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BEVEZETÉS 

Napjainkban a tudomány- és technikátörténet vi

lágszerte az érdeklődés középpontjába került. Nél

külük lehetetlen volna, egyes korok, századok éle

tét, kulturáját, gondolkodását megismernünk. Az 

ember ősidők óta foglalkozik gyógyszerek készíté

sével, használatával. Kulturájának ez is szerves 

része. 

A magyar és a külföldi gyógyszerésztörténeti szak

irodalom különös érdeklődéasel fordul a régi gyógy

szerek felé. A tudománytörténeti okon kivül napja

ink kutatói vizsgálat alá vonják a régmult gyógy

szerelt, hogy ezáltal is eset~eg hatásás szert ad

janak a gyógyításnak. A fellendült néprajzi kutatás 

egyik ága az ethnomedicina is számtalan gyógyanya

got tárt fel. A hazai orvos- és gyógyszerésztörté

neti kutatás ismertté tett számtalan gyógyszerjegy

zéket, receptet, patikaleltárt, manuálist. Ezek 

gyógyszereiről mégis keveset tudunk, mert, hogy 

egy-egy gyógyszernév mögött melyik növény-, ás

vány-, vagy milyen összetétel rejlik, csak szórvá

nyos adataink vannak, átfogó feldolgozás hazánkban 

nincs. 
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A oisszertációs munka célja és jelentősége 

Célul tűztem ki felkutatni és bemutatni a XVIII. 

századi Magyarország gyógyszereit, materia medicá

ját. A feldolgozás tárgyául azért választottam a 

XVIII. százado·t, mert: 

1., a kifejeze·tten empil:•ikus gyógyi tás utolsó szá• 

zada, amely minte.gy kétezer év gyógyanyagát ö

leli fel, 

2., a század első felében jelennek meg az első ma

gyar gyógyszerészi szakkönyvek, 

3., még nincs hazánkban k!:itelező érvényű gyógyszer

könyv 1779-ig, 

4., a k!:iz- és orvos-gyógyszerész t!:irténelemberi is 

egységesen tárgyalt korszak. 

A tárgy megválasztásánál külön!:isen jelentős, 

hogy annak a kornak a gyógyszerkincsét mutathatom 

be, amikor még nem volt Magyarországon k!:itelező ér

vényű gyógyszerkönyv. Az első magyar nyomtatott 

gyógyszerjegyzék és az első hivatalos árszabás ek

kor }elenik meg, s az ezekben előforduló min·tegy 

négyezer gyógyszert azonosítom. Az állattan-, bo:j;a

nika- és kémia·t!:irténet szempontjából is jelentős a 

gyógyszeralapanyagok, drogok eredetének meghatáro

zása. Schneider professzor által bevezetett és nem

zetközi használatra is ajánlott osztályozási rend-
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szer szerint sorolom be a magyar materia medicá-t, 

A gyógyszerészeti technológia történetéhez nyujt 

adatokat a gyógyszerformák tárgyalása, összeségé

ben alapul szalgálhat a gyógyszerésztörténeti ku

tatás és muzeológia számára, a régi gyógyszerek a• 

zonositásához, adatolásához és reprodukálásához. 

A disszertációs munka feladatai 

Célom érdekében feladatomnak tekintem, hogy el

sősorban felkutassam a vizsgált korszak magyaror

szági gyógyszerkincskutatás forrásait, s a nyom

tatásban megjelent forrásokat kritikailag érl!íqikel

jem. További feladatom, hogy a gyógyszerkincs osz

tályozásának lehetőségát mérlegeljem, majd a nem

zetközi használatra ajánlott osztályozás szerint a 

magyar materia medicá-t feldolgozzam. Ezek után 

s·tatisztikailag is ki vánom értékelni a források 

gyógyszerkincsét, hogy igy valóságosabb képet al

kothassak.a XVIII. század materia medicá-járól. 

Feladatomnak tekintem, hogy felsoroljam és rövid~n 

jellemezzem az egyes gyógyszercsoportokat is • 

A disszertációs munka módszerei l 
l Munkámban a gyógyszerügyi szervezéstudomány méd-
·,~ 

l szereit alkalmazom, ami lehetővé teszi, hogy a 
~-",;~-----···· ......... -----~~~-
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gyógyszerkincs egységes felosztás! rendjét alkal

mazzam és objektiven értékelhessern más forrásokat 

is, valamint a hazai adatokat a külföldi eredmé

nyekkel összehasonlitsam. A gyógyszerésztörténet 

szerteágazó te:riiletei·t, a biográfiától a gyógyszer

kincsig, a gyógyszerügyi szervezéstudomány módszerei

vel lehet koordinálni, megismerni. Vizsgálataimnál 

a történeti, statisztikai, logikai módszereket al

kalmazom, mindenkor támaszkodva a tárgyhoz szüksé

ges történelemtudományok és gyógyszerészeti alap-

és szaktudományok ismeretanyagára. 



I./ A MATERIA MEDICA KUTATÁS FORRÁSAI NAGYAR

ORSZÁGON A XVIII. SZÁZADBAN 

1./ A gyógyszerkönyvek szerepe 

2./ Nyomtatott gyógyszerészi szákkönyvek 

a./ Antidotarium sive J?harmacopoea nova, 

1iberae. regiaeque civitatis 

Cassoviensis 

b./ Taxa Pharmaceutica :Posoniensis 

3./ A jezsuita gyógyszertárak leltárai 

a./ A kőszegi jezsuita patika leltára 1773 

b./ A székesfehérvári jezsuita patika 

leltára 17,74 
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l./ A gyógyszerkönyvek szerepe 

A XVIII. századi magyarországi gyógyszerkincs 

alatt a gyógyszertári tthivatalos" gyógyszerek ösz

szességét értem. Nem vizsgálom a népi orvoslás és 

a nem ttofficinális" gyógyszerek 

veskönyvek - korabeli forrásait. 

például a fü-

A hivatalos gyógyszerek :forrásai a gyógyszer-

könyvek és a gyógyszerárszabások. Nagyarországon 

1779-ig nem volt hivatalos gyógyszerkönyv. 

Korábban a gyógyszerkönyv tekintetében hazánkban 

teljes szabadság uralkodott. A középkortól kezdve 

megtalálható a gyógyszertárakban a kézzel irott 

receptgyüjtemény? az ugynevezett manuális. Ezen ki

vül különböző orvosló könyvek terjedtek el. A hazai 

gyógyszerészetre is hatást gyakorló legrégebbi 

gyógyszerkönyvek, melyek hazánkban nem voltak hi

vatalosak: 

1./ Luminare roajus 1536, 
v 

2./ Valerius Oordus: Dispensatorium pharmacopola,.. 
rum 1546, 

3./ Pharmacopoea Augustana 1564, 

4./ Dispensarium Colonlensis 1565. 
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2•4. pontba soroltakat t"'kinti az első európai hi

vatalos gyógyszerkön~>reknek (l). 

A ;földrajzi és a politikai okok meghatározták 

az orvqsi könyvek elterjedését. A Habsburg csá

szárság tertiletén elsősorbau a német szerzők mü.vei 

terjedtek el •. Bécs száraára már 15'7o-ben készült egy 

gyógyszerkönyv, amely nyomtatásban nem jelent meg, 

csak kéziratbau maradt :fenn (2). Bécs végill a 

J?harmacopoea Augustana (a továbbiakbau augsburgi 

gyógyszerkönyv} 1613-as kiadását vette át, melynek 

ujabb kiadásait használ ták több mint száz évig (~'J • . 

Az első hivatalos bécsi gyógyszerkönyv a 11 Dispen

satoriwn J?harmaceuticum Viennense 11 (a továbbiakban 

bécsi diszpenzatórium) 1729-ben jelent meg 1 az 

augsburgi .. gyógyszerkönyv mintájára készült, éte lé• 

nyegesen eltér attól. A gyógyszeralapanyagokat 

(simplicia) egyik sem tartalmazza. A hozzájuk ké

szült árazalnis viszont :felsorolja azokat. E két mü 

szi:nte tartalmazza az addig ismert teljes materia 

medicat. Például az augsburgi gyógyszerkönyv 271o

es kiadása (4) felsorolja a :forrásul szolgál!;6 sz er• 

zökett "Dioscorides, fl!esue, Oarolus Clusius, Gar

ciam ab Horto, Nicolaus JVIonaril.us, Renodaeus, Natt-

ll.iolu.s, Tragus, Tabernaemontauus, Quercetanus, 
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C l
. . s " "d j, - ., ( \ ' ' k ll ro .L:t.u.s, ~cnro erus, Ange.J..u.s Sa . .t.a m1 es maso • 

Hazánkban, nem hivatalosan, első sorban az augs-

burgi. gyógyszerkönyvet, majd 1729 után a bécsi 

diszpenz~rtóriumot b.asználták. A bécsi diszpenzató-

riu.m gyors elterjedésében még szerepet já.tazhatott 

az, hogy :Bécs a korabeli gyógyszerkereskedelem e-

gyik központja volt. 

A felvilágosodás hatására a gyógyszerkincs is 

rövid idő alatt átalakult, ez vetett véget a bécsi 

diszpenze.tóri.um korszakának. A számában erősen le-

csökkent materia medica tükröződik a Pharmacopoea 

ilustriaco-P:t:ovinciális 1774-es első kiadásában. Ez 

a gyógyszerkönyv lett 1779-·től hi vatales 1\lagyaror

szágon. A hazai gyógyszertörténet ezzel uj korszak

ba lépett, ami már nem tartozik témámhoz. 

Irodalmi adatok alapján összeségében megálla

pitható, b.ogy Nagyarországon 1779-ig nem vol t kö

telező érvényU. gyógyszerkönyv. Elterjedten, de nem 

b.i va talosan basznál ták az augsburgi gyógyszerköny

vet és a bécsi iiiszpenzatóriumot. A materia medica 

ku.tatás magyarországi forrásai közé e gyógysz.er• 

könyvek nem sorolhatók. A korszakban megjelent ma

gyarországi szakkönyvek e két gyógyszerkönyv alap

ján készültek, emiatt a továbbiakban segéd forrás

ként használom azokat. 
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2./ Nyomtatott gyÓgyszerészi szakkönyvek 

Az os2trák provinciális gyógyszerkönyv magyar

országi kötelező használata (1779) előtt hazálltban 

két gyógyszerészi szakkön;y1r jelent meg: 

1./ Antidotarium sive Pharmacopoea nova. liberae, 

regiaeque civitatis Cassoviensis. 1732, 

2./ Taxa Pharmaceutica Posoniensis. 1745. 

E két mü megjelenésének körülményeiről, történeté

ről számos irás l~tott napvilágot. Gyógyszereikről 

részletes feldolgozás eddig nem készült. A további

akban, különös tekintettel a gyógyszerekre, kriti

kailag értékelem e két forrást. 

a./ Antidotarium sive Pharmacopoea nova, liberae, 

regiaeque civitatis Cassoviensis 

Kassán 1394-től van tudomásunk gyógyszerész mü

ködéséről. A gazdag polgárvárosnak évszázadokon át 

jól müködő gyógyszertára volt, amely azonban a 

XVIII. század elején rossz hirűvé vált. Ennek a vá

rosi patikának a felvirágoztatására tett kisérlet

nek köszönhetjük gyógyszerészi szakirodalmunk egyik 

legkorábbi nyomtatott emlékét az ugynevezett kassai 

antidotáriumot 1732-ből. 

1731 március lo-én Joannes Christophorus Thau

rentil vette át a gyógyszertárt, amely a leltár 
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szarint jól felszerelt, több teremből állt, 

A nagyszámu gyógyszer alapjában véve egyezett az 

egy évvel később megjelent .Antidotarium anyagaival. 

A leltár aláírói - a városi fizik-us és az al-jegyző 

az Antidotarium aláiréiként is szerepelnek (5). 

Feltételezem, bogy J,Qh, Thaurentii a gyógyszer

tár hirnevének növelése érdekében adta ki e köny

vecskét. Az előszó tanusága szarint a régi elavult 

m1yagokat 1732 decemberében a város főterén eléget

ték, hegy senki se gy?.nusitgassa erejüket vesztett 

orvosságok árusitásával. Helyettük Bécsből ujakat 

szerzett be, ennek listáját ajánlja most a 11 jóaka

ratu olvasónak". 

A könyvecske eimlapja az 1. sz, képen látható, 

A 3-5. oldalon találjuk az előszót, amely a gyógy

szertár megujitását reklámozza, majd függelékben az 

állatok gyógyítására is ajánlja a gyógyszereket. 

Végül három orvos és egy felügyelő aláiré.sukkal hi

telesítik a patika megujitását. A 6-27, oldal tar

talmazza a gyógyszerek felsorolását. Utolsó oldalán 

a városi aljegyző felszólítását és megerősítését 

olvashatjuk, ez alai;t pedig két kezében egy-egy 

gyóg;ynövény ágat tartó angyal képét láthatjuk, 

A könyv nem nagy rendszerezőképességről tanus

kodik. A hatodik oldalán nagybetlis "Simplician ie-
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jezetcim tal.álható. Ugyanez ismétlődik a 7-8, ol

dalakon és a 9. oldal első oszlopa .felett kisbetű

vel. Ezen a l:lárou és :fél oldalon ábécé sorrendben 

közli a szimpliciákat 0 majd minden nagybetüs eim 

nélkül köve·tkeznek - nagyjából szintén ábécé sor

rend.ben - az egyes gyógyszercsoportok "acetall-tól 

"unguentau-ig {26, oldalig). Hegle:petésre a szimp

liciák: nagy része i"tt is megtalálható: flores, her

bas, pinguedines, radices, semina, A régi hagyomá

nyokhoz 4i ven a könyv végér. találjuk a szilárd kemi

káliákat, A könyv ·tele van sajtóhibával, amiről nem 

-tuüjull: eldönteni, hogy a szerző vagy a nyomda hi

bázott, A ő.isszertációra mellékletének 126-127. ol

dalán felsorolt gyógyszerek kétszer fordulnak elő 

a könyvben, ennek oka talán tudatlanság vagy a 

gyógyszerek számának szándékos szaporitása, Utóbbi 

feltevésemnek ellentmond az egyszerü desztillált 

vizek, egyszerü porok és a "komplet" gyógys>;;erek 

a könyvben jelzett szándékos kihagyása. 

A kassai antidotárium cime és tartalma nem fedi 

egymást. A szakirodalomban több szerző (6, 7, 8, 9) 

f"oglalkozik a kérdéssel és egybehangzóan nem te

kintik sem antido·táriumnak, sem gyógyszerkönyvnek. 

A kassai antidotárium csupán felsorolja a gyakor-

latban - a kassai gyÓ@.YSJ;:;ertárban előforduló 
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gyógyszerek neveit. Hié.:nyoznak l1előle az elkészi tés

re, általában a gyógyszerészetra vonatkozó adatok. 

A hivatalos megerősités sem egy földrajzi egységben 

teszi kötelezővé a használatát, hanem négy aláiré 

bizonyitja, hogy egy gyógyszer-tár gyógyszereit 

tényleg megnjitották és a könyvben felsoroltak ott 

ettől kezdve beszerezhetők. Reklám céljából készi

tett gyógyszerjegyzéknek tekinthető, amelyet a 

gyógyszertár uj vezetője (Thav.rentii) a legfriseb

ben kiadott gyógyszerkönyv, a bécsi diszpenzatóri'Uljl 

alapján állitott össze. 

b./ Taxa Pha:rmaceutica Posoniensis 

A pozsonyi rendi és polgári gyógyszertárak kö

zötti viszály (1727-1735) közvetett hatására ké

szült el az első országos érvényii gyógyszerársza

"bás a "Taxa Pgarmaceutica Posoniensisn (a további

akban pozsonyi taxa). szerzője, ~:orkos Jusztus Já

nos a pozsonyi gyógyszertárak részére készitette 

a taxát, a biráló szervnek azonban annyira megtet

szett, hogy Nária "'erézia országosan kötelezővé 

tette, A taxa 1745-ben jelent meg. 

A taxa első tiz sz~nozatlan oldalán a latin 

nyelvU bevezető, a hivatalos megerősités és az in

dex található. Ezt követi a gyógyszerek latin-ma-
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gyar-néme·t-szlovák nyelvi.i felsorolása áraikkal e

gyütt 49 számozott lapon, összesen 98 oldalon. A 

könyv utolsó ö·t oldalán található a gyógyszerké

szités taxája, valamint utasitások a gyógyszerészek, 

sebészek és bábák részére. 

Torkos a taxa beosztásának készitésekor különös 

gonddal járt el: "Am.i pedig a felsorolandó szerek 
sorrendjére vonatkozva az elrendezést illeti, 
az nem a közönséges al.fabet, hanem osztályokra 
és elnevezésekre van felosztva, amelyet a sok
kal könnyebb másikkal szemben, igen nagy mu.n
kával ugyan, de a legkiválóbb orvosok tanácsá
ra állitottam össze" (lo). 

A szimpliciák - 11közönséges materiák" - és kompo

zi.ták - ttel-készi·tett orvosságok" - két nagy csoport

jára osztotta :fel a gyógyszereket. A szimpliciák 

négy cilckelyre oszlanak: 1./ "a p<:üánták neméből 

való szerelc11 , lo fejezettel; 2./ "az élő állatok 

naméből való szerekY"3./ "a minerálék neméből való 

szerek11 ; 4./ "a tengerbe ter"!!lő szerek", 3 fejeltet-

tel (2. sz. kép). 

ll. kompozil:áknak 43 fejeze·te van, a fejezetek ábécé 

sorrendben következnek. 

Az egyes fejezetek végén eltartási. utasitásakat 

kö!Zöl:(ll). Az ex tempore készülő gyógyszerek nem 

szerepeinek a taxában, ez{·kről a 11 Taxa Laborwn" fe-

jezet segitségével alkothatunk képet: cataplasma, 

clyster, decoctum, infusu.rn, emulsio, mixtura, stb. 
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A taxa. gyógyszereinek forrásaként Torkos a bécsi 

diszpenzatóriumot nevezi meg, továbbá a következő 

instrukciót :füzi ehhez: 
"A nagyobb értékii gyógyszereket, pl. sókat, 
spirituszt, tinkturákat, higanykészítményeket 
és más vegyszereket, valamint az összes egyéb 
kompozitákat nem szabad anyagkereskedőktől, 
vásári árusoktól, falusiaktól, vándorló vegyé
szeJttől összevásárolni, hanem azokat az uj bé
csi diszpenzatórium szerint vagy más kipróbált 
szerzők eljárása alapján külön-külön ők maguk 
állítsák össze, ennek megfelelően officináju
kat a szükséges könyvekkel szareljélc fel." (12) 

A pozsonyi taxa gyógyszereit összevetettem a bécsi 

diszpenzatóriun~al és a disszertációm mellékletének 

128-132. oldalán Jtözlöm azoltnak a gyógyszereltnek a 

listáját, runelyeket 11más kipróbál t szerzők eljárá

sa alapján" kellett elkészite:ni. Az ott felsorolt 

12o tételből leszámíthatjuk azokat, amelyeket a 

megfelelő gyógyszerforma általános előállítási sza

bálya szerimt készittet a bécsi dmszpenzatóriwa is. 

Valamint tekintetbe kell vennünk azt is, hogy sem a 

bécsi diszpenzatóriwn, sem a pozsonyi taxa nem zárja 

le mereven a gyógyszerek jegyzékét, hanem egyes 

gyógyszercsoportoltnál a diszpe:nzatórium hozzáfüzi, 

hogy a hasonlóak is igy készüljenek, a taxa pedig, 

hogy a többi hasonlónak is ennyi az ára. 

A taxa a négy nyelvüsége miatt egyedülálló a 

szakirodalomban: 
"A szerek nevezéke megtalálható latin, magyar• 
német, szlovák nyelven, melyek Nagyarországon 
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használatosak, hogy mindenkinek érthető legyen 
a latin név jelentése. A magyar nevezék elké
szítése igen nagy munkát jelentett, mert az még 
nem állandó és teljes, ellenkezőleg, különböző 
könyvekben és herbáriumokban téves elnevezés 
van •. km azt gondoltam, hogy nagy lelkesedéssel 
kikutatom, hazám nyelvének dicsére. ~ervem elő
segítésére ~Jlönf'éle lexikonokat és herbáriu• 
makat, de első sorban r1elius Péter: I"iagyar Her
báriurnát - mely 1578-ban Kolozsvárot·t jelent 
meg és igen ritka - és egyéb más orvosi köny
veket és saját kéziratomat használtam fel; ez 
utóbbit Komáromban tartózkodva 1726 .. tól 1741-ig, 
ott mint a neves Komárom és Esztergom vármegye 
f'izikus-ordiná.Eius tisztjét ellátva, nagy azor
galommal gyiijtöt·tem össze. A német nevezék az 
egyesitett :Bécsi Taxából készült. A szlovák ne
vezéknél a Prágai Taxát vettem tanácsadóul és 
felhasználtam még a hires Deleschal Pál és 
Boikowszky bazini gyógyszerész urak müvei.t.ll(lo) 

A ta.xa ·vagy mind a négy nyelven, vagy csak latinul 

adja a gyógyszerek neveit. Az előszó fenti idézeté

ből is kitűnik, hogy a gyógyszernév - elsősorban a 

növénynév - szinon~mák már abban a korban is fejtö

rést okoztak, sok ellentmondást tartalmaztak. A ki

váló növényismerő Torl:os Jusztus e müvével a mai 

kutatónak is segitséget nyujt a régi koifok növény

név megfejtéséhez, jó kulcsot ad Melius Herbáriu

mának megértéséhez. i'íeli.us magyar ~IJ.övény-.aevei t két 

évszázad elteltével a hivatalos gyógyszernevek 

rangjára emeli, ezáltal kiterjeszti azok használa

tát. 

Torkos Jusztus a gyógyszerek árának megállapi

tásánál is nagy gonddal járt el. Tekintettel vol t 

a népre és a gyógyszerészekre. Utóbbiak szempon·t-
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jából figyelembe ve-tte 11A közterheket, károsodása~ 
• 

kat és káreseteketil és egyéb veszteségeket, A kül

földi szerek tekintetében - mai szóhasználat·tal -

mozgóáras: csillaggal jelölte a változó áron besze

rezhető külföldi szereket. a1nihez átszámolási sémát 

adott meg.a következő utasitással: 
nHogy erről a közösséget biztositsuk, a gyógy
szerésznek félévenként árjegyzéket, ••• kell ké
sziteni, és a helyi i,elettes hatóságnak és a 
fizikusnak be kell mutatni, valamint látható 
módon a gyógyszertárban közszemlére ki kell 
i'iiggeszte:ni, 11 {lo) 

Ezen utasitás végrehajtásáról nem találunk adatokat 

a szakirodalomban, Ez:;el szemben a szakirodalom ar-

ról ir - talán Ernyeytől eredezte"tve -, hogy a ma

gyar Gyógyszerészek idegenkedve az osztrák árszabvá

nyoktól »sulyos anyagi áldozatok árán isll a pozso~ 

nyi t~t használták közel hetven évig (13). Ezt az 

áll.itást a mozgóárak r1liatt .felül kell vizsgálni, 

Továbbá a pozsonyi taxa és a bécsi taxa ujabb kia

dásai ártételeinek üsszehasonlitásával a gazdasági 

háttér feldolgozásra vár. 

A pozso:ayi taxáról számos cikk (9-19) jelent m 

meg. Gyógyszereiről addig átfogó feldolgozás nem 

készült. Tunner (16) irt az állati eredetü gyógy

szereiről. Egy korábbi munkámban (2o) meghatároztam 

a növényi drogjainak anyanövényeit. 

A pozsonyi taxát gazdag tartalma alapján gyógy-

• 
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szerkönyvnek, vagy gyógyszerkönyvet pótló münek 

tekintik egyes szerzők, ami helytelen. Azért nem 

nevezhetjük gyógyszerkönyvnek, mert a gyógyszerkönyv 

ismérvei közül a gyógyszerek előiratai t és mv..nka

módszert nem tartalmazza. ./l..nnak kell tekintenünk, 

aminek Torkos is nevezte: 

"Laistromia és Árra a Patikabéli Orvosságoknak 11 • 
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3./ A jezsuita gyógyszertárak leltárai 

A jezsuiták erőszakos, ellenreformáló céljaik 

elérésére, a nem római katoliku.s lakosság befolyá

solhatóságának érdekében és nem utolsó sorban gaz

dasági okokból állitottak gyógyszertárakat, 

Hazánkban Nagyszombatban, Pozsonyban, Kassán, Eger-. 
ben, Székesfehérvárott, Kőszegen, Trencsénben, 

Győrött, Kolozsvárott és Komáromban vol·t gyógyszer

táruk, l'Uután 1773-ban XIII. Kelemen pápa felosz

latta a jezsuita rendet, Magyarországon a helytartó

tanács vette át vagyonukat, igy kerültek a jezsuita 

gyógyszertárak gyógyszerei, eszközei, könyvei és 

butorzata is lel tározás alá, A patikal.el tá~·akat a 

városi~, megyei fizikusok, a helytartótanácstól ki

küldött képviselő és a helybeli magisztrátusi 
' 

tisztviselő jelenlétében vették fel, 

Tém:m szempontjából szerenesés dátum a leltáro

zás időpontja, mert közel egy időpontban rögzíti 

több gyógyszertár anyagát, abból a korból, amikor 

még nem volt kötelező érvényű gyógyszerkönyv, nem 

érvényesült még a nagyszombati egyetem hatása sem, 

Igy a vizsgált korszakról bőséges, megbizható for

rásui szolgálnak a leltárak, A régi gyógyszerkincs 

- amit a leltárak is rögzítenek - éppen ebben az 
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időben avult el, a szó szoros értelmében ment nm-

zeumba. Ugyanis a helytartó·tanács 1775. dec, 4-i 

leirata (21) szerint a kassai, trencséni, egri és 

pozsonyi je z sui ta patikákból a nagyszombati. égye

tern természettudományi gyüjteménye részére kellett 

beszállítani egyes anyagokat. 

Disszertációmban a kőszegi és a székesfehérvá

ri jezsuita patikák leltárait dolgozarn fel a materia 

medica megismerése céljából. 

a./ A kőszegi jezsuita patika leltára 1773 

Kőszegen a jezsuiták 1743-ban kértek a városi 

tanácstól gyógyszertár~felállitásához jogot. A pa

tikát 1744-ben nyitották meg (22). A következő év

ben elkészült a patika butorzata, amely 19lo-óta 

az Iparművészeti Muzeumban található, a közeljövő

ben restaurálva kerül vissza Kőszegre. (3-4.sz. kép) 

A rend feloszlatását követően felvett leltár 

(23) 1189 téte.lben sorolja fel a gyógyszereket. :E• 

gyes gyógyszercsoportok kétszer is előfordulnak. 

ami a két helyen való tárolásra, vagy téves felvé

telre enged következtetni, A leltár végén 12 tétel

ben a gyógyszeres edények, 15 ,'tételben pedig a la

boratóriumi eszközök vannak • .(<',leltár végösszege: 

3234 rhénus forint 42 dénár (5~sz. kép). A gyógy-



3.sz. kép: A kőszegi jezsuita gyógyszertár officinája 
(részlet) 

4.sz. kép; A kőszegi jazsuita gyógyszertár officinája 
(részlet) 



5.sz. kép: A kőszegi jezsuita gyógyszertár leltá-

rának utolsó lapja 
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szerek árait az 1765-ös bécsi taxa szerint állapi

tották meg. 

A leltár gyógyszereinek sorrendjéről feltéte

lezem. hmgy az az officina tárolási sorrendjét kö

veti. A butorzat közeljövőben készülő ujabb resta

urálása választ adhat feltevésemre, A leltár adatai, 

valamint a még maglévő korabeli edényzet és a pol

cozat máreteinek ismeretével rekonstruálni lehet 

az 1773-as officinát. 

A leltárban megtalálhatjuk az alkémiai jeleket 

is (6,sz, kép), amelyeket valószinüleg akkor hasz

náltalc, ha az edényen ·is az szerepelt, 

b./ A székesfehérvári jezsuita ;patika leltára 1774 

Székesfehérvárott a jezsuita rend 1745-ben vá

sárolta meg a város 1688-ban alapitott polgári 

gyógyszertárát. A patika ezután bekerült a rendház 

épületébe. 1757-ben készült el az uj berendezése, 

amely a jezsuita fafaragó müvészet egyik legszebb 

magyarországi alkotása. A rend feloszlatása után a 

patikát le1tározták, majd árverés utján ismét polgá

ri tulajdonba került (24, 25). Ezután a patika ki

költözött a rendházból a mai helyére és ott mükö

dött az eredeti butorral 1971;,-ig. 1975 május 22-én 

mint 11Fekete Sas Patikamuzeum 1~ nyilt meg (7.sz,kép). 



6.s~. kép: A kős~egi jezsuita gyógyszertár leltá

rénak egy lapja 



?.sz. l::ép: A székes.fehérvári Feketa 3as Patikamuzeum 
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Az 1774-es leltárt (26) Takács Sarolta tanulmányoz

ta és arról rövid beszámolót irt (27). 

A leltár eimlapjának tanusága szerint a bécsi taxa 

tételei alapján határozták meg a gyógyszerek árát, 

Ugyanakkor a pozsonyi taxát is használták a gyágy

szerek minősitéséhez és csoportositásához: a lel

tár végén az aláirók bizonyitjál{, hogy "áz irásban 

szereplő gyógyszerek tökéletesen megfelelnek a 

Taxa Posoniensis minden követelményének". A fenn

maradt leltár sajnos nem az eredeti, hanem a leltár 

felvétele után két nappal készült másolat - 1774 

november 16-án: "a jelenlegit a behozott eredeti

vel azonosnak bi.zonyitjuk, Királyi megbizott. 11 A 

másolás egyuttal rendszerezést is jelenthetett, mert 

pontosan a pozsonyi árszabás sorrendjét - és nem 

a bécsit! - követi a leltár, Emiatt a patika teljes 

rekonstruálására kevesebb esélyünk van, mint a kős 

szegi esetében. 

Az edényzet és az eszközök leltára preciz, részle

tes. Az eredeti edények közül ma is sok megtalál

ható a Fekete Sas Patikamuzeumban (8-9.sz. kép). A 

i'ém edényeket - ezüst, velencei réz, réz, vas, ón 

és eszközöket sul:y-uk és darabszámuk alapján, a 

fém egységárának megadásával é.razták, 

A lel tár tartalmazza a pa ti ka kön;y-vei t is 14 



,..-, c<r- k' • o .. };,Jz •.. ep. l:veg :ü1ványedények a székesfehérvári 

jezsuita gyógyszertárból 

·. 

9.sz. kép: Fatégelyek a székesfehérvári "Fekete Sas" 

Patikamuzeumból 



forint értékben, melyek a következők: "Dispensato

rium scilicet Vienense Brandenburg augustana cum 

Taxis Vieneusis et Posoniensi i'tem herbaria I'íathio-

li et Tabernae JVIon'tani cum Schraedero et Minsichto 

Apotheca appertinentia,u 

A restaurált patika fiókjainak és edényeinek 

felirata nem a j.ezsui ták korából származik, hanem 

az 1811-es átfes·tés idejéből, A korábbi feliratokat 

ekkor valószinüleg megsemmisi'tették. A Patikamuzeum-

ban a restaurálás után még későbbi feliratok is ol

vashatók, mint pl.: Natr, salicylicum, ami gyógy

szerésztörténeti szempontból kifogásolható. A betü

hibás restaurálásra jó példa a forgalomba került 

9, sz. kép is, amelyen két felirat - Oost. amai, 

sem. papaalo - hibás, helyesen: oost. amari, Sem. 

papa vero. 



II./ A l'IJATERIA NEDICA OSZTÁLYOZÁSA 

1./ Az osztályozás célja 

2./ A Schneider-~éle osztályozási elv 

3./ A XVIII. századi magyarországi materia 

medica osztályozása és egyes gyógyszer

csoportjainak rövid leirása 
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l.í Az osztályozás célja 

A gyógyszerkinc.:; a következő változásékon ment át 

az idők folyamán. A középkorban a növényi. drogok 

alkották a i'őállományt, Ez bővült a paracelsusi 

szerekkel. A XIX. században elsősorban a növények

ből izolált szerves kémiai anyagok szaporodtak el, 

később a szi.ntetikus szerves termékek száma növe

kedett, Az utóbbiak bonyolult előálli.tása és.meny

nyiségi okok miatt a gyógyszeranyagilik gyártása a 

gyógyszertárból a gyógyszeripar felé tolódott el. 

Az ugynevezett gyári gyógyszerkészitmények jellem

zik a mai gyógyszerkincset, 

A gyógyszerkincs változásánal~, fejlődésének nap

jainkig való nyomonkövetése olyan felosztási rend

szert igényel, amely azután visszatükrözi a fejlő

dést, A gyógyszerek nagy száma - általában minden 

korllzakba.n 2-3ooo - és a források eltérő beosztá

sa ki.i.lönösen indokolnak egy egységes osztályozást, 

Illár a sz&.zadfordulón Ernyey (28) és Alexander 

Tschi:i:ch felhivta a figyelmet az összehasonlitó 

gyógyszer::Cönyv történet müvelésére. Tschi.rch gon

dolatán elindulva Wolfgar1g Schneider az 1.95o-es é

vek elején :felismerte, hogy az összehasonlitó 
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gyógyszerkönyvtörténet müvelésével meg lehet al

kotni a gyógyszerészet fejlődéstörténetét, csupán 

egy egységes rendező elv szükséges hozzá. Azután 

felállitott egy rendszert, amely alkalmas a gyógy

szerkincs tudományos osztá1yozására.(29). 

Schneider az osztályozás :főbb követelményeinek a 

következőket tartotta: 

1./ A gyógyszerkönyveket a bennük .foglalt materia 

medica alapján bírálja el, 

2./ egységesen értelmezzen mi.nden gyógyszerkönyvet 

és a materia medica más forrásait, 

'3./ a gyógyszerkincs statisztikai.lag értékelhető 

legyen. 

Schneider munkatársaival együtt 1961-ig 6o gyógy

szerkönyvet, számtalan taxát és leltárt dolgozott 

fel német területről. A rendszer igy alapos kipró

oálásra került, majd 1961-ben nemzetközi használat

ra ajánlotta azt {3o). Továbbá felhívta a kutatók 

:figyelmét arra, hogy az egyes nemzetek gyógyszer

kincsének feldolgozása után egységesen tekinthet

nénk át az európai, majd a világ gyógyszerkincsét. 
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2./ A Schneider-féle osztályozási elv 

Schneider professzor a gyógyszerkincs osztályoy 

zásának elvét először 1957-ben tette közzé (29). 

Később ismertették azt munkatársai is egy-egy kor

szak anyagának közlésekor (31, 32), A gyógyszer

történeti l.e:xi.kon (33) III. kötetének magyarázata

ként is megjelent az osztályozás elmélete. 

A Sclmeider-féle osztályozási elv sze:r:·ves része a 

gyógyszerkincs történelmi periódizálása: 

I.: l 6oo előtt 

II.: 16oo-167o 

III.: 167o-18oo 

IV.: 18oo-187o 

v.: lH7o-195o. 

Ez a korszakelás a gyógyszerészi kémia periódusait 

jelenti (34), hozzáfüzve, hogy Schneider az 177o

l8oo közö·~ti időszakot átmeneti kornak tekinti. 

Schneider professzor az egyes korszakok jelentős 

né~ue··t gyógyszerkönyveiből felálli t otta a "Ileutscher 

Pharmacopöe-Standard 11 (I. II. III. IV. V,)-okat, 

valamint a caxákból a "Deutscher Taxen-S·tandard" 

(I. II. III. IV. V.)-okat, 

A Schneider-féle osztályozási elv vázla·tát az 

I.sz. táblázatban foglalom ijssze, Az első oszlopban 

oszlop-
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táblázat: A Schnei.de:u:-.féle osztályozási elv vázJ..ata 

I. oszlop: németül II. oszlop: latinos átirással 

I. S I M P L I C I A 
Pharmazeutische G~~d• 
materiallen 
pflanzliche Grundmateria-
llen . 
Tierische Grundmateriallen 
Nineralische G~ndmateria
li<m 
Pharmazeutika 
Pflanzliche Pharmazeutika 
Tierische .Pharmazeutika 
Nineralische Pharmazeutika 
Chemische Pharmazeutika 
pharmazeutikalien 
Pflanzliche Pharmazeu.vJ.K<~~.~~ 
en 
Tierische Pharmazeutika
lien 
Jvlineralische Pharmazeuti
kalien 
Chemische Pharmazeutikalien 
Pha:rmachemika 
Organische Pharmachemika 
Anorg~~ische Pharmachemika 
Gemi.schte Pharmachemika 
Galenische Pharmachemika 

I

Pharmachemika.lien 
Orgo;mische Pharma.chemi
,kal~en 

I
IAnorganische Pharmache
rnikalie:n 

' Gemi.schte Pharma.chemikali.en 
Galenische Pharmachemika
lien 
l Gh"émopharmazeutika 
' ·organioche Chemopharmazeu-
tika 
Anorganische Ohemopharma
zeutika 
Gemisch:te Ohemopharmazeu
tika 
Galenisebe 
ka 

IVIateriae naturales 

vegetabilia 

Animalia 
!'li neralia 

Pharmaceu.tica 
Phi.to:pharmaceu.tica 
zoopharmaceutica 
Ninoralopharmaceutica 
Chemipharmaceutica 
PharmaceuticaJ...:t.a 
Phitopharmaceuticalia 

zoopharmaceuticalia 

Nineralopharmaceu.ticalia 

Chemipharmaceuticalia 
Pharmachemica 
Pha.rmachemica organica 
Pharmachemica anorganica 
Pharmachemica mixta 
Pharmachemica galenica 
Pharmachemicalia 
Pha.rmachemicalia organica 
Pharmachemicalia anorganica 

:Pharmachemicalia mi.xta 
Pharmachemi.calia galenica 

Chsmopharmaceutica 
Chemopharmaceutica organica 

Chemopharmaceutica 

Ghemopharmaceutica mixta 

Chemopharmaceutica galenica 



I.sz. táblázat folytatása 

' 
l I. oszlop: németül n. oszl.op: latinos átírással 

13 Chemopharmazeuti.kalien Chemopharmaceuticalia 
Ba l O:eganische Chemophar;na- l Chemopharmaceuticalia or ganica 

. 

l 
zeuti1mlien 

Bb Anorganische Chemophar- Chemophamnaceuticalia a:nor-
1 mazeutikalien gnni.ca 

:Be Gemi.schte Chemopharmazeu- ChemopharnJaeeutiealia mixta 
tikal1en 

Bd Galeni sc he 
z eu tikali en 

Chemopharma- Chemopharmaceutical:i.a galeni ca 
-

II. c o jVj :p o " 
.. , 

T A .:> .1. 

l .. A Kombipharmazeutika Combipharmaceutica 
B Kombipharnlazeutikalien Combipharmaceuti.calia 

- - ~~~-- ~--~---•-••-~.~~---o~-- --~- -- "~-~~~-~--~-~- --~-o.- --······ ·-

2. A Kombi.gal.enika Con;bigale:rüca 
B Kom bigalen.ikali en Combigale:nicalia 

;s. A Kombichemika Conbichemica 
B Kombicheraika Combichemicalia 

··-----··· ···------------
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baxl az általam kiegészitett és latinosan átirt ne-

veket adom meg, M3 átirást a nemzetközi használha

tósá.g céljából kéBzi tettem. 

Az osztályozás magyarázata a következő: 

I, főosztály: SIEPLICIA 

Szimpliciák: egyszerU növényi, állati ' es ásványi 

anyagok, továbbá Yegyi termékek és más egyszerű 

technikai termékek, 

l. osz-tály: materiae naturales 

~eermé sze t ben e1ő!i!ord.uló alapanyagok. 

Al osztályok: 

a./ vegetabilia, növényi drogok 

b,/ animalia, állati ered.etü drogok 

c./ mineralia, áeván;)"ok, 

2, osztály: \)harmaceutica/-li.§/ 

Gyógyszerészeti. technikai m.üveletek segitségével 

készitett termékek, 

Alosztályok: 

a./ ;phátopharmaceutica/-lia/, növényi erecietüek 

b./ zoopharmaceutica/-lia/, álla·ti eredetüek 

c./ mineralopharmaceutica/-lia/, ásványisk 

d./ chemipharmaceutica/-lia/, kémiai ered.etüek, 

Kivételek: 

l./ Ha a nechanikai müvelet célja az a..'lyag tiszti-
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tása, vagy a természetes hatóanyag izolálása, akkor 

azok a 4. illetve 3. osztályba tartoznak. 

2./ Ha a technikai miivel.et során a végtermék kémia.li 

összetételében változik, akkor az a 3. osztályba 

soroland ó. 

3. osztály: .P1armachem_!caf-lia/ 

Kémiai roliveletekkel előállitott anyagok, vagy a 

gyógyszerészet.i technikai müveletek közben végbe

menő kémiai átalakulás termékei. 

Alosztályok: 

a./ pharmachemica/-lia/ organica, szerves vegyi 

termékek. Fő tömegukben egységes szerves kémiai 

anyagok, vagy ennek nevezhető keverékek. 

b./ :pharmachemicaf-lia/ anorga:nica, szervetlen 

anyagok. Fő tömeglikben egységes szervetlen 

kémiai ·termékek, vagy annak nevezhető keve

rékek. 

c./ .I?.harmachemica/-lia/ mixta, vegyes vegyLUetek. 

Fő tömegukban egységes szarves és szarvetlen 

alkotórészekből állnak, vagy annak tekinthe

tő keverékek, mint: 

1./ a hatást hordozó fém szerves kötésben, 

2./ a vegyületben kaJGionként szereplő fémek, 

az alkáli fémek és az ammónia kivételével, 

3./ a hatás szempontjából :fontos szarvetlen 

\ 



- 27 -

JVIásfaj'ta anorgani.kus szubszti.tuensek szer

ves kötésben a szerves vegyületek között 

találhatók. 

d,/ pharma2h~mica/-lj&/ galenic~, a készitmények 

nagyrészt természetes szerves anyagoktól e;, 

rednek, kémiai összetételük azonbaJa egysze!e' 

rü módon nem definlálható., 

Kivétel: ha a természetbe.n előforduló hatóanyag 

·tisztitására vagy i.zolálására alkalmazzák a kémiai 

müveletet, akkor az a 4. osztályba tartozik. 

4. osztály: .sJl..!!El.o;eharmaceuti.ca/-lia/ 

~'ermészetben előforduló, vagy mesterségesen elké

szi. tett hatóanyagok, amelyek a gyógyszerésze·ti 

·technikai. vagy a kémi.ai. müveletek utján keletkez

nek. Az előállitás során a végtermék elkülönül a 

hatástalan, vagy nem ki 'ránt hatásu részektől, 

Alosztályok: 

a./ ~e~~~~uti.c~/-li.~r~i.ca, szerves 

vegyületek. l',eghatározásuk: mint 3a: phar

machemica/ -lia/ orgenica, 

b./ chemppharmaceutica/-lia/ anorgani.ca, szer-. 

vet~en vegyületek. Meghatározásuk: mint 3b: 

pharmachemi.ca/-lia/ anor;:;anica. 

c./ ~hemoph~maceut;tca/-lia/ m:'~, kevert ve

gyületek, lVIeghatározásuk: mint 3c: pharma-
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chemica/-lia/ mixta, 

d./ chemoJ!hal'!ll~.t~.caL-ll.a/ galenica, 

i•leghatározé.suk: mint 3d: phel'!llachemica/-lia/ 

galenica, valamint; a végtermék csak rész-

ben kii.lönül el a ki.i.ndulási anyagoktól. 

Kiegészítés: ha e. 3. és a 4. oszté.lyba sorolt anya-

gok a gyógyszerészeti. technikai müveletekkel to-

vábbi :feldolgozásra :terL\lnek, akkor azok a 2d al-

osztályba ~Jorola:n.dók. 

II. főosztá.ly: CO!f.LPOSITA 

A szimpliciák négy osztályának anyagaiból alő-

állitott többkomponensü készi.tmények, Va{by a vegyi 

átalakulás olyan termékei, amelyekben nem vesz 

részt mi.nden kii.ndulási. an:rag. 

l. osztály: combipharmaceutica/-lia/ 

A készi-tmény a kiindulási anyagok összege, 

2. osztály; combigalenica/-lia/ 

Nem adc1i ti ve tartalmazza az összetevőket, a vég-

termék különválik a kiindulási anyagoktól, 

3. osztály: combichemica/-lia/ 

Az előállitás során kémiai reakció zajlik le, a-

melyben legalább egy kom.pon<;;ns :r1em vesz részt. 

A szimpliciálc és kompoz i ták mi.nden osztálya, 
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illetve alosztálya "A" és "B" részre ki.Uönül. A 

nornenklaturában a "B" rész rnegki.i.lönböztetésére 

Schneider a "-lienl' végződést használja, Helyette 

disszertációmban a "-lia" végződést alkal!ilazom, 

mert ez lat.i.nos és azonos hangzásu a természetes 

anyagok neveivel: vegetabilia, animalia, mineralia. 

Az "A" jelzi a gyógyszer·tárban készülő gyógyszere

ket, a "B" a gyógyszertáron kivill készülő gyógy

szereket. 

Az osztályozásban emlitett munkamódszerek alatt 

Schneider a következőket érti: 

G,;y<Ztb~eré szetl;_ te~"t:.!!2Jca.L_mü.!~: 

A gyógyszerészetben ismert teclmikai munkamód

szerek használatát jelenti, igy: 

1./ formavált.oztatás: porítás, reszelés, préselés 

keverés, kavarás, stb., 

2./ oldószeres eljá:rások: oldás, szürés, üllepités, 

dusitás, dekantálás, perkolálás, dial:i.zálás, stb,, 

3./ hőközlés: ssáritás, bepárlás, főzés, stb, 

Kémiai rrrlivel~: 

1./ hőicözlés: szub1imálás, desztillálás, olvasztás, 

izzi tás. 

2./ biológiai eljé.rások: erjesztés, ro·thasztás, 

3./ reakció közvetités: levegővel, fénnyel, stb. 
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A Schneider-f'éle osztályozás tehát a gyógyszer 

származásán, a gyógyszerkészítás munkamódszerén és 

a végter-mék kémiai összetételén alapul. Ebben a 

:rendszerben minden gyógyító anyag helyet kap. az 

egyes oszté.lyok kapcsolatban állnak eg:y"1llás1;al. 

3•/ A XVIII. századi mag;Iarországi n;ate:r·ü. medica 

t
...... ,. .. EEZ aJ..yozasa- es egyes gyógysz~rc~OPDrtjainak 

rövid leírása 

il. Schneider-féle osz'cáylozási elv alapján fel-

tárt;:;m és osztályoztam 2. XVIII. századi mc.gyaror-

szági materia medicá-t. Értékelő munkámhoz első-

sorban a bécsi diszpenzatórium: ,:~,729-es kiadását, 

l!lásodsorl18.11 e.z augsburgi gyógyszerkönyv 1'/lo-es 

kiadását hasanáltam. ligyes kémiai készitmények e-

setében Sclmeió.er (33), Schröder (31) és Víietschc

rec:t!; (52) munkái t vettem alapul. 

Az osztályozott materia Eledicá-t diss,•ertációm 

adattá:rában közlöm. Az adattár a Schneider-féle 

osztályozás sorrendjében tartalmazza a gyógyszere'"' 

ket. Az osztályokon belül ábécé sorrendben, külön 

cimszó alatt közlöm a gyógyszercsoportokat, gyóg:y

szeri'ormákat. Ezekről a következőkben rövid áttekin-
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tést adok, :igy az osi!,t!'ilyoz<?.st jobban roegvilágitom, 

valamint közlöm az egjrE>s gyógyszercsoportok, gyógy

szerformák késr:itésmódj&.t. Ezzel .a XVIII. századi 

gyógyszerkészités történetéhez nyujtok adatokat. 

Simplicia 

l. osztály: materiae naturales 

A természet három 11 országéJ:ó1 11 származó alapanya• 

gok beszerzés, gyűjtés, termesztés vagy tenyésztés 

utján kertiltek a gyógyszertárakba. 

2. osztály: IJharn(~-cetrtica/-li,~/ 

2Aa: ;phitopharmaceutica: 

növén3ri porok, lisztek. 

2Ab: zoo:pharmaceu~: 

reszelt és poritott állati erea.etü drogok. 

2 Ac: minera1,9J.1h~!:_!!!.~~.:li..~: 

apritot"t ásványi anyagok, 

2Ad: chami:ph~uaceutica: 

a 3. vagy a 4. osztály módszereivel előá.lli.;. 

tott, azután átkristályositott, mosott, ége-

tett, reszel t var;y tisztHot t; ken'likáliák. 

2Bc: mineralopharraace~ticfl__li~: 

Terra sigillata: agyagból gyv.rt korongok, pe-
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csétnyomattal. Származási helyük szerint különböz

nek, ami t nevtik jelez. Emli tésre méltó a kassai 

ru1tidotáriumban szereplő Terra sigillata Strigen

sis, mert esztergomi agyagból készült. 

2Bd: chemipharmaceuticalia: 

!•letalli foliati: fémlemezek, 

3. osztály: phar;nachemica/-lia/ 

3Ab: pharmachemica anorganica: 

liiagisteria anorgrulica ex animalibus: állati 

eredetii drogból ecetsavval, salétromsavval, kénsav

val vagy káliumkarbonáttal készitett (lecsapott) 

termék, összetételük: kálciumlcarbonát, illetve 

kálciumszulfát. 

Nagisteria anoJöJL~=\:.ca ~ Í;le~: féldrága-, 

és drágakövekből az előzőhöz hasonlóan készitett 

termékek, 

Magisteria anorganica: két sze:rvetlen keraiká

lia oldatából lecsapás utján előállitott anyagok. 

Regulus: a Regulus ru1timonii (siTiplex) és a 

Regulus martialis redukcióval előállitott fém an..: 

timon (35). A többi regul us a fém rur&imonnak külön

böző fémekkel (at>any, ón, ezüst) készült olvadékai, 

eutektikumai. 

Salia herbarum: nagy választékuk ellenére ve-
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gyi összetételükben mind azonosak. Készitésmódjuk: 

a szári tot t növény-i. drog elha:mvasztá.sa uti:n a hamui; 

vizzel extrahá1ni és főzni kell, majd szürni. A ki

vonást uj vizzel a:,.·m;riszor kelJ. megis.mételni, amig 

a viz lugos ize más nem érződik. Azután párologta

tással a ki vonatot be kell si:,riteni • majd mérték

letesen hevíteni kénnel. A mpradékot vizben oldani, 

szür-ni, berJárolni, végtil kri!:Ttá.lyositani kell, 

Schröder (36) vizsgálatai sterint asalia herbarum 

fő tömegében káliUlllkarboná:t (56,o%). tartalmaz még 

nátriumot, szulfátot és kloridot. Sohröder a rep

rodukciós vizsgálatai sor3.n a kénnel való hevi té st 

nem alkalmazta. A fenti előirat alapján a végter

mék valószinü poliszulfidelegy (kér~áj), 

jrinctvrae che!flicorum: szervetlen anyagok ol

datai, amelyek valamilyen kémiai eljáJ:'4.s utján ke

letkeznek, Végső soron a kiindulási anyagból ké

szült J4vonatok (tinkturák). 

3.Ac: pharmachemica mixta: 

Salia ex __ ~2rinis: más nevf.;: sa1ia solubilia. 

Tengerből származó anyagokból (koráll, igazgyöngy, 

gyöngyház, rákszem) ecetsavas kivonáBsal, bepár

lással nyert kristályok, Einél káliun:ace"Gá.t, 

3Ad: :QharJ!lachemica ~l;l;!enica; 

Ba1sama su~~: kéntartalmu zsiros-, vagy 
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illó olajok. A készítéshez b.a.szn::ilt olaj fajtáját 

nevében horéi.ozza. 

( Gurumi gnttae) se_.vval ( kénsav) készitett kivonat á-

ból vizze1 csap;iák ki. az oldott gyantás részt. 

e:redetli anyagökból száraz desztillációval előálli-

tott olajok. 

SaUa volatilia: szakaszo:;; lepárlás sor&.n a 

s<'Fblimációf:! frakciów 

Szal\8 sz os s~~áraz lepárlé.esal több gyógyszercsoport 

ls készült • .Az alapanyag általában állati d:rog • .A 

többféle gyógyszerceoport előállitását a Spiritus 

. 1 t"l" (11" 1C" 1'7 ?9 101 ) cornc' cerv~ vo a J. ~s .-~"P• v1en. _ ,_ • '"' .p. 

l -· ... " 't b e o~ratia al . .:::..p;;s:n mu(.a om. e: 

n vedd a szarvas b;a.rv öeszevagö..al t sulyos darabja-

it, tedd cserép retortába; nyilt tüznél élesztilláld 

tágEtS felfcgó eetért~rbe $dd .. ig, amig töhb :pára már 

nem keletl~ezikt .A desztilláció során spiri"tusz 

gyi.i.jtetett egybe, a EÓ és az olaj eg:ymástól sz&-

bály szerint elválasztassanak, a Spiritus cornu 

cervi az olejtól elvé.lasztva, rektii"ikáltassék, a 

só :pedig égett szarvas szexv ( Cornu cervi ustv.m) 

hozzáadáeé.v-a1 és kü: adag szesszel (Spiritus vi:ni 

rectificatissi.mus) szublimál tassék üveg edényben. 



Az olaj k'ctlső használatra rektifikál tassék retor

té,ban hé'imu hozzáads.sával, a maradék (Caput mortu

um) izzitassék fehérre, ez az égetett szarvas szarv 

( Oornu cervi ust1.tm). 11 

fehát itt egy m:liYelettel készül a spiritu.s volati

lia, olea destillata chemica és a salia volatilia. 

A Jffolyékony frakcióból rektifikálással a spiritust 

és e.z olajat nyerték. A szllárd frakcióból a salia 

volatilia szublimáltatott, A nem illó maradék (Oa

put mortuum) izzitásával szintén gyógyszer (Cornu 

cervi ustu.m) kósz·Ult. 

~E.!'~emic.i s.impl.ices: a száraz lepá.rlás 

könnyen illó frakciója (spi.r.itus!). A fentileirás 

szerint készültek, 

4. osztály: chemouhaEJ!a.ceutica/-lia/ 

4-Aa: chemoJ?:'le:rmaceu.ttya or,t.l;,ani~: 

~ia essentialis: a növényi hatóanyag izolá

lásához három gyógyszer szelgáltat példát a XVIII. 

századból, Sal acetosellae (Disp. Vien, 1729. 257. 

:P. ) 1 "vedd az erdtü madársóska ki p ré se l t és ti sz-

titott levének nagy mennyiségét, :főzd be harmad 

részre üveg edén~,·ben, hel;Tezd hüvös helyre, hogy 

kristá1yok keletkezzenek, mel.yeknek ki vétele után 

a megmaradt :folyadék ismét pároltassék be és ujból 



tedd félre a kristályosodáshoz, az összeg~~lt só 

a szennyeződése:l:'Gől csekély me1myiségü vizzel öb-

li ttesGk és szá:ci·taék meg. u A só összetétele: ká-

liumhidrogé:aoxalát ( 37). 

A Sal berberura va.J.ószin:ileg borkősav. 

A sa.J.. essen"tiale cllina chinae a segédlettil hasz-

nált gyógyszerkönyvekDen nem fordul elő. 

4Ad; chewopharmaceutica galenica 

Aceta simn.iicia: az egysze:r·ü gyóe;;yszeres ece-

tek egy növényi drog párolt ecettel készitett kivo-

natai. Hatásuk ugyanaz, Dlint a kiindulási drogoké, 

Animalia us ;:;a: eJ.. hamvasz to·t;t á.ll&ti drog 1 nagy-

részt kálci"Lilllf"oszfátból és kálciill!!kari:Jonátból áll-

nak. 

Aguae des·tillatae simplices: egyszex·ü desztil

lált vizek - ma aromás viznek nevezzük -, egy drog 

vizes forrázatából desztillálással készülnek. 
o 

Aquae de'tillata.!' sinrplioés cum vino: egy drog 

borral készí tett desztillál·t kivonata. 

Essentiae simplices: szines fol;ydékok, Egy 

növényi d.rogból alkohollal egy::;zeri vagy két-há-

rou;::;zox·i ki vonással, majd préseléssel és szü.réssel 

késziilnek, Alkohol helye·tt haszná.Latos ugyanannak 

a növénynekaszeszes kivonata is. Pl.: Essentia 

abs;ynthil. i" e hér ürömiübői!l Spi:d tus absyn·thii-vel 
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klsziJ.lt. 

Extrs..cta a kiindulási ö.rog tu.lajdoa-

készülhet szesszell ext-

e2:tracta -vinosa, vagy 

vizzel.: extrecta aquosa. 

A bécsi üi f~zpenzatóriu.lt S.l.té~lár::.oz előira ta szeri.nt 

az egyszerü extraktumok a növény levéből, vagy ha 

, ' k~ ,.,. ~; ........... ., - ... .. , .,. k a ar·og eza:rc.z, a ... Kor a .r.oze-c;e O ü .J.. J:ceszu .. L •• üe "", be pár-

lB.ssal, alkoholl.al való konz_ervé"lásoal. 

:E'aecul_§;: a "lisztes seprelék11 Schrader (58) 

d.iszpenzató:rium 

előirate ~ .. E'aecula.e :cadicis Aranis - a keményi·t;ő i-

sz&polásos előálli·t;i:.sát tartalmazza: a gyökeret 

jómiuősógt~. viczel ltőmossé.rban EU.Zatja~ ki:nyomkod-

tacja, A ki présel t l.evet üveg edényben :félre~fi'=''teti 

a i'ehér por i.:Tlepitéséhez. Hajd d.ekan-tá1áásal a 

a marao.ékot megszá:r·i t-

t~-)tja. A I\sec1.4lac acotoz:~cJ.l.ac előira-ta eltérő, ez 

a Sal acetosell~te szinonimája, tehát nem keményi.tő 

Infusum: egy 6.:-cog vizen kivonata savas (kén~, 

sav) vag:;- lugos (k&liturJca:r·bonát) közegben. Az in-

IJlagis'teria rcsinona: & g;s·'B.ntáo növényekből ké-
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szült magisztériumok tartoznak ide. Általános elő~ 

állitásuk: durván összevágott drogból többször 

megismételt szeszes áztatással kell kivonni az ol

dódó anyagokat. szürés és harmadára párlás után 

vizzel kell kicsapatui a gyantát. A megazáritott 

csapadék a magisztérium. 

Olea destillata simplicia: egy drogból vizes 

áztatás után desztillált illóolaj. 

Olea expressa: préseléssel előállitott zsiros 

olajok. 

Olea per infUsionemt egy drognak olivaolajjal 

(Oleum olivarum) készült főzete. Szinonimái: olea 

cocta, olea infusa, oiea insolata. 

Olea per deliquium: olvasztott növényi olaj. 

Praeparationes naturaliorum: egyszerű techni

kai rotiveletekkel készitett ásványi alapanyagok. A 

sokféle preparált kő (lapis) előállitási módjai: 

1./ a finoman elporitott követ borágó vizzel kell 

mosni, majd pasztillákká formálni. 

2./ utifa vizzel megtisztitett kő elporitása után 

ismét utifü vizzel kell mosni és pasztillákká for

málni. 

Praeparatiorum animalium: állati eredetű preá 

parátumok. A csontok, meszesedett részek preparálá

sa azonos az előzőekben leirtakkal. A százlábu (A-
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selli) és az esőgiliszta (Lumbricus terrestris) 

preparálása nemes borral való leöblitésből és meg

száritásb?l állt, A himvesszők, paták, stb. prepa

rátuma a zsiros rész eltávolitása után reszeléssel, 

gyöngyvirág vizzel való mosással, majd száritással 

készült, 

Jó kecskevér preparátum előállitisához az élő álla

tot elő kellett késziteni; a közepes életkoru kecs

két egy hónapon át ánizson, zelleren, petrezsely

men, mályván, lestyánon és barabolyon tartották, a 

legforróbb nyár idején leölték, az artériájából ki

folyó vért felfogták, Alvadás után a savóját elönt

ve a vérrögöket kemencében megszáritották, 

Spiritus simplices: egy drog alkoholos kivo

natának desztillátuma, Kés zi t és: egy rész apr i to·tt 

drogot négy rész szesszel néhány napig macerálni, 

majd desztillálni kell. 

Spiritus simplices per fermentationem: egy 

drogból erjesztéssei készitett alkohol desz-tillá

tum, Készités: összezuzott friss drogot kis meny

nyiségü meleg vizzel megnedvesiteni. erjeszteni ke

nyérrel és borseprővel (Faeces vini) meleg helyen, 

A savanykás szag észlelése után desztillálni, a 

desztillátumot szükség szerint rektifikálással 

tisztitani, A rektifikálással előállitottat spiri-
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tus Iortis-nak nevezik~, 

succi sim;plices: növényi levek • .Egy drogból 

kipréselt, tisztitott és szürt lé. A tetejére ön

tött édes mandula olajjal konzerválták. 

Tincturae simplices: egy drogból szesszel ké

szite·tt kivonat. 

413d: cb.emopharmaceuticalia galenica: 

Pinguedines: állati zsiradékok. 

composita 

1. osztály: combipharmaceutica; 
. ' !quae composi t~:·, aromas vizek elegye, vagy 

vizben oldott többféle anyag. 

Bacilli: növényi drogok porából, cukorból, ke

ményitőből tragakanta-nyákkal készitett pálcácskák, 

belső használatra. 

Balsama composita: különféle illóolajok, zs!• 

radékék, gyanták keveréke. 

Balsama simplieia cum oleo nucis~ae: egy nö

vény illóolaja szagtalanitott szerecsendió olajjal 

keverve. 

Bezettae: lenvászonból készitett kis vánkos-

ka, melyet különböző főzetekbe mártva - pl.: bi

bortetü vizes főzetétől piros - kapta a megfelelő 
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szint. Sminkelésre, élelmiszerek festésére hasz-

nál ták. 

Ce:rae compositae: mesterséges, festett viaszok. 

oerata: lágyabb flastromok. 

Oonditae: kandirozott, azaz "cukorral bécsi-

nált szerek", Egész, vagy darabolt drog cukorol-

dattal átitatva. 

Contecta sacch!!:rata: neukorral bé vonyott 

szerek11 • A segédlettil Jo..asznál t gyógyszerkönyvekben 

nem fordul elő. 

Conse:rvae: "cukorral elegyi.tett szerek11
• Ap-

róra összezuzott virág- vagy levéldrog kétszer 

annyi cukorral pépes á1lományuvá dörzstilve. 

Elaeosacchara: 11 olajos cukrok". Egy rész illó

olaj huszonnégy rész cukorra csepegtetve. 

Electuaria: 11 liktáriomok". l'ori"tott anyagok és 

sür'lin folyó rész (szi:rup, méz, roob, stb,) keveré-

ke, 

Emplastra: n±'lastromok", 'itibbféle poritott a-

lapanyag (növény, állat, kemikália) olajokkal, ter

mészetes gyantákkal és viaszokkal főzőtt, majd 

formált keveréke, 

Extracta composita: többféle egyszerü extrak

tum, egyszex-ü olaj, kémiai anyag keveréke. Sohasem 

drogkeverék extrak:tUllla, 
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Globuli: többféle drogpor, cukor, ökörepével 

és mézzel készitett masszája golyó alakura formál-

va, Belsőleges gyógyszer. 

Julepi: szirup, amely egy rész aromás vizből 

{aqua destillata simplicia) és két rész cukorból 

készül, 

r,oochl ntüdő liktáriomok". Az elektuáriumok-

nál higabb állományu., szi:rup sürüséga, nyálkatartal

mu készitmények, oldatll:an szilárd komponenseket is 

tartalmaznak. A léguti megbetegedések gyógyitására 

használták, innen ered a pozsonyi taxa elnevezése 

is, 

IVJafái_~eria composi tae: k'Jlönféle szarvetlen 

magisztériumok porkeveréke, 

Mella et oxymallat "mézek s ecetes mézek". 

r~el: növényi nedv mézzel főzve. Oxymel: növényi e• 

cet (aceta simplicia) mézzel főzve. 

l"lorsuli: "morsulak". Kész i tésmód: többféle 

ingrediencia keverékét kevés vizben felfőzött cu

koroldattal elegyitve, majd hideg .felületre -meg

nedvesi.te·tt deszka, márvány-, ón-, vaslap - ki

öntve megsltilárdul, Késsel vagy szaggató fo~~:mával 

kell felszeletelni. !e!éretUk: kb, 1,2 ern x 5,o cm, 

vastagságuk o,5 cm, 

Olea composita: többféle illóolaj keveréke. 
~~~~------
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Pl.: Oleum Loimicum: Ol. camphorae, 01. suecini és 

01. citri keveréke. 

Pilulae: A pilulák hosszu előirataiban álta

lában találunk nyálkás-, gyantás anyagokat, extrak

tv~okat és minden esetben nüvényi drogokat. A ned

vesitő anyagot minden recept megnevezi, mert az 

más és más. Például: (rózsa-, cikória-, betonika-, 

stb.-) szirup, bor, szesz. terpentin, eszencia, 

méz~ elixir, tinktura, mithridátum, növényi nedv, 

tragakanta-nyák, viz, terjék. Egyes előiratok ösz

szetevői között nemcsak szilárd rész található, 

hanem folyékony is, pl.: balzsam, gyantaoldat. Ezek 

egyuttal nedvesitő anyagok is. ~éhány pilula elői~ 

rat meghatározza, nogy az előirt mennyiségből hány 

pilula készüljön, a többi cS§k ".fiat massa pilula

rum" utasitást ad. Tudjuk, hogy a XVIII. században 

is az elkészitett pilula masszát olajjal bekent hó

lyagban tárolták, hogy ne száradjon ki és ne romol

jon el. Expediáláskor a masszából csipegették ki a 

szoká.sos - kecske ürtilék - nagyságu golyócskákat. 

Pul;pae: "gyümölcs liktáriomok". Gyümölcslek

vár; gyümölcshus .főzve, szitán át"törve, majd cu

korral tJsszef'őzve. 

PUlveres compositi: "sok szerü porok". Több

féle ingredienciából álló összetett porok. 
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Pulveres fumales: füstölő keverékek, apritott 

összetevőkkel. 

Roob: 8 liktáriom formára béfőzött levek". -
Gyümölcslé, cukorral vagy mézzel besüritve. Ké

szült pulpából cukorral való főzéssal is. 

Rotulae: a morzulákhoz és tabulákhoz hasonló 

masszából készül. Ennél a cukor többszörös mennyi

ségü min't a többi összetevő. Olykor cukor és növény

léből készül. A cukrot ónozott pépfőző lábasban 

kell megolvasztani, a hozzávalókkal elkeverni, majd 

hideg felületre (márvány• ón, vas) csepegtetui a 

forró masszát. Pasztilla szerü, egyik felületén 

dombo~ forma képződik. 

Siru;pi sim;plices: egyféle növényi drogból ké

szitett szirupok. Készitésmódjai: 1./ egy rész 

gyümölcslé két rész cukorral főzve. 2./ sajtolt 

növénylé cukorral egyenlő arányban főzve. 

Siru~i compositi; speciális összetételü szi

rupok. Több drog levéből készül, cukorral főzve. A 

Syrupus simplex savanyu gránátalma levéből, ecet

ből és cukorból készül. 

Speci~: egy-egy előirat 5-2o összetevét is 

tartalmazhat, finom por alakjában. 

A főzet készitésére való keverékek készletben áll-

tak a korabeli gyógyszertárakban. A gyógyszerköny-
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velJ; ie csupán az i.ngredienciákat írták le, a fő

zés ex j;iempore, vagy há.zilag tcrtént. 

Spirit us corQ;posi tus: e S:pi.ri tus ó.ia-:pente öt 

alkoholos kivonat keverékéből áll. A Spirítus vini 

camphoratus coramv.n:i.s; kámfor szeszben oldva. 

Su:ppositoria: 11al felbe való csap". A végbél

kupok nem gyakoriak, ezért ell\:ülcnj.to nevük sincs. 

A bécsi diszpenzatóriv.1n két kUil-előiratá.nak cime: 

Sup po si to:ria. Egyik: al oe • lwnyhasó 1 s;b::otök pora, 

fehérhunyor gyökér, liszt, tojás.fehérje és méz ke

veréke. A má:Jilq általános előirat, mely szerint a 

végbálkupok mézzel, alumennel, vagy sza:rvasf'aggyu.

val készülnek. 

Trochisci: a trochiskv.sok előiratR töb'bek kö

zött tar-talmaz mézgás anyagot, vagy ennek hiányá

ban tragakanta-l1yákkal kell masszát késziteni. Ese

tenként tragakanta helyett terpentinnel, extrak

tu:nmal, vagy olajjal készül. A masszából l,o-1,5 

grai!l!nos korongakat formál va, c Bont vagy fém ;pálci

kával kör- vagy csillag alaku jeleket kell bele

nyomni, :najá. m<3gszáritarü. 

Ungue:;.Yta: "ir·ak". Elkeverve, egybeolvasztva 

tartalmazza a kiJ.lönféle összetevőket. Gyakori in

gredienciá:L; olaj, zsirat1ék, viasz, kemikália, 

gyanta, tojásfeh~rje. 
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2. osztály: combigalenica -=... ·--
~~composita: t5bbféle drog borecettel ké-

szitett, szürt és préselt kivonata. 

,il;,_quae compo~~: az ide tartozó gyógyszerek 

nem egységes módon készü.lnek. Az naquan J..ehet az 

infusum a tinc'tura és mások sz:i.n011imája is, Példá-

ul: az Aqua Angelica laxativa és az Aqua laxativa 

Vienense egy-egy infuzum, Az Aqua jWJ.iperi composi-

ta: borral áztatott borókabogyó desztillátmna, majd 

farkasalma-gy5kérből ezze~ a szeszes boróka vizzel 

kell szabályos kivanatot kész:\teni, 

Aquae d~~til~~-.E.f!mpol.lá-~: drogkeverék viz

zel v-agy bo:t•ral való 4zt;1tása után készitett de sz-

tillá:tum, 

J3alsama _ compasi t!!;: az 5sszetett balzsarnok sü

rlinfolyó, olajszerU, sz1nes készitmények. Készités

médjuk nem egységes, ~·öbDsét:,"Ü.h.--re jellemző a k5vet-

kező mm.\kamenet: drogkeverék szesszel és olajjal 

(borral és olajjal) extrahálva 1 a szür1ethez olaj, 

zsir, viasz - vagy csak némelyik és perubal-

zsa.m kevez·tetik. Olykor a ki vonathoz finom pora-

nya.gok is tétet,1ek. A Balsarnum pareira prava elői

rata szerint az ös::zes szilárd és folyékony kompo-

nenst együtt ke.ll főzni, a szürlethez perubalzsa

mot adni. A gyermekek fogz,isát enyhí tő balzsam elő-
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ira-ta eltérő: össztJzu:z.att élő :rák nedve; buzavirág 

és zi.l:i..zg~röJ;G:r. .. elegyében sótlan májusi vajat 1 ka-

kas·· 3s kacsazsirt, e.tracélgyökerzt és pipacsvirá-

got kell sUrüre fő:m:i., ki:prése1ni, a szürletben cuk!l!' 

rot oldani, 

Electuarial néhány elektuáriu.m bonyolult elő-

iratábo11 egy-egy részt;erméke.t extrahálásss..l kelJ 

előáJ.litani, ma.jd a többi komponenssel elektuárium 

'll , ' k . a Oillan~~va ever.n~. 

Lauda1111mnak az 6piurrri;arta1mu kész i tményeket nevez-

ték. 

Elill[iria com:posita: drogkeverék extrahálása 

szesszel, borral, vagy egyszerü növényi szesszel 

(spiritus simplices). A kivonato-t csupán szüréssel 

kell el~ilöniteni. 

Essentiae compositae: a legkiilö:afélébb össze<i 

tételekből (növényi, állati, kémiai:·) szesszel ké-

szitett kivonat. 

Extracta comuosi·ta: drog1i:everék vizes-, boros-, 

va.!!:y sze.szes kivonata, a megfelelő ~nlományura be-

s-Ur i. tV'e • 

Liq-..tores: nem egységes gyógyszert orma, Több

féle &;yógyszer :3zirwnimájek6nt ls előfordul, Pél-

d&ul: 1./ Liqcwr apoplecticus balsamicus: 13 féle 

növényi drog és bo;_•ostyánkősav 4 féle szesszel ké-
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szi'~ett és desztillált kivonata. 2./ Liquor vola

tile oleosum; 4 féle növényi drogból szeeszel 

desztilláció utj<i.n aromás kivonat ké<>uül, majd ezt 

} féle illóolajjal, káliumkarbonáttal és ammóniUill

karbonáttal kell elegyi teni. AZ össze té·tel és a 

készitésmód magyarázza a sokféle szinonimáját. 

i-iella et ox;r-roella; növényi drog vizes forrá-

zata mézzel f6zve. 

Olea comgosita ger infusionem; főzött olajok. 

Készités: többféle összetevő vizzel, borral» szesz

szel. Vflgy ecettel meg;nedvesitve, ma~d olajjal a 

nedvesség elpárolgás<J.ig főzve, sziirve, 

Olea composita: drogkeverék desztillációjával 

nem készül olaj, ezért "olaa destillata. com:posita11 

cso:por·t nincs, Az ide tartozó Oleum galbanetUill Pa

racelsi kész i tése: Gmmni galba:nUill terpentinolaj jal 

digerálva, majcl <lesztiJ.lá.lva. A des.ztillátUillhoz le

vendulaolajat kell. };;everni. 

Pilulae: egy elői:ratban (Pilula Glassianae) a 

kés~öitée folyamán e:xt:caktum sürüségü kivonatot kell 

késziteni, 

Pulpae: előállitásuk első fázisában drogkeve

rékből vizes ki vonatot l;:ell kés zi t eni, majd az elő

i:i:lt :pul:pával és cukorral elkever-ni. 

:P..otula.e aut Tabu.lae: a combipharmaceutica 



osztályban leirt táblácskák előállitásához - né

hány ide tartozó gyógyszer esetében - előbb mák

fejből infuzumot kell készíteni, 

.§!r1lPi __ ~~mpli~(:!t egy drogból készí tett szi

rupok. A szirupkészités jellemző cspportjai a kö

vetkezők: 

1./ a drog (virág) vizzel 2;lr órán á.t áztatva, ki

préselés után a folyadékkal ujabb drogot kwll ki

vonatolni, ezt háromszor kell megismételni, majd a 

tisztitott kivanatot cukorral sziruppá főzni. 

2./ Ugyanaz mint az előző, az ismételt pvonások 

kivételével. 

3./ A drogból (na.ra.ncs-, ciiJromhéj) borral készül 

kivonat, ezt kell cukorral főzni. 

Siru-cd compasitit a legtöbb előirat készités---" ... ~·~-*---'""'"..-......_, __ _ 

módja: drogkeverék szürt és ki.:préselt főzetében kell 

cukrot oldani. f.z O~!'!!!g_ch!?}'~ ecet tartalmu szi-

ru p. 

§ll.:\-2:-t~.~-5!.<:!.IEl?.~.i!~l drogkeverék szesszel áz

tatva, desztil1á.l va. 

~~~rae co~2~i~~~ drogkeverék szeszes ki

vonata. 

Jl!!f:i]J_!:.ntat olyan kenőcsök, amelyek készitése 

folyamán drog(ok)ból kivonat készül. Kivonószerek: 

bor, olaj, zsiradék, viz,vaj. A kivonathoz még zsi-



- 5o ·-

rok, viaszek és más - esetleg poritott - anyagok 

is hozzákevertethetnek. 

~. osztály: combichemica 

A harmadik osztályba tartozó gyógyszerekről ál

talános leirást nehéz adni, mert minden előiratban 

eltérő kémiai reakció játszódik le 0 eltérő készi

tésmódokkal és kémüti tv.le.jdonságoJ.r.kal. 

:I;'mplas~: a sokféle i.ngrediencia között ó

lomoxid is szerepel, amelyből a flastrom-főzés köz

ben ólomszappe.n keletkezik. 



III./ A !VlATERIA !-'IJ]DICA STATISZTIKAI ÉRTÉKELÉSE 

1./ A materia medica adatai Schneider-féle 

csoportositásban 

2./ A magyarországi forrásmüvek adatai és 

a német adatok összehasonlitása 

3./ Az 6sszesitett materia medica és az 

egyes forrásmüvek gyógyszereinek 

aránya 

4./ A gyógyszertárban készülő és a gyógy• 

szertáron kivül előállitott gyógysze

rek aránya 

5./ A szimpliciák értékelése 

a./ Növényi gyógyszerek 

b./ Állati eredetü gyógyszerek 

c./ Ásványi és kémiai gyógyszerek 

d./ Egyszerü galenih.""Umok 

e./ A szimplicia csoportok kapcsolata 

6./ A kompoziták értékelése 
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l l A materia medica adatai Scb~eider-féle • 
csoport~~~ tásban 

A Schneider-féle osztályozás lehetővé teszi, 

hogy a materia medi.ca összeségében és részletei

ben számszertien összehasouli tha tó és értékelhető 

legyen. A következőkben statisztikailag értékelem 

a disszertációm adattárábs.n rögzi-tett gyógyszereket. 

Az 1. sz. táblázat bemutatja a négy forrásmü 

gyógyszereinek számát Schneider-féle bontásban. Az 

össze si tett adatok megmutatják a hazánkba...>:t eddig 

ismert XVIII. századi gyógyszerek számát, ami 2733. 

E táblázat adatait használom a további értékelő 

munkámhoz. 

A 2733 gyógyszerből 23-at nem tudtam eddig azo

nesi tani. Közülük 13 :növényi drog, amelyeket a táb

lázat adatai között szerepeltetek. lo gyógyszer ho-

vatartozása eddig ismeretlen. A 23 gyógyszer nevét 

az adattár 125. oldalán adtarn meg. .Az ismeretlen 

gyógyszerek kis aránya (o,3%) nem befolyásolja az 

értékelést. 
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az. táblázat: A XVIII. 
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17 
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34 
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3 
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38 
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8 
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54 
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57 -18 -
5 

11 
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12 
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19 
16 
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3 
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l 
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381 
3o 
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63 

~ 

214 5 

Inv. 
Kőszeg 

121 
27 
31 

5 -
2 
6 -

1o 

66 
13 

9 
l 

29 
l 

2 
3 

2 

-258 
12 

32o -
168 

43 -
l 

ll 3o 

Inv. 
Szf'v. 

4oo 
37 
28 

41 

ll 

2 
3 
7 
2 

9 

75 
16 

7 
l 

16 
2 

5 
6 

4 

2oo 
27 

262 

121 -
45 

összes 

641 
72 
64 

62 

2o 

3 
6 

12 
3 

12 
3 

168 
24 
17 

l 
51 

2 

5 
9 
l 
4 

494 
42 

639 

296 

72 -

századi magyarországi materia met'l.ice 

adatai 
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2./ A magyarországi forrásművek adatai és a 

német adatak,összehasonlitása 

A szimpliciá.k és kompoz.i ták szám á t és eg:Y111áshoz 

való arányát az I. sz. ábrán tűntetem fel ... A kompo

ziták minden forrásműben kisebb számmal szerepelnek 

mint a s~:li.mpliciák, A szimpliciák számát egynek véve, 

a szimplicia-kompozita arányt tüntetern fel, ami az 

összesitetten l : o,5B. Wietschorecknek (39) ugyan

erre a korra vonatkozó adatai a következők: német 

taxá.k átlaga: l : o,52, német leltár átlaga: l : o,52. 

A :német adatoll:hoz viszonyi.tvR forrásai.nk relative 

kevesebb szimpliP-iát, illetve relative több kom

pozitát tartalmaznak. 

Egyes alosztályok összevonása után a XVIII. 

százaCJ.i magyar gyógyszerkincs a II. sz, tábláza·ton 

látható megoszlást mutatja. A táblázat adatait a 

II. sz. ábrán szemléltetem, A diagra~ külön-külön 

megmutatja a forrásmüvell:e:n belül a gyógyszercso

portok százalékos megoszlásá·t: 

Antidotarium Cassoviensis 1732: A növényi alapa

nyagok alkotják a legnagyobb csoportot (2S,7 %). A 

11 pulveres simplicia11-kat az antidotárium nem sorol

ja fel, igy a phitopharmaceutica alosztályba nem 

tartozik gyógyszer, A következő legnagyobb csoport 

a combipharmaceutica osztály (25,3 %), majd a chemo-



l : 0 r . ~o o 

An-c i Cl. e 

0 
v 2. 8 2 • 

}co:mnoz:i_t 2 - . . 

l ~ o,E-39 

___i_l1Vo 

n 

l : o,47 l ~ o ::;p s .. / ,.___ 

i:)sszesj_tr:::tt 



Taxa 
Pos. 

Il _______ l if!S l_ % l db 
1 

~ 

2 at.ma1ia 57 l 2,9 72 3,4 32 2,8 48 3,. 6 ·.92 3,4 
1 3Ab 2Bb i -·-- ·--

3 mireralia 6o l 3,1 67 3,1 39 3,5 42 3,2 88 3,1 

2o7 1o,6 2o6 9,6 129 11,4 126 9. 5 278 1o,2 
l 
l --

5 c~emopharmaceutica/-1ia/ 292 14,9 425 19.~ 277 24,5 242 18,2 555 2o,3 
i 
l 

6 cobbipharmaceutioa 496 25,3 496 l 23,11 32o 28,3 262 19,7 639 23,4 ! 

i l 
7 cobbiga1enica 22o 11.,2 26o ! 12,11168 14,9 1211: 9,1 296 1o,8 

l l - -1 
63 l 8 colmbichemica 55 2,8 3,o 43 3,8 45 3,4 72 2,6 

l l 
9 non notus 8 o,4 -l - 1 o,1 1 o,l l o o,4 

l o összesen 1958 [loo,o 2145- loo,~~~l3o 
i 

1oo,o 1328 , loo,:' 
l 

P-733 Joo,o 

II. sz. táblázat: A gy6gyszercsoportok megoszlása 



1;? 

l o 

o 
Li,. 

6. 

4 
r, 

1 = Antidotar:'um Gassoviensis 17 

? == ~l1 n::cn I)hr~rmaceutién. Posoniensis 17 45 

3 = ](5f!ZGgj_ lelt 177'J 

~~- = 8 .:::nfchf:r,T<.rJ J.cJ..t6~C" 1774 

5 == XVJ'JJ::. sz-~l :_;sezeBjtstt rne.:'~:l!ar 

l ~ 3 4 5 l ? ~ f 5 
vc~c·t~hj_J_1_a 2 ms.l 

1 ? 3 ~- 5 
J:t:1_nc x•al:J"2 

l 2 3 4 5 l 2 1 4 5 
pharm2C?.tern., chc:rnopho.rn1. 

• 

l 2 3 ~ 5 
comhipharm. 

1 ? 3 4 5 l ? l 4 5 
combi~alen. combichcm. 

JI., sz~ ,_J)h.t>a: il.. ~::-\TJII. p;:-.{1_7,nrl_i mar::·ar rr;:.:ór';Ys::;RJ.:J-~:1. les sz.~~_7,8léJcos mG.P~on:.01.:~sa 
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pharmaceutica alosztály. Ez utóbbi alosztály gyógy

szereiből hiányoznak az naqua destillata sim:plicia11 -k, 

amelyekre csak utalás van az antidotáriumban. Ez 

kö:úülbelül 7o,.9o té·tellel növelné a 4Ad alosztály-t. 

A pharmachemica alosztály és a com'bigalenica osz-

tály körülbelül egyenlő arányban (lo,5%, Alletve 

11.2%) fordul elő. Az állati és ásványi eredetü a

lapanyagok, valamint a combickemica osztály szintén 

egyenlő mértékben (2,9%, 3,1% illetve 2,8%) foglal-

ja el helyét a gyógyszerkincsben. 

Taxa Pharmaceutica Posoniensis 1745: gyógyszerkin

csének százalékos megoszlása hasonlit a kassai an

tidotáriumhoz. 

Kőszegi leltár 1773: A kompoziták számához viszo

nyitva kevés a szimplicia. Főleg a növényi drogok 

hiányoznak. Ugy tünik 1 mintha a növényeket feldol

gozták volna a leltár felvétele előtt. A készletben 

levő lwmpozi ták sokkal több növényi drog használa

tára engednek következtetni. 

A leltárban igy a legnagyobb arányban a combiphar

maceutica~k, majd a chemopharmaceutica-k és a com

bigalenica-k fordulnak előT E három caopurt adja a 

gyógyszerkészlet 67,5r-át. 

Székesfehérvári leltár 1774: a megfelelő számu a

lapanya.ghoz - elsősorban növényi droghoz - képest 



- !=:Li -_,, 

kevés a feldolgozott termék. Ettől függetlenül a 

gyógyszercsoportok százalékos megoszlása. nagyság

rendi sora hasonlit a nyomtatott források szerke

zetére. 

~zesite~~~~~~~rkincs: gyógyszerc~oportjainak 

szfi.zalékos megoszlása hasonlit a nyomtatott forrá.s

müvek adataira. Ez azért is különösen figyelemre 

méltó, mert bizonyitja, hogy a vizsgált magyaror

szági materia medica forrásmüvei azonos lrutfőből e

rednek. 

A II. táblázat adatait szemléltetem a III. áll-

ra kördiagrarajaival. Ugyanezeket az adatokat hasz

nálom a IV. sz. ábrán, ahol oszlopdiagramok segit

ségével hasonlitern össze a nyomtatott magyar forrás

nrüvek, az összesitett magyar gyógyszerkincs, vala

mint a XVIII, századi német gyógyszerárszabások át

lagadatait (4o). Az oszlopdiagramok jól mutatják, 

hogy a XVIII. századi magyar és német gyógyszer

kincs szerkezete szinte azonos, 1-2% ingadozás for

dul elő. Az eltérés csupám a combichemica-k osztá

lyában szembetünő: a német gyógyszerkincs egy szá

zaléka tartozik ebbe az osztályba, a magyar mate

ria mediaá-nak pedig 2-3%-a. A gyógyszerkincs ösz

szeségén belül ez nem jelentős eltérés, de az osz-

tályon belül igen. Az ide tartozó emplasz.1cru.raok 



1 " . , 'l ' ' l '7 '73 .coozegJ_ ~e-~gr -.,-
/';:9~~,:==::.-----'é.:-- 3 

l(" '''\4 
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5 

1732 

,c; 
' ' 
' ' 

2 3 

5 

11:c'"xa Pb.arm. l'osonj_ensjs· 1745 

l 

o_~;-·- --'c 

/f_,-./· 
.(•' 3 

5 

székesfehé::('V{l•j__ 1elt.Sr 1774 

l = vegetabj_li.e 

2 = a.n~_malia 

3 = rüner2.lie. 

4 = pharrnec}<.eniu2/--lj_e/ 

5 = c1!_emopharn1Eceut j_ ca/ -lj_ a/ 

7 = conb~galenj_c2 

0 = coobich ca 



?o 

l o 

l ~ 3 ~

vc~r1;Rbjl. 

IV.sz. é.brs: A XVIII. 

l ~ ./1.__:1tjJ_lot<=u::>iu.m Cassoviensis 1732 
,..~ r1.,,..., "J'll ~~-~.-; 0 ,-'-' -p o -.l.;c..,o',.... J71"' ' ::::: _l_,.x,_,_ .c-ú3._r_·l!l..:.tCc1~.:,J.C8.. ... O, .• O.t"'_. __ 7~l.u.:JJ._,-:J ~ L,__; 

J :::::: C5sszesjtett XVIII. Gz. mspys.r 

li- == JCVIII. BZT:Í. n-3m.Ht fltlag 

1 ? 3 ~ l 2 3 4 l ? ] 4 1 2 3 4 
2. ·r~~ r11r:l :t n HlJ .nern1:1.8. t:>hP:-r_:rnachem. ch.er:1opharm. 

l 2 3 ~ l 2 3 ~ 
c om i!l}Jharrn .. com.h5gn.1en. 

l ? 3 4 
n co~J.chem. 
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nagy szá'lla miatt magas ez az érték. Az eltérés oka 

lehet besorolási hiba is. 

A :német és a magyar materia medica csoportjainak 

hasonlósága, azonossága bizonyiték arra, hogy azo-

nos orvosi tudomány alapján és azonos gyógyszeré

szeti fell:észl.:l.ltséggel gyógyi·tottak 2, XVIII. száza~ 

di német államokban és Magyarországo:n. 

3./ Az összesii;e·tt ~a medica és az e§yes forrás

müyek g~ó§Xszerei~ek aránya 

Az Ö'3SZesi tett magyar materia medica mi11den cso-

portját külön-külön száz százaléknak tekintve, a 

III. sz. táblázatban feltüntetern az egyes forrás-

müvek ehhez való viszonyát. A táblázat adatait az 

v. sz. ábrán szemléltetem. A O.iagraJJJok jól mutatják, 

hogy a pozsonyi taxa a XVIII. században hazánkban 

ismert gyógysze:r.elmek a 7 4·-87 százaléká.t tart al-

mazza. :ll:z is Torkos Jusztus János alapos munkáját 

dicséri. A kassai antidotári.um gyógyszercsoportjai 

már ingadozóbban közelitik meg a teljességet: 52-

8o százalék. 

Az előzőekben említettem, hogy a kőszegi leltárban 

a növényi drogok szinte hiányoznak. A diag:camon jól 

látható, hogy a kőszegi leltár a korban használt 

növényi drogoknak mindösszc 17 szizalékát rögziti. 
.a fordul 



Ca.ss. 

l 7:; l1oo~o l db l 8o~1~ db 
11 ven:etabilia 556 563 

-
1:11 animalita l 92 l 1oo,o l 57 l 62,o 72 78,3 32 34,8 48 52,2 

J l minerallia l 88 l loo,o l 6o 68,2 67 76,1 39 44,3 42 47,7 l 

41 pharm.aphemica/-Ha/ l 278 loo,o i 2o7 74,5 2o6 74,1 129 46,4 126 45,3 

5 chemop~armaoeutica/-lia/ 555 loo,o 292 52,6 425 76,6 277 49,9 242 43,6 
l 

6 
! 

combinharmaceutica 639 loo,o 496 77,6 ' 496 77,6 32o 5o,l 262 4l,o 

296 l loo,o l 22o l 74,3 26o 87,8 168 56,8 121 4o, 9 

72 l loo,o l 55 l 76w4 63 87,5 43 59,7 45 62,5 

2723 l loo,o ll95o l 71,6 214 5 78,8 1129 41,5 1327 48,7 

III. sz. táblázat: Az asszesitett materia medica és a forrásművek gyógyszereinek aránya 



J = 'fnxn l'ha:rme.ceutica rosontensj_s 1745 

l rl ') }] 
·- / _) ' l ? 3 1

! 5 
vcgctabj_).j a an:irn.nl~'-f~ 

l~J~c5 

tl5 ncJ:~étlia 

l ~ 3 /]. 5 1 2 3 4 5 
J?hEtrmacl1E_:m. chen1o pJJ.a:rm. 

1 2 3 4 5 
cont!_iipharrn. 

]_;_~J45 l?J4r~; 

comhiga1en. combichsm, 

1r .. n'/~o /.l.1:r·8~ l'v;; cr;~_'ef·; foJ:J~Ó.sok p;yór~yP;~:~eJ_:csopo:::t;_lG:l_J1Ak ·viszo.n~1a 8.7, ös.CJ7rRS~~~r;tt, g:?óg;vR'7,CTk:lnrsb.ez 
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elő. A székesfehé:rvá.ri leltárban megtalálható a 

növényi drogok 62 százaléka, a többi csoport 4o-5o 

százalékban fordul elő. 

A fentiekkel azonos módon közlöm a VI. sz, ábrán 

a ma:teria medica összegét, szimpliciáit és kompo

zitáit. 

93 gyógyszer csak a két leltárban fordul elő, 

a n~comtatott :forrásokban nem, 

4./ A gyógyszertárban készü}ő és a gyógyszertáron 

kivül előállitott gyógyszerek aránya 

A Schneider-féle osztályozás "A" és "J3H cso

portjai cdapján vizsgálhatjuk a gyógyszertárban ké

szülö és a gyógyszertáron kivül előállitott győgy

szerek viszonyát. Ezzel a kettéválasz·tással objek

tivenmérhető és ábrázolható mi:uden korszak gyógy

szertárának gyógyszerkészítő és viszonteladó tevé

kenysége, illetve választ ltaphatunk arra, hogy hol 

készültek a gyógyszerek. 

A VII. ábra kördiagramjain áb:t·ázolom a :források 

11 A" és n;sn csoportjait. Százalékos megoszlásuk a 

következőt 
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l ~ összesitett materia me~ica 

2~ Ar;tiootarium Cassovier;sis 1732 

3 ~ Taxa Pharmaceutica Posoniensis 1745 
4 ~ k6szegi leltár 1773 
5 ~ székesfehérvári leltár 1774 
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[/ / r--v r--

r- / 

- / / 1-· 
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/ v 
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/ v 
/ v 
/ l/ 

]_2 345 l 2 3 4 5 l 2 3 4 5 
össz.es gyógysze:r szimplici{k kompoziták 

viszonya az összesitett adatokhoz 



1732 Taxa Pharm. Posoniensis 1745 

A A 

székesfehérvári leltár 1774 

A A = gyógyszertárban készitett 

·:::; 
.:_- = kereskedelemből származó 

szesitett magyar XVIII~ szo 

A gy6gyszertárban készitett és a kereskedelernb61 

származó gyógyszerel<.:: 2,ránya 
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u;....u UJ311 

Ji.Jltidotarium Cassoviensis 62 'f 38 9& 

Taxa :Pharmaceutica :Posoniensis 69 9~ 51 r. 
K5szegi leltár 81 % 19 % 

székesfehérvári leltár 6o % 4o % 

összesitett masya.:r 68 % 32 % 

A természetes alapanyagok (materiae naturales) 

mennyisége nagymér-tékben befolyásolja ezt a kimu

tatást. Ugya.nakko:r.· a fenti ada·tok mégis jellernzőek 

a korra. 

A természetes alapanyagol~ (lBa, lBb, 1Bc) nélkül a 

gyógyszerkészítési tevékenység gyógyszertári és 

gyógyszertáron kiv-Uli a:cka;ya jobban kimutatható a 

következők szeri:nt: 

szim;plit~iák: "A" "Btt 

Antielotari um Cas~<oviensia 439 c1b 85 % 76 db 15 % 

Taxa :eharm. l'osoniensis 655 db 9o % 69 db l o % 

Kőszegi leltár 385 db 92 9b 34 db 8 % 

Székesfehérvári leltár '573 db 86 % 61 db 14 ?b 

összesitett magyar 845 d. b 9o % 94 db l o % 

A kompoziták mind e. gyógyszertárban készültek. 

A szimpliciák és a kompoziták a természetes alapa

nyagok :nélk'J.l az alábbi arányt muta·tják: 
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összesen "A" 11]311 --· 
Antidotarium Cassoviensis l 21o ó. b 94 % 76 db 6 % 

Taxa J?harm. Posoniensis 1474- db 96 5-h 69 db 4 % 

Kőszegi leltár 916 db 96 % 34 db t: % 

székesfeU.érvári leltár 8o1 db 93 Ol 
/O 61 db 7 % 

összesitett magye..r 1852 db 95 Q( 94 db 5 "' '" '" 

A német és a magyar gyógyszerkincG A : 13 aránya-

it ábrázolom a VIII. sz. ábrán, Ezen a teljes gyógy

szerkincs adatai szerepelnek, összeb.asonli'cásul 

ft;lhasznb.lom a német gyógyszerkincs I-III. ko:::.·s'""·-

kG-nak diagramjait (41) • .A kassai a:ntidotárium aéi.a-

tai azonosak a korabeli német adatokkal, 

a. l ,li_övén;l_Ci fí.YÓgy~~ 

A mel.léklet lBa alosztályá.t ( vegetabilia) az 

anyanövények feltüntetésével állitottam össze, igy 

körül tekirJtó.bb értékelést készithBtek, 

A növényi eredetü gyógyszerek adatait a IV. sz. 

táblázatl)~;n foglalom egybe. 44-1 ;cmyzmövény azo ·l-

g.;,l tat 641 féle drogo t. 22 nöYény d:t.'Ogot n en; szal-

gál tat, csak a í'elcolgozott terméJre i ford.ulnak elő, 

ezek felr;oro1ás8. e. me11ék1et .1?4, old;üán találhc..
eredetü 



[J ;:;:; gyó;gyszert2:cba:G kés zi tett 

_0 kereskec5_elemből szirmazó 

3 

l -- LVI~ századi n6~et 

2 ~ XVIIo száz2di n6met 

3 = XVIIlo századi német 

4· -- Arrtidotariurú Cas;:::.oviensis 17-32 

5 -· ':raxé. J?'ha::.l'Je.ceutics_ :F'oson.iensi.s l7L;.5 

6 

6 = XVIII. századi összesitett magyar n1ateri2 medic2 

VIII. sz. é~ra: L né211et és a magyar ma~eria medic2 

szárn·le:z-á;:: szerinti összehc.so:nli tása. 



Cass. l Pos. 
\ 

Kőszeg 

ll llrbJZot szolgálta.tó an;vanövények száma r··4o4 4o1 l o 9 l 341 l 441 

feldolgozott terméket szo1gáltat6 l 18 l 18 l 8 l 12 l 22 

száma 
JI I~eretlen anyanövények száma l 8 l ~ l l l , l 12 "' ~ 

-
ek összesen /1-3. sor/ 

l 

430 

l 
421 

l 

118 

l 
354 

l 

475 

5 NöF6nyi drogok száma 563 499 121 4-00 641 

6 A ro~okból készitett szimpliciák 295 401 27o 23? l 551 
ztá1y/ 

71 ttEf;;.vszeril" növényi kompoz:i:ták száma 179 151 75 71 l 233 

81 Nö:Vén:vi eredetű gyógyszeJ?ek összesen l o 37 1o51 466 l 7o3 l 1425 

183 177 l 42 l 137 l 212 
' száma 

i J __j __ 

IV. sz. táblázat: Növényi eredetű gyógyszerek kimutatása 
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szimpliciákat sorolom, amelyek a 2-4. osztályban 

fordulnak elő, pl,; pulvis, s~lia herbarum, aceta 

simplicia, olea, stb, A 7. sorban olyan 11 egyszerü" 

kompozitákat vettem számba, amelyek egy növényi 

termékből készülnek és a 11evükben az kifejezésre 

jut. A következő gyógyszercsoportokból kerülnek 

ide; bacilli, balsaroa simplicia cum oleill nucistae, 

co:ndita, confacta saccharata, conservae, elaeo

sacchara, julepi, mella et oxy>aella, pulpae, roob, 

sirupi simplices, unguenta, 

Az 5-7. sor összegét tekinthetjük tisztán növényi 

eredetü &"Yógyszereknek, melyek adatai a 8, sorban 

találhatók. Ezeken kivül még szinte minden l~ompo

zita tartalmaz növényi eredetü ingredienciát, ame

lyekről kimu'tatást az előiratok extrahálásával le

hetne készi teni. A 8, so:r.• adataiból kiolva.sható, 

hogy a XVIII. századi gyógyszerkincsnek 4o-5o szá

zalékát tisztán növényi eredetü gyógyszerkészitmé

nyek alkotják, 

A 9. sorban azoknak az anyanövényeknek a számát 

tüntetern fel, amelyek a malléklet alapján csak 

drogo(ka)t szolgáltatnak, belőlük az 5-7. sorba so

rolható növényi gyógyszer nem készült. 

UéJ;ely növény sokféle drogo t és készi tményt 

szolgáltat, például: 
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Citrus limanum Risso: Cortex citri, Semen citri, 

Aqua citri corticum, Aqua citri corticum cum villo, 

.A qua ci tri to tius, .Bal sarnum ci tri, C ondi ta carnis 

citri, Gondita corticis citri, Confec·tio carnis 

citri, Confectio corticum citri, Conserva citri ex 

pulpa, Eleosacharum citri, Essentia corticum citri, 

Norsula ci tri, lllorsula ci "tri laJW.tiva, Oleum ci tri 

corticum, Pulpa citri, Pulvis corticum citri exti

morum, Species citri totius, Spiritus citri corti

cum, Succus citri, Syrupus acetositatis citri, Sy

rupus citri corticum. 

Laurus cinnamomum L.: Cinamommn, Aqua cinamomi, 

Aqua cinamomi buglossata, Aqua cinamomi cydoniata, 

Aqua ci.narnomi vinosa, Balsamus cinamomi, Coni'ectio 

cinanomi, .Elaeosaccharum cinamomi, Essen·tia cinamo-
'··· 

mi, Oleuru cinamomi, l~lvis cinamomi, Sal cinamomi, 

Species dia-cinamomi, Syrupus cinamomi. 

Paeonia officinalis L.: F·lores poeoniJe, Radix poe

oniae, Semen poeoniae, Conserva poeoniae, Elixyri

um poeoniae, Bxtractu.m poeoniae, Fecula poeoniae 

radicis, J?ulvis poeoniae, Syrupus poeoniae. 

b. l Állati eredetü gyógyszerek 

Az állati eredetü gyógyszerek adatait az v. sz. 

táblázatban foglalom össze. 



Ant idot. 

l l G:v<~~szert szolgáltat6 állatfajok 
C~ os. l 67 -71 l 47 l 56 l Bo 

2 l Állati eredetil drogok száma l 54 l 54 l 27 l 37 l 72 

3 l Al:l.ati eredetű szjmpliciák száma 75 114 -t 57 

l 

53 

l 
142 

4 l "Ebszerü" kompoziták száma 27 33 19 14 36 

5 l Állati eJ.•edetü gyógyszerek összesen 156 l 2o1 l l o 3 l l o 4 l 25o 
sor/ 

' . 
V~ M.blázat: Alla ti eredetű gyógyszerek kmutatása 
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A táblázat beosztása hasonló a növényi gyógyszerek

ről szóló rv. sz. tá.blázatéhoz. A harmadik és a ne-

gyedik sorba azokat az állati eredetű gyógyszereket 

vettelll számba, amelyek a nevüleben utalnak állati 

eredetre. Az állatfajok száma azért magasabb a 

drogo}~: számánál, mert nagyon sok aláiratban éJJő 
állat a kiindulási alapanyag. Például: az Aqua pi

carum 2o db. élő szarkából, az Oleuru aranearum 4o 

db. k.övé:r pókból, az Oleuru scorpionum magnrun Iledig 

3oo <lb, élő skorpióból készült, stb. 

Az állatiajok teljes számát a segédletül használt 

gyógyszerkönyvek extrahálásával lehet elkésliliteni, 

miután még nagyobb értéket kapunk. A gyógyszerkiMs 

8-lo százaléka állati eredetü, vagy állati eredetü 

részt is tartalmazó készitmény. 

c./ Ásványi és. kémiai gyógyszerek 

Az ásványok ál·talában a gyógyszerkincs három 

százalékát teszile ki, a kémiai készitmények ehhez 

képest nagy számban fordulnak elő. Ez azért lehet

séges, mert nemcsak ásványokból, hanem növényi és 

állati eredetü anyagokból is előállithatók kémiai 

vegyületek. A 2c./ fejezetben erre számos példa 

található. 

Az ásványok és a kémiai anyagok adatait a VI. sz. 
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táblázatban foglalom össze. A 3d és 4d alosztályo

kat nem sorolom itt a kémiai készitmények közé, mert 

azok nem egységes veg;yiiletek. A ticblázat adatai t 

tűntetem fel a IX. sz. ábra diagramjain, malyekről 

leolvasható, hogy a XVIII. században e. kémiai ter-

mékek 55'-6o százalékát a szervetlen vegyületek al

kották. A természetes alapanyagok (mineralia) szim

tén nagyrészt szervetlenek, igy a kémikáliák 

72-82 százaléka szervetlen vegyület. 

A x. ábrán bemutatom, hogy az összesitett ada

tokhoz képest milyen mértékü a kemikáliák csoport• 

jainak előfordulása az egyes forrásokban. A kassai 

antidotárium és a pozsonyi ta:x:a a korba.'l ismert 

kémiai anyagok 7o-8o százalékát tartalmazzák, a két 

leltárban ez a szám 4o-5o százalék. 

A materia medica összegéhez viszenyitva a ke

mikáliák a következő százalékban í·ordulnak elő: 

összes gyógyszer kemikália 

db ol db % j C 

Antidotarium cassoviensis l 958 loo 245 12,5 

Taxa :Pharm. l?osoniensis 214 5 loo 253 11,8 

Kőszegi leltár 1130 loo 145 12,8 

Székesfehérvári leltár 1328 loo 165 12,4 

összesitett magyar 2 733 loo 332 12,1 
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Az adatokból kitünik, hogy a kémiai anyagok szinte 

azonos mértékben fordulnak elő minden forrásmübEm. 

d./ EgyszerU tfalenikumok 

A pharmachemica/-lia/- és chemopharmaceutica

/-lia/ galenica (a továbbiakban egyszerU gale~iku

mok) alosztályok gyógyszereit az előzőekben nem 

soroltam a kemikáliák közé. A növényi és állati e

redetű gyógyszerek értékelésekor viszon-t sokat 

számba vettem az egyszerU gal.enikumok közül. Kémi

ai összetételük egyszerUen nem definiálható, azon-

ban a készitésmódjuk alapján több jelentős gyógy

szercsoport különithető el, amelyek adatait a VII. 

sz. táblázatban adom meg. A táblázat alapján meg

állapitható, hogy a kassai antidotáriumból hiányoz

nak a következők: aquae destillatae simplices, olea 

expressa, praeparationes naturaliorum, praeparatic

rum a11imalium. E négy gyógyszercsoport köziU csu

pán az egyszerU desztillált vizekről tesz ernlitést 

az antidotárinm, közölve, hogy azok a kassai gyógy

szertárban készletben vannak. de szándékosan nem 

sorolják fel. 

e./ A szimplicia csoportok kapcsolata 

Az eddigiekben elemzett növényi, állati és ké-



JAd: pharmachem. gal. 
Balaama sulphuris 
Magist. res. e. acid.. 

: Olea dest. chemiea 
Salia volatilia 
Spir. chemic:i. simpl. 
4Ad: chemopharm. gal. 
Aeeta simpli.cia 
Animalia usta 
Aquae dest. simpl. 
Aquae cl.est. c. vino 
Essentiae simplices 
Extracta simpliees 
Faeeulae 
Infusum 
Magistaria resincsa 
Olea dest. simplieia 
Olea expressa 
Olea per inf'usionem 
Olea per cl.eliquium 
Praeparat. natural. 
Praeparat. animalium 
Spiritns simpliees 
Spir. simpl. per ferm. 
Sueci simpl.ieee 
Tincturae simplices 
4Bd: chemoph./-lia/ gal. 
l'inguedines 

1 

19 
8 

4 

12 
2 

1.3 
29 
6o 

7 
l 

4 
45 

-
24 

-
l 
8 

18 
15 

1 

27 

6. 
1 

12 

4 

5 

13 
6 

91 
8 

22 

39 
7 
2 

7 
41 
l o 
~l 

l 
27 
31 

8 

13 
17 

1 

21 i 

2 

1 
16 

3 
4 

7 
1 

771 
31 

261 
52 l 

2 

l 

40 
6 

l o 

l 

3 
7 

13 
8 
l 

l o 

3! 

l 

si 
21 

! 

31 

61 
-l 

5o! 

21 
14 
22 

3 

-
2 

25 
9 

18 

-
13 
18 

2 

7 
7 
l 

19' 

VII. sz. táblé.zat: Eg~'szerü galenikumok kimutatása 

6 
1 

24 

9 
7 

ll!í 
7 

lo9 
17 
35 
81 

9 
2 

8 

48 
ll 

32 ! 

l, 
27: 
31 
l o 
2o 

21 

l 

3o 
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miai eredetü gyógyszerek alkotják a szimpliciákat, 

amit a VIII. sz. táblázat adatai is mutatnak, 

A táblázat első sora a IV. ·táblázat 5-6. sorának 

összege, a második sora az v. háblázat 2-3, sorá11ak 

összege, a harmadik sora a VI. táblázat 6, sora. 

Az 1-3, sor összege az átfedések miatt nem azonos 

a szimliciák 1-4. osztálya összegével, A növényi 

és állati eredetü kemikáliák ké·t csoportba is soro

lóö.hattak, amiből átfedések adódnakt eredetét ·te

kintve növényi- vagy állati termék, készitésmódjá

nál, összetételénél fogva kémiai készitmény. Ezzel 

a kimutatással jól érzékelhető a különböző gyógy

szercsoportok kapcsolata, 

6,f .A kompozi-ták értékelése 

.A kompoziták három osztályának egymáshoz való 

arányát a IX. sz, táblázat mutatja, Az összetett 

gyógys;:;erek 6o százaléka az ingredienciák keveréké

ből áll, 3o százaléka egyéb technológiai müveletek

kel készül, lo százalékának készitésakor kémiai 

átalakulás is történik, 

A combipharmaceutica osztályba tartozó gyógy

szerformált adatait a x. sz, táblázatban, a combi

galenica osztály gyógyszerfo~"láinak adatai t a XI. 

sz, tábláza-tban közlöm, 



Taxa ' Inv. j Inv. j öss~esi-. 
Casp. Pos. Kőszeg Sztv. ltett l 

l +;f"'~· eredetu ••impl. l 858 9oo 

l l 
391 l 632 l 1192 ' 

; i let; ..... ;;· •• imp1l· 129 r 168 l 
l i 

84 i 9o ! 214 
l l -------) ~t"iai ....... l 245 25) 145 165 ! 332 

i 

4- 143. sor összesen l 1232 1321 62o 
i 

887 ! 1738 
l l l t 5i·s-~im~ii~iákl-4. osztá- i 1179 1326 598 899 l 1716 

________ I ________________ L ____________ _ ____ !_ ______ ' l 

VIII. sz. táblázat: A szimp1icia csoportok kapcsolata 



l i Oombipha.rm.aoeut:i.oa 

2 ICombigalenioa 

3 ;Oombichemica 

4 !összesen 

Antid. Caes.; Taxa Pos. i Inv. Ke'szeg l Inv. Szfv. l i:Ssszesitett 
i --- - --- - ---- --~ . i--· 

64,3 i 496 

22o 

55 

. . ... r 
28,31 

7,4 

496 6o,6 320 6o,3 262 61,1 639 63,4 

26o 31,8 168 31,6 121 28,5 296 29,4 
.... ········· . ········ ..... j ......•... ·······-·· ····-··!-·-··-·-···-· 

63 7,6i 43 B, l· 45 lo,4 72 7,2 

771 loo,o : 819 loo,o i 531 loo,o i 428 loo,o l toil7 loo,o 

IX. szli.. táblázat: A kompozi ták százalékos megoszlása 



l 

l 
Taxa iinv. sszes. 

l 

Cass l 

l 
compositae :; 

composita 18 13 18 
nu c. 12 7 13 

3 - :; 
compositae 5 - 5 

2 2, 

25 22 l 3o 
saccharata 15 15 - 23 

47 21 14' 49 
l o 5 i l o _, 
3o 29 161 :;:; 

' 
33 36 32 i 24 43 

com po si ta 5 7 l[ 2 7 
' 2 ' l 2 -: 
l 

2 ! 2 - -
4 6 4. 3 61 

Magistariae compositae 2 2 -l 21 
i 

61 Jl'lella et oxymella 5 3 31 4 
3 8 _l 8 

! 
Olea composita l 2 -l 

l -i 2 
Pilulae 53 43 :;6 i 25 62 
Pulpae 4 6 4 

! 
5 7 

compositi 81 93 7o 54 lo8 
fumales 7 7 7 5 8 

7 l o 9 8 12 
Ro tul ae aut tabulae 5 9 l 9 
Sirupi simplices 25 17 14 l o 26 
Sirupi compositi l 3 l l 3 
Species 6o 62 5o l 45 75 

l l 
Spiritus compositi 

~l 
2 li l 2 

Suppositoria l l l 
Trachisei 161 27 l o 28 ,_ 

2oi Unguenta 15 25 

x. sz. táblázat; A combipharmaceutica osztály gyógyszer-
formáinak kimutatása · 



composita 
compositae 
dest. compositae 

composita 

composita 

composita 

oxyme11a 
Olea comp. per infusio. 
Olea composita 
l'ilulae 
l'ulpae 
Rotulae aut tabulae 
Sirupi simplices 
Sirupi compositi 
Spirítus compositus 
Tincturae compositae 
Unguenta 

2 

16 

19 
5 

16 
23 

o 

sszes! 
l 

3 
3 

6o 

14 i 
8! 

19 i 
l 

29 
21 

2 
8, 

! 

2oi 

li 
l 

2 

3 
18 

26 
8 

23 
26 

XI. sz. táblázat: A combigalenica osztály gyógyszer
formáinak ki.mutatása 



IV./ A DISSZERT.ÁCIÓS MUNKA EREDJVIÉNYEI ÉS 

MEG.ÁLLAPIT .ÁS AI 
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Disszertációs munkám eredményeit és megállapi

tásait az alábbiakban foglalom össze: 

1./ Elemeztem és összefoglaltam a materia me

dica kutatás XVIII. századi magyarországi forrása

it. Hazánkban a vizsgált korszakban nem volt köte

lező érvényü gyógyszerkönyv, ezért elemeztem a kül

földi gyógyszerk'tinyvek szerepét. Irodalmi adatok a

lapján rámuta·ttam, hogy hazánkban el terjed ten, de 

nem hivatalosan használták az augsburgi gyógyszer

könyvet, majd a bécsi diszpenzatóriumo1!;. E két 

gyógyszerkönyv gyógyszereinek eredete egészen az ó

korba nyulik vissza. Ezeket - nem hivatalos voltuk 

miatt - a korszak materia medica ku·tatásának segéd 

forrásául használtam. 

A korszakban nyomtatásban megjelent két magyaror

szági szakkönyv is az augsburgi és a bécsi gyógy

szerkönyvek alapján készültek. A pozsonyi taxa, 

mint az első hazai kötelező érvényü gyógyszerár

szabás a materia medica kutatás alapvető fotrása. 

A másik nyomtatott mü, a kassai antidotárium egy 

gyógyszertár gyógyszereinek jegyzékét tartalmazza. 

A nyomtatott forrásokat az irodalmi adatok alapján 

kri tikailag értékel·tem. Rámutattam, hogy gyógysze

reikről átfogó értékelés eddig nem történt. Disz

szertációmban a forrásmüvekről a bennük foglalt 

""--------------------------------------- -- --- -- -- - -- --
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materia roadica alapján készitettem értékelést, A 

materia medica elemzésével is bizonyitottam, hogy 

a két nyomtatott forrásmü elsősorba.ll a bécsi disz

penzatóriumra épül• azonban - szemben egyes iro

dalmi adatokkal - gyógyszerkönyvnek egyik sem te

kinthető. Vizsgáltam a forrásmüvekben előforduló 

materia medica csoportositását, megjelenési formá

ját, Ennek alapján megállapitottam, hogy a kassai 

antidotárium nem nagy rendszerezőképességről tanus

kodik. Kimutattam és disszertációm adattárában fel

soroltam azokat a gyógyszereket, amelyek két néven 

fordulnak elő, utalás nélkül, 

Hasonlóan értékeltem a pozsonyi taxát is. A szerző

je, Torkos Jusztus János előremutató, már a felvi

lágosodás szellemének megfelelően állitotta össze 

a taxát, ami megmutatkozik a mü jó beosztásában; 

az eltartási utasítások tömör megfogalmazásában; 

egyes gyógyszereknél a beszerzéstől függő eladási 

ár megadásában; a gyógyszerészek, sebészek és bábák 

részére irt instrukciói az orvosi etika magas mér

céjét jelentik. A gyógyszerek listájának összeálli

tásakor még nem haladhatta meg korát. A materia me

dica terén ujitásokat nem végezhetett, de a gyógy

szerbiztonság tekintetéből fontos az az utasítása, 

hogy azokat a gyógyszereket, amelyek a bécsi disz-
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penzatóriumban nem szerepelnek, kitől ne vásárolják 

a gyógyszerészek, hanem maguk készitsék el más elő

iratok alapján. Munkám során felkutattam ezen gyógy

szerek listáját és disszertációmban közöltem azt, 

A nyomtatott forrásmüveken kivül a korszak 

gyógyszerkincsének fontos forrásai a patikaleltá

rako Ezek közül is jelentős a korszak végpontjá.n 

feJvett jezsuita patikák leltárai, mert a felvilá

gosodás hatása. alatt készült gyógyszerkönyvek elő

estéjén, tiz hazai gyógyszertárban szinte egyidőben 

rögzítik a gyakorlatban előforduló gyógyszerek lis

táját. A jezsui'ta gyógyszertárak leltárai közül 

reprezentatív példaként a kőszegi't (1773) és a szé

kesfehérvárit (1774) a materia medica forrásai közé 

sorol tam, Kimutattam, hogy a ké"G je z sui ta patika 

leltára is a bécsi diszpenzatórium használatát bi

zonyítja, l'legállapitottam, hogy a két leltárban a 

gyógyszerek árait a bécsi taxa alapján szabták meg, 

ami azért is jelentős, mert a szakirodalom a kor-

szakban a pozsonyi taxa érvényét ismeri. 

2./ Wolfgang Schneider professzor a materia 

medica osztályozására elméletet dolgozott ki és 

nemzetközi használatra ajánlotta. Disszertációmban 

elsőnek közlöm magyarul a Schneider-féle elméletet. 

A nemzetközi használhatóság céljából az osztályoz,~ás 
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szakkifejezéseit részben átírtam latinosan, rész

ben uj latinos raüszavakat alkottam. A disszertáció 

tárgyául választott forrásmüvekben lévő materia 

medicá-t osztályoztam a Schneider-féle elv alapján. 

Az igy csoportositott gyógyszerkincset di.sszertá

cióm adattárában közlöm. Hasonló :feldolgozás, adat

tár hazánkban eCldig nem készül t. Iéiunkáro során a 

Schneider-féle osztályozásról a következőket álJ..a

pitottam meg: 

a./ A gyógyszerészeti tudományok ismeretére épül. 

b./ Gyógyszertechnológiai és kémiai szempontból 

csoportasi t, 

c./ A hivatalos- és népi gyógyit~s teljes materia 

medicá-ját magá.ba foglalhatja. 

d./ .Az osztályozás alapján a gyógyszerkincs sta

tisztikailag jól értékelhető, Alapja lehet a 

materia meetica számítógépes adatolásának, 

e./ Az osztályozás és a periódizálás együttes hasz

nálatával a szinonimák nehéz kérdése is meg

oldható, A periódizálás segitségével nem kény

szertilünk arra, hogy egyenlőséget tegyünk külön

böző ko:sszakok már csak hasonló gyógyszerei kö-

zött, 

f./ Egy-egy gyógyszer( forma) fejlődéstörténete a 

rendszerből kiolvasható, 
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l Schneider elvét és rendszerét jól a1kalmazhag. 

tónak talál taJn, további felhasználását javaso

lom. Fontosnak tartom, hogy a ktJ.tatók nemzet-

közi méretekben is egységes elv alapján foglal

kozzanak a gyógyszerek történetével, 

Az adattárba.l'l lévő materi.a medi.ca gyógyszercso-

portjairól rövid leírást készitettem, Ezzel jobban 

rámutattam az osztályozás lényegére, valamint de-

finiáltam a korszak gyógyszerformáit, Ezáltal a 

XVIII. századi gyógyszerkészités történetéhez ny-uj-

tottam adatokat, 

3./ A Schneider-féle osztályozás alapján osz-

szef!>égében és részleteiben számszerüen hasonlíto-t-

tam össze és értékeltem a XVIII. századi magyaror

szági materia medicá-t. Statisztikai értékelő munk 

kám során táblázatokat és ábrákat készítettem. 

hegállapitottam, hogy a négy forrásmü összesen 

2733 gyógyszert tartalmaz, Az összesített gyógyszer-

kincs szimplicia-kompozi.ta aránya: 1:o,58. A ma-

gyarországi gyógyszerkincs diagramját összehason-

litottam a publikál t kor2.beli nércet adatokkal és 

meg8.11api tottam, hogy a magyar és a német gyógyszer-

kincs szinte azonos. Külön elemeztem az egyes for-, 

résmüvek gyógyszercsoportjainak felépítését. Szám-

.. ,_. ttt ' t'' l-' ··l"' szeréten 1\.J.mn a am a gyogyszer ·a.roan _,eszu .o es a 
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gyógyszertáron kivült előállitott gyógyszerek ará

nyát. Külön részletesen értékeltem a szimpliciákat, 

amelyekről többek között a következőket állapitot-

tam meg: 

a./ 441 anyanövény szelgáltat 641 féle drogot, 

b./ a materia medica 52 százaléka tisztán növényi 

eredetü gyógyszerből áll. 

c./ a tisztán állati eredetű gyógyszerek a gyógy

szerkincs lo százalékát teszik ki, 

d./ a kemikáliák 82 százaléka szarvetlen vegyület. 

A kompozitákról részletes kimutatást készitettem. 

A statisztikai értékeléshez összesen 25 táblá

zatot és ábrát készitettem, ezáltal ob;jekti.v képet 

alkottam a XVIII. század magyarországi materia 

medicá-járól. 

4./ Disszertációs munkám az egyetemes gyógyszer

történet III. korszakával foglalkozik, annak magyar

országi anyagát tárja fel a nemzetközi kutatás mód

szerével. A nemzetközi terminológiát alkalmazva, 

munkám a Taxa Hungarica-standard III. megalkotását 

jelenti. 
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öSSZEFOGLALÁS 

Munkám során célul tüztem ki felkutatni és be

mutatni a XVIII. századi Magyarország materia me

dicá-ját. 

Kritikai értékelést adtam a kassai antidotári

umról és a pozsonyi taxáról, l'legállapi tottam, hogy 

az azokban foglal·t gyógyszerekről az eddigi iroda

lom nem tájékoztat, holott a gyógyszerkönyvekről és 

árszabásokról csak tartalmuk alapján mondhatunk 

véleményt. 

Disszertációmhoz felhasználtam a kőszegi és a szé

kesfehérvári jezsuita gyógyszertárak árverési lel

tárait, ezáltal képet alkottam a korszakban a gya

korla·tban használ t gyógyszerekről. 

A forrásmunkák értékeléséhez vizsgáltam a külföldi 

gyógyszerkönyvek szerepét. Bemutattam a hazánkban 

nem hivatalosan használt augsburgi gyógyszerkönyv 

és a bécsi diszpauzatórium hatását az első két 

nyomtatott magyar gyógyszerészi könyvre, a kassai 

antidotáriumra és a pozsonyi taxára. 

A magyar gyógyszerkincs osztályozásával eddig 

magyar szerző nem foglalkozott. Taglaltam ennek 

kérdéseit, majd leirtarn és alkalmaztam a Schneider

féle osztályozási elvet, A felkutatott négy XVIII. 
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századi magyar forrásmunka gyógyszerkincsét a 

schneider-féle rendszerezési elv alapján dolgoztam 

fel. Disszertációm mellékletében összesitve közlöm 

és adattárként használom e négy mü materia medicá

ját. Különös gondot forditottam a szi.nonimákra. 

Egyes gyógyszercsoportokról, gyógyszerformákról 

rövid leirást készitettem, adatokat szolgáltatva 

ezzel a gyógyszerészi technológia fejlődéséhez, 

Az adattárban rögzitett gyógyszerkincsről sta

tisztikai kimutatásokat és összehasonlitásokat ké

szi tettem, Tábláza tokon, diagramokon mutat·tam be a 

gyógyszerkincs szerke~etét, majd külön,..külön érté

keltem a szimpliciákat és a kompozitákat. Adatai

mat összehasonlitottam Schneider és munkatársai 

által publikál·t német adatokkal. 

A Schneider-féle osztályozást jól alkalmazha

tónak találtam, további felhasználását javasolom, 

mert osztályozási. elvével, statisztikai értékelés

sel sokoldaluan vizsgálható egy-egy korszak gyógy

szerkincse. Megállapitottam, hogy több korszak 

feldolgozásával elkészíthető a gyógyszerkincs fej

lődéstörténete is. 

Eredményeime-t összehasonlitva a német adatok

kal, megállapi to·ttam, hogy a XVIII. százat i magyar 

materia medica 1uagas szinvonalu és a nemzetközileg 
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is elismert korabeli német gyógyszerkinccsel köze

litólag egyenértékü. 

Disszertációs munkám összlségében a Taxa Hun-

garica-Standard III. megalkotását jelenti. 
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Végezetül köszönetemet fejezem ki 

dr. Zalai Károly kandidátus, egyetemi do

cens urnak, a Semmelweis Orvostudományi 

Egyetem Gyógyszerésztudományi Kar Egye

temi Gyógyszertára igazgatójának azért, 

hogy disszertációs munkám témájára fel

hivta figyelmemet, munkámat végig figye

lerarnel kisérte és az·t értékes ·tanácsai val 

irányitotta, segitette. 
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Az adattár rendszere 

Az adattár a gyógyszerkincs Schneider-féle osz

tálysorrendjét követi. A gyógyszer első nevével egy 

sorban a négy forrásmüre vonatkozó adat található 

a következő sorrendben• zárójelben a disszertáció

ban előforduló röviditéseket közlöm; 

l./ Antidotarium Cassoviensis (Antid. Cass., A. 

Cass., A.C.) 

2./ Taxa Pharmaceutica Posoniensis (Taxa Pos., T. 

:Pos., T.P.) 

3./ Kőszegi jezsuita g7ógyszertár leltára (Inv. Kő

szeg, Kőszeg, K.) 

4./ Székesfehérvári jezsuita gyógyszertár leltára 

(Inv. Szfv., Szfv.) 

"+ 11 jellel Jelzem, ha a forrásban előfordul, "-" 

jellel, ha nem fordul elő a kérdéses gyógyszer. 

Az alosztályokon (osztályokon) belül ábécé sorrend

ben, ezen tul gyógyszercsoportonként külön eim a

latt közlöm a gyógyszereket. 

A szinonimák közül első helyen általában a pozsonyi 

taxában előforduló nevet használom, ha o·tt magyar 

név is szerepel, akkor azt vessző után nagy kezdő

betUvel kiirom. Szinonimák esetén zárójelben utalok 

a forrásokra, hogy a más név eredete nyomonkövethető 
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legyen. A jobb szemléltetés és a teljesebb kép ér

dekében ugyanigy jelzem az érdekesebb betüeltérése

ket, elirásokat is. A szinonimákat külön sorba, a 

könnyebb áttekinthetőség érdekében néhány betü hely

lyel beljebb írom. A röviditett gyógyszerneveket i 

kiegészítem, runi sokszor nehéz feladat, mert pl. 

a kassai antidotárium nomenklaturája nem egységes. 

A növényi drogokat anyanövény szerint csoporto

sitom. Közlésmódja: anyanövény (aláhuzva), leíró 

neve, családnév (zárójelben). Uj sorbro1 a drog(ok) 

neve(i), a fentebb ismertetett jelzésekkel. Az a

nyanövények ábécé sorrendben következnek. Azokat a 

növényi eredezü gyógyszerek anyanövényeit is sorba 

vettem, amelyektől drog nem szá~naz ik a források 

alapján, de gyógyszerkészítményei előfordulnak. E

zeknél utalok a megfelelő helyekre, :például: 11Ribes 

rubrum L. (lásd; condita, roob, succus, syru:pus) 11
• 

Korábbi munkámban (2o) meghatároztam a drogok 

anyanövényeit. Az adattárban ezt használom, kiegé

szitésekkel, javításokkal. A hazánkban előforduló 

növények faj- és családneveit Soó R. -Kárpáti z.: 
Növényhatározó (II. kötet. Budapest, 1968. Tan

könyvkiadó) szerint irom le. 
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lBa: vegetabilia --
esculentus (L) lV:oench (fllalvaceae) 

mcschi 
Mill. (Abietaceae) 
(lásd~ 413d) 

LJ!ll.m Wilild. (Leguminoeae) 

.~~.e~.u~.~~. Egér-fark-fü 
efolii 

antbora L. (Helleboraceae) 
nthorae, Szelééi sisak-fü gyökér 
~:!.!!!.!:!~ L. (Araceae) 

Veri, Kálmusz gyökér (T .Pos. )(A.Oass.) 
Radi:lc calami aromatici (T.Pos.) 
capillus-veneris L. (Polypodiaceae) 

+---

++++ 

++++ 

--+-
++++ 

++-+ 

nigri, Igaz árva leány halja (T.Pos. )(A.Cassh+-+ 
Herba Capilli veneris (T.Pos.)(A.Cass.) 
eupatoria L. (Rosaceae) 

e.A54~1UVU~~ö. Apró bojtorján, párló fü (TTPos.)(A.Cass}++-+ 
Herba Eupatorii Greecorum (T.Pos.) 
re;pens P.et B. (Gramineae) 

Gz•arndn.is, Pörje gyökér ++-+ 
chamaepitys (L.) Schreb. (Labiatae) 
Chamaepityos, Kalincza, Köszvény-fü, i"iezei cypros(T) ++-+ 

(T.Pos.)(A7Cass.) 
Herba Ivae arthetieae (T.Pos.) 

-.~ vulgaris L. (Rosaceae) 
....... ..,,,LJ.IllJ.J • .LaLe, Oroszlán talpu fü 

tinctoria (L.) Tausch. (Boraginaceae) 
Alca1U1ae, Vad-ökör-nyelv-fti-gyökér (T.Pos.) 

Radix Alkannae (A.Oass.) 
Radix Anchusae (T.Pos.) 

cepa L. (Liliaceae) ?? 

(lásd: komp.) 

++-+ 

++-+ 

+---
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Fejér má.J.va 
Fejér má~va gyökér 

==~=.::; (L.) Cav. (Ma~vaceae) 
hortensis, Ma~va rosa (T.ios) 
Malvae arboreae (A.Cass.) 

++-+ 

++++ 

+---
++++ 

++--

+---
++-+ 

+---

!!,l!!..~~!:i!!B:.! Ben th. ( Labiatae) 
Dictamni Cretici, Cretai di.ptamos-.fü., Ezer jó-fU( T.Pos)++++ 

Herba Diptamni eretici (A.Cass.) 
Dictamni Credici (A.Cass.) 
~~W~ L. (UmbeHiferae) 

Ammeos, Apro ezeretsen mag (T.Pos.) +++-
~!~~~~~~~~L. (és más Amomum-fajok~(Zingiberaceae) 
'de~c~ummajus, Öreg paraditsom mag (T.Pos.) ++-+ 

Grana Paradisi (T.Pos.)(A.Cass.) 
Semen Cardamomi (T.Pos.) 
Cardamomum majoris (A.Cass.) 

~!!2!~~~~~~~~~~~ L. (Hosaceae) 
'&u~~aamara, Keserű mondo~a 

~!!:!!:!...2.2!~!!!! L. (Rosaceae) 
r•u,~a d~cia, Édes mondo~a 

iiF~~~~~~~L~·~(~C~o:m::p~o-~s~i;t:a=e~)~ n gyökér __ 

++++ 

++++ 

++-+ 
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~~~~~ L. (Primulaceae} 
naga.~~-Lu-•wo Kakuk terjék, Tik-bégy virág 

f~!t~~~~ L. (Boraginaceae) 
Jsu.g.L.ossae, Ökör-nyel v-fü virág 

Ökörnyelv fü 

Schoenanthus L. (Gramineae) 
Teve káka (T.Pos.) 

Herba Schoenanti (A.CasE.) 

Kapor fü 
Kapor mag 

(Umbelliferae) 

~~==~L. (Compositae) 
Ohamomillae Romanae, Nemes szék fü virág 

Ohamomillae Romanae 
~~~ carefolium (L.) Hoffm. (Umbelliferae) 

Chaerefolii, Turbolya (T.Pos.) 
Herba Cherefolii (A.Cass.) 

orontium L. (Scrophullariaceae) 
Anthirrhini (A.Cass.) 
graveolens L. (Umbelliferae) 
Apii 
Apii, Selléri gyökér 
Apii, Selléri mag 

~~~ malaccensis Lam. (Thymelaeaceae) 
Aspalathum (T.Pos.) 

-+--
+---
++-+ 

++-+ 

++-+ 

+---
++++ 

++-+ 

++-+ 

++-+ 

---+ 
++-+ 

+---
++-+ 

+---

+---
++-+ 

++-+ 

++-+ 
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~U~Bg~a.~, Sas-fűmag 

~;U;:; L. (Compositae) 
~~ar~e, Széles lapu gyökér (T.Pos.) 

(A.Cass.) 

(Aristolochiaceae) 

++-+ 

+---
++-+ 

++-+ 

+---
olochiae longae, Him farkas-alma fü ++-+ 

longae vulgaria, Hím farkas alma gyökér++-
L. (Aristolochiaceae) 

longae verae, Him olasz farkas alma 
gyökér 

~:Si! rotunda L. (Aristolochiaceae) 
rotundae verae, Nyösten olasz farkas 

alma gyökér 
serpentaria L. (Aristolochiaceae) 

Serpentariae Virginianae, Sárkán gyökér 
montana L. (Compositae) 
Arnicae, Olasz utifü virág 
Arn~cae, Olasz utifü 
~~ abrotanum L. (Compositae) 

Abrotani, Isten fája, Abruta == absinthium L. (Compositae) 
(T.Pos.)(A.Cass.) 

~~ ~ Berg. (Compositae) 
Cynae, Czitvor-mag (T.Pos.)(A.Cass.) 
Semen Santonici (T.Pos.) 

pontica L. (Compositae) 
Absynthii Romani, Bárány üröm (T.Pos.) 
Herba Absynthii Pontici (A.Cass.) 
~~ vulgaria L. {Compositae) 

Fekete üröm (T.Pos.) 
" - ·-~- -- --·~-·----·----------

Herba Arthemisiae rubrae (A.Cass.) 

++-+ 

++-+ 

-+++ 

-+-+ 

++-+ 

++-+ 

++++ 

++-+ 

t+-+ 
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L. (Araceae) 
~~jr~o~n s~állya, Borjuláb gyökér (T,Pos.) 

Ji_ronis (A.Cass.} 
~~~~ L. (Aristolochiaceae) 

Kapotnyak fü 

Kapotnyak gyökér 

vae, Erdei mester (T.Pos.) 
Natri sy1viae (A.Cass.) 

albi, Kö fal rutha (T.:Pos.)(A.Cass.) 
Ruthae murariae (T.Pos.)(A.Cass.) 

trichomanes L. (Polypodiaceae) 
a.u•"u1thi aurei, Aranyos paprad 
al111S·•Í1l.j ok ( Papilionace ae) 
~l1ag;acanthrun electi, Tiszta trágánt 

in sorte, Közönséges trágánt 

eretensis L. (Umbelliferae) 
Cretici, Cretai koczord-mag 

macadonica Spr. (Umbelliferae) 

++-+ 

++-+ 

++-+ 

+---
++-+ 

+---
++-+ 

+---
.... 

++-+ 
• 

++++ 

+++-

++-+ 

í:FP•etl•nselini ~'iacedonici, ~1acedoniai petreselyem nag ++-+ 

sambucina Mart. (Auriculariaceae) 

'"""·"'"' Judae, Bodza fa gomba (T.Pos.) 
Fungus Sambuci (T.Pos.)(A.Cass.) 

!!!2~~~ Roxburghii Amott. (Eurseraceae) 

++++ 

++-+ 

--==::. L. ( Composi tae) 
Bellidis minoris pratensis, Kitsiny nadály virág ++-+ 

-~-··-·- +---

1 

l 



- 8 -

~~~ ~· hox·tensis L. ( Compositae) 
minoris hortensiso Százszor szép virág(T.P>++--

n1--öo Bellidis (A.Cass.) 
vulgaris L. (Berberidaceae) 

L~á.ny-som 

Berberes sicce (A.Cass.) 

L. (Chenopodiaceae) 

e~on.~~:~~. Seb-fü 0 Betania fü 
Roth és Betulz. pubescens Ehrh.(Betulaceae) 

L. (Boraginaceae) 

Bo,rraginis, Borrágo virág 
Bordaginis (Szfv.) 

Borago fü 

++--

+---
+--:o-

-+---
++-+ 

+---

++-+ 

++-+ 

+---
és más Eoswellia-fajok (Burseraceae) 

electi, Tiszta temjén 
in sorte, Közönséges temjén 

Schrad. (Ophioglossaceae) 

Lttne:riae, Hold ruta 
L. (Crucllferae) 

(L.) Koch. (C~uciferae) 
Sárga mustár mag 

rapa L. (Cruciferae) 
Raparum 
~L. (Cucurbitaceae) 

Bryoniae, F·öldi tök, Karó répa 
:i:erula galbanifera Lob. és 
l'erula-fajok (Umbelliferae) 

' ma.s 

++--

++++ 

++--

+---
++-+ 

+---
++-+ 

++++ 
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Sá:rká.n vér, Ábelvére (T.Pos.) 
Draeoni:s communis (A.űas.s.) 

U~~~~ L. (űompositae) 

+--

++-

++++ 

Tűz virág• Gyürü virág ++--
-~~!!!~E.! Willd. és más Ca:to;phyl.ul!!•:fajok (Gut

val.amint kül.önbözó Protium-fajok (Burseraceae) 

(T.Pos.) ++-+ 
Taeamachacae {A.Cass.) 

--~S~ L. (Helleboraceae) 
~tb.ae palnstris (lásd: combigaleni ca) 

~~~~ L. (Moraceae) 
+----

~~~~L. (Ca;pparidaceae) 
'Oen:rt~arum radicis. Kaporna gy5kér héja (T.l'os.) ++++ 
.i•J'!,,.,.+·<>v Caparum (A.Cass.) 

t!...~~::l!§&.:~~ {L.) tiledi c. ) ( Cruciferae) 
pastoris, Szikes-fü, Pásztor tarsoly 

L!!!!!!!!!!l L. ( Solanaceae) 
Oapsiei, Török bors {T.l'os.) 
Piper rubr~m (T.Pos.) 
Piper Turcieum (A.Cass.) 

:!,..!~~~ L. (Com po si tae) 

++--

·'.\#l>lr.t.;Ln~•e• Bábakaláts gyökér (T.Pos.)(A.Cass.) ++-+ 

Carthami, Vad sáfrán (T.Pos.)(A.Cass.) ++-+ 

(T.Pos.) 
''<J1ari;hElllli• Vad sáfrán mag. Gordon mag ++++ 

+---
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Anya-méh szegfű 

ll:f".l ........ , 
caryophy~~i aromatici (T.Pos.) 
Szeg fü (T.Pos. )(A.Cass.) 

L. (Caesalpiniaceae) 
~~= 

mundatae. Szennét levé~ (T.Pos.) 

,;H•~lm sennae Fo~iae (A,Cass.) 
Sennae mundatae (T.Pos.) 
senr<ae sine Stipides (A.Cass.) 

:!...:!~~ A. Ric h. {Abietaceae) 
Ol. de Cedro) 

~.!L!~~~!.2.:~ Si bth. ( Composi tae) 

epe, Centauria 

minoris 
Mönch (Rosaceae) 

Tseresnye szurok 

!!,!~~~~L. (Rosaceae) 
condita és syrupus) 

~~~~~~ L. (Leguminosae) 

sa~ á ta 

H·-+ 

++++ 

++++ 

+---
--+-
++++ 

++-+ 

++-+ 

++--

+--+ 

++--

++++ 

++·-+ 

-+--

++-+ 
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majoris, Czinadonia gyökér 
~~ambrosioides L. (Chenopodiaceae) 

F.irtes .fü 

(Chenopodiaceae) 

!!!!a:2 tome.."'ltosus Ruiz et Pavon non EisJ..er 
(Menispermaceae) 

va (T.l?os.) 
carlera prava (Kőszeg) 

~~~ ba~samita L. (Co~positae) 
Bo~dog aszszony raentája (T.J0os.) 

Eupatorii l11esues (T,.Pos.) 
~:1!.\:!!ill!dl!artheniura (L.) Bernh. (Compositae) 
Ml11-t:rl.•carJ.ae, F>á.dra-fü 

f.!atricariae 
~!!!!~!!!!. vulgare (L. ) Bernh. ( Gomposi t ae) 

~•anaceti, Varadits 
,.,w:~~:B:!!! L. ( ]'abaceae) 

Veres cziczer 

intybu~ L. (Cpmpositae) 
Cichorei 

Cichorei, Cikoria, Kotang-fü 

Bagoly borsó 

++-+ 

+---

.. r----

+---
++-+ 

-+--
++++ 

?---
++--

+---
Cichorei sy~vestris• Kotan-koro-gyükér, Cilj;oria gy. ++-+ 

Radix Cichorei (A.Cass.) 
Cichorei +---
virasa L. (Hmbelliferae) 

!.fficinalis I •• (Rubiaceae) 
Chin-Chinae (T.Pos.) ++++ 

Chinae-Chinae Corticis (A.Cass.) 
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camphara Nees et Ebermayer (Lauraceae) 

cám:for (T.l:'os.) 
Gummi Camphorae (A.Oass.) 
:ramala Nees et Ebermayer (Lauraceae) 

Fa-héj cassia (T.Pos.)(A.Cass.) 
cassiae ligneae {T.Pos.) 
Indiai falevél (T.Pos.) (A.Cass.) 

(c$f:~1;u.wu Halabathrum (T. Pos. ) 
'Helzba Indi Folii (A. C ass.) 
.S~~!a!.t L. és más Qistus-fajok ( Cistaceae) 

(L.) Schrad. (Cucurbitaceae) 
•lc>c:vnt;hi.dos, Sárt Bk, Vad-t Bk 

(Cucurbitaceae) 
"LruJ..J.orurn, Görög dinnye mag (T.Pos.)(A.Cass.) 

Angu:l'iae (T • .Pos.) 
tru.llorum E}:corticati, Ki hüvelyezett 

L. (Rutaceae) 
héj 

Haranta mag 
limonUlll Risso ( Rutaceae) 
citri, Gzitrom héj 
tri, Gzitrom mag 

mag 

L. (Compositae) 
benedicti, Pápa fü, fl.ldott fü 
bendicti, Pápa-fü magva 

~~ ,SLi!!ficina~L. ( Cruciferae) 

(Li lia c eae ) 

electi, Tiszta myrrha 
in sorte, Közönséges myrrha 

g}örög dim1ye 
,l 

++++ 

++++ 

++--

++-+ 

-+++ 

+---
++++ 

-+--

++++ 
-+-+ 
++--

++++ 

++-+ 

++-+ 

++-+ 

++-+ 
+--+ 

++++ 

++-+ 

+++-
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Engl. (Burseraceae) 
de Meccha, (lpobalsamom, Arabiai balsarnom (T.Pos.) -+++ 

Opobalsamum ('.!'.Pos.) 
(A.Cass.) +---

Semen Carpobalsami (A+Cass.) 
S.F. Gray (Helleboraceae) 

Sarkantyu virág (T.Pos.)(A.Cass.) ++-+ 

cohvallium, Gyöngy virág 
Vandelli (Convolvulaceae) 

albae (T.Pos.) 
CR~úiix :to1echoacannae (A. C ass.} 
bJ!:l:!!!U~~ vlenderoth ( Convol vulaceae) 

(T.Pos.)(A.Cass.) 
Radix (A. Cass.) 

~~U~!!!!!!!=.ill!!!:. L. ( Convol vulaceae) 
(T.Pos.) 

Gummi Scammonei (A.Cass.) 
~~~~~~~~ L. (convolvulaceae) 
Soldanellae, Tengeri káposzta 

L. (Vonvolvulaceae) 

Turbith Gummosi (T.Pos.) 
Radix Turbith (A.Cass.) 

+---
++-+ 

++++ 

++-+ 

++++ 

++-+ 

++++ 

Turpethum Gummosi (A. Cass.) 
és más .Q_opaifera-fa;jok ( Caesalpiniaceae) 

de eopayva, Copaiva balsarnom ++++ 

L. (Borraginaceae) 
Fekete jujubák (!D. Pos. )(A.Oass.) ++-+ 

Myxae (T.Pos.) 
~~!!...§!~i:J!!!:!!l L. ( Umbelliferae) 

++++ 

rotundae +---
Hajas farkas alma gyökér ++--
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!!~~!i! L. és más Costu~-f'ajok (Zingibe:raceae) 
kostus (T.Pos.) 

~n.~tex oosti arnari (T.Pos.)(A.Gass.) 
arnari 

éW~ L. ( Iridaceae) 
(T.Pos.) 
optimus (A.Oass.) 

!\arrocu.s Austriaci (Kőszeg) 
sw. (Euphorbiaceae) 

\.!~!!:~ L. és más Croton-f'ajok (:E:uphorhiaceae) 

++++ 

+---
++++ 

-+++ 

Tsuda fa magva (T.Pos.) -+--

!em,en Ricini America..'!'li (T .Pos. ) 
melo L. (Oucurbitaceae) - ' Sárga dinnye-nag ++++ 

sárga dinr,ye-mag -+--

Ugorka mag 
;C}1llcllune,ris Excorticati, Ki hüvelyezett uLorle<i-r!iat; 
~ L. (Cucurbitaceae) 

.O:VLC'Iltrb•itae. Tök mag 
tök-mag 

Romani, Olasz kömény-mag (T.Pos.) 
Cymini (A.Gass.) 

sempervirens L. (Cupressaceae) 
.Oypressi. Cypros fa dió (T.Pos. )(A.Ca,ss.) 

Cypressi (T .• Pos.) 
Cupressi, Oypros fa 

longa L. (Zingiberaceae) 
Ourcumae, Sárga :festő gyökér 

zedoaria Roscoe (Zingiberaceae) 
Czitvor gyökér (T.:Pos.) 

Radix %edoariae (T.I'Os.)(A.Oass.) 
Fiurr. Convolvu.laceae) 

++++ 

-+--

++++ 

-+--

++++ 

++--

+++-

++++ 

++++ 

minoris 1 Temjén szagu arany fonál-:fii (T.Pos • .f.+-
Herba Epithymi (T.Pos.)(A.Cass.) 
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euro,-,ee. L. (G omrol vulaceae) -,;;:.!,<-. cuscutae majoris, Arany-fonál-fü (T.J?os.) 

gerba Cuscutae (JI •• liass.) 
.Purpura!'CE2~ !iíill. (Primulaceae) 

. .,,.=,_,_·tae, Disznó-répa (T.l?os.) 
aadiX Cycl.aminis (T.Fos.)(A.Cass.) 

, Aszsza birs-alma (T.Pos.) 

exsiccata (A.Cass.) 

Oydoniorum, Birs-alma-mag 
Cydoniorwn foliorum 

++-+ 

++--

++++ 

+---
~~ vincetoxic~ (L.) Pers. (Asclepiadaceae) 

Vincetoxici, Fetske c~yölcér, Szent I,őrincz :f'ü gyöké:r• ++-+ 

(T.Pos.)(A.Case.) 

Radi:z: Hyrundinariae (A.Cass.) 
~~~~ ~fficinal~ L. (Boraginaceae) 

cynoglossae 9 Atratzél gyökér 
longus L. (C~peraceae) 

Cyperi lomgi, Olasz ll:áka gyökér (T.Pos.)(A.Cass.) 

Cyperi longi radix (A.Oass.) 
rotund~ L. (Cyperaceae) 

C;;:peri rotundi. Syriai káka gyökér (T.:Pos. )(A.Cass.) ++•+ 

Oyperi longi rotundi (A.Cass.) 
~~hYP?cistis L. (Rafflesiaceae) 

Hypocystidis (lásd:4Bd) 
~~ canariensis Steudt. (Leguminosae) 

RhoO.ium, ROSD.--:fa 
gnidium L. (Thymelaeaceae) 

Gnidia
0 

Farkas hárs, Gyürüfa magva {T.Pos.) 

Grana cocoognidia (T.:Pos.) 
Semen Coccogni.dii (A.Cass. )(T.:Pos.) 

mezereum L• ( Th;ymelaeaceae) 
l1ezerei radicis, Gyalog olajfa gyökér héja ( T.Pos.) ++-· 

Cor·~ex Kezereon (A.Cass.) 
stramoni1.L'11 :r". { solanaceae) -+--

Daturae,. 
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carot~ L. ( Umbelliie:rae) 
nauci Sylvestris, Koczord-mag (T.Pos.) · -
semen Dauci nost~i (A.Cass.) 
~~~ s~~ph~§Qgriae L. {Ranvnculaceae) 

'IB1i;a1ph:i.s<agr1ae, Tetüt ö1ö mág (T.Pos.) 

semen staphis agriáe (A.Caas.) 
5'aryoplj,yllus L. (Caryophyllaceae) 

Tunicae, Szeg-fil virág 
albus L. (Rutaceae) 

J)ictamni albi, Dictamos, Szarvas-gyökér 
!!~~~ ~aryophxllatum Nees (Lauraceae) 

caryopllyllata, Szegfü cassia ('l.:Pos.)(.A.Cass.) 

cortex oassia caryophyllata (:r.Pos.) 

ammoni_§;cum Don. (Umbelliferae) 

'ft:llstrá,.acv;;'! Jacq. ( Corrpositae) 

Doronici, Vad-ketske GYöké:i:.• 

rotu.~difolia L. (Lroseraceae) 
Rorellae, Harmat fü (T.Pos.) 
Herba Ro:ris solis (A.Oass.) 

t!l~!.§; contrajer'Y.§l L. ( ur·ticaceae) 
gyökér (T.?os.) 

RadiX Contra Jervae (I..Cass.) 
!l!!~~ ~-mas. (L.) Ric h. ( Polypodiaceae) 

Filicis, örilög-barda gyökér 
:g,:::!;,:!:~· elaterium (L.) Richard ( cueurbi taoeae) 

Havasi ugorka keményitett leve 
Cucwneris asinini., liavasi vad-ugorka gyökér 

guineensis Jacq. (Palmaceae) 
Palmanur: ( lás<i: 4Ad) 

!]EE::~ ~damomum Í'ihite et Laton (Zingiberaceae) 
fl'<l.am:om.u.m minus,. Apró :paradi t som mag (T .Pos.) 

Cardamoreum rninoris (A.Cass.) 
(Eqtdsetaceae) 

fü TálE,oso-fü 

++--+ 

++++ 

+++-

++++ 

++-+ 

++-+ 

++++ 

++-+ 

++--

++--

++-+ 
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tövis gyökér 

L. (Compositae) 
Avice:tnJ.ae, Vizi gyopár (T.Pos.) 

:Eupa:torii (A.Cc,.ss.) { ?) 
, ;:;,Rrl:la '''u,-~+ori' ~'";cor~ c ( ,, -Pos ) _.-" 

1 
_L". ,!}C~ v _ _... v v;.-l..t.-::.Q.. ..l.. W -··· .... • 

más fll.phorbia fajok (Euphorbiaceae) 

lathyris L. (Euphorbiaceae) 
Hinoris 

+---

+---

+---

szem vidi tó-:fü, Effrasia ++--

2:~ purga Tientham (Convolvulaceae) 
'~esina Jalappae,(lá.sd: 2Aa és 4Ad) 

asa foetiua L. és más fcrula-fajok (Umbelliferae) -"'Ji'ö,etiilR. • ördög szar (T. Pos. ) ·t+++ 
Asae l!'oetiö.ae (!ll..Cass.) 

(Umbelliferae) 
++-+ 

verna Huds. (Ranunculaceae) 
Chelidoniae minoris, Kis fe-tske-fü -+-
Cheliéi.onii minoris, varju mogyoró. Kis fetske gyökér -+-· 

carica L. (1\lforaceae) 
++--

uLl'flaria (L.) I"iaxim. (Rosaceae) 
Tiarbee caprinae, Keteke szakál gyökér(T.Pos.)(A.Cass)++-• 

Radix Ulmariae (T.Pos.) 

~:flli!];~ vulgare Hill. ! Umbelli;ferae) 

:F·oeniculi 
Foeniculi 
Foeniculi Édes kömény 

+---

+---
+---
++++ 
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(Roaaceae) 

E:perj-i'ü. 

( Millner ( Rhrunnaceae) 

r.. (Oleaceae) 

fi;a,x;in.i, Koros-fa. Sel<•fa {T.Pos.) 

lsl.ignlluu SJllllpa.tneticum {T. Pos. ) 
Korös-fa magva (T.Pos.)(A.Cass.) 

lingua avis (T.:Pos.) 
L. (Oleaceae) 

granul.ata, Tiszta manna 

tJanellata, Tsáve manna {'.!'.Pos.) 
Calabrina (A.Cass.) 

í!.-~~::2:;!.~~ L. ( Fumariaeeae) 
fü.st-fü 

~~~~~~ L. (Fabaceae) 
ru tha 

L. (Fabaceae) 
Gánya virág 

~~~~~~ L. (Gentianaceae) 
Jitinoris, Kisebb keserű gyökér (T.:Pos.) 

!:!!..:!:E;!!~ L. és más ;;:.::=== 
Gentianae 1'1ajoris, Nagy keserű gyökér,. ördög méz. 

szant László gyökér ('J;.Pos.) 

Radix Gentianae (A.Cass.) 
~~~~~~~L. (Geraniaceae) 

Geranii Robertiani, Daru-arru-fű {T.Pos.) 

Herba Geranai (A.Cass.) 
L. ( Roseaeeae) 

Oaryophy11atae, Benedicta 
Caryophillatae 

+---

+---
+--

++-+ 

+-·-
++++ 

++-+ 

·---
-+--

++-+ 

+----
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z,!.5!!!!!J~:§. L. ( Iridaceae) 
rotundae, Olasz buza-liliom gyökér 

L. (Labiatae) 
terratris, Földi borostyán-fü 

~labra L. (Fabaceae) 
luJ.~•tiae, Higviritz, Édes gyökér 

(l"ialvaceae) 
pamuk-mag (T.Pos.)(A.Cass.) 

,~~~~~~ L. (Scrophulariaceae) 

++--

++-+ 

++-+ 

++--

++-+ 

l!!!~~~~ L. és Guajacum sanetum L.(Zigophillaceae) 
ligni, Fraatzus fának héja (T.Pos.) ++-+ 

Ligni Sancti (A.cass.) 
!ua~a.eu~, Frantzus fa gmmnája 
"~ua~aetm, Frantzos fa (T.Pos.l 

Guajaci (A.Cass.) 
Sanetum (T.Pos.) 

(~~~ L. (Araliaeeae) 
Folyó borostyán gwnmája (T.Pos.) 

arboreae, Folyó borostyán 

~ID!~ arenarium (L.) f'lönch ( Composi tae) 
Stoechadis Citrinae, Sárga gyopár 
~~ niger L. (Ranunculaeeae) 
Ellebori nigri, Fekete hunyor gyökér 

nobilis Mill. (Ranunculaceae) 
Epatieae nobilis, 

Hepaticae nobilis, i~emes máj-fü (T.Pos.) 
Herba Epatieae nobilis (A.Cass.) 

sphondylium L. (Umbelliferae) 
:Brancae Ursinae, Nedve köröm 

:!!E:! gllitbra L. (Caryophyllaceae) 

-+-+ 

++++ 

++++ 

++-+ 

+---
++++ 

++-+ 

+---
++-+ 

++-+ 

++-+ 
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(oompositae) 
muris, Egér fül fü (T.Pos.)(A.Cass.) 

pilosellae (T.Pos.) 
~~~ L. ( Gramineae) 

gramine rorido (Lásd: 4Ad) 
L, (0ru1nabinaceae) 

L. és más rokon fa;jok (Legu.minosae) 

==~- L. (Solanaeeae) 
V~iCJ,aUl~t Belénd-fű 

Belénd-gyökér 

:.<mrsEIOJJl. • I so p 

(T.Pos.) 

++-+ 

+--~ 

++--

++-+ 

++-+ 

••:·~~!m.~ Humboldt ( Bursaraceae) ++-+ 

0~~~~ De Oe~dolle és más Bursera-iélék (Burseraceae) 
++++ 

s.at~~l. Stellati, Teillagos anis-mag (T.Pos,) 
-+++ 

Badian (T.Pos.) 
s:c.E~em,en Bardian (Szfv.) 
~~ ~ L. (Leguminosae) 

quatimalo (lásd: 3 Ba) 
b.e1enium L. (Oompositae} 
Enulae, örvény gyökér (T,Pos. )(A.Cass.) 

++-+ 

Helenii (T.Pos.) 
~~~~~~ L. (Iridaceae) 

gyökér ++++ 

Iridis nostratis, Kék liliom 
RadixIreos Nostris (Szfv.) 

-- ----~~-----

gyökér (T.:Pos.}(A.Cass. )++-+ 
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!!!~~~~ L. ( Iridaceae) 
adulterini, sárga vizi liliom gyökér (T.Pos.) ++--

;aa.ttJ.A Acori (A.Cass.) 
Iridis palustris (T.Pos.) 

ofíic~ale L. (Oleaceae) 
(lásd: 4Ad) 

regia L. (JuglandaceaeJ -r •• ~""' Jugland. imma:h. (lásd: 4AdJ és Kompozita 2A) 
communis L. (Cupressaceae) 

Juniperi, Fenyő mag ++-+ 
;runiperi, Gyalog fenyő-fa gumma;Ja (T.Pos.) ++++ 

Gummi Sandaraca Arabum (T.Pos.) 
Gummi Sandaraeae (A.Cass.}(Kőszeg) 
Juniperi, Gyalog fenyő fa 

savina L. (Cupressaceae) 
Sa'bi11ae, Fáj-cypros (T .:Pos.) 
Herba Savinae Hortensis (A.Cass.) 

arvensis (L.) coult. (Dipsacaceae) 

Scabiosae, Rühes-fű, Seprü-íü 

Flores Scabiosae 

Scabiosae 
sativa L. (C.ompositaeJ 

Lactucae, Saláta-mag 
scariola L. (Compositae) 

Scariolae, Fodor saláta mag 
album L.(Labiatae) 
Urticae mortuae, Holt tsallán vi.rág (T.l'os.) 

Flores Galeopsidis (T.Pos.) 
mortuae, Holt tsallán 

..--==::: Eill. (Abietaceae) 
Veneta, Velantzei terpentina 

~~:!!!!! Siler L. ( Umbelliferae) 
Seseleos rliontani, Vad kömény mag (T.Pos.) 

Semen Sileris montani (T.Pos.) 
cinilamomum L. Lauraceae 

Fa-héj (T.Pos.) 
Cortex Cinamomi (T.Pos.) 
Cillilamomum acuturu (A.Cass.) 

++-+ 

+---
+---

+---
++-+ 

-+-+ 

++--

-+--
-+-+ 

++++ 
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L. (Lauraceae) 
mag 
Borostyán levél, Bay-fii (T .Pos. )(A. Ca)++-+ 

Lauri (T.Pos.)(A.Cass.) 

Lavendula virág 

~==:.::. L. ( Labia:'tae} 
gyopár 

Cretici, Cretai mustár mag 
officinale Koch (Umbelliferae) 

Levistici, Löböstök gyökér 
Levistici, Löböstök mag 

~~~ vulgare L. (Oleaceae) 
Lig11stri, Fagyalfa, leladár-hur virág 
,, " Ligustriae 

~~~~ L. (Liliaceae) 
Liliorum alborum. Fejér liliom virág 
Liliorum antherarum, Liliom sáfrá.nya (T,Pos.) 
Flores .ltnthorae Liliorum albarum (A.Oass.) 

Liliorurn alborum. Fejér lil.iom gyökér 
vulgaris iVlill. ( Scrophulariaceae) 

Linariae, Béka len, Hugyos-fü 
usitatissimum L. (Linaceae) 
Lini, Len-mag 

orietalis I>Iiller (Haha.melidaceae) 

Storax rubra (T.Pos.) 

cr---

++-+ 

·!-+++ 

++--

+---
++'-+ 

++-+ 

++--

+---
++-+ 
++--

++-+ 

++++ 

++++ 
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~!'!!!!.!!·· officina~e L. (Eoraginaceae) 
soliso liíap 1\:ása, Tengeri l<öles (T. Pos.) (A. Oassh+-+ 

Li"chos:permum ('J:.J?os.) 

j!ulmonaria Ho.ffm. (parm~liac€lae) 
ar boreae • Tüdő moh ++-+ 

L. (Fabaceae) 
Fige bab ++++ 

bovista P.ers. (Lycoperdaceae) 

Fungus Ovatus (T.l?os.) 
~!l!! cervinrun L. ( Tuberaceae) 

Cervinus, Szarvas gomba ++-+ 
cl avatum , L. ( J_,ycopodiaceae) 

terrestris +--"" 
T.vconoö.ii. Földön folyo moh pora -+-+ 

~~i! nrnmnularia L. (i: rimuJ .. aceae) 
~.Erurr~u~a.ri.ae. Nádra-fü, Pénz levelü-fü (T.Pos.)(A.Casst+-+ 

(Labiatae) 

Jlllajoranae, l'lajorána ++-+ 
i•la.joranae, Eajorána mag ++-+ 

domestica J3or1;lh. (Rosaceae) 
Ag ua Pomorum 4Ac1.• és Kompozi ták) 

silvestris L. és más mályva félék (Mal:vaceae) 

. !líalvae vulgaris. Köz mál;yva virág ++--

Nal vae, Hályva fü ++ ... + 

I•íalvae, Hálva gyöké;e 
!>lalvae 

officinalis,L. (Solanaceae) 

++--

Handragorae radioist Olf;&z natragulya gyökér(T.:Pos.)+++-

Cortex Fia.ndragorae (A.CEJss.) 
F,adrago:rae, Olasz na tragulya gyökér (T. Pos.) 

ga1anga L. (Zingiberaceae) 
major. Nagy galanga gyökér (T.Pos. )(A.Oass.) 
Radix Galangae majoris (:j:.POl>.)(A.Cass.) 

++++ 
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vulgare L. (Labiatae) 
M~tn:"Ubii albi, Fejér peme·te-i'ü, Peszercze-fü (r,- .Pos.)++-+ 

l'larrubei albi ( A.cass.) 
!!!~;: chamamilla L. (Com po si tae) 

chamomillae vulgaris, Hezei szék fü virág 
a1bus Desr. (Fabaceae) 

Fejér lo-here virág 

officinalis Lam. (1"abaceae) 
Meliloti :flavi. Sárga ló-here virág (S:.Pos.) 

I<1l:Uiloti cHrini 
officinalis L. (Labiatae) 

Melissae, Méh-fü. Czitrom-fü 
crispa L. ~s válfajai (Labiatae) 

Menthae crispae, Fodor mén·ta 
longifalia (L.) Huds. (Labiatae) 

Calaminthae Palustris, Ló ménta (T.Pos.) 
Herba Calaminthae Aquaticae (.A.CasE.) 
Herba Henthae Aquaticae (.A.Cas<>.) 
pulegium L. (Labiatae) 

J?ulegii, Polé, Czombor~ Putnok-fü 
trifoliata; ~ i(GlUl:ti~aceae) 

T.rifolii Fibrini, Vid.ra-fü, Keserü. háromlevelü-fU 
annua L. (E.uphorbiaceae) 

Nercurialis, Has-pu:rgálo-fü, l'1erc.uri.os-.fü 
germanica L. (Rosaceae) 
Naspolya (T.Pos.) 
Nespilorum exsiccatorum (A.Cass.) 

Jacq.uin (Umbelliferae) 

Balanus Hyrepsica (T.Pos.) 

+---
++--

+---
++-+ 

il+--

++--

++-+ 

++-+ 

++--

++--

-+--
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~~L· (Moraceae) 
aqua. roob, succus. syrupus) 

~:!-on::~~!:! Houttuyn (Myristicaceae) 
szeretsen-dió virág (T.Pos.)(A.Cass.) ++++ 

Flores Macis {Kőszeg) 
Szeretsen diÓ ++++ 

(Royle) Klotzsch (Papilionaceae) 

Arabiai myrtus mag (~.Pos.) 
"" AmOini veri (A.Cass.) 
l'! semen Amomi (T.Pos.)(A.CaBs.)(Kőszeg) 

-+++ 

-+++ 

++++ 

calaminthae 1-1ontanae, Erdei czombor, macska xnézel.ke ++-+ 
(T.Pos.)(A•Cass.) 

Herba Nepethae (T.Pos.)(A.cass.) 
!l!:.!Si!!..J~!,2;!l~ L. { Solanaceae) 

!!:!!!!!!..~~~:!!!. L. ( :r,a.bia.tae) 
Basilikom 
Basilikom mag 

~~~~~L. (Fabaceae) 

tövis gyökér. Zanoth gyökér 

• +---
++++ 

++-+ 

+---
++-+ 

++-• 

+--
++-+ 

+---



- 26 -

Nyöszöfü gyök.++-+ 

eretici 

w;· J. If>"'-'' ... • .Fekete gyopáT (~r. Pos. ) 
Herba Origani vulgaris (A.Gass.) 
sativa L. (~ramineae) 

Spiritus Arack$ il,Ad) 

acetos~ L. (O~lidaceae) 

Acetosellae, Nadár sóska 
corallina Re t z. ( Paeoni.ace ae ) 

J?oeoniae maris. Eim basa rosa gyökér 
officinalis L. (Paeoniaceae) 

Poeoniae, :Sasa rosa 
Poeoniae feminae nodosae, Nyöstén basa-rosa csYökér 

(T.Pos.) 
Radix Poeoniae (A.Cass.) 
Radix Peoniae albae (Kőszeg) 
Poeoniae, Basa rosa mag 

rhoeas L. (Papaveraceae) 
Papaveris errat.i.ci, Pipats (T.Pos.)(A.Oass.) 
Flores Papaveris rhoeados (~t'.Pos.) 

sorrilliferum L. (Papaveraceae) 
I'apaveris, !1ák fejek (T.Pos.) 
Capita Papaverjs (~I'.J?os.) 

Papaveris albi, Fejér mák virág 
(T.Pos.) 
Opi~' 9'heobaici (A.Cass 
Papaveris albi, Fejér mák 

erecta Fhr et K. (Urticaceae) 
Parietariae. Pörje-fű 

Liliaceae 
mag 

Paridis, Tsilla fü 

+---
++-+ 

++-+ 

-+--
++-+ 

++++ 

-+--
++++ 

++++ 

++-+ 

-+--
++--
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sativa L. {Umbe~liferae) 

pastinacis (A.Gass.) 
sarcocalla L. és más Penaea-fa;jok (J?eaeceae) -sarcocollao Seb forrasztó gunw1a 
yulgaris !'lill. (Rosaceae) 

l'ersicorum 
.Persici Folii 

]?ersicorum, Barack mag 
~~- hybridus (L.) G .N. Sch. ( compdsitae) 

Kalap-fü gyökér 

Hoffm. (Umbelliferae) 

.J?etroselini 
petroselini :nostri 

officina~e L. (Umbelliferae) 
:Peucedani, Kénköves gyökér, Diszno kömény gyökér 

~~~· ostruthillill Koch. {Umbelliferae) 
Imperatoriae, i'.ester gyökér (T.Pos.)(A.Cass.) 

Radix Ostrutii (T.Pos.)(A.Cass.) 
~2 dactylifera L. (Palmae) 

Pálma. szilva 
emb~ica \llilld. (Euphorbiaceae) 

Emb~icae 

scolopenoriuul (l.) l~ewm. (J?olypodiaceae) 
Soolopendriae •~lgaris, Nagy lép-fü 0 szarvas nyelv 

(~:.Pos.) 

Eer-oa scolopenó.riae (A.Cass.) 
Herba linguae cervi. (T.:Pos.) 

alkekengi L. (Solanaceae) 
Alkekengi, :Pa:ponya (~·.Pos.) 
:Bacces Alkekenyae (A.Gass.) 

lanceolata L. (~lar1taginaceae) 
Plantaginis angustifoliae 5. nerviae, Hegyes uti-fü 

(T.Pos.) 

Eerb~ Plantaginis minoris (A.Cass. 

+---

+---
+---

+---

+---

+---

-+--
++-+ 

++++ 

++-+ 

t+-+ 

++-+ 
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1\lan·taginis angu.stifoliae, Hegyes u.ti-fii mag (T-;Pos.) ++-

semen Planta;c;i;:lis (A.Gass.) 
major L. (Plantaginaceae) 

~..-. plantaginis lati.folia.e 7. nervias • Széles u.ti-fü( T. Po~++-+ 
Herba ;?;!.an taginis majoris (A. 0 ass.) 

Plantaginis, Uti fii g~ökér 

~~ psyllium L. (P.lantaginacee.e) 
psyllii, Balha mag 
abies (L.) Karst. (Abietaceae) 
Olibani Sylvestris. Erde:i tem~én 

anisum r,. (Umbelliferae) 

~~.:!:!a .§.axifraga J,. ( Umbelliferae) 

Pimpinella e 
Pimpinellae albae, Csaba ire gyökér. Bi}Jeiitella 

gyökér 

!1;~::.:!:.:~ nigra iülld. (Umbelliferae) 

Pirupinellae nigrae 
sylvestri~ L., és más Pinus-fe.jok 

szömörke fa magva 
COllllíiUnis, Fenyő enyv, ~'erpentina (T.Por:-;.) 

Gummi Thei·ebinthina co!!lTitUnis (A.C:ass.) 

L. (Piperaceae) 

++--

++-+ 

-++-

+---

+---

+---
++-+ 

++--

Kubiom mag ++++ 

longum L. (Pi:peraceae) 
longum, Hosszu bor~ ++-+ 

nigrum r.. (Piperaceae) 
albur.1, Fejér bors ++-+ 

nigr~m, Fekete bors 
lentisous L. (Anacardiaceae) 

r~asti.ll.his electi, Tiszta rnastiks 
liiastiehis in sortet Közönséges mastiks 
Lentisci, Mastiks-fa (T.:Pos.)(A.Cass.) 

++-+ 

+++-

++-+ 
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C;,rprea, Cyprosi terpentina (T .Pos. ) 
Therebi:nthinae Gyprinae (A.Cass") 

~~~~ L. {Anacardiaceae) 
(T.Pos.) 

eentumnodiae. Uti porcz-fű {T.Pos .• ) 

Herba Polygoni. (T .Pos.) 
J:Ierba centum nodii (A.Cass.) 

~~!]~~11~~ L. (Polygonaceae) 
Bistortae. Kigyo-trank 

L. (Polygonaceae) 

persicariae 
;,e,q.~~'!!L~~~ :1. (Poly:podiaceae) 

Erdei papragy, Édes gyökér 
rr. (l'olypcracea.e) 

Keserű tser-tap16 (T.Pos.) 
Agaricus albus (A.Cass.) 
Agaricus cruduc (Kőszeg) 

pötsétye 

~~~a~ L. és más POl!Jtlus-fajok (Salicaceae) 

Populi arborei 
~~~.~~~~ L. (Portulaoaeeae) 

Kövér porczin 
Kövér poroz-fü magva 

~~!l&~~~~ L. ( Rossaeae) 
Anserinae, Lud-pásit 

~~:!d!~!!§l~!!. (L.) Rauschel. (Rosaceae) 

Huds. (Primulaceae) 
veris~ Ká.sa virág, Szent Gyö.rgy virág 

L. (Labiatae) 

Prunellae. Gyék-fü, tüz-fü 

++--

++-+ 

+---

++++ 

+---
++-+ 

++-+ 

++-+ 

+---
++-+ 

+---
++-+ 

+---
++-+ 
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domestic'[l: L. (Rosaceae) -:erw~orLun ce:r.eorum" sárga szilve. mag 

~pinos.§; L. (Rosaceae7 
.ACELCiae. Kökény viráE 

s;>utalinns L_. ( Leguminosae) 
Veres santál-fa 

officinalis L. (Bo:raginaceae) 
};'UlHtOUari.ae maculosae. Tüdőf'J. • Gálne. fű 

zrana-.;ug L. (Punicaceae) 
Granato:ru"'• J?o:ma srá116.t héj (T.Pos. )(A.Cass.) 

Cortex Lalieorum C.t.Pos.) 
(T.Pos.)(A.Cass.) 

t'loJ>.::s üra.natae sterilis ('I .J?o-s.) 

Gytini. Eo:ma grállát virág (T.Pos.) 
:FloJ~es Granatae :fructi.:ferae (T.Soa..) 

G
. ' ,.t.. ....., "' '-l :rana~.rort:nn, J:'Ol.Lagrane, ~ mag 

rotunctifolia 1. (:Pyrolaceae) 
·o_,,·•ol oe·· ''o··7,+ye'l" 1 eYP.J''•-f'i .f..·.J- -~C"' • J~ - v ·-~ .. _, '"" .. V- (... 

(Fagaceae) 

Querei 
Clandiu.m. llal{k hi.zok ('I' .Pos.) (A. C ass.) 

Cupulae Glandiuuc (T.J?os.) 
•_rurdli.ca_e .Gul:w. Galle,s 
t~ne:r·c.1. í·o'J..J..~ \.1-~.cass.; 

f".apr:;_~ÜSÜ'llm J,. ( C:ruei:ferae) 

··etú:rr·tU.:1 L. (GroDsulariaceae) 
CotJJli ta, r~oob, suecnf3 • syru.pus) 

,.-,/"'.V.''·' ur·~1 (:.:< "'i"' (-r-··Jn'l,lQ"""'-, .. J: ac-•·e) \,;~n~!..!.;J ..:.-o .!J. .L- ~-J:- L J..L..>.t.<;:i, ·t;;c.. 

Re' 'ÍP c;,.::'"fl·f'·tl irl;::rc,. ('í_·. n_, os.) o ~-J v " __ ....... ._,'-"-'0 -

Sm:;er: Qa:taputlae ;:;&jor (T.I'Os. )(A.Cass. )(Kőszeg) 
~~~ cB.thnrtica L. (Rhsrc.;naces.e) - -·-

-·+--

++++ 

++++ 

-+--
--+·--

+---
++--

++++ 
+---

+---
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~~~~:a:.2~ L. (Polygon.aceae) 
Nagy rapponez 

L. (crassu.J.aceae) 

Rosa szagu gyökér 
L. (Anacardiaceae) 

szkompia mag 
!!!~~t,a.S:li.!l~~ )) • C. ( Roceellaceae) 

L. (Rosa.ceae) 
a.lbaru.JU• Fejér rosa 

L. (P.osaceae) 

Sylveatris (?} 

Cynosllati~ 'Isi.pke goníl.la (~.Pos.) 
Fu.ngorum Cynosoa.torunl (A.Caas.) 

L. (P.ose.ceae} 

++++ 

++---

·----+---
+---
++-

+---
Rosarum ru.b:rarum vu1,gari1llllt K<:lzönséges veres rosa ( T.Pos.) +++-

Flores Rosarum ruür~rum (A.cass.) 

!!!!..!~~~~~ l'liller (Ro saceae) 
Rosarum Damascenarwa, GalamO szinü :rosa 

L. (Rosaceae) 
ruo:earu.m decisarlllll• Veres rosa oimbói 

++--

!!?!~~~!.ff~~~ L. (J.,abiatae) 
a A;nthos, ++++ 

ll.orisma:cini. aozmarin (~.:Pos.) ++-+ 
Herba Rorismarini ho::.·tensis (a.Cass.) 

Rorismarinit Rozmarin mag -+--
····~~á...:!~S:l!!~S L. ( Rúoiaceae) gyökér, BUzéP gyökér ++-+ 

spiritus, acetum, aqua, iuccus~ syrupus) 

L. (:Polygonaceae) 
soska ++-+ 

soska ++-+ 
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~~! L. (PolygonacGae) 
monaehi• Barát rabaroarom 

~~*!lill~ L. (Polygonaceae) 

-++--

+---
acuti, Keserli lapu gyökér, Lorum gyökér ++-+ 

acuti +---

··•!5~~~ L. (Liliaceae) 
koro gyökér (T.Pos.} ++-+ 

Raa,;~.:x. Brusci (A.Cass.) 

L. ( Liliaceae) 
fü, Lo nyelvü fü 

Ruthae Hortensis (A.0ass.)(Szfv.) 

:.ll.111t l:1ae, Ru ta mag 
officinarum L. (Gramineae) 

Saccharum, 4Ba) 
-.~~ L. (Salicaceae) 
· Salicis folii 

officinalis L. (Labiatae) 

+---
++-+ 

++-+ 

++-+ 

+---

+---
Salviae cruciatae angustifoliae, Keresztes sálya ++-+ 

Herba Salviae Hortensis (A.Cass.) 
Salviae, Sálya mag 
pratensis L. (Labiatae) 

(T.Pos.) 

-+-+ 

Salviae vulgaris, Széles levelü sálya (T.Pos.) ++--

Herba Salviae latifoliae (T.Pos.) 
Herba Salviae Sylvestris (A.Cass.) 
sclarea L. (Labiatae) 

liormini, Seárlát-fü (T.Pos.) ++-+ 

Herba Gallitrici (A.Cass.) 
Herba Sclareae (A.Cass.) 
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:EbUli radicis. Földi bodza gyökér héja (T.Pos.) 

cortex Ebuli (A.Cass.} 

~l)ul.i, Földi bodza mag (T.Pos.)(A,Cass.) 
EbUJ.i (A.Gass,) 

nigra L. { úa_p·:ifoliaceae) 

sambuci, :Bodza fa héja 
srunbuci. Bodza virág 

europca L. (Umbelliferae) 
Szaniczor (~'.Pos.)(A.Cass.) 

saniculae, szaniczor gyökér 
album L. (Santalaceae) 

Sa.J.trüinum album, rejér santál-fa 
santalinuw citrinum, sárga santál-fa 

!!!!2::;!. officinaJ.is L. ( Caryophyllaceae) 

!!!:~~ officinalis Nees (Lauraceae) 
Sassafras Ligni. Sassafrasfa héja 

~~.::: hortensis L. (Labiatae) 
Saturegiae. :Bors-fű 
Saturegiae, Bors-fű mag 

~~~granulata L. (Saxifragaceae) 
Saxifragiae albae. Fejér kö rontó gyökér (T.Pos,) 

Raélix Saxifragiae (A.Caas,) 
Saxifragiae, Kö rontó mag 

..; 
Saxi\fragiae 

" Saxif"::·a.o-iae o 

~~~12ll officinale (Schecht) A.Gray (Liliaceae) 
Cevadillae, Ebet, Tetüt ölö-mag (T.Pos.) 

Semen Sabetillae (T.Pos•) 
mari tilna L. (Liliaceae) 

Radix SqiJ.lae praeparatae (A.Oass.) 

++--

·---+---
++--

++-+ 

+---

++-+ 

++++ 

++++ 

+---
-+++ 

++++ 

++-+ 

++--

++-+ 

+---
+---
-+++ 

++++ 
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scorzonerae
9 

scorzonera gyökér, Bak szakál i'ü gyökér ++-+ 

~~~~~22~L· (Scrophulariaceae) 
scrophulariae, Fekete tsallán gyökér ++-+ 

acre L· (crassulaceae) 
;;;::.;;;.-Vermicularis +---
~~2-anacardiUl.ll L~ (Anacarüiaceae) 

Elefánttetü (T.ros.) 
Anacardinae (A.Cass.) 

vull';aris L. (compositael - . 
senecionis 

orientale L. (:Pedaliaceae) 

sesami, Vad-len mag 
NarianUlll (L.) Gartn. (Oompositae) 

Mariae. Boldog aszszony tövisse 
cardui Mariae, BoJ.dog aszszon;r tövise-magva 

alba L. (cruciferae) 
Erucae, Erdei mustár-mag 
~~ officinale (L.) scop. (Cruciferae) 

Sassaparillae. Szártfa gyökér 
chinae L. és más S:milaJ;:-fa;jok (Liliaceae) 

Chinae (T.:Pos.)(A.Cass.) 
Chinae radicea tf~.Öass.) 

~2 dulcamara L. ( soJ.f:lll. ceae) 
1JuJ.ca:marae, Te rao:p,dád-fü 

~\1i!!E!!!!Ama-rae dulci 9 lA· C ass,)) • ~grum L. ,su~anaceae 

Solani 
:2~~ virga-aurea L. (compositae) 

Consolidae saracenicae. ArGXlyos istáp-f'i.i (T.Pos.} 
(A.Cass.) 

Herba Virgae aureae (T.Pos.)(A.Cass.) 
oleraceus L. (és s. arvensis L~) (Compositae) -

Sonchi Levis 

+---
-+--

++-+ 

++-+ 

++--

++++ 

++++ 

+---

+---
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(L.) Cr. és más Sorbus-fajok (Rosaeeae} 

~W~~~~.!. L. (Rosaceae} 
Filipendulae. Veres ko-ronto gyökér, Varju mogyoro 

e..~d:!.. L. (Labiatae) 
syderitidis. Tisztes-fű {T.Pos.) 

Herba Sideritidis (A.Gass.) 

~....!::.:~~~:r.. (J?lumbaginaceae) 

!;!J:!~!.!?];~!! Graib (Styraeaceae) 
Benzoe gunrraa (T.P0s.) 

benzoes (T.Pos.) 
<G11Jilll11i Asae dulcis (A.Cass.) (Kőszeg) 
~~:!;.;;;..:~~==~ L. ( sty:racaceae) 

Calami ta., Tiszta storax 
Gummi Storacis Calami (A.Cass.) 

liquida. Híg storax 
Gummi storacis Liquida (A.Cass.) 

:2~ pratensis Nonch. (Dipsacaceae) 
Morsus diaboli. 9rdög har~1pta gyiikér 

Il\orsus llíaboli 
~~~officinale L. (Boraginaceae) 

Consolidae majoris 
Cons&lidae majoris. Fekete nadály gyökér 

~~~ indica L. (Leguminosae) 

".".+--

+---

++-+ 

-+++ 

++-+ 

++++ 

++++ 

++++ 

+--·-
++-+ 

++-+ 



ile:rms.nic~ L. ( Tamaxicaceae) 
Tam~risknsfa héja 

oroszl.á.n-fog-fíi 
:raraxacon\~( A. C ass. ) 

><J:!U?GtXGlC:i. • Oroszl.áu-.fog-fíi gyökér ('E.J?os.) 

Taraxaconi~( A.Cass.) 

~~ bel.erica Roxb. (combretaceae) 

Bellirica 
enebula Roxb. (combretaceae) 

chebulae 
Indieae {T.Pos.) 
Nyrobal.ar.ormn Indormu (A.Oass.) 
citrina Roxb. (Combretaceae) 

Ci trinae 
chamaedrys L. (Labiatae) 

Fodorka, Kis sarl.ó-ft\ 

ma:r:mn L. (Labiatae) 
Nari veri, nemes majorá:na 

montanmn :r... ( Labiatae) 
:Polii !ilonte.ni, Erdei pólé 

~:.SU ;goliurn r... ( Labiatae) 

:Polii eretici 
sc ordima L. ( Labiatae) 

Scordii~ Vizi fok-ha;ima. Vizi fodo:rka, Ezer jó fü 
('l:.l?OS.) 

Herba scordii vulgaris (A.Cass.) 
Herba scordii eretici (JI..Cass.) 

chinensis Sims. és vál,fajai (Camelliaceae) 

Tb.ee Indieae ff. 
..Thee orO..).nary Holl. 
~nee de J:lOY 

:!.!Ut!:. ar'\rense L. ( Cl."'UCi.ferae) 
Vulgaris, Vad mustár mag (T.:Pos.) 

A.Cass.) 

++-+ 

++-+ 

++-+ 

-+-+ 

+---
++++ 

-+--

++--
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capitat'l!§. L. (Labiatae) -!fn;y-mi, :remjén-fü, O~asz kalruk-:fii ( :1; .Pos.) 

Herba 'J:h;y-mi eretici (A. vass.) 
serpillum L. és változatai (Labiatae) -.perpilli, Kaku.k-fü 
vulgaris L. (Lab•atae) 

Thymi nostri 
europea L. és más Ti].ia-fajok (Til.iaceae) 

Tlüliae. Hársfa virág (T .Pos.) 

:Flores Tiliae (A.Gass.) 

'!'b.iliae. Eárs-fa b.éja 
:t=:!::!!!! ae gy-pti~ Lam. ( Umbellif(lrae) 
sase~eos Cretici, Erétai kömény mag 

natans L. (Trapaeeae) 
aquatiei, Vizi mogyoró (T.POs.) 

Tribuli aquatiei (T.l'@S.) 
~~.;:;. foenum-grae~ L. (Fabfcceae) 

]'oenu-Graeci. Gö:rög ba\1~ Görög széna-mag (T.Pos.) 

Semen Foenugraeci (A.Cass.) 

!í!:~i! aesti".rmn L. (Gramineae) 
Panis Tritici (lásd: 4Ad) 

majus J_,. ( Tropaeolaoeae) 
Nasturtii Indiei, Spanyol sarka.ntyu.-fü 

Herba Nasturtii hortensis (A.Cass.) 

Hasturtii 

( r,. "PQ<> '; - ...... 1-.;i. 

~~ ~riara L. (Compositae) 
farfarae. Édes lapu, szamárköröm virág (T.Pos.) 

(A.Cass.) 

""'"'" __ _ 

++-+ 

-+--

-+--

++++ 

+---

I'lores :russilaginis (T. Pos. )(A.Cass.) 
~.·ussilaginis, Éél.esvlapu~ Szamár lapu ('r,:Pos. )(A,Cassi++-+ 
T~~~:-"2,a Farfarae (A. (ass.; .i:.~J:..Larae r. +---

~~ gambir Roxb. ( Rubiaceae) 

: Ter;;öasebu 4Bd) 
~~!Pecacuanha Baillon (Rubiaceae) 

Ipecacoanae (T.Pos. )(A.Cass.) 



- 38 -

:r;. ( Ur-ti.caceae) 
~entis :majoris. Égető ·tsl':l.llán (T.:Pos.) 

Herba Urticae majoris {A.é'·ss.) 

Urticae~ ~get5 tsalián gyökér 

"' urticae V'J.lga:::is, Köz-tsallán mag (T .:Pos.) 

·se111e:n urticil.e (A.gass.) " 
L. {UrUcaceae) 

Ro~anae. Q~asz tsa~lált mag 

L. (Urticaceae) 
urticae U:t'en-tis idno:ds, .Árva tsall.án t T .Pos.) 

"' urticae minoris (A.Cass.} 
!" 

L. (Gs:u.eaceae) 
b:umani. Eiuber kaponyán 

L. (Er!caceae) 

Áfonya 

termő moh 

L. (Vnlorianaceae) 

I>.nd:r.ew ( Gre bidaceae) 

w •• ~ . .:.;:. ae 0 B<:.mi~ia (T. :Pos.) 
:BenzioneJ.J.ae (:i~ .Pos <8 ) 

Vanilla (Szfv.) 

"!b ~'= FeJ" ""a'h ~l.· ~ag'" a.- a.>.u.u•• ~c;:r? v M ... 

L.. ( Apocya:r.~.acea 13) 
:per Yi:n.cat Be:t'Véng. Szász-fU 

L. (Violaceae) 
Ha:rtiae. Kék viola (T.Pos.) 

Vi~larum (A.Cass.) 
Kék vi?l.a mag 

L. (Loranthaceae} c
0
ory1iniil ~ogyoró-!ai-gyöngy (T.l'os.) 
ory1 n \A.cass.) 

++--· 

+--
-+-+ 

++--

......... 

+---

·--
++-+ 

+---

++-+ 

·---
++--
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ífisci Querni. Tölgy-fai gyöngy (T.Pos.) 
IJ.gnuw Visci quercini (A.Oass.) 

Visci Thiliacei, Hárs=-f"ai-gyö:ugy 

a.§"!lU.S-castus L. _(Verbenaceae) - . 
Abni casti, szüz~ia mag 

(Vitaeeae) 

majores, öreg malosa szölö 
minores, Apró malasa szölö 

l 

Vi tis :fo liorum 

W:E!!! al b um L o~ ( Liliaceae) 
Ellebori álbi, Fejér hunyor gyökér 

tllap6usfL· és rokonfajai (Schro}.lhulariaceae) 
verbasei,/0kör fark fű• Gyaptyu-fü virá,;; 

verbasci-: , 
' ofüe,:l!nal\i.s L. ( Ve:r;benaceae) 

Verbe.Jae • :; f;zapora :fü, Galamb oc z fű 
.'} :/ 

bPccagim.ga L. (Scrophular·iaceae) 

:Be~a"t:lungae, Derétze 
L. (Scrophv.la.riaceae) 

D'itsőséges-fii, Veronika fü 

L. (Scrophu.lariaceae) 
Teucrii, Nagy-sarló-fű (T.Pos.) 
Herba Veronicé-e spicatae (T.:Pos.) 

aromatica l'iU.r. (W interaceae) 

Víintheranus (T .Pos. ) 

Cortex Vinteriani (Szfv.) 

~~2~ ~ella . L. ( caneHaceae) 
dulcis. :Fejér fahéj 9 ~~des kos·~:us (T.roJ? .• ) 

Gimmmomura alburu t~:.Pos.) 
Cortex Costi dúlcis (i.J?os .• )(A.,üásö.) 

' officinalis Roscoe (:&ing;iberaceae) 

album. :Fejér' gyömbér 
lli6r'cl.Il>, J!' eke te gyön:'Uér (T .Pos.) 

:C.ingiher• rub;ri'I.Ull (T .• Po.s.) 

U.:~i]~ll~l.E, Veres 
Jujubae 

/ 

(T.:Pos.) 
s.) (A.Gass.) 

++++ 

++--

++++ 

+---
++-+ 

++-+ 

+---

++--

-+--

-+++ 

++++ 

- ++-+ 

++++ 
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Vad ketske go1yobis -+-+ 

gr:yaea vera. Tiszta ámbra +-!++ 

Jligra. x·eicete ámbra +++-
byzan:iiL"'lae, Hod-szagu ts~ga födelek (T .Pos. ) (A. eas.)++--

U:lllguis odora:tus (T.JJos .. ) 
szá:raz varas béka ~+-+ 

chelae. Rák o~~ója -+--
oculi. Rák szem (T. Pos. ) ..,.+++ 

oculi canerarum (A.cass.) 

Körös bogár 

H.od-tetem 
ang1icurr' (Kőszeg) 

Jacra., Ro.j vjasz 
(T.J?os.) 

lcl.on.eJ..J.a.e, Karmasin férgek 
Grana coceinilliae ( szfv<) 

marinae 
Tengeri moh (T.:Pos.) 
Nuscus marinus (T.Pos.) 
cora~inae Musus (A.Oass.) 
Herba coralinae (Kőszeg) 

alba~ Fejér lcá.).ári.f> 

rubra Veres ká.lárin 

fogas tsigák 

Ap:d 
Tséves ts•gák (T.:Pos.) 
Fistulae marinae (T.Pos.) 

Carllionum siccum, ponty•eJle 

Tauri siccumy Bika-epe 

in frustis 
ventriculorum pel1icu1arum 

Chermes, l'...al."lllasin mag (T .Pos. }(A.Cass.) 

Grana .) 

++++ 
+~·++ 

-+--

++++ 

++++ 

++++ 

... ---
++--

-+·-

-+--
+---
+---
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Laoeae (T.Pos.)\A~G~ss,) 
Lacca in globulis (Kőszeg) 
Lacca rotunda (.A.Cass.) 
An&,ufullae, Angolna rnáj 

Hal enyv (T.:Pos.) 
Colla piaciuru (T.?os.)(A.Cass.) 

Be:war occ;identalis, Nap-r•yugoti bézoár (T.Pos.) 

Bezoar occiden·talis (.A. C ass.) 
Bezoar ori~>ntalis, NaP keleti bézoár (T.:Pos.) 

Bezoa~ o~ientalis (A.Gass.) 

carpionum. ?onty-kö 
e :!!'elle J3ovis 
Hystericus, Indiai tüskés disznó kö (T.Pos.) 

piedra del porec spiilO (T.Pos.) 
Wmati, ']'engeri-tehény-kö (T.Pos.) 
os sa bo vis l'larini ( Szf'V. ) 
:PercaX'l}.m, Sigér-kö 

bula Lucii piaci, Tsuka á:i.l-tsontya 
tae crudae, l~yers éretlen c;yöngy 

"'g~,,..i.tae Occidentales, l.~ap n;y"'U.go'd gyöngy 

.rga:ritae Olll'ientalen. Napkeleti igaz c;yöngy 

perlarum, Gyöngy-ház 
Cervi, szarvas tsont veleje (T.Pos.) 

f!Jedula Cruris cervi (A.Cass.) 
Vitulio Borju-tsont-veleje (T.I'o:::.) 

Cru:rm.s Bovis 
cruris Hírei 

méz 

Orien~i;;alis, J?ésma 

l'íumia (T .Pos.) 
l'";umia vera (A .. Cass .• ) 

Fetske fés:<>ek 

+-t·++ 

-+--

++++ 

++++ 

++-+ 
4---

++-+ 

-+--
++++ 

+·H1 

++++ 

+·---
.;.---
-+--
+++-

++~-+ 

++-+ 

-+--
+---
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corde cervi. Szarvas sziv-tsont 
Fejér hal-tsont (T.Pos.) 

ossa de Saepiae (A.Oass.) 
Marinae, Tengeri bab (T.Pos.) 

spuma maris (T.Pos.) 
]allarum Marinarum (A~Cass.) 

~c'~~ stomachi Perdicis 

cervi 

Tauri 
mOllSS vu:Lpis, Roka tüdö 

Hirci, Bak vér 

tostum 
marinus, Tengerigyék (T.Pos.) 
Stinci Marini (A.Cass.) 

ceti, czet-hal velö 
Viperarum, száraz vipera 

serpentum, Kigyó levetett bőre 
P~'J.a. Marina, Tengeri Ta pl o, Spondia (T .Pos.) 

Lapis Spongiae (A.cass.)(Szfv.)(Kószeg) 

Spongia strumaleS (Kőszeg} 
Leporis, Byul boka-tsont (T.Pos.) 
Lapis Talorum Leporis (A.Cass.) 

... 
uu'"'"'"·culs marini, Tengeri bab (T.Pos.) 

+ 
Faba marini (T.Pos.) 

Al cis 
~~:ornu Fossi:Le, Ásott egy szerv 

Llc~llrDc'li. Marini 
Pésma matska bulladékja 

++++ 

++++ 

+---

--+-
+---
++++ 

++++ 

·---
++-+ 

-+---

++-+ 

-+--
--+-
++--

+---
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Szöszös timso ++++ 

Salitrom tajték -+--
verum. Büdös tengeri sturók (T.Pos.) ++-+ 

Gummi Aspbalti (A. 0 ass.) 
Citrinum, Sárga ertz méreg (T.Pos.)(A.Cass.) ++-+ 

Auripigmentum (T.Pos.)(A.Cass.) 
Rubrum. Veres ertz méreg ("f;,Pos. )(A.Cass.) ++-+ 

Sandaraca Graecorum (T.Pos.) 

Veres örmény föld 

alba Veneta, Vel.entz.ei ón-fejér 
tfla:L":.Lli Nativa in Granis, Egész tzinobriom 

alba Coloniensis 11 Fe;jér kréta 
Aetites, Sask6 
Alabastri, Alabastrom-kő 
Amethystus (T.Pos.) 
Lapis Amaetisti (A.Oass.) 
Armenus, Srmény-kő 
Lapia Malachites (T.Poa.) 
Calaminaris. Kalamina-kó 
Ohrysolithus 
Crystalli montani, Bánya kristál (T.Pos.) 
Lapis Orystalli {A.Cass.) 
Grenatus occidentalia 
Granatus oriantalis 
Haematites, Vérkő 
Hyacinthus occidentaJ.is 
Hyacinthus oriantalis 
Judaicus, Sido-kó 
~zuli, Aranyos kék-kő 
Lyncis, Hiuss-kő (T.Pos.)(A.Cass.) 
Lapis Bel.emnites (T.Pos.) 

+-++ 

++++ 

+---
+---
++-+ 

++++ 

++++ 

++--

+++-

++--
++++ 

++++ 

++--

++++ 

+++-
++--

+++-

+++-
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Magnetia, Magnet-kó 
~epbriticus, vese-kő 
ophi tes Magnetieus, liJérget magához sz i v6 kigyó kŐ 
J,apis Piedra deJ.J.a Cobra (T .• Pos.) 
osteocolla, Tsont forrasztó-kó 
quadratus, SzüJ.ést könnyebitö-kő 
pumicis, Tajték-kő 
Rubinus Oecidentalia 
Rubinus oriantalis 
sapphirus, Sá.fir-kő 
Sardae, Kornél-kö (T.Pos.) 
Lapis Carneoli (T.Pos. )(A.Oass.) 

.La,pis Carneoli (orientalis ?) (Kőszeg) 
Carneoli (occidentalis) 
smaragdi (T.Pos.) 
Smaragdus occidentalis (A.Cass.) 

Smaragdus oriantalis 
Smiridis 
Specalaris. Boldog asszony ;jege (T.Pos.)(A.Oass.) 

Glacies Mariae (T.Pos~)(A.Cass.) 
Stellaris, Tsillag-kB 
Talei (T.Pos.) 
Talcum (A.Cass.) 
Topazius 
Tripoli 

Kö.szikla-téj (T .Pos.) 
Lac Lunae (T~pos.) 
Petrae album, Fejér köszikla olaj 
Petrae rubrum, veres köszikla olaj 

Gemmae, Szem-so, so anya 
~lp~Lur Vivum, Eleven kénkö 
~phtLr Gryseum 

Tripolital föld (T.Pos.) 
(A.Cass.)(Szfv.)(Kőszeg) 

++++ 

++--

~--

++-+ 

-+--
++++ 

+++-

++-

++++ 

++++ 

+++-

+---
+--+ 

++++ 

-+++ 

++--

-+--

-+++ 

-++-
-++-
++--

+---
+---
++++ 
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tJm.bria, :aa.rna k:réta 
montanum, Bánya zö1d (T.Pos.) 
Cb:t'Ysocol1a nativa (T.Pos.) 

Hungaricum 

a1bUIDt Fejér tengeri gyanta (T.Pos.) 
Qummi suecini a1bi (A.Cass.)(Kószeg) 

citrinum. Sárga tengeri gyanta (T.Pos.) 
Gummi suecini citrini (A.Gass.) 

tta pa1lida 

++-

--
---++++ 

+---
+---
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Agarici, tser-tapló por 
Aloes Ligni, :Parsditsom-fa por 
Aloes succotrinae, Aloe por 
Althaeae radicis, ]'ejár málva gyökér po11 

Ammonlaci gU!1lllli 
Angelieae radicis, Angelica gyökér por 

Anisi semen, Ánis mag por 
Radicis Aristolochiae Rotundae 
Arcnis radicis, Áron szakálla gyökér por 

Asari radiciB, Kapotnyak gyökér por 
Bryoniae radicis, Karo-répa por 
Calami Aromatici, Kálrous por 
cardaraomi, Apró paraditsom mag por 

cardul benedict~j pápa fü por 
caryophylli aromatici, szeg fü por 

cascarillae, Chacarilla por 
Chin-Chinae, Chin-China por 
Cicerum, Cizer-borsó por (T.Pos.) 

Farina cicerum ('~.Pos.) 
Cinamorai, Fa-héj por 
contrayervae, Jerva gyökér por 

s Col'ticum Aurantiarum enimorum, Hal'e.nts héj por 

Col'ticum Ci tx·i exti1norurn, c zi trom héj por 

C~ci, Sáfrán por 
cubebarum, Kubium mug por 

,..,,v,o: curcumae, sárga festő gyökér por 
Cynae Seminis, CzitVOl.' mag ·por 

Enulae, örvény gyökér por 
;,&<t.!.li~S :c·abaru:m, Rátz ·uab liszt avagy por (~.Pos.) 

Farina Fabarum (T.:Pos.) 
Foeniculi semen, Édes kömény por 
Foenagraeei semen, Görög széna mag 

Galanga gyöké~ por 

Gentianae, Keserü gyökér por 

GU!1lllli Euphorbii 

-+--
-+-+ 
-+-+ 

---~1-

-+--

---+ 

-+--
-+-+ 

-+--

-+--

-·-·-
-+--

-+--

-·--

-+--
---+ 
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Hellebori albi, Fejér hunyor por 
Hellebori nigri~ Fekete hunyor por 

Jalappae. Jalappa por 
!pecacoannae, Hánytató gyökér por (T.Pos.) 

pulvis !becacuanae (Szfv.) 
·!reos florentinae, Viola gyökér por 

Lini Seminis, Len mag por 
Liquiritiae, liigviricz gyökér por 
Lupinorum, Fige bab por ('.J:.J?os.) 
Farina Lupinorum (T.Pos.) Fige bab liszt 

iii.a j oranae • Haj orána por 
Naetichis electae, Hastiks por 

l"lyrrhae, tliyrrha por 
Pimpinellae albae, Csaba-ire gyökér por 

piperis albi, Fejér bors por 
Poeoniae radicis, Basa rosa gyökér por 
Rhabarbari recentis, J!'riss rhaba:rbarum por 
Rhabarbari tosti- Pörkölt roabarbarom por 
Rosarum rubrarum, Veres rosa por 
Santali. albi, :Fejér santál fa por 
santali Citrini, Sárga santál fa pow 
Santali Rubri, Veres santál fa por 
sennae foliorura electi, szennet levél por 
Squillae praeparatae, Tengeri fok-hagyma :po:t 

T hur is 
Tormentillae radicis, Tormentilla gyökér por 

Tragacanthi, Tragáat por 
s Visci querni, Tser fa gyöngy ága por 

Pulvis Visci quercini (Szfv.) 
Zedoariae, Gzitvor gyökér por 
Zingiberis albi, Fejér gyömbér por 

Amygdalarum (Szfyo) 
Farina ]Unygdalarum (szfv.) 

-+--
-+--
-+-+ 

-+--

-+---

-+--
-+--
-+-+ 
-+-+ 
-+ ...... -

-+-+ 
-+-+ 

-+-+ 

---+ 

-+-+ 

-+--
---+ 
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2A~: zoopharmaceutica 

hippopotami rasura, Reszelt tengeri-ló-fog 
ceti rasura, Reszelt czethal tsék 
Aegagrophilli 
cantharidum, Körös bogár por 
corallinae, •engeri moh por 
Lumbricorum Terrestris, Földi gelaszta por 
Il1illepedum, Ezer lábu .féreg por 
ossium sepiae, Fe;jér hal tsont por (T .. Pos.) 
Medulla Ossium sepiae (T.Pos.) 
Sanguinis Hirci 
Viperarum, Vipera por (T.Pos.) 
:Bezoardicum animale (A.Cass.) 
Pulvis :Bezoardicus animalis (Kőszeg) 
cornu Alcis, Reszelt belénd- avagy Jávor szarv 
Cornu Cervi, Reszelt szarvas szarv (T.Pos.) 
cornu cervi Rasura (A.Cass.) 
Cornu Rhinocerotis,, Reszelt rhinoceros-szarv 
Cranii humani, Rezselt ember koponyája 
Dem.tis apri, Reszelt kan-fog 

-+-+ 

-+--
-+-+ 

-+--
-+--

---+ 
+++-

---
++++ 

-+--
-+--

Dentis Elephantis, Reszelt elefánt-tsont (A.Cass.) ++++ 

Rasura Dentis Eboris (T.Pos.) 
Eboris Rasum (A.Cass.) 
Priapi cel.'Vi, Reszelt szarvas-tsék -+++ 

Ilettra Priapi Tauri, Reszelt bika-tsék -+--
Ungulae alcis, Reszelt belénd-köröm 

marini rasura, Reszelt tengeri egy-szarv 

Rasura 
c~v1R Terra Sigillatae albae 

Vis Terra Sigillatae rubrae 

+---
---+ 
~--+ 
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2Adt chemipharmaceutica -
Nativa decocta (T.Pos.) 
Ginnabaris Nativa (A.cass.) 

Tartari verus. :Borkó tajték (T.Pos.) 

Spuma (T.J?os.) 
cremor Tartari (A.Cass•7 

Tartari vulgaris, Tisztitott borkő 
Chaly'bis~ Reaaelt atzél (T.J?Os. )(A..Cass.) 

++--

++++ 

--+--
++--

Chalibis Limatura (A.cass.) 
~turamartis --++ 

~errae !oliatae tartari (T.Pos.)(A.Cass.) ++++ 
L ~errae !oliatae tartari (A.Cass.) 
Depuratum, Tiszti tot t sali trorn ++++ 

Flores 1atri (A.cass. )(Kőszeg) 
Ammoniacuro depuraturo, Tisztitott szalarniák (T.F0 s.) ++++ 

Sal Armoniacuro depuratum (A.Cass.) 
~paraturo cerussa veneta, J?raepará1t velentzei ón fejér -+-+ 

Lacca Florentina, :Prae:parált florentiai 
scarlát !esték -+--

Vitrioli dulcis -++-

yarata Tutia -+-+ 
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2Be : mineralo-oharmaceuticalia ------ ---
sigilJ..atae 
~ sigillana Len1nia cinerea, LenlllUBi hronuszi~~ petsétes -+-+ föld 

sigillata Len1nia rubra. Lemnusi veres petsétes föld ++++ 

Terra sigillata rubra (A.Cass.) 
sigillata tiielitensis alba, !li~thai fejér petsétes f. ++++ 

Terra ~igillata alba (A.Oass.) 
sigillata Silesiaca grysea, Silasiai szürke petsétes -+--

. sigilla ta strigensis --- -· +--
siglllata Turciea, Török országi, veres petsétes föld-+--

2Bd: chemipharmaceuticalia 
--=-------~-~--

foliatum, Levél ezüst ++-+ 
Levél arany 

+---
Salis communis 
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uestillatum. desztillált ecet 

Tartari {:r.l'os.) 
Terra ioliata Tartari (T.Pos.) 
Hagiaterium Tartari :purgans (T.l'Os.) 

Anodynus mineralis (T.Pos.)(A.Cass.) 
Spirítus Anoa.yn.us mineralis (T.:Pos.) 
Spiritus Vitrio1i Duleis (A.Cass.)(Kőszeg) 

cornu ~ervi suaeinatus 
Spirítus cornu cervi succina:tus (T.Pos.) 

Tartari Splenetieus 
tus Aeruginis, K.ruspán spirítus (T.l'os.) 

Spiri.tus Astb.lllatieus (T.l'os. )(A.cass.} 

Spiritus veneris (Kőszeg) 

++++ 

++++ 

++++ 

++++ 

++++ tus nitri Dulcis, Édes salitrom spiritus (T,:Pos.) 
tus Salis con-.rau.."liS Dulcis. :ftiiesi.tett só spiritus 

Spirmtus salis DUlcis (A.Cass.) (T.Pos.) 

tus Tartari rectificatus, Borkő spiritus (T.Pos.) 
++--

SpiritusTartari (A.~ass.) 
Vini Alcoholizatus, Igen erős éget bor 

Vini ~artarisatus 
Tartarisatus (T.:Pos.) 
Tar~arus solubilis (T.Pos.)(A,cass.) 

-+++ 

++++ 

++++ 



- 52 -

usturo, Égetett réz 
minera~is 
mineralia cum igne 

u.sturo, Égetett timsó 
poterii 

++--
++++ 

-+--
++++ 

++++ 

++++ 

---+ tiD"OILiu~Diaphoreticum. Izzasztó piskolcz por 

'~"OIL~u~ non ablu.tum 

1

,.

1

moJ:u.cw' niaphareticum martiale (T. :Pos.) (A. ca ss.)( szfv.} ++++ 

pu1 vis cachecticus Ludovici (T .Pos.) (A.Cass.) ( Szfv.) 

Sulphuris febrile --+-

calcis vivae 
Fortis, Választó viz 
Ophtalmica Sapphirina, Kék szemviz 

phagadenica, Etető viz 
Regia, Arany választó viz 
Regis Ferdinandi ex Nitro, Királyi salitrom viz 

Aluminis 
corallinum 
Du plica, tum 

&rc~anum Duplicatum Lixiviaturn 
~~~eoo,ma nuplicatma Martiale 

diaph.oreticma 
Fulminans, Dörgő aranY por 

Lapis Bezoardicus 1unaris (Kőszeg) 
Mar~e (T.Pos.)(A.Cass.) 

(T.Pos.) 

:Piskoltz tzinóbriom 

--+-

++++ 

++++ 

++++ 

-+-+ 

++-+ 

++++ 

-+--
-++-

---+ 
-+-+ 

++++ 

++--

++++ 

--+-
+++-
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Factitia 
un:•es Jovis• Égetett fejér ón 

s p~umbi, Égetett fekete ón (T.Pos.) 
l'lwnbum ustum {A.Cass.) 

,-..,·t.hacr (T .:.Pos.) 
caput martuum vitrioli (T.Pos.) 
colcothar vi t:t'io~i ( Szfv~) 

Auri extemporaneus, :Dörgő arany sáfrán 
Auri rub.e:r, Veres arany sáfrán 

Martis adatringens 
l'iartis Antimoniatus stah1.ii 
Martis Ape:ritivus 
Metallorum (T.pos.) 
Crocus Martis Metallorum (A.Gass.} 

a."'~'"'"' veneris (T.Pos.) • Crocus Martis Veneris (A.Cass.) . v . . 
:ocus Vit rio li Nartis a pe ri ti vus 

J;Ot:I.U> l"lartiS S01.f.'8i. 
Lo~·es Antimonii, Piskoltz virág 
._ox~es Salis Armoniaci JlF.artiales 
·""'""' Sulphuris, Kénkő ·virág (T. Pos.) 

F1ores Sulphuris Citrini (A.Cass.) 

!!Un~es Zinci 
~heophrasti, Hánytata gálitzkő (T.Pos.) 

Vitriolum Vomitivum (T.Pos. )(A.Ce.ss.) 

~e11ar Antimonii, Pisko1tz máj 
Sulphuris, Kénkő tej (T.Pos.)(A.Cass.) 

Magisterium Su1phuris (T.Pos.) 

causticus, EtetóékŐ 
.. ~~1s Infernalis, pokol-kŐ 
<·*"'•pJ..s Prunellae, Hivesitő-kó (T.Pos.)(A.Cass.) 

Nitrum Tabulatum (T.Pos.) 
Nitrum praeparatum (A.Cass.)(Szfv.) 

(A.bass.) 

.."..,luor Ni tri fixi 
_.,,uor Tartari (!.Pos.) 

Liquor Tartari eoncentrati (A.Cass.) 

++--
-+--
++--

-+--
++++ 

-+--
++++ 

++++ 

++--

+---
++++ 

++-+ 

++++ 

---+ 
++-+ 

++++ 

++-+ 

++-+ 

++-+ 

-+--
++++ 

++-
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Tartari simp~ex, Fejér borkő o~aj (T.Pos.) 
o~eum per deliquiuru {tartari) (T.Pos., 

cai~~7·ium Coccionel~e 

st13ri.um Corallorum. Kál.áris magister1om ( T .• Pos. ) 
Magisterium Coraliorum alborum (A.Cass.) 

gf:•~~1.um Cor~~érum rubrorum 
ts1r.ei~um Cornu A~cis 
1i6te1~um Cornu Cervi 
,;.".+: .. .,.i·nm Clranii humani. Ember kaponya magister1om 
~t •• +:··~illm Dentie Apri, Kan-fog magisterium 
~~~.+: .. ,ríum Eboris, Elefánt tsont magister1om 

M~~Jj:.i'tl}ú tfJi411\i{hlYu~11.um, Sigér-kö magister1om 
Núgaritarum Occidenta.l:is, Napnyugoti gyöngy 

magister1om {T.Pos.)(Kőszeg) 
Hagiaterium Margaritarum Orienta~is, Napkeleti 

gypngy magister1om (T.Pos.)(Kőszeg) 
Magisterium Nargaritharum (A.Caas.) 

-+-+ 

+--+ 

·---
+--+ 

++++ 

++--

++-

Rt:••~'"m Natris perlarum, Gyöngy ház magister1om ++++ 

Oculorum cancri, Rák szem magister1om +++-

ossis Soepiae +---
~a~:iE~terium Ungulae Alcis, Belénd köröm magister1om ++++ 

~ag1s·~e1~1um Unicornu marini, Tengeri egy-szarv magist. +++• 

Lapidis Clarneoli, Kornél-kő magistericm (T.Posi+++• 
f.iagist~rium Carnioli (A.Cass,.)(Kőszeg) 

•~·~~sterium Lapidis Granati, Gránát-kő magistericm (T.Pos.)++-
Magisterium Granati (A.Cass.) 

aterium Lapidis Hyacinthi, Hiacintos-kő magist.(T.Pos.)++-
Magisterium Hyacinthi (A.Oass.) 

Y.a.gieteriwn. Lapidis Rubini, Rubint-ko magisteriom(T.Pos.) +++
Magisterium Ruhini (A.Cass.) 

Magisterium Lapidis Sapphiri. Safir-kő magisteriom(~.Pos.) ++-
Magisterium Saphiri (A.uass.) 
Lapidis Smaragdi, Smárágd-kő magist. (T.Pos.) ++--

. ) 



- 55 -

---+ 

íiiarcasitae." spa:nyicl kendözö magist. ++-+ 

sa:tu:~.'lli• Fekete ón magistericm ++++ 
Vitriol2 martis. Atzelos gáLitzkŐ magist.(T.Poö~--
J?u:J.vis :t·o:J.ycl:n'estus ( T.J?os.) 

Arsen:í.calis 
a:J.ba (T.Pos.} 

~1a(;nesia Ititri (A.Cass. )(Kőszeg)(Szfv.) 
Panacea Nitri (T.Pos.) 

Sulphuratus 
perla:ta 

Diaphoreticus a:J.bus 
1Jiaphoreticus Rube:r: (T .Pos.) 

:Panacea cimJ.abarina (T .Pos. ) 

"r+++ 

-·--
1!'+·-

.-.....--

Dul. cis l'ra~<cipitat:".:I.S a:J.bus (:r.J?os. )(A.Cass.) (K. )(sz:t:v. )++++ 

J:;;ereurius cosmeticu.s (A.bass.) 
Praecipitatu.s Flavu.s (1\.Pos:)(sz:t:v.) ++-+ 

'Iurpethum !llineral.e (T.Pcs.)(A.cass.) 

Praeclpi~catu.s :au-oer 
Praecipitatus Viridis (T.Pcs.) 

:r.acerta Viridis (T ;.l'OI'h) 

F,ercurius Vi:ddis (A.Cass.) 

sublimatus corrosivus (T.Pos.) 
l•,e~u.rius Subl.imatus ( A.Cass.) 

Vitae 

i~.euilll Antimonii, :Pisko~tz o~aj (5!,. Fos. )(A.cass.) 
:Bll ty:cum ~tilnonii (T • .POS. ) 

Sul.phuris 
Tartari toetidum 

++--

+---
++++ 

+---
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fi t:r:ioll Concen:t:r:atum, Gál.i t z kő oJ.aj (~.Pos.) 
o:t.eum 'Vitrioll (A.Oass.) 

I'l.ereu.rii alba 
p.ntimonU (P .Pos.){ SzfV.) 

RegiUus .Antimol1.U. SiiDIJlex (A .. Cass. )(Kőszeg) 
1\ll.tim.Onll. Jonalis (A.Casl'h) 

.A;ntimOD.ii Regul.i jovialis (Kőszeg) 
Antimonii litmaris (A.Oass.) 

1\ll.timonii Re.gull. Lunar.is {Kőszeg) 
~.us Antimonii Solaria {A.cass.) 

l'larl:ialia {T.Pos.) 
ReguJ.us An timonil l'lartia.U.s ( A.Cass.) 

Antimonii Re{!;ul.us MartialJs (Kőszeg) 

++++ 

++++ 

·--
++++ 

t~Lus Na:r:tial.is Stel.latus -+--
MeG-icinalis (T.Pos.) ++++ 

Antimonii Regulus m~dieinal.is (Kőszeg) 
Febrii'ugum Cranii (~.Pos.) 
Regul.us Antimonii I>íed~cin<üis l:A.Cass.) 

Absynthii, Fejér üröm sava 

Angelieae 
Arthemisiae, Fekete ü:rmn sava 

Betonieae 
Cardui Benedict!, Pá;pa .fű sava 
Centau:rii minoris, Földi epe. Centau:ria sava 

Chamaedrios, Gámám'lor fü sava 

Oichorei. Cikoria so 
Sal Cinnamomi. Fa héj sava 

Cochl.eariae 
Euphras:iae 

.Sal Fabaru.m 
Sal Foeniculi 

Sal Fraxini 

++++ 

+---
+++-
+--
++++ 
++++ 
++--

-·--
-+---
+ .. - ..... 

+--

+-----
+--
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Iglltze tövis sava 

petroseUni 

:aut hae 
sabina-e 
salviae 
scordii 
Tamsrisei 

Polychrestum. SQk ·nasznu só 
'l:artari,. Borkő sa.va 

Aperi "tl.TU.S Penoti (:r.:Pos. )(A.Cass.) 

Liquor Aperitivus Penoti (~.Pos.) 
D•lL-&us .Antimonii,. I'iskoltz spiritus (T.Fos.) 

-·---·--
-
+---
+--

++++ 

++++ 

·r++-

-+-

Clyssus Ant~nonii (~.pos.) 
tus Nitri Aciaus reeti:fica:tl,. Scivanyó salitrom spir. ++++ 

-+++ 

++++ Salis Coagulatus 
salis Collll!lunis Aeidu.s,. Sé spiritue ( :r .• Pos.) 

Spiritue &alis Aeidus (A.Oas.;,.;) 
sulpb:urie ;per űBm.par!.lill<,. K.ér.t.kő spi:ttitus (T.Fos.) ++++ 

Spiritu.s Sulplluris {A.Oass.)(Kőszeg) 
Vitriol! Acidus,. Gálitl'lkő spir·i'tus (~.P. )(A. eas::;.)++++ 

Vi trioli ooag>.llati 
Vitrioli Philosophicus 
Vitrioll veJ.a"GiliS ('l:.l?OS.) 
Spiritus Epile:trticus puerorUL1,. Gyermekek nyavaJ.a 

tl.lrése e~len való spiritue (T.Pos.) 

;~lill lllhur Antirnonii AuratUlli (~.?o B.) 
Antimenii Sulph~is Aurati (Kőszeg) 

•···~•<.qnm.r Antinloni.i Tartarisa tum (T • J.>(> ih ) (gó szeg) 
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tövis sava 

PoJ.yeh:restum. Sok hasznll só 

Tartari, Borkő sava. 
Ape:d uvus l'enoti (T.:Pos. )(A.Caas.) 

Liquor Aperitivus Penoti (~.Pos.) 
tus Antimonii;o Piskoltz spiritus (T.Fos.) 

Clyssus Antimonii {~.:ros.) 
tus lUtri Acidus recti:t:i.eatl. Savanyó saJ.i·ta:om 

Salis Coagu2atus 
SaJ.is conununis .Acidu.s~ Só spiritus (:!' .• Pos.) 

spir. 

+--
+---
+--

+-·--
-+---
++"'"+ 

+--

+--

-+---
,;;......--

+·--·---
+·--

++++ 

++++ 

·t-++-

-+-

++++ 

-+++ 

++++ 

Spiritus Salis Aeidus (A.Cas.:>~) 
su.lphuris ~r Oam.pa;;.lall•• Ké:r!kő spiititus (T.:.Pos.) ++++ 

Spiritu.s SuJ.phuris {A.cass.)(Kőszeg) 
VitrioJ.i Aci.du.s. GáJ.HY.kŐ s.f.)irit,us ('.l'.P. )(A.Cass. )++++ 

Vitriol! coe.gu.latí 
Vitrioll PhiJ.osophicu.s 

'l'.._ .... J..IiU<> Vitrioll Vel.atil.is (T.Pos.) 
Spiri tus Epilept.icus pv.eroru.m. Gye:rmekek nyavaJ.a 

türése eJ.len való spiritus (T.Pos.) 
Antimenil Auratum (T.:?Ofh) 
Antimonii SuJ.pb.~is Am-ati (Kőszeg) 

~~~~~An~t~im~O~n1~·a~:1T:a;rt:-~a:r:1~sa:·~tum~~(~T,:·~P~o~s~·J)~~---{i~-~~z~~g f ) 

-+--

{~ 

l 
t 
·) 

1. 
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Vi triol.i nm:cotieam 

l~ i tra.tu.s 
Vi trio:ta:tus ordil1.ar1u.s (T .Pos.) 
Sal 'Iartt?.:ru.s VitrioJ.a.tus (szfv.) 
'la:rta:r'.lS Vitric-latus (A•Cass.) 

t:a'l~t~ Vi triol.atus Taksnii ( T .. Pos. ){ A.Cass.) 

Sal Taekenii {Szfv.) 

~tu:ra A.ntimo-Aii 'larta:c:isata 

Netall.orwn 
Tartari Simplex {s:.l'os.) 
Tinetura Ta:t:tari (A.Cass.) 

''1\ntu:ra Y i tnoli I11artis A per i ti vua Zwöreri (T .Pos •) 
Tinetura Yi tioli Martis \A. C ass.) 
Vi triol.i !,J.artis :t artarinati Lu.dir<rici. 

;UJ.OJ.U:Dl' í"laJ.-ti.sw Atzé:t.os gé.li;tzkÓ 
veneris. RellieB gálitzkó 
ustum, Égetet~~ gfí.~:;)j:Ó 

Antimonii. l'ialwltz ttveg 

-~---
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J_A.Q. : pharmacllemica mi xta ----------
++++ 

tum LithaxgyTii, Glét etzet 
s Viridis aeris, Gruspán kristál 

~ ... ,,.,.ium Jovis, rejér ón magisterlom 
l'iartis su·oaulce. Atzél czukor (T.:Pos.) 

sal I'iartis subdulce (T.:Pos.) 
saturni, Fe~ete ón czukor (T.:Pos.)(A.Cass.) 

sal saturni (T.:Pos.)(A.Cass.) 

++++ 

++--

-+--
++-+ 

/ ~ l.'llarinis/ 
corallorum. Káláris sava +++-

sal coralliorum (Kőszeg) 
oculi cancrorum +--· 

Sal Nargari tarum occiden·l;alis, Nap-nyugoti gyöngy sava ++--

Sal l'laEgari tarura orientalis, Nap-keleti gyöngy sava -+-
Sal !'1atris perlarum, gyöngy ház sava ++--

Jovis, Fejér ón sava ++--
chalybeatus +++-

Emeticue ++++ 
Antiphthisica, Aszszu korság ellen való tinct. ++++ 

!'iartis adstringens 
Fiartis tartarisa.ta 

Aegyptiacum, Egyiptomi ir 

3Ad pharmachemi ca galenic.§_ 

Aqua l'lellis, Néz viz 
:Balsama sulphuris 
Baleamus sulptraris Amygdalatus, KénkŐ balsam, mandola 

t)lajjal 

Balsamus sulphuris Anisatus, Kénkö balsam anis olajjal 
Balsaraus sulphuris Juniperatus, Kénkö balsam fenyö mag 

olajjal 

Balsamma 
Balsamus 

sulphuris 
sulphur is 

Rulanu~, n.-énk4§---'ba-:lsam.,. Rulanduséé -------------·---------~---~" 

succinatus, Kénkö balsam, tengeri 

gyanta olajjal 

Balsamus sulphuris Therebinthinatus, Kénkö ·balsam, 

terpetin olajjal 

++++ 

-++-

++++ 

-+--

-++-

-+++ 

-+--

-+--



uE1 Sulphuratum (T .. Pos c) 

Pulvis t}ryseus (T.Pos.) 
~ .. ~'"'t:nm l'iartis Pomati. A.tzé~ extractWil 

:Benzoea Gummi (~.:ros.} 
O~eum :Benli>OSS (;A.Ca.ss.) 
]3U.Xi. puezpán olaj (T.Fos.) 

o~eu :Buxi ex ligni {Kőszeg} 
campho:rae, (;amphor o~aj 
Cerae :rectU:icati.• Viasz ol.aj {T.Pos.) 

OJ.eum cerae (;A.Cass.) 

co:rnu cervi 
c:ranei Humani 

JJ,etllll Galbani Gummi (A. Cass.) 
Oleum Galhanetum Gummi (Kőszeg) 

~J.e:'Wil FU).iginis 
JJ,e'Wil Guayaci Ligni• Frantzos fa o.l.aj 

Junipe:ri e ligno. Gyalog :renyö fa olaj 

liU.EIUlll Mastichis rectificati• .Mastike ol.a;i (T.Pos.) 

Oleum .Mastichis (A..öass.) 

-++-

++++ 

++++ 

++++ 

++++ 

+--

iGlElUI!l My:rrhae empy:re'Wilaticum :reetificati" pö:rkol.t szagu 
myr:rha olaj (T.Pos.) -+-+ +----

-+--.-O~ibani 

:~;Le~~ Opopanacis Oleu~ Philosophorum rectificatum. Tégla olaj (T.Pos.) ++++ 

Oleum Pbylosopho:eull- (;A.Cass.) 

Qleum Picis. szurok olaj 
Oleum Pini conorum. szömörke fa dió olaj (T.Pos.) 

Oleum Pini (A..Sass.)(Kőszeg) 
Ol eum i emplinum {T. Pos. ) 

Oleum Sangutnis Humani 

Ol.eum Saponis 

Oleum Satu:rni 

-+--
+++-

+--
+---
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:.ló 

j_ ' '-''·""' 

v iJ l::- -l- j__ J..]. >:J 

··-· -~ :.~.:.li-. 

++++ 

---l-·-

. ' 
"/<.: ••• ~Q)-: i-++ 

---',·+· .. -

·,-,·i· 

P' ··~ 
;f, 
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crudum. Timaó 
rexttura Vi vum,. :EJ.even e.zU.st avagy kénesó {T .Pos.) 

I"lercuriu.s nvu.s (<.e.Pos.} 

~~~c·um a:LbUm,. Fejér ertz méreg 

.el~es CJ.ave:LJ.ati,. HaJilU sir,. hamU só (T .Pos.) 

Fecum vini (T.Pos.) 
vitri,. üveg epe avagy sa:Lak (T.Pos.)(A.Cass.) 

Reerementum vitri (T.Fos.) 

S:tl:tar:gyJ~ium argenU ezüst glét (T.Pos.) 
Lythargirium ('l) (A.Cass.) 

t$t11l.a:t:'gy:rittm auri, AranY gJ..ét (T .Pos.) 

a;rchaf~ita (T .Fos. ) 
Bismuthum (T.Pos.) 
Mareasitta al.ba (A.Cass.) 

(arca!dtta Pal.ida 

llt1Dl..Ll.lLIIl al.bu.m. Feöér semmi (T.Pos.'J(A.Cass.) 

Pomphol.yx (T.Pos.) 

crudi 

lUtri, Sa:litrom 
. S1ll];)hu.r Cabal.:linUIB• LÓ kénkŐ 

8\Ü.Jihu.r Ci trinl.lLI!l• Sárga kénkŐ 
Ifu·tia AJ.exandrina,. Tutzia (T .Pos.) 

Lapis TUtiae (A.Cass.) 
Vitriolum albl.lLIIl,. Fejér gálitzkÖ 
tl.,~rj.ol.um~ ca.erUJ.eum. Kék gáJ.i t.zkő ~.P() fl~} 

Vitrio:Lum Cuprel.lLIIl (T.Pos.) 
Vitrio1um de Cypro {A.Cass.) 

+----

+---

-+++ 

+---

++++ 

+--
++++ 
++++ 

+----
++++ 

-+++ 
++++ 

++++ 

++++ 

++++ 
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t4J];u.m Gosl.ariensi.s 
>a.u••..,.. Ungaricum (A.Cass.) 

Vitriol.um Hungaricum {Kőszeg) 
~LoJ•Wli Viride commune. :l.öl.d gál.i tzkó 
t,;o].um Viride Romanum. Római gá.l.i tzkő 

+---
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;Be:_ 1Jha-rma0err;i cal 2.§. mixta -
aeris, Grispán 

3Bd, 1Jharmachemicalia gal enica 
,;.;;;.-a~-· -·--- -

navalis, Hollandiaiszurok (T.Pos.) 
aummi Picis navalis (A.Cass.) 
vene·tus, Veilentzei szappany 

4Aa: chemopharmaceutica organica .............. - -~----------

s Benzoes, Benzoe gumma virág 
Lactis, Tej czukor 

essentialia 
Acetosellae+ !'ladár sóska sava 

Berberum (A.Cass.) 
Sal Essantiala Berberum (Szfv.) 

Essentiale China Chinae 

Nativa Sublirnata 

4Ad : chemo1Jharmaceutica galenica 
---~--~----~--·-·---

l simplicia) 
Anthos, Rozmarin etzet 

v~rag etzet (T.Pos.) 
(A.Cass.) 

Acetum colchicum 

++++ 

++-+ 

-+++ 

++++ 

-+++ 

++-+ 

---+ 

-+--

++--

---· 
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oyani, Buza virágetzet (T.Pos.) 

Acetum Flores Cyani (A.Cass.) 

Fragorum 
Lavendulae, Lavendula etzet 
Liliorum convallium, Gyöngy virág etzet 

I'ienthae, Fodor ménta etzet 
papaveris errativi, Pipats etzet 
Rosarum rubrarum, veres rosa etzet (T.Pos.) 

Acetum Rosarum (A.oass.) 
Rubi Idaei, Nálna etzet 
Ruthae, Rutha etzet 
sambuci

1 
Bodza virágetzet (T.Pos.) 

Acetum Sambuci Florum (A,Cass.) 
Squilliticum, Tengeri veres hajma etzet 

Tunicae Florum (A,Cass.) 

Acetmn Tunicae (Kőszeg) 
·~T..nm Violarum, Kék-viola etzet 

+++-

+---
++--

-+--
-+--
++++ 

++--

++-+ 

++++ 

++++ 

+++-

-+--
Erinacei, Tüskés diszno hamVa -+--
Hirundinum, Fetske hamva -+--

varas béka hrunva 

seu Sericum crudum tostum, Égetett selyem (T,Pos.) +++-

sericum crudunl '.Bostum (A.Cass.l 
lineeres Spongiae Marinae, Égetett tengeri tapló 

Talpae Vakandok hamva 
simplices 

Abrotani, Abruta viz 
Absynthii, Abruta viz 
Acaciae florum, Kökény virág viz 

Acetosae, soska viz 

Agrimoniae 
Albuminis ovi, Tikmony viz 
Alchimillae, oroszlán talp viz 

Alkekengi ex baccis 
KakUk terjék viz 

-+--
-+--+---

-++-
-+++ 
-+++ 

-++-

--+-

-++-

--+-
--++ 
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Angelicae, Angelika viz 

Ani Si 
Anserinae 
Aqu:l;legiae 
Arthemisiae, Fekete üröm viz 
Aurantiarum Corticum, Narants héj viz 
Aurantiarum Florum, Narants virág viz {~.Pos.) 
Aqua Naphae (T.Pos.) 
Betonicae, Betonica viz 
Borraginis, Borrágo viz 
Buglossae, Ökör nyelvü fü viz 
Bursae Pastoris, Szükes fü viz 

Calendulae 
cardui :Benedi.cti, Pápa fü viz 
cardui !"!ariae, Boldog ASism;ony tövisse vize 

centaurii minoris 
Cerasorum nigrorum, Fekete tsaresnye viz 

Chaerefolii, Turbolya viz 
Chamomillae Vulgaris, ~ezei szék fü viz 
Chelidoniae, czinadonia viz 
Cheyri, Sárga viola viz 
Cichorei, Cikoria viz 
Cinamomi, Fa-héj viz (T.Pos.) 
Aqua Cinamomi lactis (Kőszeg) 
Citri corticurn, czitrom-héj viz 
Citri Totius, Egész czitrom viz 
Cochleariae, Kalánlevel.ü fü viz 
Cyani, Buza virág viz 

Endiviae 
Enulae, örvény gyökér viz 
Euphrasiae, Effrasia viz 
Fabarura, Bab virag viz 
Farfarae, Édes lapu viz 
Foeniculi, Édes kömény viz 
Fragorum, Eperj viz 
Fumariae, Földi i'iis't v.rz-- -----

Galegae, Ketske rúta viz 

',l 
-%; 

r 
5 s 

-+--
--+-
--+- ] 

--i-
-++-

-++-

-++-

-+-+ 

-+++ 
-+++ 

-+·+ 

--+-
-+++ 

-+++ 

---+ 
-+-+ 

-+--
-+++ 

-+++ 

-+--
-+++ 

-++-

-+--
-+-+ 

-+++ 

-+++ 

--+-
-+--
-+++ 

-++-

-+++ 

-+++ 

-+++ 
-+++ 

-+++ 
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Pörje viz 
Hederae terrestris, Földi borostyán viz 
Hordei ex gramine rorido, Harmatos árpa viz 

Hyosciami, Belénd viz 
Hyssopi, rsop viz 

Juniperi 
Lactucae, Saláta viz 
Lavendulae, Lavendula viz 
Levistici, Löböstök viz 
Liliorum alborU.JL, !B'ejé:J: liliom viz 
Liliorum convallium, Gyöngy virág viz 

Majoranae, Hajor·ána viz 

wüvae 
Marrubbii 
l''Iatricariae, Mádra fü viz 
Heliloti, Ló-here viz 
Helissae, Méh-fü viz 
Ilienthae, Fooor ménta viz. 
Ilíenthae cohobatae 
Millefolii, Egér fark fü viz 
Hororum, szederj viz 
Nucum Juglandium immaturum, .Éretlen dió viz 

Nymphaeae, Vizi tök viz 
~qua Qnonidis, Iglitze viz 

Origani, Fekete gyopár viz 

... !!~§. P~~R~~~is erratici 
Papaveris foliorum 
Paralyseos florum, Kása virág viz 
Petroselini, Petreselyem viz 
Plantaginis, Uti fü viz 
Pomorum Borsdorffii, szagos alma viz 

Portulacae, Kövér porczin viz 

.Primulae veris 
Prunellae, Torok fü viz 

Pulegii, Polé viz 
""':-c--··~-.. • . 

-++-
-+++ 

-+--
-+--
-+++ 

--+-
-++-

-+++ 

-+--
-+++ 

-+++ 

--+-
--+-
-++-

-+--
ot'+++ 

-+++ 

---+ 

-++-

-+--
-+--
-+--
-+--
-+--
--+---+----+ 
-+-+ 

-+++ 

-+--
-+--
--+-
-+++ 

-+++ 
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Quercus foliorum, Tserfa levél viz 
Roris majalis, Májusi harmat viz 

Rorismarini, Rozmarin viz 
Rosarv$ albarum, fejér rósa viz 
Rosarum rubrarum. Veres rósa viz 

Rubi Idaei, l11álna viz 
Ruthae, Ruta viz 

sa b ina e 
salviae, Sálya viz 
sambuci, Bodza virág viz 
Saturegiae, Bors fü viz 
scabiosae, Rüh-fü viz 
scordii, Vizi fodorka viz 
scorzonerae. Scorzonera viz 
sempervivi, Téli zöld viz 
serpilli, KakUk fü viz 
Sigilli Salomonis, Fejér gyökér viz 
Spermatis ranarum, Béka nyál viz 

Tanaceti. varadits viz 
Taraxaci. Oroszlán fog viz 
Thiliae florwn, Hárs fa virág viz 
Tormentill.ae, Tormentilla viz 
Tunicae florum, Szeg fü virág viz 

Valerianae, Baldian viz 
0Ac1ua Verbenae, szapora fü viz 

Veronicae, Veronica viz 
Violarum, Kék viola viz 
Urticae, Égetö tsallán viz 

;~~~ destillatae simplices cum vinc 

-+--
-+--
-++-

-+++ 

-+++ 

-+++ 

--+-
-+++ 

-+++ 

-+--
-+++ 

-+++ 

-+++ 

-++-

-+--
-++-

-++-

-++-

-+++ 

-++-

-++-

-+--
-++-

-+++ 

-+++ 

-++-

+---
Absynthii 
Aux•antiarum corticum cum vino, Harants héj viz borral -++-

Cardui Benedicti cum vino, Pápa :!í'ii viz borral ++++ 

Cinamomi vinosa, Borral égett fa héj viz (T.Pos.) ++++ 

Aqua cinamomi (A.Cass.) 
tri corticum cura vino, c zi trom héj Vi\z borral 

~~.qu.a Lavendulae 

-+·--
+---
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Liliorum convalli·am, Gyöngy virág viz borral 

Helissae 
N en tha e 
Nicotianae, Dohány viz 
Primulveris (sic!) 

Puleg:li 
Rorismarini 
Salviae 
Tunicae florum cum vino, szeg fü virág viz borral 

verenieae cum vino. Veronica viz borral 

Z edoariae 

balsamicum, Balsarnos arany por 
Genistae$ Gé.nya fü hamva 
barmentorum Vitis, Szölö venyike hamva. 

,,~ 0 ""'0 6 St i pi tum Fabarura, .Dab-szár hamva 

Absynthii sinplex, Közönséges üröm essentia 

Agrimoniae 
Aloes Ligni., Paraditsom-fa essentia 

''Ee;se:nti.a Angelieae 
'l!:s<<entia Antnos 

Barlllrae Bravae (A.oass.) 
Essentia Parairae Bravae (Kőszeg) 
Cardui Benedicti, pápa fü éssentia 

:Denzoes Gummi 

++--

+---
+---
-+--
+---
+---
+---
+---
-+--
++--

+---

-+--
-+--

+-+-

+++-

--+-
+-+-

+++-

++++ 

Centaurii minoris. Földi epe. vagy Centauria ess.+++-

Chamaedrios +-+-

O as carill ae 

Cinamomi +-+-
Cochleariae +-+-
corticum Aurantiarum, Narants héj essentia 
Corticum Citri, Ozitrom héj essentia 

++++ 
+++-

++++ 
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tJ111iJot:< Enulae• örvény gyökér essen'Ua 
Fumariae• Földi ~üst iü essentia 

~'~~~Galangae minoris 
ren1;l.a Gentianae. XeserU. gyökér esseatia 
fet~iaHyperieonis 

~~!a Ligni ~assafras 
...... ·l:i.:.. Ligni sancti 

Maeis eoneent:ra.tae. Szeretsen dio virág ess.{!!:. P.)++++ 
Essentia Maci a (A. Cass.) 

-a""·"" l'lelissae +-
íSellt1.a Menthae +·-

++++ 
• .,..~ ..... .,. Pimpinella.e albae., Csaba ire essentia {T.Pos.) ++++ 

Essentia Pilq>inellae (A. \i ass.) 
Pini, Fenyő bimbó essentia ++++ 

u'mt:1a Rbabarbari Aquosa.e +•-· 
lstlnt:ia Rhabarbari Spir1 tuosae ......... 
$Se:&tj,a. Seordii., Vizi ~odorka essentia ++++ 

Trifolil fibri~ Keserü háromlevelű fű essentia ++++ 

!ila ... ni:i"'- Vineetoxici, Fet:t*e gyöltér essentia -•·-
Zedoa.riae, Czitvor gyökér essenti.a +++• 

P:l.'a<~tl.lun Abs;ynthii, Uröm extra.ctum ++++ 
~~~tl.lm Aconit1.1U'll -..+ 
~G:I.'a<~tum Agaric1.1U'll, XeserU. tser-ta;pló extra.ctum 

Agrillloniae 
Bx1:ra,etti.!D Alehimil.lae 

Al.handali• Sári-tök extraci<um (!f .Pos.) 
:Extra.et1.1U'll Ooloeynthidis (T.Pos .• )(.A. Caes.) 
Alkekengae 

•axtrl'l.ci:um Aloes, Aloe extractum (T .Pos.) 

Bal.samum A.loes (T.Pos.) 

+--
+++-

+---·--
l<a&lltt-l~ac:tum AJ.oes Ligni • Paradi tsa :fa e:x:tra.ctllJll ++-
••-ibl:tr.aci;um Angell;cae, Angellea e:x:trac•um +++-

Olasz tarkas alma •+•-
A:rthemisiae, Fekete iiröm ext:raetum ++--

ilxtra,cttm :Bel.lldis +•·-
:Bisto:ri<ae +.__ 
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Calami a.rorr.atici 
Cardui benedicti, Pápa fU extractum 

cascarillae 
castorei. Hód tetem extracturu 

centaurii minoris 
ctJca<~t11llll Chamaedryos. Gámá.ndor fü extractum 
Kt:r~ctum chal!laepytios, Köszvény fü extractum 

Chamo:millae vulgaris, !'iezei szék fü extr. 

~tractum Chelidonii, Czinadonia extractum 
Chin-Chinae (T.:Pos.) 
Extractura Chinae-Chinae (AyCass~) 
Extracturu Corticis Chinae..:.chinae (Kőszeg) 
Chinae Radicis 
Cichoreit Cikoria extractura 
cochleariae, Kalá.n levelü fü extracturu 

croci. Sáfrán extractliun 

cycutae 
Dorani ci 
Elaterii, Erdei ugorka levének extracturna 

Enulae, örvény gyökér extracturu 

Esulae 
Farfarae 
Foliorum sennae 
Furuariae, Földi füst fU extractum 

Gentianae 
Hedel.'ae terrestris 
Rellebori nigri, :Fekete hunyor extractum 

Extracturu Ellebori nigri (Szfv.) 

Hermodactillorum 
Hyosciami, Belénd fü extracturu 

Extracturu Jalappae 
Extracturu Imperatoriae, Hester gyökér extracturu 

Extracturu Iridis nostris 
Extracturu Ligni sancti 
Extracturu Lilioruru convallium 

Liquiritiae 
Natricariae 

;:;:--;;,,,.F,""'"""''ú·o ·;-![e-chea~.aacee~-

+---

-+++ 

++++ 

++--

++-+ 

++--

++--

++++ 

+---
++-+ 

++-+ 

++++ 

--++ 

+++-

++++ 

+---

+---
++++ 

+---
++++ 

-+++ 

-+++ 

++--

--+-
+-+

+-+-

+---
--+-
+-+-
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Iitelissa.e ·l--+-

r.!íillefolii --+-
Myrrha.e, l"iyrrha extra.ctum +++-

Na.sturtii --+-
Nicotiana.e -+--
Opii ++++ 

J?apaveris erratici (A.cass.) +-+-
Extractum papaver Rhaea.dos (Kőszeg) 

ttx~actum Pimpinellae alba.e, csaba ire extractum (T.Pos.) +++-

E:x:tractum Pirapinellae (A.cass.) ++--

Plantaginis, Uti fű e:x:tractum 

poeoniae (A.Cass.) 
E:x:tractum paeoniae (Kőszeg) 
J? ini 
:Pulegiae 
pulsatil.lae 
Rhal>arba:i:li 

Ru t hae 
sabinae 
Saponariae 
sassairas (A.cass.) 
E:x:tractum Ligni Sassafras (Kőszeg) 

1\\xtrf~ctum sassaparillae 
scabiosae 
scordii, Vizi fok hajma extractura 

squillae 
Tormentillae, Tormentilla extrac·tum 
Trifolii fibrini. Keserű három levelű fű extr. 

'Ex:t'~"""tu:n T urbi th (T .pos.) 
ExtractUL1 Turpethum (A.Cass.) 
valerianae, Baldián e:x:tractum 

verbenae 
veranieae 
Vinceto:x:ici, Fetske gyökér extractum 

Virgae aurea 

--+-
+-+-

--++ 
++++ 
+-+-

--+-
+-+-

--+-
++--

++++ 
++++ 

-+----+-
--+-
+++-
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/Lisztes sepre~ék/ 
~ec•u."'- Acetosellae# Madár sóska seprelék +·~++ 

aetnu."' uonis radic1:s10 Árc.n szakál gyökér se:p:rel.ék ++++ 
ae<:"'-"·"" .Bistortae radicis. Kigyó trank seprelék -+--
!Ul(:u..t.a :Bryoniae radicis. Karo-répa seprelék ++-+ 
ae(~Ul.a Gucumeris Asinini +-
ee(lu.J.a Ireos nostris radiciatc Kék liliom gyökér sep:rel.ék ++•

Faeeul.a tridis nostris (A.Cass.) 
'Bel~ul,a J?oeonia.ecra.dieis. Basa rosa gyökér seprelék ++-
aelil'u.Jo.~:~. Serpentariae +--
ra.e:cu.La To:rmentillae., Tormentilla seprel.ék -+--

Be11idis :fl.orum., százszor szép virág tinctura(T.P)++-
Tinctura .Bellidis (A.Cass.) 
Infusum Bellidis fio:ru.m (T.Pos.) 
Cieb.orei., Czikoria tinctura (T.Pos.) -+-
Sanguis Cie]aorei, Ozikoria vér (T.Pos.) 

.Guxnmi Therebintb.inae coetum (A.Cass.) 
Therebinthi:aa eocta, Főzött terpentina (T.Pos.) 

Liquor Verbasci :flormu. Ökörfark virág leve 
Liquor Lwnbrico:;.."!illll t;errestrlum, Földi ge1eszta 1év 
Magister.ia :resinosa 
Magisterium Meeb.oacannae 
Magisterium Suceini• ~engeri gyanta magister1om 
Resina Agar.ici* Tser .fa gomba gyantája 
Resina Jalappae .• Jalappa gyökér gyantája (T.l'os.) 

l\1agister.i.um Jalappae ( A.Cass.) 
Resina Ligni A1oes. Baraditsom !a gyantája 
Resina Ligni Quajaci, Frantzos !a gyantája 
Resina Scammonei, Seammonea gyantája (T.Pos.) 

Magisterium Scamonei (A.Cass.) 
Pu1vis Syrius {T.Pos.) 

Resina Turpethi. Turbit gyökér gyantája 
.Olea destiUata simplieia 

Oleum Absyntb.ii._ Fejér üröm olaj 

Oleum Anathi, Kapor ol.aj 

++---

-+---

+--
++-
-+--
++++ 

--+--
++-

--+..-

++++ 

++++ 
++++ 
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Angelieae 
Anisi. Ál:l.is olaj 

Aurantiarum Liquidissium• Haranta olaj (T .Pos.) 
Oleum Aurantiorum corticum (A.Cass.){Kőszeg) 
Carpathicum 

Calami Aromatici• Calmusz olaj 
cardamomi. Apró paraditsom mag olaj 
carvi, K6mény mag olaj 

Caryophillorum, Szeg fü olaj 
•• <>nm de c edro 

Ohamo:millae, Nezei szék fü olaj 

Cinamomi• l'a héj olaj 
)le<um Citri Cort;;icUlll, Czitrom héj olaj (T.Poa.) 

Oleum Citri ex Cortieis (A.Casa.) 
\liJ.L•~wu Coriandri, Kolálldrom oJ.aj 
v.t.•>wu Cubebarum, Kubium mag olaj 
.v.t.••Wl< cumini Romani, Olasz kömény olaj (T .Pos. ) 

Oleu~ Cumini (A.üass.) 
OlPnrn Foerdculi, Édes kömény olaj 

v~.vM'" Hyssopi, Iaop olaj 
Juniperi é baccis• Fenyő mag olaj (T .• Pos.) 

Oleum Juniperi (A.Cass.) 
.t,u.tmm Lavendulae, Lavendula olaj 

.. w.LeBil!l Lauri é baccis. :r.aurua mag olQJ (T.Poa.) 

Oleum Lauri (A.Oass.) 
Oleum Macis, Szeretsen dió virág olaj 
Oleum Majoranae, Majorána olaj 
Oleum Melissae eitratae. ozitrom ~ü olaj (T.Pos.) 

Oleum. Melissae (A.Cass.) 
Oleum Syte (T.Pos.) 

++++ 

++++ 

-+++ 

+++"' 

++++ 

++++ 

++++ 

++++ 

+++-

+++-

++++ 

++++ 

+++-

++++ 

++++ 

++--

++++ 

+++-

Oleun: l'ienthae, Fodor ménta ol.a;i ++++ 

Oleum Myrrhae fragrans, Jó illatu myrrha ol.aj (T.:Pos.) ++-+ 

Oleum M)~hae (A.Gass.) 
Oleum Nigellae 
Oleum Nueis Mosehatae. Szeretsen dió olaj 

gyopár olaj 

+---
++++ 

+++-
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Polé ol.aj 
Rhodii ligni. Rosa fa oJ.aj 
Rorismarini, Hozmarin olaj 

Rosarum 
Ruthae-'#; Ruta olaj 

sagapeni 
Sá:lya olaj 

Sassatras ligni 
saturegiae, Bors iü olaj 
Oleum saturejae (Kőszeg) 
Serpilli. KakUk fü olaj 
Spieae Nardi, Spicanard olaj (T.Pos,.) 

++++ 

++++ 

++++ 

++++ 

+-++ 

+---
++++ 

+++-

+++-

+++-

Oleum Spieae (A.Cass.) 
~e'um Tanaceti,, Varadi ts olaj +++-
u.eum Therebinthinae, T.erpentina ol<~ j (T .Pos.) ++++ 

Spiritus Therebinthinae. Terpentina spiritus(T.P.)(K) 

~.1.e1um Thymi, Thymián fü olaj -++-
9l.eUlill Z edoariae, c zi t vo r gyökér olaj ++·-

WJ."ewill Amygtlalarwu amarum, Keserű mondola olaj -+-+ 
Amygda.J.arum dul.cium, Édes mondola olaj -+-+ 

.~J.~~um Aril.lorum Ebul.i, Földi bodza mag ol.aj -+"'"' 
c'&J~um Hyosciami Seminis, Bel.énd mag oJ.aj •+++ 

Oleum :r.auri.nura, .Bab-ir olaj 
C~J.eum Nucistae, szartsen dio-ir o~aj 
v.1.eu:m ~!ucum, J)i6 olaj (T.Pos.) 

Oleum Juglandum (Kőszeg) 
ovorum, Tik mon.y olaj 

Ol.eum Papaveris al.bi 1 Fejér mák ol.aj 
Ol.eum sesaminum., Vad len mag ol.aj 

Oleum cannabis ex semille 

01eum Absynthii• üröm oJ.aj 

-+++ 

-+++ 

-+++ 

-+++ 

++--

++++ 
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Anethi. Kapor olaj 
Chamomillae Vulgaris, Szék fü olaj (T.Pos. 

Oleum Chamomillae (A.Cass.) 
cheyrinura, Sát-ga viola olaj 
consolidae majoris, Fekete nadály olaj 

Cydonioruro, Birs-alma ol.aj 
Euphorbii, Euphorbiom olaj 
Formicarum, Hangya ol.aj 
Hyperici, Közönséges veres olaj 

Ja&r.ini, Jasemin olaj 
Irinum, Viola gyökér olaj 
Liliorum alborum, Fejér liliom olaj 
Lumbricora~ terrestrum1 Földi geleszta olaj 

!l'iajoranae, Majorána olaj 
1'\astichis, l'lastiks olaj 
!1'1enthae, Fodor ménta olaj 
I•1mnordicae, Nomordica ol.aj 

u.e:um Nyrtillorum, fU'.onya olaj 
Nardinum, Nárdus olaj 
Nymphaeae, Vizi tök olaj 

Palmarum 
1tanarum, Béka olaj 
Ros~rum, Rosa olaj 
Rut·n.ae, Rutha ol.a;j 

··.~Leu~ Sambuci fl.orwn, Bodza virág olaj (T.Pos.) 

Qleum sambuci (A.Cass.) 
Gleum saniculae, szaniczor o1a;j 

scorpionum. scorpio olaj 
Oleum spermatis ranarum, Béka nyál. olaj 
Oleum Tamarisci. Tamariseos olaj 
Oleum verbasci, ökör fark virág olaj 
Oleum YioJ.arum, Kék viola olaj 
Olea per deliguium (olvasztott olajok) 

Oleum Iilyrrhae, rt.yrrha olaj 

Liquor 

++--

++--

-+--
++-+ 

++++ 

-+++ 

-+--
++++ 

++++ 

++--

++-+ 

++++ 

++++ 

-+--
++--

+---
++--
++-+ 

++++ 

++-+ 

++++ 

... --
++-+ 

++--

-+--
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é.epul:aturn, Tiszti totij gu.tmii -r--
amrumüac (T.:Pos.) 

GUlllilli .AmmoniacUI11 aceto de:pu.ratun (T.Pos.) 
Gal.banum aceto depuratum, Tiszt;.i.tott galbanom -+~

i.i,UII1IDi (T.Pos .• ) 

GUlllilli Galbani.ÍI.Ill aceto dep'lratum (T.:Pos.) 
;ra,ep:a:::·"-~J .. O J3olus Armena, :Praepará.l t veres öriaény föl.d -+•+ 

Creta Colonieneis, Praepa~ált fejér kréta -+--
Lapis Aetites, :Praeparál.t saskö -+--
Lapis Alabastri, Praeparált alabástrom kö -+-+ 

La:pis Oalaminaris. :Px·aepf;r·ált calamina kő -+
Lapis Carneoli, l'raeparált Kornél kli (T.Pos.) -+-+ 

Praeparatic Lapis Sardae (T.'Pos.) 
Lapis Chrysolithus -+-+ 

Lap is Crystalli Nontani. 'Praeparált bánya kristál 
-+-+ 

Lapis Gr&..nE.ti 
Lapis Haematitidis, :t·raep8rált vér k6 

o Lapis Byaei.nthi occid.entalio 
.Lapis Hya.cinthi orientalis 
:Lapis ,Tu.daicus. l'J.•aeparált sidó kö 
Lapis Lazuli, Praeparált aranyos kék-kő 

-+-+ 

-+-+ 

-+--
-+-+ 

Lapis l1agnetis -+--
I,apis Malachites, Pra.eparált örmény kl:i -+--
:Pra6paratio Lapis Armenu.s ('J:.Pos.'! 
Lapis Nephri.ticus, Praeparál.t vese kő -++

Lapis Osteocol.lae, PraeparáJ.t tsont forraszt~ő -+--
Lapis Rubini occi.dentalis 
Lapis Rubini oriantalis 
L~pi.s Saphiri. occidentalis 
Lapis Saphiri orientaJ.is 
Lapis Topazi occidentalis 
Lapis T.opazi oriental~s 

-+-+ 

-+--
-+--
-+--
-+--

Succinum album, Praeparált fejér tengeri gyanta-+-+ 
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praepaxationis, Ezér lábu férgek -+++ 
Terrestris praeparationis, El készítetett földi 

geleszta (T.Pos.) ++-+ 

Lumbricorum terrestrium siceorum (A.;Cass',;) 
Canerarum Chelae, Praeparált rák ollója -+--

Oancrorum Oculi, Praeparált :ilák szemek -+++ 
Canerarum OClili cum succo citri, 11 "" citrom -+--
Conchae, Praep. vizi tsiga /lévvel -+-+ 
Conchae cum Succo Citri, Praep. vizi tsigá -+-

ezf.trom lévirel 
Conchae Tartarisatae, Praep. vizi tsiga borkő- -+--
Corallia alba, Praep. fejér káláris fvel -+-+ 
Corallia rubra, Praep. veres káláris -+-+ 
Cornu Alcis, Praep. belénd szarv -+--

paratio Cornu Cervi Philosoph,, Praep. szarvas szarv -+++ 

~eparatio Cornu 0ervi Ustum, Praep. Égetett szarvas szarv-+++ 
Cornu Rhinocerotis, Praep. rhinoceros szarv 
Granium human=, Praep, ember koponyája 
Dens apri, Praep. kan-fog 

:~·ae:para~1o Dens Elephantis, ~raep. elefánt-tsont 
Praeparatio Dens Ebur (T,Pos.) 
Praeparatic Ebur sine igne (Szfv.) 
Dens Elephe,ntis Ustus, l'raep. égetett elefánt 
Fraeparatio Spoditllll (T.:Pos.) /tsont 

Praeparatio Dens Hippopotami, Praep. tengeri. ló fog 
Praeparatio Lapis Carpion=, Praep. ponty kö 

Lapis Percarl.u'il, Praep. sigér kö 

-+--

-+--

-+--

-+--
Mandibula Lucii pisci, Praep. Tsuka áll tsontya-+-T 

. Praer1arctio Margaritae' occidentales, Praep. na;pnyu.goti gy. '"'+-+ 
l'rae:paratio Margaritae orientales, :Pra.ep. napkeleti gyöngy -+-+ 
Praeparatic Nater perlarum. Prae:p. gyöngyház 
Praeparatic Priapus Cervi, Prae:p. szarvas tsék 
Prae:paratio Priapus Ceti. Praeparált czethal tsék 

Tali Leporis, Praep. n~-ul boka tsont 
Ungula alcis$ Praep. belénd. köröm 

Praeparatic Unicornu , szf:l,rv 
Prae:paratio Unicornu I•<arin=, Praep. tengeri egy szarv 

-+--
-+--
-+--
-+-+ 

'>;, 
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~.:::.;:.:;;.:;;._, simplices/ 
Anisi. Juti e spiri tus ++++ 

Araek• Risz-kása spirítus -+•• 

Aurantiarum corticun, Naran.ts héj spiritu.s(T.Pos.)+++

Spirítu.s Au.rantiorum (A.Cass.) 

Carv! +-+· 
Citri corticum, Czitrom héj spirítus (T.Pos.) 

Spirítus Citri (A.Cass.) 
+++-

Poeniculi +-+-

:Formicarum, Hangya spiri tus ++++ 
Lumbricorum Terrestrium, Földi geleszta spiritue +++-

l'iacis, Szeretsen dió virág spiri tus -+--

JI'Iastichis, f·lastix spiri tus ++·-

~== / simplices/ per Fermentationem 
Absynthii, üröm spirítus +++-
Beccabungae, Derétze spi:i)itus -+-

Cardui benedict! +---

Centaurii minoris +---
Cerasorum Nigrorum. Fekete tseresnye spiritue +++-

Cochleariae, Kalán levelü ~ü spirítus ++++ 

Cydoniorum +---
Frali;';oruw • • +---
J'um:per.t, Fenyó mag spJ.rJ.tus ++++ 
Lavendulae, Lavendula spirítus 

Liliorum convallium, Gyöngy virág spiri tus 
~ 

Melissae, Czitrom ft! spiritus 

I<l!mthae, Fodor ménta s:piritus 

l'lasturcii 

Rorismarini (A.Cass.)(Kőszeg) 

Spiritue Anthos, Rozmarin spirítus (T.Pos.)(Szfv.) 
Spirítus Rosarum, Rosa spiritus 

Spiritue Rubi Idei 

Spirítus Sambuci 

Spiritue Serpilli, Kakuk Xü spirítus 

Zedoariae, Czitvor spiritue 

• 
Succus Berberum, Leány som lév 

++++ 

+++-

++++ 

++++ 

++++ 

+++-

+---
+-+-

++++ 

-+---
++--

++++ 
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Allterme s 
~itri. ezitrom ].év 
ccehlearia.e. .Ka.l.án 1ave1ü fü 1é'V 
"ydon1or1ll'il., Bi:rs-a1JlJ.e. lév (T.Pos. )(A.Cass.) 

VinUlll Cydoniorulll (T.Pos.) 

Fragorum, Eperj lév 
Fumariae • FtiJ.di iüst••iü l év 
Granatoru.m Aclö.orumt Savauyo pomagráné.t Hív 

Vinum Granatcrum Acidort~~ (T.Pos.) 
Granatcram 1Yu.lciv.:m, Édee pomagránát lév (T.Pos.) 

Grana:torum 
Gra.norum Kerroes~ fte.rmasin mag lév ,_ 

M.ororum. szed er j l év 
Nastv.rtii Aquatioi • Vizi tor!!'-a l év 

Nyrtil1oru.ln 
pom c :rum :BorsdorfiaiJ.orum, sze.gos alme. l év (T. Pos.) 

succu.s :Pomorum (A.Cass.) 

Su.ecus RibiUI1lt Tengeri szölö léV 
succu.s Rosaru.m, Rosa lé-ll' (;J;.Pos.)(A.Caes.) 

J'llucharum :a.osa:rum ('l'.Pcs.) 

Succus B.ubi. Id.aei, !'lálna léV 
Sueaus .->empervivit Házi ztí1d lév 

Succus de spins cervini 

~'herebintb.ina cocta 

Tinc&u.rae sj.mJ:?1,_!E!:~ 

Tir.ctu.ra AJ.oes 

++++ 

++-

++++ 

++-

-+-..... 

+--
++++ 

-+--
+--
++--

++++ 

++--

++++ 
++-· 

---+ 

++++ 
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Cámf<Jr (~.Pos.) 
++++ 

G-ummi Gampl.orac (A. C ass .• ) 
album canariensis, Fejér canári czu.~or (T.:Pos.) ++--

Saechar.uu Oana:rienais (A.Cass.) 
aJ..bum comraune. Közonsátes fejér c~mkor 
Caneli albus. :Fejér czu.kor cándi 

l"lelis 
ResinarU.!ll 

;r,· -.; -no·,"'.1 ... o· ... _.:.!.~'"'' D ,.,..~:.. 

~ti:ncnilur~ cru.dum, :PJsko~t.z 
-rrc-neto I'o-~J·"' 'm Poű )(' r<"''· '· \-..,..,., ~~ ..t,.-.u \,.!.• ~.).., ,B..._....,.c,,....,::;c;; 

ChysocoJ.la factitia (T&?os.) 

AmS."L'1ll!l purgann., xese:r:li :purgálo so 

Sa}. i;1ari.ntL"'n 

41id : chemopharmaceuticalia galenica -·-·-------·-·-----·-----

C era alba, :Pe jár viasz 
Cera :fla:va, Sárga viasz 
Colophoniu.m. :Eresztett gyán·~ár (T.J?os.) 

Gu...m:oi CoJ..o?hOf~ii (:'t.Ca.sG~) 

Gu.mmi Resina citrina 

P5.n&uedines 
Axunbia Anquillae, Angolna-háj 

f-.1!-~~.tmgi~- !:rd~ae, Gém-háj (T .Pos.) 
Pingu.ed? Ardeae (A.Cass.) 

-+-+ 

++-+ 

++++ 

+--
++++ 

++++ 

++-+ 

-+++ 

-+-+ 

++-+ 

++-+ 

++++ 

+---
--~·--

++-
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t,nllllgl.a Aschiae, Jász-keszeg-háj (T.Pos.) 
pinguedo Asciae l'iswis (A.Oass.) 

t'ltUJ(lgj.a oanis, Eb-háj (T •. pos. ) 
Pinguedo oanis (A.Oass.) 

~ngl.a Caponis9 Kappany-háj (T.Pos.) 
Pinguedo oaponis (A.Oass.) 

·~zng;ia oastorei. Hód-tetem-sirja (T.Pos.) 
pinguedo oastorei (A.Cass.) 

'~WB€;ia Cati sylvestris, Vad matska-háj (ID.Pos.) 
pinguedo cati Sylvestris (A.Cass.) 

Ciconiae, Gol.ya-háj 
••.1:$-uné~l.a cuniculi.~ Tengeri nyul-háj (T .Pos.) 

Pi'9"@b crmicul.i (A.Oass.) 

Eq.uorum . 0 . xl~~uedo EgUlk(A.d~s~~) ~~· 
.AXuné;:La Er:L .. ace:L, !!.'US es- as ....... o-..... ;~ 
.axungia Hominis, Ember-háj (\!!.pos.) 

pinguedo aumanae (A.Cass.) 
AJtungia Leporis, Nyul.-háj (T.Pos.) 

Pinguedo Leporis (A.Cass.) 
A:Kungia Lucii piscis, \l!suka-há;i (T.Pos.) 

Pinguedo Luci pj.scis (A.Cass.l 

AJtungia L'll;Pi . :Plll.f\Uedo LUD). (A.Cass.) , é , . A:Kungia Mur;~.s Montan:L, Havasi I®rgo eg r-ha;~ 
Pinguedo Muris Montani (A •. Cass.) 

Axungia serpentis, Kigyó-háj (T.Pos.) 
pinguedo Serpentis (A.Cass.) 

Axungia TaXit Borz-háj (T.Pos.) 
pingUedo Taxi (A.Cass.) 

Axungia Viperarum, Vipera-háj (T.Pos.) 
Pingueao Viperarum (A.úass.) 

Axungia Ursi, Medve-háj (T.Pos.) 
Pinguédo Ursi (A.Oass.) 

Axungia Vul.pis, Roka-háj (T.Pos.) 
Pinguedo lJul.pis (A.Cass.) 

++++ 

++++ 

++-+ 

++-+ 

++++ 

+--+ 
-+++ 

++++ 

++++ 

++++ 

+--+ 
++--

++-+ 

++-+ 

++++ 

++++ 

++++ 
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Anatis Domesticus +---
Anatis Sylves·tris +---

!illl~ue~ao Anseris (A.Cass.) +--+ 

Axungia Anseris (Szfv.) 
Apri +---
coturnicis +---
Galibae +---

Porci +---
cervinum, szarvas fagyu ++-+ 

Hircinum, Bak fagyu ++-+ 

album +---
coeruleum +---

Gyapju zsir -+--

alba, Fenyőszurok (T.Pos.) ++-+ 

Gummi Resina alba (A.Cass.) 
Acaciae verae, Keruényitett egyp~~mi kökény lév ++•+ 

Succus Acatiae (A.Cass.) 
Hypocystidis, Cystus gyökeréből termő gombának leve ++-+ 

·•·StLccus Liquiritiae, Édes gyökér leve, Medve szar (T.Pos.) ++++ 

succus Liquiritiae Hyspanii (A.Cass.) 
Catechu, Japoniai Areca fa leve (T.Pos.)(A.Cass.) ++-+ 

Terra 'aponica (A.Cass.) 
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Comhipharmaeeutica 

Con:rortativa usitata eum spec •. , Gyöngy viz 
Epileptica pueorum, Gyermekek nyavalya töréae el~en 

val.ó viz (T.Pos. )(A.Cass.) 
Aqua Epileptiea pu.eorum Laugii (sz:rv.)(Kőszeg) 
OphtaJ.mica cum sapone, Szappanyos szem viz 

Liquiritiae, Édes gyökérből vaJ.ó páJ.tzátskák 

~L~•~uuu Antispasmodicus, Görts oaJ.sam (T.Pos.) 
Therebinthina Ba~samus Antiapasmodicus (Kőszeg) 

++++ 

++--

-+++ 

.Bals2tmum Apop~ecticus, Guta ütés e~len va~ó balsam (T.Pos.)+++
Bal.samus ApopJ.ecticus .i:c'l completus (A.Cass.) 

.Bl:tJ.flan:tum Apop~ecticus Completua, Guta ütés e~len való 
bal.sa.m pésrr,;~.val s ámbrt.val 

Areaei, (T.Pos.)(A.Cass.) 
Therebirlthina :Balsamus J ... rcaei (Kőszeg) 

:Bal.samum Borrhi 
. Balsarnum Ce~~ensis, Czwl~i baJ.sam 

Balsamum Cosmeticus, Kendözö balsam 
Ba~samum Episcop$J.is, Püspöki baJ.sam 
Balsarnum Hypnotieus, Álom hozo balsam 
Balsamuru Hystericus, Méh-amya balsam 
BaJ.samum Ischaemus, Vér állitó balsam 
Balsarnum LocatelJ.i 
Balsamum Odontal.gicus, Fog fájás ellen való balsam 
Balsarnum Paralyticus, El-eset-G tagokat erösi'tö balsam 
Bal.samum Saxonicus, Saxoniai oalsam 
llalsamum Stomachalis, Gyomor erilsitö balsam (T.:Pos.) 

Balsamus Stomachicus (A.Cass.) 
Balsamum Vulnerarius Hankjanus, Hankius seb bal.samja 

r-~IS.arntuníl'UlnE~~·~~~~~~~~~JtLnJ~e:~~~·~ ..... s~~eb balsamja 

++--

++++ 

+++-
++--

-++-

+++-
-+--
++++ 
-++-
-++-
-+++ 
+++-

++++ 
-+--
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.Au:rantiorum 
caryophy~lorum$ szeg-fű balsam 
Cinaruomi. Fa-héj balsam 
Citri. Czitrom balsam 

~lsamum Lavendu~ae, Lavendula balsam 
Macis, szeretsen dio virág balsam 

''BalS~IliiU.m Majoranae. l.'la;jorá.nna ba~sam 
Nucis M.oschatae 

"Ba1.sa!num Rhodii ligni 
Rorismarini 
Rosarum 
Ru t hae 

<BilS~UllllL!ll suecini • '.Cengeri gyanta balsam 

C oemlea 
:BE~ZE~ti:;a rubra 

viridis 

eandelne FUme1es 

Cerae Comwsitae 
Oera Hyspanj.ca nigra 
Oera Hyspanica rubra 
Oera Sigil.lata nigra 
Cera Sigillata rubra 
Oera Sigillata viridis 

C era ta 
Ceratu.m de .Ammoniaco 
Geratum Capitale 

..• 1j 

+--
++--

++--

-+--
++--

++--
++--

+--

+---
+---
+---
~---
++--

+---
+---+·--

+---
+--

+---
+---
+---

+---
+---



(Tzukorx·al bétsinál.t szerek) 
Carnis Citri, ~reg czitrom (T.Pos.) 
Condita Citri carnis (A.Cass.) 
Corticea Aurantiorum, Narants héj (T.Pos.) 
Condita Aurantii cortex (A.Oass.) 

tum Corticea Citri, Czitrom héj (T.Pos.) 
Condita Citri Corticum (A.Cass.) 

tum Flores aurantiorum, Narants virág (T.Pos.) 
Condita Aurantiorum flores (A.Cass.) 
Fl.ores Citri, Czitrom virág 
Gonditum Fructus :Berberum, Leány som (T.l?os.) 
Condita Berbe:t-um cum Stipides (A.Cass.) 
Eerberum sine stipides 
Fructus Cerasoru.>n acidorum, f'.edgy (T .?os.) 
Condita Cerasorurr1 acidoruru (A.Cass.) 
Fruotus Cydoniot"l.l..ll19 Birs alma (T.:Pos.) 
Condi ta Cydonio:.:.•um (A.Cass.) 
Fructus Mespilorum. Nas~olya 

~I>L'u. ... tum Fructus Nucis Indieae, ll,diai dió ( T.J?os.) 
C ondi ta Nucis Indieae (A.Cass.) 

vo••u. ... tum .I!'ructus Nucis Juglandas, OJ.asz dll<ó (T.l?os.) 
Condi"'.:;a Nncis Jugla.ndes (A.Casa.) 

++--

++--

++-

++--

..,....,. __ 

-+--

;v.,•uu. .... tum J'ructu.s Passuls.rum purgantium. Pu:r.gál.o 1~1osa szöl.ö-+•• 

,vv•uu.Ltum Fructus Piperis 1 Bors -+--
>.v.•wu.Ltum Fructus Ribimn. Tengeri szöl.ö {T.Pos.) ++-+ 

Gondita Ribium (A.Cass.) 
Radices Ca1.am1 aroma'tici. Kalmnsz (T.Pos.) 
Gondita Calami aromatici (A.Cass.) 

Gonditum Radicea Cichorei. Czikoria gyökér (T.Pos.) 
Gondita Ciehoriae radice.s (A.Cass.) 

Cond.i.tum Radices Enulae, örvény gyöJ.::é:c {T.:Pos.) 
Gondita Enulae Radieiu (A.Cass.) 
Radicea :Bryngii, Szamás ·l;öv:l.s gyökér 
Pimpinellae albae, Csaba-.i.re r;yökér (T.?os.) 
Condita Pimpine11ae r.:,ö.icis (A.Cass.) 

++-+ 

++--

++--

--t·--
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Radieas Sa.tyrH. Vitéz :fű gy1.1kér (T.J?os,.) 
Gondita Saj:i:rj onis radicis (A. O ass.) 
Radiees Seorzone:rae, Beorzonera gyökér (T.Pos.) 

condita Scorzonerae Radieas (A.Cess.) 
++--

Radicea Zi.ngiberis, Gyömbér, eleven gyömbér(T.,Pos}++-
" d·t z· .;-..,.,.i 1 · .. (a"' ) vOU J.. a t:lllZ~ ue __ .s VU .. garJ.~ ..... ass. 
Consolidae majoris +---

:m:JilUJ.tam Cynosb.atlti +---
~otluJ.tum J?ersicor~m 

eozm:~.tum Pliorum Moschatelli 
:aonuJ.tum Pomorum hortensis 

Prunorum 

;;G<InOLJ.tum Zinziberis Inil,icae 

(Tzukorral Vé vonyctt ezerek) 

+---
+----
·+----

+----

Amygdalorum dv.lcium. Tzuko:rral bé vonyott mandol<H+-
Anisi, Tzukorral bé vonyott anis ++--

Basniconis 
Cala~t Aromaticit ~zukorral bé vonyott kálmusz 
Oarilamomi minoris, tt 11 t1 apró paraditsom mag 
Contecta Cardrunomi (A.Cass.) 
Carnis Citri, öreg czitrom 

. Co:nfectio Carvi 

Confel!ftio caryoph;fllorum, Tzukorral bé vonyott szeg fű 
Gonfectio Cinzllloml 
Oonfectio Cichoriae 
Confectio ColorS.a variae 
Confectio Goriandri semen 
Confectio Cortimun Anrantiarum, 111111 narants háj 

Oontectio Corticurr, O i tri, 
Confectio Cubebarum, 
Confectio Cumini Romani, 

Cont:ectio Cumini 

11 " t1 c zi trom héj 
11 t1 11 cubivlll-mag 
" 11 11 olasz kömény 

(A.Cass.) 
Oonfectio Cynae seminie• 11 11 t1 czitvor mag 
Confectio Dauci semints 

(T.Pos.) 

+--

-+--

-+--
+------
+---
+---
+·--
+---
-+--
-+--
++--

++--

++--

+---



- 88 -

Foenicu~i, Tzukorrel 

rr;acis, ll 

Rorismarini, n 

Zinziberis 

It 

It 

bé vonyott édes kömény 
n " lavendula virág 

It 

ezeretsen dio virág 

rosmarin 

+4"---

-+-

-+--
+---

(Tzu.korral elegyitett szerek) 
Absynthii Romani, Tzu.korral. el.egyi tett bárány üröm++-+ 

conserva Absynthii (A.Cass.) 
Acetosae, Tzukorral. el.egyitett soska ++-

Acaciarum florum +-
Acet-osellae +-++ 

conserva im t nos~ T zukorral elegyi tett rosmarin virág 
conserva Au.rantiarum fl.orum. " 11 

n narants virág 

++++ 

conserva Beccabungae 
Conserve Bellidis Hortensis 

Conserva Betenieae 
conserve J3or:;~giniS florum, 11 n 

Conserva BUglessi florum. ~ n 

conserve calendu.lae 
conserva ca:rdu.i Benedicti 

Conserva Cichorei 
Conserva Centau.rii minoris 
Conserva Chamaedrios 
Conserva Cit:ri ex Palpa 
Conserva Cheyri 
Conserva Cochleariae 1 

Conserva Consolidae 
Conserva EUfrasiae 

n n 

barrágo virág 
ökör nyelvü fü virág 

kalán J.evel.ü fü 

conserva Farfarae 
Fumaria e. Tzukorral. el.egyi.tett földl. rust 

borostyán Conserva. 
Conserva Hederae tec:rrestris, " ll földi 

Conserva Hys sopi, 
It n iso p 

Conserva. Lavendulae flo:rum, 
n " lavendula 

Conserve Lilio:rum convallium 
ll ll gyöngy virág 

---
---+ 

+---
++--

++--

+---
+--

+---
+---+---
... ----
++++ 

+---
+---
+-++ 

++++ 

++-+ 

++--

++--

++--



tns~er·va Majoranae 
Malvae 
Mellssae. 

!l.llll3e:r:·va Menthae 7 

l~astureii 
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TzukorraJ. elegyitett ezitrom .fü 
n n :fodor ménta 

Papaveris erratici .florum~ n n pipats 
Pa.ral.yseos .florum. 11 n kása virág 

ton.serv.a Pereieorum 
onse.rv~ Poeoniae 
on1>e~~a Pimpine~lae Iral. 

+--

+---
+++-
++++ 

+""++ 
++++ 

++ .. -

+---
+--

Rosarum albarum. Tzukorral. eJ.egyitett fejér rosa ++--
Rosa.rum rubrarum" n " veres rosa +++<t 

Conserva Rosarum Vitriolatis +---

<oc,nserva Rutllae +---
Salviae florum ,.. __ _ 

Sambuci +---
Scabiosae +---
Scordii +---

CoJ:tSEirva ThiJ.iae +--
Tunicae .florum, Tzukorral elegyitett szeg fü virág++++ 
Veronicae, 

uo;ns~lrv~ Violae Martiae, 

ll 

ll 

oonserva Violarum (A.Cass.) 

n 

u 

(Olajos tzukrok) 
Elaeosaccharwn Anisi• .Ánis olajos tzukor 

veronica 
kék viol.a 

++--

++++ 

++-+ 
Elaeosa.ccharum Aurantiarum per at tri turam. Narants olajos ++•+ 

Eleosacllarum Aurantiorum (A.Cass.) 
E1aeosaccharum Caryophillorum +---
Elaeosaccharum Cinamomi. Fa héj olajos tzukor 
Elaeosaccharum Citri per attrituram, Czitrom olajos tzukor ++•+ 

Eleosacharum Citri (A.Cass~) 
Elaeosaccharum Foeniculi 
Elaeosaccharum Macis, Szeretsen dio virág olajos tzukor 
Elaeosaccharum Sassairas 

+---



Ro sarulll 

Suecini 

(Liktariomok) 
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·~t·" .~., "' ll , , l"' .L' • =" :tv.o •A1,..e a ,.,ere g e. ,._en va..z.o :LK. ... arl.om 

"&u<ar.J.Uiru .1\ntiscorbuticura, Vérnek sen;,nreilt rothadá.sa 

elJ.eh val.ó liktário-91 
de .Baccis Laur.i. La-nrv.s magb~ valo liktáricm 

Ben.eét:ictu.ro laxat~:vu.m, ÁJ.dott purgáló liktáriam 
OaryooQstinu..m 

Ce.tr..articum Regium, Királyi purgáló liktáricm 

Alke:c"mes, Alkermes liktáriam (T,.l?os .• ) 

C<:">nfectio Alkermes (T .Pos.) 
Confectio Alkermes in completa (A.Cass.) 

,· "f}]~octU;3rjLum .!1.1 1 C l + "D' -< lk- 'l • kt' i. , .. .:crmes omp. e.a., _.esm.,.s a -ermes .. l. ar om 

Confecti·O Alkerm·~s Oompleta (T.Pos.)(A.Cass.) 
P.r:acaröina (T .. Pos.) 
Confectio Anaearttina (l!!.. Pos. )(A.Cass.} 

de Hyavintho. Hyecinthos liktáricm (T • .Pos.) 
Confeetio d.e Hyacintho (T.:Pos. )(A.Cass.) 

+---

+++-

++--

++--

++-

++-+ 

Electuarium .Dentifreium. Fogak tisztitására való liktáricm ++-+ 

E1€ctuarium Ilie.carthami +++-

Eli:ctuaxiu.m :Diacorum +-t+-

Electuari'>llll Ilia:p'hoenicum -+--
Electuar-1.-r}m D!>3satyrium ++ .. -
Electuarium Ili ae.cord;i:um (T .Pos.) H·H 

:Elect>~eri·v.m Dia Scordii Fraeastri (Ai-Cass.) 

:Eleetuari.Wl: :Dysentericum purgans. PurgálhS vérhas li1ctáriom +++-
El~ct;;;arium J;ebriJ..e +-+-
Ele~tuarium Eiera pi:;ore. (T.Pos.) ++++ 

:Electu.&.ri".nn Hierae simplex (A.Cass.) 

Electuarium Rier~ cum )~arico 
Electuarium 1Iydro:pictun• Vizi ko:rság elleit va1ó liktá~rio:;t 

Electuariu.m Onrieta.:nlllli 

ctuariUlll ~e-ctwale, Hr"at ellen való ~iktáriom 

++--

+++-

+++-
~+++ 
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:?hi.lon.I cun Romanum 
l'il!.'olai, AJ.om hozo J.iktári.om (~.Pos.) 
:EJ.ect;larium Requiem :!Ucolai (AoGass.,) 

++++ 

Requies l\1colal (T .• :Pos.) 
ctuar:i.wn parva$ Foe; fájás el.:le:r. való liktáriam (T.Pos.) ++-~· 

Sot:!. re ll R pe.:r:Ya (T~ Pos. ) -+--stomachicuxr •• Gy>:)mor erösitö ~iktárSom 
G.e s·;;.ccc rose.rurn. Rosa liktár.io!i! +-l·-"" 

.l!•~·"''"'t.uz.ri1.1lll Diatacsa-'Y'On, ~.eJ.~ha terjék (T .;>os.) (A. C ass.) ++++ 

Th.c:daca Diatessaran (T-.:Pos. )(A. Carm*) 
ctuariu!n Sl'lk"lrago.ina, Smaragdos terjék (lil.Pos. )(A.Cass.) H++ 

Th.eriaca Smaragdina (T.Pos.)(A.cass4
) 

:Elcctuariu.m Tia Sebest.;;n 
:Electuarium T•ia sennae Nicolai 

:E::p:l scopi (.P... Caes.) 
~lectuarium :Elensco:pb.i (A.Cass.) 

+---
+---
+---

( li'J.e.stromok) 
EmpJ.astrvJn con-tra Abort1l.lll ad lm!Ú)OS* Idétlen s~3ülés Bllen 

ágyékra való flastrom 
++++ 

Emplestrurr contra Abort.:ll'rr act UmbiJ.ieum, Idétlen szülés 
ellen ~dökre való flastrom 

'Emplastrum ie Ammoniaeo 

Elnplastrum iid Atrephiam 
:E!ic:flastrum 0.c :D'.>.ccis lauri. Bab-i.r flastrom 
:Emrlast:r:ul!l. á. e :tetonica~ Fe;)-erösi tö flastrom 
:Emplastrum catagmotic'm ao. ossa fracta. Tsont-fc>:rre.szt6 

Emplastru.n: de Cicu.ta. :Börök flas:t;rom 

++++ 

~r---

++++ 

++++ 

fl.-+-~ 

++++ 

++++ 

++++ 

E'illplasia:um :DeÚ:n.siYI.l.l'P v.iride, Tüzességet ol·to zöld flastr. ++++ 

Emplastrum :!)ie.chylon cum Gu.mmis ( T.Pos. )(A.Cass.) ++++ 

Emplastrmn Diáchylon magnum (T.:Pos.) 

Enp1astrum Citrilm.m. Sárga :nastro?JI 
Empla::rtJ.·v..m de brust2 -;anis 0 Ker..yér flastrom 

Diapho:ceticum ++++ +---

Emplastrum Dia phoenicom frigi4um 

-·~ 
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!Em:pl~>si;nun Dia Sul.phuria, Kénköves flastrom +++-
Febrifugum, Hideglelés ellen való .flastroiJI +++-

gmJila&tJrum Filii Zachariae, Melyre való .flaatrmm .p • , ++++ ... e Jer 
~~pll:>si;rum ad Fonticulos album• Fontanellára. való flastr. +++ .. 

Sparadrap (T.Pos.) 
l!lmJ?lastJrum de Fuligine +---

Sá.frányos gal.banom flastr. ++++ 
de Galbano Matricale, Méh anya flastrom (T.Pos.}++-+ 
Emplastrum de Galvano simplex (A.Cass,) 
Cera.ta Mat:ricale (A.Cass •. ) 

Emplastru~J~ de Hyosciamo, Belénd fü flastrom -+-
Emplaatrum Incogni tum, San tál flast:rlim (T. Pos. )(A. Case • ) +++-

Emplastro1J Séntalinum (T.Pos.l 
Emplastrom ad SantaliDum ( ATCass. ) 

~· 

Emplastrum Ireatum, Viola gyökér flastrom -++-
Emplastrum Ischiadicum, Tsipö-tsont fájdalma ellen való fl.-++
Emplastrum ad Hydropem +---
Emplastrtun ad Lupiam, Mirigy flastrom 
Emplastrum Magneticum, Magnet flastrom 
Emplastrum Malacticum, Puhitó flastrom 
Emplastrtun de Meliloto, Ló herébül való flastrom 
Emplastrtun de Mucilagini\Jua, Lágyitó flastrom 
Emplaatrum Odontalgicum, Fog fájás ellen való flastrom 
Emplastrum Oxicroceum, Sáfrány flastrom 
Emplastrum ad Rupturas 
Emplastrum de Spermate Ceti, ezet-hál velejéből való fl. 
Emplastrtun Spleneticum, Lép flastrom (T.Pos.) 

Emplastrtun Splenticum (A.Caas.) 
Emplastrtun Stomachale, Gyomor flastrom 

Emplastrtun Stomachale ordinarii (Szfv.) 

-·--
+++-
++++ 
++++ 
-+++ 

++++ 

++++ 
++++ 

++++ 

Emplastrum Stomachale,pretiosum, Drágalátos gyomor flastr. -+++ 
Emplastrtun Strumale, Gelyva flastrom -+--
Emplastrum de Tacamahaca 
Emplastrum Dia Sul.phuria Rul.andi 

Veaieatorium, Holyag szivato flastrám 

++++ 

+·--
++++ 
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~;ra~ct;um Emmenagogum. Hold számot inditó extractum 
~;ractum Hydragogum, Vizes nedvességet purgáló extract. 
$lti;ra.ct;um Caesareum (!e .Pos.) 

Extractum Caesareum Incompletum (A.Gass.) 
Laudanum Caesareum ( T .. Pos.) 
Laudanum Caesareum Incompletum (A. G ass.) 
Caesareum Completum (T.Fos.)(A.cass.) 
Laudanum Caesareum Completum (T.Pos. )(A.Cass.) 

.J!lx.tr~•ctum Diureiiieum (T.Pos.} 
L:audanum. l!Diureticum ( T.PoS'.) 

~x~r<ac1~ Hystericum (T.Pos.)(A.Cass.) 
Laudanlllll Hyster.icum (T.Pos. )(A.Cass.) 

carminativa, szeleket hajtó golyóbis 
Moschati. Pésmás golyobis 

Julapium Rosarum 
Julapium Violarum 

(Tüdö-liktáriomok) 

-+++ 

++--

++--

++--

---

-+--

+---
i---

Looch Astmaticu.'ll, F'J .. ladozás ellen való liktár1om ( T,.,Pos. ) ++-+ 

Looch ad Astmam (A.Cass.) 
Looch de Squilla (T.Pos.) 

Looch de Farfara, Édes lapu liktár1om 
Looch de Portulaca. Kövér porczin liktár1om 
Looch de J?ulmone Vul:pis$ Roka tüdö liktá.riom 
Looch ilanum et expertum, Hurut ellen való liktár1om 
Looch de Styrace, Storax liktár1om 

Magistariae com~ositae 

+++-

-++

++++ 

++++ 

Magisterium Cordiale. Sziv erősitő magistericm ++-

Magisterium t-örése:n.l,ln .. Jnüó m;;>gist. ++--
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(Mézek s-etzetes mézek) 
Has purgá~Ó fü.oő~ való méz 

composi-tum 
simp~ex, Etzetes méz 
~qui~liticum, Tengeri hagymás etzetes méz 

'O:KJnne.L C ole hi cum 

·---
++++ 

---+ 

(Morsu~ák) ad Ardorem ventricu.J.i, Gyomor égetése ellen való m.++--

Morsu~ ad Ardorem (A.Cass.) 
de ~erberum succo, Leány som moraulák 

Citri, czitrom morsulák 
Citri Laxativi, purgáló czitrom morsulák 

Impera.toris, Gyomor erösitö morsulák 
Magna.nimita.t~s, llátoritó mor~;~ulák 

i :Purgantes; purgáló morsuláll: 
Morsu.J.i Tartarei, Borköves morsu~ák 

Nitrum Perlatum, Gyöngyös salitrom 

Nitrum Papaverinum 

Olea composita· 
OleUlll Carminativum, szeleket hajtó olaj 
Oleum Loimicum, pestis ellen való olaj 

Pilulae (l'ilulák) 
Pilulae de Agarico, Tser fa gombából való pilulák 

J?ilu~ae Aggregativae 
Pilulae Aloepua.nginae 
Pilulae de Ammoniaco 
Pilulae Aloes Rosata 
Pilulae Aloes Vio~ata 
l?ilulae de Aloe et Hastichis 

l?ilulae Anathinae 

-+--
-+-----++-----
++--

+++-

++--

++++ 
++--
++++ 
++++ 

+---·---·---
++++ 
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Ange ll eae 
Antipodagricae, Köszvény ellen való pilulák 
Ar·thriticae. száraz fájdalom el.len vaJ.ó pilulák 

Aurea,. AranY szinü pil.ul.ák 

Arabicarum Hicolai 
:Balsamicae aperitivae 

Balaamieae l'lortoni 

Beacharianae 
pilulae Benedictas Faventini 

pilulae Bennonis 
pilul.ae easterei avicennae 

pilulae ~lementinae 
Pilula& cephalicae 

+++-

++++ 

++++ 

++--

+---
~---++++ 

+---
Pilulae de cynoglossa

0 
Eb nyelvii füböl. való pilul.á.k +·t++ 

Pilulaede cynoglosso catarrhal.es (A.oass.} 
pilulaé de oynoglossa cum oastoreo, :Eb nyelvii füböl hÓd-

pilulae Oochiae 
pilulae de colocyn·thidi:s 

tetemmel +++-

pilulae :Emman~elis +++• 
Pilul.ae Febril.es alterantes, Hideglelés el.len való pil. ++++ 

Pilul.ae Febriles purgantes. Hideglel.és ellen val.ó purgáló +++-

Pilulae Foetidae , M.éhanyának való pilulák ++++ 

Pilulae de :Eupatorio +--· 
Pilulae Baphorbio ..----
Pilulae Foetum corroborantes, Magzatot erösitö pilulák -+--

Pilulae Francofurtenses ++--

l'ilulae de Fumariae +---
Pilul.ae ad Gonorrhoeam, Mag folyás ellen való pilulák ++""+ 

Pilulae Hierae cum Agarico +++-

Pilulae Hyere compositae 
Pilulae Hydropicae, Vizi korság ellen való pilulák 

Pilulae Hypochondriacae 
Pilulae de HermodactillWil 

:ayerae Picrae Galeni 

+--
+--

Pilulae 



Iíacis._ Szem tiszt:itó piluJ..ák (T.Pos.) 

l'ilulae Luci I'íajor (A.Cass.) 

?J..l.u. ..... "'-"' Nartiales, A tzélos pilulák 
f.1asticb.inae, Ilíastiks pilulák 

p;~. .. m . ..t.a•tl Iliastichinae BaJ..samicae, Balsamoa mastiks pilulák 

1•1ercuriales 
pestilentiales. pestis ellen való pilulák 

PestiJ..entiales Rufíi 

Rilulae Preservativae 
piJ..ulae de Rhabarbaro 
Pilulae Sine quibus esse noJ..o 

Spleneticae, Rászt oszlató piJ..ulák 

Stomachales 

++++ 

-++-

+++-
-+--

--+.,. 
+--

+---
++--

++++ 
de styrace 

l'iluJ..ae de succino Cra·tonis, Tengeri fejér gyantábol vaJ..ó +H·+ 

l'ilulae de succino Ci'~•Cass.) 
l'ilulae Tartareae Bontii 
Pilulae Tartareae Quercetani 
Pilulae Tartareae Schroederi 

pilul.ae de Turbi th 
Pilulae Urbani (T,Pos.)(A.Cass.) 

Pilulae Urbani Papales (Sz:f'v.) 

Pilulae 1!/iJ..degansenses (T .. :Pos.) 
Pilulae Vildeganses (A.eass.) 

(Gyümölts-liktáriomok) Pulpa e 
Pulpa cassia, cassia liktáriam 
Pulpa Citri, Czitrom liktáriam 
Pulpa Cydoniorum. Birs alma liktáriora (T.:Pos.) 

-+++ 

++++ 

++++ 

+----
++++ 

+++-

++++ 

Panis Oydoniorum (T.Pos.) 
Pulpa Cydonio:r·um cum aromatibus, Birs alma liktáriam fűszer 

számokkal -+--
panis Cydoniorum euro aromatibus (T.Pos.) 

Pulpa rasaularum minorúm, Apro malosa szölö liktár1om 

Passularum (A.Cass.) 

Pulpa Talí1arindorum, 
Pulpa Prl.Uilorum 

++++ 

++++ 
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~~=:::. /comnositi specialesi (T.1?os.: Sok szerü porok) 
contra Abortum, Id.étlen szülés ellen ·~raló :por 
.Absorbens Wedelii 
Adatringens Galeni 
Absorbe:ns albus 
Alexipharmacus Oitrinma, Héreg ellen való sárga 
Alexipharmac'li.s Ruber, l<iéreg ellen való veres 
Alexi~,,,J,indleri 
Ambratus, Íunbra por (T.Pos.) 
Essentia Ambrae sicca (T.Pos.) 
P~~alepticus frigidus, Sziv erösitö por 
Analepticus frigidus completus, Sziv erösitö por 

pésnu;í.val s-ámbrával 
Pulvis A.nale:pticus calidus 
Pulvis Anglicus Kentia:nus, r!Jéreg ellen való a11gliai por 

Pulvis A.nglicus (A.Cass.) 

por 

++++ 

++++ 

+---
---+ 
++++ 

+++-

-+--
-+--
++++ 

-+--
+---
+++-

A.nglicus Kentianus Completus, 11 n " pésm. s-ámbr·áv .-+--
Anodynus, Jcájiialmot enyhí tö por ++++ 

1'U1 vis Anod;jnus Sola:ds. r·áj dalmot enyhí t ö arany por ++--

J>u.lvis Anod;Jnus SOlP.ris Oompletus, u n :pésmával s-ámbrá.val ++-
Pu1vis Anonymus ++++ 

Pulvis Anticolicus, Hasrágás ellen való por 
Pv.l vis Antis:pasmodicus 
Pu.lvis Antispasmodicus Hallensis, Hállai veres por 
~~lvis Arthriticus, Száraz fájdaliDok ellen való por 
1?ulvis contra Apoplexiam 
J?ulvis Bezoardicu.s albus Ludovici, Fejér bezoar por 
J>u.lvis Bezoaréiivu.s 
1?ulvis Bezoardicus 
Pulvj_s Bezoardicu.s 
l'lllvis .Bezoardicus 
Prtl vis Bezoardicus 

Communis, Közönséges bezoár por 
Oratonis 
Jiallensis, Há1lai bezoár por 
Ni.colai. 

Se:nnerti, Se1mertus bezoa:r pora 

+++-

++++ 

-+--
++++ 

+---
++++ 

++++ 

+---
-+--
+---
++++ 

Pulvis 
J>u.lvis 

Oachecticus 
cachecticus 

(~uerceta11.i, Fekete halvánság ellen való +++

Quercetan.i Compl.etus, " n pésm. ámbr. -+--
r--.t:«u...;u..;~~:l~~~~~~~ae~l~l~e~n~v~a;l~o~' ~p~:o;r:.) ++++ 
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contra casum, Alutt vért oszlató por (T.Pos.) 
Pulvis ad Casmn (A.Cass.) 
contra Colicam 
Cepbalicus albus, Fej-erősitö fejér por 
Cepbalicus ruber, Fel-erősitö veres por 
Oepbalicum Hichael, Dr. i'lihály pora (A.Cass.) 
Specificum Oepbalicum Michael<CK hag. (T.:Pos.) 
:Pul vis Oephalic um l'licbael ex Lag. (T .Pos.) 
é Cbelis canerarum compositus, Rák olloból való 

drága por 
Cordialis 
cornacbinus 
Dentifricius albus, Fogakat tisztitó fejér por 
Dentifricius ru.ber, Fogakat tisztító veres por 

Palvis Deoppilativus, Veres máJ por (T.Pos.)(A.Cass.) 
Pulvis Epaticus ruber (T.Pos.){A.Cass.) 
:Pulvis Hepaticus ruber (A.Cass.) 

l'ulvis :Digestivus 
Palvis Digestivus Stomachicus 
Palvis Digestivus Laxans 
Pul vis ad :ijystockiam, I~ehéz szülés 

Dysentericus, Vér has ellen 
ellen való IJOr 
való por Pulvis 

Palvis 
Pulvis 

ad Dysuriam, Vizellet akadása ellen való por 
Emplasticus externus, Vér állító por (T.Pos.) 
:Pulvis Emplastricus (A..Baa$:,) 

Palvis Epilepticus de Gutteta Riverii, Hyava1ya törés 

++++ 

+---
-++-

-++-

++++ 

+++-

+---
++++ 

+++

-+++ 

+++-

++--

--++ 

-·++ 

++++ 

++++ 

+++-

++-+ 

ellen való Riverius por ~+++ 

Pulvis Epilepticus f·1archionis, Nyavaly törés ellen való 
Margra.f por ++++ 

Pulvis Epilepticus Niger, Nyavalya ~örés ellen val fekete ++++ 

Pulvis Epilepticus Rindscheidleri, Nyavalya törés ellen 
való Rindscbeidler por -++-

Pulvis Epilepticus Ruber, Nyavalya törés ellen való veres -++-t 

Pulvis pro Epithemate cordis, Szivr• burit6 por ++++ 

++--
++++ 

+++-
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ad Erysipelas ruber, Csusz:ra való veres 
Febrilis, Hideglelés ellen való por 

++++ 
++++ 

Sul:phuris compositi, Kénköves pesti.s ellen való por ++-
Flores Sulphuris compositi (T.Pos.)(A.Cass.) 
ad Fluorern album, Aszonyok fejér folyása ellen való +++-
Gingivalis, !ny-tisztító :por ++--
Gryseus { T.:Pos. )(A.Cass.) ++--
Diag:rydium liquiritiatum (T.Pos.) 

pulvis Haly Abbatis contra vhthisim, Aszszu korság ellen 
PUlvis Haly (A.cass.) való por (T.Pos.) ++++ 

pu!vis Hannove~anus 
pulvis Hys:bericus, !~éh-anya por 
pu!vis Lapidis de Goa, Goa kö 

-+++ 
+++-
-++:t 

pulvis Lapidis de Goa Gompleti, Goa kö pésmával s-ámbrával -+-
Pulvis Lumbricorum terrestrium compositus, a~kszerü földi 

geleszta por (T.Pos.) ++++ 
Palvis Lumbricorum compositus (A.Cass.) 

Pulvis Nanualis. Kéz mosásra való por 
Pulvis ad Nasalia 
Pulvis Nephriticus .. Vese fájás ellen való por 
Pulvis Oderatus externus, Jó illatu ruha por (T.l'os.) 

Pulvis Odoratus (A.Cass.) 
Pulvis Ophtalmicus, Szemre való por 

+---
+++-
++--

++--
Pulvis ad Palpitationem cordis, Sziv dobogás ellen való por+++-
PulYís :Pannonicus ruber, Magyar országi veres por ++++ 
Pul vis ad Partum. Szülésre való por ++++ 
Pulvis Pecorum, ~~arhának való por 
Pulvis Pectoralis Loschii, l'lellyre való por 

+++
++++ 

Pulvis Pectoralis (A.Cass.) 
Pulvis Pectoralis Resolvens, Mellyen szorÚl~yálat oszlató -+++ 
Pulvis Pleuritieus, Öklelés ellen való por ++++ 
Pulvis pro Potu feürili, Hideglelésben italra való por -++-

Pulvis Praecipitans, Forroságat oltó por ++++ 
Pulvis :Pretiosus albus ex l"lagisterii, Drága fejér por ++++ 

Pulvis Praeciasus albus (A.Cass.) 
albus ex Praeparati -+--

Pulvis Sennae compositae, .vél por +++-

i 

i 
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+---
:pu.eroru:m 

solutiVUS de tribUSt Has lágyitó por 
Antifebriliii'Crollii, Hidegle"lés ellen való por -+--

specificu:m Antifebrile crolli (~.Fos.) +++""' 

sperniolae 
++++ 
-1"+++ 

Steg1:J.OticUSo Vér állitÓ por 
Sternutatorius,P:iirüSZkÖltetö :por 
stomachaliS Birkmani, Gyomor erösitö por ++++ 
stomachalis cum saccharo, Gyomor erösitö por c~a~~+--
stomacnicus -+--
stru:maliSt Golyva por ++++ -+-+ 

pulvis sudorifer pauperum D. perb., Izzasztó por 

pulvis S)'lllpatnetiCUS nygbaei (T.POSo) 
FUlViS SympátetiCUS (_á.CasS. )l 

++++ 

.... ---
+++-~" pulvis ad suppositoria pulvi• ad "ormin" in<antum, Gyermekek "., rágása ellen vaJ-6++++ 

pulvis q::ragaea StomachiCUSt Fii-szerszámOS gyomor por 
pulvio ed "nooiro Inf""'""' Gyerm•<•k huratya ellen való 
pul viS contra V•"'•'• Gel•••" enen való por (" so•.) 

P• 

pulvis ad vermes (A.cass.) 

pulvis Viperarum pulvia virgineus. Boldog aszszony jegéből való por 

pulvis Vitae caesa:reus, Élet po:r(T.Pos.) 
pulvis Vitae (A.cass.) 

:pulvis ad vermes :Equorum 

pulve:res :ru:males -pulvi• FUO"liO >sthriticn&o szár•• fájdalom ell•• való 
fiistölö 

++++ 
++++ 

·---
+-l"-+ 
++++ 

+---

++++ 
++++ 

pulvis :Fumalis 

PUlViS :FUJl1aliS 

pulvis :FUJl1aliS 

ad rncantationes, Babonálás ellen való füst.-++

ad Erysipelatodes •-++ 

ca:rminatli'.VUSt szelek ellen való füstölö 

}latricaliS, Nén-anyára va16 füstölö 

ordinarius, Közönséges fiistölö 
PestilentialiS, pestis ellen való füstölő 

++++ 
++++ 

l"'ulViS ]'umalis ++--

Pulvis ]'u:maliS 
füstölö 



-· lol -

formára oéfőzött l.evek) +---
:Ber oe rum Gydoniorum, Eirs alfia ~iktáriom (T.Pos.)(A.Gass.) 

Miva CydoniorUL1 (T.Pos.) 
Oydonio-rum Aromatica, :ru.-szerszámos birs alma ~iktár. -++"' 

J>iiva Oydoniorum Aromatica (T,.:Pos.) 

C;ynosbati, Tsipke liktáricm 
Ebul.i, :Földi bodza l.iktáriom 
Juniperi" :Fenyö mag lir.Ariom 
JVJ.ororwu, szeder;i liktáriam 
Hucum~ tratlen dió liktári<)m 

J?assll.'larum 
ll.oob Ribium. Tengeri szölö liktár1om 

Roob Santbuci. Bodza liktáriam 
Roob de S-pina cervina, szarvas tövis J.ildário!jl. 

Rotula aat Tabulae -. ___ ,. __ .._.,--

Rotulae de Altb.aea, Fe;jér má1:va czukor 

Rotula~erberum, LeánY som czukor 

Rotulae :oia-Ireos 
Rotulae :oia-±reos crocatae 
Rotu~ae :oia-~ragacanthi frigidus 

++~+ 

++++ 

++++ 

~+++ 

-+--
++++ 

-+--

-+--
Rotulae Manus Christi, ~ristus tenyere czukor (T.Pos.) 

Rotulae r~anus Christi Simp~ex (A.Cass.) 
Rotulae ]'\anus Christi Perlatae. Kristus tenyere czukor igaZ++fgyöngyel 

il:otulae Ro&ato.e, Rosa czukor (T.J?os.) 
saccharum rosatum {T .Pos.) 

Rotulae contra Vermes. Geleszta ellen ~ló czukor 

Sal carolinum Sal Febrile Mynsichti. Hideglelés ell~n való só (T.Fos.) 

Sal :F'ebrile (A.Cass.) 

++--

---+ 
++++ 
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gyrupus Acetositatis Oitri, Czitrom lév syrupus 

de Agresta 
syrú.pus ~rberuro. Leány-som syrupus 

gyrupus Betanieae 
gyrupus Cardui Benedicti, Pápa !ü syrupus 
syrupus Gerasoruru acidorum, Medgy syrupus 

Syrnpus Cichorei simplex 
Syrupus Cochleariae. Kalán ~evelü fü syrupus 

Syrupus Cydonioruro 
Syrupus Fragoruro., ~perj syrupus 
Syrupus Grana:l:oruro Acidoru:m, savanyo pomagránát syrupus 

Syrupus Granatoruro (A.Cass.) 
Syrupus Grana:toruro Dulcium. Édes pomagránát syr11pus 

Syrupus Fumariae 
Syrupus Hederae ~errestris 
Syrupus Melissa~, Czitrom !ü syrupus 
Syrupus Menthae, Fodor ménta syrupus 
Syru1JUS Mororum, Szederj syrupus 
Syrupus Myrtillorum, Áfonya syrupus 
Syrupus plantaginis minoris, Hegyes uti fü syrupus 

Syrupus Plantaginis {:4 .• Cass.) 

Syrupus J?omorum 
Syrupus Ribium 1 Tengeri ssölö syrupus 
Syrupus Rubi Idaei, Málna syrupus 
Syrupus scabiosae, Rühes fü syrupus 
Syrupus veronicae, Veronica syrupus 

Siru~i co~ositi 
Syrupus Anticausodicus, szomjuságot oltó syrupus 
Syrupus simplex, Savanyo syrupus (T.Pos~) 

Oxysacchar~ simplex (T.~os.)(A.Cass.) 
----Syt>upus-Sce.el.oj;~~.Q!l~~Siflc:l:o~:tr~bu~t~ul!s~-~el_Jll:ll~en va_1ó_ ~yru:yus 

+---
++++ 

-+---
++++ 

++++ 

++-+ 

+---
+++-

+-+-

++++ 

++-+ 

-+--
+---
+---
++--

++++ 

+++

++++ 

++--

++++ 

++++ 

-++-

++--
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~:.=..:;:; /speciales/ 
il>'"'" ... "'"' Di ..l'.lllbrae com:pletae 
~'~V'"' .. ·""' Di-.Anisi 

Di-Anthos 

++++ 

+++

++++ 

contra A:po:plexiam, Gutta ütés ellen való speciesek -+++ 

Contra Apaplexiarn compl.etae, n 11 pésmával a-ámbrv .,... __ 
Arcrnatieae carycphyllatae ++++ 

~~ej.es Arcrnatieae Caryop~yllatae completae ++--

Aromatieee Rosatae 
species Aromatieee Roa~ae completae 
~1)!\H~,%: ~1i\llJ3~~~hs 
Specie& Dia-Cinamami 
Species cordiales temperatae, Sziv erösitö speu:ies 
Species Cordialea te~peratae completae 
Species Dia-cretae 
·species Dia-Cube barlim 
Species pro Cucuphas Sapkába való i'ej erösitö species 

· Species Dia-Cumini 
• · Species Dia-Curcurnae 

Species Gurguma (Szi'v.) 
Species pro Decccto Alexipharmaco, Izzasztó decoctumra 
Species pro Decocoto de Althaea, Fejér málva 11 

Species pro Decocto Abtasthmatico, Fulladás ellen való 
Species pro Decacto Antifebrili, HjdegJ.elés ellen való 

+++-

++-=-+-
+++-

++++ 

++++ 

++--

++++ 

++++ 

+++-

++++ 

val. Ó++--

" ++++ 

++++ 

Species pro Decacto ru1t-Icterico, Sárgaság ellen való -+--
Species pro Decacto anti-Podagrico. Köszvény ellen való •++-

Species pt>o Decacto anti-Scorbutieo, Scorbutue ellen való -+++ 

· Species pro Decacto Antispas/ticus/ +---
Species pro Decacto Aperitívum majus, Nagyobbhas-lágyitó ++++ 

Species pro J}ecocto Aperitivum cum Rhabarbaro, " Rhabarb. ++-+ 
Species pro Decocto Aperitivum minori, Kisebb has-lágyitó ++++ 
Species pro :Decocto carminativum, Szeleket oszlató ++--

Species pro D~cocto Dysentericum, Vérhas ellen való ++-+ 

Species pro J).ecocto :Emolliente, IJág:yitó ++++ 

Species pro Decacto Florum et Fructum 
st i 

Species pro Decacto Gargarismste, ++++ 
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prO ))ecocta .\JJ..gllOJ.'lLT!lt Vér tiszti tó fa 
pro necacto l'lill.efolii • Egér fark fii 

pro necacto :eec:bora:li, Hm:ut ellen való 

pro ne coe to Spleneticuro 

pro necocto Stomacb.aliS 

pro necocto gu.l.phurati V ini 

pro necoc·ta Vina Absin:tiaco SpecieS 
SpecieS specroes pro neu-octo vulnerario, seb gyogyitó 
specieSCitri totiUElt czitrom decocturo ('J!.:POs.) 

necocturo Citri totius (T.Pos.) 

·necoctum pro 'J!hee Germani 

·necocturo ca pi tale 
. SpecieS pro J)ecocto Gataplasmate 

species Dia-Galangae 
species de Gemmis calida 
Species ee Gemmis frigidis, Szürke 8yöngy por 

specieS de Gemmis frigidiS zwőlfferi 
Species Hyerae picrae 
Species de nyacintho, uyacintb.OS poe 

species ))ia-Jalappae 
Species Imperatoris 
SpecieS nia-Jevis 
Species nia-Ireos 
species ))ia-Laccae 
Species Laetificantes, Vidámitó por 
species Laetifiu-antes completae, •• pésmával s-ámbrával 

Species Liberantes 
Species nia-liiargariti frigidiSt flivesétő gyöngy por 

specieS nia r~a:cgariti.i (A.Cass.) 

Species nia-Hoscb.u dulcea 
Species nia-I<Ioschu Amaricantes 

Species Dia-Olibani 
Species nia-Pipereon 

pia-PlantaginiS 

species nia-R.'hod:on í.'l--;J?os-.;-'} 
Species Dia Rhodon Abbar (A.Cass.) 

++++ 

++++ 

+--+ 

+---
+·--
+---

-+--

--+-
--++ 

++++ 

+---
++++ 

++++ 

++++ 

++++ 

++++ 

++++ 

++++ 

+---
++++ 

+++-

-+++ 

++++ 
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Dia-~ artari 
n .t a fiiv-a«~c::::l.r.+t-.u• fr.li p--id~"' cm -noa ) u•· ~~· é~ ~·-v" ~o~ ~~ .J.•-" "• 

Species nia Tragacanthi (A.cass.} 

Di.a-~rion Santalon 
species Dia-Turbitb cum Rhabarbaro 

Species Dia-Xylo-Aloes 
Species Dia-Zinziberis 

§;Ei'fHus c~mpositus 
Spi ri tus Dia-Pen te 
Spiritue Vini campboratus com~urds~ cámforos éget bor 

Suppositoria, Al felbe való csap 

++++ 

t++t 

tt·t+ 

..----

++++ 

Trocnisci de Absynt':J.io, tiröm trochi:scusok ++ 1-t 

t,rochisci Agarici, ser tap16 trochiscusok (T.Po.s. )(A.Cas,)+H·-~ 

Agaricus Trochiscatus (T.l'os.)(A.Cass.) 

Trochisci de agno easto 
Trochisci Alhandali, Sári tök trochiscusok (T.Pos.)(M•Cass)+·<++ 

Trochisci co1.ocynthidis (T.l'OS.) 

Trochisci Ali-ptae Moscnat.:i (T.:Pos.) 
Trocnisci Alepticae l"1or3chati (A..cass.) 

Trocl1isci Alkekengi -++-
Trochisci Alkekengi cum Opi..o -+--

Troch:J.sci Alke:rrlleS -++-
Trochisci :Becchii a~bi, nurut e~len va:I:ó fejér troc1liscus. -+-+ 

Trochisci ]3eccb.:i.J. Citrinio Hurut ellen va~ó sárga troeh. -+--
Trochisci Becchii lUg:r:i. Hn:r.ut ellen vaJ..ó :l!9kete troch. -+--
~rochisci de CapparibUS +++'.· 

Trochisci de Catechu (T.Pos.) -++-
Trochisci de terra Oatectra (Kőszeg) 
Trochisci de cascheov (Kőszeg) 

Troclusci de cbara'be (T.Pos.) +H+ 
Troch5.sci de Carabe (A..Cass.) 
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;rrochisci de Eu:patorio 
g>;rcchisci Fumal.es Gryaeilll Szi.irke f'üstöl.6 trochiscusok 
Trochisci :Fl.tmales Nigri• ~kete ttiatöl.ö trochisensok 
T;r.>ochisci Galliae Noscha ta. Pémnás trocb.iscusok ( T ... :eos.) 

Gilla Hosebata (A.cass,.) 
Trochisci Gord&ni. Veséket erösitö troeb.iscusok 
Trochisci de }\yrrha 
Trochisei ad Ocu.l.os (T.Pos.) 

Siet' album (T.,Pos .. ) 
Trochisci ad Veulos sie.f album (A. C ass .. ) 
Trochisc.i ad oculos si.ue opio (A.Caas.) 

T:rochisci ad Oculos cum Opio (T.Pos.} 
Sief album cum Opio (T.Pos.) 

++++ 

Trochisci ad Oculos sief album eum opio (A.Caas.) 
'J'rochlsci de Rhabarbaro ++++ 
T:cochisei Sublinqual.es., :Pef;tis ellen való trochiscusok 
Trachisci ele Verbasco, Has e:röltotéa ellen val6 trociú.sc,. -+-+ 
T:r·ochisci contra Vermes. Gelaszta ellen való trocl:liacu.sok ++++ 

~rochiaci ad Vermes (A.Cass.) 
'J:roohisci Vipe:rarum. Vipera trochiscusok 
Trcchiaci Vitae, Éltető trochiscuaok 

'Cntiuenta (Irak) 
uncuentum Album Carnphoratu.m., Kámforos fejér iB 
Unguentum Anodynumt Fájdalmat enyhit ö ir 
Unguentum ad Atro:pbiam• El száradt tagok"l.'a való ir 
Unguentum .ltu.rel:un• Ar:any szinü ir 
Unguent'Ul:!l :Basilicum,. Sárga ir ( T .• l?os. )( A.Caas.,) 

Unguentum Ci trinum (~_ .. PotL )(A,.Cass .. ) 
.. .. ' . l . . 

Unguentun 'Digésti:vum, l'ejé:r czit:róm ir 

Unguentrut ad iiae:mor:r.tw:t<:res-. SuLy ir 
U:ngu.entU.lll Infrigidans iJaleni., Hivesétö i:r. 

Uhguentwn ad Membra gelu perusta. Hidegtöl. meg vött 
U:nguent.-.uu l,:al'Uiicorum. Koldos ir 
Unguentruil de IUhilo. Í;>zemre való ir 

!'---~··~···· 

~+++ 

-+++-
............. 

tagokra-t+• 

++++ 

++++ 
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u:nguentum paralyticum, El esett tagokra való ir 

u:ngue:ntum pectoraJ.e, Melyre való ir 
u:nguentum Pediculorum, Tetű ir 
u:ngue:ntum Pl eur i ti cum, Oldal nyilalás ellen. val G ir 
u:ngue:ntum ad Ranulam li:nguae, Nyelv békájára való ir 
u:ngue:ntum Rosatum Simplex. Közönséges rosa ir 
u:nguentum santaJ.i:num, Sa:ntál, májra való ir 
u:nguentum ad Scabiem, Rühesség ellen való ir 

U:ngue:ntum Som:niferU!nt Álom hoZÓ ir 
u:ngue:ntum Spleneticum, Lépre való ir 
u:ngue:ntum Stomachicum Pretiosum, Drága gyomor ir 

U:ngue:ntum de Styrace, Storax ir 
U:nguentum de Tutia, Apátza ir 
unguentum contra Vermes. Gelaszta ellen való ir 

-++-

++++ 

++++ 

-+++ 

++H·'

++++ 

+++-

+++-

+++-

-+++ 

++++ 

++++ 
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combiga~eniea 

•~,Q~"m Bezoardicum. Festis e~len va~ó etzet 

~<,.,,,..u,m Quattuor Latronum 
!0 1lce,tum The:dacale" ~er ;jék etzet 

..... t~umen tinctum, Festett timSÓ 

12<· 'It"""'' Angelieae 1axativa, FUrgá~o ~imona.Sa 
·Jll.ntperi<'''1;'enyö mag viz (T.Pos.) 
Aqua Juniperi composita (A.Cass.) 

Laxativa Vienense 

!suae desti~latae compositae 
tqua Acillvistiea, Ha~~ásra -va~ó viz 
Aqua Anha~tina 1 Anha~ti viz (T.Fos.) 

Aqua Anhe~tina (A.Cass.) 
!qua Antidotale A~exipharmacum 
Aqua Antiphthysica, Aszszu korság e~len va~ó viz 

++++ 

---+ 
+++'"' 

++--

-+--

+---

+++-
++++ 

+---
++--

+++
+++-

Aqua Apop~ectica, Guta ütés e~~en va~ó viz (T.Fos.)(A.Cass)++++ 

Aqua Mirabi~is Langii (A.cass.} 

Aqua Antiscorbutica
1 

senyvett rothadás e~~en való viz 

Aqua Aperitiva, ~reket nyitó viz 

++++ 
++++ Aqua Astmatica

1 
FU~~adás e~len va~ó viz 

Aqua Arti!icia~is1 Ba~samos viz (T.Pos.)(A.Cass.) 
~samus Artificialis (T.Pos.)(A.cass.) 

Aqua Bardanae, LaPU viz 
Aqua Bryoniae, Fö~di tök viz 
!qua Bufonum eosmetica, Kendözö vawas-béka viz (T.l'os.) 

Aqua Bufonum (A.Cass.) 
Aqua caponis, Kappan viz (T.Fos.) 

Aqua caponis comp~eta (A.cass.) 

·-++-
++--

+++-
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A«••~ Oarbunculi, Carbunculus viz 
Carminativa ordinari• Közönséges, szelek 
Aqua Carminativa :Borncre.illl (A.Cass.) 

-+++ 
ellen való ++++ 

/viz {T.l?os.) 
Carminativa Regia, Királyi, szelek ellen való viz -++-

Carminativa managet +---

Cinamomi Buglossata, Ökö~ nyelvU ~üvel égett ~a hé~iz ++++ 

Cinamomi Cydoniat~ Birs Alma lévvel égett ~a héj viz ++++ 

Aqua Cinamonú Clllll Vino +---

,Aqua Cinamomi sine ·nno i---

Aqua de Corde Cervi, Szarvas szivü viz (T.Pos.) +++-

Aqua Cordis Cervini (A.Cass.) 
Aqua Cordialis ~rigida• Sziv-hivesitő viz 
Aqua Cordialis Temperata, Sziv-erösitő viz 
Aqua Cordialis Temperata completa, Sziv•erösitö viz pés-

mával s ámbrával 
Aqua Cornu Cervi citrata, Czitromos szarvas-szarv viz 
Aqua Dtsenterica, Vér has ellen való viz 
Aqua Embryonum, Il!agzat viz (T.Pos .• )(A.Cass.) 

Balsamus Embryonum (T.J?os~)(A.Cass.) 
Aqua Epileptica, Nyavalya törés ellen való viz (T. Pos .• ) 

Aqua Epileptica Langli (A.Cass.) 
Aqua pro Epithemate cordis, Szivre burito-viz (T.l?os.) 

Aqua pro Epitemate Cordis (A.cass.) 

Aqua :ff'ebri.fuga 
Aqua ~d Genorrhoeam, Mag ~olyás ellen való viz 
Aqua Hirundinum. Fetske viz (T.Pos.) 

Aqua Hirundinum sine Castoreo (A.uass.) 
Aqua Hirundinum cum Castoreo, Rodos ~etske viz 
Aqua Hysterica, Méh-anya viz 
Aqua Hysterica Foetida, Büdös méh-anya viz 
Aqua !mperatoris Caroli v., Károl tsászár vize 
Aqua ad Looch aanum et expertl.\Ull, Tüdö viz (T.Pos.) 

Aqua ad J.ooch sanuru (A.Cass.) 
Aqua LOoch sanuru (Kőszeg) 
Aqua Lumbricorum 1 Földi geleszta viz 

--- ------ --- - ---

---------

+++

++++ 

-+--

+++-
++--
++++ 

++--

++--

+---
++-

++++ 

++++ 

++..,.+ 
+++-
+++-

++--
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i.!Aqua Mastichina, Mastiks-viz 
~~qua Melissae citratae, Cármalita viz (T.Pos.) 
~, Aqua l'!Histae Ci tratae (A.I..iass.) 
'' Aqua barmelitarum (T.Pos.) 
iAqua Nephritica, Vese .fájás ellen való viz 
iAqua Odorif'~ra, Jó illatu viz 
~.J.qua Odorifera completa, Jó illatu viz pésmával s ámbrával 
•.·.~.i.lCJ.Ua l'l;tysa,gona., SzBleket hajtó viz 11 &qua I'J.carum, ,;:,zarx:a vJ.z 
~·Aqua I'rophylactica, El ragado myavalyák ellen való viz 
~~qua Salviae, Sálya viz (T.Pos.) 
fl Aqua ~al.viae compositae (A.Oass.) 
~· Aqua Serpilli benedicta, Áldott kakuk fü-vi z (T .Pos. ) 
~ Aqua Benedicta serpilli (A. 0ass.) 
~\·' 

' Aqua Stomachica, Gyémor viz (T.Pos.) 
Aqua Stomachal.is (A.Cass.) 

R Aqua Theriacalis, Ter;jék viz 
,:. 

li Aqua Theriacalis Romana, Romai terjék viz 
/_-' 

Aqua Typhorum Cervi, Szarvas gombájából való viz 
Aqua Ventriculi, Balsamoa gyomor viz 

Baleamus VantricUli (T.Pos.) 
Aqua Vitae, Élet viz (T.Pos.) 

Elixirium Vitae (A.Cass.) 
Aqua Vitae Mathioli (A.Oass.) 

Elixirium Mathioli (Kőszeg) 
Aqua Vitae Completa, Élet vize pésmával s ámbrával 
Aqua Vitae Mulierum, Aszszonyok élet vize 
Aqua Vulnerariae, Franczia oeb-viz (T.Pos.)(ATCass.) 

Aqua d' Arqvebusade ex suecis (T.Pos.) 
Eau de Arquebusade (A.cass.) 

Aqua Zedoariae anisata, Állisos czitvor viz 

Balaama composita 
Balsamum Anglieus, Angliai balsam 
Balsamum Commendatoris 
Balsamum Commendatoris Completus 

InnocentilT~f~~ö-s;) --------- --

Balsamus Innocentii XI. (A.Cass.) 

++++ 

++--

-++-

-+-++++ 
+++-

+++-

+++-

+++-

+++-

+++• 

++++ 

-+--
++--

-+--
-+--
+++-

++--

-++-

-+--
+++-
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·~lsam.um Innocentii Completus 
}lalsamum I'líagicus, Babonázás ellen való balsam 
:sa:Ls~1mum Magnanimmitatis9 .Bá.toritó balsam 
;salsamu:n .Pareira prava, Vese fájás ellen való balsam 
~lsamum .Pestilentialis 
}la~s.amum.Polychrestus, Sok hasznu balama 

-+--
-+--

-++-

+---
-++-

;salsamum .Pueror~~ dentientium, Gyermekek fogzását enyhitö -+-
llalsamum Vitae, Élet balsam ++++ 

Balsamus Vitae Boffmani (Szfv.) 
Vitae Completus, tlet balsam pésmával s ámbrával -+--

Balsamum Vulnerarius Viridis, Zöld seb-balsam -+--

Electuaria (Liktáriomok) 
Electuarium Hamech (T.Pos.) 

Confectio Ramech (T.Pos.)(A.Cass.) 
Electu~ium Diacatholicum 

++++ 

+++-
Electuariuru Dysentericum Stypticum, Szorito vérhas likt. ++++ 
Electuari um Len i tivum, Has lágyi tó liktáricm ++++ 
Electuarium de Ovo, Are.ny tojás liktár1om -+--
Electuarium de Psyllio, Balha mag liktáriam ++-+ 
Electuarium Purificans, Vér tisztitó liktáricm ++++ 
Electu~iu.m Tamarindorum, Sa.vanyo pálma gyömöltséböl való +++-

Elixiria composita 
Elixirium Alliatura, Fok-hagyma elixyr ·+-
Elixiriura Aperitivv~ Clauderio Has lágyito eli~riom(T.Pos~++++ 

Elixirium Aperitivum (A.Cass.) 
Elixirium Febrile, Hideglelés ellen való elixyriom 
Elixirium Balsami Hoffmani 
Elixirium l'Jenstruale, Hold számot indit6 eJ.ixyriom 
Elixirium Pectorale Wedelii, Melyre, és hurut ellen való 

Eli.xirium Pectorale (A.Cass.) 
Elixirium Pectorale Volate Dulcis 
Elixirium Poeoniae, :Basa rosa elixyriom 
Elixirium Ar.tivenereum, Franczu ellen '!~"aló elixyriom 

++++ 

---+ 
+++-
++++ 

---+ 
-++-
-++-
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:Elixirium :Proprietatis dulce (T.Pos.) ++++ 
Elixirium P:rop5.eta.-tis sine Acido (.A.Casa.) 

Elixirium Romanum (T.Pos.) 
Elixirium J'roprietatis cum acido (T.Pos.)(A.Cass.) 

Elixirium Proprietatis Paracelsi (T.l'os.) 

Elixirium Proprietatis cu.-n. Rhabarba:ro 
Elixirium Proprietatis cum Rheo (Szfv.) 

++++ 

++++ 

Elixirium Rhabarbari cum Spiritu Arak, Rhabarbaruin elixir • ....--
Elixiri.um Salutis, Szeleket hajtó elixyrioru -+H 

Elixiri.um anti Scorbuticum 
Elixirium Stomachicum temperatum, Gyenge gyomor elixir, 

Elixirium Stomachale (A.Cass.) 

+---
{·+++ 

Elixirium Vitriolio Savanyo, gyomor elixiricm (T.Pos.) ++++ 
Elh:irium V i tri o li Myr.sichicti (A. c ass. )( Szfv. ) 

Elixirium Uterinum Crollii, Crollius néh anya elixiriam ++++ 

Elixirium Uterini-Spasmodicum, Méh anya fájdalma ellen 
val elixyriom ++++ 
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Essentiae fcompositae/ 
:Essentia Abs;ynthii composita, Erös üröm essentia 
Essentia Acovistica, Hallásra való essentia 
Essentia Alexipharmaca Ordinarií, !V,érget hajtó essentia 

Essentia Alexipharmaca (A.Cass,) 
Essentia Alexipharmaca Stahlii 

+++-

-++-

++++ 

Essentia Amara Hall., Keserü essentia ++-+ 

Essentia Ambrae, Ámbra essentia (T.Pos.) +++-

Essentia Ambrae Liquida (A.Cass.) 
Essen·tia Anodyna, Fájdalmat enyhítő essentia (!ll, Pos.) (A. C.)++++ 

Laudanum liquidum (T.:Pos.) 
Essentia Aphrodisi.aca, Férfiuságot indító essentia 
Essentia Carminativa \'iedelii, Szeleket hajtó essentia 

Essentia Canninativa (A.Oass.) 
Essentia Castorei, Ho&-tetem essentia 
Essentia Oatechu 

++++ 

+++-

++++ 
Essentia Oephalica, Fej erösi tö essentia +++
Essentia Oephalica Balsamica, Balsarnos fej erösitö essent. -++-
Essentia Corticis Peruviani 
Essentia Gummi Ammaniaci 
Essentia Lignorum, Vér tisztító, fa essentia 

++++ 
++++ 

Essentia Mumiae, -++-
E.ssentia i"iyrrhae ++++ 
Essentia :Pectoralis saccharata, Hurut ellen való essentia ++++ 
Essentia Purificans 
Essentia Santonici 
Essentia Satyrii composita, Nyöszö gyökér essentia 
Essentia Stomachalis, Gyomor essentia 
Essentia Stomachalis Ambrata. Ambrás gyomo~ essentia 
}1ssentia Succini, Ter.ger:& gyanila essentia 
Essentia Traumatica Vér álitó essentia 
Essentia Viperarum, Vipera-kigyó essentia 
Essentia Visceralis 0 Belső részeket általható essentia 

Liquor Visceralis (T.:Pos.) 
Esse:rrtia Vitri.eli J~ar:tia lud"" __ 

++--

-+--
+++-
++++ 
++++ 
++--

-+--

+---



Extracta compo,sj.j& 
Extra.ctum Agregativum 
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+---
Extractum Aloe fragata.. Aloe extractum eperj vizzel (T.P.) -+-

:Balsamum Aloe f'ragata (T.Pos.) 
Extractum Aloé rosata, Aloe ext:ractum rosa vizzel (T.P.A.C)++-

Balsamum Aloe rosata (T.Pos.) 
Extracttun Aloe violata, Aloe eztractum kék viola vizzel 

Balsarnum Aloe violata (T.Pos.) 
Extractum Amaricans, Keserű extractum 
Extractum Catholicum 
J<ixtractum Castorei composi.ti 
Extracturu ChoJ.agogum, E:pét purgáló extractuilt 
Extractum Dj.ac-arthamis Vad sáfrén eztractum 
Extracturu Febri.fu.gum, Hideglelés ellen való extractum 
Extracturu Cydoniatum (T.Pos.)(A.Cass.) 

Laudanum Cydoniatum (T.Pos.)(A.Cass.) 
Extractum Opiatum (T.Pos.) 

Extractum Opiatum Incompletum (A.Cass.) 
Laudanum Opiatum (T.Pos.) 
.Laudanuro Opie"tum Incompletum (A.Cass.) 

Extractum Opiatum Completum (T.Pos.)(A.Cass.) 
Laudanum Opiatum Completum (T.Pos. )(A.Cass.) 

EJr.trac·tu.m r-tarocostinum 
Extractum Panchymagogum crollii, l<IJindennémü nedvességet 

purgálo extractum. 

++-+ 

+·+--
++--

++--

++--

++--

+++-

++++ 
Extractu.m Polychrestum, Sok hasznu extractmn -+++ 
Exi;ractu.m Theriacale, Terjik extractu.m +++-
Ext.ractum Theriaca Coelestis, Mennyei terjék extract.(T.P.)++-+ 

Extractum Coelestis (A.Cass.) 
Theriaca Coelestis (A.Cass.) 

Extractum Aurearum 
Extracttuu Capitala 
Extractum Cochiarum 

+---
+----
+----



- ll5 -

}i quores 
:Liquor Apoplecticus Balsamicus, Gutta ü·tée ellen való 

spiritus 

Spiri tus Apoplecticus Balsamic\;.s (T .Pos.) 

Liquo:r· Volatile ol.f:osUJJl Sylvii (A.Cass.) 
Liquor Volatile oleosum ('J!.Pos~) 
Sal Volatile oleostun (T.Pos.) 
Sal volatile oliosum Sylvii (A.Cass.) 

Spiritue Aromaticus Oleosus ('J:.Pos.) 

Spirit.us Aroma~ücus (A.Cass.) 

{Mézelc s-etzetes m~zek) 
}'lella et ox~mella ,.........___,.,....,._... - -
Mell Ane.cardinum 
í•1el. Airthosatum, Rozmarin méz 
Hel oal:thae pe.lustris, Vizi sárga viola méz 

Hel Chelidonii, Czinadonia mé~ 
Mel pectorale, Ru:rut ellen való JUéZ 

Mel Rosatum simplex, Rosa méz 
Mel Rosarum (A.Cass.) 

Mel Rosatum Solutivum. Purgáló rosa méz 

r{,el Violatum, Kék viola méz 

Olea compo~ita pe_r infusionem (Főzött olajok) 
Oletun Acovisticum Ambratum. Hallásra való olaj 

Oleum AraneBJ!I'Im• :Pók ol.a;i 
Oleum Bufonüm, varas béka olaj 
Oleum Capparum, Kaporna olaj (T.Pos.) 

Oletun de Capparibus {A.Cass.) 
Qleum Castorei compositi. Rod-tetem olaj 

Oleum Castorei (A.Cass.) 
Oleum Dia-Col.ocynthidos, Sári-tök ol.aj 

Oleum Gonzangianum 
Oleum Rabacucinum 
Oleum Hepaticul!l rubrum, !"!áj olaj 
űle1ll!l-ad-hernias., }'íeg szakadás ellen ->Ial.Ó ola;i 

++-·-

++++ 

+---
++--

-+--

<!-+++ 

++++ 

-+--
-+--

++-+ 

++--

++++ 

++--

++--
++++ 

++--
++--
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• oJ.eum fi:Y peric-t composi·tums sok szerü ve}leS ola ;i 

oJ.eUID uacertar~~. Gyék olaj 
QleUID l'ojorz..~e Comyooitoe, Sok "'"'· ••;ajorána olaj --

oleu.!ll SaffiiJSUChi.YlU!ll (':J:.J?OS•) 
o1eum ""tiohis '"'"""' irr~"' o>inÜ •~etiks olal (<·'"'l •~ 

OleUI!1 i:'las·ticbi;:um (l> •• oar>s.) 

ol.e-.llllScor:Pionur'' lllr~6"1'J.f:i• J:~agy sco:t:-J,iio olaj 

Ole"llffi Sco.::?iO>lllH (A.Cass.) 

o:J..eu:m stcmacr.ale, GyO!C;OJ:' o}aj 
Q.Le"lllll Sept.eril f.i.OJ:'\U\14 !iét \Tid,gu olaj 

oleura Viriil.0 • ~öld olaj 

01eum vulpin-..llllt Rolca olaj 

91ea com-posita 
oleura Galbanetu.m paracelsi 

Pilulae (Pilulák_ 
pilulae elaasianae 

pulpa passularuffi Laxativum 

Rotulae aut Tabulae 
(czukros rotulák avagy táblák) 

való czukor ~----... ___...--
Rotulae Diacodii, Hurut ellen 
Rotulae Diacodii crocatae, aurut ellen való czukor sáf

Rotulae Violatae, Kék viola cc;;ukor jrá:J:myal 

§Jrupi s~m:glice.§. syrupus Acaciae :norum. Kökény virág syrupu.s 
syrupus Auran:tiarum corti.::um, ~~ arants-hé j s:,n~u_pus 
s;;rrupus Borraginis, :Borrágo syrupus 

BUglossae, ökör nyelvU fü syrupus 
"'-''""''"''""' capillorum veneris, Arva leánY haj syrupus 

4-·"t---

--T---

-+--
++--

+++ ... 

-..;---

--=---
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syru.pu.s Cinamomi. Fa-héj syrupus (T.:Pos.)(A.Cass.) 

Syru.pu.s de canela (T.:Pos.) 

syru.pus Enulae 
syru.pu.s Farfarae 
syrupu.s p-apaveris a]_pae 
Syru.pUS papaverj.S :ErrettiCit J?ipa"tS syrupus 
syrupu.s persicoruro floruillt BatatZK virág syrupus 

syrupu.s poeorüae syrupus Rosarv.m Sicca.rum. száraz rosa syrupus (T.:Pos.) 

Syrupus üe B.osis sicciS (ATŰa.ss.) 
syruJJUS Rosarum soluti vus, Lágy i tó rosa syrupus 

++++ 

+---·---
++++ 

++++ 

+++-

++++ 

"'""""' sempo"vi vi •--
SY"" P"" ""'"'"'·'• szeg-fil virá< sy<"J>U" ++++ 
S'""'P'" Viol'""'' Kók viola syrnpus ++++ 

§iru.Pi compositi Syrupus Asynthii (sic!). üröm syru.pus (T.:Pos.) 

+++-

-+++ 

syrupus Grano~~ Chermes, Karroasin mag syr.(T.Pos.) 

s.raP""' de AJ.tl,.e• rornelll, rejér málva syrup= ++++ 

Syrupu.s Absynthii (A.oass.) 

Syrupu.s Alkermes (Kős~eg) 

syrupus O.e Altheae (A.Cass.) 

syrupu.s Ar·tl;eroisiae, Fekete üröm sy-.cupus 
syru.:pus de cicihoreo cum I(uabarbaro, czikoria syrupus 

S;yrupUS Coll"oray0rvae, JerVa gyökér syruJ.lUS 
syrupus Citri cortiCU!!lt czitrom héj syru.pus (T.l:'OS.) 

S;y:tu]?\lo Gitri é CorticiCUS (A.Cass.) 
s;yru]US Diacodiu.Ill crocatum, SáfránYos fejér mák syrupus 

Sy1:upus '])iacod.ii (A. C ass.) 
syrupus Diacod.iu.Ill :LiquidULlo sz. János kenyere syrupus 

S;yrupus de Siliquis (T.Pos.) 

syrupu.s DiasereOSt J?urgálO syr·u.pus Sy~upus Domesticus. szarvas tövis sy~~pus (T.Pos.) 
syrupus ce Spina Ce:cvina (rr.:Pos.)(A.cass.) 

++++ 

++++ 

++--

++-l-+ 
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syrupus nuarum RadicUlll (~.Pos.) 
S:Jru:.?us de :E;rysimo composi ta, tiyöstén szapora fü syrupus 

~y:rur;!.ls éi e E:cysimo J:,o beJ..ii ( 1'>• C au;a. ) 

s:~:cupus sumariae colilpositae, FölJ.i füst fü sy:r:u.pus 

i:>y:rUpUS Hyssopi. lSO:P syru:pUB 

s;,r:cupus Gen)J]].a't;US. cylín&Y syl'V.);>US 

SyrupUS JujubiUUS, Ju.jt.lbE- bJ;;-·..tpUS 

Sy:J:'1J.pus J:.iquiritiae • Eigviri.cz syrupus 

Sy1:upus Nam1.a!cus, Ha!llla syr:upu.e 
syrupus :Po:mor-cuu l{q;$.1'> Z"'poris. Kil·ály alllla syrupus 

SyrupUS de Quinc;_ve :t\.3-Ű.i;:,il:·Ub 
syru:pus ö.e S-:,'"i!!:f:hYto. :F"'1:et.e nadá.l.Y s;rxu:pus 

syrv:pus stoecha&e ~ e:tnt:1ii 

S;rru.pus Longa Vitae 
Q;1;ysachaxum co ropo sio~um 
Qxysacharllll! Sq_uili ticUlll 

§]_i:d. tu s_s_o..!!IY.g.fl'}_tus Spiri-tus ca:rminatiVUS l)eckeri~ szeleket hajtó spiri tus 
Spiri tu.s Carmina "t; i Vltfl sy l v. (A.cass.) 

Spiri "tUS carminat i vus il.e T :r i bUS 

SpiritUS ce~naliCUS 
~piritus caerUlfeus/ 

++++ 

~+-

++-+-

+--+-

+---

+·--

++--

+++-

-+--
++++ 

Spiri i;l.;:S HatricaliS • Méh anyának való syiri tus 

spu-Hua <bor1aoa1ia o"'pboratus, camforo• torlők opi.ritua ,. •• 

Spirit•• ""riacalis ain• Campbora (A.casa.) •-
SpirHus Vini caupMratus per deatillOtionom ---

Spiri.tus "Ni tri. Dulcis caropositus (T. 'PO!>.) 
Spiritus UarminatiVUS (::r.Pos.) 

!}ncturae coropos!~a~ 
Tinetura Aroaricans 
Tinetura l\-'lOdyna, Fá;j(allllat enyhitö tinctnra 

Tinetura Antinypocbono.:riaca 

++++ 

++++ 

-~ 
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Tinetura Antinephritica, Vese fájás ellen va1.ó tilletura 
Tinctara Aperitiva dulci.ficana (T.J?os.) 

Tinetura A:peri -~~i \Ta (A.-Öaso .. ) 
:í'inctu.ra Artb.rit:Lca, Szá:;:-az fájdalom ellen való tinctura 

Tinetura Balsanica 
Tinetura BeMardica l'ledelíi, rzzasztó tinctura (T.Pos.) 

Tinetura :Bezoa:rdica (A.Cass.) 
Tinetura Cichorei Chamaedx•yatus. Gámándox· i'üvel tsinált 

czikoria vér 
Sanguie Cichorei Chamaedryatus (T.Eoa.) 

Tine-tura 0ichorei cum Rh&barbaro, RhabarbarUllllllal tsinált 
cziko:L'ia vér 

Sanguis C.icllorei cum Rhaha:::'baro 
Tinetura ~enzoca 
Tinetura Laecae. Lakka tiuctura 
1'inctu:;:a Martis aperi·l;iva helleborata (T.Pos.) 

'.Unctura 1\lax·tis Aperitiva (A.Cass.) 

++.,_ 

++--

+++-

++++ 

++++ 

-+--

++++ 

++++ 

Tinetura florum Papa-ve:ris erratici, Pipa:t;s tinctura (T.:P.) ++--

Infusum floruu-. ?apaveris erxatici (:l'.:Pos.) 

Tinetura Proprietatis 
~J'inctura llosaru.m. Rosa tinotu:r:a (T.Pos.)(A.Oass.) 

'7·ro.P.l-'!'l)~·~ r.:·~, .... ~q:r,,P.,.I { m "Pos ) --... -l..u._.....,......_ ,_..,.,_.,..Q~;. .. vu.J4 ,..._._-... *' 

~'inctura Rhabarba:ri Rolfiuekii, Rhabax·ba:r·vJJJ tinctura 
'anc~tura Stom.achalis. Gyomor tim~tura 
~.i:nctura Stomachal:'.s Comp1et;:; 
'J'i11ctura Tartari compoGi ta (T. :Po"'·) 

Panacea tartarea liquiéia (!l'.Pvc.) 

S:inctu:ra Tartari cuc .P..V..r[.;:.ntiis 
elinetura de !rribus 

~inctura Troclúscorum 

Unguenta (Irak} 
Unguentu.m .Agrip:pae, Hav.:u:;i ugorkábul va16 ir 
Unguentum Ala~~aErtr:Lnunt_, Alab.e..strorp 1~~ 

-- ------------

+++-

++--

-+++ 

++--

-+-

-+++ 

++-

-+++ 

++++ 

++++ 
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Unguentum de Althaea. :F·ejér málva ir (T.l'os.) 
Unguentum Altheae (A• vass.) 

unguentum de Arthanita, Disznó répából való ir 

Unguentum Calendulae, G;,-ii.rii virág ir 
unguentum carminatiVUffit szeleket oszlató ir 
unguentum Clysmaticum, Kristélybe való ir 

Unguentum Comitissae, Groffné ir 
unguentum ad crines crescendos, Haj nevelö ir 
Unguentum neoppilatiVWffi• Keménységet oszlató ir 
Unguentum ~elicis wurtzii purpureum. wurtziUS barna ir 

"' Unguentum FUscuru, :Oekete ir 
unguentum de Linaria, Len levelű füböl való ir (T.J?os.) 

Unguentum de Livaria (sic!) (A.Cass.) 

Unguentum de Liquiritia, Higviritz ir 
Unguentum de r:-ta;jorana, it,ajorána ir 
unguentum 1:-~artiatum, hartiatus, Inaknak való ir 

Unguentum Nervinum, Inakat erositő ir 

Unguentum de Ni.cotiana, DohánY ir 

++++ 

++++ 

++++ 

++++ 

++++ 

-+--
++++ 

++++ 

++++ 

++++ 

-+++ 

++++ 

++++ 

++++ 

++++ 

++++ 

unguentum RoaoumtiVW'• >l ,,áradás ell•• való ir (T·poa.) ++++ 

Unguentum ResumptiVUffi (A.Uass.) 

Unguentum l'OJttatura, Alma ir 
unguentum ]?opuleum. l'opiom ir 

unguenturn Rosatura i'1esue, czitromos veres rosa ir 

++++ 

++++ 

unguenturn Rubrum potabileo veres ir 
unguentum Stomacbicum Ord;narium, Gyome<'' való ir ++++ 
unguentum de Verbasco, Al felnek oröltetóa• ellen való ir ++++ 

unguantum Viride, Zöld ir (T.Poa.) ++++ 
Unguentum Viride fteginae (A.Cass.) 

Unguentum Reginae (T.Pos.) 
unguentum Viride potabila (T.J?os.) 
Unguentum Reginae potaoile (T.J?os.) 
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combicllemica 

.u.men Du.~ce, Édes timsó (T.~os.) 
Alu.men Saccaarinu.m (T.Pos.)(A.cass.) 

guae compositae 
.qua A.nodyna, Fájda~t enyhitö viz 

,qua cosme·tica, Kendozó viz 
~qua Limacu.m. Tsiga viz (T .Pos.) 

Aqua Limacum ad calcu~um (A.cass.) 

Aqua con·tra calculu.m (A.cass.) 
A qua J:i;ercurialis, Eleven kéneső viz 
A.qua styptica, vér-á~litó viz 

Aqua Virginis 
Lac Virginlhs 

A.qua Viridis, Zöld seb viz 

Ba~samum A.ntimonii, Pisko~tz balsam 

Ba~samum Martiati Electuariuru Andromachi, Igaz terjék (T.Pos.)(A.cass.) 

++--

++++ 

++--

+---
-+-+ 

-+++ 

++++ 

++--Theriaca Andromachi (T.Pos.)(A.cass.) 

Electuarium Chalybeatum, Atzél liktáclom 
Electuari"" namceraUs, Metbsidát liktári om (T sos. ) (A. eas) ... ' 

I"lithridatium namocratis (T.Pos. )(A.cass.) 
Electuari"" spagyrica, V"' fájáa ellen va16 liktáricm (T.>••-

confecti.o Spagyrica ('r.Pos. )(A.cass.) 
Ellxirium FestU=t1a1e cro11i1, ,,.tis ellen va16 eli"'-"· _,._ 

pnplastr,!l <mplaotrum AJ.b"" oootum, Fejér fl"'t- '"' 

Emplastrum Apootolicon +--" 
]lmpla"trum nstensi- rubrUID• , ........ , oltÓ veres nastr .... . -+++ 

Emplastrum Diabatanum 
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E.mplastrum Diachylon album (T.Pos.) 
Emplastrum Diachyl.on simplex (T.Pos.)(A.Oass.) 

Emplastrum Diapalmae 
funplastrum Divinum, Áldott flastrmm 
Emplastrwn ad Fonticulos rubru.m, Fontanellá-ra való veres 
Emplastrum ad Fonticulos viridis 
Eraplastrum G;,yseum, Sziirke flastrom (T.Pos.)(A.Cass.) 

Emplastrum de Lapide calaminari (T.Pos.) 

++++ 

++++ 
+++-

+---
++++ 

Emplastrmn ad Mammillas. Kemény dagadt tsetsre való flastr.++-+ 
Emplastrmn ad I'íammillas ruber (A.Cass.) 

· Emplast:cum de l-rinio, Miniom .flastrom 
Emplastrmn Nervinum, Inakat erősitő flastrom 
Emplastrum Norilllbergense, :Norimbergai flastrJ!Im 

Emplastrmn l~o:!.'icum (Kőszeg) 
Emplastrum Wpodeldoch 
Emplastrum de Pelle arietina, Kosbi:ir flastrom 
Emplastrmn de Ranis, Béka flastrom 

++++ 
++++ 
++++ 

++++ 
+++-
++-+ 

Emplastrum de Ranis cum Mercurio, Eleven kénesős, béka fl. ++++ 
Emplastrum Sapon~tlilm, Szappany flastrom ++++ 

Emplastrmn öaponis (A.Cass.) 
Emplast:rum Saturninum, Fekete ón flastrom ++++ 
Emplastrmn de Spermate Ranarmn, Béka nyál flastrom ++++ 
Ernplastrum Stictícum Orollii, Hindennémü sebelcet gyógyitó ++++ 
Emplastrum Triapharmacum. Barna flastrom /flastr. ++++ 
Emplastrum ad Verrucas et Clavos pedum, Tik szemre való fl.-+-
Emplastrllill ad Ulcera antiqua, l!'ekélekre való f'lastrom -+--

Lapis I•!edicamentosus, Or~~rosságos, sebszáritó-kó 
Liquor Bezoardicus 
Liquor de Tribus 

++-+ 
++++ 
++-+ 

.Species pro Decocto Nigro, Fekete decoctumra való species ++++ 
Spiritus Bezoardicus Bussii -+--
Spi ri tus l•ienstrualis, Fel olvasztó spi ri tus 
Spiritus Salis ~mnoniaci Ammoniacatus (T.Pos.) 

Spiritus Salis Armoniaci (A.Cass.) 
+++-
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Spiritus Salis Anrraoniaci Anisatus (T.I'os.) 
Spi. ri tus Salis Armoni.aei anisatus (A. G ass.) 

l;;piritus Salis Ammoniaei Hartialis 
Spiri.tus Salis .Arrmoni.aei Simplex: (T .:Pos.) 

Spiritus Salis .Armoniaei simplex (A.Gass.) 

Spiritue Salis .Ammoniaei sueeinatus (T.:Pos.) 
Spiritue Salis .Armoniaei sueeinatus (.A.Cass.) 

Spiritue SaliS .Anrraoniaei Vinosus 

Spi:::i tus Tartari com'Posi tus 
Spiritus Dia-Tri.on (T.:Pos. )(.A.Cass.l 

Mixtu~a simplex (T.Pos.) 

Sy:L"l.l.pus corall.oruro, Káláris sy-.cupus 
syrupus Emetieus Angeli Salae, Hánytató syrupus (T.Pos.) 

ü 
syrupus Emeticus (A. ass.o 

Tinetura Antimonii aeidi 
Tinetura Antimonii aeris 
Tinetura J.ntimonii l\lli.sata 

++++ 

++++ 

++++ 

-++-

++++ 

++++ 

++++ 

+++-

---+ ---+ 
++++ 

-+--
+---

Tinetura CoralloruJll cum Spiritue :Panis, Kenyér spirituesal 
t ainál t l~:áláris tinctura -+-+ 

Tinetura corallorum euro suceo Citri~ czitrom lévvel tsinált 

Tinetura Antimonii euro Li~uore Nitri fixi 

Tinetura coralloruro 

káláris tinctura 

Tinetura Lunae, Ezüst tinctura 
Unguenturo ad ./lJllbusta Igne, :Égésre való ir (T.Po,s.) 

Unguenturo ad Ambusta (A.Uass.) egesre való 
/ir ad bubusta Pulvere pyrio, puska por 

album simplex 
Apostolorum, Tizenkét szerből való ir 

de Calce viva 
de Lithargyrio, Gl.ét ir 

Unguenturo 
unguentum 
unguenturo 
Unguenturo 
unguenturo 
Unguenturo de l'linio, l\~iniom ir 
Unguentun1 Dia pompholygos 

+++-

++++ 

-+--
+-++ 

++++ 

+---
++++ 

++++ 

+---



A.bieS a1.ba Mi1.1.· 
A1.1.iuiD satiVUID L· 
Ca1.tha pa1.ust~is L· 
Ceó:rus :uoa.ni. A.. Rich. 
cerasus vu1.garis L· 
cytinUS hypOcistiS L. 
:Elais guineensis JaCQ.• 
Ezegonium purga Bentham 

Ho~deum vu].ga~e L· 
Indigofe~a ani1. L· 
Jasminum o!ficinale L. 

Juglans ~egia L. 
Ma1.us domestica Eo~hh. 
horoo~aica ba1.samina L· 

l~'iorus nig~a L· 
o~yza sativ-a L. 
Ribes rubrum L· 
Rhamnus catn.artica L. 
Rocce1.1.a tinctoria n.C. 
Rubu.S idaeus L· 
sacenzrum officinarum L· 

'l'riticum ae::rtiVUID L· 
uncaria gambir Rozb. 
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, N0-1' drogok, a ataUsotikal. &dotok <öa<tt ,.er•P"''"k' 

,Amomum vulgaria (A·cass.) 

BUJi. fál:la (Kőszeg) 
:tJ.ores Epaticae aJ.bae (A.Cass.) 
]'].ores SUigilliS (A.cass.) Herba AdiaUtbi vul<""'"' seu •ilieulA• ea .. llaris, Kö•,._ 

séges árva J..eá.nY naja (:r.ros.) 

Herba K~tripJ..icis (A.cass.) 
Herba Epatica alba (A.cass.) 
Herba Isaidos (A.cass.) 
LignU>'U l~epn:dt,icil.lll (A.cass• )(T<t:Pos.) 

1'1uc1.eoril.lll amariJ..lorum (A· cass.) 

squilli.; alba 
squiJ..J.a ruora 
Tnereointhina eretica (szfV.) 

z. Egyéb isme:r:et].en anyagmk: 
r..acca Hispa..."1.ica nigra (A· vass.) 
Lacca Hispmüca rubra (A.cass.) 

Lazura ff. (A.oass.) 
J~apis coelestis (szfv.) 
o1.eum de ~erganol (Kőszeg) 
Sal pusum (A.cass.) 
sanquis eJ..ecti (A.cass.) 
spe:r:niol. croJ.J.ii (A.cass.) 
succus r.iqui:ritiae 'J:rocnisc. (A.oass.) 
succus r.iqui:ritiae viridis (A.oass.) 



Az t.ntidotarium Cassoviensis•ben két néven 

előforduló gyógys»erek 

Amomi veri 
cardamom. ma;lor. 
cort. costi An;ari 

Fol. Indi 
Galangae major. 
carpobalsarni 
Galangae minor 
Spica Gel"biüa 
Spica Indica 
Berheres sicca 
G:r:arP· Cllernlel;l 

Gummi Laccae 
l'lerba I{uthae murariae 

Herba Adian·thmn nigr. 

Herba Chelidoniae maj. 

Herüa Dict<muü Gre:.;. 

Herba Galli tri ci. 

Herba Gratiae Dei 
lierba Lauri :Eol. 
Herba scorcü:L v-ulg. 

Herba sennae Fol. 
Herba Tussilaginis 

Radi:& chinae 
Radi:& ;uap;pa 1ua. j • 

RadiX Cyperi long. 
RadiX Oyperi rotund. 

Radix Jalappae 
Radix Imperator. 
RadiX :rurbitb. 
Radi:& Vinceto:&ici 

Semen Amomi 
Graha. :Paradisi 
Rad. cost. amari 
Herba Indi fol. 
Rad. Galangae maj. 
Semen car:pobalsami 
Rad. Galangae min. 
Herba Spica Celtic. 
Herba S1JiC. Indie. 
semen nerberum 
Gr::ma Tinc·~or1J.ID 

Lacca Rotunda 
Herba Adiantnum album 
Herba ca:pillor. veneris 
He;:ba J:Ii:r:undinariae 

l) ic tam. eredic. 

H<>rba Sclareaé 
Ee:;:'oa bratio~lae 

]ol. L<.mri 
Herba scorllii eret. 
!''ol. sennae s. stiJ?• 

Herba Farfarae 
Chinae Radices 

Radi:& Barua.nae 

C;yper:L longi rad. 
CYlleri loll..gi rottmd. 

Jalappae rad. 
n.adix osturtii 

]'u:Cléet-hUll'l GUllilliOS • 

Radi:& HirtUldina:r. 

l 
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>emen :E'buJ.i 
lrsenic'l.llll Cit:rinum 

:aacieS t!ia:riae 
Chalibia limatu:ra 

Aq_u.a Apoplectica 
Jl.q_u.a Limacm:tl ad cal. 
A.qu.a Vitae s. :~aiJd:r. Vitae 

I1J.athiol. 

Aq_ua V1.üne:rariae 
A{l.u.a Cinamom. C. Vin o 
Antimon. J) iaphor. Na:rtial. 

Cina'bar. nativ. Factic. 

cremor Tartari 
J.,a::piS :PrunellaC 

Lapi.s J?:ru:ne11ae 
Mercur. r:raecipit. alb. 

}3acces :Ebuli 

Auripigmentwn 
r.apis specuJ.aris 

Limatura CiJal.ibiS 

Aqua l'lirallil. Lang. 
J\.qU.a contra calculUJD 

:E:l.iY..ir Vitae 
Aqu.a seu. :Bau. de Arqu.obu.sad. 
Aqua Cinamomi (cum villO destill.) 

Fulv. cnacnecticu.s Lud. 

cinaba:t'· ]'actic. 

Crernor Tartari 
Sal }!:runellae -
Ni-trwn p:raeparat. 
J:ilercu:r. oos1netic. 

Sal. Satu.rni. 
saccnar. saturni. 
EnrplaErt::eum de GalbatJ.O simpleX 

:Enrplast:rwn Incogni tu.m 

ce:rat. l'lat:rical. 
Bmplaső:ru.;n ad santalinum 

SpirH· Vit:riol. nulc. 

puJ:v. :aepa:tic. rub:r. J:.iqu. Anodynus roineraJ.. 

rulv. neopilativ. 
Spi:r. A:rorr:aticus 
T:rocniscus Agarici 
Troch. ad oculoS sief. alb. 

UngV • :BasiliClUll 

EXtr. caesar. compl. 

:EXtr. Cydoniat. 

:Li'l• seu sal .• volat. oJJ.os. Sylvii 

1\.ga:ricus ~>rochiscatus 
T:roch, ad oculos sine opio 

Ux1.gv. c i trinunl 
r.audan. caesar. incompl. 

r.auo.an. caesar. conrpl. 

r.auctan íJydoniat. 



cetum Henthae 
qua Albuminis orl 
,qua :Benedicti C • \linO 
~qua cinamoTili ;su.g).ossata 
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~qua. Ci tri c,._ Vil"J.V 
Aqua B.ordei e:x grax;úne :roxido 

Aqua 

Aoua -
paralyseos ±lorunJ 
'Porwx«tt'l :Borsdorii. 

A qua 
A.qna r_rv.xt:tcae c. Vino 

Aqua Veronie-ae c. Vino 
AetlüOJ?S mine:raliS cum igne 

uumen tinetum 
crocus i'1artis ]\;n:tirnonia.~ns stahlii 

]'}OJ:"€S viriö.iS Aeris 

IfJ.ars suJ.ph.n:aJ,;u.s 

l~ i trurn Il apuratum 
Sal Amarum pnrg~~s 

Sal Cinaroomi 
Tart.arus Vi triola·tus iakenii 

Cineres Gen:Lstae 

Cineres Jovis 
Cineres I'lWllbi 
cineres Sa:rJTJentOJ.'\llÍÍ Vi tis 

cineres stipi.tum .Eaoarurn 

condituru J?rv..ctllS nespiloJ:U1'' 

i)ondi-tum 'fTLtCt."fi~S 
:rasS"tllaruru purg. 

conditURl ]':L'U.CtUS :Piperis 
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Qonait~m RadiZ piffipine11ae a1bae 

confectio AIDYgaalorum dulcium 
confectio calami ArO!ftati~i 
oonfectio ca~aamomi mino~is 
QQnfectio 0a~~is Qit~i 
Confeetio Ca:ryt.Y,PhYl.lo~um 
(}Ollfectio Co~tiCU!ll .i';UXf.UJ;tiarum 

confeetio oumini Romani 

confect~ cuoebaru!íl 
QonfeotiO Chinae SemániS 

Confectio Foeniculi 
oonfectio Lavendülae 
Qonfectio ViaciS 
oonfee-tio Rosl!l2-~ini 
conserv& Hyssopi 
:E1eetuariWíl Dia.pb.oelüeum 
J;;l.ectua!.'i'lllü de ovo 
]lJ.ectuariW" pectora.l.e 
:El.ectuariU!ft stomacb.ic'\ll.fl 
El.izlri'Ul.fl Rb.abar'barae c'\ll.íl Spiritu Arak 

:ElJlpl.astr'\ll.fl de Hyosciamo 
:Essentia ,t.J.e:dpharmaca stab.l.ii 

:Essentia Amara RaJ.l.. 
Essentia Gal.angae mill· 

:Essentia M.Wíliae 
Essentia Vincetoztci 
~xtract'Ul.fl Al.oes seu Al.oe Fragata 
Extracturu Al.oes seu ,AJ.oe rosata 
]}:Z.traet'\ll.fl Al.oes seu Al.oe viol.ata 

Eztractum Qb.amom. ~alg. 
:E:g;tractum cb.ol.agogum. 

1 :E:g;tr~ctura cochl.eariae 

l 



Eztractum Vincetexici 
Faecula :Bistortae rad. 
Faecula Tormentillae 
Liquor l'lartis Solaria 
Liquor Verbasei ~lormn 
Looch de Styrace 
l'lorsu~a de :tierbermn sueco 

riiorsula Ci tri 
Horaula Citri r.axativi 
Dleum :\3U.fonum 
Oleum liyperici 
Olewn J'asmini 
Oleum Vulpinum 
Oleu.ra car:pathicum 
Ol eum Ko rotani (de st J 
Oleum l'iyrrhae iragra.ns 
Oleu..m Laurinum 
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Praeparatwn Canerarum oculi 
J?raeparatwn conchea 
í?J:aeparatum canehae cw:1 succo Citri 
Praeparatura Conchae Tartarisatae 
Praeparatum ca.ncrorum cum succo Citri 

Lacca Florentina 
:J?ulvis .AlexiteriU.l!l Spindleri 
:J?ulvis Antis:pasmodicus Hallensis 
Pulvis Bezoardicus Hallensis 

pulvis nigestivus 
J?ulvis Lapidi-s de Goa 
pulvis Lapidis de Goa completi 
pulvis pro Potu febrili 
.t'ulvis s. Specific. lmtifeb:r. Oroll. 
pulvis Sudorifer paupek~l D. Perb. 



Roob l'ioro:rum 
loob Ribium 
Roob Sambuci 
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Roob De Spina Cervilla 
Spiri-tus Arack 
Spirítus :aezoa:rdicus Bussii 
Spirítus Cephalicus seu caerul. 

Spiri tus Fiacis 
Spiritus Salis Communis Acidus 
Spiri·t;us vi:ni Campharatus per destillatio:nem 

Spiritus Zedoariae 
Suceus Coehlaariae 
Suceus :l!'umariae 
Suecus Granoruw Ohermes 
Sueeus haso~urtii Aquatici 
suecus s. Nucharum Rosarum 

suecus semperviv-i 
Tinetura Rhabarbarae Rolfiuckii 
Trochiscus Becchici albi 
'J:rochiscus Becchiei eitrini 
írochisous Beechici :nigri 
Trochiseus Viperarum 
Globuli r~osehati 
Ungue:ntum de Styrace 


