oldat frltal csapa
dékot ne adjon. Egy köbcentirneter tclitéséhez 5 köb
centimeter lugmérő folyadék kivántatik. 

7. Ammonit1n1 hydro-sulfuratum. 
Ammoniumkénhydrat. 

G(H.1N)HS. 

(l:.gy köbce11t. = 0·255 gramm.) 

Végy: Tiszta ammoniából (10°/0) 

nyolcz_va11öt grammot ::55 
Telitsd kénküneny léggel és liigilsd azulún annyira, 

hogy lérfogata 100 köberntime1crl lt•gycn ki. Kéusavas 
magnesimmual csa1mllékol ne ndjou. Egy kühccnlimcter 
telitéséhez G kühceulinwl('J' Jug1ue1ü fulyatld' ki1•únlalik. 
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6. Ammonium carbonicum solutum. 
5/2 (H1Nl2C03. 

(Centimetnmz cubicwn = 0·24 gramm.) 

Hp. Ammoniae purae (t o0/ 0) 

grammata quadraginta duo et dimidium 42·5 
Satura gase acitli crrrbonici lolo. 
Solutioni saturatae :1clcle ilerum 
Ammoniae imrae (10°/0) 

grammata quadraginta duo el dímídium 42·G 
Miscellam t1iluc tanta 

Aquae llrstillattH>. quantítate, 
ut eius volumen 100 cenlimetra cubica efficiat. Cum 
solulione nmgncsii snlfurici quintuplrr aquae qn:mtitate 
dilutrr pmecipilatun1 ne deponat. Ad saturalionem unius 
centimelri cubici 5 centimetra cubica solutionis alcrrli
metricae rcquiruntur. 

7. Ammonium hydro-sulfuratum. 

(Ce11tímetrum cubírnm = 0·255 gramm.) 

Hp. Ammoniae imrae (100/0) 

grammata octogí11ta quinque 85 
Satura gase hyclro-sulfurato ct diluc c10110c volu

men eius 100 cenlimelromm cubicomm cvadit. Cum 
magnmio sulfurico prarcipitatum ne deponat. Ad satura
tionem unius ceulimetri cubici r, ccnlimetra cuhica solu
lionis alcalimctricae rcquinmtm. 

-. 
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8. Kalium carbonicum solutum. 
Szénsavas kalium-oldat. 

5/2 K2C03. 
(Egy köbcentim. = 0°3455 gramm.) 

Végy: 'l'iszta szénsavas káliumból 
hannincznégy és ötvenöt század 

grammot 34·55 
Old fel annyi lepúrolt vízben, hogy az oldat térfo

gata 100 köbcentime!ert tegyen ki. Egy köbcentimeter 
telitéséhez közelitöleg 5 centimeter lugrnérö folyadék 
kivántatik. 

9. Natrium hydro-oxydatum solntum. 
Natrium hydroxyd-oldat. 

5NaOH. 

(Egy köbcent. = 0·200 gr.) 

Végy: Jegecze<lett szénsavas natriumból 

old fel nyolczszor annyi 
Lepárolt vízben 

tetszés sz.eri11t 

Az oldatot forrald fel vasserpenyöben és adj hozzá 
lassanként oltott meszet és fözd mindaddig, míg Pgy ki
vett és leszürt kérnie mészvizzel meg nem zavarodik. 

A még meleg folyadékot öntsd elöre megmeleg·iletl 
üvegbe, és ha megtiszlull, vúlaszd el az üledéktől Jnpúval. 

A folyadékot párold be annyira, hogy fajsúlya 150 
C-núl 1·1991 legyen. 

Egy köbcentímeter lefüés{,re küzelilöleg ií kühcPn
timeler lugmérö !'olya(lt;k kivú11tatik. 
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8. Kalium carbonicum solutum. 
5/2 K2C:013. 

(Centimetrwn cubicwn = u·3455 gramm.) 

Rp. Kalii carbonici 1mri 
grammata triginta quatuor el quinquaginta 

quinque centesimas iJ4·55 
Solve in laata aquae quantilale, nl volnrnen ~olu

tionis 100 ccnlimetra cubica e!Iidal. Ali ~aturationem 
mliu~ centimetri cubici approximative 5 cenlimctra cu
bica solutionis alcalimetricae requiruntur. 

9. Natrium hydro-oxydatum solutum. 
5NaOH. 

( Centimetrwn cubicwn = u· 200 gramm.) 

Rp. Natrii carbonici crystallisati 
solve in octupla qnantitate 
Aquae clestillatae. 
C:oque in lebete ferrco el sensim adclc 

'l· )J. 

Calcii oxyclati ac1ua clestillata cxtincti q. s. 
clonec pars liquoris exemta el filtrata aquam calcis am
plius non trn·bel. 

Liquorum aclhuc calidum reponc in Iagcna antea 
calefö.cla ad sedirnentalionern, elein liquorem limpidium 
abstrahc a sedimcnlo ope siphonis. Demum evapora ut 
ponclus specificum in 150 C:elsii 1.1991 sil. 

.A:l salurationem Lrnius cenlimetri cubici requirun
tm Cil'citer 5 centimetra cubica solutionis alcalimetricae. 
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12. Barium chloratum solutum. 
Chlorbarium-oldat. 

1/2 BaCl2,:lH20. 

(Egy köbcentimeter = 0.122 gramm.) 

Végy: J egeczedett 1iorrá tört és njjaicldal 
szííröpa11ir között kisajtolt cltlor
bariumból 

.• 

ti{enkét és két tized grammot 12·2 
old fel kevés lepárolt vizbcn, és ha rnirn1 fcloldódoll, hi
gitsd az oldatot lepárolt vizzel annyira, hogy az eg·ész 
100 köbcenlimetert tegyen ki. Ezen oldat egyenlő térfo
gat légenysavas ezlistolclaltal (11 sz.) elegyitve csapadé
kot ad, az erről leszúrt folyadék részleteinek sem Iégeny
savas ezüsttel, sem chlorbai·yumrnal 'nem szabad jelenté
kenyebb csapadékot elöidézni. 

13. Ferrum sesquichloratum solutnm. 
Vaschlorid-oldat. 

1/1; (F'e2Cl6' 12H20.) 

(Egy köbcentimeter = o·o9 gramm.) 

Végy: .Jegeczeclctt vascllloriclból 

old fel annyi 
Le1iárolt vizbeu 

kilencz. grammot 

hogy az oldat terlügala 100 köbcenlimcter legyen. 

\) 
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12. Baryum chloratum solutum. 

(Centimetrum cubicum = 0·122 gramm.) 

/Rp. Baryi eltlorati erystallisati, in pulvcrem 
redaeti atque ope cligitorum inter cliar
tam llibulam expressi 

grammata duodecim el duas decimas 12·2 
solve in rnodica aqua deslillata, solulionemque dilue 
aqua destillata, donec integrum 100 cenlimet.ra cubica 
efficiat. - Solutio haec aequali volumini argenli nilrici 
soluli (N. 11.) mixta deponil. praecipilatum, de quo 
fillrati liquoris parles iwc cum argenlo nilrico nec cum 
baryo chloralo praccipilalum lllaius lleponanl. 

13. Ferrum sesquichloratum solutum. 

(Ce11timetrum cubicum = v·o9 gramm.) 

H.p. Ferri sesquicl1lorati crystallisati 
grammata 11ovem 

solve in 
Aquae dcstillatae 

9 

lanta quanlitale, ul volumen solutionis 100 cenlimetra 
cubica efficiat. 
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II. Egyszeresen szabályos kémszerek. 

Ezen kémszerek minden lzöbcentimetere egy 
egyenérték kémanyagot tartalmaz milligrammokban 
kifejezve. Egyenlő té1fogatok egymás közt egyenér
tékü vef!yhatással birnak. E kémszerek öt köbcenti
metere egyenértéln'i· az előbbenielmek egy köbcenti
meterével 

10. Acidum oxalicum solutum. 

Sóskasav-oldat. 

E kémszer gyanánt. használd a szabályos lugmérö 
folyadékot. "' 

11. ArgcntL1m nitriClm1 solutum. 
légenysavas eziist-oldat. 

(Egy köbcentim. = o·r7o gramm.) 

Végy: Megolvasztott légenysavas eziistböl 
tizenhét grammot 17 

old fel kevés vizben, higitsd azután az oldatot annyira, 
hogy az egész 100 köbcentimctert legyen Id. 
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Il. Reagentia semel normalia. 

Reagentium lzorum quodlibet centimetrum cubicum 
1111um aequivalens materiae reagentis continet in milli
grammatibus expresswn. Aequalia volwnina producwzt 
inter se actionem clzemicam eiusdem valoris. Quhzquc 
centimetra cubica horum reagentiwn habent aequalem 
valorem cum wzo centimetro cubico a1zteriorum. 

10. Acidum oxalicum solutum. 

Instar hnius reagenti:; mlhihe normalem solulio-
11cm alcalin1ctricam.~ 

II. Argentum nitricum solutum. 

AgN03. 

(Centimetrwn cubicum = o'r7o gramm.) 

Rp. Argenti nitrici fusi 
grammata septemdecim 1 7 

solve in moclica aqua, solutionemque dilue ut integrum 
100 centimetra cubica efficiat. 
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14. l\fagnesium sulfuricum solutum. 
Kénsavas magnesium-oldat. 

1/2 (MgS04 ,7H:10.) 

(l:,g,~ kübcent. = u·123 gramm.) 

Végy: Jegecze<lett kénsavas nrngnesiumhól 
tize11két és lzdrom tized gram111ot 12·:J 

uld fel annyi 
Lepíu·ol t vizh1•11 

liugy az oldal lérl'ug«tla l 00 kül!c0ntinwier legyeu. 

15. Natriurn 1Jlrns1Jl101'icum solutmu. 
Phosphorsavas natrium-oldat. 

1/:J (Na:1Ff1Jü4, 1 :2H:10.) 

(Hgx kübcenti111. = o·n9 gr.) 

Wgy: J1,geeze1lett 11hos11ho1·sav11s nat1·im11hól 
ti;enegx és kilenc:;_tized gra11111101 11 ·;1 

uld tel annyi 
Lepúrolt vizlwu 

liugy az uldal 100 kübt:L•11li11wl~r h•g)'L•l1. 

Hi. Plnmlmn1 aceticum solutum. 
Eczetsavas ólom-oldat. 

1 
/, l PJJ( c:,Jl;;<J,J,,;; rL,o. J 

11:,gx kübcentim. = 0·19u gr.) 

V•'gy: Eczl'tsrwa;; ólom hói 

ti:;_e11kile11c1 gra11Z11Zul 1 (J 
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14. Magnesium sulfuricum solutum. 
1/ 2 (MgS04, 7H20). 

(Ce11timetrum cubicum = 0·123 gramm.) 

Rp. 1Uag1wsii sulfuriei crystallisati 
grammata duodecim el tres decimas 12·3 

solve ín 

Ac1uae destillatae 
lanla quanlilale, ul volume11 solulionis 100 centimelrnm 
cubicon1111 sil. 

15. Natrium phosphoricum solutum. 

(Ce11timetrum cubicum = u·119 gramm.) 

Hp. Natrii IJhos11I10rici ery:sfallisati 
grammata zmdecim el 110vem decimas 11 ·9 

solve i11 

Aquae destillatae 
lanta quanl.ilale, ni. solul.iu 100 eentimelra cnbica 
efficiat. " 

16. Plumbum aceticum solutum. 

(Centi111etrnm c11bicum = 0·190 gramm.) 

Hp. Plumhi iwetici 

grammata 110JJemdecim 19 
3:-J"" 

' 14 



old fel annyi 
Le1>árolt vízben 
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hogy az oldat 100 köbcenlimeter legyeu. 

17. Solutio acidimetrica normalis. 
Szabályos savmérö folyadék. 

NaOH. 

(Egx köbcent. = v·o..fo gr.) 

Végy: Szénsavtól mentes natrium hydrat
oldatból öt grammot 5 
Elegyitsd lepárolt vizzel és néhány csepp lak

musz-festvénynyel és a 
szabályos lugmérö folyadékból 
adj hozzá cseppenként a1mx it, 

hogy a kék szín éppen vörösre változzék. 

A lugmérű folyadék egy köbcentimetere éppen 
0·040 gramm natrium-hydratot telit, ennélfogva a lug
mérö folyadékból elhasznált mennyiség az öt gramm 
oldatban foglalt natriurn-hydroxyd mennyiségét adja. Ha 
ez kipuhatoltatotl, sziunitsd ki, az égvényes oldat hány 
grammjában foglaltatik 40 gramm natriumhydral i 

E mennyiséget pontosan mérd le, add egy lilel'lom
bikba és higitsd előre kilözütt és kihűlt lepitrolt vizzel 
ugy, hogy térfogata ezer (l OOO) kübcenlimeter legyen. 

Az ily módon készült folyadék egy köbcentimete
rében, milligrammokban kifejezve, egy vegysúly, azaz 
40 milligramm natriumhydrat foglaltatik, mely éppen ele
gemlű húnncly sav egyenérlékü menuyiségének lelitésére. 
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solve in 
Aqua clestillata 

ut solutio 100 centimetrorum cubicorum sit. 

17. Solutio acidimetrica normalis. 
NaOH. 

( Ce11timetr11m cubic11111 = o· o..fo gramm.) 

Rp. Natrii llydro-oxyda ti soluti, aciclo car
bonico immuuis (N. 9.) grammata quinque 5 
Misce cum aqua destillata el cum nonnullis gutlis 

solutionis Laecae .iUusci; tum adde gutlatim 
Solutionis normalis alcalimetricac q. s. 

nt color caeruleus in paerpureum aheat. 

Quodvis centimetrum cubicum solutionis alcalime
tricae perfecte neutra reddere valet 0·040 grammata 
natrii hydro-oxydati; hinc quantitas consumta solutionis 
alcalimetricae docet quantitatem natrii hydro-oxydati in 
grammatibus quinqne solutionis tentatae content.i; qua 
explorata calcula, in quol grammatihus solutionis alcali
metricae contineantur l•O grammata natrii hydro-oxydati? 

Hanc quantitatem accurate ponderatam rcponc in 
cucurbita litrac, atque dilue aqua deslillata jam antea 
cocta et refrigerata, donec volumen mille (1000) centi
metrorum cubicorum evadat. 

In uno centimetro cubico solutionis sic paratae pon
dus aerjt1ivalens in milligrammatilms expressum sive 40 
milligrammata natrii hydro-oxydati continentur, quae 
quan!itas recte sufficit ad perfectam quantitatis aequiva
Jentis cuiusvis acidi saturationern. 
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Jcgy:;ct. Ha öl gramm lúg leliléséhez '.20 k.-ccnt. sav-
1nérö folyadék kivá.nlatik 1neg, ugy az öl grauu11 híghau 
go X O·o.to = O·S gramm 11alriuu1hydrat f'oglallalik. llogy hany 
gramn1 lúgban van 40 gramm natriutnhyd1·at, a kiivctkező 
arány oldja 1neg: 

ü·S: 5 = I0: x. [nnCI x. = 2!50 gT. 
E szerint a kérdéses lúghól mérj le 250 gr.-ol és a liler

lomhikban higilsd lOOO k.-cenlimelerrc. 

18. Solutio alcalimetrica normalis. 

Szabályos, lúgmérő folyadék. 

1;~ (l1~C,p1,2H~O) 

(Egy köbcentim. = n·o6J gr.) 

Végy: J cgecze<lett, 11orrá tört és ujjai<l<lal 
sziirö-pa11ir között kisaJtolt sóska-
savból hatvan/zárom grammot fi3 

tedd a lilcrlombikba ó' adj !tozz<i mintegy 600 gramm 
lepárolt vizel. l\Iiulú11 az egész feloldódott, 11igibcl még 
annyi lepúrolt vizzrl, hngy az egész oldat ezer ( l 000) 
köbcenlimclcr legyen. 

Az igy készült oldat egy köbcculi111eteréheu O·O(i3 
gramm jegeczeclcU. sóskasavhydnil foglaltatik. E szám a 
sóskasav vegysúlyál fejezi ki, c11nélfogva minden kiihcen
fimeter e folyadékból bánnely egvéuyes halúsu lesluek 
milligrammokhan kifejczclt egy vegysúlyál tclili. 
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,\~ota. Quodsi ;ul salt1rationr•1r1 qui111111r gra1n111al11rn 
l}xiviac ::20 c·enU111clra cubica snlutinnis acirliri1etrieac rcqui1~an
ftu·1 in qui11q11e gl'an111Hdihn::: lixiYiac tunc :!O X O·(}j.o :::'.;'. O·R 
gra1nnu1!.a nall'ii l1yrlrn-oxydali ('.n11linen!11r. ln quos i:rnuurna

fibus lixiviat~ c11ntincaulur 40 :-;ran11nala 11alrii hydrn-oxydali. 
docct propol'lio suliseque110: 

O·S : 5 = -iO: x. 11iHL'.. x. = :;:?;JO g'l'illHIJI. 

E lixivia igil.u1· dc qua quacslin e.sl, rcc:ipu 250 grarnn1a/,a\ 
caqnc dilue in cucurhi!a !ilrai' r1."'1p1c• ad 1000 cent.i1ncl.1·a cnhica. 

18. Sof utio alcalimetrica normalis. 

(Ce11timelr11m c11bic11111 = rro6J gramm.) 

llp. Aci<li oxalici crystallisati, in 1mh-t•n•m 
rcdacti. at11ue 011e <ligitornm intra cha1·
tam hihulam ex prc;;si 

gra111n1ata se„\:aginta tria (i:~ 

reponc in cucurbila lilrae, cl solve i11 drca GOO grarnrna

!ihus aq11ac rlc.>Ulla!ae. Dcin snlulionern rliluc aqua dc
stillala, dnnec ex milk Cl'11limclrorum ruhicnrnrn ern
seriL 

J n unn centimdrri c1 thi co sic parnlae snl u tin nb cnn 1 i
llen tw· 0·01;;; µnun11mla h)"drnlis acirli oxaliti rTystrrllisali. 

Xumcrus liic designat pnnrlus acrruivalcns rlif'li acidi. 

11inc w1um cenlimcirnrn cubicun1 huiu:; snJutinnis pondus 
aequivalens euiusvis corporis hasici rer milligram1rn\l:1 
cxpressurn pertecte neull'llm rerldíl. 
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III. Nem szabályos kémszerek. 

19. Acichun hydrochloricum concentratum. 
Tömény sósav. 

20. Acidum nitricum concentratum. 
Tömény légenysav. 

21. Acidun1 sulfiu·icum concentratum JHU"m11. 

Tiszta tömény kénsav. 

22. Acidmn tartaricum 
Borkősav. 

Az oldat használatkor készilendő. 

23. Aether depill'atus. 
Tisztitott aether. 

24. Aqua calcis. 
Mészviz. 

25. Aq Ila hyclro-sulfiu·ata. 
Kénköneny viz. 

Végy: Hideg lepárolt vizbe, melyből előbb főzés 
állal a levegő!. elüzl.ed, vezess addig kénkönenyléget, 
hogy az edényben foglalt folyadék vaschloridoldaltal le
jes zavarodúst adjon. 
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ill. Reagentia non normalia. 

19. Acidum hydro-chloricum concentratum. 

20. Acidum nitricum concentratum. 

21. Acidum sulfuricum concentratum 
purum. 

22. Acidum tartaricum. 
Solutio ex tempore paranda. 

23. Aether depuratus. 

24. Aqua calcis. 

25. Aqua hydro-sulfurata. 
Rp. ln ar1uam destillatam frigidam prius coquernlo 

ab aere liberatam immitte gas hydro-sulfuratum, clonec 
cum ferro sesqui-chlorato soluto mixta lactea evaclat, 



2fi. Barymn nitricnm solntu111. 
Légenysavas baryum-oldat. 

Végy: Jeµ;eczedett lt'•g-t>11,rsaYas hal'ynmhúl 
hat ds üt tized grammot fi·5 

old fel annyi lepárolt vizhen, l1ng)· az oldal. J on kiihcen
timetert tegyen ki. 

E kémszer félszer szabúlyns. 

27. Calcimn snlí'tU'icum frnlnturn. 
Kénsavas caicium-oldat. 

Vég)': Pon;\ W1·t kénsavas meszet (gipszel) 

tetszes s;eri111 
t'lL·g·yils11 ö~:.-sze feleslegc:-5 rnen11yisl3gü 
Lt•párolt vizzel. . 

lfagyrl lrihh 11apig állani ó; gyakran n'tzrl iis,;zc. ,\ 
lcülcpc(lés ul1i11 a f1•lülw,zn liszla fnlyad(•knl haszn!'ilrl. 

:28. Charta exploratoria cacrnloa. 
Kék lakmuszpapir. 

rázd össze 

_lj'orró le11ál'olt ,·ízzel lzus; res;s1el ~o 
~1 úra mnlrn szünl át az oldal.ol és oszcl k. l 1':.;yenlii 
részre .• ~z egyik részhez adj cseppenként annyi J;igilnll 
kénsavat, hogy kék színe vfüösre változzék: azután a 
a másik részből önl.:; hozzá annyit, hogy színe ismdki'kn' 
változzék. 

26. Baryum nitricum solutum. 
np. Baryi nitrici crystallisati 

grammata se;c el q11i11q11e decimas G<'• 
snlvc iu lunla qnantilale a11w1c deslillalae, nl solul.io 
! 00 centímetra cubica efficiat. · 

Reagens hoc est ad (1imirlil1m normalc. 

27. Calcium sulfuricum solutum. 

lip. Calcii sulfurici ín pulvermn rcdacti q. i·. 

misce cum supcrabundanle quantitate 
Aquae dcstillatac. 
Sepone per aliquol-dies, saepius conquassancln. 

Scdimcnlo supernatanle lirnpidn liquurc ulendum csl. 

28. Charta exploratoria caerulea. 

Jlp. Laccae l.Uusei 1mlverate partem 1111am 
mm 

Aquac destillataP f°loi'vidae 
partibus 1'1gwt1 20 

C:n1t<Jtms;amlo miscc. Solnlio11e111 post 24· hnras 
oblculum el. filtrnla111 dividc i11 dnas· par!cs aequales, 
r1uannn uni addc gutlalim 

Aci<li su lfurici dilnti q. s. 
ut color caemleus in rnbrnm verlatur: elein admisce 
alterins partis quantitatem sufficicnlcrn, ut color ruher 
iterum in cacr11 leum transcal. 
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E folyaclékhan iiztass fehér szürlcpapirhól viigott 
szeleteket., melyeket sötét helyen kell megszáritani és 
eltenni. 

. 29. Charta cxploratoria rubra. 
Vörös lakmuszpapir. 

Adj: Kék lakmuszoldathoz annyi 1ihospl10r
sa va t, hogy kék színe éppen vörösre változzék. 

E folyadékban hasonlóan úzlass fehér szürlcpapir
hól vágott szeleteket, melyeket <'ölét helyen kell meg
száritani és eltartani. 

30. Chlornm solutnm. 
Chlor-oldat. 

31. Chlorofonnimn. 
Chloroform. 

32. Cnpri lamina. 
Réz-lemezek. 

33. Fcrri Iamina. 
Vas-lemezek. 

34. Fcrnun snlfuratnm. 
Vaskéneg. 

35. F crrnm sulfnricnn1 crystallisatnm. 
Jegeczedett kénsavas vasélecs. 
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Hoc liquore tingantur segmenta chal'las bibulae 
albae, quae in loco obscuro siccenlur el servenlur. 

29. Charta exploratoria rubra. 

Rp. Solutioni caeruleae Laccae J\Iusci instilla 
Acidi i1l10spl10rici quantilalem sufficienlern, ut color 
solutionis caernleus in rubrum vergae. 

Hoc liquore lingantur pariter rrusta charlae bibulae 
albae, quae in loco obscnro siccenlur el servenlur. 

30, Chlorum solutum. 

31. Chloroformium. 

32. Cupri lamina. 

33. Ferri lamina. 

34. Ferrum sulfuratum. 

35. Ferrum sulfuricum crystallisatum. 
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36. Kalium aceticum solutnm. 
Eczetsavas kalium-oldat. 

37. Kalinrn bichromicum. 
Savanyú chromsavas kalium. 

38. Kalium ehloricum. 
Chlorsavas kalium. 

:-HJ. Kalium ferrieyanatum. 
Vörös vérlugsó. 

Ferrid cyankalium. 
Alkalmazl_assék a kcreskedésbeli készílmény. Hasz

nálalkor oldassék !'el néháuy jegecz mini egy 10 súlyn~sz 
lepárolt vízben. 

40. Kalium jodatum. 
Jod-kalium. 

41. N atriu1n bicarbonicnm. 
Két szénsavas natrium. 

42. Solntio Indigo. 
lndigo-oldat. 

Végy: lUrgszáritott !'s finom 11orrú tört 
Indig·óbúl egy rész_t 
'l'iinu•ny ti;.;zta k1~11savból 

1 
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36. Kalium aceticum solutum. 

37. ICalium bichromicum. 

38. l(alium chloricum. 

39. Kalium ferricyanatum. 
Ferrid cyankalium. 

Adlii!Jeatur prae]Jaralum in cummerciu usitalum. 
lJrnn co utendun1 est, solvantu1· ali4uud cryslalli i11 cir
tiler 10 parlibus aL1uae deslillaltll'. 

40. Kalium jodatum. 

41. Natrium bicarhonicum. 

42. Solutio lndigo. 
Hp. huligo siccati et subtiliter pulverati 

partem 1111am 1 
Acitli snlt'ul'id eoucPntrati 1nn·i 

]Hll'fes '-flla/uur 4 
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Elegyitsd és 5-6 napig hadd meleg j1f!lyen állni, 
miközben gyakran rázd fel. A tiszta folyadékot öntsd le 
az üledékröl és higilsd 9 rész lepároll vizzel és tedd el 
jól zárt edényben. 

43. Solutio .Jocli. 

Jod-oldat. 

Végy: Jotl-f'estvényböl tetszés szerint. 
Higilscl annyi 
Le11árolt vízzel 

hogy világos barnás sárga oldat álljon elő. Hasz-
11álatkur készitendö. 

44. Solutio Laccae Musci. 

Lakmusz-oldat. 
Végy: Lakmuszból 

öntsd le 
egyrészt 1 

forró lepárolt vízzel husz. részszel 20 
és hadd állni néhány napig, azután szűrd le. A leszűrt 
folyadékhoz cseppenként adj annyi higitott kénsavat, 
hogy kék színét kékes vörösre változtassa. A folyadékkal 
félig töltsd meg· az edényt és zárd el átfúrt dugaszszal, 
melynek nyilása gyapottal van megtöltve. 

45. Spiritus vini 90°/o. 

90°/0-os borszesz. 
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i\lisce el. saepius agit.anclo slent per quinquc usqne 
scx rlies in loco l.epiclo. Dein Iiquorem limpiclum a se
clime11lo clccanla cl novcm parlibus aquae deslillalae 
dilnlum serva vasc bcnc clauso. 

43. Solutio Jodi. 

Rp. Tincturae Joc1i q. v. 

Diluc ac1uac rleslillalac qnaulilale :;ufllcieulc ut 
color solulionis füsco-flavus clarus evadat. Ex tempore 
paranda est. 

44. Solutio laccae Musci. 
Rp. Laccae Mnsci partem wzam 1 

infunde cum 

Aqnae clestillatae fervülac partibus viginti 20 
el cligere per aliquol clies. Liquomm fillra, elein admisce 
o·uttatim aciclum su!J'uricum cliluturn, clonec color caeru" 
leus in caeruleo-rubrnm mutetur. Solutionem serva in 
lagena vix ultra dimidium replela et epistomeo suberino 
perforato tecla. Foramen epislomei gossypio leviler ob
tmetur. 

45. Spiritus vini 90 °lo· 

34 
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46. Ziucmn granulatum purum. 
Tiszta szemcsézett horgany. 

Végy: Áritbeli horganyból !légy súly1·észt 4 
Olvaszd meg hassiai-tégelyhcn. Miután a fém telje

sen megolvadt, adj hozzá apró részletekben 
Porrá tört légenysavas káliumból 

egy súlyrészt 1 
Minden egyes részlet hozzliaclása után egy vasplil

czával a megolvadt zink jól összekeverendő a salétrom
mal és csak az élenyülés befejezte után adandó hozzá uj 
részlet salétrom. 

A mütél befejezte után a megolvasztott zinket öntsd 
hideg vízbe és ekként szerncsézd. 

A i\larsh-féle készlilékben ne mulasson arsent. Az 
állala fejlesztett köneny légeuysavas ezüstolclatba vezetve 
csapadékot ne adjon. Ha a készitmény e kellékeknek nem 
felel meg', ugy a fönebbi mütétcl ismétlendő. 

A mely kémszereknél külön leirás közölve nincsen, 
azoknál a gyógyszerkönyvben leirt készilrnény értendő. 

A kémszerek legyenek tiszták és jól zárt livegdugós 
üvegekben tartassanak el. 

B) Eszközök. 

1. Kémcső, legallibb ':l4 darab. 
:l. Kisebb üveglombikokból, l 00-200 köbcenti

meler köb lai talommal, legalább 3 db. 
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46. Zincum granulatum purum. 
Rp. Zinci in commereio usitati partes quatuor 4 

Liquescat ín cmcibulo hassiano; rnetallo penilus 
liquefaclo adde in exiguis port.ionibus 

Kalii nitl'iei 1mlverati partem unam 1. 

Post aclditam linam quamque portionem zincum 
liquefactum bacillo ferreo bene miscealur cum sale nilri 
el solurn post perfectam oxydationem addetur nova 
portio salis nilri. 

Peracta operalione liquefactum zincurn infunde in 
aquarn frigidam el sic granula. 

In apparalu i\Iarshii ne praebeat arsenicum. Hyclro
gcnium ope eius cvolulum in solutionem argeuli nitrici 
derivalum praccipitatum ne deponat. Si pracparalum his 
qualitalibus careat, operatio supradicta repetenda est. 

De reagentibus, quorum hic dcscriptio peculiaris 
non contiuetur, in Plmrmacopoea descripta praeparata 
sunt subintellecta. 

Reagentia sint pura et iu lageuis epistorneo vitreo 
benc clausis serventur. 

B) Utensilia. 

1. Tubuli probat.orii, acl minimum 24. 
2. C:ucurbitae vitreae minores, l 00-200 centi

metra cubica capientes, ad minimum tres. 
34* 



532 

3. Küliinl'élc nagyságú livcg-giirchck, melyek kö-
zöll néhány csücskös. 

4. Több, klilöufélc nagyságú hengcrüveg. 
5. Szlirlézésre alkalmas töksér üvegből. 
ü. Tölcsércsövek. 
7. Üvegcsövek öszekölletésekhez, egyenesek, vala

mint épszöglileg meghujlnltak. 
S. Chlmfojlesztö készülék. 
U. Kiiuenyfejleszlő készülék. 

1 O. Kénkö11enyl'ejleszl.ö kész lilék. 
11. Kisebb porczellán-csészék. 
1 :2. Kis porczellún-légelyek. 
13. Számos üvegbot. 
14. Tégely-csipesz. 
15. Üveg-lúmpa (borszesz-lámpa). 
16. Berzelius-fölu lámpa (vagy Bunsen-föle gáz

lámpa). 
1 7. Fehér szüröpapir. 
1 S. Egy 1 OOO köbcéntimelurrc jelzett lombik (liter

lon1bik). 
1 \J. Egy 100 köbcculimelerre jclzell lombik. 
20. Egy 115 köbccnlimcterckre osztott Gay-Lussac

f'éle mércső (Bmetla). 
::21. Egy J / w köbccnlimeterekre osztott mérőszívóka 

(mérő pipella). 
::22. Aelher-kémcsö. 
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3. Relortae vitreae, quarum mm allerave sil 
tubulata, diversae magnitudinis. 

4. Ollae vilreae complures el. diversae nmg1lilu
dinis: 

5. Infundibula vilrea ad fillrationem apla. 
G. Infundibula collo aequali longiore et angustiorc 

instructa. 
7. Tubi vitrei tum recti qnnm angulo semel vel 

biscmvali. 
8. Aclparatns ad extrical.ionem gasis chlori. 
9. Adparal.us ad exlricalionern gasis hydrogenii. 

10. Adparalns acl extricationem gasis hyllro-sul-
f'urat.i. 

11. Pal.imie porcellaneae rninores. 
1 :l. C:rucihnla poreellanea parrn. 
13. Bacilli vilrci complures. 
14. Forceps in exlrernilalae currntus. 
15. Lampas vilrea. (Lampas spirilus vini.) 
16. Larnpas sic dicla Berzelii. (Yel Larnpas gasis 

Bunscnii). 
17. C:harla bihula alba. 
18. C:ucurbil.a ad 1000 ccntirnelra cuhica nola!a. 

(C:ucurbita lilrae.) 
19. C:ucurbila ad t 00 centimel.ra cuhica nolala. 
20. Tuhus Gay-Lussac ad mensmandm11 in 1/:, 

cenlirnelra cnbica divisus. (Durella.) 
21. Fislnla (Pipel.la) acl rnensuramlnrn in 1/10 Ct•u

limel.ra cubica divisa. 
2::2. Tuhus prolmlorins pro aellien•. 



' ' 
TAB LAK. 

TABU LAE. 



536' -

l Tábla, 
mely a magyar-osztrák orvosi- és a metrikus ugynevezel.t 

gramrnsúly viszonytLI. és mindkettőnek heoszl:lsút 
mutatja. 

A) ~Ietrikns Rí1ly. 

A kilogramm ezer grammot tartalmaz és megfelel J ·7856 
magyar-osztrák fontnak, azaz 57·14 félobonnak. 

A Hektogramm száz grammot tartalmaz és megfelel 
o· 1 785 magyar-osztrúk fontnak, azaz 5. 71 fél
obonnak. 

A Dekagramm tiz gTammot tartalmaz és megfelel 0·0178 
magyar-osztrúk fontnak, azaz 0·57 fölohonnak. 

A Gramm egy köbcenlimeter !éO hőfokú viznek súlya és 
megfel 13·71388 magyar-osztrák szemcmek. 

A Decigramm 0·1 grammot tartalmaz és megfelel 1 ·37 
magyar-osztrák szemernek. 

A C:enligramm O·O 1 grammot tartalmaz (,s megfelel 0· 13 
osztrák-magyar szemernek. 

A Milligramm 0·001 grammot tartalmaz t~s megfelel O·O l 
osztrák-magyar szemernek. 

B) Magyar-osztriík orrosi sí1ly. 

A l<'ont larlalm. l!!l obont ésmegfel. 4·'!lO·Ol4-grammnak. 
Az Obon „ '!l félobonl. „ „ 35·001 „ 
A l<'élohon „ !>nehezéket ·'' l 7·500 „ 
A Nehezék „ 3 tcrccsct „ „ -i·37G ,. 
A Tcrecs 
A Szemer 

" 
'!lO swmcrl. „ 

rnegfolel 
" o·o72!)1 ss „ 
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Tabula 1,. 
exhibens relatione111 inter pondus austriaco-hungaricurn 
medicinale ct pondus metricum, vulgo G r a m 111atu111 

dictum, el. utriusque divisionem. 

A) Pomlns met1·icmu. 

Kilogmmnm continet grnmmata mille el respomlet 1 "785G 
librae ausl.riaco-lnmgaricac siYe fi7 .14 semiunciis. 

Hcctogramma conlinel grmnmal.a eenlum el. rcsponclet 
0"1785 lilmw auslrincn-li1111µ·aricae sive i'i.71 sr
miunciis. 

Delrngramma cunlinel grammala tlccern el responclet 
0"0178 lihrae anslriacn-hungaricar siw 0·57 se
miunciis. 

Gramma esl. po11d11s cenlimetri cuhici aquae dcslillalae 
sub le111peratura 4° el respomlcl l 3·71388 granis 
a us lriaco-hungaricis. · 

Decigramma contin. 0· 1 µrarnma el resp. 1 ·37 granis auslr. 
C:cntigrarnrna ,. O·Ol „ 0·13 „ 
i\lilligrammn 0·001 .. 0·01 „ 

B) Po111lus anstriai:o-lia111:aric11m me1licinal1•. 

Lihra eontincl m1cias 12 cl rPsp. -i'!lO.OH gramm. 
Uncia ., semimwias 2 ,. 35'00! -Scmiuncia „ drachrnas -1· )1 17•5()() 
Drachma st:rnpulos " /. .-)-- -

" iJ ·l·. ;J ' ;) 
" St:rnpul11,; ., µTall:l '.20 „, l · .. 1.jt) 
" Granum .. i't'S] >Olllil'I O'IJ7:l9188,, 
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II. Tábla, 
mely az egyes súlyoknak kölcsönös értékét mutatja. 

A) Az orvosi síily értéke metrikus súlyokl1an. 

Tabula II, 

Sziim Megfelel 1 blegfelel 
grammokban sz.im 

1 

grammokban 
Nmnerus Respondet Numerus Respondent 

Grammatibus Grammatibus 

Terecs Szemcr 1 

Scrupulorum Granoru1n 1 

11 0·802 
12 ! 0·875 

1 1.458 13 0 948 
2 2.916 14 1·020 

exhibens mutmun valorem singulorum pondcrum. 

A) Valor 11omleris medieinalÍS in pondere metrieo. 

3 4.375 15 1 ·093 
4 5.833 16 1 ·166 
5 7.291 17 1·239 
6 8.750 18 1 . 312 

1 
1 Megfelel Megfelel 

Szám 
1 grammokban Sz:im gr:unmokban 

Numerus 

i 
Respondet Nummerus Respondet 

Grammatibus Grnmmatibus 

1 

1 Obon 1 Szen1er 
Unciarun1 

1 G·ranorun1 i 
1 ' 35·001 1

/16 0·004 

7 10.208 Hl 1·385 
8 11.667 20 l ·458 
9 13.125 30 . 2·187 

10 14.583 40 2·916 
11 lG.042 

. 
50 3 G46 

1 

12 17.500 GO 4·375 

2 . 70·002 '/1-1 0·005 
3 105·003 'fi, O·OOG 
4 140·004 1/10 0·007 
5 175·005 '/o 0·008 
6 i 

210·006 '/s 0·009 
7 1 245·007 '/1 0·010 
8 ! 280·008 '/,; 0·012 . 

9 • 315·009 '/; 0·014 
10 1 350·010 '/.1 0·018 

1 
11 

1 
385·011 '1" 0·024 

12 420·012 '/, 0·036 
Nehezék . 1 0·072 

Drachmarum 2 0·145 
1 4·375 0 ,, 0·218 
2 8·750 4 0·291 
3 13·125 5 0·364 
4 17·500 6 0·437 

1 fi 21·875 7 0·510 
G 26·250 8 0·583 
7 30·G25 H O·Gó6 

1 
8 35·001 10 0·7~9 
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B) A metrikus sítly értélrn orvosi hí1lyokliau. 

B) Yalor pondcriH mctrici in ponrlc1·c mcdicinali. 

-· --
. ~::.~""'' 1 

" A griimmok Mtii;fclc! 1\lcgfclcl grammok Mci:;íclcl :;z;ima szcmcrckbi:n szarna szcmcrckbcn sz;ima ~LCmcrckbcn Numerus Rcspondct Numerus ! Rcspondct Numerus Rcspondct Grumma- Granis Gnnnma- Granis Gramma· Granis tum tum tum -A 1 A ' -
A 1 1 

grnmmok 1 
Megfelel grammok 1 Megfelel gr:immok 1 

Megfokl 
szú ma szemcrekben száma szem erekben szám;i szcrnerelibcn 

Numerus RcsponJc! Numerus i R..:.spo11dcl Xumcrn~ . Respondct 
Grammu~ Gr:inis Gramm:t- Grams Gramma· 1 Gr;mis 

mm tum l\l[ll ' 

1 

1 

13•71 Sü 4fJ 
1 

671·98 l 25 342 1 

2 27·42 26 356·ó(j 50 685. föJ 

1 1 
1 1 

73 lUOl · 11 ! 
83 

' 
1138 25 !J2 ! 1 :fül 6S 

74 !Ol4·83 84 ' 1151·06 93 
1 

1 1:!75. il!J 
75 1028 54 R- ' 1165. 68 ' D4 1:!89·10 <-() 

1 

7ö 1042·:!5 tíjj 1179. ö!J !J5 ' 13U:J·8:J 
77 1055·ü7 87 i 

ll\Jö·ll 06 1316·53 
3 41·14 27 370 27 51 G99.41 
4 54·8ö 1 28 383·98 52 713•12 

78 1060 68 88 1206·82 U7 l 33\J' :!5 
7D 1083·1!9 8U 12:!0·53 U8 1343 ·Dö 

ó 68·56 29 397·70 53 726·83 80 1097 · 11 !JO 1234·25 U9 1357·67 
6 

1 

82·28 3Q 411 ·41 54 740·55 
7 9ö·99 31 425·13 fl5 754·26 
8 1 109·71 32 43S·e4 5ö 767·98 

1 
9 1 123·42 33 452·55 57 781·69 

10 1 137. 13 34 466·27 58 795·40 ! 1 
11 

1 

lö0·85 3f> 47\HJ8 1 öD ' 809· 12 
1 

12 164·45 36 493·6[) GO ' 822·83 

81 1110·8~ 
1 

01 1 1247·96 100 1371 'illJ 
82 1124·54 1 . 

1 
' 1 

13 i 178·28 87 ö07·41 61 836·55 1 

14 ' 191 · ;;9 38 ' 1 521 ·12 (' 0 ,_ 850·2G 
ló i 205·70 B9 1 534·84 ü" :J 863·H7 
16 219·42 40 548·55 ·a4 877·69 
lV 233·13 41 562·26 65 891 ·40 
18 246·.84 42 575·HS 66 905· 12 

1 
Hl 260 56 43 589·GD 67 918·83 
20 274·27 44 1 603·41 68 1 932·64 
21 287·99 'Íf> 

i 
617·12 ilf.I 1 941l·2G 

22 301. 70 4G il30·84 70 9ö9·fl7 1 
>)O 1 Blf>·41 .... „ 47 li44. ,,,, 71 97B·f\8 
~4 329·13 48 CG8·27 7:1 987·40 
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Ill. Táb\a, 
mely a magyar-oszlrák birodalomban szokásos hossz- és 

rolyadék-rnérlékek viszonyál a metrikus mértékekhez 
hasonlilva mutatja. 

A) Metrikus folyatlék-mértékck. 

A Lilcr ezer köhcenlirnetert l<u·tahuaz és rueg
felel 1·18'!?.'!?. magyar itczének vagy 

A Deciliter száz köbcenlimelert lartaniaz és 

megfelel 
A Centiliter liz köbcenlimelerl larlalrnaz és 

megfelel 
A Milliliter, azaz egy ftöbccnlirneler megfelel 
A Dckaliler 10 literl larla\rnaz és megfelel 

A Hektoliter 100 „ 
A Kiloliter 1 OOO „ 

" " " 
" 

OsL\r;1\;. 

pintnclc --
0·70G8 

o·070G 

0·0010 
0·0007 
7. 068 

70' (}82 
70G' S'!?.'!?. 

ll) Magyar-osztrák folyadék-mértékek. 

Az osztrák pint (l\laass) megl'elel 1·4,l478 Liternek. 

Az osztrák meszely (Seitel) ., 0.3536\l „ 
A magyar itcze „ o·S4586 „ 

C) Magyar-osztrák l1osszmértélrnk. 
A láb \ar\ahnaz 1'!?. hlivelyketésmegfelel o·31G méternek. 

A hüvelyk „ 1 '!?.vonalat „ „ o·O':!G „ 
A vonal „ o·OO'!?. 1 \) „ 

ll) Metrikus llosszmértékek. 

A Metcr tarlalrn .1 OOO millim. és mcgf. 3. l (}3 7 lábnak 

A Decimeter „ 100 „ „ „ 0'3163 „ 
A Centimeter „ 10 „ „ „ ()·37\JGhüvelylmek 

A Millimetcr megfelel o·ti:555 vonalnak. 

Tabula III 
exhibeus rehl' . ' 

f 
. , wuem rnensurae l 

lmdorum in Aust „ . ' um longitudinalis 11a us!lalae .1d quum ' mensuram rnelricam. 

. A) Mensura lluidorum metrica 

L!lra continel mille ceulimel . . 
spondel 1·1s01.o> .1„ ia culnca el re-

Dedlilra conlinel -- i .czc lmngarici vcl . 
centum ce 11 t· ,1 · 

respondcl tme ra cubica el 

Centilitra contine.t cl. . . . . . . . eccm cenlimel . . 
respondel ia cub1ca el 

Millili tra si ve rn; Lm; cenli metrnm CLJl)1'cum 

Mc.nsurac 
auitriacac. ·--
0'70()8 

0•0706 

0·0070 

rcspomlet . 

Decalilra contiuel 
I-Ieclolilra „ 
Kilolilra „ 

10 Lilras et. re~po;1cl ··l 
lOO e 

" 
,. ., 

1000 
" 

0·0007 
7· OG8 

70• 682 
. 70()· 822 

H) )lcusu!"l ti · 1 
Mensura l J\I . . ·) '· ' UH ormu austriaca. · 

a,iss rcspondet 1 ·41 "·- , . . 
Quadrarn; (Seitel) '118 L!lr1s. 

I 
„ o·3"''G9 L' 

tcze hungaricum "~ !lrae. " 0·84t>86 Lilrae. 

C) Meusnra ]011 „·ti 1. . 
Pes comi 1 l'l "

1 
· H IIlahs aust.l'iaca 

1tt1m10 ill'. · 
Pollex ; ~· ices el aequat 0·3 !() 

" 11 lmeas . ~ J) " 0·027 
lll el l'lllll. 

" Linea " 0·00219 
" 

l\Iclro11 e. IJJ) )lcnsura .longiÍmlinalis metrica 
ump ecl 1000 · · · D . · nullun el re . 1 ., 16 ecimctron „ 

100 
· bJ · ,„. 3 7 pcdibus. 

Centimclrnu H " " ,, 0·3 JGB 
í\lillimelron " J " " „ 0·3796 pollicil) . 

" 1 parteui us. " " o· 4535 lineis ausll'. 
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IV. Tábla, 
azon folyó gyógyszereknek 15° C-nál meghatáro
zandó fajsúlyát mutatja, melyek az 1855-iki osztrák és 

az 1871-iki magyar gyógyszerkönyvbc felvéleltek. 

Tabula IV, 
cxhibens gravilalcm speciticam in tcrnperalnra 15° e. 
exploranclam meclicaminum liquidorurn, quae in pbar
macopoea austriaca anni 1855 et in pharmacopoea Huu-

garica anni 1871. rccepta sunt. 

Aciclum acelicurn concenlralissimum 

" 

" 

" 
" 
" 

" 

" 

" 

" 

" 
" 

" 
concentralum cru
dum 

" 
concentratum pu-
rum 

" 
dilulwn 

carbolieurn 
hydro-chloricum concentra-
turn crudmn 
hyclro-chlorieum coucentra-

tum purum 
ltyclro - chloricurn LlilutLUU 

purum . 
nitricum concenlratrnn cru-

dum 
nilricum concenlralum pu-

rum 
nilricum dilutum punun 
phosphoricurn 

Gyógyszerkönyv. 
Pharmacopoeae. 

1871. 1955, 

1 ·063-1 '070 

1·040 

1·04,l) 

1·0':28 
l '065 

1·12 1·12 

1 ·0() \ ·O(i 

t ·35 1·35 

\•30 1·::10 

. 1 '13 1·14 

. 1· 117 1·13 

545 
Gyógyszerköny\1'. 
Pharmacopoeae. 

Acidum sulfnricum anglicanum . 
1871. 

. 1 ·83 

" " 
concenlratum 
purum . . 1 ·845 

„ sulfnricum llilutnm purum 1 ·117 
Aether aceticus . o·900 

,, crudus . . 0·730 
„ depurat.us . 0·725 

Ammonia . 0·960 
Ammonium acelicum solutum 1 ·05 

" 

" 

" 
„ clilu-

tum . 
carbonicum pyro-oleo
sum solutum 

„ succinicum pyro-olcosum 
Chloroformium . 1 ·4\J-1 '5 
Ferrum sesquichloral.um solulnm l ·26 
Glycerinum . t ·25 
Kalium aceticum solutum 1 ·20 

1855. 

1 •84 

1 ·845 
1 ·09 
0•890 
0•730 
0·130 
0.960 
1 •05 

1·01 

1 ·06 
1·os 
1 ·49 

carbonicum solutum 1 ·33 1 ·33 
" Kreosolum . 

Nalrium silicicum 
Oleum sinapis aethereum 
Petroleum rectificatum 
Plumbum acelicum hasicum 
Spiritus aelheris 

" 
" 

vini rcclificatissinrns 
„ dilutus . 

t·037-1•086 
. 1•40 
. 1·01 
. 0•75-0•77 
. 1•23-1•24 
. 0·820 
. 0·833fi 
. 0·892 

o·S15 
(1•833() 
o·S63 

"" oo 
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V. Tábla, 
a vizben oldható testek azon mennyi<;égé.t mutatja, me-
1 yet 100 súlyrész viz közönséges hőfoknál feloldva 

tartalmazhat. 

Tabula V, 
sistens corporum in aqua solnbilium copiam , qnam 
centum partcs aqnae dcstillatae sub temperatura ordi

naria solularn tenere possunt. 

A testek neve 

Nomen corporum 

~iicidun1 11rsenicosun1 
carbolicum „ 

" 
" 

cilricum . 
larlnricum 

Aconilinum 
Alumen. 
..:\nnnonilun carbonicu1n 

chloralum. 
Argentum nilricllln . 
Atropinum. 
C:hinidinum sulfuricum . 
C:hininun1 

„ 

" 
" 

bisulfuricum 
hydro-chloricum 
sulfnricun1 

C:offeinum 
C:olchicinum 
C:uprum sulfuricllln 
Ferrurn lacticurn . 

; 

l.Az oldható részek 

: Partes solubiles 

2 
5 

100 
GG 
0·5 
5 

30 
37 

100 
0·33 
0·33-1 ·0 
0·25 
9 
4 
0· 13 

1 
50 
33 
2 
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A testek neve 

Nomen corporum 

Ferrum sulfuricum . 
Hydrargyrum bichloratum 
Kalium bromatum . 

" 
carbonicum . 

Kalium chloricum 
„ hydro-tartaricum 

" 
jodatum 

„ natrio-tartaricum 
„ nitricum . 

" 
sulfuri'cum 

„ tartaricum 

" 
stibio-tarlaricum 

i\Iagnesium lacticum . 
„ sulfuricum . 

l\Iorphinum 
„ hydro-chloricum 

Natrium aceticum 
„ boracicum. 
„ bromatum 
„ carhonicum 

" 
jodatum 

„ hydro-carbonicum 
„ nitricum 
„ phosphoricum 
„ sulfuricum . 

Plmnbum aceticum . 
Strychninum niteicum 
Zincum aceticum 
Zincum sulfuricum . 
Zincum valerianicum 

Az oldható részek 

Pa.rtes aolubiles 

50 
6 

100 
120 

6 
0·4 

140 
42 
21 
11 

100 
7 
3·5 

50 
O·l 
5 

33 
8·5 

152·5 
50 
GS·G 
7·5 

87·7 
25 
48 
66 

2 
33 
40 
1·1 



VI. Tábla, 
a liszln szesz, valamiul a úz meun)·iség·él mutatja, 

mely 100 l'!'Sz horszeszbe11 1;-,n C. Jiiif11knúl li1glallalik. 
(8tnmpfrt• szerin!). 

Tabula VI, 
docens 'lllaulilaletll lmn akoltolis quum ar1ua<', quar• 

i11 CC'ttlum pal'tilrns spirilns Yini rnriae densilnlis snh 

IP111pr•r;tlurn 1:-,n <:. c1.1J1litwl11l'. 

( ;:;,,,. 11111Iu111 8tn lll]l f Pt'). 

!00 !Crfoµat lnrtaltnaz wo stilyresz t;1rtul~ 

F:tjstily wo paft~,; voluminis contincnt part cs m:1z ,;zcszr&szd;ct 

l'nnJu~ ,;pec·iticUJ1\ szcsztill! vi1bÖl 
100 pa_ne~ ponJcri~ 

contmcrll parte,; 
akoho!i~ fülll<IC nkoholi~ 

l. 0000 () 100 1) 

(i'\l\lSfl 1 !.1!1·05 1). 8(1 

1.1·9(170 ., \18· ll l'GO 
(I · üfl.íG •' ·-' n7·17 2·40 
(l·\)fl,12 -1 !JG . :l-l ;} · 2d 
o·9ü:JS " flfi. ;j(l -1 ·00 
u·n~11r) l:) !"IJ·HB -l·S l 
(I · \1002 - HH·4ü ü·u:: 

' 
1.1·D880 s ~t;!•[>.j. G·4H 
u·!:J878 \1 ~.1 l. íi:? 7 ·2J 

'" QSGí 1(1 ~JU · 7~ s -l)i; 
11·!}8üf1 J 1 S\)· 80 8•87 
11•98,lcl. 1 :J .SB·!lO (!·(ifi 

u · nsn:·~ l;J 88·00 IO·fJI 
O·!lS:!2 J,j S7·0n 1t·3B 
(l'\1812 Ji, 8(1. ]\) 12· lö 
u · 9801 lG sr)·2u 12·08 
11' (17[)1 1 í .q~í . tlf.l rn·so 
(!·f.1781 I~ sn ·no 14 ·GH 
U-t17íl 1 !J ti:?· GO 15·4.ü 
(1-()761 :?O 81·71 113·2(1 
IJ·ti?i>I :d 1 80 81 17· 12 
<HIHI :l:! 7D·H2 17·fl\) 

Fajslily 

Pondus spcdficum 

O· 97iH 
O·D7~1 
0·9711 
0·970;) 
0·9690 
1.1. 967!) 
O·!l668 
0·9lió7 
U·!lGfö 
U·H63U 
0·%20 
0·9607 
O·ü595 
IJ. 958:! 
0·(1568 
O·fl55D 
U·rt5:J8 
U·U52:! 
IJ • !JöOLi 
IJ. 94.!JIJ 
ll · 9-i 7iJ 
0·\J45li 
0·943!.J 
0·0421 
0·9403 
O·D385 
0 · flilGG 
V·~IV,18 

0·~!328 
0·!1308 
0·0288 
0·0267 
0. fJ2'17 
O·D22ti 
O·U20f) 
0 · \JlSil 
0·9161 
0·()13!.J 
0·()117 

;}J!l 

100 tCrfogat 1urtahn:1z. l 100 slil\'ré>'7. tari:;i~ „. 

wo partcs \·oJuminis conlincm partcs maz si:cszrCszelict_ 
------;,--·~--·1-·------. „.:;-.-·„···-·· IOO par!CS pondcns 

sze~zhu.J 1 vizbol contincnt /)artcs 
akohnhs :iquuc alcoho is 

:23 79·09 18. 7\) 

24 78· rn 1~1.GiJ 

~5 77·:2;) 20.47 
:!ti 7G·HH :21.Hl 
:!7 75 · ~iB :!2.lG 
:t8 74·5;) :!i). 00 
2~1 7;~' li:! :;!~). öö 
nu í:!. 7:! :!·Í. 70 
::Jl 71·80 :!Ü.ÖÜ 
0:! 70·8~1 :!G .41 
;);} tiU · Uü :!S. :!7 
n± ()[I • 04 :!ti.1-í 
;Jú 08 · 1 :! :!!1.01 
Uli U7·20 :!~.I. Rt\ 
;;7 UG·:!ü ;_;o. if.1 
H~ Uö·H:! irt ,{)ij 

:)! 1 l.i-l · :J7 H:.! .&:.! 
.HJ tjg. -1:! ~H) .·iU 
11 G2·-ltí !i·i.;iO 
-í2 lil -;,u :\ü. lK 
-.íH (i(). 5~ nü.0~1 

-i± ;}!J· 5-i i\7.0l! 
-iö 08·01 Hl .!Hl 
.Jt.i o7·G4 tlö.S~ 

-17 EG·GG €\U. 7± 
48 55·68 40.Gli 
~í!J 54·70 -11 .5!) 
öO DB·72 -12. 5ö 

"l 52·7H ~1:-3."17 

52 51·7-1 44.'ll 
53 50·7cl. -i5. :37 
<H .].[I • 7-1 4ü. un 
(~5 ~L8 • 7 4 ~i7 .:Jfl 
öU 47 · rn 48. :w 
57 4.G·7U 40.24 
58 ,j5 ·72 :.0.21 
ö!J 14·70 56.20 
tiO Ja·H.~ f>:!. 20 
ül ·i2 · Oi ö0. 1 ~) 
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100 térfogat tartalmaz 
Fajsti!y ioo partcs voluminis contincnt pancs 

Pondus spccificum 

1 

vizbÖI szcszbÖI 
akolwlís aquac 

0·9095 62 41·65 
0·9072 63 40·63 
0·9049 64 39·60 
0·9026 65 38·58 
0·0002 66 37·54 
0•8978 67 36·51 
0·8954 68 35·47 
0•8930 69 1 34·44 i 
0·8905" 70 33·39 
0·8880 71 32·35 
0 8855 72 31·30 
0·8830 73 30·26 
0·8804 74 29·20 
0•8778 75 28·15 
0·8752 76 27·09 
0·8725 77 26·03 
0·8698 78 ' 24·96 
0•8671 79 23·90 
0•8644 80 22·83 
0·8616 81 21•76 
0·8688 82 20·68 
0·8559 83 19·61 
0·8530 84 18·52 
0·8500 85 17·42 
0·8470 86 16·32 
0·8440 87 15·23 
0·8409 88 14·12 
o·P377 89 13·01 
0·8344 90 11 ·88 
0·8311 91 10·76 
0•8277 92 9·62 
0·8242 93 8·48 
0 8206 94 7·32 
0·8169 95 6·Hi 
0·8130 96 4·97 
0·8089 97 3·77 
0·8046 98 2·54 
0·8000 99 1·28 
0·8951 100 O·OO 

Joo stilyrCsz tartal~ 
maz szcszrészcket 

;oo partcs pondcris 
coutincnl rartcs 

akoho is 

54·20 
55•21 
56·23 
56·25 
58·29 
59·33 
60·38 
61·43 

1 

62·50 
63·58 
64·64 
65·72 
66·82 
67·93 
69·04 
70·16 
71·30 
72·43 
73·59 
74·75 
75.91 
77·09 
78·29 
79·51 
80·72 1 
84·96 
83·22 
84·47 
85·74 
87·04 
88·37 
8ü·72 
91·08 
92·45 
93·89 
ü5·35 
96·83 
98·38 

100·00 
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VII. Tábla, 
mely szerint a Beaumé-, Cartier-, és Beck-féle sürmérök 
fokai a 11 ·5° e. hömérsék melletti föjs{1lyra változtatha

tók ál. 

Tabula VII, 
cxhíbens reductionem graduum aracornelricorum secun
dum Beaumé, Cartier, Beck ad pomlus speciflcurn sub 

temperalura 12·50 e. 

0 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
s 
\) 

10 
11 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
18 
19 
20 
n 
2~ 

A) A viznél könnyebb folya!lékoknál. 
A) Pro fluid.is aqna le1•ioribns. 

Dcaurné 

1·000 
0·093 
0·986 
O·ü79 
0·972 
0·066 
O·\J50 
0·952 
U·046 
0·040 
O·ü33 
0·027 
o·on 

Carticr 

1·000 
0·992 
0·985 
0·077 
0·970 
0·962 
0·955 
0·048 
0·()41 
0·934 
0·!)~8 
0·021 

Beck 

l ·0000 
0·0941 
0·0883 
0·9826 
0·9770 
O· 9714 
O·ü659 
0·9604 
0·9550 
0·9497 
0·9444 
0·9392 
0·9340 
0·9289 
O·ü239 
0·9189 
0·9130 
0·0090 
0·0042 
0·8094 
0·8047 
0·8900 
0·8854 



552 5"" Oo -
Fok 1 ' B) A viznél nehezebb folyadékoknál. Bcnumé Cunfor 1 Ucck 

B) Pro ffnidis aqna gravioribus. 
(Gradus) 

0·914 0·!'808 Fok 
Beaumi:. Ikd, Fok 

llcaumé Beck 

9" 0·915 
(Gradus) 1 Gradus 

"o 
24 0·909 0·908 0·87G2 

1 

1·0000 1 
25 0 903 0·901 0·8717 0 1·000 39 1·386 1•2977 26 0·898 0·8ü5 0·8673 

l 1·007 l ·0059 40 1·400 1·3077 27 0·892 o·8so 0·8629 :J l ·014 l ·0119 41 1 ·414 1. :3178 28 0·886 o·S83 0·8585 
" 1 ·022 l ·0118 4:! 1·4.20 1 ·3281 " 29 0·881 0·877 0·8542 4 l ·029 1·0241 ·.i;J J ·4·13 1•3386 30 0·875 0·871 0·8800 5 1·037 1·0303 'Í ej. 1·45~ 1·3492 31, o·S70 0·865 0·8457 
6 1 ·045 1·0366 45 1 ·474 1·3600 32 0·864 0·859 0·8415 
7 1 •053 1•0429 4G 1·489 1·3710 00 O·SW 0 853 0·8374 8 1·061 l •0494 47 1 ·505 1·3821 "" 34 o·SM o·848 0·8333 
9 1•069 l ·055[1 ±S 1 522 i·3934 35 o·S49 0·842 0·8292 10 i 1 ·077 1·0625 i(J 1·538 1·4050 3G o·844 o·S37 0·8252 11 1·085 1 ·0692 50 1·556 1 ·,1167 37 0·838 o·R31 0·8212 12 1 ·094 1·0759 51 1·573 1 ·4286 38 o·sss 0·826 0·8173 13 1•023 1·0828 5:l 1·5()1 1 ·4407 39 0 829 o·S21 0·8133 14 1·111 1·0897 5H 1·60U 1 ·4530 40 0 824 0'815 0·8095 15 1 ·120 1·0968 54 1·628 l • 4G5ó 41 0·819 o·SIO 0·8061 

16 1·120 1·1039 55 1 ·647 1 . ,1733 42 0.814 0·805 0·8018 17 1·138 1·1111 56 1·667 !·4\Jl:l 4.3 0·809 O·bOO 0·7981 18 1 ·148 l ·1184 57 1·1;s7 l ·5044 44 0·802 0·7D44 rn 1·157 1·1258 58 1·707 1 · 517U 45 o·soo 0·7U07 20 1·167 1·1333 5D 1·7:J9 1 ·5315 46 o·79ü 0·7871 21 1·176 1•1409 60 1·750 1·5454 47 0·791 0·7834 22 1·186 1·1486 (jJ 1·77:! 1·5596 48 o·787 0·7799 2" 1·197 l · 1565 62 1·79ó 1·5741 i) 49 0·782 0·7763 24 1·207 1·1644 63 1·818 ' 1. 5888 50 0·778 0·7727 25 1·217 1·1724 64 1·842 1 1·6038 t)l 0·773 0. 76fl2 26 1·228 1·1806 65 1·867 1·6l!JO 52 0·769 0 7658 
27 1·23ll 1·1888 (i() 1. 8ll2 1·6346 53 0·765 0·7623 28 1·250 1·1972 G7 1. 818 1·6505 54 0·760 0·7589 39 1·261 1·2057 68 1·945 l. 6667 55 0·756 0·7556 30 1·273 1·2143 6\J l •07'.! 1 •6832 56 0·752 0·7522 31 1·284 1·2230 70 2·000 1 ·7000 57 0·748 0·7489 32 1 296 1·2319 71 l · 7172 58 0·744 0·7456 33 1·308 1·2409 72 1. 7347 59 0·739 0 7423 34 1·320 1·2500 7H 1·7526 60 0·735 0·7391 
35 1. 333 l · 2593 74 1 . 7708 
36 1·346 1·2687 75 1•7895 37 1·359 1·2782 7f) 1·8085 38 1·373 l. 287() 

----------
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VIII. Tábla, 
az eczet savhyclrat azon menyiségét mutat.ia, mely 100 

súlyrész savban foglaltatik 150 C:. hőfoknál. 

(Omlemans A. C. szerint.) 

Tabula VIII, 
docens quantitatem acidi acelici hydmti, quac in 100 

partihus acidi suh temperatura 150 C:. continetur. 

(Secundum A. C. Oudemans.) 

Fajstily l Savsztlzalék Fajstily 1 Savsz<izalék F3jsúly 1 SmZ1zo1'k 
Pancs · Po?:us cc1;t~:~~~ac Pondus 1 Par~cs Pondus 

1 
ccntcsimac •11 ! ccntcsminc spccificum spcc1 cum j Acidi spec1 cum Acidi 

1 Acidi 

! 
1 0·9992 0 1·0256 18 1·0481 36 

1·0007 1 l ·0270 19 1·0492 

1 

37 
1·0022 2 1 ·0284 20 1·0502 38 
1·0037 3 1·0298 21 1·0513 39 
1 ·0052 1 4 l ·0311 22 1·0523 

1 

40 
1 ·0067 

1 
5 1·0324 23 1 0533 1 

41 
1·0083 6 1 ·0337 24 l ·0543 1 42 
1 ·0098 7 1·0350 25 1·0552 ! 43 
l •0113 8 1·0363 

1 

26 1·0562 44 
1•0127 9 1·0375 27 1 ·0571 45 
1·0142 

' 
10 1·0388 28 1 ·0580 46 

1·0157 11 1 ·0400 1 29 1·0589 47 
1·0171 12 1 ·0412 1 30 1·0598 1 48 
1 •0185 13 1 ·0424 1 31 1 0607 1 4!J 
1·0200 14 1·0436 1 32 1·0615 1 50 
1·0214 1•0623 1 51 15 1 ·0447 . 33 1 

1·0228 16 1·045!) 34 1 ·0631 52 

1 
1·0242 17 J ·0470 35 l·OG38 1 53 

555 

Fajstily Savszázalék 
Fajsdly Savszüzalél; Savszdzalék 

Pondus Partcs Partcs 
Fajsúly 

Parte s ccntcsimac Pondus Pondus 
specificum " spccificum ccntcsimae ccntcsimac 

Acidi Acidi specificum Acidi 

1·0646 54 1 ·0733 70 1.0736 86 1·0653 55 1·0737 71 1.0731 87 1•0660 56 1·0740 72 1. 0726 88 l •0666 57 1·0742 73 1.0720 89 l ·0673 58 1•0744 
1 

74 1.0713 90 1·0679 59 1·0746 75 1.0705 01 
1 ·0685 60 1·9747 

1 

7ti 1.0696 92 
1·0691 61 1 ·0748 77 1.0686 93 
1·0697 62 1 ·0748 78 1.0674 94 1·0702 63 1·0748 1 79 1.0660 !)5 
1·0707 64 1 ·0748 80 1.0644 96 
1 ·0712 65 1·0747 81 1.0625 !J7 1 ·0717 66 1·0746 82 1.0604 98 
1 ·0721 67 1·0744 8a 1.0580 

1 

99 1 ·0T25 

1 

68 1·0742 

1 

84 1.0553 100 1 ·0729 60 1·0739 85 
1 
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IX. Tábla, 
a sósavlég azon mennyiségét mutatja, mely 100 súlyrész 
só:lavban foglaHatik. A fajsúly 1 oo e. hömérsékre. YO

nalkozik. 

(lJre szerint.) 

Tabula IX, 
docens quaulitalem gasis ltydro-chlorici, quae iu lOO 
partibus acidi hydro-c11loriti, cujus pondus specificum 

sub lempcmlu1·a 100 C. explorautlum est, contiuetur. 

!Sccuntlum [re.) 

-
Fajstily Sósavlég Fajslily Sósav!Cg Fajsüly SósaYlég 

Gas 1 Gas Gas 
Poudus ~ hydroch!ori- Poudus h\'druchlori· PonJus hydrochiori-

~rcdficum cum ~pcci!lcum : · cum sp(:cificum cum 

1 

1·2000 

1 

-10· 7i7 l. J 02\) 3:!·ü2l 1·121.JG 2±·4Gil 
l•lü82 40·flGD 1.15[1\J V2·:!1B 1•118[) 

! 
2·i. 058 

1·1913± i\D· 961 1.1578 ' ill ·805 1•1164 :?3·öf>O 
1·1946 30·554 l.15G7 31 ·3D8 l .1143 :?H·24:! 
1 •Hl28 3!l·14G 1.1537 30·990 1·1123 2:!·834 
1 ·1910 38·738 1.1515 ü0·582 1·1102 ' :!2·42ü i 1 1·18()3 38·330 l.14D4 

1 
B0·17,.1 1·1082 22·010 

1·1875 37·!)23 1.1473 ' 2ü·7G7 1·1061 ' :?1.·611 1 
1·1857 37·516 1.1452 iU·35D 1·1041 

1 

21 ·203 
1·1846 37·108 1.1431 2S·ü51 1·1020 20·796 
1·1822 36·700 1.1410 28•544 1 ·1000 i 20·388 
1 ·1802 36·292 1.1380 28·136 1 ·0()80 Hl·980 
1·1782 35·88·1 l.13GD 27·728 1·0960 1()·572 
1·17ü2 35•476 1.134\) 27·321 1·0939 19·1G5 
1·1741 3ó·068 l.1328 2G·Dlil 1 ·0910 18·757 
1·1721 34·6GG 1.1nos 2G·50ii 1. 08[.J() 18·3,lD 
1·1701 34·25~ 1. 1 :!87 26·01)8 l ·087U 1 l i"lHl 
1·1681 

1 
33·845 1. 1 :!G7 :!5 · G\JO l ·0850 1 17·5H"i 

1·1661 30·437 1.12"17 :!ö·28j 1 ·0838 ' J7·12G 

1 
1·11341 33·028 1 . l 22G 2.1 ·87...i 1·0~18 ' lü·718 ' 

..• 

Fi1jstHy 
Pondu,; 

spccificum 

1 ·0798 
l ·0778 
l ·0758 
1 ·orns 
1 ·0718 
1 . 0()(17 
l ·OG77 
l · Ofüi7 
l ·OG37 
1 · OGl 7 
l ·0597 
1·0577 
1·05ö7 

Mí7 

Sósavlég -, Soi"'Jeg r ~ 

Fahlily Fajstily ! Sösav!ég 
Gas , Gas : Ga..~ 

: hydrochlori- Pondus 
: hydroch\on- l'ondus 

/ hydroch\ori-
·cum specificum spccificum 

' cum i C.ll!Jl 

1 
! 

1 

1 lll·310 1 ·05117 11 ·010 1·0%9 5·301 
' lií. 001 1 ·0517 10·602 l ·0239 4·893 

]f'>·4f13 l ·0407 10:194 l ·0220 4·48G 
1[>·087 1 ·0477 (l • 78(i 1·0200 4·078 
1~ ·nm 1 ·0457 U·H7fl l ·0180 H·G70 
14·271 1 ·04D7 :':·071 1. 0160 0·262 
1H·SG3 1 ·0417 .~ · [)GD 1·0140 ' :.!·SG4 
1n·.:Jr,1; 1 · O:JD7 S·1C>i"°> 1 ·0120 2-·447 
li.i·O-itl 1·0377 7·747 l ·0100 :?·ú3H 
12·G41 l·OD57 7·ll40 l . 0080 ! l . füll 
]•).;:)~); 

.., -üiJ l ·03U7 t.i· D3:2 J ·OOGO J ·124 
11 ·82ö l ·0318 (\. 024 l ·0040 ü·Slfl 
ll ·418 i ·o:ws (i·l!G 1·(1020 tl·408 

l · O:liH G · 709 ! ' 
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X. Tábla, 
a légenysavhydrat és vizmentes sav azon mennyiségeit 
mutatja, melyek száz sűlyrés.z légenysavban foglaltatnak. 

(Kolb J. szerint). 

Tabula X, 
docens quantitatem acidi nitrici et anhydri et hydrati, 

quae in centum partibus continetur. 
(Secundum J. Kolb.) 

100 rész sav 13rtalmaz 1 Fajslily i::s hl.lfok 
100 partes contincnt acidi i Pondns specificum sub tcmperatura 

l~~~'--~~~~~-1 
hydr:ilot 1 vizmcntcs savat \, 
hidrati anhydri , 

100·00 
99·84 
99·72 
99·52 
(17·89 
97·00 
96·00 
95·27 
94·00 
93·01 
92·00 
91·00 
90·00 
89·5G 
88·00 
87·45 
SG·17 
85·00 
84·00 
83·00 
82·00 
80·96 

85·71 
85•57 
85•47 
85·30 
83·90 
83·14 
82·28 
81·G6 
80·57 
79·72 
78·85 
78·00 
77 • lii 
70·77 
75·43 
74· 9;, 
73·8ü 
72·8ü 
72·00 
71·14 
70·28 
09·3fl 

O' 

1·559 
1·559 
1·558 
1•557 
1·551 
1·548 
1•544 
1·542 
1·537 
1·533 
1·529 
1·526 
1·522 
1·521 
1·514 
l·tí13 
1·507 
1·503 
1 ·499 
1·495 
1·492 
1 ·4io8 

15° 

1·530 
1·530 
1•530 
1·529 
1·523 
1·520 
1•516 
1·514 
1·509 
1·50G 
1•503 
1·499 
1•495 
1·494 
1·488 
l ·48G 
1·482 
1·478 
1·474 
1·470 
1·467 
1·463 

-
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too rt:.sz sav tar!almaz 

1 

too partes contincnt acidi 

hydratot 1 vizmentes savat 
tiydrati ' anhydri 

80·00 1 68·57 1 

79·00 i 67·71 
1 77·66 GG·5G ' 76·00 ! Gó·14 
1 75.00 1 04·28 

74.01 1 G3·44 

i 

73.00 ! G2·57 
' 72.39 1)1·05 

71 24 ül·OO 
69.90 1 GO·OO 1 
60.20 1 59·31 

1 

GS.00 
1 

58·20 

1 

G7.00 57•43 
66.00 ! 56·57 
G5.07 :)5·77 1 

G4.00 ' 54·85 i 
i i G3.ó9 ö-:f-i\O i 

G:l.00 ö3·H 
Gl.21 1 ü2·4G 
G0.00 ! ól ·4,H 
59.5() :,1 ·us 
58.88 f>0·47 
fiS.00 

1 

49·71 
fi7.00 48·8l\ 
5f.í. 10 ' 48·0.S 

' 55.0ü 47·14 
54.00 4G 2D 
53.81 

1 
4()·1:! 

:)3 00 4ö·40 
52.33 ! 44·85 
[>0. 09 

1 43·70 
49.97 .:J2 · sn 
49.00 42·00 
48.00 41·14 
47 18 40·44 
4G.li4 09·~7 
45.00 '38·57 i 
40. űiJ 37·31 

1 

1 

Fajstlly lls h8fok 
Pondus specificum sub temperatura 

oo 
1 

15° 

1·484 1 1 460 
1·481 

1 

1·456 
1·476 1·451 
1·469 1·445 ' 1·465 i 1·442 
1·462 1 1·438 
1·457 1·435 
1·455 l ·432 
l ·450 1·429 
1·444 1·423 
1·441 1·419 
1·435 1 ·414 
1·430 l ·410 
l ·425 1·405 
1·420 1·400 
1·415 1·395 
l ·41.:J 1·393 
1. -:104 1·38G 
1·400 1. 381 
1 · H~HJ 1·374 
1·3Dl 1•372 
1·BS7 

! 

1·368 
1·382 l ·3G3 
1. ;)7() 1·358 
1•371 

' 
1 •353 

1 ·3G5 1·34G 
1·35fl ] ·341 
J.·3ü8 1·339 
1·353 1·335 
1 ·349 1·331 
1 ·341 1•323 
l·H34 1·317 
1 ·;)28 1·312 
.1·321 1·304 
I.·Ulf> ]·298 
l. 31:! ' 1·295 
i·HOO ' 1·289 
l ·291 1·274 



hydr:itot 
hydrali 

42·00 
41·00 
40·00 
39·00 
ü7·9G 
36·00 
35·00 
33·86 
H2·00 
31 00 
30·00 
29·00 
28·00 
27·00 
25·71 
23·00 
20·00 
17·47 
15·00 
13·00 
n·41 
7·22 
4·00 
2·00 
0·00 

,·i:e.mcntcs savat 
nuhydry 

36·00 
35·14 
34·28 
33·43 
32·53 
HO·SG 
29·29 
29·02 
27 43 
2G·57 
25·71 
24·85 
24·00 
23·14 
22·04 
19·71 
17·14 
14·97 
12·85 
11 •14 
!)·77 
G·62 
;)·42 
1·71 
0·00 

011 

1·280 
1·27'1 
1·267 
1·260 
1·25ü 
1·240 
1 ·234 
1·226 
1·214 
1·207 
1·200 
1·194 
1 187 
1·180 
1·171 
1·153 
1·132 
1 ·115 
1·099 
1·085 
1 ·075 
1·050 
1·026 
1·013 
1 ·000 

1·264 
1·257 
1·251 
1·244 
1·237 
1·225 
1·218 
1 ·211 
l·H\8 
1·192 
1·185 
1·179 
1·172 
1·166 
1·157 
1·138 
1·120 
1·105 
1·089 
1 ·077 
1 ·067 
1·045 
1·022 
1·010 
0·999 
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XI. Tábla, 
a vizmentes phosphorsav azon mennyiségét mutatja, 

mely 100 súlyrész phosphorsavban foglaltatik. 
(Watts J. szerint.) 

Tabula XI, 
docens qnantitatem acidi anhydri, quae in 100 partibus 

acidi phosphorici continetur. 
(Secumlum J. Watts.) 

' Fajs1Hy 1··-o·nál l A viz.mcn}cs. sav Fajsúly 15·5°-ná! ; A ..-izmemcs .sav 
) :i sz:izalcka1 ' százalékai 

Pondus speci!icum \ Partcs ccutcsimae Pondus spccificum 1 
Partcs ccntcsimac 

sub 1y50 acidi anhydri sub 15•;0 ' acidi anhydri 

. 1 ·5os 
1 

49·60 1·247 1 28·24 
1 

l •492 48·41 1·236 1 
27·30 

l •476 1 47·10 1·226 1 26·36 
1•464 45·63 1·211 

1 

24•79 
1 •453 45·38 1·197 23·23 
1•442 44·13 1·185 22·07 
1·434 43·95 1·173 1 20·91 
1 ·42G i 43·28 1·162 19·73 
1•418 

1 

42·61 1·153 18·81 
l •401 41·60 1·144 17•89 
1·392 40.8G 1·136 16•95 
1•384 40·12 1·124 !5•64 
1•376 39·66 1·113 i 14·33 
1•369 1 39·21 1·109 13•25 
1•356 38·00 1·095 

1 

12·18 
1·347 37·37 1·081 10·44 
1•339 36·74 l ·073 \)·53 
1•328 36·15 1 ·066 8·62 
1·315 34·82 1·056 7·39 
1·302 33·49 1·047 6·17 
1•293 32·71 1·031 4·15 
1•285 31·94 1·022 3·03 
1·276 31·03 1 ·014 1·91 
1·268 30·13 1 ·0015 0·79 
1·257 ! 29·1G 
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XII. Tábla, 
a vízmentes sav ~s hydral azon mennyiségeit mutatja, 

melyek 100 súlyrész ké1wavban !'oglallalnak. 
(Binean szerint.) 

Tabula XII, 
docens q uanl italem acidi anhydri el hydrati, quae in 

100 partihus acidi snl[urici conlinelnr. 
(Secumlum Binean.). 

- 1 Sz:i.zalékok c]LnJ.l 1 
Sz:izah'.:kok 15o·nál 

1 
Fok Partes cct1tcsimac sub \ Pancs centesimac sub 

Fajstily 

1 

{lkaumé) tcmpcratt~~~I'~·-· __ tempcratura 15n 
Pondus Gradus i vizmcntcs ! 

1 
d i vizm.:ntcs 

specificum 

\ 

(llcaumé) hy.:lrat 1 :-av 1Y rat j sav 
acidi hyJrnti '. acíJi at\hydri i aciJi hydrati 1 acidi auhydrl 

1 ·857 1 G6·G 100 ' 81 ·6 i 
1·852 GG·4 Hó 1 77. [l i 1 

1 ·846 G6·2 B2·f:i 1 75·5 j 
1·842 j G6 91 •3 1 74·5 100 81 ·G 
1·837 ' 65·8 90·4 ' 73·8 i 9·45 1 77'1 ' 
1·830 G5·5 89 · 1 72•7 f) • 18 74·0 
1 ·819 6fJ 87·4 71·3 8·95 73'0 
1'796 64 84·G 6V·\) 8·63 70•4 
1 ·774 63 8:J·4 67·~ 8·30 r;3, f> 

1. 753 62 80·4 (jó . 7 8· 17 G6·7 
1·732 61 7S·G \l4. :J i 7·98 65· l 
1. 711 60 76·9 6:J·8 7·80 ü3·G 
1·691 ' 5~) 75·2 ül ·4 ' 7·G3 62·3 
l . ü71 58 73·6 60 • 1 1 7·47 1 61 ·0 
l·ü52 57 7:J. 1 58•8 7·32 59·7 
1·634 56 70·G f17. b 7. 1 fj 58·4 
1·615 55 68·9 56·2 7'00 57. l 
l · 597 54 ü7·4 fJG·O 6·84 55·8 
l '581·) f)3 G5·8 [i3·8 li' 69 54·G 
l ·563 5:? 04·4. f12. ü ü·54 53·4 
l ·54G 51 li:?. H ' 51·13 li·39 fi2·2 
1·5'30 50 li l. 4 : fJO · 1 O·:W ,, l . 1 

1 1. 514 4\1 űU 'ÍH ·U ' tj. l l fJU·O 

1 "198 48 ü8·G 47·~ r„ 9G 48·7 
l '483 ·Í7 fJ7. 1 i 46·G 4·62 47·5 1 
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-
1 Fajstlly Fok 

S:dzalékolí ()(!-mii 
1 

Száza\Ckok lf•Q·n:il 

(Bcaumé) i 
i'arh1:0 c.;ntc~imae !'lnb 

1 
Par!es ccntesimtte sub 

Pondus 
tcmpcratura 0•1 tempcratura l~;o 

sp.:dficum 

1 

Graclus 
1 ) d ' 1 1 

(Bc:rnmé) 
1y r:n 1v1zmentcs s:n·. hydr:it .vizmcntcs S:l\'. 

, ucidi hydrati j acidi anhydri 1 addi hydrati 1 O?cidi anhydri 

' 1 1 1 i 
' : 1·468 
1 

4G 55·7 i 45·5 56·9 46.4 
1·453 45 54·3 44·3 55·4 45·2 
1·438 

1 

44 52·8 43·1 54·0 44·1 
1·424 43 51·4 ' 41 ·H 52·5 42·\J 
1·410 

1 

42 50·0 40·8 51·2 41·8 
1·397 41 48·7 i 39·7 Ml· l.1 40·7 
1·383 

1 

40 47 ·ti il8·G 48·4 39·[) 
1·370 '39 45·9 37·5 4G·9 i 38-il 
1·357 

1 

38 44·5 3G·3 45·5 37·2 
1·345 37 43·1 

' 
il5·2 44·3 3ü·2 

' 1·332 
! 3G 41·7 34·1 43. tJ 35·1 

1·320 ' 35 40•4 33·0 41 ·G 34·0 
1·296 33 37·G 30·7 38·\J 31·8 
1·262 30 33·(j 27·4 34·8 28·4 
1 ·209· 25 27·2 22·2 28·3 23· l 
1•161 1 20 21·2 17·3 22·4 18·3 
1·116 

1 
15 l[)' 5 12·7 IG·3 13·3 

1·075 ' 10 10·3 8·4 10·\J 8·9 
1·036 1 G 5· 1 4·2 5·4 4·5 1 1 

1 i 
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XIII. Tábla, 
az ammonia azon mennyiségét mutatja, mely 100 súly
rész vizbcn oldott ammoniában J GO C. hömérséknél 

foglaltatik. 

(Otto szerint.) 

Tabula XIII, 
docens qnanlilalem ammoniae, quae in 100 parlibus 
arnmoniuc aqna dissolutae sub tcmpcmtura 16° C. 

continelur. 

Faj:;üly 

Pondus spccificum ! 
1 

0·0517 
0·9521 
0·952G 1 

0·9531 
0·953G 
0·9540 
0·9545 
0·9550 
0·9555 
0·955G 
0·9559 
0·95G4 
O·föG9 
0·9574 
0·9578 
0·9583 
0·%88 
0·%93 
CHJ597 
0·9ü02 
0·9ü07 
0·961~ 

(Secundum Otto.) 

Az ammonia 
százalékni 

Partcs cen!csim:ic 
U!lllllOl\l:lé 

1:!·000 
11·875 
11 ·750 
11 · G2ú 
11 ·500 
ll · 375 
ll ·250 
ll· 1% 
11·000 
10. 950 
10·855 
10·750 
10·ü25 
10·500 
10·375 
l0·250 
10· 125 
JO·OOü 
9·875 
~l ·760 
~). ü2fi 
\J · üüO 

Faj süly 

l'onJos spccitkum ! 

O·HG54 
O·\JG59 
0·96G4 
0·9GG9 
0·9673 
O·\Hl78 
ü·9G83 
0·9G88 
O·\JG92 
0·9G97 
0·9702 
0·9707 
0·9711 
0·971G 
0·9721 
(J-\J72Li 
0·9í30 
\HJ73[> 
0·9740 
U·!:.J74íl 
0·9i49 
ü·97G4 

1 

Az ~mn~01i!a 
sz;11atcka1 

l'artcs ccntcsim:1c 
ammoniac 

8·375 
8·250 
S· 125 
8·000 
7·875 
7 ·7[>0 
7·üiü 
7·1)00 
7·375 
7·%0 
7·12[) 
7·000 
G·Sifl 
G·750 
Li·G25 
G·500 
l)·37D 
ü·250 
ü·125 
G·OOJ 
ü·Bíf> 
ó·7óü 

Fajslily 

rond11s :;pccifü:um 

0·9616 
O·ü621 
0·9626 
0·9631 
0·()636 
0·9641 
0·9645 
0·()650 

5(i5 

Az ammonia 
sz;izakkai 

i'artc:. centesim<tc 
am1noniilc 

!)·375 
9·:J50 
()·125 
9·000 
8·875 
8·750 
8•6:!5 
8·500 

Faislily 

l'oudu~ :orecificuru ! 

O·D75D 
0·9764 
0·()768 
O·U773 
0·0778 
0·9783 

Az ammonia 
sz1ízalClmi 

Parte.s ccnt~simac 
ammomnc 

5·625 
ó·50ü 
5·375 
5·250 
5·1:Jó 
5·000 
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XIV. Tábla, 
a káliuméleg azon sz;\zalékait. mutatja, melyek annak 
különféle SÜl'ÜSéb'Ü vizoJ<Jalában 150 C. hömérsék mellett 

foglaltatnak. 

Tabula XIV, 
docens parles cenlesirnas kalii oxydali , quae in ejus 
solutione aquosa variac dcnsitalis sub lcmpernlnra 

150 e. conlinenlur. -
Fajstily Százalékok f;ijstily ! sz.azalél;ok 

Pondn~ ~pt:c:if.cum : l'arL.c." t."t.·nh:.simac Pondus spccifh:um ! Parte:. ccntcsimac 

l ·3300 
1•3131 
1•2966 
1·2805 
1·2648 
1•2493 
1·2342 
1·2268 
1·2122 
1 ·1979 
1·1839 
1·1702 
l ·1568 

1. (l8 
1·60 
1·52 
l ·47 
1·44 
1·42 
1·3\J 
1·36 

('fünnermann szerint.) 
( Sccuucl um 'fii1111er111a1111.) 

28·290 1 [·1437 
27·158 1·1308 
26·027 1·1182 
24·895 1·105U 
23·764 1·0938 
22·632 l·OSlU 
21·500 1·0703 
20·735 1·0589 
19•803 1·0478 
18·671 1•0369 
17·540 1·0260 
16·408 1·0153 
15·~77 1·0050 

!Jallon szerint.) 
(Secuudurn !Jalton.) 
51·2 1·32 
46·7 1·28 
42·U 1·23 
30·9 1·19 
36· 8 1·15 
34-<i 1·11 
32·4 1·06 
29·4 

14·145 
13·013 
11 ·882 
10·750 
9·619 
8·487 
7·355 
6·224 
5·002 
3·961 
2·829 
1·697 
0·5658 

21·3 
23·4 
1D·5 
16·2 
13·0 
9·5 
4·7 
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XV. Tábla, 
a nálriurnéleg aZO\l százalékait. mutatja, melyek annak 
külöuféle sürüségü · vizoldataiban 150 C:. hömérsék 111ellell 

foglallaluak. 
( 'f iinu ermann sieriu l.) 

Tabula XV, 
docens parles ccnlcsimas natrii oxyclali, riuae iu cjus 
solulio11e aquosa variae deusilatfa sub ternperalurn 

J 5fl e. eoulinentur. 
(Sernmlum Tiinnermann.) -

1 
Fnj~li!y ' ::>liiialCkoli Fílisuly l Sdlal~kok 

Pondus !>pccificum 
1 

Park:; cc111csim<1C Pondus ~rccifü:um 1 l'arlcs centcsima~ 

! 
1 • c1285 1 30·220 l · 2302 

1 
1 15· llO 

1 ·41U3 20·61li 1·2280 
1 14·506 ' 

1·4101 20·011 1·2178 ' 13·001 
1 ·4011 28·407 1·2058 1 13·297 
1·3923 27·802 1·1048 ! 12·f\92 
1·3836 1 27·200 1·1841 ' 12·088 

1 
1·3751 ' 26·594 l · 1734 ! 11·484 

1 
l · 3668 ' 25·98\1 l ·1630 10·870 
1·35813 25 "il85 1·1538 10·275 
1·3505 24·780 1•1428 ' 9·670 
l ·3426 2,1•176 1·1330 9·061) 
1·3349 23·572 l • 1233 8·462 
1·3273 ! 22·967 1•1137 7•857 
1 ·3198 22·363 1·1042 7·253 
1·3143 ' 21·894 1·0948 6·648 

1 
1·3125 ;!1·758 l ·0855 ! !}·044 
l ·3053 ' 21. Hi4 : 

1 

1 ·0764 5·440 
1·2982 20·550 l ·0675 4·835 
1·2912 ! JD·V4ö l ·0587 4·231 
1·2843 19·341 l ·0500 3·62() 
1. 2775 18·730 1·6414 3·02:J 1 
1 ·:nos 1 18•132 1·0330 i 2·4lB 
!·2642 

i 
17. ó:!8 1 ·0241:i 1·813 

1·2578 ' 
lij. !)23 1·0163 1 l . 20!) 

1·2515 ' lG. 319 1 ·0081 0·604 
1·2453 ! 15·714 



Fajstily 

Pondus spccificuni 

2·00 
1·85 
1·72 
1·63 
1·56 
1·50 
1·47 
1·44 
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(Dalton szerint.) 
(Secundum Daltou.) 

Százaléltolt Fajstily 

Partcs ccntcsimac Pondus spccificum 

77·8 1 ·40 
63·6 1·36 
53·8 1·32 
46·6 1·29 
41 ·2 1·~3 

36·8 1·18 
34·0 1·12 
31·0 1·06 

1 

1 
' 
1 
! 
l 

Százalékok 

Partcs ccntcsimac 

29·0 
26·0 
28·0 
19·0 
16·0 
13·0 
9·0 
4·7 
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XVI. Tábla, 
a fontosabb egyszerü leslek vegyjegyeit, régibb vegy

súlyait és paránysülyail mutatja. 

Tabula XVI, 
exhibens symbola, pondera proportionalia anliquiora ct 

pondera atomae corporum simpliciúm praccipuorum. 

Testek 
Corpora 

Aluminium (Timany) . , 
Argentum (Ezüst) .... i 
Arsenicum (Mireny) •. ! 
Aurum (Arany) •..... i 
Baryum (Sulany) ..... : 
Bismuthum (Keneny) . i 
Borum (Bór)_ •....... i 
Bromum (Buzeny) .... , 
Cadmium (Kadany) ... • 
Calcium (l\lészeny) ... ' 
Carbonium (Széneny) • • 
Chlorum (Halvany) ... : 
Chromíum (Festeny) .. 
Cuprum (Réz) ...... . 
Ferrum (Vas) ....... . 
Hydrargyrum (Higany) 
Hydrogenimu IKöncny) 
Jodnm (Iblany) ...... 1 
Kalium (Hamany) .... 1 

Lithium (Lavany) .... • 
l\Iagnesium (Ke•reny). 
l\!anganurn (Cseleny) . 

Vegyjcgyck 
Symbola 

AJ 
Ag· 
As 
Au 
Ba 
Bi 
Bo 
Br 
Cd 
Ca 
e 
Cl 
c:r 
Cu 
Fe 
Hg 
H 
[ 

K 
Li 
ivlg 
l\!n 

Pondus 1 l ar.mJsulyok Vcgysulyok 1--, ------, 

1 rrnronioíl'k 1 rondu; "onrno 

13·7 1 :Jí·4 
108·0 108·0 
75•0 1 75·0 

!Oí·O i 197·0 
68·5 1 137·0 

210·0 li 210·0 
11·0 11·0 
so·o so·o 
56•0 112·0 
20·0 40·0 
6•0 12·0 

35•5 
26•;J 
31•7 
28•0 

100·0 
1 ·o 

127·0 
39. 1 
7·0 

12·0 
27·5 

35·5 
52·~ 
63·4 
56·0 

:JOD·O 
1 ·0 

l:H·O 
39·1 
7·0 

24·0 
55·0 
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Testek 1 VCf;j'Sü!yúk Par;\nysti\yok Vq::yjc_!!yck. i Pondu~ 
Corpora S}"mbola j proportionalc Pondus atomae 

Nalrium (Szikeny) Na 23·0 :dö·O 
Ni!rogenium ,(Lögcny) N 14·0 14·0 
Oxygenium (Eleny) ... 0 S·O 16·0 
Phosphorus. (Vilany) .. p 31 ·0 31·0 
Platinum (Ereny) .. „ 1 Pl 98·7 l!l7. 4 
Plumbum (Olom) .... · PI 103·5 207·0 
Silicium (Kovany) . . . . 1 Si 14'0 28·0 
Slannum (On) ....... Sn 59·0 118·0 
Slibium (Dárdany) ... Sb 122·0 122·0 
Slrontium (Pirany) ... Sr 43·8 87·6 
Sulfur (Kén) ......... s 16·0 32·U 
Uranimü (Sárgany) ... Ur 60•0 120·0 
Zincum (Horgany) „. Zn 32·5 65·0 

1 
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XVII. T á b 1 a, 
a gyógyszerkönyvben felvett összetett testek régibb 

vegysúlyail és tömecssúlyait mutatja. 

Tabula XVII, 
docens pondern proporlionalía antiquiora el pondera 
moleculae corporum composilomm in pharmacopoea 

rcceptomrn. 

Te--~---······· ! Vcgysti!y ( Tömccsstily 
Testek - Corpora Pondus 1 Pondu~ 

i pruporliona!c! mo!ccu!ae 

i 
' Acidum aceticum 60 60 ' 
1 " 

arsenicosurn 09 198 

" 
carbolicum 94 94 

" 
chromicum 50·1 lOO·:J 

" 
citricum . l!l2 192 

" 
hydro-chloricum 36·5 36·5 

" 
nitricum 63 (j3 

" 
phosphoricum 98 vs 

" 
sulfuricum 49 98 

" lannicum 618 1)18 

" 
lartaricum 150 150 

Aconilinum 533 533 
Aether 37 74 
Aether acelicus 88 88 
Alumen . 474,5 949 
Alumina hydrica 78·4 156·8 
Ammonia. 17 17 
Ammonium aceticum 77 77 

" 
carbonicum 127 254 

" 
chloralum. 53·5 53·5 

Argentum· nilricum . . 170 170 
Alropinum sulfuricum . 338 676 
Bismuthum subnilricum 306 306 
Calcium chloralum 55·5 111 

" 
oxydatum . 28 56 

" 
phosphoricum 172 344 
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Vcgytaily 
Testek-· Corpora \ Pondu~ 

prnportionaki 

Cmnphora ...... . 
Chinidinurn sulfuricum 
Chininurn . . . . . . . 

„ bisulfuricun1 
„ hydro-chloricurn 
„ sulfuricu1n 

Chloralurn hydricum . 
Chloroform i mn 
Cofföinum . . . . . 
Colchicinmu 
Cuprum sulfuricmu 
Ferrun1 Iacticurn . . . 

„ sesquichloralum cryslallisalum i 
,, sulfuri0u111 . . . . . . . . . . : 

'Glycerinum . . . . . . . . . . . . . 1 

I-Iydrargyrum llichloralurn ammo~1ialurnl 
„ „ COI'l'OSIVUlll 1 

„ bijodalum rubrum . 
„ chloralurn 111ite . 1 

„ jodatun1 ílavun1 . 
11 oxydalUlll fla Vlllll 

J{aliurn acelicum siccurn . 
, , brornatnn1 
,, carbonicun1 siccu1n 
„ chloricu1n . . . . 
„ hydro-oxydatum . 
„ hydro-tarlaricurn . 
,, hypern1anganicurn 
„ jodalum 
" nalrio-tarturicun1 
„ nitricu1n 
,, stibio-tartaricun1 
" :Sulfuricu1n . . . . 
„ tarlaricu1n . . . . . . . . 

~Iagnesium carbonicum hyrlro-oxyda
lnm . . . . . . . 

" 
" 

hydro- oxychüu111 
oxydalum . 

" 15:! 
3Ul 
378 
548 
378•5 
436 
lfüi·5 
11U·5 
:Jl:J 
317 
124·7 
14.4 
270·5 
139 
ü2 

251 ·5 
135·5 
227 
235·5 
327 
108 
DS·l 

119· 1 
G9 · 1 

l:J:J·Li 
56· 1 

188 · 1 
158· l 
li36·1 
:JS:J·l 
101·1 
343·1 
87·1 

~2t1. :! 

18~ 

2U 
20 

----
Tömccssti!y 

Pon..ius 
molcculac 

15:l 
782 
378 
548 
378·5 
87:! 
165·5 
11iJ·5 
212 
317 
249·4 
288 
541 
278 
92 

:!51 . 5 
27l 
454 
471 
654 
216 
~)8 · l 

lHJ• l 
138•2 
12:l·G 
56• 1 

188· l 
158• l 
166 · j 
~s~· 1 
101·1 
0.ia· 1 
174•2 
:?:J{i . 2 

364 
58 
40 
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Testek - Corpora 

Magncsium sulfüricum . . 
Mannitum ........ . 
i\Ianganum hyperoxydalurn 
Morphinum . . . . . . . . 

„ hydro-chloricum 
Nalrium accticum . . 

,\ boracictun . . ·. . 
„ bro1nalun1 . . . . . 
\· carbonicu1u crystallisntnn1 
„ hydro-carbonicum . 
,

1 
jodatu1n . . . . . . . . 

„ nitricum . . . . . . . . 
„ phosphoricum 
„ snlfuricu1n crvstnllisatu1n 

Plm11bmn aceticm11 . ·· 
„ nxyflntun1 

Sanloninum . . . . 
Slibium chloralmn 

" sulfuratun1 nurant.iacu111 
„ sulfuralun1 nigru1n 

Sl.t-ydminmn ... 
„ nitricu1n 

Veralrinurn . . . . 
Zincu111 accticu111 . 

„ chloratum . 
oxydatum . 
sulfuricun1 

" 1' Yaleria11icu111 

i Vcgyslily j Tömccssúly 
1 Pondus 1 Pondus ! proponionak1 molcculac 

123 1 24G 
1 182 
1 

182 
43·ö 87 

303 1 303 
375·5 375-5 
136 136 
191 382 
13~ 139 
143 286 
84 84 

186 18G 
85 85 

358 358 
lGl 322 
189·5 379 
111 ·ó 223 
246 246 
228·ö 228 . fJ 
202 404 
170 340 
334 334 
397 397 
592 592 
118·6 237 
77 154 
40·ó 81 

143-ö ~87 
133·ö :W7 
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XVIII. Tá b 1 a. 
Mérgekkint ható gyógyszerek legnagyobb adagaiknak ki
mutatása, melyeken túl felnőttek számára az orvos f e 1-
k iá lt ó jel! használata nélkül ne rendeljen. 

Tabula XVIII, 
exhibens do s e s medicamentorum toxicae indolis ma
x ima s pro adulto, ultra quas medicas ne praescribat 

pro usu inlerno nisi addito signo: ! 

Acidum arsenicosum .... 
Acidum hydro - cyauicum 

(Pharmac. austr. 1855) 

Aconitinum (germanicum) 
(Geiger et Hesse, Merek) 

Amygdalinum in emul-
sione .............. . 

Aqua amygdalarum ama-
rarum ............. . 

Aqua laurocerasi ...... . 

Argentum nitricum ..... 
Alropinum .•.......... 
Atropinum sulfuricum ... 
Aurum natrio-chloratum. 
Cantharides .......... . 
Codeinum .... • ........ . 
Colchicinum .......... . 
Coniinum ............ . 
Cuprum sulfuricum .... . 
Curara .•.............. 
Digitalinum (Pharmacop. 

gallicae el nostrae) ... 

E~y adagra 
ro dosi 

Gramm::ita i Grnna 

O·OOG 1 O·OS 

0·05 1 0·68 
sivc gutt. 2 

0·007 0·09 

- -

1 ·5 20·5 
sive gutt. 40 
1·5 \20·5 
sive gutt. 40 
0·03 1 0·4 
0·002 0•02 
0·002 0·02 
0•03 0·4 
0·07 1 ·0 
0·03 0·5 
0·003 0·05 
0·001 0·01 
0·14 2 

. 0·15 2 

0·002 0·02 

1 E~y "'P" ro d1e 

Grnmmutu 1 Granu 

1 

1 
1 

0·12 0·16 
1 0·20 2·7 1 

1 
1 
1 

1 

0·04 1 0·55 ! 

0· 18 2·5 

1 

5·00 68·5 

5·00 68·5 

0·20 2·7 
O·OOG O·OS 
0·006' O·OS 
0· 10 1 1 ·04 
0·2 ! 2·8 
0·2 i 3 
0·009: O· lG 

i o·.003, 0·04 

1 

i 
0·42 ! 6 
0·40 1 G 

1 0·01 1 0·14 
1 

1 ' 

Extractum aconiti tube-
rurn ............... . 

Extractum belladonnae fo-
liorum ............. . 

Extractum belladonnae ra-
dicis ......... „ „ „ 

Ext.ractum cannabis in-
dicae .............. . 

Extractum colocvnthidis . 
Extraclum conii · ....... . 
Extractum digilalis .... . 
Extraclum hellebori. ... . 
Extraclum hyosciami. .. . 
Extractum hyoscyami se-

n1inu1n •.•.......... 
Extractum lactucae vi-

rosae .............. . 
Exfraclum scillae ...... . 
Extractum nucis vomicae 

(alcoholicum) ....... . 
Extrachun opii. ....... . 
Faba SL Ignatii ....... . 
Ferrum jodatum ....... . 
Folia belladonnae. . . .. . 
Folia digilalis ......... . 
Frondes sabinac. . . . .. . 
Fructus colocynt hidis . ; . 
Gutti ................ . 
Herba loheliae ........ . 
Hydrargyrum hichloratum 

corrosivun1 ......... . 
Hydrargyrnm bijodalmn 

ruhrun1 ............ . 
Hydrargyrnm chloral.11111 

mite ......... „ ... „ 

Hydrargymm chloratum 
mile via humida par .. 

Hydrargymmjodatum fla-
vum ............... . 
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E~y adagra. 
1 E~y "'P" ro dosi ro d1e 

Grammatn j Gr:ina Grammuta 1 Gr:uui 

0·03 0·4 0· 12 1 1 ·ü 
1 

O· I 

1 

1 ·4 

1 

0·4 5·5 

0·05 0·7 0·2 2·8 
l 1 

0·10 

1 

1 . il 0 30 4 
0·10 1 ·4 0·4 5·5 
0·18 2·6 

1 
O·G 8·3 

0·10 
1 

1 ·3 0·40 5·2 
0·10 j • 3 

1 

0·40 5·2 
0· 15 2 0 0 8 '11 ·0 

0·15 2 0.60 1 8 

0·30 4 0·90 12 
0·20 2·6 

1 

O·BO 10 

1 
0·04 0·55 ' 0·2 2·7 

1 
O· l 1 ·4 1 0·4 ' 5·5 
0·01 0·15 1 0·06 ' 0•9 

1 o·os 0·8 
1 

0·24 
1 

3·3 ! 0·15 2·0 
' 

0·6 8·3 
0·2 2·8 1 

O·G 
1 s·s 

-0·10 1·3 
1 

0·4 5·2 
0 3 4·0 1 ·0 •13·7 
0·20 2·G 

1 

O·SO i 10·4 
0·50 G·50 4·00 160·00 

1 1 0·01 o·rn 1 o·o4 O·fi 

i 
0·01 0· 13 1 o·04 ' 0·5 

0•50 G·óO 1 ·00 : 14·00 i 
' 

1 

0·2G 3 · 2r1 o·GO 6·GO 

O·OG 0·4 i 

1 
O·S G·~ 

1 



Hydrargyrum oxydatum 
flavum .......•...... 

Hydrargyrum sulfuricum 
basicun1 ........... . 

Jodum ............... . 
Kalium ferrocyanatum fla-

vum ............... . 
Kalium stibio-tartaricum. 
Kreosotum ........... . 
i\!orphinum ........... . 
i\Iorphinum aceticum ... . 
l\Iorphynum hydro-chlori-

cum. „. „. „ .. „ „. 

Narceinum .•.......... 
Natrium arsenicicum .... 
Oleum crotonis .•....... 
Opium pulveratum ..... . 
Phosphorns ........... . 
Plumbum aceticnm .... . 
Pulvis Doveri ......... . 
Radix belladonnae ..... . 
Radix hellebori ....... . 
Santoninum .......... . 
Scammonium ......... . 
Scilla ......•.......... 
Secale cornutum ...... . 
Semen hyoscyami ..... . 
Semen stramonii •...... 
Semen strychni nucis vo-

n1icae . ............. . 
Solutio arsenicalis Fowleri 
Stibium sulfuratum auran-

1.iacum „ .... „ ..... 

Stibium sulfuratmn l'll· 

brum .............. . 
Strychninum .......... . 
Strychninum nilricum .. . 
Tinctura aconfti ....... . 
Tinclura bclla<lonnae .. . 
Tinctura cantharidurn .. . 
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Epy adag~a 
ro dos1 

Grammata ! Grann 

0·03 1 
1 

0·4 
1 

0·20 9]·60 
0·03 0·4 

0·10 1 ·3 
0·3 4·0 
0·04, 

1 

0•55 
0·02 0·28 
0·03 o·4 

1 0·03 0·4 
0·05 1 0·65 
0·002\ o·o3 
0·06 O·S 
0·7 1 ·o 
0 001 0·01 
0·07 1 ·0 
1 ·00 13 
0·07 t ·O 
o·3o 4•00 
O·iO Sl. 6 
0· 15 2 
0·20 2·G 
1 •00 14 
0·20 2·6 

. 0·20 !? • G 

0· 1Sl 1 ·6 
0·5 6·8 

0·20 2·G 

0·10 1. 3 
0·007 0·09 
0·007 0.00 
0·5 8. !l 
1 ·o 3·1 í 
0•5' í)-8 

' 1 

1 
E~y napra 

ro d1e 

1Grnmmata1 Grana 

1 0·1 1 1 ·4 
1 

1 

i 
0·20 1 2·60 
0· 12 1 1. 6 1 

0·60 1 7·8 
1 ·O 13·7 
0·1G 2·2 
0·1 1 ·4 
0·12 1. 6 

0'12 1 . (; 
0·10 1 ·30 
0·004 O·OG 
o·3 4·0 
0·5 G·S 
0·005 O·Oll 
0·5 G·8 

1 0·3 4•0 

1 

1·20 16·10 
O·GO 8·00 
O·GO 8·00 
1 ·00 14·00 
3·00 40·00 
1·00 a·oo 
1 ·00 14·00 

0·5 6·8 
1 ·2 tG·4 

0·60 8·00 

1 0·30 4·00 
1 

1 

0·02 0·27 
0·02 0•27 
1. 5 i20·5 
4.0 1 55·0 
1.0 i 

13·7 
1 

Tinctura colchici .... , . 
Tinctura co!ocynthidum : 
Tinctura digitalis ...... . 
Tinctura jodi ......... . 
Tinctura lobeliae ...... . 
Tinctura nucis vo1nicae . . 
Tiuctura opii crocata .. . 
Tinctura opii simplex .. . 
Tinctura pulsatillae .... . 
Tinctura slramonii ..... . 
Tinctura veratri viridis .. 
Tubera aconiti ........ . 
Veratrinum ........... . 
Vinurn colchici ........ . 
Zincum aceticum ...... . 
Zincum cyanalum ..... . 
Zincum oxydatum ..... . 
Zincum sulfuricum ..... . 
Zincum sulfúficum qua 

emeticum .......... . 
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E~y adagrn ; Egy napra 
i---"~d_o,_i __ , Í Pro dte 
Grammata 1 Gra~a---1~-;:~~ 

1 ·0 
0·5 
1 ·0 
O.o 

" l. 01 
0·5 
0·5 
0·5 
0·55 
0·55 
0·35 
0·12 
0·01 

1 

1

, 13·7 
G·5 

13·7 
4·0 

15·00 
! 6·8 

6·8 
0·8 
7·5 
7·5 
5·00 
1 ·6 

' 0 13 
i 1:3. 7 1 ·o 

0·05 
0·9051 
0·,10 i 

0·05 ' 

O·GS 
O·OG 
G·OO 
0·68 

O·S 111·0 i 

1,- 0 
1 ·o 
S·03 

g·o 
2·20 
:J·20 
1 ·40 
O·G 
0·03 
:3. 0 
0·3 
O·Ol3 
1 ·60 
()·3 

37 

1

'41 ·0 
' 2·0 
'55 
!13·7 

45 
!20·5 
! 27·1· 
! 27·4· 
' 30 

30 
20 

8·3 
0-.1, 

1 (~l 
!] .• 0 
0 · lG 

j 

) 
' 

:, 
1 
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XIX. Tábla. 
Külön helyen tartandó gyógyszerek. 

Tabula XIX. 
Pharmaca locis seclusis asservanda. 

Acidum arsenicosum. 
Aconitinurn. 
Atropinurn sulfuricurn. 
Colchicinum. 
Digitalinum depuratum. 
Hydrargyrurn bichloratum ammoniatum. 

" 
" 
" 
" Morphinum. 

" 
conosii.rmn. 

bijodatum rubrum. 
joclatum flavurn. 
oxydatum flavurn. 

„ hydrochloricurn. 
Solutio arsenicalis Fowleri. 
Strichninurn. 

" 
nitricum. 

Veratrinurn. 
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XX. Tábla. 
A többiektől elkülünitenclö gyógyszerek. 

Tabula XX. 
Pharmaca a reliquis separancla. 

Acidum chromicum. 

" 
hydrochloricum concentratum purum. 

" " " 
crudum. 

" 
nitricum 

" 
pmum. 

" " " 
crudum. 

" 
sulfuricum anglicanum. 

" " 
concenlralum purum. 

Aether crudus. 
„ depuratus. 

Aloe. 
Aqua amygdalarum amarum concent. 

„ Lauro-cerasi. 
Argentum nilricum crystallisalmn. 

" " 
" " Belladonna. 

Cantharis. 
Chloralhydratum. 
Chloroformium. 
Colchicum. 
Colocynthis. 
Conium. 
Cuprum sulfuricum. 
Digitalis. 

cum Kalio nitrico. 
fusum. 

Electuarimn cum opio. 
Euphorbium. 

37* 

; 
'1 

! 

1 
' 
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Extractum aconiti 
„ Aloes. 

„ Belladonnae. 

n 
C:annabis indici. 

„ C:olocynthidum. 

„ C:onii. 

„ Gutti. 
„ Hyosciami foliorum. 

„ seminum. 
" „ Laclueae virosae. 

„ nucis vomicae. 

„ Opii. 

" 
Scillae. 

„ Secalis cornuti. 
Hydrnrgyrum chloratum mite. 

" Hyosciamus. 
Ipecacuanha. 
Jalappa. 

" 

Kalium Stibio-tartaricurn. 
Lobelia. 
Nux vomica. 
Oleum crotonis. 
Opiurn. 
Plumlmm acelicum. 

„ 

„ solutum. „ 

via humida. 

" 
basicum solutum, 

" Ptesine Jalappae. 
Sabadila. 
Sabin a. 
Scarnmoniurn. 
Scilla. 

Secale cornutum. 
Stibium chloratum. 
Stramonium. 
Tinctura Aconiti. 
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" Belladonnae. 

" 
C:anthar:idum. 

" Colocynthidum. 
„ Digitalis. 

" 
Ipecacuanhae. 

" 
Lobeliae. 

" 
nucis vomicae. 

" 
Stramonii. 

" Veratri vir:idis. 
„ Opii crocata. 
„ , simplex. 

Tubera Aconiti. 
Veratrum album et viride. 
Vinum Colchici. 

" Stibiato-tartaricum. 
Zincum aceticum. 

„ chloratum. 
sulfuricum. 

I 
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Belügyministeri rendelet 
11 .) i\f n.gyar gy6gyszerkönyv « u1dsodik kindás:l.nn.k élet beléptet1;s1~t 

illetőleg. 

1. ]V[inden po·{•szs{•U'ü<rvi tisztvisPlö, hatós{t,l!:i, -·o -·· ~· o 0.1 ,, 

küzs{•gi-, kör- ús magán gyakorló 01·vos, állatorYo,; 
{·s gyógyszc•r{>sz kiitl'!Ps 1888. úv októl.Jer hó Pb/j 
napjától az 1888. évben az Athenaeum r. társ. 
könyvnyomdája betűivel nyomtatott magyar 
gyógyszerkönyvnek második kiaQ.ásában fog
lalt szabályokat nwgtartani. 

2. JYiindPil gyógyszPrtúr-tnllijdonos ús búrn1ily 
gyógyswrtúrnak kPzelöjc· tartozik gyógyszPdÚra 
szúmúra a jelen gyógyszPrküny1·n.l'k lc•galúbb Pg",)' 
11l1 ldú11 y{i,t t11eµ:szp r< 1Z1 l i. 

:l. .!Plen gyógyszl'rkünyr {·ll'tl.ie !{·ptetés{•vPI az 
P!sD magyar gyógyszPrkünyr hatálya megszünik. 

4. A türv{•nyhatóságok t'<•lhivatna]<, ho_gy jP!c>n 
1·P1Hlelc•td m{•g különösen az orrosi, állatorvosi !•s 
gy ógyszPrészi SZt'lllÓly Z<'t nnk tud o 111ús{u«t .i u ttassú k. 

KP!t Budapc•sh•n 1888 évi 1\pril hól.Jau . 

B. Orczy Béla. 
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