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Elő Szó
a Berzélius szerént egy év alatt 

annyira halad a’ Kémia, a’ mennyi
re az előtt száz esztendők teltével 
se haladt, tehát szörnyű sebess az 
ő előmenetele. Ez a' tudomány 
többé nem éghetőellenes ( antiphlo
gistica), hanem egésszen ujj, mely 
tsak 1787-ben született. Újj tudo
mánynak szükség , hogy a’ . nyelve 
is újj legyen: szűk, és igen hátra
maradt az előbbeni.

A ’ Kémia mostani terjedéséhez 
alkalmaztatott nyelvet, az 1829-diki 
Gyógyszerek árszabása, a Ns. Ma
g y ar Hazának előadott; melynek al
kotása okairól, rövid nap azon Ns. 
Hazának szám fog adatni, miképpen 
lehessen, és kelljen ezzel élni, leg
elősször most, ezenNevendék Magyar 
Gyógyszeresek meg mutatták.



I. B ernáth Jósef, 
a* Zászpadékról, és Hamany. Vasany-

kékletről.
II. Degré Ignátz,

a' Pórósavról, és BorkősavróL
III. Eitel Fridrik, 

a’ Jalappadékról, és Hamanyzőld- 
létről.

IV. Engel Jósef,
A' Langról és az égető Hamagról.

V. Feigel ’Sigmond,
a fojtósavas Ezüstagról, és kénsa* 

vas rézagos Húgyagról.
VI. Gállik Sámuel, 

a Hamany Ibolatról és Zőldlőgyú- 
latsavról

VII. Hoffbauer Ignátz,
az Értz Kermesről, és ibológyúlat* 

savatsos Hamagról.
VIII, Lajos Ferentz,

a Borsadékról, és narantsszínű kén- 
gyúlatsavas DárdatsróL



IX. Massa Aloyzius, 
a’ kénsavas Keseragról, és elégedett 

sóskasavas Hamagról.

X. Pillér Károly,
a’ kénsavas Kírradékról, és Kéklő

gyúlatsavról.

XI. Pintér Jósef,
a’ Vasanykékletről , és fojtósavas 

Hígatsról.

XII. B ádoky Sóós Károly, 
a’ Higany előzőldletről, és Fojtósav

ról.

XIII. Tamássik István, 
a maró sósavas Hígagról, és Nadra

gulyadékról.



Gyógyszeres Értekezések
a'

Hamany Vasany Kékletről
(Cyanuretum Kalii Ferratum)

és a’

Zászpadékról (Veratrina),
melyeket a* Királyi Magyar Tudományos 

mindenesség kémiai Oktatóhelyében ké

szített, és közönségesen el mondott

Bernáth Jó’sef,
Gömör Kishont Rima Szombathi Nevendék 

Gyógyszeres.

Szent Iván Hava 24-én 1829 Eszt.

Pesten 

Özvegy Patzkó Josepha betűivel.



Multum egerunt, qui ante nos fuerunt, sed non 
peregerunt} multum adhuc restat operis, mul
tumque restabit, nec ulli nato post mille se
cula praecludetur occasio aliquid adhuc ad
jiciendi.

Seneca.



Nagyságos
LENHOSSÉK MIHÁLY

Úrnak,
az

Orvosi Tudomány Doktorának;

Nemes Magyar Ország Fő Orvosának;

Ő Tsászári Királyi Felségének, a‘ 
Nagy Méltóságú Királyi Helytartó 

Magyar Tanátsnál Tanátsossának;
a Svéciai Királyi Gustáv Vása je

les Rendje Vitézzének; a’ Kirá
lyi Magyar tudományos Minde
nességben az Orvosi Kar Előll
ülőjének, az Orvosi, és Seborvo
si Tudományok’ Igazgatójának; 
a’ Bétsi Ts. K. Mindenességben 
az Orvosi Karnak, a' Jósef Tsá- 
szár Orvosi - Seborvosi Akadémiá
jának, a' Rrittanniai Király’ Göt-



tingai tudós Társaságának , az 

Erlangeni Orvosi —  Természet 

Visgálói, a' Nápolyi Orvosi —  
Seborvosi Akadémiának > s több 
lúdós Társaságok’ Tágjának, Te
kintetes Nemes Esztergom, és So
mogy Vármegyék Táblabirájának; 
u Tudományok Előmozdítójának , 
Pártfogójának ; mint különös 

Nagy Jó Urának, méjj tisztelete 
jeléül ajánlja

a' K iadó



I.
Hamany Vasany Kéklet.

Cyanuretum Kalii ferratum.

Ezen készítmény már esmeretes volt a’ 17-dik 
Században, a’ Vasanykékletnek (Coeruleum 
Berolinense) fel találása előtt híg formában, 
mint Vérlúg (Lixivium sangvinis). A ’ közön
séges készítése módja szerént, a’ kéklő-gyúlat- 
savas Vasats Hamagon kivűl, más idegen só
kat is foglal az Olvaszték magában. Készítte
tik a’ Fábrikákban a’ Vasanykéklet elő állí- 
ása végett, melly szerént ugyan kissebb 
mennyiségben is lehet készíteni. A ’ Vérlúg 
készítése valódi Tárgyai; egy részről könnyen 
olvadó, és szenesedő fojtózott Testek, mint 
a’ száraz vér, szarv, köröm, bor (Göttling 
szerént némelly gombák is), vagy a’ már ezen 
Testekből készült szén, melly egészen ki égett 
még ne legyen ; más részről Hamag (Gautier
szerént, hogy ha Hamag helyett salétrommal
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készül, akkor több Kéklőgyúlatsav kapatik, 
mellyet abból lehet ki magyarázni, hogy a* 
Gyúlónak meg égése által, nem köttetik annyi 
Fojtó öszve Húgyagnak). A ’ mi a’ mennyisé
gét illeti ezen Tárgyaknak, az Ausztriai Gyógy
szertár harmadik ki adása szerént, három rész 
száraz vérre egy rész Hamag elégséges , ám
bár a’ leg több írók, a' száraz vérre egyenlő 
részt, a’ köröm, szarv, és bőrre pedig egy 
harmad, vagy egy fél részt írnak. En is a 
fellyebb említett Gyógyszer tár szerént vettem 
egy font 24 lat száraz Vért, és nyóltz lat 
alszénsavas Hamagot; ezen vegyítéket egy 
fedeles Öntőedénybe tettem, *s kezdetin 
tsendes tüzet adtam alá , de későbben egész 
a' veres izzó hévségig meg erősítettem, ’s mind 
addig ezen egy eránt tartó hévségben hagy
tam, míglen a' keverés között lángolt a 
vegyíték; ekkor ki öntvén meg hidegedése 
után más fél font közönséges jlepároltJ vízbe 
fel olvasztottam, által szivárogtattam, fs el 
párolván a’ jegesedésre tettem.

Alkat Magyarázattya. A’ Vér 
áll egyéb részeken kívül, a’ minden élet 
műves Testek utolsó Alapjaiból, úgy mint: 
Savítóból, ’ Gyúlóból, Fojtóból, és Szé- 
nőből. A ’ Savító Szénővel eggyesűlvén Szén
savat formál, melly el repül; eggy része a' 
Szénőnek eggyesül a' Fojtóval, ’s formál Kék- 
lőt; a' Gyúló Savítóval vízzé válik, ’s el pá
rol ; egy rész Szénő a’ Hamag savítóját el
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veszi, Szénsavvá válván el Szál; a’ Kéklő a' 
Hamannyal Hamanykékletet formál , ma
gához vévén még a’ Vasanyt a1 vérből, melly 
az égetés alatt formálódott, és így lész Ha- 
many vasany kékletté, ’s vízben fel olvasztat- 
ván, válik a’ víz el bomlása által kéklŐgyú- 
latsavas vasats Hamaggá.

Melly ismét meg jegesitődvén a’ KéklŐ 
gyúlat sav el botsáttya a’ Gyúlót, ’s lész Kék
lővé, a’ Hamag el botsáttya a' Savítót, lesz 
Hamannyá, a’ Vasats el ereszti a' Savitót, lesz 
Vasannyá, a' Kéklő gyulát sav Gyúlója a’ Ha
mag és Vasats Savítójával eggyesűlvén, formál 
vizet, melly a'jegesedett Hamany vasany kék
lettől ki záródik.

A’ Hamany vasany kéklet készíttetik 
még Ehrmann szerént kis mennyiségben e 
képpen: egy tiszta fényes vas edényben egy 
font alszénsavas Hamag tíz font közönséges 
vízben fel olvasztatik , ’s egy font porrá törtt 
Mészag appródonként hozzá adatik, a keve
réket még eggy óráig, vagy is inkább addig, 
míg a' vegyitékből eggy keveset által szivárog
tatván , az sem Mészvíz , sem olvasztott al
szénsavas Hamag által nem zavarosíttatik, 
mindég forrásban tartván; ekkor a' folyama
tot le ülepedés, *s szűrés által meg tisztítván, 
tiszta Vasany kéklet (Coeruleum Parisiense) 
kevés mennyiségben, fojtában tartó keverés 
között addig adódik hozzá, míglen színetlen- 
né lesz. A' sárgás folyamait, a’ barnás ülepe-
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déstŐl, melly Vasats el választatik, ’s szivá- 
rogtatás által, a’ mesterséges Vérlúg, melly 
Macquer Vérlúgjának is neveztetik, el párol- 
tatik, ’s a’ jegesedésre tétetik.

Alkat Magyarázattya. A' Mé
szag, bár akármely formában találtassák 
is a’ Természetben, mindég tisztátalan, 
mert foglal magában Szénsavat, ’s jég vi
zet , a* mellyektol égetés által meg lehet 
fosztani, ’s ezen Szén sav nélkül való állapot
tyában a’ vízben kevésbé olvasztható, mellyen 
a' Mészvíz készítése nyugszik. Azon jelené
sek , mellyek a' mész oltásnál történnek,* már 
előttünk a’ közönséges életből esmeretesek; 
ugyan is , erősen meg melegszik, ’s porrá 
válik. Ennek oka az, hogy a’ sók ’s földek 
jegesedéséhez el kerülhetetlenűl meg kívánta
tik a’ víz , de a’ melly bennek nem folyó for
mában, hanem Hévő nélkül, mint jég foglal
tatik ; az égetett Mészag nagy kívánsággal 
eggyesül a’ vízzel; hogy ha tehát reá víz önte
tik azt magában szívja, de mivel a’ jég for
mában által megyen következésképpen a’ Hé
vő , melly folyásba tartotta ki válik, ’s ez 
okozza az általunk észre vehető melegséget; 
ez által a’ Mészag, tsak a’ jegesedés vizét 
kapja visza, nem pedig a* Szénsavat, de hogy 
ha valami szénsavas vegyíték olvasztásával 
öszve jön , akkor ezen utolsót is visza kapja, 
mellyet az alszétisavas Hamagtól is el húz, 
’s azt ezen vesztesége által maró vagy tiszta



Hamaggá változtattya ; hogy ha már most ezen 
fel olvasztott maió Hamaghoz, tiszta Vasany 
kéklet adatik, ezek a’ víznek el bomlása által 
kéklőgyúlatsavas Vasats Hamaggá lesznek, 
a* jegesedés által pedig a’ Kéklőgyúlatsav- 
nak a1 Gyúlója, a’ Vasats és Hamag Savítójá
val eggyesülvén vizet formál, melly a' jegese
dett Hamany Vasany kéklettdl ki záródik.

Esmertető Jelei é s  Tisztítása
m ó d ja . Mint leg főbb esmertetó Jele, a’ fe
lesleg Vasany nélkül való Hamany Vasany kék
letnek az, hogy a’ Jegei Sósavval meg lotsol- 
tatván, semmi kék húzások rajtok nem tör
ténnek és hogy a’ vízben lett olvasztásában 
Sósav által semmi kék ülepedés nem támad. 
Mind azon által azon elsőbb esmertetó Jelről 
azt mondja Pfaff, hogy a* leg nagyobb vigyá
zassál készült Hamany Vasanykékletnél sem 
igaz, mivel mindég eggyes kék húzások vétet
nek rajta észre, ’s ezen utolsóbbat azért nem 
hagyja helybe, hogy a’ kék ülepedés, tsak va
lami 24 órák el folyása múlva észre vehető. 
De tsalhatatlan bizonysága a' Kén és Sósav 
nélkül való Hamany Vasany Kékletnek az, 
hogy az olvasztott fojtósavas Ezüstaggal tá
madott ülepedés Fojtósavban egészen fel 
olvasztatik. Tisztittatik többszöri vízben való 
felolvasztás és jegesités által.



Tulajdonságai. A ’ tiszta Hamany 
Vasany Kéklet jegesedik , Ittner szerént kü
lömbbféle formákban, a’ ki is mindég négy 
szegletü Táblákat kapott, mellyek néha a’ 
kotzkához közelítettek. Hermbstaedt szerént, 
hogy ha a’ jegesedés törvényei szorossan meg 
tartatnak, tehát négy szegletü oszlopokban, 
mellyek négy szegletü pyramísokban végződ
nek. Thomson e’ képpen szóll ezen tárgyról, 
hogy ha kis mennyiségben készül , tehát jege
sedik kotzkába, vagy leg alább a’ formálya te
kintet szerént, hasonlít a’  kotzkához, de a1 nagy 
mennyiségben készült jegesedések mindég 
négy oldalú táblákba, éles szélekkel, ’s fél 
hüvelyk szélességű, 2 —  3 hüvelyk hoszúságű 
formában. A ’ Hamany Vasanykéklet sárga, 
borszínű, ámbár gyakorta való vízben lett fel 
olvasztás, ’s jegesedés által egészen fejér lesz, 
nyóltz rész vízben fel olvad , Langban nem 
olvasztható, R. 40° léptsőjénél el porlik, a' 
nagyabb melegségnél el bomlik: Szénsavvá, 
Vasaggá, ’s szénsavas Hamaggá válván; íze 
édeses, sós, kesernyés, vízben lett olvasztá
saiból Lang által le tsapatik, gyöngy fényű 
lemezekben ; Kénsavban eróssen meg meleg
szik , felesleg valóban fel olvad szín változta
tás nélkül; tulajdon súllya , 1,823.
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H a s z n á l á s a  m in t  E lle n h a tó .  A’ 
Vasanyra: mellynek elő savítattya fejéren, 
a’ fő savítattya setétkéken, a’ kettedsaví" 
tattya pedig változó színnel tsapatik le ál
tala, azon fejér le szállítás, hogy ha a’ leve
gőre ki tétetik, Savítót vonván magához, azon
nal világos kékre változik. A’ származott le 
szállításból meg lehet tudni, a’ Vasany men
nyiségét akkor, hogy ha más ásany savítatok 
a’ folyamatban jelen nem voltak. Egy volta 
képpen való meg jegyzés, hogy ha a’ mennyi
séget meg akarjuk tudni az , hogy elsőben a’ 
Vasanyt, ha elosavítat, tehát fő savítattá kell 
tenni, Fojtósavat addig adván hozzá, m íg 
nem fősavítat lesz belőle, már ekkor a* le 
szálítás mindjárt setét k ék , melly azonnal 
meleg vízzel ki mosatik, ’s tüstént meg mé
retik, mert ha áll nedvességet húz magához. 
A' fellyebb meg írtt alkotó részek szerént 
37,778— 38,355 Vasany lehet jelen, vagy pe
dig 100 szem, a’ fellyebbi jegyzések szerént 
kapott e szállításból áll 21,589 —  21,919 ^a’ 
sanyból. Atallyában fejéren tsapja le az 
Ezüstanyt (Argentum), a’ Bátranyt (Vismu
thum), Ónanyt (Stannum) ,Ólmanyt (Plum
bum) , Horganyt (Zincum) , sárgásán a’ Le
déranyt (Nicolum), vereses barnán a’ Na
panyt (Titanium), Rézanyt (Cuprum), zöl
des kéken az Aranyt, ’mellyek fel olvadhatat
lanok, a Higannyal pedig fel olvadó sót 
formál.



Alkotó Részei Berzelius szerént.
Egy Vegyíték Mérték kéklőgyúlatsavas 

Vasats Hamag.

Száz szemben
Vas elősavítat |i V. M. 35,o 16,64
Kéklő gyulát sav 3 V. M. 81,0 38, 49
Hamag 2 V. M. 94,4. 44, 7^

210,4, 99 >75

Schubárt szerént áll
a Vegyíték Mérték Hamany kékletből — 182,4
1 —  —  —  Vasany —  —  79
6 —  —  —  Vízből —  54

3i5,4

vagy pedig 100 szemben számlálván 61, 92 
szem Hamanykékletből 25, 26, Vasany kék
jeiből, 12, 82 Vízből. Ha pedig R. 4°zr: lép- 
tsőjénél jegesedés vízét vesztvén el porlik, 
akkor alkotó részei lesznek 100 szemben
2 V. M. Hamany rrr 78,4     72,75 Hamany
1 V. M. Vasany —  27,0 14,72 Vasany
3 V. M. Kéklő 78,0 42,53 Kéklő

183,4 100,00



Zászpadék, Veratrina.
Szabadill, Zászpa

(Veratrum Sabadilla Retzii. Sabadillgermer
Ungeziefergermer.)

Linné 23-ik Serege Ndsözvegy í-sd Rend 
Egylaki.

( Linné Cl.xxiii PolygamiaOrd. í.Monoecia.)
Jussieu 3-ik Serege 6-ik Rend Kikerits ne

műek.y I
(Juss. Cl. iii. Ord. 6. Colchiaceae )

Descourtiltz szerént terem ezen Növevény 
(Fűvész újság 32 szám alatt Kis Asszony Hava 
1825) nagy mennyiségben Mexikó tájjékán, 
és majd tsaft nem minden ki kötő helyeken, 
mellyek a’ Mexikói Tenger öbléhez közel fe- 
küsznek ( Wildenow minden világos okok nél
kül Kínát mondja Hazájának lenni).

A ’ Növevény fű forma, 3 —  4 lábnyi ma
gasságú, szára hengeres, és a' vége kévéssé 
barázdoltt, számos levelei mind rósásan álla
nak a’ gyökéren, a’ nyélén fel állók, tojás 
kerekek, vállúsok, le futók, hegyei tom
pák 8 —  14 egygyes, az allyától el álló ’s 
hegye felé eggy más köztt el veszd fél kariká- 
jú inakkal; a levelek színe hálavány zöld, 
alól szürkés, felül gyengén fénylő, kotsán- 
nyai ki terjedd egyes néha ágas bugát formál
nak ; számos virágjai le állók, tsak nem le



tsüggők 2 —  3 eggyesűltt ’s. rövid kotsányokon 
állanak: virágjai közzűl némellyek Nősök, 
némellyek Hímek , setét vereses fekete színűek; 
gyümőltse három tokból á ll, mellyek formá- 
jokra nézve, a’ Sark virágúakéhoz hasonlítás 
nak, belőlről nyílnak a' hegyein, ’s a' fórra*- 
dáson gyenge fonalak erednek, mellyek a’ 
magvak meg erősítésére szolgálnak; minden 
tokban három hátaló magvak találtatnak. —  
A ’ mag meg van hajtva, eggy vége tompa, 
korom feketeségű pontokkal, eleinte ízetlen, 
későbben keserű, ’s végre tsipős, ’s undoro- 
dást okoz. Az Indiaiak, a' kik ezen magok
kal kereskednek azon igyekeznek, hogy ezen 
Növevény esmeretes ne legyen, melyre való 
nézve a* Bugát dörgölés által esmeretlenné 
teszik, és gyenge aszalás által, a’ magok a* 
tsirádzó erejeket el vesztik. A' kereskedésben 
elő forduló Szabadilí mag tokkal való vegyí- 
ték, mellyben még rész szerént, a’ magvak 
benne ülnek , rész szerént nem , ezen kivűl 
magában foglalja még , a' ki pergett magokat 
és kotsányt, tokjai barnás szalma sárgák , mel
lyek hármas eggy eggy árpa forma tokban 
hosszúkás tekertt, három szegletes, egy felől 
tompa, más felől hegyes, kívül fekete, belől 
fejér magot zárnak, szaga nints, de felette 
erős, undorító, keserű, ’s sokáig tartó ízt, 
’s torok szárazságot okoz. —

A' Zászpadék fel találtatott Meissner , Pel- 
letier és Caventou által, majd tsak nem egy 
idő szakaszban. Találtatik a' Szabadíll Zászpa
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magban (Veratrum Sabadilla) fejér Zászpá- 
ban (Veratrum album) és a’ Zászpa kikerts
b en , ( Colchicum autumnale ) Pelletier és Ca- 
ventou szerént Gubasavval felesleg Öszve köt
tetve , de a’ mellyet nem egésszen világossan 
adtak éld ; Meissner szerént a* Gubasavtól 
egészen külömböző savval van öszve köttetve , 
de a* mellyet d sem írt le világossan, tsak Al
masavnak gyanít. —

Pelletier és Caventou szerént készíttetik e' 
képpen : a’ Szabadill mag Langgal kivonatik, 
’s el pároltatik, a' kiívonat vízben felolvasz- 
tatván száraz feletzetsavas Ólmats addig adó
dik hozzá, míglen leszálítás támad. A ’ fe
lesleg lévő feletzetsavas Ólmats Kéngyúlat szesz, 
által el bontatik, a’ folyamat az Ólmanyké- 
nettdl le szivárogtatván tiszta Keseranyal 
főzetik , a’ le tsapatott Keserany meleg 
Langgel ki húzatik, ’s el párolás által sárgás 
színnel kapatik meg a’ Zászpadék , melly Lang
ban fel olvasgatván víz által le tsapatik , fejér 
és szag j.élkül való porul. —

Alkat Magyarázattya. A ’ Sza
badill magból Lang által fel olvasztatnak 
a’ Zászpadékon kivűl , a* gyantás olajos 
és festő részek is , a' Gubasavval együtt: 
el párolás után, vízben fel olvasztatván hátra 
marad a gyanta és az olaj, a’ Zászpadéksó 
a* festővel és Gubasavval fel olvad, ezen utól- 
sobbak egy kevés hátra maradott festőn kívül



fcletzetsavas Ólmats által le tsapatnak, ekkor 
ha Kéngyúlatszesz jőn hozzá, tehát a’ kén 
ősz ve kötődik az Ólmannyal, és lész Ólmany- 
kénét, és a* Gyűlő a’ Savítóval vízzé válik; 
már most hogy ha a’ folyamat Keserannyal 
főzetik, tehát a’ Zászpadéktól a’ Keserany el 
veszi, a’ vele eggyesűltt savat, és olvadhatatla
núl le száll, nem külömbben a’ savától meg 
fosztatott Zászpadék is, melly utolsó Langban 
fel olvasztható, és abból vízzel le tsapbató.

Ezen nékem rendeltetett készítményt Meiss
ner szerént e’ képpen áJlitám elő: vettem 
más fél font Szabadill magot, mellyet dertzé- 
vé törvén, tiz ittze közép erősségű Langgal 
ki vontam, ’s tsendes tűznél le párolván, a’ 
kivonatot vízzel fel eresztettem , a' barna 
olvasztékot általszivárogtatván , mindaddig 
olvasztott alszénsavas Hamagot adtam hozzá, 
míglen le szállítás támadott benne, mellyet 
vízzel mind addig mostam, miglen szinetlen 
folyt le a’ v íz, a’ le szállítást meleg Langban 
lel olvasztván, ’s vízzel le tsapván, tsendes 
melegnél ki szárítottam. —U

A lkat Magyarázattya. Ezen 
munkálkodás alatt a’ középszerű Lang fel 
olvasztya , mind a’ gyantás és olajos része
ket, mind a’ Zászpadéksót a’ Festővel, Alma- 
savval együtt, meJlyek kozelébbi alkotó részei 
a' Szabadill Magnak. A' meg sűrített ki vo-



nathoz viz kevértetvén, ez tsak a’ benne ol
vadható részeket vészi fel, a’ gyantás és olajos 
részeket el mellőzvén, a’ vizes olvasztáshoz 
adatott alszénsavas Hamag a’ Zászpadékot 
nagyobb atyafisága által le szállittya savából, 
melly le szállítás, meleg Langban fel olvasz- 
tatván abból vízzel le tsapatik.

Tulajdonságai. A ’ Zászpadék leg 
hathatósabb része a’ Szabadill Zászpának, 
fejér Zászpának , és a’ Zászpa kikertsnek , 
szagatlan fejéres por , íze maró , és a’ 
nyelv hegyéhez érvén egész a’ torokig kar
tzol , erőssen prüszköltető kis mennyi
ségben be adván a’ leg nagyobb hányást 
okoz, a’ nyálkás bor ingerlése miatt, ezen 
ingerlés széllyel terjesztetik az egész gyomor
ban, ha valamivel nagyobb mértékben adódik 
be, már eggy nehány szem halált okoz. R. 
400 léptsőjénél olaj módra ömlik, gyanta for
mában ; hideg Egényben , terpetin olajban és 
hideg vízben nehezen olvad, száz rész meleg 
vízben olvasztható, a’ Lang által igen kön
nyen fel vétetik. Eggyesűl a’ Savakkal, mint 
alsavas só, de nem jegesedik, hanem mézga 
formában jelen meg, felesleg való savval min
dég folyó ; a’ veres lakmus papírost kékíti.

\
Pfaff a' Zászpadékot a" fellyebb nevezett 

tulajdonságai miatt Növevény Férjanynak 
(Arsenicum vegetabile) nevezi , mert már



tsak a’ Szabadill Zászpa mag, és fejér Zász- 
pának porát is, hogy ha bőrtől fosztott Test 
hellyek,p. o. sebes fej vele meg hintetett düh, 
sőt halál is követte; —  ennél fogva ezen sze
reket a’ leg nagyobb vígyázással kell használ
ni. —  Pora idővel erejét el veszti, következés
képpen sokáig tartani nem kell.

A’ Zászpadék alkotó Részei.
Fojtó 5 , 04 
Gyúló 8, 54 
Szénő 66, 75 
Savitó 19, 60

991 93*
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II.
Poró  Sav.

A cidum boricum, acidum boracis, sal seda
tivum Hombergi, sal narcoticum Vitrioli. —
Boraxsäure, Borsäure, Sedativsalz, narkoti
sches Vitriolsalz. —

Természetesen találkozik szabadon mint 
Szászszoly (sassolinus), és még nagyobb men
nyiségben Allyakkal öszve kötve : igy Szikag
gal a* Tinkálban, a’ mellyből a’ Pórís só ké
szül ; Keseraggal a* Boracitesben; Kovaggal 
és Mészaggal a’ Datolithes és Botryolitezben; 
azon kivül még a’ Scorlus több nemeiben is 
u. m. az Axinitesben, az Apyrítesben, a’ kö
zönséges Scorlusban s. e. f. foglaltatik.

Készítése. Homberg, a* ki ezen savat fel
találta, zöld Gálitz követ (kénsavas Vasatsot 
Vitriolum ferri, Sulfas ferrosi) Poris sóval (Bo- 
rax) és vízzel lepároltatott, a’ hol a' Póró sa
vat részént a’ le párólt vízben felolvasztva, ré
szént az edény boltozatjára felszállitva kapta- 
meg. Nem esmérvén a’ természetét bóditó 
Gálitz sónak (sal narcoticum Vitrioli) nevezte.

Stáhl és Lemery későbben meg mutatták 
azt, hogy nem tsak Gálitzkóvel, hanem Főj-



tósavval, Só savval való lepároltatás által is le
het a’ Póris sóból Pórósavat nyerni. Innét az 
elóbbeni nevét elvetették, és Homberg tsen
desitő sójának ( sal sedativum Hombergi) 
mondották.

Végre az iffiabb Geoffroy azt vette észre, 
hogy a* Pórisnak forró vizbeli olvadékjából 
Kénsav hozzá adása után a’ Pórósav meg jege- 
sitve kiválik , és azótátólfogva tsak ezen 
Készitésmódja vagyon szokásban, mellyet én 
is követtem : Történik pedig ez ig y : a* Pó
ris sót felolvasztottam négyszer annyi fórró 
lepárolt vízben ; a’ még meleg olvadékhoz pe
dig, állandóan kevervén aztat, lassanként 
egy harmad résznyi tömény Kénsavat vagy az 
úgy neveztetett Vitriol vagy Gálitzkőolajt tse- 
pegtettem. A ’ meghűlt olvadékból azonnal a» 
Pórósavnak leg nagyobb része apró fehér fé
nyes pelyhekben ki fogott válni. Ezen pely- 
heket itató papirossal el választottam az ol
vadékból, és azután hideg vízzel kimosván 
meg szárasztottam. A ’ többi lúgot még gyen
gén el lehet párologtatni, és akkor viszont Pó
rósav válik, el ; végre pedig kénsavas Szíkag 
(sulfas sodae ) verődik öszve ebben a’ lúgban, 
de még mindég póró savval vegyítve.

Az igy készült Pórósav újonnan ötször 
annyi fórró lepárolt vízben felolvasztatik , és 
meg hűtésáltal megjegesittetik , a’ hol a’ kén
savas Szíkag a’ folyadékban elmarad. Ha pe- 
dig éppen tiszta Pórósav kivántatna, akkor



szükséges a 'többszöri jegesedés által annyira, 
mennyire tiszta Póró savat elegendő fórró Lang
ban felolvasztani és ezen olvadékból aztat je- 
gesedés által ismét elválasztani.

Ezen munka tételnek M ag yarázatya  e z: 
a' Pórís só (B o rax) Póró savból és Szíkagból 
á ll, ha a’ fórró vizbelí olvadékjához Kénsa
vat adunk, akkor ez erössebb lévén a’ Póró- 
savnál, ettől a* Szíkagot elvonja, és igy kén 
savas Szíkagot alkat, melly nagy olvadékony- 
sága miatt felolvadva marad; a’ Pórósav ellen
ben a’ Szíkagtól megszabadulván nehéz olvaszt- 
hatása miatt az olvadékból kiválik. De mi- 
vei végre leg inkább a’ kipárologtatás után a 
kénsavas Szíkag is meg jegesedig és a’ Póró 
savval öszve vegyül, azért szükséges, hogy is
mételt felolvasztás és jegesedés által az el vá
lasztódjon. — Ha pedig még igy is maradna 
benne kénsavas Szíkag, akkor ez el marad’, 
ha a’ tisztálandó Pórósavat Langba felolvasz- 
tyu k , mert ebben a’ kénsavas Szíkag felnem 
olvad.

Tisztátalanságai. Tisztátalan lehet: 
í-ör. Ha Kénsavval volna elegyítve, a’ mi kön
nyen megtörténik, ha a’ Póris só el-bontá
sára több Kénsav fordittatott, mint sem hogy 
meg kivántatna, és a’ Pórósav jegei azután 
hideg vízzel meg nem mosattak; 2-ór kénsa
vas Szíkaggal lehet keverve , ha a' kipárolog
tatás után támadó jegek többszöri fel olvasz
tás után és ujjonni megjegesedés által meg 
nem tisztáltattak.



Megítélése i . )  a’ szabad Kénsavak je
lenlétét már a* Pórósavnak igen tsípős sava
nyú ízéből lehet megtudni; még bizonyossab- 
ban pedig az által , ha a’ Pórósav olvadékjá
ban sósavas Súlyaggal (Murias Barytae) nehéz 
fehér leváladék támad. 2) a’ kénsavas 
kág pedig a’ Pórósav langbeli olvadékjából 
elmarad.

Tisztáltatása : hogy lehessen ezen ide
gen testektől meg szabadítani. azt már a* Ké
szítés előadásánál mondottam.

Tulajdonságai. *A’ megjegesedett Póró
sav kitsiny vékony, rendetlen hat szélű ezüst
szín, fehér, fényes pelyhekben vagy levélkék
ben jelen meg; majd nem zsíros tapintású; 
—  az ize igen gyenge kesernyés savanyú , ké
sőbb édeses; — szaga nintsen; —  a' nap vi
lágon és a* levegőn semmi változást sem szen
ved , a’ tulajdon súlya 1,479. A' veres izzásig 
fel hevítve lassan-ként minden vizét el eresz
ti , és végre meg ömlik ; ez által színeden át
látható , igen kemény , de töredékeny álüveggé 
lészen, ( ezt póris Üvegnek, vitrum acidi bo- 
racici nevezik); ennek tulajdon súlya i,83o. 
Egyébbként a* leg nagyobb tüzet is kiállja 
a’ nélkül, hogy elszálna, kivévén ha viz va
gyon még jelen: mert akkor a‘ viz párával 
elpárolog.

Felolvasztja: 1) a , a’ közönséges
levegői melegben egy huszad részét; a’ viz 
forrás hévségében pedig egy harmad részét ol- 
vasztl)attya. 2) a L an g, és pedig 5 rész fór-



ró Lang 1 rész Pórósavat vehet fel; —  ezen 
langos olvadék meggyujtva zöld lángal ég 5) 
Felolvad azon kívül még több illatos olajok
ban, és erős savakban is , úgy a' kőolajban , 
a’ Kénsavban.

A ’ vizbeli vagy langbeli olvadékja a* kék 
kémlő papirost meg veressíti, a’ sárga kémlő 
papirost pedig, ha valami más ásanyos sav
nak nyoma volna is jelen , azonnal meg barnít
ja ; ezt a’ barna színt a’ Savak megnem val
toztattyák , hanem az erőssebb Allyak olvadék
jaiban meg kékül, és azután savak által me
gint megbámul.

A ’ Pórósav az Allyakkal különös sókat al
kat; [az Ö atyafisága az Allyakhoz a’ közön
séges mérsékletnél nem igen nagy , úgy hogy 
tsak valamivel erősebb a" Szénsavnál; mind
azonáltal a’ nagy tüzálhatósága miatt, nagyobb 
hévségben minden elszállítható erősebb sava
kat kihajthat a' sójaikból. —  Ellenben a’ pó- 
rósavas sókból majd minden Sav kiszabadittya 
a’ Pórósavat.

E lbontatik a' Gálváni Electricitás által, 
és ha Hamanynyal vagy Szíkannyal az izzásig 
felhevittetik ; mert ezek elvonnyák a'savitóját, 
és visszalítyák a’ Pórót.

Alkotó részei tehát Póró és Savitó, de 
melly érányban légyenek ezek Öszvekötve még 
eddig nem bizonyos:

Gmelin azt véli, hogy a z, i szerkesztető 
rész Póróból, a’ mi annyi mint 20 nehézsé
gű rész, és 6 szerkesztető rész Savitóból = 4 ^



neh;rész, légyen alkotva; ez 100 rész ömlött 
savra véve 29,41. Pórót, és 70,59. Savitót tenne.

Berzelius pedig azt állítya , hogy 100 rész 
póró savban 31,19 Póró, és 68,81 Savitó volna.

A ’ megjegesített Pórósavban pedig Gme
lin szerént még 64 rész Savra 54 rész viz va
gyon jelen, a* mi 100 részben véve 55,74 Sa
vat, és 44>2  ̂ vizet tészen. —  Berzelius 56 
Savból és 44 vízből állónak mondja.

Borkő sav.
Syn. Borsav, Acidum tartaricum , tartri

cum , v. Tartari; sal essentiale Tartari. — -
Weinsteinsäure, wesentliches Weinsteinsalz.

♦  Találtatik természetesen szabadon az in
diai Tamarindus gyümőltsében, és a' Bors
ban; de leg inkább* mint felborkősavas Hamag 
több Növevények savanyú levében; és mint 
borkősavas Mészag a’ Virginiai Szömörtze 
( Rhus typhinum ) gyümőltsében.

Készítése*A’ Borkősav az Austriai gyógy
szertár rendelése szerént készíttetik; úgy mint:

Eggy Rész tiszta Kréta ( Szénsavas Mészag) 
nyóltz annyi vízzel fel fórraltatik ón vagy 
ezüst edényben , hozzá adván a’ Borkőből 
lassanként 3 és egy fél részt vagy annyit, 
a’ mennyi a1 kieligétésére meg kívántatik; —r 
tüztől eltávoztatott edény egy óráig allván, a’ 
ki derült folyadék vigyázva leöntetik;
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A' le ülepedett és egynéhányszor hideg 
vízzel kimosott borkősavas Mészagra 1 rész tö
mény Kénsav, előbb 8 szor annyi vízzel vegyít
ve, adatik. — Ezen keverék 24 óráig áll, aztat 
többször felkevervén. — ^Azután leszürettetik a* 
savanyú lé, a’ merő maradékra pedig elegen
dő viz öntetik, evvel öszve kevertetik, a* fo
lyadék leszürettetik a’ sepreje sajtóbanki saj- 
tóltatik, ez annyiszor ismételtetik , még tsak 
a le szűrt ló majd nem izetlen.

Az öszve kevert és áltszivárogtatott sa
vanyú levek ónany vagy ezüst edényben 3mad 
részre elpárologtatnak ; a’ kihűlés után ismét 
áltszivárogtatnak, és újonnan elpárologtatnak, 
annyira hogy megjegesedhess enek. A' jegek 
ismételt felolvasztás és jegesedés által m *g- 
tisztáltatva tartassanak. —  A’ borkősavast, Ha- 
mag levét, melly a’ elhidégités után a’ borkősa
vas Mészagról le szürettetett, elpárologtás által 
szinte meg lehet jegesíteni, és haszonra for
dítani.

M agyarázattya. Ezen munka tétel a* kö
vetkező okon állapodik: t. i.

A’ Borkő alkotó részei borkősav és Ha- 
mag ; és pedig olly erányban eggy máshoz vé
ve, hogy a’ borkősav kétszer annyi, mint 
sem a* Harnag kielégítésére meg kivántatna; 
lele tehát ezen borkősavnak mint eggy feles
legvaló és sokkal kissebb erővel tartatik a’ Ha- 
magtúl, mint a másik fele, úgy hogy több 
Allyak ( bases ) által könyen el lehessen vá
lasztani; ha tehát a' Borkő Krétával öszve-é- 
résben tétetik, akkor a* Krétában lévő Mészag 
el hagyván a’ gyengébb Szénsavat, azon feles
leg való borkősavat el foglalja magának, és 
igy borkősavas Mészag támad, melly a’ vízben 
alig ölvaszható és azért egy ideig való állás
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után könnyen leülepedik ; a' felette álló folya
dékban pedig, a’ Borkőből meg maradt kielé
gített borkősavas Hamag felolvasztva vagyon 
jelen.

Ha most a' borkősavas Mészaglioz Kénsa
vat adunk, akkor ez mint erősebb Sav a’ Mé- 
szaggal eggyesül, a’ Borkősavat pedig ki sza- 
badittya. Az így támadt kénsavas Mészag 
nehéz olvaszthatású, és azért a’ folyadékból 
legnagyobb részént mindjárd kiválik; de egy 
része még is , a' kiszabadult Borkösavval együtt 
a’ lében felolvadva megmarad; de a’ már 
első elpárologtatás után való kihűléskor nem 
lévén most nékie elegendő olvasztó vize, szin
te le ülepedik, úgy hogy most a’ lúgban nem 
egyébb mint Borkősav légyen jelen, melly 
további elpárologtatás , és meghűlés által meg- 
jegesedik.

2) A ’ Borkősavas Hamagot ( hamagos Bor 
követ, Tartarus tartarisatus , Tartras Lixivae 
neutralis) is lehet borkősav készítésre fordíta
n i, ha az olvadékjához addig adunk sósavas 
vagy etzetsavas Mészagot vagy etzetsavas OI- 
matsot, még tsak valami kiválik belőlle, a* 
leváladékot pedig, mint az előbbeni készítés
ben Kénsavval elbontyuk. Itten ha sósavas 
vagy etzetsavas Mészagot adtunk hozzá, egy 
részént felolvadó sósavas vagy etzetsavas Ha
mag, más részént kiváló borkősavas Mészag 
támad; ha pedig etzetsavas Olmatsot (Saccha
rum Saturni) vettünk volna, akkor az olva
dékban etzetsavas Hamag marad , és borkő
savas Olmats kiüttetik.

3) Etető Mészszel vagy tiszta Mészaggal 
is el lehet bontani a’ Borkövet, mert a’ Mé
szag erősebb lévén a’ Hamaguál, elragadja tőlle 
a’ Borkősavat; de mivel az elhagyatott tiszta 
Hamag a' borkosavas Mészagot felolvasztyu,



tsak kevés leváladék támad, mellyből a' Bor
kősavat kilehetne választani, azért ezen nem 
jutalmas készítés mód szokásban nintsen.

Tisztátalanságai.  A’ Borkősav vagy gon
datlan készítés következésében vagy gonosz 
tsalárd szándékkal történt vegyítés miatt a* 
következő idegen szerekkel lehet meg fertőz- 
tetve, u. m.

1) Szabad Kénsavval, hogy ha a’ borkő 
savas Mészag el bontására a* kelletnél többet 
fordítottunk volna;

2) Fojtósavval, ha az, netalán tán gondat
lan kipárologtatás által meg pörkölődött és meg 
barnáit Borkősavat valaki fojtó savval akarta 
volna megfehériteni (a’ mint azt némelyek 
javasollyák) és az felesleg lévő Fojtó savat el 
nem űzte.

3) Almasavval, melly akkor támad , ha a' 
megpörkölődött Borkősav megíehéritésére 
igen sok Fojtósav forditattott.

4) Kénsavas és borkősavas Mészaggal, ha 
ezek a' jegesedés előtt elég gondosan el nem 
távoztattak.

5) Rézzel v. Ónnal, hogy ha illyes edé
nyekben történt az elpárologtatás , vagy Ólom
mal is , ha a’ borkősavas Hamag etzetsavas Ól
matsal bontatottel.

6) Némely tsalárd kalmárok pedig éppen 
tsak Kénsavval me? nedvesített Borkövet fel
kénsavas Hamagot, és a mi alig hihető, Sós
kasót ( S al Acetosellae ) árultak helyette.

Megítéllése.A’ meg pörkölődött Borkő
sav, barna színéről, kozmás szagárúi és az olva
dékonyságárúl könnyen megesmértetík első te
kintetre ; —  a' mi pedig a’ mondott megha
misításokat illeti, azokat igy tudhatjuk meg:

ík A ’ szabad Kénsavat meg esmérjűk ar
ról , hogy a* jegek mindég nedvesek, noha
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tiszta fehérek. Megbizonyityuk pedig a’ jelen
létét, ha a’ Borkősavat előbb Langban felol
vasztyuk , az olvadékot altszivárogtattyuk, és 
legalább 6szor annyi vízzel meg hígíttyuk , és 
most sósavas Sulyagot (Murias Barytae) adunk 
hozzá: ha Kénsav volt jelen, fehér nehéz, víz
ben és Savakban olvaszthatatlan leváladék 
támad.

2) A ’ Fojtósav jelenlétét már az ő külö
nös szaga mutatja, leg inkább, ha tisztátalan 
Borkősav melegittetik meg.

3) Ha a’ készítés közben Alm asav támadt 
volna, akkor a’ Borkősav jegei mindég nedve
sek, mint egy zsírosak , ha tehát illyen a’ Bor
kősav és a’ mellet a’ sósavas Sulyag szabad 
Kénsavat nem mutat, akkor bizonyosok lehe
tünk, hogy ez a’ nedves álapotja Almasavtól 
okoztatik.

4) A ’ kénsavas és borkősavas M észag a’ 
Borkősavlangbeli olvadékjából kimarad, mint 
fehér por; ha pedig különösen meg akarjuk 
tudni, hogy miféle Savval légyen ebben a' 
porban a’ Mészag öszve kötve, akkor szüksé
ges ezt a' jól kimosott és meg szárított port va
lami kitsíny ezüst öntő edény eben (Schmelz
tiegel) az izzásig fel hevíteni ; a’ maradványt 
Sósavval kielégitni, és kevés vízzel kíszivatni: 
ha borkősavas Mészag volt jelen, akkor az iz
záskor az ő borkősava elégett és a’ Mészag ár
ván maradott, melly azután Sósavval kielégít
ve f a* vízben fel olvad, a’ holis a* sóskasavas 
Hamag meg mutatya a’ jelenlétét fehér levá- 
ladékkal; ellenben ha kénsavas Mészag volt 
azon por , vagy egészen vagy tsak része is , ez 
az izzáskor meg nem változtatik, és a’ Sósav
ban fel nem olvad; de ha sok vízzel fel fórral- 
tatik, akkor felolvad , és az olvadékból sóska-



s avas Hamag által sóskasavas Mészag, sósavas 
Sulyag által pedig kénsavas Sulyag üttetikki.

5) Ha Réz nagyobb mennyiségben volna 
benne, akkor a’ Borkősav szinte zöldes; ha a’ 
Borkősavat tiszta élető Hugyaggal ( Ammonia 
caustica) feleslegesen öszve vegyittjük, akkor 
a’ folyadék megkékül ; ha pedig a’ vizbeli olva
dékjába vas rudatskát állítunk, e1 nem sokára 
veres réz szin hártyával lészen bévonva. Ha 
pedig igen kevés rezet gyanítanánk jelen lenni, 
akkor előbb a’ Borkősav olvadékhoz elegendő 
kéngyúlatsavas vizet ( Aqua hydrothionica li
quor probatorius Hanemam :)adunk; ha sötét le- 
váladék támad , ez vagy Réz , vagy Ólom lehet: 
ezt tehát íoszer annyi sósavas Fojtósavval (Aqua 
regis) egy ideig meg főzzük, és most egy részét 
Hugyagyal és Vassal próbállyuk, mintáz előbb, 
a’ hol a’ leg kevesebb Réz is meg fogja magát 
mutatni; a’ más részét pedig kénsavas Hamaggal 
vegyítjük, és ha erre fehér leváladék támad , bi
zonyosan Ólom is volt jelen. Ha Ónnal volna 
meg fertőztetve, akkor az sósavas Arany, a* savas 
olvadékjában bársony szinű leváladékot okoz.

ő) Ha pedig éppen más savanyú sót tar
tana valaki Borkősav helyett, a’ kitudódna az 
által, mert az olyas Só nagyobb hévségben 
vagy éppen semmi változást sem szenvedne, 
vagy ha meg is égne, még is hagyna maga 
után sok Hamaggal biró kormoshamut.

Tisztáltatása. Vigyázatlan kipárologtatás 
által meg pörkölődött Borkősavat meg lehet 
fehéríteni, ha az olvadékját szén porral felforral- 
lyuk, áltszívárogtatyuk, és újonnan jegesityük.

A ’ szabad Kénsavtól , Fojtósavtól és Alma 
savtól és szinte igy a’ kénsavas és borkősavas 
Mészagtól is többszöri felolvasztás és jegesedés 
által szabadíthatjuk m eg;

Az értzes részeket pedig kéngyulat savas 
szeszszol vagy vízzel lehet el távoztatni.
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Tulajdonságai. A' Borkősav jegei széles 
61apú oszlopkák ; áltláthatók , szinetlenek. —  
Az izek igen savanyú ; szagok nintsen; a’ tulaj
don súlyok 1,750.

A ’ levegőn változást nem szenvednek, a’ 
viz könnyen olvasztya, úgy hogy teák 2 rész 
hideg , vagy 1 rész forró viz kívántatik az ol
vasztásokra, az olvadék a’ kék kémlő papirost 
tüstént meg vert siti; —  ha igen hig rövid idő 
múlva a levegőn elbomlik, megpenészedik T 
meg porhad.

Langban is fel olvad, és ezen olvadékból 
többé meg nem jegesedik ; különös még ezen 
olvadékban az is, hogy ha Mészaggal ki elé
gi ttetik, a’ máskép Langban olvadhatatlan bor
kősavas Mészagot, leg nagyobb részént felol
vasztva meg tartya; ha ezen olvadékja igen 
gyenge , Etzetsavvá válik.

A ’megjegesedett Borkősav valami nagyobb 
melegségnél, mint sem a’ közönséges levegő
béli elporlik a’ nélkül, hogy a' nehézségé
ből valamit vesztene; ha dőltnyakúban a' fór
ró viz léptsöig felhevíttetik , vízképpen folyó lé
szen ; még nagyobb hévségbe pedig ‘ égész en 
elbomlik és a' hátra maradó taplós kormon kí
vül szénsavas szesz, szén gyulatos szesz, viz, 
Etzetsav , és kozmás Borkősav fejtődik ki be
lőlle. —  Ha a’ fel hevítéskor a’ levegő szabadon 
járhat hozzá, akkor eleintén habzik, és külö
nös az égŐ nádmézéhez hasonló szagot bo- 
tsájtki: későbben meggyül és lángal elég, 
maga után kevés finom szenet hagyván.

A’ Fojtósav által Alma savvá, későbben 
Sóskasavvá és végre Etzetsavvá változik.

Kénsavval meg melegítve eleintén meg 
barnúl , később meg feketedik-és kénsavatsos , 
szeszt fejtki; tömény Kénsavval igen felhevit
ve szénsavas szesszé (gas acidum carbonicum) és



vizzé változtatik; —  ha pedig tömény Kénsav
val és Tselaggal (Manganicum) lepároltatik —  
Hangyasavvá lészen ( acidum formicicum ) 

Kiüti az olvadékjából a’ Mészagot, a’ Sú
lyagot , a' Strontzagot és az Olmatsot, de ezen 
leváladékok felesleg való savban ismét fel olvad 
nak ; ellenben a’ Hamag. Szíkag és Hugyag 
tömény olvadékjaiból ezeket ki üti ugyan, de 
tsak akkor, hogy ha elegendő mennyiségben 
adatik hozzá jók. Ennél fogva leginkább a’ Ha
magra ellen ható(reagens)gyanánt használtatik.

Az Allyakkal különös sókat alkat; ezek köz- 
zűl V  borkősavas Hamag ,Szíkag , Hugyag , Ke
serag, Rézag, ha ki vannak éppen savval elé
gítve, vízbe olvaszthatok; a’ többi pedig majd 
tsak jiiem mind , különösen a' borkősavas Sú
lyag, Strontzag, Mészag, Olmats , Vasats, 
Tselag, Horgag, Onats, Hígats és a borkő
savas Ezüstag a’ vízbe fel nem olvadnak, —  
a’ vízben olvadékony borkősavas sók altaljában 
felesleg Borkősavval elegyítve nehezebb ol
vaszthatásúak lesznek; ellenben a’ kielégítés 
álapotjában a’ vízbe fel nem olvadó borkősa
vas Sók több Borkősav által felolvasztatnak.

A ’ Borkősavnak legnagyobb atyafisága 
vagyon a’ Mészaghoz, következik a’ Súlyag a’ 
Strontzag, és ezek után tsak a’ Hamag, Szíkag 
Hugyag és Keserag.

A ’ borkősavas Hamag, Szíkag és Hugyag 
mind egymásközt, mindmás borkősavas sók
kal könnyen alkatnak úgy nevezet kettős sókat 
vagy inkább harmadik rendbeli elegyeket. 
Ezek mind felolvadnak vízben. Az orvosi sze
rek közt a" következő borkősavas sókra akadunk:

Borkősavas Hamag; hamagos Borkő (Tar
tras Lixivae , Tartarus tartarisat.us) ; felborkö- 
savas Hamag, tiszta Borkő (Tartras Lixivae 
acidulus, Cremor Tartari, Tartarus depura-
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tus); a’ borkősavas hamagos Szikii': , szikagos 
Borkő, a' Seignett Sója (Tartras Lixivae et 
Sodae, Tartarus natronatus , Sal Seignetti).

A’ borkősavas hamagos Hugyag, az ol
vasztható Borkő, a* húgyagos Borkő ( Tartras 
Lixivae et A mmoniae,Tartarus solubilis Pharm: 
borussicae Tartarus ammoniatus ).

A' pórisos Borkő (Tartarus boraxatus, 
Cremor Tartari solubilis).

A ’ borkősavas hamagos Dárdats dárdatsos Bor
kő , hánytató Borkő (Tartras Lixivae et Stibii 
(inkább stibiosi) Tartarus stibiatus, Tarta* 
rus emeticus ).

A ’ borkősavas hamagos Vasats, atzélos Bor
kő , és a’ Vasas gömbök (Tartras Lixivae et Ferri 
(Ferrosi), Tartarus chalybeatus Globuli mar
tiales ).

Mind ezek, mind a’ többi borkősavas sók 
is nagyobb hévségben elbom lanak , megégvén 
t. i. a’ Borkősav, meg maradnak az Allyak 
vagy tisztán vagy mint szénsavas Sók.
Alkotó részei Gmelin szerént.
4Szerkesztető rész Szénö 24 nehézségű, rész 
2 1/2 Gyúló 2,5 —  —  —
5 Savító 4° —  —  —
1 SzerkesztetŐ rész—Borkősav =  66,5.

Éhez még â  jegesédett' savban
1 SzerkesztetŐ réfê /;viz 5,;, =3= <9 —  —  járul

---- ;------------- - ""  -----------------------------------
1 SzerkesztetŐ res2ryegesedett

Borkő sav =  /5,5.
vagyis 100 rész Borkő savban vagyon

Szénö 36, 09 Gyuló 3, 76 Savító 60, i5
íoo, 00

100 rész megjegesedett Borkősavban pedig va
gyon Borkősav 82,08, viz 11,92.



Gyógyszeres Értekezések
a'

Jallappadékról (Jalappina)
és

Hamany Zőldletről
( Chloridum Kalii)

melyeket a* Királyi Magyar Tudományos 

Mindenesség kémiai Oktatóhellyében készí

tett , és közönségesen el mondott

Eitel Fridrik,
Erdély Brassói Nevendék Gyógyszeres.

Kis Asszony Hava 29-én 1829 Eszt.

Pesten  

Özvegy Patzkó Josepha betűivel.



Optimum quemque niti decet, ut post se 

quoque Reipublicae prosit

Plinius.



III.
A’ Jalappadek. Jalappina.
Tudományos értekezések. (Litteratura.) 
Hume in the montly medico chirurgico 

revier April 1824* —  Frorips notizen Septem
ber 1824 No. 161, és a Schweigger N. J für 
Chemie und Phys. VIII 481. —  Dulk. Verl. 
Jahrb. für Pharm. XVIII Abtheil. I S t. 41.

Története. Sok ideig eggy óldalú volt 
a' növevények széllyel bontás által lett esmére
te , mivel minden növevényben, tsak a’ sok 
Savak találtattak; növevény Égvények (Alca
lia) vagy Égvénykék (Alcaloidea) pedig nem, 
mert a’ Húgyag tsak a’ Bomlás készítménye, 
melly a' rothadás által származik, és igy a’ no- 
vevénysavaknak nem lehet azt ellenéljen állí
tani. Az i8o5 Esztendő jeles az első tulajdon 
növevényi Egvény , vagy is Égvényke fel ta
lálása végett, a' midőn t. i. Gyógyszeres Ser
türner a' Mákonyban tulajdon Égvénykét., és
Savat talált; ezen új növevény Égvényeket, 
a’ régiektől való meg külömböztetés végett, 
Égvénykéknek ( Alcaloidea ) nevezték , ámb ár
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méltó jussal lehetne őket is Érvényeknek hív
ni. Hlyen tulajdon Égvényke találtatik a’ 
Jalappa Gyökérben is , melyet az iííiabb 
Hűmé fedezett fel, és kevésben külömbözik a’ 
rendes készítésétől az Égvénykéknek. Én is , 
nékem ez mesterművűl rendeltetvén, Humét 
követtem.

Készítés módja. Vettem t. i. Jalappa gyö
keret ( Radicém Jalappae) ezt porrá törvén, 
le párolt etzetben (Acet, destillat) 14 napig 
pá lítottam; a* világos festvényt meg szűr
vén , felesleg Húgyaggal (Ammonium cau
sticum supersaturans ) széjjel bontottam : ek
kor erős rázás közben ,az üveg fenekére , és ól. 
dalára jeges homok képpen a’ Jalappadék le 
szélt, mellyet a’ meg tisztítás végett ismét e- 
tzetsavban felolvasztván, abból égető Húgyag
gal le tsaptam.

Alkatm agyarázattya, A' Jalapipa Gyökér áll 
Keményítőből 
Gyantából 
Vonadékból 
T ojásfehérből 
Rostból 
Jalappadékból
mellyEtzetsavval képzel etzetsavas Jalappadékot

mellyek leszálnah.

Etzetsavból és Jalappa- 
dékbólEtzetsavas Húgyagot)

képzel. l  és az
C Húgyag le száll

Ezen munkálkodás közben az etzetsav,a 
pálitás alatt fel olvasztya a' Jalappadékot, és’



vele e g y ü tt  eggyesülvén, etzetsavas sót képzel, 
kevés festőt, és nyálkát vévén még fel a’ ben
ne foglalt víz; ha már az etzetsavas Jalappa
dékhoz égető Húgyag adatik, az utolsó az e- 
tzet savval eggyesül, leszállítván bellő e a’ Ja
lappadékot; de mivel a’ Húgyag eggy a’ gyen
gébb Egvények közzül, felesleges mennyiségben 
kell hozzá adni, hogy mind le szállíttsa a* Ja- 
lappadékot, és tőlle az utolsó részét is el von- 
nya az etzetsavnak.

Dulk vitatása :Humé próba tétele meg 
újításánál fedezte fel Dulk Königsber^ben, 
hogy ezen Égvényke nem egyéb, mint etzet
savas Jalappa Gyanta, külömb külömbféle 
váltó zásokkal, melly a’ kevesebb, vagy több me- 
nyiségben lévő sav, és gyanta eggyesülésétől 
függ, mellyek a’ meg kivántató, és kedvező kör- 
nyülállások között jegesedhetök. Meg me- 
legi tettvén, még a’ Gyanta széjjel bomlása előtt 
etzet, és kénsav repül e l, és ez adta az okot, 
hogy a'Jalappadék az Egvénykék sorából kitö- 
roltessék , ellent nem állván az, hogy az Ég
vényke Etzet savval való jegesedése eggy va
lódi tulajdonság, melly a’ növevény tárgyak es- 
mértető jelei közzé tartozik.

Tulajdonságai. Ezen az úton készülvén 
a* Jalappadék, fehér tő képekben jegesedik. 
íze , és szaga alig van, a' többi Égvénykéknél 
könnyebbnek láttzik, hideg vízben igen nehezen, 
vagy nem is olvad, melegben kevés mennyiség
ben , az Egény (Aether) reá befolyással nem 
bír, a Lang tulajdon olvasztója, a' Vonadék



( Extraclivum) és Festő ( principium colorans) 
tőlle könnyen el választathatik.
A J a l a p p a N e v e i  és esmértetö jelei. 
Jalappa szulák D, F \  Convolvulus Jallappa Lin. 
Jal&ppaPerkáta Ipomoea Jalappa 
IVagygyökű Perkáta. Ipomoea Macrorrhyza

Michaut.
tartozik Linné szerént: az öthímes

seregbe, Pent: M onog:
,, Jussieu „  Nyótzadikseregénelí T i

zedik rendében, 
a Szüleik nemű ekhez.

(lásd Berlin: Jahrbuch, 18o4, 64* a. 1820

Linné, ’s ő utánna többek a’ délígnyitó 
Méhpílist (Mirabilis Jalappa), a’ Jalappa gyö
kér Anya növevényének tartották ; de Houston
n e, és Menoville meg mutatták , hogy a’ Jalappa 
Szulák az Anya növevény, mellyről az esmé- 
retes Jalappa gyökér kapátik.

Nemi esmértetö Jelei: Csészéje öthasábú, 
tsupasz, vagyMurvás ; Bokrétája tőltséres, nagy, 
harangképü, és rántzos, bibéje fejes, lapos 
vagy hegyes , Gyümőltse, 1 , 2 , 3 , vagy négy 
rekeszű tok.

Ezen növevény vadon talál tátik Ameriká
nak melegebb részeiben u. m. Mexikónak szá
raz , és fövényes tájjékain , Vera Cruz , és Xalap
pa Városoknál , a* honnan 1610ben Jég elsőben 
liozattatott Európába, és nevit is kapta. Találta- 
tik még Florida,Károlina, és Georgiában. Virága 
kellemetes szaga miatt nállunk is termesztetik.



Ennek gyökere, melly gyógyszerül szolgál, 
nem tsak a’ vad növevénytől szedetik, hanem 
még Uj Spanyol Országnak , Xalappának , Ori
zábónak, Candobának tájjékain miveltetik is, 
még végtére a’ kereskedésben hozaltatík.

Faj esmértető je le i: Szára tekergődző , Le
velei szívképük. 3 , 5 ,  Karéjjúk, rántzos dur
va szőrnek, előli eggy kevéssé puhább sző
rűéit ; karéjjal hoszúkás tompák , eggy kevéssé 
tsípkések , többnyire kotsánnyi 3 virágúak, Bo
krétája széle félszer, magvai szöszösök, gyö
kere gumós.

A* Jalappa Szulák tekergődző növevény, 
gyökér gumói répaformák, nagyok , úgy annyi
ra, hogy néha 5o is nyomnak , kívülről szür
kés barnák, belülről fejérek , húsosok, és te
jesek, szára iró toli vastagságú —  18 — 20 
Jábnyi hosszaságú , ágas bogas , felül szőrös ; 
Levelei 1 1/2 - 3 hüvelyk hoszaságúak , és ugyan 
annyi szélességnek. Virága 1 hüvelyk liosz- 
szaságú , ibolya színű, néha halavány kék’,
(Lásd Berlin: Jahrbuch für die Pharmacie 21. 
33. 1 $ 6 0

Gyógyszerül szolgál a* Gyökere (Radix 
Jalappae , Mechoacannae nigrae) hozzánk jön 
2. vagy 4 részekre osztva , vagy karikákban vág
va, diónyi nagyságtól fogva,egész ököl nagy
ságig, résszeréntegésszen , résszerént pedig l'é 
vagdalva, külső része rántzos, durva, setét 
szürkés barna, néha kevésbé vagy!nagyobban 
világossabb , vagy setétebb, a' bé vágott részén 
Közönségesen v.lágossabb, és rendes karika



formákra cl osztva, kemény , kevéssé egyenet
len törésű, fényes gyantás, hol halavány, hol 
világos, eggy kevéssé nehezen törhető , pora 
barnás szürke, a’ gyertyánál mennél könnyeb
ben gyűl meg i és mennél jobban ég , annál jobb, 
a' szaga gyenge, émelygős, törés, vagy döi“ 
gölés által nagyobb mértékben észre vehető, 
ize eleintén édes, későbben undorító, és tar
tós kartzolást okoz. Főbb alkató részei festő, 
keményitő,és tulajdon gyanta. Cadet de Gassi
court szerént 100 rész száraz gyökér áll 10,0 
gyantából, 44,0 uiézgás festőből , 2 , 5  ke
ményítőből 2 , 5 Tojásfehérből, festőből, nád
mézből ’s kevés etzetsavból, vilió — só —  és 
szénsavas Hamagból, 4 ,0 . Mészagsó, —  5, o 
Viz, 29,0 Rost, és 2,0 veszteségből. Alkotó 
Részei Göbel szerént 36, 62 Szénő

9 , 46 Gyúló\
52 , 92 Savító.



A’ Hamany-Zőldlet.
Chloridum Kalii, Kalium chloratum , Sal 

digestivus Sylvii, Sal febrifugus Sylvii, Sal com
munis reductus, Murias Potassae, Murias 
L ixivae.

A ’ Hamanyzőldlet találtatik a’ Természet
ben , sok állati, és növevényi nedvekben, a 
Tenger vizében , az Ásványos sósvízekben , né
melly só aknákban, a' konyhasó forrásokban; 
a’ fojtósav mellet, mellyel atyafias Eredetűnek 
láttzik lenni, a’ Salétrom készítésekor; ezen 
felyűl , mint mellékes készítmény , a’ szénsavas 
Húgyag készítése közben, ha a’ zóldógyúlat 
savas Húgyag , alszén savas Hamag által bonta
tik el ; nem külömben a’ zöldlősavas Hamag 
készítésekor, és a’ szappan készítésénél, ha 
ugyan közönséges hamu lúg vétetik elősször 
hozzá , és konyhasó vettetik belé. De készít
hetni egyenes úton is, ha a’ Hamany, Zóldló- 
szeszben megég, vagyhaaz alszénsavas Hamag 
zóldlógyúlatsavval el bontatik, és meg jegesit. 
tetik , a’ mely utat én is követtem ezen készí
tésben. Vettem t. i. alszén savas Hamagot 
( Subcarbonatem Kali) , ezt vízben fel olvaszt
ván addig tsepegtettem hozzá feleresztett Z őld
lőgyúlatsavat ( Acid. hydrocloricum, seu mu
riaticum ) még a’ pezsgése meg nem szűnt, és 
a’ szén sav mind ki nem hajtatott.
Alkat magyarázattya

Alszénsavas Hanta

ya f  Szénsavból, mel 

gáll\ Hainagbol . >*A

elly elszái

Feleresztett zöldlőgyulatsav) Sósavas Hamag
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A' le szivárogtatott olvadékot el gőzöltem 
a’ jegesedé» pontjáig, melly tsak későbbre jön 
elő, és jegesedni hagytam, melly jegesedésalatt, 
minthogy a' Zőldlő savitatokkal merő képpen 
nem eggyesül; tehát a’Hamagnak Savítója a’Zőld- 
Togyúlat savnak a* Gyulojával vegyül, és vizet 
képzel, a’ Hamany pedig a’ Zőldlővel jeges tes
té lészen, és a’ Hamany Zőldletet teszi, melly 
is ha az elmondott úton készült, általláttzó kotz
kákban jegesedik, mellyek a’ szabad levegőn 
nem változnak, a' tűzön pattognak.

Kémiai használása 1. a’ só savas Hamag 
nem tsak felfedezi a’ Nehézanyt (Platinum) Ró
zsanyt (Rhodium) és Sziváranyt. (Jridium), ha
nem még azon felül mint külömb - külömb- 
féle kettőssókat, az olvadékjaikból el választya 
2. használhatni az Ezűstany leszállásánál, a’ 
só savas Szikag helyett, 3, mint minden ha
manysók a’ borkősav kikémlelésére alkalmatos.

Olvadhatósága Gay-Lussac szerént.
Hévmértéklet 100 C. —  "Víz olvaszt.

0, 09* 29, 21.
35° 74, 53.

52 , 39° 43, 5g.
79 5° , 99.

109 ■» 60 59, 26.

Azon pillantatban, mellyben a' Hamany- 
Zöldlet a’ vízben fel olvasztatik, hideget okoz. 
Így 5oo szem ]>orrá tört Hamany Zöldlet , 3200 
szem vízben , egy 5129 szem vizet foglalható 
üvegben felolvasztatván , az olvadás alatt a’ hév-



mérüt C — u ,  4*léptsőjéig szállíttya le , mikor 
ugyan annyi Szikany Zöldlet tsak —  1, o* szál
líttya, ezen külömbféle léptsői erányzatokat Gay 
Lussac használván, külömbféle léptsői kev - 
rékekkel, külömbféle Hév mértékletet állitot:- 
elő ( Annales de Chemie et de Physic t. XII 
p. 41. )

A ’ víz széjjel bontása által ismét zőld
lőgyulatsavas Hamaggá válik.

Tulajdonságai. Ize kesernyés sós, ha pe
dig a’ tisztátalan alszénsavas Hamag olvadékjá
ból jegesedik ki, úgy néhá oszlopos, néha bár 
ritkán nyóltzlapú jegekben jelenik meg,melly 
forma változtatás miatt vegyítése külömbféle- 
ségét lehet gyanítani. A ’ jegesedett Hamany 
Zőldlet áll eggy parány Hamanyból =  3g, 2, és 
eggy parány Zöldlőböl == 35 , 4* e’ szerént a’ 
parány vagy vegyiték mértéke a' Hamany Zöld
iéinek lészen 74 , 76. Száz szemben vagyon 53 
Hamany, és 47 Zőldlö. A* közönséges meleg
ségben merő ; folyová Iész vízben való felol
vasztása által, melly alatt elváltozik zőldlő- 
gyúlatsavas Hamaggá , vagy izzás közben ; gőz
zé válik a’ nélkül hogy elbomlana ; el száll a’ fe
liér izzó hévségben.
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IV.
Lang (Alcohol.)

L ang, vagy Boralék ( Alcohol) a' leles, 
vagy langos forrásnak szüleménnyé.

Forrásnak (Fermentatio) neveztetnek al
taljában mind azon változások, melyek ked
vező környűlállások mellett, az elhólt életmíves 
testeket érik, még pedig minden külső, kü
lömben bontó hatalmak’ befolyása nélkül, ön
kényt, az az, az elhólt életmíves testek’ tulaj
don, közelebb - vagy távolabb való alkató ré
szeinek viszszonos béhatása által, mely alkal
matossággal ezek más erányban eggyesülnek, 
és külömbözŐ újj vegyitékeket alkotnak.

Valamíg az életmíves test az életerő’ ol
talmában vagyon, mindaddig forrásba indúl
ni képtelen, de a’ forrással azon erők lendí
tik ismét munkásságokat, melyeknek törvé
nyeit az élet nélkül szűkölködő testek köve
tik; és haggyán —  valamely eggyes része 
az életmíves testnek forrásba indúlna, úgy 
azon részében az életerőnek előbb el - kell - 
pusztúlnia.

A ’ mely változások az életmívtelen , vagy 
az életmíves még életben lévő testekkel tör-



télinek, nem mondódhatnak forrásnak: ásvá
nyok, és sók nem a* forrás’ következésében 
m állanak-el; a’ portzellán agyagnak ama’ vál
tozását, mely azt nedves pintzében évekig 
való hevertében éri, nem nevezhetni forrás
nak tulajdonképpen, legfellyebb hasonlítólag ; 
az édes gyümőltsök’ megérése , nem tzúkorfor
rás , a’ tápláló nedvek’ vérré - való változása, 
nem vérforrás, valamint tsiraforrás ’s t. ef. 
síntsen. A ’ forrásnál megkívántató segédesz
közök : a' levegő , a’ v íz, ’s a’ hév’ akkorasá- 
ga, hogy a’ levegő* mérsékletét sokkal felyül 
nehaladja, ’s annak okáért még azon változá
sokat sem lehet a" forrásra fogni, melyek a' 
Zőldlő', a’ savak’ , az égvények’ , vagy az izzó
hévhez közel járó mérséklet befolyása miatt, az 
életmíves testekkel történnek,

A ’ forrás, termésének külömböző voltá
ra nézve , hol langosnak, vagy lelesnek ( fer
mentatio vinosa, seu spirituosa), hól etzetes- 
nek ( fermentatio acetica), hól korhasztónak, 
vagy rothasztónak (fermentatio putrida) ne
veztetik el.

Némelly forrás többes p. o. a* kenyéré, 
Régenten festékforrást is (fermentatio colo
rans) külömböztettek meg. Példa gyanánt 
emlegették az Indigót 's  a Mohkékfestéket 
(Lacca musica Lackmus)* Most már közön
ségesen tudva vagyon, hogy az Indig azon 
növevényekből, melyebben terem, tsupa pál- 
lítás által is kivonható, mely pállítás a’ R, 
45-dik egész 5o-dik léptsőjéig meg melegítte-



tett vízzel esik m eg, ’s melynek alkalmazta
tása naponként inkább divatba jö n ; minthogy 
általa szaporábban , több , szebb Indighez jut
hatni; azonban az indígtermő növevények a’ 
kékfestésre közvetetlen is alkalmaztathatnak, 
a* megfestendő szövevényportékákat leveikben 
mártván. Melyből kitettzik, hogy az Indig 
nem az ő kiválasztása végett használtatott for
rásnak szüleménye. Hassonlóképpen a’ forrás 
a* Mohkékfestéknek sem szülő oka, hanem a’ 
rothasztó forrás által lett Húgyag, minek okáért 
más Égvények isp. o. a’ Hamag, a’ Szíkag, a’ 
Mészag annak helyébe alkalmaztathatnak.

Ezen három forrásmódnak kedvező kör
nyülállásai, és tüneményei kölömbözők, ma 
gam ez alkalmatossággal, tsak a’ leles forrást 
illetőket említem meg, minthogy a Lang ál
tala készül.

Oly forrás neveztetik tehát langosnak, vagy 
lelesnek, melly langtartalmú folyadékot al
kot. Az ahoz meg kívántató környülállások 
a következendők.

1 .  Tsupántsak oly életmíves szerek al
kalmatosok a' leles forrásra, melyekben tzú- 
kor találtatik, ’s azon kívül még valami foj
tótartalmú alkotó rész, melly közönségesen 
élesztőnek (fermentum) neveztetik. A ’ tiszta 
tzúkornak lepárolt vízben való olvadékja, a’ le
les forrást elkerüli, tsak hamar megpenésze
dik , és nyúlós , ízetlen nyálkává válik; nyirkos 
élesztő pedig tzúkor nélkül azonnal rothad , 
a' nélkül, hogy a' leles forrásnak még tsak
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nyoma is vólna. De ha valamely tzúkor ol
vadékhoz élesztő járul, ezek tsak hamar egy
másra hatnak : az élesztő nem sokat változik , 
de a’ tzúkor tökélletesen bomlik, *s az alkotó 
részei újj erányban eggyesűlnek. A ’ leles for
rásra használtatni szokott növevény folyadé
kok, p. o. a’ szőlő , körtvély , vagy alma must, 
valamint némelly növevényeknek főzetje,vagy 
forrázatja, p. o. a’ Száladból készült Viríts 
( Decoctum Malthi ) nem tsak tzúkorral, ha
nem illendő erányban élesztővel is bírnak; 
hogyha nála nélkül szűkölködnek, hozzájok- 
kell tenni.

A ’ tzúkornak nem minden nemei a' Jeles 
forrásra alkalmatosok, alkalmatosok e’ k ;a ’ 
közönséges , avagy jegesedett, a’ por , a* nyálka, 
és a’ téjtzúkor , a’ perje gyökérből, gombák
b ó l, és az orgona lilából készült tzúkor ; alkal
matlanok: a* kőrösméz, a' higvíritztzúkor, és 
a* Sarcocollatzúkor , ’s á* Scheele édszere, avagy 
az olajtzúkor; ellenben minden fojtótartalmú 
növevényi alkotó részek, mint p. o. a’ pete
fejér , a’ siker ’s a1 t\ élesztő gyanánt szolgál
hatnak. Az élesztő tsak úgy lehet munkás, 
ha fellyebb való savítása által merő alakban ol
vadékjából kiválasztatik , de hogy a’ forrásnál 
maga is változik, vagy az által is hizonyítód- 
hatik , hogy bizonyos mérték élesztővel, tsak 
bizonyos menynyiségü tzúkor indittathatik for
rásba. ( Thenard szerént 100 rész tzúkorra 
2 , 5  élesztő kell.)



2. A ’ forrandó folyadéknak bizonyos foly- 
hatósága kívántatik meg. Száraz tzúkor szá
raz élesztővel elegy nem forrhat, szörp sűrű
ségig elgőzöltt must, tsak bajosan forr-meg; 
ellenben felettéb feleresztett tzúkor olvadékok, 
p. o. igen híg Viríts, vagy jávorviríts azon
nal vagy poshadni, vagy rothadni szokott

3. Tsak bizonyos hévmérséklet kedvez a’ 
leles forrásnak, legkedvezőbbnek láttzik a’ 
Reaumur’ hévmérőjének 10-dikétől a’ 18-dik 
léptsőjéig érő hév. A ’ fagy a’ forrást gátolja, 
ellenben nagyobb , mintsem az említett hév , 
másnemű bomlást indít. Mentői egyenlőbb 
a’ mérséklet azon helyt, hol a’ forrás végben 
m egy, annál rendesebb az, ’s aligha nem az 
az oka, miért lessz a’ bor némelly pintzék
ben jobb, mint másokban.

4. Minthogy a’ forrásnak eredett folyadék’ 
tetemetesebb mennyisége a* levegő’ mérsékle
tének változásaitól kevesebbé függ: annak oká
ért a'leles forrás’ rendes folyamatjának eggyik 
feltétele : a’ folyadék’ nem igen tsekély men
nyisége is. Néhány tsepp must a’ pohárban 
el-m arad, a* nélkül, hogy forrna; ellenben 
a’ folyadék annál elevenebben , szaporábban , 
és nagyobb megmelegedéssel forr, mentői, 
tetemesebb a’ mennyisége.

5. Végre némelyek szerént oly folyadé
koknak melyekhez idegen élesztő nem ada
tik, a’ levegővel való közösülése szükséges, 
legalább eleintén, hogy a' felolvadott élesztő 
felyebbvaló savítása által előbb kiválasztassák 1



a' m i, minthogy az electricitás által a' víz bom
lik, az ez alkalmatossággal kifejlő savító által 
is meg eshetik. Mások szerént a’ levegő’ kö
zösülése tsak azért kívántatik meg, hogy a’ 
fejledező szesz el - szálhasson, mely külöm
ben felettébb való ellennyomása által a’ forrást 
meggátolná.

A ’ leles forrásnak ezek a’ tüneményei: a* 
folyadék zavarodik, bár melly tiszta volt-is 
azelőtt, minthogy az élesztőnek eggyik része 
merő alakban válik külön; ezen különvált 
élesztőmorzsáknál számtalan apró buborékok 
támadnak, melyek, nagyobbakká öszszefoly- 
ván , könnyűségek’ következésében a’ folya
dékban felfelé emelkednek , míg a* felületére 
érkezvén elpattannak, ’s úgy a' sziszegést, és 
pezsgést okozzák; a* fejledező szesz megvizs
gáltatván tiszta szénsavnak talál tátik; az apró 
buborékok felúsztokban az élesztő részetskéket 
a’ folyadék' felületére emelítik - fel, hól ama
zok elpattanván, ezek egy réteget formálnak, 
mely a’ bontakozó szesz által gyakran meg- 
repesztetik. Azonban a’ folyadék’ mérséklete 
Reaumur’ 10dik léptsőjéből a’ 20-kig, gyakor
ta a' 25dikig hág-fel. Minthogy a’ tzúkros 
folyadékok már magokban is nyúlósok, *s az 
eggyúttal felolvadott nyálka, mézga, kemé
nyítő ’s t. a* f. által még nyúlósabbakká lesz
nek : tehát a’ fejledező szénsav által a’ felüle
ten habbá lesznek, mely gyakran az edények* 
aknáin kihág, és sokélesztőt ragad magával.



Ezen tünemények eggy ideiglen nevelked
nek , míg a’ forrás fő pontját eléri, azután las
sanként kissebbednek. Ha a1 szesz’ fejledezé
se meg szűnt, a’ lepel megszakad, a’ merő 
élesztő részek leülepednek, a’ folyadék meg
száll, gyakorta tisztább lesz, mintsem a’ for
rás előtt volt, de az édes ízét, ’s részint a* tá
pláló tulajdonságát is elvesztette, ellenben tu
lajdon nemű ízt, és illatot vett-fel, Lang tartal
ma miatt részegítő, ’s már most származása’ 
következésében külömbféle képpen neveztetik: 
úgy lesz p. o. a’ szőlőmustból bor, a’ feleresz
tett mézből méhser, a* gabonából, és kolom
párból pálinka, a’ tzúkornádból Taffía, vagy 
Rataffia, a nádmézből Rhum, a’ riskásából 
és az Areca - Catechu’ magvából Rak, vagy Arak, 
az árpa szalad virítsből ser , a’ szilvából Szilvo
rium, a’ Tatárok lótéjből készítik Kumiszo
kat, mellyből a’ lepároltatás útján A rki nevű 
valóságos Lang készül.

A’ kedvező környűlállások’ eltávoztatásla á- 
tal a' leles forrás magakadályoztatik, melynek 
a’ közönséges életben gyakran vétetik haszna.

1. Az élesztő’ elölése által akadályoztatik 
a' leles forrás. Ez vagy sok tiszta Lang hozzá” 
adása által, mely az állatnövevényi részeket 
mególtja, vagy Kénsav, Kénsavats , (Anslóg) 
kénsavas Mészag által, melyek az élesztőt el
rontják , esik - meg.

2. A ’ forrható testek’ szárítása által : úgy 
óltalmaztatik a’ forrástól a’ gyümőlts p. o. a 
szilva, szőlő s a' t.



3. A' fagy, és a’ forralóhév által, mely 
utóbbi az állatnövevényi részeket mególtja.

4. A ’ leles forrás , a’ menynyiségnek tse
kélyvólta által is akadályoztatik, p. o. midőn 
gyümőltsöt aszalunk azt gyéren szoktuk 
elteríteni.

5. A’ levegő elrekesztése által, Appert 
szerént egész gyümőltsök épen tartathatnak ; 
szintúgy a’ Kámpaniai bor’ készítése is azon 
állapodik.

A ’ Tzúkor áll sok savítóból, kevesebb szé
nőből,és gyúlóból. Sok savító kevesebb gyú
lóval lesz vízzé, mely a’ savítónak felel meg; 
szintén sok savító szénővel lesz szénsavvá, 
mely a’ szénőnek felel - m eg; annakokáért sok 
gyúló, a’ többi savítóval, és szénővel Langá ma
rad eggyesülve: azért némelyek a’ langos for
rást, úgy nézik mint a’ Tzúkor elsavítását, 
vagy más ként gyúlóztatását.

Minthogy a’ Lang (alcohol) ugyan azon 
alkotórészekből á ll, mellyekből a’ Tzúkor; 
mivólti külömbségek tehát tsupán tsak az al
kotó részeiknek külömböző m enynyiségű erán 
nyában helyheztetődhetik, a* mint ezen has
sonlításból is kitetszik.

Tzúkor L ang
Savító —  —  0,520 —  —  0,345.
Szénő —  —- o,4o5 —  —  0,520.
Gyúló —  —  0,069 —  I —  0,135.

Azomban a* forrás voltaképpen még nem 
eléggé esméretes, mert még mind' kérdésben 
forog: hogy hat az élesztő a' Tzúkorra? Né-



mely Kémikusok azon hasonlatosság által 
el tsábittatván, mely a’ forrás’ folyamatja , és 
a’ Volta oszlopa munkássága között vagyon, 
a’ langos forrást az electricitás által magyaráz
ták ; de ezen véleménynek is vágynak ellenve
tései , és végre ezen magyarázás által mégsem
juthatni a’ bizonyossághoz közelebb , minthogy 
az electricitás nivólta maga síntserí tisztára 
derítve, ’s a’ testek' minden változásait végre 
tsak az erők’ munkásságától kell származtatni. 
És mint hogy az erő, (mely Kifejezést m i
dőn a' szerény említi, ugyan akkor emberi 
gyarlóságát, és tudatlanságát őszintén megvált
ja ) az esméretes okozatnak esméretlen, és em
beri [ész által soha meg sem esmérhető oka: 
a’ langos forrás is tehát, valamint a’ testek* 
minden más változásai tsak jelenésképpen mint 
okozat esmértethetik meg

A’ forrás általjában, és különösön a' leles 
forrás tehát, mint az elhólt életmíves testek* 
erői’ munkásságának zűrzavart, és külömbö- 
zőleg meghatalmazott játéka jelen-meg, mely- 
környülállások olyatén , és nem másféle össze
találkozásakor tulajdon-nemű testek, itt ne
vezetesen a* Lang lesz.

Valamely leles folyadéknak lepároltatása, 
és a’ lepároltnak híggasztása által juthatni a’ 
Langhoz, noha nem tökélletes tisztához, mi
lyennek Lemery képzelte; hanem, Richter sze
rént, o ,15 —  0,20 vízzel elegy, valamint a’ le
párolt folyadék származása’ következésében, 
különös szamattal, és mellékszaggal, melyek



p. o. a’ tseresnyelelben, és tsekélyebb mérték
ben a’ Szilvóriumban-is a’ tsontárbél’ Kéklő
gyúlatsav tartalmától, a’ boraiéiban az etzet
től,vagy az etzet-és borkő Edénytől, a' gabo
napálinkában a’ kozma-olajtól származik, mely 
tisztátalanságaitól a’ Lang inkább, vagy keve
sebbé tisztáltathatik - meg.

A ’ Gyógyszeres, az austriai gyógyszertár*- 
útasítása szerént jó tulajdonságú Langot kell 
hogy tartson, az az olyat, mely meg - nem - 
tisztáltatva az emberi egésségnek ne legyen 
veszedelmes, egyéberánt könnyen tisztáltat- 
hassék. Ezen Lang készített szén, és égető Mé- 
szag felett lepároltatik , és jónak ítéltetik, ha 
mellékszaga , és szamatja níntsen ; azonban ha 
bizonyos erejű , mely a* levegő mérsékletének 
R. 74-dik léptsőjén a1 leggyengébbiknél, 0,910 
az erősebbiknél, 0,960 és a’ legerősebbiknél 
o,83o önsúllyot mutasson. Az elsőbbek híg- 
gasztott boraiéinak ( Spiritus vini rectificatus ) 
az utolsó pedig leghiggasztottabb boraiéinak 
—  (Spiritus vini rectificatissimus ) neveztetik.

A ’ közönséges életben szokásban lévő mó
djai a’ Lang jó - s erős-volta' megítélésének 
mind bizonytalanok, p. o. a' haboztatása, vagy 
valamely zsíros olajnak a’ Langba* való betsep
pentése, melynek annál előbb az aljára kelle
ne érnie , mentői erősebb a’ Lang; vagy a' meg
gyújtása, midőn a* hátra maradott víz’ meny
nyiségéből a’ Lang’ erőssége ítéltetik-meg, vagy 
pedig abból, ha valyon az alatta lévő puska
port, vagy vele megitatott gyapottat meg-



gyújtja - é. A’ Lang megvetésekor nagy béfo
lyása vagyon azon edénynek, melyben a’ meg
esik , ha tserép é, vagy ásany, mivel ez utóbbi- 
féle a’ víz* elgőzöltetését tetemesen elősegíti y 
másként pedig eggy nagyobbb mennyiségben 
elegendő víz lehet, hogy a'puskapor’ meggyú- 
lását meggátolhassa.

Tudományosan ítéltetik meg a’ Lang erős
sége , vagy a’ B. langmérőjével, vagy az önsú
lyánál fogva. A ’ B. langmérőjének léptsői kü
lömbféle művészektől készíttetett láptókonn 
külömböznek , mint-hogy elosztások ingó a- 
lapon épül; jobb tehát az önsúlyát megtudni  ̂
főképpen a’ hígságmérő ( Pyknometer ) által.

Grőning Koppenhágából, azon esméretes 
tapasztalást, hogy a’ Langal elegy víz annál 
alantabb mérséklet - léptsőknél buzdúl, men
tői több a’ Lang benne, arra használta, hogy 
a’ hévmérőt langmérő helyett alkalmaztassa.

Gyakorta Langra vagyon szükség, mely 
mind egyébb tisztátalanságtól, mind a’ víztől 
tökélletesen ment legyen, az az , az úgy ne
vezett víztelen , a’ vagy tökélletes tiszta langra 
(Alcohol anhydrum s. absolutum) A ’ készíté
se'módja, az e* tzélból haszonra fordítandó tes
tek' vagy kémiai, vagy hygroscopikai tulaj
donságán épűl.

A ’ Kozmaolajtól szabadúl a’ Lang, vagy ké
szített szén által, mellynek haszonvétele az ő 
szabad savító’ - tartalmán épül, minthogy ez a’ 
kozmaolajat elrontja ; ( mellyet Lowitz 1788 
esztendőben talált fel ( vagy a’ Langnak sok



vízzel - való elegyítése , és leszivárogtatása által, 
melynek oka az, hogy a' Lang rokonabb lé
vén  a’ vízzel, mintsem az olajjal , az eggyrend
beli felekező rokonságnál fogva a’ vízzel eggye 
sül, az olajat pedig kiválasztja, mely a’ szivá
rogtatáskor a’ papiroson marad. Végre Z eise’ 
tapasztalása szerént a* Mészany Zöldet, mások 
szerént a’ Mészag-is elrontja a* kozmaolajat.

A’ Lang etzettartalma valami ally p. o. a’ 
Hamu, a’ Hamag , a' Szikag , vagy a’ Mészag ál
tal köttetik - le.

Vizétől szabadíttatik a’ L an g:
i.}  Richter példájára , melyet én - is kö

vettem , ömlött Mészany Zőldlet, és utóbb - való 
híggasztás által: Két és háromnegyed rész na~ 
gyón higgasztott boralékra vettem egy rész 
Mészany Zőldletet, ezeket jól öszszekavartam, 
és lepároltattam.

Itt a* Mészany Zőldletnek a’ vízhez-való von
szódása , hogy vele eggyütt sósavas Mészaggá 
lehessen, a' történetek íőoka. E’ következen
dőket jegyzem-még meg:

i.) A' Mészany Zőldletet szerzém zŐldlŐ
gyulatsavas Mészagot eggy vas tégelyben izzván. 
Izzás közben buborékozva a’ Mészag’ savítójá- 
ból, és a’ Zőldlőgyulatsav’ gyulójából lett víz el- 
szált, annak utánna a’ lett Mészany Zöldlet meg
merevedett , és tsak a* veres ízzótűzben ömlött 
ismét, akkor azt eggy meleg vasmozsárba kiön
töttem, és mihelyt merevedni kezdett öszsze- 
zúztam, ’s tsak hamar a’ Langba vetettem.



a. A' Mészany Zőldletnek a Langal-való 
öszszetalálkozásakor sok hév fejtődött-ki, alkal
masint a’ víz' sűrüdése miatt, a’ mellett a* Mé
szany Zőldlet a’ Langban felolvadt.

3.) Ezen elegyetmár most egy dőltnyak
ból, melyet tsak két harmadáig tőlték-meg, 
eggy száraz üvegtőkbe , lassú hévnél Jepároltat- 
tam mindaddig, valamíg a’ gyengébb Lang ált- 
jövésétől félnem szükség nem volt.

4.) A ’ zőldlőgyulatsavas Mészag azon tulaj
donsággal bír , hogy az altynak többes eránnyá- 
val szokott eggyesűlni, mi által eggyrésze a' só
savnak megszabadul, és lepárolván a’ Langot 
eltisztátalanítja, a’ miről meg győződhetik az 
ember, ha a’ Lang fojtósavas Ezüstag’ olvadék
jával elegyíttetvén eggy mély edényben lassan 
lassan fele megégettetik, és akkor kióltatik; 
eggy dús váladék jelen-meg; ha a’Lang újra meg
gyújtatik , ismét több Ezüst Zőldlet válik-ki, 
mely alkalmatlanság még úgysem kerűltethe- 
tik-el, ha a’ Mészany Zőldlethez Mészag adatik 
( Dulk azt véli hogy ez alkalmatossággal nem 
Zőldlőgyulatsav, hanem Zőldlő jön által, mely- 
a* Langgal Zőldlő Égényt alkot, és hogy a* 
Z őldlőgyúlatsav tsak az égéskor lesz, mely a’ 
fojtósavas Ezüstagnak Ezüstagára hatván, a’ ket
tős felekező rokonságnál fogva vizet, és Ezüst- 
anyZőldletet tsinál, mely letsapatik)

2.) Lovitz szerént vizetleníttetik a’ Lang, 
alszénsavas Hamaggal lett keverés által. Ezen 
módot már Lull Raimund Pálmából (Város 
Majorka szigetben) a* 14 század kezdetével



tudta, a’ ki az úgy megtisztult Langot, Quintes
sentiának (Mercurius vegetabilis aquae vitae 
ardens) nevezte. O nevezte legelőbb a’ Langot 
Alkoholnak, melly szó eredetére nézve arabs, 
és tulajdonképpen a’ leg - jobbat, legfinomab
bat jelenti, \s azt állította, hogy a’ Lang az em
beri testnek fő vigasztalója. Boyle’ és Clauder’ 
idejében ( 1661— 1687) oly Lang, mely ab 
szénsavas Hamaggal addig rázattatott, míg ez 
többé meg - nem -nyirkúlt, Spiritus vini alca- 
lisatusnak, és ha utóbb lepároltatott Spiritus 
vini tartarisatusnak neveztetett.

Oly Lang mely magára lepároltatván a* 
B. 41 -dik léptsőjéig higgasztatott, tehát 0 , 
818 önsúlyú, alszénsavas Hamag felett- va
ló lepároltatása által-is a’ B. 47*dik léptsőjéig 
az az o , 795. önsúlyra vitethetik, de idegen 
illatot veszfel, az íbolyaszörpöt megzőldíti, és 
szénsavas Mészagos vízben dús váladékot okoz; 
Hensmans szerént pedig az oly Langból idő- 
múlta után szénsavas Hamag jegek válnak-ki. 
Izzott etzetsavas Hamag felett lepárolt Lang Da
buc szerént a* 46-dik B. léptsőig (0,79.5 ön
súlyig) vitethetik, de ez nagyon el-van-vál
toztatva, nagyon szúrós szagú, tsípős, szappa
nos, kesernyés ízű, 's az Ibolyaszörpöt zőldíti.

3.) Égető Mészag, izzot kénsavas Mészag, 
izzott kénsavas'Szíkag, izzott Szíkany Zőldlet, 
égetett és törtt timsó, vagy ugyan száraz agyag 
által - is a Langot inkább, vagy kevesebbé vizet
leníthetni, minthogy ezek rokonságoknál fog
va a’ vizet tüzetállóvá teszik; de Hensmann



szerént mindnyájan eltisztátalanítjálv a’ Lang 
ot, melyet pedzők által kitudhatni.

4.) Végre Sömmering szerént a’ marhahud
liólyag’ hygroscopticai tulajdonsága által - is a’ 
Langot vizetleníthetni, de Dulk, és Geiger sze
rént nem tökélletesen.

A ’ vizetlen L ang vízszínű tsepegtethető fo
lyadék, melly tulajdonnemü erős szagú és ége
tő ízű, a’ Reaumur’ 16-djk léptsőjénél 0,791-ön- 
súlyu (B. 47), rázásakor kisded hamar enyésző 
buborékokat formál , a’ világ’ súgárait nagyon 
töri, az electricitást szigeteli, semmi esmére
tes fagynál meg - nem - merevedik. ( Hutton ’A
mérikából ugyan azt hirdette, hogy a’ 0,798 
önsúlyú Langot mesterséges fagy által, mely 
a’ Reaumúr’ 63,2 fagyléptsőig ért volna, meg- 
fagylalta ; de minthogy a’ fagy előállítását el
halgatta , állításán sokan kételkednek. Ő a’ lan
got fagytában három rétegre látta oszolni) A' 
lang Reaumúr’ 5̂fagyléptsőjénél kotsonyasű
rűségü ; Tralles vizsgálásai szerént a’ Reaumur* 
21-dik fagyléptsőjétől fogva egész a’ 3o-dik hév- 
léptsőig olly egyenlően terül, mint a’ Higany, 
még pedig minden léptsőnek 0,00106 megfele
lő térrel , minek okáért a’ vizetlen Lang az a- 
lantabb mérsékleteknél hév mutató testnek i- 
gen alkalmatos, és megfestve hévmérőbe való
sággal alkalmaztatik. Az ily hévmérő kénye
sebb a’ higanyosnál, minthogy a’ Lang’ terjeszt
hető-volta a’ Higányét nyóltszor felyűlmúlja. A' 
Lang a’ 63-dik, (vagy a’ R. 176) léptsőjénél fő, 
és bontatlan lepároltathatik, különös pedig,



hogy a’ lepároJtatáskor előbb vizes, azután 
vízteien, és még azután mind inkább vízzel e
legy Lang járle; már a’ közönséges mérsékli - 
lénél a’ levegőnek nem kevéssé gőzölög-el; a' 
levegő’ közösülése mellett meggyújtathatik , és 
a’ nélkül, hogy kormot okozna , tiszta ugyan, 
de tsak kevéssé világító kék lángal e l-ég , az 
égésekor lesz víz, meg szénsav; az izzóhév alatt - 
is lassanként eléghet, ha meleg merő test ér hoz
zá,a’ mint a’ Davy’ izzómétse mutatja. Ha a’ Lang 
gőz formában izzó porczellántsőn jártatik-ke
resztül, úgy abban sok korom száll-le, melly 
megégetésekor maga után hamvat nem hágy, 
a’ szeszfogó edényekben pedig széngyúlós , 
szénsavas és szénsavatsos levegő találtatik. A' 
Lang az allyak sorába tartozik , és áll 
0,345 savítóból 
0,620 szénőből 
0,135 gyúlóból

A’ Víz  a’ Langgal hév eregetés közben min
den erányban eggyesül, azomban az önsúlya-is 
tetemesebb lesz; annak okáért az önsúlya’ vi’s
gálása legbizonyosabb mód az errősségét meg
tudni , de minthogy a''Lang vízzel - való eggye- 
sülésekor tetemes térfogyatkozást szenved, úgy 
hogy ez,az öszszes térfoglalatnak harmintzad* 
részinél - is többet teszen; tehát a' vizetlen Lang 
és víztartalma a‘ tsupa önsúlya által ki-nem - 
tudódhatik, hanem tsak ollyan lajstromok sze
rént, mellyek e' végre próbák szerént készít
tettek. A’ vízzel való rokonságánál fogva a’ Lang 
sok* vízben felolvadott, és benne fel olvadhat* t-



lan testeket letsap, valamint viszszont a - 
is a* Lantból; a’ levegőn valóelgőzőltetésében 
sok vizet von magához, ’s ha vizetlen Lang hüss
helyt, egy fíndzsában fedetlen állván, eggy ne
gyed résznyire el-gőzölgött, a’ megmaradott- 
nak önsúlya tetemesen nevekedett.

Hóval, vagy jéggel elegyíttetett Lang oly 
anyira elhúl, hogy a’ hévmérőben lévő Higanyt 
megfagylalja. ( Culloch és Tralles)

Savítóval elegy Langgőz formál puffanó le
vegőt, melly az electrikai szikra által meggyűl 
A* Lang szaporán való megégetésekor több víz 
lesz minta’ menynyit az elégett Lang nyomott, 
mert azon savító melyei a’ gyúló _eggyesííl , 
többet nyom , mintsem a’ szénő, melyei u- 
gyan az a’ gyúló Langgá volt eggyesűlve. Leve
gővel elegy Langgőz, ha lassan elég, a* mint 
az a' Davy’ izzómétsénel lesz, etzetsavat alkat, 
mely régentén métssavnak neveztetett.

A'Zőldlő a’ Langot tökélletesen el-bontja.
A ’ Kénő és a’ Vilió még forró Langban-is 

tsak tsekély mértékben olvadnak; de meghű
lésekor, vagy víz által jobbára belőle kiválnak.

A’ Hamag, a’ Szíkag és a’ Húgyag a’ Lang
ban olvadnak. A’ Hamag meg-van a’ tsípős 
Dárdany festvényben ( Tinctura Antimonii a
cris ) a’ Húgyag a' boralékos Húgyaglelben ( Spi
ritus salis ammoniaci vinosus.)

Némelly savak olvadnak a’ Langban p. o. 
a’ Benzoésav,  ̂résznyire a' Benzoéfeslvényben) 
a* Gubasav; ( a ’ Gubatsfestvényben). Mások 
a' Langot elbontják, *s készítik belőle az Egénye-



ket, (Aetheres) melyek Langal elegy ismét 
az úgynevezett édesített égényes Leleket (Spi
ritus aetheros ) alkatják. A’ Lang Kénsavval, 
résznyire változtatva, meg-vagyon az Elixi
rium acidum Halleri, - Rabelii - et Dippelii,- 
az Elixirium proprietatis cum acido-és az E
lixirium vitrioli anglicanum vagy Mynsichti
ben, ’s. a’, t.

A ’ Lang, mint vegyítést alig bontó test, 
használtik sok testek olvasztására; úgy lesznek 
a’ sok festvények ( Tinturae ; ) az illatolajokkal 
a’ fűszeres lelek, ( Spiritus aromatici ) a’ gyan
tákkal a’ gyantárok ( Vernices ) ’s a’ t.

Végre, a* Lang némelly sókat olvaszt, má
sokat nem ; de ezen tulajdonsága a’ víztartalma' 
hol egyenlő, hol viszszás erányában vagyon.

Az Égető Hamag (K ali causticum, Al
cali vegetabile causticum , Lapis causticus chi
rurgorum, Cauterium potentiale, Lixiva pura, 
Potassa pura) tulajdon - képpen a’ Hamag’ vi
zetje , (Hydras Kalici ) A ’ Hamag a'Hamany’ 
eggyik savitatja; a' Hamany pedik eggy máiglan 
bontatlan Á sany, mely a’ természetben sza
badon seholsem fordul-elő, hanem tsak mes
terségesen vagya’ Volta’ oszlopa’ , vagy a’ fe
jéren izzó*Vasany* közbenjárása által készülhet, 
és nehogy a' levegőből savítassék, kő-olaj 
alatt tartatik ; a' színe az Ónany’ és Ezüstany’ 
színe közt esik, Ásanyfénye erős ugyan , de igen



múlandó ; a’ R. 12-dik léptsőjén tsak o,865 őn
súlyú; R. fagypontján kemény, torka, leve
les jeges töretű, R. 15-dik léptsőjén oly lágy 
mint a' viasz , és valamint az, az újjak közt da
gasztható és formálható, R. 4̂ ‘dik léptsőjén 
olly híg mint a’ Higany, és még annak előtte, 
hogy veresen izzana zóldelló gőzzé lesz; a’ hévt 
és electricitást jól közli, hanem a’ mágnestől 
nem vonattatik, és maga sem vonja a’ vasat.

A ’ Hamany e’ földi testek közt legallyasabb, 
annak okáért a’ savítóhoz mindnyájok között 
leginkább vonszódik, vele, bár hól érje, azt 
minden kútfőből elvonván eggyesúl, és tsupán 
tsak tulajdon elszálhatósága’ közben-járásával 
engedi által a’ fehéren izzó Vasanynak. Berzé
lius szerént a’ Hamany a’ savitóval három e- 
rányban eggyesúl : a’ Hamag a Hamany’ azon 
savítatja, melyben egy parány Hamany egy 
parány savítót tart le-kötve, és másként vi- 
zetlen Hamagnak - is neveztetik. Ez vagy úgy 
lesz, ha egy parány Hamany ugyan egy pará
ny vizet bont-el, vagy ha a’ Hamany száraz 
savítószcszben megégettetik, és utóbb izzatik.

A ’ vizetlen Hamag igen égető, szürke, fény- 
nélkűl, torka, ( tsigás töretű ) merő test, mely 
a’ világos veres izzóhévnél ömlik, és tsak 
a’ legerősebb fejér izzóhévnél száll e l, a’ le
vegőn mérsékelve sokáig hevíttetvén feljebb sá
vúi. Alkotórészei: o,83 Hamany és 0,17 Savító.

A ’ természetben nem fordúl tisztán e lő , 
hanem sokféle más Ásanyakkal egyetemben 
sok kövekben és sókban, p. o. a' matskaezüst-



ben, ( Mica ) a' Leucites, - Feldspathum - Aphri
zites-ben, a’ Timkdben, a’ termék fojtósavas 
és (kénsavas Hamagban ’s a’ t. szintúgy a’ nö
vevények országában-is, külömbféle savakkal 
eggyesúlve találtatik, melyért növevényi Ég
vénynek-is, (Alcali vegetabile) neveztetik.

A’ Hamag a* vízzel akkora rokonsággal bír, 
hogy benne tetemes megmelegedéssel felolvad, 
és ha tsak anynyival vegyíttetik, a’ menynyi a*‘ 
vizetté való változtatására éppen elegendő, úgy 
ez a' kifejlő hév által olvasztatik; a’ levegő
ből-is von magának vizet, eggy úttal szénsavat - 
és elfoly. Ha már egyszer vízzel eggyesűlt, ab
ból annyit, a’ mennyi a’ tulajdon nehézsége 
0,16 része, oly erőssen kőt-le , hogy ez sem* 
mi hév által többé el - nem - választathatik , és 
ezen állapotjában képezi az általam készíttetett 
égető Hamag Vizetet. Készítése’ módja e’ k. 
Egy rész alszénsavas Hamag íorész lepároltt 
vízben vas serpenyőben olvasztatik, és 1̂  rész 
tört égető Mészaggal, mely részenként hoz
zátétetik, addig forraltatik, és kavartatik, még 
a’ lúg eggy ik része próbának okáért le szivárog
tatván sem mészagos vízzel, sem alszénsavas Ha
mag’ olvadékjával többé le-nem - tsapattatik , 
ekkor a’ lúg a* lett krétától elválasztatik, a' 
vas serpenyőben addig hamar gőzolögtetik - míg 
eggy hideg pléhre vettetett tsep lúg azonnal 
merevedik; akkor a’ Hamag egy haszsziai tégely
ben addig izzatik, míg oly folyóvá lesz, mint 
az olaj; már most arra-való formákba öntetik 
melyekben meghűlvén megkeményedik, ki-



vétetik, és megmelegíttetett jól bedugott ü
vegben tartatik.

Alkat magyarázatja:
., , TT ( Hamae — —- — olvad
Alszénsavas Hamag  ̂ Szénsav)

) Kréta leszáll 
Mészag — )

A' készítésénél megjegyezni valók e’ követ
kezendők: az alszénsavas Hamag, és a’ Mészag le
gyenek mentől tisztábbak, valamint a’ vas ser
penyő-is, és a’ kavarásra használtatott lapitz
ka-mentől fénylŐbbek. Ha a’ próbált lúg mé
szagos vízzel zavarodik, vagy savakkal vegyít
tetvén habzik, az annak a* jele, hogy minden 
alszénsavas Hamag még el-nem-bomlott; an
nakokáért több Mészagot adván , hozzá tovább 
kell főzni; ha pedig alszénsavas Hamag’ olva
dékja által zavartatik, az annak a’ jele, hogy 
kelleténél több Mészag adatott hozzá, mely 
maga - is felolvadott, és a’ Hamag lúgot e l
tisztátalanitja. Ezen hibát jobbíthatni szénsa
vas Hamag’ hozzáadása által. A ’ kréta a’ lúg* 
fejérítetett lengyólts zatskón való szivárogtatá
sa által választatik-el; meg-nem fejérített 
vászonból a’ Hamag-vizet festő-részt venne 
fel. (Mások a’ kréta* ülepedés által lett el-vá
lasztását javalják, de az említett mód hamaribb ) 
Az elgőzölgetéssel késni nem -kell, nehogy a’ 
lúg sok szénsavat vonjon a’ levegőből magába; 
minden állati vagy növevényi szeméttől meg 
kell a’ lúgot óvni, mert ettől megfestetik.

A’ Hamagvizet vagy fejér, vagy szürkéllő, 
merő, kevéssé tsillagos, inkább fŐldforma tő-



retű test, mely igen égető ízű; 1,708 önsú
lyú a’ veres ízzóhévnél Ömlik, fejérnél a’ igen 
égető szagú gőz formában lassanként elszáll; 
(valamint vízben-való olvadékjából - is a’ gőz 
által elragadtatok;)  ellenhatással fő mérték
ben bír. Alkotó részei: 1 parány Hamag, és 
eggy parány víz, a’vagy szám szerént: 0,84 Ha
mag, és 0,16 víz.

Tisztátalan az égető Hamagvizet, ha víz
ben felolvadva, és savakkal elegyittetve, sok 
szénsavaszseszt ereget, vagy mészagos vízzel 
nagyon zavarodik, noha tsekély szénsav’ tar
talma alig gátolódhatik; ha fojtósavval kielé
gíttetvén, és fojtósavas Ezüstag’ olvadékjával ve
gyíttetvén, ez benne zőldlőgyulatsavas Hama
got árúi-el; ha Húgyag Agyagot, és sóskasa
vas Húgyag sóskasavas Mészagot tsap - le.
Az égető Hamagnak a’ vízhez való rokonsága 
nagy, azért minden életmíves testeket elbont, 
melyekben annak alkotó részeire tatái, az i
déző rokonságnál fogva azokat vízzé készítvén, 
mely tulajdonsága miatt a’ seborvosok hasz
nálják. Vízben való olvadékja, ha 1,125 őnsúl
lyú (ha a’ tyúktojás rajta úszik) égető lúg
nak, vagy szappanosok’ lúgjának - is ( Lixivium 
causticum, Liquor kali  caustici, Potassa pura 
liquida, Lixivium Saponariorum ) neveztetik. 
Ezen folyadéknak a* mesterségekben, és a* 
gyógyszertárban, sok hasznát veszik.

A ’ Hamagnak vagyon más vizetje-is, a’ 
melyben 6 parány víz, 1 parány Hamaggal, 
vagy számszerént 0,54 víz 0,46 Hamaggal va-



gyón eggyesűlve, melly szörpsürűségü olvadék
jából általáttzó táblákban, oszlopokban, vagy 
nyóltzlapúban ( octaédrum} jegesedik, és víz
zel, vagy még inkább hóval, vegy jéggel ele- 
gyíttetvén nagy hideget okoz.

Az Égető Hamag a* Langban - is olvad, de 
azt résznyire vízzé, és némelyek szerént szén
savvá , mások szerént etzetsavvá változtatja las
san lassan, az ez alkalmatossággal kivált szé- 
nŐ pedig az olvadékot barnára festi, Ez az ol
vadék Tinctura Salis Tartari név alatta’ Gyógy
szertárban tartatik; de a’ máskent készíttetett 
tsípős Dádany festvénytol ( Tra Antimonii a- 
cris) mivoltára nézve nem külömbözik, mi
okáért a’ Burkus, és Bajor új Gyógyszertár sze
rént az égető Hamagvizetből Hamagfestvény 
(T ra  Kalina) név alatt egyszerűen készül.

A ’ ’síros olajakkal kenőtsforma szappanná 
válik ; szintúgy más növevényi, és állati, a* 'si
ros olajokhoz szító testeket-is szappanná vál
toztat mely tulajdonsága miatt a’ fejérítés 
mesterségében nagy a’ haszna.

A' savakkal való öszszeköttetései is , hól 
a' gyógyszertárban, hól a* mesterségben ha
szonra fordíttatnak.

Kovával három hasznos végyítéket tsinál. 
üveget, üvegvizetet, és kovafolyadékot.

Szénsavval: alszénsavas Hamagot, ( Sub
carbonas Kali ) és szénsavas Hamagot ( Carbo
nas kali)  Kénsavval kénsavas Hamagot (Arca
num duplicatum  ̂ és felkénsavas Hamagot 
(Arcanum philosophicum anti.)



Fojtósavval: Salétromot (Nitrum)  Etzet
savval : [az olvasztott etzetsavas Hamagot( Li
quor terrae foliatae tartami ) Borkősavval: a* 
borkősavas Hamagot ( Tartarus tartarisatus ) a’ 
Borkövet ( Tartras lixivae acidulus) borkősa
vas Szik Hamagot ( Tartras Lixivae natronatus )  
Borkősavval és Dárdatstsal a’ hánytató Bor
követ (Tartarus emet) Borkősavval Hamag, és 
Vasatstsal borkősavas Hamag Vasatsot (Glo
buli martiales) ’s a’ t. formál.

A* Hamag igen jó ellenhatója a’ Borkősav
nak , valamint ez viszszont a' Hamagnak. Más 
igen bizonyos pedzoje a’ Hamagnak a’ zőldlő
gyulatsavas Platina-is, melly a’ Hamaggal ne
hezen olvadó sárga kettős sót alkot.
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V.
Jegesített Fojtósavas Ezüstag.

Crystalli Argenti, Crystalli Dianae, Hydra
gogum Boylei, Magisterium Argenti, Nitrum 
lunare crystallisatum , Nitras Argenti crystal
lisatus. Krystallisirtes salpetersaures Silber.

A ’ jegesített fojtósavas Ezüstagot már Gé
ber Arabs ’a nyóltzadik században ésmerte, a* 
nélkül, hogy bizonyos névvel meg nevezte 
volna, és tsak a’ tizenhatodik századnak végé
vel, vitzentzai Angelus Szála által lett esmé
retesebbé, a’ ki ezen szert mind jegesített, 
mind öntött képben esmérte : az elsőbbet E
züst Remek készítménynek ( Magisterium Ar
genti ) vagy Diána jegének, (Crystalli Dianae) 
az utóbbit pedig, az az öntött képben, Pokol
kőnek (Lapis infernalis) nevezte. 1808-dik 
Esztendőben Bucholtz, és Proust által több pró
bák, és észre - vételek tétetődtek véle. Készíté
se módja minden Kémikusnál eggy forma, 
és következendő, a’ mely szerént én is],[ké
szítettem.



Vettem tsupa Rézanytól meg tisztított E- 
züstanyt eggy résszt, azt fel olvasztottam elég 
mennyiségű fel eresztett Fojtósavban (Acidum 
nitrícum dilutum) a’ folyadékot szivárogtatás 
által meg tisztítván, gyenge melegnél, üveg 
pároló tsészében, a’ jegesedés pontig el párol
tam, és hűvös helyre ki tettem jegesedni. ’A 
nyert Jégképekről le öntvén a’ lúgot, és lepá- 
rolt vízzel le öblítvén, jól bézárt, és bé borított 
üvegben el tettem.

Mihelyt az Ezüstanyt Fojtósavban tettem, 
a' mindjárt az utóbbi által hideg helyen már 
pezsgéssel fel olvadott, mely üdő alatt szá
mos sárgás gőz szált el.

Alkat M agyarázatja. Ha a’ tiszta Ezüst
anyt felolvasztom Fojtósavban, a’ Fojtósav 
áll: Fojtóból (Azoum) és Savítóból ( Oxyge- 
genium) az eggyik része a’ Fojtósavnak el bom
lik , mert a’ Savítója egybe köti magát az Ezüst 
annyal, és formál Ezüstagot (Argenticum) mely 
a’ másik részivel a* Fojtósavnak magát ösz
veköti, és alkot fojtósavas Ezüstagot (Nitras 
Argentici ) a’ Fojtó pedig kevés Savítóval, mint 
fojtós szesz (Gas nitrosum) elszáll, mely a’ 
levegőből magához Savítót szív, és fojtósavattsá 
( Acidum nitrosum ) lészan , mely sárgás gőz 
képiben elszáll. A ’ készítésnél arra kell főkép
pen vigyázni;

1 ször:Hogy sem sok, sem kevés Fojtó
sav hozzá ne adassék ; mert ha sok, az el pá
rolásnál, híjában elvesz, ha pedig kevés, az 
Ezűstany nem olvad fel egészszen.



2-szor: Hogy a* Fojtósav tiszta légyen, 
ha Sósavval (Acidum muriaticum) volna kever
ve , Ezüstany Zőldlet, ( Chloridum Argenti)  
eredne, mely az edény fenekén, túró képi
ben viszsza maradna. —  Ha Kénsavval ( Aci
dum Sulfuricum) kénsavas Ezüstag (Sulfas 
Argentici) mint motskos fehér por válnaki.

3szor : Hogy az Ezüstany tiszta légyen , 
mert ha Aranyat ( Aurum ) foglalna, az barna 
por formában viszsza maradna, mely a’ Fojtó
savban fel nem olvad, ellenben pedig, ha 
Rézannyal (Cuprum) volna keverve , az olva
déknak világosabb, vagy setétebb jkék színe 
lenne , mely a’ kevesebb, vagy több Rézagtól 
( Cupricpm ) függ.

Az Ezüstany ritkán találtatik a’ nélkül, 
hogy más idegen Asanyakkal ne lenne kever
ve, leg többnyire Rézannyal, a’ mely ezen ké
szítményt is tisztátalanná teszi, azért tehát 
szükséges az Ezüstanyt előbb meg tisztítani; 
mely tisztítás módja többféle u. m.

1 ször:Ha eggy rész Rézannyal bé motskolt
reszelt Ezüstany, két rész fojtósavas Hamag
gal (Nitras Lixivae, Nitrum) keverve, eggy 
tüzes öntő édényben el durrogtatik , az ömlött 
keverék, vízben fel olvasztatik, és a’ viszsza 
maradt tiszta Ezüstany meg tartatik.

Alkat M agyarázatja. A ’ fojtósavas Ha
m ag, vagy is Salétrom á ll: Fojtósavból, és Ha
magból (Kali) a’ Fojtósav pediglen Fojtóból, és 
Savítóból; hozzá adatván a’ Rézannyal kevert 
Ezüstany, mindjárt az elŐbbeni Fojtósavnak



eggy rész Savítójával egygyesúl, és Rézaggá 
válik mely vízben a* fojtósavatsos Hamaggal 
lel olvad, ellenben az Ezüstany mint jiemes 
tiszta Ásany (metallum) viszsza marad.

2szor: Ha árúbélí Ezüstany fel eresztett 
Fojtósavban felolvasztatik , és fel eresztett Só 
sav addig tsepegtetik belé, még tsak valami 
kiválik, ezen le tsapódott Ezüstany Zőldlet i- 
tatos papiros közt meg szárítva, két rész szén
savas Szíkaggal (Carbonas Natri) keverve osz- 
ve olvasztatik, és a' le szált Ezüstany meg 
tartatik.

Alhat Magyarázatta. Ezen munkatétel 
által az Ezüstany, valamint a’ Rézany is a' 
Fojtósavnak Saívtója által meg savíttatnak 
(oxydantur) és a’ széjjel nem bomlott részi
ben a’ Fojtósavnak fel olvadnak, mint Rézag 
és Ezűstag; hozzá adatván a’ Sósav (Acidum 
Muriaticum) melynek alkotórészei Gyúló (Hy
drogenium) és Zőldlő (Chlorium) az Ezüstag
nak pedig Savító, és Ezüstany, tehát a' Zőldlő 
leg nagyobb atyafisága miatt az Ezüstannyal 
eggyesűl, és turóképiben mint Ezüstany 
Zőldlet (Chloridum Argenti) leszáll; a’ Gyúló 
pedig Savítóval vízzé lészen. Ha a’ le tsapott 
Ezüstany Zőldlet, szénsavas Szíkaggal megöm
lik, a’ Zöldlő eggyben köti magát a’ lesaví- 
tott Szíkannyal, és formál konyhasót (Sal culi
nare) a’ Szénsav (Acidum carbonicum) el szál: 
az Ezüstany pedig tisztáim viszsza marad.

Tiszor Mely szerént én is tisztítottam : vet
tem közönséges arúbéli Ezüstanyt, azt fel ol-



vasztottam feleresztett Fojtósavban, melyet 
szivárogtatás által meg tisztítottam, és belé 
tettem kis darabokra vágott Rézanyt, mely ál
tal az Ezüstany tiszta Levél formában ki vált.

Alkat m agyarázatja, a’ Fojtósavas E- 
züstag áll: Fojtósavból, és Ezüstagból; az E- 
züstag áll Ezüstanyból, és Savitóból ; ha belé 
teszek Rézanyt, ez mint nemtelenebb Ásany 
azEzüstagnak Savitóját el húzza, és mint Rézag 
fel olvad, ellenben az Ezüstag Savítójátol meg 
fosztatván, mint tiszta Ásany kénszerittetik 
ki válni.

Az így meg tisztított Ezüstanynak veres 
fehér színe vagyon, keveset fest; minden Á
sanyak között (kivévén az Atzélt) leg nagyobb 
fénye vagyon; Hangja kellemetes és tiszta, 
ízetlen , büzetlen ; Levegőn , tűzben , vízben 
nem változik. Tulajdon súllyá 10, 474 egész
10, 5ooig. Olvad Wedgwood szerént a’ 28-dik 
léptső hévnél. Lágyabb a’ Rézanynál, és ke
ményebb az Aranynál, igenei nyújtható, úgy 
hogy 1 szem 4°° lábnyi hoszszaságnyira el 
nyújtathatik. A ’ Kénő (Sulfur) gőz által feke
tére bé futtatik; kevés savakban olvad , u. m. 
Sósavban nem, Kénsavban tsak fözésáltal, Foj
tósavban leg jobban, mely olvadék tiszta, 
színeden, igen nehéz, íze keserű, és úndorí- 
tó. Le tsapodik Kéngyulatsav (Acidum Hyd
rothionicum) által feketén; olvasztott kéklő
gyulatsavas Vas Hamag, vagy is Vérlúg (Prus
sias Lixivae et Ferri solutus, Lixivium Sang- 
vinis) és Gubasav (Acidum Gallaceum) által



Fehéren, Kénsav által motskos fehér színnel 
mint kénsavas Ezüstag(Vitriolum Lunae, Ar
gentum Sulfuricum) vízben fej olvad. Sósav, 
vagy is Zöldlőgyúlatsav által (Acidum mu
riaticum v. Hydrochloricum) mint Ezüstany 
ZóJdlet, fehér túró képiben, szénsavas Ha- 
mag (Kali Carbonicum) által mint szénsavas 
Ezüstag, mely a’ gyengébb növevény savak
ban is, u. m. Borkősavban (Acidum Tarta- 
ricum) Etzet savban (Acidum aceticum) és 
többekben fel olvad. —  Rézany, Vasany (Fer
rum) Horgany (Zincum) és más nemtelenebb 
Ásanyak által mint fénylő Ezüstany vál ki. 
Egygyesűl Arannyal, Higanyai, Rézanyal, Ké
nővel, Villóval ^Phosphorus) Gyúlóval - Szé- 
nővel (Carbonium) és több más testekkel.

Ha a' jegesített fojtósavas Ezüstag, Ré
zaggal vólna tisztátalanítva meg lehet esmérni 
a’ Jegei nagyobb, vagy kissebb kékes színé
ről , vagy jobban hogy ha reája tiszta folyó 
Húgyag (Amonia pura liquida) öntődik , mely 
által a’ Rézag szép kék színnel, mint rézagos 
Húgyag (Cupras Ammoniae) fel olvasztatik; 
az ilyen Jegek mindenkor nedvesek.

Meg lehet tisztítani, ha a" jegesített foj
tósavas Ezüstag lepárolt vízben fel olvasztatik, 
és újra jegesíttetik, de tsak az első tiszta fe
hér Jegek tartatnak meg, mert a’ fojtósavas 
Rézag könnyű olvadhatósága miatt, nehezen 
vagy nem is jegesedik. De ezen mód szerént 
sok Ezüstag hiában el vész; ázért mindég ta-



nátsossabb előre meg tisztított Ezüstanyt ven
ni ezen készítményhez.

A* tiszta Ezüstanyból készített fojtósavas 
Ezüstag jegesedik, három, négy, vagy hat ol
dalú Táblákban melyek tiszta fehérek, nem 
áltláttzók, a’ Levegőn nem nedvesednek, ha
nem világ, és hév által elbomlanak, és meg 
fekedetnek. Keserű ízűek, 1 rész hideg vízben 
fel olvadnak, forró Lang maga Súllyának ne
gyed részét fel olvasztya, de a’ meg hűlés ál
tal belőle ismét ki válik. Jegesedés vize nin- 
tsen. A 'kék Kémlő papirosnak színét nem vál- 
toztattya. Legjobb ellenható a’ Sósavra, mely
nek jelen létét akár szabadon, akár öszve köt
tetve más szerekkel meg mutatja. —  Az állati 
tetsteket, úgy mint Hajat, bőrt, tollat, s. a. 
t. barnás feketére festi.

Használtaik az úgy nevezett Pokolkőnek 
(Lapis Infernalis, Cauterium Lunae, Nitras 
Argenti fusus) készítésére, és a' Fojtósavnak 
tisztítására.

Alkotó Részei:
szász szemben vagyon 

Bertzélius Proust
1 Parány Ezüstag — 116 Ezüstag. 68, 2 69, 70
2 Parány Fojtósav — 108 J ojtosav. 31, 8 30, 30

vegyítek Mértéke 214 100, 0 100, 00

Kénsavas Rézagos Húgyag.
Cuprum Amoniacale, Cuprum Ammoniato 

Vitriolatum, Sal ammoniacus Cupri, Sulfas Cu- 
prici Ammoniacalis.

Ammonium haltiges schwefelsaures Kupfer.



A' Kénsavas rézagos Húgyag eredetének 
ideje bizonytalan, a’ Kínaiaknál előbb esmé- 
retes volt, mint Európában, leg először 1776- 
dik Esztendőben, Veiszmann által írattatott 
le, és lett esrnéretesebbé. Annak rendszabá
sa szerént eggy rész kénsavas Rézag (Sulfas 
Cuprici, Vitriolum coeruleum) három rész le 
párolt vízben fel olvasztatik , és olvasztott 
szénsavas Húgyag (Carbonas A mmoniae so
lutus) addig adatik hozzá, még az eleintén 
le tsapatott Rézag ismét fel olvasztatik, az 
olvadék el pároltatik, és jegesedik.

Alkat Magyarázatja. Az egygyik része 
a’ szénsavas Húgyagnak öszveköti magát a’ 
Kénsavval, és alkot kénsavas Húgyagot; a’ Ré
zag leválik, és a* másik része a’ Húgyagnak 
egygyesúl a’ Rézaggal, mintrézagos Húgyag, 
és fel olvasztatik, a’ Szénsav pedig elszáll.

1799*dik Esztendőben ezen készítés mód
ját, a' Svétziai Gyógyszertár az által jobbítot
ta, hogy az olvadékot nem elpárolás, hanem 
Borlangal (Spritus Vini) való keverés által ja
vasolta jegesíteni (mivel az által eggy része 
a’ szálló Húgyagnak el párol) mely rendsza
bást utóbb Hagen, Hermbstádt felvettek, és 
követtek; Westrumb és Trommsdorf az által 
gondolták meg jobbítani, hogy az olvadékot 
el párolás által töményíteni, Langal ( Alcohol) 
keverni, és jegesedni javasolták, de e’ szerént 
a' készítmény eggy forma nem lehet, mivel 
az elpárolás által a’ Húgyag' egygyik része el 
enyészik.



Az Edinburgi Gyógyszertár hetedik kiadá
sa szerént: arész kénsavas Rézag, három rész 
alszénsavas Húgyaggal (Subcarbonas Ammo
niae) üveg moszárban , kevés vízzel addig dör- 
göltetik , még a’ pezsgés meg szűnik. Ezen 
rendszabás azért nem a’ leg jobb , mível még 
mindég Szénsavat (Acidum carbonicum) fog
lal magában, és inkábbkeverélt mint valóságos 
vegyűlése az alkotó részeinek.
1820-dik Esztendőben kijött Ausztriai Gyógy
szertár szerént, eggy rész kénsavas Rézag, 
fel olvasztatik 3rész lepárolt vízben, melyhez 
addig adatik tiszta folyó Húgyag (Ammónia 
pura liquida) még az eleintén eredett váladék 
ismét fel olvadt, a’ folyadék gyenge melegnél 
el pároltatik harmad résznyire, és kevertetik 
eggy forma mennyiségű o,85o tulajdon súlyú 
Borlangal, és azután jegesíttetik.

1799-dik Esztendőben Acoluth eggy rend 
szabást közlött, mely még eddig leg jobbnak 
tartatik, különössen midőn 1708-dik Eszten
dőben Bucholtz meg jobbította; mely szerént 
én is készítettem. Következendőképpen: vet
tem eggy rész porrátört tiszta kénsavas Réza- 
got, ’s tiszta üvegben tettem , reája öntöttem 
tiszta folyó Húgyagot addig, még az eleintén 
eredett zöld váladék ismét fel nem olvadt; a' sziv- 
árogtatás által meg tisztított folyadékhoz, eggy 
széles szájú üvegben öntöttem 8rész 0,910 tu
lajdon sullyú Borlangot, azon vigyázattal, hogy 
eggymástol külön válva maradjanak , az az hogy 
a Borlang az olvadék tetején úszszon, és tsak



a’ szélekkel érjék eggymást. Eggynehány o
rányi tsendes állás után formálódtak tiszta 
kék színű jegek azon határon, mely & két 
folyadékot egymástól választotta; midőn a’ 
jegek formáltatni meg szűntek, azokat ki vet
tem , és az olvadékot, u fent úszó Langgal 
öszvekevertem mely munkatétel után még szá
mos jegek eredtek, azon külömbséggel, hogy 
az utóbbi Jegek kissebbek lettek. A ’ nyert kén
savas rézagos Húgyagot itató papiros közt szá
raz , de nem meleg Levegőn meg szárítottam, 
és tiszta, üveg dugóval jól bezárt, és be borí
tott üvegben el tettem.

Alkat Magyarázatja. A’ kénsavas Rézag 
áll Kénsavból (Acidum sulfuricum) és Rézag- 
bol (Cupricum) ha tiszta folyó Húgyagot hoz
zá adok, a’ Húgyag nagyobb atyafisága miatt 
egygyesül a’ Kénsavval, és képzel kénsavas Hú
gyagot ( Sulfas A mmoniae) a' Rézag zöld szin
nel kiválik; de a’ Kénsavnak kielégítése után 
a’ felesleg való Húgyag egybenköti magát a' 
Rézaggal, és felolvad mint rézagos Húgyag 
(Cupras Ammoniae), e’ szerént az olvadék fog
lal kénsavas, és rézagos Húgyagot, és azon kí
vül vizet. Ha most a* folyadékhoz adatik Bor- 
lang, a’ magához szívja a’ vizet, és leles folya
dékká lészen melyben az eredeti kettős só nem 
olvadható, és így kiválik jegesedés által. De 
hi Borlanggal a’ folyadékot mindjárt eggybe 
kevertem volna, a’ Só az üdő nem léte miatt 
nagyon apró tő képiben vált volna ki.



Az így készített rézagos Húgyag jegesedik 
hatóldalú oszlopokban melyek hosszában kar
tzoltak, fénylök, vagy sötét ég színűkékek, 
vagy tömény Lazur kék színűek. Erős húgya
gos, undorító, és értzes ízűek, más fél résznyi 
hideg vízben rel olvadnak, és az olvadéknak hú
gyagos szaga lészen. Langban nem olvadnak  ̂
szabad levegőben a’ Húgyag el enyészik. Jó 
ellenható (Reagens) a’ Férjanyra (Arsenicum) 
melyet olvadékjaiból almazőld színnel vá
laszt ki.

Ezen készítménynek két hibái lehetnek 
1 ször:Ha vagy szabad levegőn, vagy el 

párolás által készíttetvén, eggy részit a’ Húgyag
nak elvesztette volna, mely hibát az inkább zöl
des , mnt tiszta kék színe , húgyagos szaga, 
nehezebb olvadósága a’ vízben, és Jegei ösz
ve omlott por formája el árúi.

2SZor Ha tsak a’ kénsavas Rézagnak, és szén
savas Húgyagnak öszve dörgölése által készít
tetett volna; melyet esmérni lehet, a’ szürkés 
kék színéről, porformájárol, azonkívül Kén, 
vagy Sósavval való pezsgéséről, melyet a’ még 
benne! jelenlévő Szénsavnak el repülése okoz.

Alkoto részei Szász szemben vagyon.
2 Parány Húgyag — 34 Húgyag 26, 40 szem
1 — Hézag — 40 Hézag 34, 00 szem

* 1 — Kénsav — 40 Kénsav 32, 25 szem
1 — Víz — 9 Víz 7, 35 szem

1 Parány Jegeskénsavas
rézagos JHúgyag — 123 — —100, 00 szem
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VI.
Hamany Ibol at.

A' Hamany Ibolat, Ibológyúlatsavas Ha
magnak ( Hydriodas Ka li, Kali hydriodicum 
iodwasserstoffsaures Kali) neveztetett, hanem 
a*, tsak a’ vízben való fel olvasztás által lessz 
ezzé, szárazon pedig, és jegesedve is, a’ ké
mia leg újjabb állításai szerént Hamany Ibo
latnak ( Joduretum Kalii ,  Joduretum Potas
sii, Kalium Jodíd) neveztethetik.

A* Hamany Ibolat, valamint a* Szíkany 
Ibolat is a’ természettől, formáltatva több ten
ger parti, és magánn a’ Tenger vizénn úszó 
növevényekben jön elő, melyekből osztán 
az Iboló készül; ilyenek nevezetesen : a' Fucus 
Cartilagineus, F. Membranaceus, F. Filamen
tosus , F. Rubens, F. Nodosus, F. Serratus, 
F. Siliquosus, F. Palmatus, F. Filum, F. Di
gitatus, F* Saccharinus , Ulva Umbilicalis, 
U. Pavonia, U. Linza, és Zostera Oceanica. 
Melyeknek sűrített kifőtt levéből a' tömény 
Kénsav hozzá tétele által már Iboló gőz 
fejlik ki. Az ásványos vizek közzűl sokan ol
vasztott állapotban ibológyúlatsavas Hamagot



•foglalnak magokban. Akárhol találtassék a’ 
Hamany Ibolat a' természetben, egyenes útonn 
onnan nem lehet tisztán elŐ állítani ; hanem 
előbb belőlle Ibolót kell készíteni, és az Ibo- 
lót későb Hamannyal egyben kötni. Mert az 
említett hamuvá égetett növevények hátra ma
radt nem jegesedő Lúgja szárazra el pároltatván * 
és igen kevés vízben fel olvasztatván, ’s meg 
jegesíttetvén tiszta Hamany Ibolatot nem ad
nak , hanem a’ Hamany ,és Szíkany Zőldlettel 
örökké fertéztetve van. Mesterségen kell te
hát őtet készíteni, hogy maga valódi tisztasá
gában állíttathassák elő..

Készítése Módjai. Azon több utak köz- 
zűl, melyek a’ Hamany Ibolat készítésére java- 
soltatnak eggynehányat előfogok számlálni, 
előbb a* Hasszíai Gyógyszertár rendszabását 
adván elő, melyet magam is követtem.

i.) A' Hassziai Gyógyszertár szerént 4 
Lat Ibolót, 16 Lat lepárolt vízzel, és 2 Lat 
tiszta Vasany reszelékkel eggy üvegtökben (Cu
curbita vitrea) tettem; ez a’ keverék rövid 
idő múlva neki melegedett, és meg barnúlt, 
a’ le párolt víz széjjel bomlott, Gyúlója az 
Ibolóval eggyesúlt, és Ibológyúlatsavat formált, 
Savítója a* Vasanyra kötötte magát, melyet 
Vasattsá tett; ez osztán az Ibológyúlatsavban 
felolvadt melegítés által, ’s vele vegyülvén az 
egéssz olvadék színetlenné lett. Hanem mi
vel eggy rész Vasats olvadatlan maradt, által 
kelle szivárogtatnom itató papirosson. Most 
már ezen tiszta olvasztást 120 Lat le párolt



vízzel feleresztettem, és az egész vegyítékbeit 
tiszta alszénsavas Hamag olvasztást tsepegtet- 
tem , míg tsak leg kissebb le szállítást okoe- 
hatott. —

Alkat Magyarázatja, Itten az Ibológyú- 
Jatsav, a’ véle atyafiságosabb Hamaggal eg- 
gyesűl, és felolvadva marad, a’ kevésbé atya- 
fias Szénsav a’ Vasattsal vegyül, és olvadha- 
tatlan lévénn le száll.

Könnyenn el lehet tehát őket egymástól 
választani papirosan való szívárogtatás által, 
és nehogy valamely része az ibológyúlatsavas 
Hamagnak, a' szénsavas Vasatshoz ragadjon, 
ez úttal jól meg kell egynéhányszor lepárolt 
vízzel mosni, sőt végtére jól ki is kell nyom
ni. Ezt én magam is mind végben vivénn, 
az olvadékot el gőzöltettem a’ jegesedés pont
jáig, a' hátra maradt nem jegesedett olvadé
kot ismételt gőzölögtetés által jegesedhetové 
tettem, ’s mivel ezek a1 jegek színesek voltak, 
ismételt fel olvasztás által meg tisztítottam. A ’ 
jegesedés alatt az ibológyúlatsavas Hamag 
Hamany Ibolattá lessz , mely így megyen vég
ben : a* jelen volt víz el gőzöl; az Iboló sze
ret Ásanyokkal vegyülni, itt is tehát Gyúlóját 
el botsátja, ’s készteti a’ Vasatsot, hogy Ő is 
Savítójától váljon e l , a’ Gyúló a’ Savítóval víz
zé válván el gőzöl, az Iboló pedig a' Vasan- 
nyal eggyesúl.

2.) Készíthettyük a Hamany Ib o la to t, 
ha vízben olvasztott Hamaghoz Ibolót keve
rünk , itt is a víz bomlik e l , de mind két al-



kotó része az Ibolóval vegyül , meg oszlik te
hát itt az Iboló : eggy része a’ víz Savítójával 
Ibolósavat ( Acidum iodicum ) formál, mely 
a’ Hamag eggy részével vízben olvadhatatlan 
ibolósavas Hamaggá válik ; másik része a’ viz 
Gyúlójával Ibológyúlatsavvá lészen, és a’ hátra 
maradott Hamaggal öszveköttetvén az olvadék
ban marad; mind kettő le szivárogtatás által 
külön választatik, ’s az utolsó meg jegesíttetvén 
Hamany Ibolattá lessz.

Még ezen felül a’ papiroson maradt ibo
lósavas Hamag is könnyen által változtathatik 
Hamany Ibolottá , ha t. i. meg tüzessíttetik, 
mert ekkor mind az Ibolósav, mind a’ Hamag 
Savítójokat el vesztik, ’s így Hamany Ibolatúl 
eggyesülnek. Ha már erre víz töltetik, iboló" 
gyúlatsavas Hamaggá válik, innen ki jegesed- 
vén ismét Hamany Ibolattá lész.

3.) Ibológyúlatsavas Hamagot, ebből Ha
many Ibolatot készíthetek, ha a’ Langban fel 
olvasztott Ibolóhoz kéngyúlatsavas Hamagot 
adok (Hydrothionas Lixivae) : ez alkalmatos
sággal a' Kéngyúlatsav Gyúlója által megyen 
az Ibolóhoz, véle Ibológyúlatsavat alkotván , 
a’ magában maradt Kénő leszáll, az elvált Ha
mag eggyesűl, a’ formált Ibológyúlatsavval, 
és az olvadékban marad, a’ leszált Kénő el 
választatik átszivárogtatás által, a' tiszta fo
lyadék meg jegesíttetik, és Hamany Ibolattá 
lészen.

4.) Lehet még készíteni következendőkép
pen: az Ibolót langolt porrá törvén leparólt



vízzel felkeverjük, beléje eggy üveg görbe 
tsőt teszünk, melynek másik vége eggy más 
edényben é r; most már ebben az edényben 
Dárdany Kénetre (Stibium sulfuratum, An* 
timonium crudum) Zőldlőgyúlatsavat Öntünk 
( Acidum hydrochloricum ) : ez utolsó széjjel 
bontatik, Gyúlója tudni illik a* Dárdany Ké
nét Kénőjével eggyesülvén Kéngyulatsavvá 
(Acidum hydrotkionicum) lessz, mely szesz 
formában a’ görbe tsŐnn keresztül, az Iboló 
keveréken által mentében, Gyúlóját az Ibo- 
lónak oda engedi, Kénője pedig lé száll; ez 
a' munka sokkal könnyebben végben megy, ha 
az ibolós keverékhez kevés Lang adatik, mely 
az Ibolót olvasztva tartja, így a’ Gyúló annál 
könnyebben érintésben jöhet vélle. Ezen mun
katétel alatt eggy úttal több készítmények ál
lanak elő , az eggyik üvegben t. i. származik 
Dárdany Zőldlet, és Kéngyúlatsav, ez keresz
tül jön a’ másikban, abban Ibológyúlatsavat 
alkot, és Kénője le száll, ezutóbbi átszivárog
tatás közben az itató papirosson marad, a’ 
tiszta Ibológyúlatsav pedig átszivárog, mely 
alszénsavas Hamaggal ki elégíttetvén, előbb 
Ibológyúlatsavas Hamaggá léssz , kihajtván a* 
gyengébb Szénsavat, később pedig a’ jegese 
dés közben Hamany Ibolattá válik.

5. Közvetetlen érintés által is készül 
Hamany Ibolat, hanem mivel ezen utak köl
tségessebbek, tsak próbatélelül szolgálhatnak ; 
nevezeteseim a’, ha eggy parány Hamany, eggy 
parány Ibolóval öszve jön, mind ketten fel



melegednek, halvány violaszín világ tűnik fel, 
és Hamany Ibolat áll elő. b) Ha Iboló gőz 
Hamanyhoz érhet , ugyan azon tüneményei 
Hamany Ibolat terem, c) Ha az izzó Hamag
hoz Iboló góz botsáttatik, akkor a* Hamag 
Savítóját elbotsátja, Hamannyá válik , és eggye- 
sül az Ibolóval.

Rövidség okáért a’ többi módjait készíté
sének el halgatván, kevés szóval esmértetö 
jeleit fogom le írni.

A' Hamany Ibolat 4 lapu oszlopokban je- 
gesedik, színe valamint szaga sintsen, íze tsí- 
pós, majd nem maró, 0,75 vízben fel olvad, 
Langban sokkal könnyebben, a’ nedves leve
gőn apródonként elfoly, olvasztása R. 100* 
léptsőjén kezd fúrni, és akkor még 2 ,4  Ha
many Ibolatut vészén fel. Nagyobb melegség
ben megömlik, és az ízzásközben bomlásnél
kül el gőzölvén elszáll. Ha a’ hajdanában úgy 
nevezett három értz savakkal érintésben jön , 
akkor azokat változtatván maga is el bomlik, 
nevezetesen ha tömény Kénsav adatik hozzá , 
ez Kénsavattsá lész , Savítója eggy része a’ Ha
manyhoz átinenvén, a’ Kénsavats a’ formált 
Hamaggal eggyesül, az Iboló ki űzetik mint 
Ibolya színű gőz. Éppen e’ történik a’ Fójtó
savval is, mely Fójtósavattsá lesz, e’ mellett 
még víz is formáltatik. Ha pedig Zőldlőgyú
latsavval jön Öszve , akkor, valamint a’ V illó 
savval is, egyedül alibológyúlatsavatsos Ha
mag támad. A' Savatsok (Acida imperfecta) 
köz melegségben el nem bontják, az ásanyas



(Salia metalica) sók olvadékjaival ibolós Ása
nyakká, vagy ásanyas Ibolatokká lessz p. o. 
a' fojtósavas Ezüstaggal (Nitras Argentici) 
lessz fehér Ezüstany Ibolat, a’ fojtósavas Hígats
ból (Nitras Hydrargyrosi) sárgás zöld Higany 
Ibolat; a* Higany Elózőldletból ( Protochlori
dum Hydrargyri) veres Higany Ibolat; a’ foj
tósavas Olmatsból (Nitras Plumbosi) naránts 
színű Ólmany Ibolat; a’ fojtó vagy kénsavas 
Rézagból ^Nitras v. Sulfas Cuprici) hamu szí
nű rézanyas Ibolat: e* szerint az Asanyak 
Ellenhatói közzé tartozik;.

Fertőztetései. A*Hamany Ibolat fertőztet- 
ve lehet í-ször felesleg való Hamaggal, melyet 
fel fedez a’ sárga Rémlő papiros barnúlása.
2-szor Hamany, v. Szíkany Zőldlettel, a’ meg 
tetzik , ha Tselaggal ( Manganicum ) lepárol- 
tatik. Ekkor ugyan is az Ibolón kivűl Zőldlő 
Ibolat száll fel veres színnel, a’ Zöldietek bé 
bizonyításárá. 3-szor szabad Ibolóval, melyet 
elárul már maga sárga színe a'jegeinek. 4*szer 
ha hamar el száll , úgy zőldlőgyúlatsavas 
Hugyag vala benne; ha pedig a' tűzön meg 
feketedik, úgy állati v. növevény részekkel volt 
fertőztetve , melyek a“ nagyobb hévben szénné 
váltak.

Tisztítása módja. í-ször a’ felesleg való 
Hamagot tiszta Iboló gyulatsavval ki elégítjük. 
2-szor A ’ szabad Ibolótól gyenge melegítés 
által szabadíttatik meg, mely is el szálló lévén, 
ibolyaszín gőz formában el repül. 3-szor Az 
idegen sóktól valamennyire meg tisztíthatni



ha hogy előbb jól ki égetjük, azután hatannyi 
Langban fel olvasztván, ezen olvadékjából ki 
jegesítjük.

Alkotó Részei *
i Parány Iboló c= 125,o Száz Szemben 76,2 
1 Parány Hamany =  39,2 23,8

parány mértéke 164,2 100,0

Tömény Sósav
( Acidum hydrochloricum concentratum ,

Acidum muriaticum fumans )

Esmérte ezt már Basilius Bálint, készítvén 
Konyha sóból, és zöld Gálitz Kőből, Glauber 
165o-ben Konyha sóból, és Kénsavból készítet
te , és füstölgő só Lelnek ( Spiritus Salis fu
mans ) nevezte. Priestley 1773 leg előszször 
állította elő szesz formában. Scheele alkotó 
részeit mutatta meg, azt állitván, hogy Gyuló- 
tól fosztott Sósavból (Acidum muriaticum 
dephlogisticatum , Chlorium), és Gyúlóból áll. 
Davy, Gay Luszac, Thenard, és Berzélius 
alkotó részeit nyilván ki nevezték.

A’ legtöményebb Zőldlőgyúlatsav is 
vízből , és Zőldlőgyúlat szeszből áll. Ez a* 
Zőldlőgyúlat szesz találtatik a’ tűzokádó he
gyek’ gőzzében Húgyaggal vegyülve , Hamag- 
gal, Szíkaggal, és Keseraggal mind az életmi- 
ves ■ ( organicum ) , mind a' neméletmíves



országban. Formálhatni ezen szeszt, ha eggy 
Parány ZŐldlő, és eggy Parány Gyúló érintés
ben jön , ezek setéiben eggy másra nem hat
nak , sárgás vere§ üvegben is igen lassan egy- 
gyesűlnek, a’ nap világ által is lassan, de ha 
a’ súgárok fehér, vagy kék üvegben hirtelen 
reájok hatnak, meg gyúlnak, és tsattanás köz
ben eggyesűlnek, Nem külömben, ha tüzes
tégla, vagy lángoló testekhez érnek, vagy izzó 
tsövön keresztül botsáttatnak, vagy beléjek 
electrikai szikra eresztetik, heves tsattanással 
egygyé lésznek. Mivel pedig a* Zóldló nagy 
atyafiságban van a’ Gyúlóval, tehát a’ Gyúló 
minden eggyesűleteit el bontja , magához von
ván ezt, ’s vele Zőldlőgyúlatsavat formál. 
Lehet készíteni a’ Szíkany Zőldletből tömény 
Kénsavval, higanyos szesz fogó edényben. Ek
kor színeden, a’ Levegőnél nehezebb mint 
i : 1,278 ; száz Kotzka hüvelyk —  4° Sze- 
metnyom, nedves Levegőn eróssen füstölög, 
tulajdon fojtós szaga van, nem lélekzhetó, gyú- 
ladást, és bőr viszketést okoz, a’ mohkék fes
téket eróssen veressíti, nem é g , az égó teste
ket elóltya, melyek zöldes lángúakká lesznek 
az el oltás előtt. A ’ Levegői víz gőzzel tömény 
Zőldlőgyulatsav köddé válik, a’ jég hirtelen 
magában szívja, általa felolvadván, a' Víz hir_ 
telenebb miatta fel melegedvén; ugyan anyit. 
nyomó Zőldőgyúlat szeszt a’ víz fel nem szív
hat, hanem eggy pint térű víz, 480 Pint térü 
Ző lddőgyúlat szeszt szív fel, s általa tulajdon 
súllyá 1,2109 lészen.



L eg óltsóbb, és kőnyebb módja a’ sósavas 
Szíkagból (Murias Natri) v. Szíkany ZŐldletből 
készíteni, mivel az a’ természetben mindenütt 
elő jön , s könnyen kapható. Az Szíkany Zöld
let (Sal comunis) széjjel bontatik tömény Kén- 
savvízet által, melynek vize széjjel bomlik Szí- 
kagot , és Zőldlőgyúlatsavat formálván ; a* 
Kénsav a’ Szíkaggal egygyesűl, a’ Zőldlőgyu
l atsav kevésbé lévén atyafias kiválik; és 
mível el szálható le pároltatik. Lég egyene
sebb úttya a’ tömény Só sav, vagy is a’ Zőld- 
lőgyulatsav Készítésének ez: 2 ífc, az az 64 
Lat pattogatott Konyhasót meg törvén tsöv.es 
Dültnyakúba teszünk, a’ homok fördőben hely
heztetett Dűltnyakú , a’ Volf leg alább három , 
jég köztt hűtött fogóból álló Készületével eggy- 
be köttettik ; az eggybe kötések kövér sárral, 
azonfelül még tojás fejérével , és oltatlan mész- 
Szel bekent vászonnal meg erőssíttetnek; az 
első fogóban tsak anyi víz töltetik , hogy a' 
bátorság tsője vége el záródjon, a' második 
és harmadikban pedig 16, 16 Lat le párolt 
víz töltetik. A* Dűltnyakú tsőjébe a’ Velter Től
tsérje helyheztetik, melyen a’ levegőnek a’ 
Dültnyakúban való hatása tömény Kénsav ál
tal el záratik, most már eggy és fél fi) Lat 
tömény Kénsavvízet, lassan lassan a'Tőltséren 
által,a’ mint a buzgás megengedi, a’ Dűltnya
kúba tsepegtetik , ’s gyenge tűznél a’ tömény 
Sósav Gőzképpen ki hajtatik. A’ tüzet végre 
annyira nevelhetni, hogy a’ Dűltnyakú feneke 
meg tüzessedjék, addig kell alá tüzelni, míg



többé nem gőzölög. Nem lehet itt félni, hogy 
tömény Kénsav pároljon le, mert a Szíkag 
Örömest formál felkénsavas vegyítést ( Sulfa
tem acidulum, vel Supersulfatem).

Ezen kémiai munkálódásnak értelme e’ 
következendő: A ’ 64 Lat Szíkany Zőldlet áll 
25,5 Szíkanyból, és 38,5 Z őldlŐből, a’ 48 Lat 
tömény Kénsavvizet ellenben öszve tétetett, 
39,12 tömény Kén savból, és 8,88 vízből, ez 
a’ 8,88 Víz ismét 7,89 Savítóból, és 0,99 
Gyúlóból.

A ’ Tömény Kénsav által ki bontott Zőld
lŐgyúlatsav a1 viztől igen mohon fel vétetik, 
kissebb menyiségü vízzel tömény Zőldlőgyúlat. 
savat formál, mely ha tiszta, színetlen , által 
láttzóködforma fehér párát botsát a* levegőbe^ 
mely a’ tüdőknek igen ártalmas, a1 Világ meg 
nem változtatja, savanyú égető ízű, a’ növevény 
kék festékeket meg veressíti, utóbb semmivé te
szi , ’s minden tulajdonságával bír az erőss 
savaknak. Az allyakkal tulajdon sókat formál, 
és mennél töményebb , annál hamarább forr, 
és mind a’ három formában meg jelenik : me
rő (solidum) a’ Savítatjaiban, és a’ felette 
nagy hidegben, úgy hogy a’ Higanynál nehe
zebben merevedik , vajforma testé ; híg a* 
közönséges melegben; gőzzé lész a’ víz forrá
sánál alább való léptsőn. Meg fertőztetik gyak
ran Vasats, vagy Kénsav által; meg esmérhe:- 
ni ezen fertéztetést, ha sósavas Súlyag leszá
llást okoz benne , úgy Kénsav volt jelen , mely 
meg esik, ha nem tsöves Dűltnyakúban esett



a' munka, vagy túl a* renden sok Kénsav töl
tetett hozzá, vagy felette sokáig tüzeltek alá. 
A* benne lévő Vasatsot el árulja már sárga 
színe , és sáfrány szaga ; amattól meg tisztíthat
ni konyha sónn eső ismételt le párolás által, 
ettől pedig Vér Lúggal, míg tsak le szállíttás 
okozatik benne. tLeg nagyobb ellenhatással 
bír a’ fehér értzekre, melyeket vegyítéseikből 
szaru formában le tsap : úgy mintáz Ezüstanyt, 
Higanyt, ólmanyt, nem külömben a’ Húgya
gra, melynek szeszét zŐIdlogyúlatsavas Hú- 
gyaggá tészi. Ha igen tömény főzés által gyen
gébb lessz, ha feleresztett ellenben tömé
nyebbé válik; a* Volta oszlopa által ZőldlÖvé 
és Gyúlóvá bomlik. A ’ Pórót ( Borium ) kis 
mértékben fel olvasztja. Az Allyakkal örömest 
eggyessül, velek jegesedő sókat formálván, 
melyek a* jegesedés által közönségesen Zöld
letekké lesznek (Chloruretum vel Chloridum.)

Alkotó részei 1 Parány Zőldlő =  35,4 
i Parány Gyúló =  1,0

vegyiték mértéke tehát lészen =  36,4* 
vagyis íoo Szemben vagyon ZoldlŐ 97,25

Gyúló 2,75

íoo. oo.
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VII.
Értz - Kermes.

Veres kéngyúlatsavas Dárdats , Oxydulum 
Stibii hydro - sulfuratum rubrum, Veres Kén 
Dárdats, Kermes minerale, Stibium sulfura
tum rubrum, Pulvis Carthusianorum.

Ezen ásanyas készítmény a’ múlt század
nak elején találtatott fel, és azóltától fogva 
többféle készítés módokat tanítottak több Ké
mikusok. A ’ leg régibb készítés’ módja a’ Ba- 
silius Bálint Baráté abban á ll, hogy közön
séges Dárdanykénet (Antimonium crudum), 
szénsavas Hamag (Kali carbonicum), vagy 
szénsavas Szíkag, Széksó, (Soda depurata) ol
vadékban meg fozettetik, és a* még forró 
folyadék ált’ szivárogtatik, melyből a’ meg
hűléskor az Értz-Kermes (Kermes minerale) 
le ülepedik. Ezt a’ készítés módot vette fel az 
Austriai Gyógyszer Tár is , és e’ szerént ké
szítettem magam is , és pedig ig y :

Vettem hozzá 2 lat Dárdany Kénetet (An
timonium crudum), 2 font meg tisztáltatott 
Széksót, vagy szénsavas Szíkagot (Soda de-



purata) és 20 font le párolt vizet, (Aqua destil- 
fata). Ezeket eggyütt fél óráig vas serpenyőben 
lorraltam; a* niég forró folyadékot megszűr
tem itató papiroson, és állani hagytam, még 
lassan ki nem hűlt; a* kihűlés közben leüle
pedett szegveres port lágy meleg lepárolt víz
zel elegendően kimostam, és az árnyékon 
megszárítva eltettem. A ’ le öntött lúgba még 
egynéhányszor megfőztem a’ Dárdanykéne
tet, és így az ált’ szivárogtatás után mindég 
újj Kermest nyertem.

Mások a’ Dárdany Kénetet Hamany Kénét, 
vagy inkább Kén Máj olvadékkal (solutione 
Sulfureti Lixivae) főzték meg, a’ hól szintúgy 
a’ forrón ált’ szivárogtatott olvadékból a’ meg 
hüléskor kiválik az Értz-Kermes.

Westrumb a' Dárdany Kénetet tiszta Ha
maggal (Kali caustico) főzte meg, és úgy 
bánt, mint az előbbenivel.

Bucholtz Dárdany Kénetet ugyan annyi 
Kénsavas Hamaggal (Sulfas Lixivae) és £ rész 
szénnel az ömlésig fel hevíti, és ebből kíszí- 
vattatás, és ált’ szivárogtatás által kapja meg 
az Ertz - Kermest.

Fabroni, eggy rész Dárdany Kénetet (Anti- 
monium crudum) négyszer annyi Bor-kővel 
(Cremor Tartari) vévén, egyébbkéntúgy bánt, 
mint Bucholtz.

Westrumb pedig a' második készítésében
16 rész Dárdany Kénetet (Antimonium crudum)
17 rész égető Hamaggal (Lixiva púra), éseggy



rész Kénnel öntött öszve, egyébbként úgy
bánt, mint az előbbenivel.

Berzélius a’ Dárdany Kénetet (A. c.) szén
savas Hamaggal (Kali carbonicum) hozza ön
tésben, a' mit már annak előtte Bucholtz is 
javasolt volt, tsak hogy ez még azon kívül 
Kénöt is adott hozzá.

Dólfuss és Trommsdorff pedig szénsavas
Hamag (Kali carbonicum} helyett, szénsavas 
Szíkagot (Soda depurata) vettek.

Milyen okoknál fogva történnyen az Értz- 
Kermes (Kermes minerale) alkotása, még ed. 
dig elegendőképpen nintsen meg magyarázva, 
mert a’ Kémikusok az Értz-Kermes alkotó ré
szeiről való vélekedésekben eddig meg nem 
eggyezhettek, és annak következésében mind- 
eggyik külön módon magyarázza.

Berzélius, ki a’ veres Kén Dárdatsot (Ker
mes minerale) tsupa Dárdany] Kénetnek tart
ja, és azt állítja, hogy a’ közönséges Dárdany 
Kénéitől (Antimonium crudum) a’ leg kissebb 
részek’ öszve szerkeztetésében külömbözik, a’ 
munka’ történetét így fejti:

Ha a' Dárdany Kénetet (A. c.) szénsavas 
Szíkaggal (Natrum carbonicum) eggy ideig főz
zük, akkor a' víz’ elbontása által eggy része a* 
DárdanynalcSavítóval Dárdatsá (Stibiosum), a’ 
Kénője pedig a' víznek Gyúlójával Kéngyulat 
savvá lészen(Acidum hydrothionicum): ez mind 
a' kettő Szíkaggal öszve köttetik, és mint kén
gyulatsavas, és dárdatsos Szíkag a’ vízben 
lel olvad. Már ezen olvadék a' többi Dárdany

*
(



Kénetre úgy hat be, mint olvasztó, és így en
nek eggy része minden változás nélkül fel ol
vad benne; mihelyest pedig az olvadék meg
hűl , ezt ismét elereszti, mely is kevés vízzel 
öszvekötve le ülepedik. Ugyan a* történik ak
kor is , hogy ha nem főzés által, hanem ön
tés által készíttetik; mert itten is minden 
esetre előbb Hamany, vagy Szíkany Kénet tá
mad (Sulfuretum Lixivae, vei Sodae), mely 
azután a* fel olvasztáskor kéngyulats-savas Ha
maggá, vagy Szíkaggá lészen.

Tisztátalansága. Tisztátalan lehet az Értz- 
Kermes (Kermes minerale), hogy ha nintsen 
elegendőképpen ki mosva; ezt meg esmérjük 
abból, hogy ha sósavas Húgyaggal (Murias 
Ammoniae)öszve dörgöltetve Húgyag szagot fejt 
ki magából.

2-ször. Lehet berlne közönséges Dárdany 
Kenet (A, C»)» a’ nii leg inkább akkor tör
ténik, hogy ha az ált’ szivárogtatáskor a’ szűrő 
szerszám valamiképpen megszakadna ; az ilyes 
Ertz-Kerfnes motskos barna színű. A ’ tisztítása 
az Ertz - Kermesnek tsak akkor történhet, hogy 
ha tsak tsupán nem lett volna jól kimosva, 
mert akkor kimosás által az idegen részeket 
ellehet távoztatni ; ha pedig Dárdany Kénet 
volna benne, akkor egészszen újjonnan kell 
készíteni.

Tulajdonságai* A ’ Veres Kén Dárdats (Sti
bium sulfuratum rubrum) veres barna por, 
minden íz, és szag nélkül; hideg vízben fel 
nem olvad , forró víz egy részit elbontja ; ma-



1
gában a' nélkül hogy a* Levegő hozzá járul
hatna felhevítve elveszti a’ színét, és közön* 
séges Dárdany Kenetté lészen ; e* mellett töb
bek szerént víz is fejtödik ki belőlle, mások 
szerént pedig éppen semmi víz sem támad. A* 
Sósav (Acidum muriaticum) a’ közönséges Le
vegői mérsékletben eggynehány nap múlva 
szinte Dárdany Kenetté (Antimonium Cru
dum) változtattya. Tömény Sósav (Acidum mu
riaticum concentratum) nagyobb melegség
ben egészszen fel olvasztja, hanem akkor kén- 
gyulatsavas szesz (Gas acidum hydrothioni- 
cum) repül ki belőlle, és némelykor kevés 
Kenő marad el. —  Ha égető Hamaggal (Lixi
va pura) meg főzettetik, nagyobb részént fel ol
vad; Dárdatsot hagyván maga után.

Alkotó részei az Értz-Kermesnek, a'mint 
mondám, nintsenek még eddig bizonyosan 
tudva.

Berzelius, és Rose, ’s egyebek a’ veres 
Kén Dárdatsot Dárdany Kénetnek tartják, mely 
álló volna, 72,32 Dárdanyból, és 27,68 Kénő- 
b ő l, minden víz nélkül.

Philipps Dárdany Kénetnek tartja, de azt 
véli, hogy ebben igen kevés kéngyulatsavas 
Dárdats (Hydrothionas Stibiosi) volna vegyít
ve , a1 honnan is az Értz-Kermes veres színe 
eredne.

Mások az Értz- Kermesben vizet találtak; 
mint Robiquet, az Értz - Kermest ,
Trommsdorffal, és többekkel tsupa kéngyulat
savas Dárdatsnak tartják, melyhez azon ki

2



vü l, még kevesebb, vagy több Kénő volna 
keverve* Úgy Thenárd is száz rész Értz-Ker
mesben talált 72,76 részDárdatsot (Oxydulum 
Stib-ii) 20,5o rész Kéngyulatsavat, ^ i5  rész 
Kénőt (Sulfur).

Clüzel pedig 106,6 legszebb Ertz-Kermesben 
talált 83 Dárdátsot, 21,6 rész Kéngyulatsavat, 
2 rész Kénőt.

Buchner pedig azt állítja, hogy 100 rész 
veres Kén Dárdatsban (Stibium sulfuratum 
rubrum) 52,5 rész Dárdany Kénetet (Antimo
nium sulfuratum) 27,5 rész Dárdátsot, és 20 
rész vizet talált volna; de az ilyen Kermes 
bizonyossan tiszta nem vólt.



Az Ibológyulatsavatsos Hamag
ról.

Ibológyúlatsavatsos Hamag (Hydriodis Lixi
vae, Hali Hydriodosum).

Közönségesen így készíttetik* 1. rész Ha
many Ibolat (Joduretum Kalii, Kalium Joda
tum) és fél rész Iboló (Jodium) 225 rész vízi
ben fel olvasztatnak. Én pedig következő mó
don készítettem :

Eggy rész langolt porrá törtlbolóhoz (Jo
dium) és 3 rész vízhez, eggy félrész Vasport tet
tem ; a’ Keverék nem sokára meg melegedett' 
mint eggy forrt, meg bámult, és ismét kide
rült , a’ mikor a’ folyadékot a* papiroson 
ált'szivárogtattam, még 7 rész vízzel fel ol
gítottam , és addig adtam hozzá vízben fel ol
vasztott alszénsavas Hamagot, (Subcarbona- 
tem Kali solutum), még tsak levaladékot oko
zott; a’ leváladékot ált' szivárogtatás által a* 
folyadéktól elválasztottam, és még eggyné
hányszor tiszta vízzel ki szívattam ; az egész 
Lúgot 8 részre gyengén elpárologtattam, és 
akkor még eggy rész Ibolót (Jodium) olvasz
tottam fel benne.

Ezen munka’ történetét igy lehet magya
rázni; ha Vas, és Iboló vízzel öszve keverte
tik , akkor a’ Vas tudni illik elragadja magá
nak a' víz Savitóját, és így Vasattsá (Ferrosum) 
lészen; az Iboló pedig a' Gyúlóval' Ibológyu-
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latsavat alkat, mely kettő öszve kötve mint 
ibológyulatsavas Vasats (Hydriodas Ferrosi) 
a' vízben fel olvad.

Ha ezen olvadékhoz alszénsavas Hamagot 
(Carbonas Lixivae alcalinus) adunk, akkor 
az erőssebb Hamag elhagyván a’ Szénsavat, a* 
Vasatstól elvonja az Ibológyulatsavat; a’ Va
sats pedig az elhagyatott Szénsavat foglalja el 
magának; az ibológyulatsavas Hamag (Kali 
hydriodicum) a’ vízbe felolvadva meg marad, 
a’ szénsavas Vasats ellenben abból kiválik.

Ha most az Ibológyulatsavas Hamag ol
vadékhoz mégeggy rész Ibolót adok, akkor ez 
az Ibológyulatsavnak a’ Gyúlójából felét ma
gának elfoglalja, és így mind a’ kettő lboló- 
gyulatsavattsá lészen, (Acidum hydriodosum); 
mely a’ Hamaggal a’ kívánt ibológyulatsavat- 
sos Hamagot adja (Kali hydriodosum).

Tisztátalansága. Tisztátalan ezen készít
mény alig lehet, ha tsak szánt szándékkal vala
miképpen megnem rontatna, a1 miről eddig 
még semmit sem hallottunk.

Tulajdonságai még nem igen esméretes- 
sek ; tsak azt tudipk, hogy eggv setét barna, 
értz-fényü folyadék* mely az ált' nézésnél 
veresnek láttzik ; szaga majd nem olyas, mint 
az Ibolóé , íze kesernyés. Ha vízzel öszve vegyít
tetik, vagy meg melegíttetik, vagy több ideig 
a’ levegőn áll, akkor a’ felesleg lévő Ibolót kí
botsájtja.

Alkotó részéi: Hamag (Kali) és Ibológyu
latsavats (Acidum hydriodosum).
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VIII.
Borsadék,

(Piperina).

Minekutánna Gyógyszeres Sertűrner a’ Má
koay széjjel bontásánál növevény Savat, és 
növevény Égvénykét ( Alcaloideum) talált,  
és ezen állítása Gay Lussac által 1817-ben 
meg erőssíttetett, több Növevények vi’sgáltat- 
tak meg ezen az úton. Nevezetesen frantzia 
Kémikus Pelletier a’ Borsot is vizsgálat alá vet
t e , ’s abban a’ zöld igen keserű, és maró gyan
tás részen kívül, jegesedhető Testet talált, 
melynek elő állítása nem felette terhes, és 
a' találója által elő adott, e’ következendő mód
dal eshetik meg.

A’ meg tört fekete Bors Langban meg 
főzetvén, a’ meg hűlt le szivárogtatott Olvasz
tás le pároltatik , a’ kivonat le párolt vízzel 
kevertetik, mely belőlle a* vízben olvadható 
részeket kivonnja, a’ gyantás rész a’ Borsa- 
dékkal olvasztatlan marad, ez az utólsó erős



Langgal fél forraltatik, és a’ meg hidegedés 
közben a' Borsadék belŐlle ki jegesedik.

Oersted Prof. Úr , a’ langos kivonatot 
ki elégíti ZőldlŐgyúlatsavval (Acidum hydro
chloricum, seu muriaticum) , vízzel az egész
szét felereszti (d ilu it) , a’ le vált Gyantától 
szivárogtatással el választja, akkor Hamaggal 
széjjel bontja. Itten a’ Zőldlőgyúlatsav , mely 
előbb a’ Borsadékkal eggyesűlt, a* Hamaggal 
egyben kötődik, és a’ Borsadék leszáll; mely 
forró Langban fel olvasztatván , abból ki je
gesedik négy lapu, tsapinósón tsonkított Osz
lopokban, mellyek színetlenek , által láttzók , 
majd nem ízetlenek, a’ Vízben fel nem olvad
nak, sőt ha a’ forró víz fel veszi is őket, a* 
meg hülés után magoktól le szállanik. Száz 
rész Egény fel olvasztja , könnyen fel olvad 
Langban, mellyből víz által le száll, hason
lóképpen a’ szálló Olajokba, ’s ezekből is le
száll. —  A’ Borsadék mivolta még nem vilá
gos egésszen; a’ Találója közép Testnek hiszi 
( Amphoterum ) ; Oersted Egvénynek lenni 
állítja (A lc a li) , mely hihetőbb is, mivel bi
zonyos savakkal eggyesül. Fojtó benne nem 
találtatik, a* víz forrása léptsőjén megömlik ; 
száraz lepárolás által Gyúló szeszt, vizet, Etzet- 
savat, és olajat ád, Húgyag nélkül. Rézag
gal ( Oxydum Cupri) tüzessíttetvén Fojtó be- 
lőlle ki nem bomlik. Fojtósavval elébb zöl
des sárgává, azután narants színűvé , végre 
veressé lessz; felesleg való fojtósavval fel ol
vad, az Olvasztásban Sóskasav, és sárgáké-



serüség van. A’ Kénsav meg veressíti, de meg 
nem változtatója; a ZŐldlőgyúlatsav meg sár
gíttja. Némelyek szerént a’ Kénsavval kön
nyen fel olvadó sót formál. Etzet savban kön
nyen fel olvad, ’s tollason jegesedik ; vízzel 
belőlle le száll. Alkotó részei 60,95 Szénó, 
8,12 Gyúló, 10,92 Savitó.

A’ Bors Napkeleti Indiai Tsemete, Két
hímes, Háromanyás Linné szerént. Borsne
mű Jussieu utánn. Nemijelei: Barkái (Füzér
jei  ̂ féligmeddig megszaggatott yirágúak, Tsé
széje níntsen, két óldalaslagálló paizsos , vagy 
szálas pikkelyek alatt két Hím , és 3 anya űl ; 
anyaszára nintsen , bibéje paizsos szemszőrős; 
Bogyója eggy magvú, már ma 263 faját szám
lálnak. Faji jelei. Levelei széles tojásformák 
kihegyzettek, 7 eresek, bőrformák, símák; 
tekergódző, bötykös, kattsos szára hegyén ál
lanak füzérjei. Nevezetesen a’ fekete Bors Tse- 
metének igen hosszú, vékony, girbegurba, böty
kös, kétkétágú száránn, a’ rövidszárú levelek 
váltogatva állanak , ezek ellenében nőnek az 
eggyes 3 —  5 hüvelyknyí füzérek ; bogyói előbb 
zöldek, azután veressek, később feketék. Az 
éretlen zöld bogyókat hirtelen meg szárítván, 
azok meg feketédnek , és meg rántzos ódnak , és 
fekete Bors név alatt eladatnak; a* megért bo- 
gyókat vízben pállítván , külső hártyájokat 
elvesztik, és fehér Bors név alatt jőnek elő.



Narants színű kéngyúlatsa- 
vas Dárdats,

(Oxydulum Stibii hydrosulphuratum 
aurantiacum )•

A ’ narántsszínű kéngyúlatsavas Dárda
tsot készítettem az Austriai Gyógy-Szer Tár 
3-ik kiadása szerént. Vettem 1 ft  az az 36 
Lót al-szénsavas Hamagot ( Subcarbonatem 
Kali), és 2\ífe 60 Lót égető Mészagot (Calx 
viva), melyből vízzel maró Lúgot, vagy is 
Hamagvizetet készítettem; a* le szivárogtatott 
maró Lúgban főztem 7 Lót Dárdanykénetet 
(Stibium crudum), és 11 Lót Kénőt, egészszen 
a’ Kénő fel olvasztásáig; a* le szivárogtatott 
olvasztáshoz fel eresztett Kénsavat ( Acidum 
sulphuricum dilutum) adtam , még tsak leszál
lást benne észre vettem. A' fel olvasztott égető 
Hamag Vizetben (Lixivium causticum ) mind 
a' Kénő, mind pedig! a’ Víz széjjel bomlása 
által okozott kéngyúlatsavas Dárdats fel olvad, 
még a Hamag sem marad égető állapotban , 
hanem Kéngyúlatsavval eggyesülven kettős sót 
formál, melyben a’ Kénő egészszen fel olvaszt
va marad; hozzá adódván már a’ fel eresztett 
Kénvav, a’ Hamagot magához húzza atyafias 
lévén vélle , ki hajtja belőlle a' Kéngyulatsa
vat, mely pezsgés alatt el repül (melyértsza-



bad Levegőn kell készíteni) ;  a* Hamagtól el 
vont KénŐ a* kéngyúlatsavas Dárdattsal le száll, 
( praecipitatur ) ,  mely meg mosatván narants- 
színű kéngyúlatsavas Dárdattsá lessz.

Alkat Magyarázattja.

A* maró Hamag* Vizet készül Vízzel* 
Hamagból, és égető M ész-agból; az alszén- 
savas Hamag ( Subcarbonas Kalij) áll Szén
savból ( Acidum carbonicum ) ,  és Hamag
ból (Ka li): a’ Szénsav öszveköttetik az égető 
M észaggalés formál belőlle szénsavas Mésza- 
got,vagy is Krétát (Carbonatem Calcariae), 
mely le tsapatik , az olvasztásban marad 
Hamagvízet ; adatik hozzá Dárdanykénet , 
és KénŐ, a’ Víz széjjel bomlik: a’ Víz áll 
Gyúlóból , és Savítóból, a’ Dárdanykénet 
Kenőből , és Dárdanyból : a* Víz Savító- 
ja Öszve kötődik a1 Dárdannyal, ’s formál 
Dárdatsot ( Stibiosum) ,  a’ Gyúló eggyesűl a' 
Dárdanyban lévő Kenővel, ’s formál Kéngyú. 
lat savat (Acidum hydrothionicum), a* táma
dott Kéngyúlatsavnak eggy része a’ formált 
Dárdattsal öszve kötődik, és formál kéngyú
latsavas Dárdatsot (Stibiosum hydrothioni
cum ) ;  a’ másik része a’ támadott Kéngyúlat. 
savnak eggyesűl a’ Hamaggal, és formál kén. 
gyúlatsavas Hamagot (Hydrothionatem Kali) ; 
de mível nagyobb mennyiségben van a* Ha-

*8



mag mintsem hogy a’ támadott Kéngyúlatsav 
ki elégíthesse , fel veszi magában a’ keverék
hez adott Kénőt. Ha fel eresztett Kénsav ada
tik ezen keverékhez, az öszve kötődik a’ Ha- 
maggal , ki hajtván belőlle a* Kéngyúlatsavat, 
mely pezsgés alatt el repül , ’s le szállítja 
az Olvasztásból a’ Kénőt a’ kéngyúlatsavas Dár
dattsal, a’ Hamaggal pedig formál kénsavas 
Hamagot (Sulphas K ali),

Készíthetni még ömlés által is , ha 20 rész 
Dárdanykénet, 15 rész Kénő, és 60 rész al
szénsavas Hamag meg ömlik, és le párolt víz
ben fel olvasztódik, ’s fel eresztett Kénsavval 
le szállíttatik. Vagy ha a' Dárdanykénet kén
savas Hamaggal, és Szénnel meg ömlik, ’s 
annak utánna Vízben fel olvasztódik, végre 
fel eresztett Kénsavval le tsapatik. Készülhet 
még a’ narants színű kéngyúlatsavas Dárdats, 
a’ veres kéngyúlatsavas Dárdats hátra maradt 
lúgjából ( Lixivium Kermetis mineralis ) , és 
a' dárdatsos Hamanykénetéből (Sulphuretum 
Lixivae stibiatum), barna Dárdatsot készítvén, 
a* mosó Vizet fel eresztett Kénsavval le tsap- 
ván ; de mivel igen hathatós Orvosi szer , nem 
szabad ilyen bizonytalan úton készíteni, ’s 
igyekezni kell, hogy mindég eggyformán es
hessék ki, melyre nézve igen jó az Austriai 
Gyógy-Szertár Rendszabása.

A ’ narántsszínű kéngyúlatsavas Dárdats 
Sulphur Antimonii auratum ) leg előbb Be

nedictinus Barát Basilius Bálint által találta
tott fel. 1654-ik Esztendőben, feledékeny-



ségben menvén , Glauber ismét elő állította . 
Quercetanus három le szállításokra osztotta, 
melyek közzűl a* két első bizonyosan veres 
kéngyúlatsavas Dárdats lévén, hathatósabban 
munkálkodott. 1761-ben Hirschling próbálta 
az alszénsavas Hamagot, Dárdanykénetet, és 
Kenőt öszve olvasztás által készíteni. Gött
ling után készül a’ Hamag Vízetben való fel 
olvasztás által.

A ’ narántsszínű kéngyúlatsavas Dárdats 
setét narántsszínű , langolt könnyű porforma, 
szaga alig van, íze alig kénes , a* Hamag Vizetben 
egészszen fel olvad , Trommsdorf ugyan tagad
ja , a’ Húgyagot sárgára festi, hátra hagyván 
előbb fehér, később sárgás port. A’ Zőldlő- 
gyúlatsav belőlle igen sok Kéngyúlatsavat hajt 
k i, és Kenőt szállít le, melly 0,12, vagy 0,17 
teszen. Terpetin Olajjal Kénőt botsájt el, ’s 
némelyek szerént veres kéngyúlatsavas Dár
dattsá (Kermes Minerale) lész. Dőltnyakúba 
fel szállitódik belőlle kevés KénŐ, és Dárdany 
állítódik elő. A ’ veres kéngyúlatsavas Dár- 
datstól tsupán a* Kenő nagyobb mennyiségé
ben külömbözik.

Alkotó részei 68,0 Dárdats, 17,879 Kén
gyúlatsav , és 12 Kénő, Thenárd számlálása sze
rént. Bucholtz szerént 55,o Dárdats , 3o,o 
Kénő, és 15 Kéngyúlatsav.





Gyógyszeres Értekezések
 a'

kénsavas Keseragról
(Sul fas Magnesiae),

és az

elégedett sóskasavas Hamagról

(Kali oxalicum neutrum),
melyeket a* Királyi Magyar Tudományos 
Mindenesség kémiai Oktatóhelyében készí

tett , és közönségesen el mondott

Massa Aloysius
Neográd Tarnótzai Nevendék 

Gyógyszeres
Sz. Jakab Hava 3o-án 1829 Eszt.

P e s t e n  

Özvegy Patzkó Josepha betűivel.





IX.
Kénsavas Keserag.

Sulfas Magnesiae, 
Keserű Só, Sal amarus.

A' természetben előjön a’ kénsavas Mésza
g o n , sokszor haj , tő, vagy oszlop formában 
jegesedve, mely görögül Halotrichumnak 
neveztetik, Tseh, Magyar, és Orosz Ország
ban, Ausztriában, Kroátziában, Helvétziában, 
Angliában, és Olasz Országban, némely Vi
zekben, u. m. az Esztergomi, Ebshámi, Szed
litzi, Saidsitzi, és Eger vizekben, a’ konyha
só hátra maradott lúgjában. Sokszor öszve köt
ve Pala Agyaggal (Schistus argillaceus) , és Va
sany, ’s Rézany Kénettel , melyek pergelés ál
ta l, és kilúgozás által kivonatván, belőllök a 
kénsavas Keserag ki’egesedik: 1695-ben Grey



az Ebszhámivízből készítette; 1710-ben Hoy
le a’ Tenger vízéből, elbontván azt kénsavas 
Vasattsal; 1717-ben Hoffmann a' Szediitzi for
rásból ; 1786-ban a’ Saidschitzi vízből állítot
ták elő. De ezek nem egészen tiszták, mivel ma
gokban azon felül kénsavas sókat is tarta
nak. Hasonlóképpen készül a* Tenger vízéből, 
a’ közönséges só készítése melett. Tisztán ké
szíthetni tsupán a’ szénsavas Keseragból, mely 
készítés módját én is követtem. Vettem tud
niillik 6 Lót szénsavas Keseragot. Vettem 2 
Lót tömény Kénsavat, melyet vízzel fel eresz
tettem, a* porrá tört szénsavas Keseragot, a’ 
fel melegített, ’s fel eresztett Kénsavba apró- 
donként addig vetettem bele, még a’ pezsgés 
meg nem szűnt. Az egész fel olvasztást leszi
várogtatván elpároltam, és jegesedni tettem. 
A* Kénsav nagyobban lévén atyafias a' Kese
raggal , mint a’ Szénsav , azzal magát öszve kö
ti , és kénsavas Keseragot formál, a’ Szénsav 

.pediglen szesz formában kihajtatván elröpűl, 
pezsgést okozván.

Megfertéztethetik a’ keserű só kézműve
sen, por, és más idegen testek által, melye
ket eggy tekintettel meg esmérhetni, és ujjo- 
lag való felolvasztás által megtisztíthatni. 2-or 
kénsavas Szíkaggal, melyre rá ösmérni lehet, ha 
szabad levegőn a’ keserű só elporlik; meg
tisztíthatni tőlle , ha szitán a' Napra kiteszik ; 
a’ kénsavas Szíkag elomlik, és a' szitán kö- 
rösztül hull. 3-or Sósavas Keseraggal, melyet 
elárul a’ jegek túl a' renden való nedvessége.



Végre a Rezets, és Vasattsal való megfertéz- 
tetését a* sárgás barna színe fedezi fel. A' só
savas Keseragtól , a' Rezets, és Vasatstól na
gyobb melegségben tisztítód ik meg, melyben a* 
Sósav elgőzöl, a’ Rezets és Vasats Réz és 
Vasaggá változván, többé a’ vízben fel nem ol
vadnak. Ha a’ kénsavas Keserag lassan jege- «
síttetik, akkor nagy négy , vagy hat oldalú osz
lopokban jegesedik Pirámis forma tetővel; ha 
pedig hirtelen jegesítődik, tő forma jegesedé- 
se van. íze példás keserű hívesítő. Felolvad 
némelyek szerént három, mások szerént két 
annyi mennyiségű hideg vízben; másfél an
nyi , vagy eggy harmad résznyi meleg vízben. 
Langban fel nem olvad. Tsak nagyobb me
legben omlik e l , elébb meg olvad , elveszt
vén a’ jégvizét fehér porrá lész, végre meg 
ömlik a* nélkül, hogy elbomlana. ,
és Bucholtz szerént ál 19 —  Rész Keseragból, 
33 — Kénsavból, és 48— -rész vízből. 
lius szerént 19,07 — Keseragból, 38,15 — Kén- 
savbol, 42,78 —  rész vízből.

Vagy 1 —  Parány Keseragból —  20
1 —  Parány Kénsavból —  40
7 —  Parány Vízből —  63

Vegyíték mértéke tehát lesz ia3.
Szeret kettős sókat formálni úgymint: a* 

kénsavas Húgyaggal forrnál 8. lapú jegeket. A* 
kénsavas Hamaggal tsapinós szegletű 6 lapút. 
A ’ kénsavas Szíkaggal elomló oszlopokat. A’ 
Pórizsal 8 lapúkat, nem külömben a' kénsavas



Vasattsal, Tselaggal. Neveztetik másképpen 
Magnesia vitriolata, Vitriolum Magnesiae, 
Terra amara sulfurica, Terra amara vitriolata. 
Sal anglicum, seu anglicanum, Sal amarum, 
Sal catharticum amarum, Sal ebshamense, 
Sal Saidschützense, Sal sedlicense. Használ
tatik mint Gyógyszer, és a* Keserag készitésére.

Elégedett sóskasavas Hamag.

Kali oxalicum neutrum*

A’ megelégedett sóskasavas Hamag a' 
természetben nem találtatik , hanem mint fel, 
s’ al sóskasavas Hamag. Sok savanyú füvekben 
alma, ’s etzet savval öszvekötve: u. m. Erdei sós
kában (Rumex acetosa), Madár Lóromban (Ru
mex acetosella), Madár Sósdiban (Oxalis aceto* 
sella), sok füvek gyökereiben; mint Mészaggal 
Öszve kötve: u. m. Rhabárbara gyökérben 
(Rheum Rhabarbara) (Rhabarbara Gyöknek 
kellene mondani!), Nőszirom Tiola gyökérben 
(Iris florentina) vörös Tarnits gyökérben 
(Gentiana rubra); feltaláltatik Vassal ís öszve
kötve (az Oxalitban); nem külömben némelykor 
a’ Hólyag kövekben is. Készítés módja: a’ meg-e- 
légedett sóskasavas Hamag tsak ezen eggy féle 
módon készítódik. A ’ Sóskasav fel olvasztódik 9- 
rész vízben, és szénsavas Hamaggal mind addig 
egyelítődik, míg megnem elégíted ött tökélle



tesen; azután két annyi vízzel meg hígíttat- 
ván elgőzöltetik, a’ meg jegesedés pontjáig 
megjegesítődik. Ezen dolog mellet, midőn a’ 
szénsavas Hamag a* Sóskasavval eggyesűl, a’ 
Szénsav pedig elrepül pezsgéssel.Tulajdonságai 
ezen megelégedett sóskasavas Hamag jegesedik 
dülttáblákban. Ize kesernyés, ’s hívesítő, meleg
ben elomlik, 3-rész vízben felolvad. Meg égettet
vén hátra hagy szénsavas Hamagot. Az erős
sebb Savak tsinálnak belőle kettős sókat, mi* 
dón az eggy részét a’ Hamagnak elhúzzák.

A’ kielégített sóskasavasHainag
áll 1 Parány Hamagból — 47, 20

1 Parány Sóskasavból— 31, 06
2 Parány Vízből — 18, 00

101, 26
Thenárd. szerént száz szemben vagyon

Hamag — — — — 31, 16 
Sóskasav — — — 39, 09 
Víz — — — — 9, 75

Vegyiték mértéke tehát 100, —
Ezen sóskasavas Hamag használódik mint 

ellenható, több szereknek megtudására, u. m. 
elősször a’ Mészagnak vegyítékben való voltát, 
ha mindjárt 1/100,000 lenne is, kimutatja. Szin
te oly hatalmas az ülmany eránt, és keveseb
bet az Ezüst, ’s Higany eránt. —

Ellenben hathatós a’ Strontziána eránt. 
Nem külömben letsapja a’ folyadékokból a’ 
Menyanyt(Uranium), a’ Napanyt(Titanium), a’ 
Festanyt (Chromium), a’ Földanyt (Tellurium), 
az Edanyt (Glycium), a Keseranyt(Magnesium,)



Ezen eggybe köttetés alatttsaka’ Sóskasav 
a’ munkás; tiszta állapotban Alma, és Etzetsav 
mellet előjön ez a’ Bagóltza Lentsében (Cicer 
arietinum), Hamaggal vegyülve mint fel sóska
savas Hamag ; felette sok növevényekben, de 
leg gyakoribban fordul elő Mészaggal eggyesűl
ve, melyhez mindenkor leg atyafiságossabb ; 
így fordul elő számtalan növevényekben, és 
az állati testben is ritkábban, mint Húgy hó
lyag kő. Sőt az ásványok országában is talál- 
tatik mint sóskasavas Vasats (Eisenresin)* Ezen 
sav a’ leg ujjabb üdőkig a’ növevény Savak 
száma közzé tevődött, mint hogy az élet mí
ves testekből készítődhetik, és azokban jön 
töbnyire elő, ’s azt álitották, hogy három al
kotó részekből áll, a* növevény savak példája 
szerént u. m: Savítóból, Szénőból, és Gyuló- 
ból. Döbereiner volt az első , a’ ki már a’ má
sok kéttségeskedéseit is meg fontolván, az alko
tó részeiről való állítást tagadta, 's őtet tsak 
Savitóból, és Szénőből öszvetett Savnak lenni 
állította; több Kémikusok, végre Berzélius is 
helyben hagyták ezen állítást, és már ma a’ 
Sóskasav, a’ Szén ő  Savítóval, való vegyűletjei 
közzé számlál tátika mivel két annyi Savító 
van benne, mint a’ Szénő elő Savítatban (Gas 
carbonium oxydatum), és felényi, mint a’ 
Szénsavban (Acidum carbonicum), tehát régi 
nevét el hagyni, és Szénsavatsnak (Acidum 
carbonosum) nevezni javasolták.



Gyógyszeres Értekezések
a’

Kénsavas Kínadékról
(Sulfas Chininae)

és a'

Kéklőgyúlatsavról
(Acidum hydrocyanicum )

melyeket a’ Királyi Magyar Tudományos 
Mindenesség kémiai Oktatóhelyében ké

szített, és közönségesen elmondott

Piller Károly
Tsongrád Szegedi Nevendék 

Gyógyszeres
Kis Asszony Hava 13-án 1829-dik Eszt.

P e s t e n  
Ö z v e g y  P a t z k ó  J o s e p h a  b e t ű i v e l .
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ajánlja

a' Kiadó.



X.
A ’ Kénsavas Kínadékról.

De Sulfate Chininae.

Kénsavas Kínadék , Chinina sulfurica, 
Sulfas Chininae.

Azon Orvosi észrevétel, hogy a' Kínahéj 
természetében porul adódván a* hideglelés el
len , sokkal foganatossabb mint annak kifőtt 
leve , vagy vonadékja; a' növevény tulajdon 
Egvények feltalálása utánn arra vette a’ Ké
mikusokat, hogy a' Kínahéjban is hasonló 
növevény Egvényt (Alrali), vagy is Egyvény
két ( Alcaloideum) keressenek.

Fourcroy, és Vauquelin először állították 
azt elő. Gomes , P fa ff , Pelletier, Caventou 
meg mutatták , hogy a’ Kínahéj külömböző faj
jaínál fogva, ezen Égvényke kétféle : nevezete
sen a’ barna Kínahéjban ( Cinchona Condami
nea) több Kinkínadék , a' sárga Kínahéjban 
(Cinchona Cordifolia) több Kínadék foglalta
tik , és éppen tsak ezek a’ részek , kiváltkép



pen pedig a’ Kínadék, hasznossak a' ki hagyó 
hideglelésekben. Mind erejére, mind óltsósá
gára nézve, azólta inkább a’ Kínadék készít
tetik, mely többnyire mint kénsavas Kína
dék (Sulfas Chininae) használtatik, nékem 
mestermívűi ez rendeltetett.

A ’ Kénsavas Kínadék elő állítására több 
útak vágynak, melyek előbb a’ tiszta Kínadé
kot parantsolják készíteni, és azt végre Kén
savval kielégítik.

Pelletier, és Caventou szerént a’ sárga 
Kinahéj, sósavas vízzel ki főzettetik , a’ leszűrt 
főzet felesleg való Keseraggal (Magnesia) fel
forraltatik, a’ szálladék meg mosalik , és meg 
száríttatván , több ízben Langgal pálíttatik 
(Digeritur) és leszivárogtatik; a’ Langnak na
gyobb része lepároltatik, a' hátra maradott 
részből a’ Kínadék ki jegesedik.

Henry ezen utat úgy változtatá, hogy a* 
Sósav helyett Kénsavat, és Keserag helyett 
Mészagot vett.

Badollier pedig égető Hamag ( Kali cau
sticum) vizettel lett főzetit, Sósavval kielégíti, 
és azután Keseraggal , és Hamaggal vegyesen 
leszállítja, és végre Langal kivonja: az így 
nyert Kínadék kevéssé felesleg való Kénsavval 
ki elégíttetik, és meg jegesíttetik.

Az íffiabb Henry egyszerre készíti a' kén
savas Kinadékot, kifőzvén a' sárga Kinahéjjat 
vízzel, melyhez 0,08 rész Kénsavat kever, 
több ízben mind addig, még a' ki főtt lének 
kesernyés íze van ; az ősz ve töltött léhez ap-



prodonként annyi Mészagot ád, hogy eggy 
font Kínahéjra eggy lat Mészag jussék, a’ le 
ülepedést vízzel jól meg mosván * meg szárasz- 
tja, és 0,840 tulajdon súllyú Langal kivonja; 
a* kivonattól a* Langot nagyobb részént le
párolja, és a’ hátra maradott barna', ragadós 
nedvhez Kénsavat ád , kevéssel a’ kielégítés 
pontján felül; a’ folyadékot állati szénnel meg 
színetleníti, és le szivárogtatván elgozölög- 
teti.

Mind ezen munkatétel közben, a’ Kína 
héjjában foglaltatott tulajdon Só elbomlik, 
nevezetesen ha Kén, vagy Sósavval elegyes víz
ben főzettetik ; a* Kinasav pedig, melyei ad
dig kötve volt, ki űzetik. Ha már ezen Kén
savas vagy sósavas Kínadékhoz, Mészag, vagy 
Keserag adatik, ezek a* Savat tölle elvonják , 
és mint vízben felnem olvadható testet le- 
tsapják , mivel hogy pedig a'kénsavas Mészag 
maga is nehezen olvadható test, tehát a’ Ki- 
nadékkal leszál; ezek egymástól elválasztat
nak Langban való pálítás által, mely alatt a’ 
Kínadék fel olvad, hátra hagyván a’ tisztáta
lan részeket, a’ hideg Langból ismét kijegese
dik. Ha pedig a főzet Hamaggal kevertetik  ̂
akkor a* Ramag a’ Kínasavát veszi magához, 
elválasztván a’ Rínadékot, mely azután a’ ho>- 
zá adatott Savval eggyesül, és Mészag által 
letsapatván Langgal elválasztatik, és megje
gesíttetik.

En a' következendő módon készíttettem ,



Vettem tudni illik 3 Ifc. sárga Kínahéjjat, 
melyet dertze porrá törvén kénsavas vízzel ki 
főztem, a.* le szüretett főzéshez felesleg való 
Keseragot adtam, és az egész keveréket itató 
papíroson át szivárogtattam. Itten a’ megfőtt 
Kínahéj levében Kínasav,és kénsavas Kínadék 
vólt; a’ hozzá adott Keserag eggyesűlt a’ Kí
nasavval, a’ Kínadéktól pedig a’ Kénsavat el
vonta, és a’ vízben felolvasztható Sót formált 
nevezetesen kinasavas, és kénsavas Kesera
got, a’ felesleg való Keserag pedig a’ Savaktól 
meg fosztott Kínadékkal leülepedett,mint víz
ben felnem olvadható test; ezt lepárolt vízzel 
jól ki mostam, hogy a* hozzá ragadhatott Kí- 
nasavtól, és kénsavas Keseragtól egészen meg
tisztúljék. Annak utánna meg szárasztván, 
o,83o tulajdon súllyú Langban, három ízben 
ujjítván rajta a’ Langot, pállítottam, és le
szivárogtattam ; a’ langos olvadékból lepáro
lás által nagyobb részét a' Langnak lehúztam, 
és a’ hátra maradott barnás olvadékot állati 
Szénen leszivárogtatván , színetlenné tettem , 
és hozzá kevés mértékben feleresztett Kénsa
vat adtam, mind addig, még a’ keveréknek 
savanyás íze lett; ekkor elgőzölgés által jege
sedni hagytam. A’ meg szikkadt porból, mely 
Keserag, és Kínadék keverékből állott, a’ Lang 
tsupán tsak a’ Kínadékot olvasztotta fel, a* 
Keseragot hátra hagyván , ezen meg szűrt ól
vadékhoz Kénsav adatván, az eggybeköttetett 
a'Kínadékkal, kénsavas Kínadékut formált , 
mely jegesedhető.



Tulajdonságai. A’ kénsavas Kínadék fe
hér , selyem, vagy gyöngy fénnyű, hoszszú, 
vékony, kévésé hajlós tőkben jegeseden test; 
íze felette keserű, ámbár a’ vízben alig olvad
ható, 200 forró vízben olvad melyből hűlés 
utánn kijegesedik; Langban bőven olvad, 
Égényben ( Aether) kevésbé.

Reaumur. 80 Léptsőjén gyenge hozzá 
érés utánn zöld színnel villog (phosphorescit); 
könnyen meg olvad, nagyobb hévben szép ve
res lesz, és elbomlik; eleven szénen elég min
den martalék nélkül.

Robiquet. Állítása szerént többszöri fel- 
olvasztár, és jegesítés által, több több Kén
savat vészén magához.
Alkotó részei 1 Parány Kínadék 45.

1 Parány Kénsav =  4°*
és 4 Parány Víz 36.

A' Parány Mértéke 121.

Vagy is.
100 Szemben vagyon. 79,0 Kínadék.

ii,3  Kénsav. 
és 9,7 Víz.

Használtatni mint Gyógyszer a’ kihagyó hi
deglelésben.



A’ Kéklőgyúlatsavról.
( De Acido hydrocyanico.)

Kéklőgyúlatsav , Acidum hydrocyanicum, 
Acidum prussicum, Acidum coerulei bero
linensis, Acidum zooticum, Acidum zooti
nicum, Chyazicum.

1772-ik Esztendőben Guyton Morvea u 
gyanította legelsőben , hogy az állati szén Ha
maggal való égetése közben , valamely Sav álli
tatik elő, mely a* vas olvadékokat kékíti. —  
10 Esztendővel későbben Scheele fedezte fel, 
és azólta esmeretes. —  Találtatik a‘ termé
szetben illatos olajjal az őszi baratzk , keserű 
mondola, tengeri baratzk tsontár belében (nu
cleus); némely növevények Leveleiben, Vi
rágjaiban , a’ Borostyán «Szilva leveleiben , für
tös Szilva héjában, melyekből vízzel való le
párolás által, illatos olajjal elegy kivonathatik. 
De mivel ezekben igen feleresztett állapotban, 
és bizonytalan mennyiségben van, Fojtó és 
Szénéivel biró testekből kell készíteni, melye
ket ízzc> hévségben, Hamag ( Kali) közben já
rása által tüzessítünk, mely utédsó béfolyása, 
mint eggy közben járó atyafisággal a’ Fojtót 
a' Szellővel eggyesűlni kénszeríti. így támad 
a Kéklö (Cyaneum ), maga pedig Savítóját



vesztvén Hamannyá lesz, és a’ Kéklő vel Ha
many kékletet formál ( Cyanuretum Kalii )

E’ történik a’ száraztott V ér, sósavas Hú
gyag ( Murías A mmoniae ) , és Szén , Ha
maggal kevert ; nem külömben a* sósavas Hú
gyag , és tisztítatlan Borkő égetése közben. 
Ha már a’ Kékletek vízzel kevertetnek, akkor 
a* víz elbomlása által a* Kéklővel vegyült Á sany 
(Metallum), a’ víz Savítójával eggyesűl, a’ Kék
lő pedig a’ víz Gyúlóját vonnya magához, és 
Kéklőgyúlatsavvá válik, mely nékem Mester- 
mívül rendeltetett.

Készítése. Több út van, melyen a’ Kék
lőgyúlatsav készíttethetik.

Scheele. Készitette a' Vasany kékletből 
(Cyanuretum Ferri, Coeruleum berolinense) : 
vévén bellöle 2 részt, adván hozzá 1 rész Hí- 
gagot ( Oxydum Hydrargyri ) , és 6 rész vízzel 
főzvén -j óráig, az olvadékot által szivárog
tatta. Itten a víz elbomlása által a* Vasany 
Vasaggá, a' Kéklő Kéklőgyúlatsavvá lesz, mely 
a’ Hígaggal eggyben köttetik, a’ Vasag letsapa- 
tik , és az átszivárogtatás által elválasztatik. 
Ezen olvadékhoz kevert 1 5 rész Vasany resze
léket (Limatura Ferri) és 2/3 rész tömény 
Kénsavat (Acidum sulfuricum concentratum), 
és a’ keveréket le j>árolta. Itten a* Vasany 
mint nemtelenebb Ásany a’ Hígag Savítóját el
veszi , lesz Vasattsá , mely a’ Kénsavban fel
olvad, a' Higany leszál, a' Kéklőgyúlatsav le 
párol,



Gay Ltiissac szerint tömény Kéklőgyúlat
sav készül , ha eggy tsöves dőltnyakúhoz gör
be üveg tső ragasztatik , melynek a’ dőltnyakú
val közös szára elöli márvány darabokkal, há- 
trább Mészany zőldlettel (Chloridum Calcii) 
meg töltetik, görbe rége pedig üressen eggy 
Szedőben (Excipulum) nyúlik; már most a' 
dőltnyakúban Híganykéklet ( Cyanuretum 
Hydrargyri) tétetik, reá Zőldlőgyúlatsav önte
tik, a' dőltnyakú felmelegíttetik, a’ szedő 
jéggel hüttetik. Itten a’ Zőldlőgyúlatsav Gyú
lója, a’Híganykéklet Kéklőjével egygyesül, mely 
lepárol; a* Higany a’ Zőldlővel, a’ dőltnyakú
ban marad; a’ márvány a’ ne talán elpároló 
széjjel nem bontott Zőldlőgyúlatsavat vonnja 
magához; a' Mészanyzőldlet pedig a' vizet; 
úgy a' Kéklőgyúlatsav töményformában a' sze
dőben öszve gyűl.

A' Baváriai Gyógy szertár , mely szerént 
én dolgoztam , készíti 100 rész Hamany Vasany
kékletbŐl (Cyanuretum Kalii ferratum), me
lyet 400 rész vízben felolvaszt, és hozzá kever 
75 rész tömény Kénsavat, előbb 3oo rész víz
zel fel eresztvén ; a’ kevéreket bezárt üvegben 
mérséklett melegben tartja, még a* kénsavas 
Hamag, és Vasats a' fenekére száll ; a* leszállt 
nedvet gyenge melegnél lepárolja. Itten a* 
Hamany Vasanykéklet a' vízben való felolvasz
tás közben, a' víz elbomlása által kéklőgyúlat 
savas Hamag Vasattsá válik, a’ Hamag és Va- 
sats a' Kénsavval eggyesülnek, és a'könnyebb 
Kéklőgyúlatsav a' vízben felolvadva felül úszik,



s lepárolás által elválasztatik, ’s haKénsavval 
volna fcrtőztetve, szénsavas Mészaggal meg 
tisztíttatik. Tanátsosabb Villósavval ( Aci
dum phosphoricum) bontani széjjel, mely tü. 
zet álló lévén, a* lepárolás közben meg nem 
fertőztetheti a’ Kéklőgyúlatsavat. Némelyek 
mint Y t t n e r ) Schrader, és mások, Langot is 
tesznek hozzá, hogy annál tovább lehessen 
tartani.

Va uquelin módja, mely sokaktól követ
tetik e’ következendő: 1 Rész Híganykéklet 
(Cyanuretum Hydrargyri), 8 rész vízben gyen
ge melegség által fel olvasztatik , és kéklő gyú- 
latsavas Hígattsá lesz ; ehez adatik kéngyúlat- 
savas Szesz , még Higany kénét szállíttatik le ; 
ekkor le szivárogtatik, és hozzá szénsavas Ól- 
mats ( Carbonas Plumbosi) kevertetik , hogy 
a’ Kéngyúlatsavtől meg tisztítassék. Ezen mun
ka tétel alatt a’ Kéngyúlatsav Kénője, a’ Hígan
nyal eggyesűl, mely Híganykénetet ( Sulfure- 
tum Hydrargyri) formál, és le száll, Gyúlója 
pedig a kéklögyúlatsavas Hígag Savítóját vonn
ja magához, vele vizet formálván; ha tehát 
kelletinél több kéngyúlatsavas szesz adatott 
vólna hozzá, szükséges azt szénsavas ólmat
tsal elválasztani, mely a' Szénsavat eleresztvén, 
és a’ Savítóját a’ Kéngyúlatsav Gyúlójahoz köt
vén , maga Á sanyúl a’ Kénővel eggyesűl; így 
a’ Kéklőgyúlatsav lepárolás által eggyerányú 
erőben állítatik elő. Schrader ezen módot is 
a’ Kéklőgyülatsav több ideig való eltarthatása 
végett azon változtatással készíti, hogy a’ Hí-



gany kéklet felöl vasztatására 8 rész víz helyett 
6 rész Langot vészen, és tűz nélkül olvasztja 
fel; eggy szóval a’ Kéklőgyúlatsav készítése 
módjai leg töbnyire az ásanyos Kékletek î Cya- 
nureta metallica ) vízzel való elbontására vágy
nak építve.

Tulajdonságai. A’ Kéklőgyúlatsav színét- 
len nedv, a* Celsus Hévmérűje 7-dik léptső- 
jén o , 7o583, 18 léptsőjén o, 6969 résznyi 
tulajdon súllyá. Szesz formában a Levegőnél 
könnyebb o, 9476 a’ semmin (Zero) alól —  
15 léptsőn meg jegesedik, hamar elgőzöl, és 
oly nagy hideget okoz, hogy magának is eggy 
része meg fagy. A ’ Móhkék (Lacmus) papi
rost gyengén veressíti, mely veresség később 
a Kéklőgyúlatsav elpárolása után elmúlik---Sza
ga igen erős, íze keserű mondola forma, mely 
előbb hívesítő, később égető, kartzoló, és 
köhögésre ingerlő. A’ leg hirtelenebb mun
kálkodó méreg, melynek ellenes gyógy szere 
még nem találtatott, a’ tsúszó állatoknak p. 
o. Békának a’ külső bőrére nagyobb behatás
sal bír, mint ha a’ gyomrában töltetik.

Alkotó Részéi. 1 parány Fojtó z=. 14*
2 parány Szénő =  12.

és 1 parány Gyúló — 1.

A ’ parány mértéke = : 27.

vagy is
100 Szemben vagyon 44i27 Szénő.

52,07 Fojtó.
3,o6 Gyúló.



A' Kéklőgyúlatsav hamar elbomlik , tsak 
a’ Langban való olvasztását lehet tele edény
ben, jól bezárva, setét helyen, kevés ideig
tartani ; már a’ Világ behatása általís előbb 
vereses barnává válik, le száll benne pelyhek- 
ben Szétlő , mely kevés Fojtóval vegyes, és 
az olvadékban kéklőgyúlatsavas Húgyag lészen. 
Ugyan is eggy része a’ Fojtójának , a’ Gyulá
val eggyesűl formál Húgyagot, kevés része a’ 
Fojtónak a* Szénővel letsapatík, Gőzzé meg 
gyű l, és kékes veres , vagy sárga lángal ég ; 
a' Savítóval (Oxygenium) elsül, fehér gőzt ké. 
pelvén, és lesz Szénsavvá, Fojtóvá, vizzé és 
kevés Fojtósavvá. A ’ sókat forrná Iható Allyak- 
kal Kéklőgyúlatsav vegyítékeket képei, mely 
által szagát elveszti, de oly tsekéj az Attya- 
íisága ezekhez, hogy még a’ Szénsav által is 
elbontathatnak, és mindég Allyas ellenhatás
sal (reactio alcalina) bírnak vegyűletjei; ha 
felforraltattnak, ekkor a* Kéklőgyúlatsav elbom
lik , Szénsavvá, és Húgyaggá válván; külö
nös ellenhatással bír az ásanyos Sókra, kivált 
a1 Vas olvadékokra: a' Vasats sÓjait leszállítja 
fehéren, mely a’ Levegőn Savítót húzván ma
gához , meg kékül; a' vasagos Sókat pedig ké
ken. Az Asanyakkal felolvaszthatatlan vegyi- 
téket képei, kivévén a’ Higanyt, mely meg je
gesedül, és felolvasztható ’s akkor KéklŐvé vá
lik. Örömest formál kettős Sókat, melyek 
tovább maradnak, ’s oly hamar élném bomla
nak , és allyasellenhatással nem bírnak. Ve
gyül minden mértékben Langgal , Egénnyel 
(Aether) , és illatos olajjal. Használtatik gyógy
szerül, ellenhatóid, és a’ Mesterségekben.
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Lang ist die Kunst, kurz das Leben!
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X I.
A’ Vasanykékletről, v. berlini

kékről.
(Cyanuretum Ferri, Ferrum hydrocy
anicum, Coeruleum berolinense, tisz

tánn , parisiense)

Története.

A' kéklőgyúlatsavas sók feltalálása tsupán 
történetből esett, t, i. Diesbach művésznek 
Berlinben küldött Dippel Kémikus Hamagot, 
mely felett ó több ízben az úgy nevezett koz- 
más állati illat olajt párolt volt le. Diesbach 
használta ezen Hamagot, melyel ő valamely fo
lyadékból Vasat akarván le-szállítani, nem ke* 
vésse tsudálkozótt az ezen folyadékból kék szín
nel jelenó váladékon. Dippel jobban meg fon-, 
tolván ezen esetet, többször is megpróbálá; azu
tán a' berlini Újságban ki hirdettette , de min
den munka ki tétel nélkül (notitia Coerulei 
berolinensis nuper inventi Miscell : berol. 1710



Tom i . p. 38o). Továbbá a’ Kémikusod nagyon 
fáradoztak jobb készítés módján, méglen 1724. 
Woodward Angol(Wood\vard praeparatio coe
rulei prussiacie Germania missi. Philos. Trans- 

1720'W. 38i. p. 16) a’ készítés módját meg 
állapítá, azóltától fogva sokkal meg jobbítta- 
tott, és már igen el terjedett. Több mint öt
ven Évek folytak e l , és még sem esmérték 
ezen kékfestő-vas szer természetét. Később 
tapasztalásból általlátták , bogy nem tsak a’ 
vérnek volna az a* tulajdonsága a* Hamaggal 
a’ Vasat kék váladékkal le szállítani, mivel Bro
wne is készíte ílyes szert, a’ hús és Hamag ösz
ve gyúrt égetéséből, Geoífroy még a’ gyapottat, 
szarút, szivatsat (Spongia marina), és több 
eféléket is alkalmatosoknak találá erre ; mind 
a* két tudós a’ váladék kékszínét a’ Vas va
lamely, égő részének, mely a’ Vérlúg által 
meg szabadult volt, és az Agyagtól felfogatott 
légyen, gondolta lenni; mi több Abbé Me
non ezen kék váladékot a' leg tisztább, és fi
nomabb szeplőtelen Vasnak nézte; és tsak 
az előbbi századnak közepe táján Macquer ál
tal esmértük meg közelebb: ez találta azt, 
hogy ha az ember a’ berlini kékport maró 
Hamag lúggal pálíttja, meg fakúl, ’s a’ Ha
mag elveszti maróságát, és minden égvényí tu
lajdonságait,’s ezen Hamaggal minden Vas ol
vadékból kék színt szállíthat le az ember. Ezen 
jelenés után arra a’ hibás gondolatra veteme
dett, mint a* többi eleji t. i. itt a’ Hamag a* 
Vérlúg készítésében eggy vegyűlési égőszer-



rel eggyesűl, az az gyúlósíttatik (phlogistisirt) 
’s hogy ez okozná azon kékszínű váladékot.

De a’ Vérlúgban nem találtatik elegendő 
égőszer, ebből az okból a’ Vasatsot zölden szá
líttja le, és a’ sárga Vasrozsda (Eisen-Ocker) 
a’ kék váladékkal keveredik öszve. Ezen váladé- 
ki esetben az égetett Hamag ( phlogistisirtes 
Kali) az ő égőrészét a’ Vasnak engedi, mely 
tsak kettős rokonság erejével mehet végben, 
mivel az eggyszerű erő nem elegendő a’ festő 
égőt a’ Hamagtól elválasztani.

Azon irómányt, melyben Macquer ezen 
Alkat magyarázatát fel tette, 1752-be a' pári
si tudományok Akadémiájában előterjészté, és 
mint jónak ítélt munka a' többi tudós Írások 
közzé helyheztetett.

Macquer alkatmagyarázatja majd minden 
Kémikustól követtetett, és igen kevés változá
sokon kívül, mind meg tartatott tőlök, még 
tsak ujj készítmények is igen ritkán találtat
tak fe l, azon eggyet kivévén, hogy nem tsak 
a’ vízben , hanem más több állati, és növevényi 
részekben is volnának azon tulajdonságok, a’ 
Hamaggal a’ tűzben Vérlugot képelni. így kü- 
lömbféle szerekből: mint földgyantából 
(Erdharz) , Kőszénből, kozmás olajokból, növevény
szénből p. o. Gombákból ’s a t. ilyen Vérlú
got készíthetni.

1772-ben Guyton Morveau azon kép
zelődésben élt, hogy a berlinikék nem tsupa 
égőből, és Vasból álló vegyűlés , hanem valami 
KénŐmáj, mely valami állati Savat tartana*,



ugyan azon időben Sage a’ berlínikéket villo- 
savas Vasnak, és még valami zsíros szernek 
gondolta lenni; tsak későbben tudta meg, hogy 
ez valami tulajdon állati Sav volna, mely a' 
Villósavból származott volt; ezen utolsó gondo
latát Bergman is jónak találta.

Még is Scheele volt az első ki 1782 leg 
először a’ vizes Kéklőgyúlat savat készíté, és 
Savnak lenni állítá.

Ezek után ama híres Berthollet, ki leg 
először is Szénőből, Főj tóból, és Gyúlóból, Sa
vító nélkül való öszvekötésnek tartotta vólt^ 
következett. Ez tanította azt még, hogy azon 
öszvekötések, melyek Macquer által az áztatás 
útján készíttettek, kettős sók volnának, mely
ek Kéklőgyúlatsavbó!, Vasból, és Hamagból 
állanának.

Ezen véleményt Gay Lussac is védelmez
te, még valamivel meg is bővíté t. i. hogy a' 
Hamag öszve köti magát az izzás alkalmával 
(az állati részekből való) Szénovel, és Foj- 
tóval Kéklővé, és ha ezen öszvekötésre Viz 
öntetik , azonnal szél bontakozik, és szénsavas 
Hiigyag, még Kéklőgyúlatsav származik.

Erre Proust, és Ittner több ily öszveköté
seket találtak, mégíen Gay Lussac eggy igen 
tökélletes Vizsgálódást 2 részben kiadott, 
melyben a' Kéklőt a’ maga valóságában minden 
Víztől mentve elkészité, és az ő mennyiségét, és 
alkotó részeit eléterjeszté.

Sehol sem találtatik a' Természetben, ha
nem művészi készítmény. Azon úgy nevezett



természetes berlini hék egészen külömbözik 
tőle,t. i. amaz kéklőgyúlatsavas Vasag, emez 
pedig villósavas Vasag.

Készítés módja. A ’ külömbféle készítés 
módja közzül eggynehányakat a' leg jobbak
ból előszárftjálok, és pedig: e lő z s z ö r  is a 
Dulk által megbővittetett Burkus Gyógyszertár 
szerént t. i.

Veszek tiszta kénsavas Vasatsot, mennyit
akarok, melyet elégséges le párolt vízben fel 

olvasztván forrásig meg melegítek , hozzá tse- 
pegtetek tiszta Fojtósavat, méglen peszgése 
észrevehető ; a’ le szált Vasag fel olvasztásához 
tészek Kénsavat, mely setét barnavörös olva
dékhoz, által szivárgása, és vízzel való meg hí
gítása után tészek előbb elégséges le pá
rolt vízben fel olvasztott vásáros hékló- 
gyiílatsavas Vas Hamagot, az ebből szárma
zó kék váladékot forró vízzel kimosván, a* szi
várgón fel fogván meg szárítva a’ többi Gyógy
szerek közé tészem kiadni.

Alkat M agyarázattja : á’ kéklőgyúlatsavas 
Vas Hamag áll Kéklőgyúlatsavból, Vasatsból, 
és Hamagból,a' Kénsavas Vasag pedig Kénsav
ból , és Vasagból; itt a* Kénsav öszveköti magát 
a’ Hamaggal és tsinál kénsavas Hamagot (Ar
canum duplicatum), a’ kéklőgyúlatsavas Va- 
sats pedig a’ Vasaggal, és lészen, berlini kékké.

Másodszor a’ vásáros Berlínikék tisztítá
sa által t. i. Ka a’ porrá tört berlini kék elő
ször vízzel főzettetik, hogy a’ benne lévő ol
vasztható sóktól meg tisztítódjon , vagy ha ke-



ményítővel lett volna vegyít ve sikeressége ál
tal meg tudassák, az illyen berlini kéket nem 
érdemes meg tisztítani ; továbbá , a’ vízzel ki
főzött berlini kéket fél rész nem füstölgő Só
savval (P faff), vagy fél rész Kénsavval, mely 
Öt-hat rész vízzel meg hígíttatott, hogy az 
Agyagtól, vagy a’ felesleges Vasatstól, Mé
szagtól meg szabadittassék , erre ki főzettetik 
utoljára még többször vízzel, és meg szárítta
tik (Thénárd szerént).

Harmadszor a’ közönséges, vagy is vásáros 
Berlínikék művészi készítése módjáról, —  
Eggy alkalmatos magos Üvegben, melyben me
legített vérlúg vagyon, belé öntetik forrón 
kénsavas Vasats olvadék (de arra kell ügyelni, 
hogy ne légyen az olvadékban Réz, mivel az 
a’ berlínikéket meg barnítaná). Némelyek 
kénsavas Vasagot vesznek, ilyen képp Ők ége
tik előbb a’ kénsavas Vasatsot, és a’ felolvasz
tásnál kevés Kénsavat hozzá Öntenek, szünte
len kevervén, meg Timsót (a’ Timsó azon ok
ból tetetik hozzá, hogy az ő Sav feleslegével, 
azon vérlúgban található szabad szénsavas Ha- 
magotmegelégíttse). Ugyan az Agyag is le száll 
a' váladékkal, de e’ tsak a’ színét valamivel még 
fakítja, ennélkül a’ szénsavas Hamag, Vasagot 
(rozsdát) verne le , és e’ meg a’ színét meg 
zőldítené. A' szerek mennyiségét, és minémű- 
ségét a’ művésznek már a* Tapasztalásból tud
nia, és a’ Vérlúg jóságát is esmérnie kell, 
hogy a’ váladék színét előre meg Ítélhesse* Ha 
sok kénsavas Vasatsot vészen, akkor a* folya-



dékon valami veres hártya (Vasag) jelenik meg; 
mely végtére a’ fenékre leszálván, a’ berlini ké
ket bé motskolja; ilyen esetben annyi Kén
savat tsepegtethet az ember hozzá, még tsak 
a* sárga színe eltűnik. —  (A’ Timsóbol annyit 
vészen a’ művész a’ mint setétebb v. világossabb 
színt kíván. A ’ leg tisztább berlínikékhez (Pá
risi kékhez) semmi Timsó sem vétetik, a’ finom 
berlini kékhez hét, nyóltz rész, kénsavas Va
satsot,és eggy rész Timsót, a legroszabbhoz 
eggy rész kénsavas Vasatsot,és két rész egész 
négy részig Timsót;) —  Fel pezsg, ’s eggy 
szersmind Kéngyulatsav, és Szénsav-szesz elre
pül (a’ kéngyúlósavas és szénsavas Hamag szét 
bomlások végett, melyet a’ Timsó felesleges 
Sava okozott;) —  és eggy könnyű motskos 
szepezőldes kéklovassavas Vasatsból, Hamag
ból, Agyagból és eggy kevés kéngyúlósavas 
Hamagból álló váladék támad (az Agyag a'Ha
mag által veretik le , ’s fehér kéklovassavas Va- 
sats támad, a’ kéklovassavas Hamag, és kén
savas Vasats öszve érintésekor kettős szétbom
lás által), és ezen váladék mindég Hamagot 
vészen magával, Robiquet tapasztalása szerént. 
A ’ kéngyúlatsavas Vasats is kettős bomlás 
által motskos színnel veretik le. És így több 
szennyes szerek , melyek a’ folyadékkal kever- 
tettek volt, a’ váladékkal eggyütt le szálnak.

A ’ hozzá öntéssel tsak akkor hágy fel az 
ember, méglen a’ felette álló tiszta leűllepedett 
folyadék többé meg nem kékül, azután nyug
vásban hagyván több ízben felkevertetik; ké-



sőbb a’ váladékot ruhákra teregetik, a’ víz le 
szivárogtatása, *s meg kékítése végett, továbbá 
sok hideg vízzel keverik (két-h at nap alatt 
négy-nyóltz ízben); mely alkalommal nem tsak 
a’ váladék a' vízben lévő levegőtől meg ké
kül, hanem ha valamely Sók volnának vegyülve, 
kimossa;  (Thénard azt tartja, hogy ezen mo
sás által a’ kéngyúlatsavas Vas is kénsavas 
Vassá válik), Igen jónak tartatik, ha meg hí
gított Kénsavval, vagy Sósavval áztattatik is akko
ron, nyóltz-tizenkét óráig többször felkever
vén rajta tartatik, kiváltképpen szükséges ak
kor , ha a' színe motskos , vagy fakó.

Midőn így a’ váladék a’ mosás közben 
meg kékült, tehát az edény fenekén lévő 
lyukon, az alatta találkozó edényekben ereszte- 
tik , többször még hideg vízzel ki mosogatván 
végtére befütött szoba melegénél meg szárít- 
tatik.

Szeplősítése. Berzélius szerént igen nehéz 
tiszta berlini kéket készíteni, mivel mindég 
kevés Hamag találtatik benne, mely tsak az 
égetésnél tudatik meg, mely hátra marad. A ’ 
vásáros mindég Agyaggal keverve találtatik, 
mely a’ Hamaglúg pálítása alkalmával a’ fene
kén marad; gyakran Keményítővel is kever- 
tetik, mitöbb Proust még Kovát, szénsavas 
és kénsavas Mészagot, villósayas Vasat, olajos 
sósavas Húgyagot? is talált benne.

Megítélése.Egészen tiszta berlini kék nem 
eggyéb mint vaskéklősavas Vasag, és ennek 
jó tulajdonsága a z, ha a* maró Hamaglúg pá-



Utasánál a' fenekén heverő váladék Vasag
ból áll.

Tulajdonságai. A’ művezett berlini kék
nek igen setét kék színűnek, nagyon töredé- 
kenynek, ízetlennek , büzetlennek, és a’ víznél 
sokkal nehezebbnek , éppen ollyan színűnek, 
mint a' leg jobb festő Indig kell lenni.

Az Alakoknak eránta való munkálkodó
erejó'k.

Ha a’ levegőre ki tétetik hosszas idő múl
va megzőldűl; bizonnyal mivel eggy kevés 
Kéklősav szét bontodik, és Vasagvizet (Eisen 
hydrat) támad.

Igen vízmérő (hygrometrísch) , úgy hogy 
üveg harang alatt igen tömény Kénsavval a* 
közönséges levegő mértékben kinem szárad.

Ha az ember a’ berlínikéket valamely le 
pároló edényben meg melegíti, tehát előbb 
vizet, később eggy kevés Iiéklőhúgyagot, 
szénsavas Húgyagot, kevés nedvtől késérve 
kap; még tsak a’ munkatételnek vége nintsen, 
a' dűltnyakúban valami fekete szenes test ma
rad hátra, eggy Vaszénet, mely meg tüzesítve 
vidító tűzzel pislog, és Vas-Harmadszénetté vá
lik (Eisentrikarburid).

Sem meleg, sem hideg Langban , Olajban, 
Égényben , v. hígított Savakban nem olvad.

Hígított Sóvav a’ berlini kéket zöld Kéklő 
Vassá tészí, mely a’ sósavas Onats , és Vasats, 
vagy más lesavító szerekkel j ismét berlini 

kké válik.



Tömény Zóldlőgyulatsav a’ Vasagot fel 
veszi, és az olvadékban lészen VaszŐldlet, a’ 
Vaskéklet pedig a fenekén marad.

Forró tömény-Fojtósav, és Kénsav szét
bontják ugyan a' Berlini kéket, de eggyszers- 
mind a' Kéklőgyúlat savat is Ittner szerént.

Hideg tömény Kénsavban megnehezül, 
térköre (volumen) meg nagyobbúl, meg felié* 
redik, ’s minteggy meg sükeresedik: — eggy 
rész Kénsavnak a? berlini kékkői való öszvekö- 
tése végett. —  Ha az ember, vásáros berlini 
kéket vészen , akkor a’ Kénsav meg barnúl, 
és néha meg is feketedik (azon idegen szerek 
meg szenesedések véget, Berzélius) ezen fehér, 
felesleges Kénsavban nem olvadó-vegyíték; va
lamely meleg téglán kiszáríttatván fehér porrá 
omlik, minden észre vehető jegesesedés nél 
kül, mely ha vízzel kevertetik, azonnal ber
lini kékké, és hígított Kénsavvá válik.

Ha Vas, vagy Ón reszelék bedugott üveg
be a' berlini kékkel  ̂vízzel áztattatik eggynéhány 
hónapok múlva a’ Savító elszívatása végett, 
lassanként a* zóldelló színről motskos fehér, 
kéklőgyúlatsavas Vassá lészen ( Vauquelin) 

Alhoto részei. A’ berlini kék maga való
ságában, az az ha eggy parány Vaskéklőgyu- 
lat savas Vasagból, és három parány Vízből áll, 

akkoron áll



eggy parány Vaskéklőgydlatsav
Berzél. szer. száz szemben 

( Vasatsból 1 parány — 35,67.3 . 20,881.
( Kéklőgyd- 3 — — 82,200 • 48,151.
( latsavbol
Yasagból 1,/2 — — 52,906 . 30,968.

210,839 . 100,000.
Thomson szere'nt száz szemben

Vas 2 jl 
Kékló * 3 
Víz 3

36,000 21,135.
83,000 47,311.
53,333 31,311.

170,333 100,000.
parány - 64,540 - 37,778. 65,333-38,355.

— - 79,260- 46,394. 78,000-45,792.
— - 27,093- 15,828. 27,000-15,852,

170,809 - 100,000. |l 70,333 - 99,999. 
az iIlyen berlini kék ha elégettetik tehát 54,09. 
Berzelius parány számlálása szerént, és 54,59. (meg 
Thomson pár: számlálása szerént Vasagot kell né
ki hátra hagyni az az, rövideden áll 
Berzélius szerént Porret szerént Dulk szerént
40.24 Vasból
21.24 Főj tóból 
18,21 Szénából 
19,60 Vízből

99,32

34,235 Yasagból 
19,330 Vasatsból 
12,385 Vízből 
34,050 Kéklüből

100, oOO

35,535 Vas. 
56,465 Kéklő.

100,000

ír .

F o j t ó - s a v a s  H íg a t s

(Nitras Hydrargyrosi, fíilpCÍCtfaUtCé
fííbctptotowí»).

Története. A’ Fojtósavas Hígats mint ol
vadók Lidi által már a' tizenharmadik század
nak közepe táján készíttetett volt, és a’ levált



sósavas Húgyag Hígag (Mercurius praecipita- 
tus albus) készítésére fordíttatott tőle. De, hogy 
a’ fojtósavas Hígats, még más állapotban is 
mint a l, vagy felsavítat, lehetne ’e?azt tsak 
Lavoisier, Fourcroy, és Hildebrand nem rég 
mutatták meg, ’s eggyszersmind ezen saviatok
kal több öszve kötéseket is készítettek, me- 
iyek közzül eggyik az énnékem rendelt készít
mény.

Mint fojtó savas Hígats sehol sem talál
taik  a' természetben , hanem mint gyógysze
res készítményt készíteni kell, és pedig 
ekkép leg jobban.

Készítés módja. Veszek nyóltz rész tiszta 
Higanyt, öntök réa alkalmatos üvegben négy 
annyi tiszta feleresztett Fojtósavat, és hűtőben 
tészem méglen jegesedni kezd, mely jegeket 
elválasztván a' folyadéktól fehér szítató papi
ros között minden meleg nélkül meg szárítok.

Alhat magyarázati ja. Veszek Fojtó savat  ̂
mely áll 5. Főj tóból és 3. Savítóból, és Higanyt. 
Itt a’ Higany az eggyik rész Fojtósavból, eggy 
parány Savítót elvészen, melytől savíttatik, 
és lészen Hígats, az az Higany elősavítat; azon 
eggy paránySavítótól meg fosztott Fojtósav Foj- 
tósavattsá válván, mely hévvel eggyesűlvén mint 
fojtósavatsos szesz elrepül; azon másik része 
a' Fojtósavnak felolvasztja a’ Hígatsot, és lé
szen fojtósavas Hígats, 3 Higany elősavítat, mely 
töképekben jegesedik.

Szeplősitte tik Hígaggal, és ha a’ Fojtó- 
av Sósa vv al tisztátalaníttatott volna, maró Só



savas Hígaggal, vagy ha lepárolt víz helyett 
kútvizet vettem volna, kénsavas Hígaggal. Meg
ítélése. Ha Hígaggal szeplősíttetik , megtudhat
ni , ha Sósavval maró sósavas Higagot tsinál; a* 
maró sósavas Higag pedig meg tudatik, hogy ha 
a’ tiszta Hamag, Szíkag, v. Mészag lúgak veres 
sárga, a’ Kéngyulatsav (Acidum hydrothioni
cum ) fekete , az ónzőldlet ( Murias Stan
nosi) pedig barna váladékot mutatnak. A* Kén
sav megtudatik, ha fojtósavas Sulyag olvadék 
tsepegtetik belé , mely fehér váladékkal jelene.

Tulajdonságai. Jegesedik oszlopos, és 
nyóltz lapu jegekben, melyek fehérek, tsí
pős , és értzfanyaru ízük (stypticus), a’ nyál gé
pelyt ingerlik, és a* Lakmus kékfestéket meg 
veresítik ; eleven szénen halkal, de vidító tűz
zel fel lobban, ellenben hirtelen , Villóval ke
verve , ’s meg melegítve. Ha porrá töretik, és 
vízzel kevertetik szét bomlik, (mint a’ Dárdany, 
és Bátrany sók) ,  allyas, és savas sókká, 
melynek utólya a’ folyadékban fel olvadva 
marad, az elseje pedig mint zóldessárga por 
le száll. Berzélius szerént a’ le szélt váladék al- 
fojtósavas Higany elósavítat, a’ folyadékban lé
vő pedig Higany kettedsavítat.)

Elégséges konyhasó olvadékkal kevervén 
sósavas Hígatsá válik , maró lúgok zöldes fe
kete, maró Mészag víz fekete szürke, maró 
Húgyag bársonyfekete váladékot okoznak. 
Az eleven bort barnás feketére festi.

Használása. Ebből a’ készítményből töb
beket szoktak készíteni u. m: először ha ezen



nyóltz rész jegekhez eggy rész Fojtósavat té
vén , annyi Je párolt vízzel hígíttatik, még tsak 
az olvadéknak tulajdon súllyá —  1,110 nem 
lészen , ’s akkor hívják fojtósavatsos ol
vadéknak (Liquor Hydrargyrosi nitrici) , vagy 
ha maró Húgyaggal vegyíttetik , a’ fekete vála
déka, melyet olvadó Hahnemann Hígatsának 
( Mercurius solubilis Hahnemanni ) neveztek 
’s. a\ t\

Másodszor. Használtatik még mint igen 
érzékeny ellenható.

a.) A ’ Sósav kikémlelésére Pfaíf szerént; 
konyhasónak szász ezerednyi meghígításában 
fehérebb váladékot szerez, mint a’ fojtósavas 
Ezüstag, de az 1000000 hígításában ellenkezően 
mutatta magát.

b.) Saussure javaslása szerént igen hatha
tós a’ szénsavas Húgyag mennyiségét, valamely 
folyékonságban (melyei eggyszersmind a’ Fojtó 
menyisegét is) valamely állati, vagy növevényi 
testben meg határozni. — Ha a'víz térköréhez 
képest fél annyi Fojtót nyelt volna is e l, és 
ehez még ötven öt annyi vizet tévén hozzá, az 
az eggy rész Víz nyelt volna 0,000344  ̂ rész 
Fojtót, még akkor is zöldes fekete váladékkal 
jelentené.

c.) A’ kénsavas sóknál nern igen jó ellen
ható, mivel az ezerediki meghígítását már 
nem mutattya; a* tömény olvadékban fehér 
váladékottsinál, mely Vízzel leforáztatván meg 
sárgul.



d.) A’ Festany (Chromium) mennyiségét 
igazán megtudni igen hathatós ellenható, t. 
í. ha az ember Festanyt (akár mitsoda öszve 
kötésben volna is) Salétrommal önt, hogy 
festsavas Hamaggá váljék, melyet felolvaszt
ván elégséges Fojtósavval meg elégítvén, foj
tósavas Hígats leszállíttya, mely váladék ha
ragos tégla vörös színű ; eztet öszve szedv én 
Plátín tsuporba, ömlés által, a’ Festany há
tra marad. A ’ festsavas Hamagnak tízezered- 
nyi meghígításában is valamely vörösös zava
rék támad.

e.) Az Ibológyúlat savas sókat sárgás zöld 
váladékkal, mely a’ tűzön meg veresül mutattya.

f-) Férjanyt, ’s férjagsavas, és villósa
vas , a’ vízben olvadható sókat, a’ tizezerednyi 
meg hígításokban ki jelenti.

g.) Az Aranynak leg érzékenyebb ellenha
tója, úgy hogy ebben az esetben a’ sósavas Ó- 
natsot is felyűl haladja. A ’ sósavas Arany ol
vadékban valamely setétbarna , majd tsaknem 
a’ fekete színben hanyatló váladékot szerez, 
a* meg hígított olvadékban igen lassan szálin 
godzik ugyan le, de mégis a’ hatvanezerednyi 
meg hígításában is,a'vörös barna keveset pi- 
rösló váladék észrevehető.

Fojtósavas Hígats megtudatik , ha valamely 
folyadékban találkozna e' következendő el
lenhatókkal, melyektől le veretik 

2.) Mint Asany fekete por képpen, a* vil- 
lósavas, a’ kénsavas, és a sósavas Ónats, 
meg a’ Hézag által.



2.) feketén, a' tiszta maró Égvényeh által. 
3.) feketén a’ Húgyag által, mely váladék 

nem eggyébb mint Higany, és Higany ket
tedsavítat ( regulinisches Quecksilber und
Quecksylber Deutoryd)

.4.) sárgán a* szénsavas Égvények által elein
tén, de nagyobb mennyiségű által meg 
feketül;

5.) túrós fehér váladékkal a' Sósav, sósavas sók 
által, még a* nyóltzvan ezerednyi meg hí
gításánál is.

6̂ ) fehéren a’ sóskasavas Égvények által, at 
tizezerednyi hígításánál is.

7. ) fehéren a' villósavas Égvények által is.
8. ) fehéren a’ kéklógyúlatsavas VasHamag által.
9. ) skárlát pirosán a’ festsavas Egvények által.

10. J feketén, mint kénezett Higany a’ Kén
gyúlatsav, és kéngyulatsavas Égvények által.

11. ) sárgán a'Gubasav által.
Alkotó reszel. A' parány számlálás úttyán, 

áll eggy parány Hígatsból —  109
két —  Vízből —  18

eggy —  Fojtósavból —  54

Parány mérneker;fe.hát lessz 181: 
tehát illyen kép.p^n, keljeiie az Alakmérű 
( Stöchiometria '̂^fcudomájiy .szerént ki tenni

betűkkel H gN H 2 —  181. az az rövideden
száz szem áll Hígatsból —  74t47

Fojtósavból— 19,16
Vízből —- 6,37

100,00
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XII.
Az enyhe sósavas Hígats, vagy 

Higanyelőzőldlet (Mercurius dul
cis, Protochloridum Hydrargyri, 
Murias Hydrargyrosi, Calomel, 
Panacea mercurialis, Aquila alba, 
Aquila mitigata, Manna Metallo
rum). Már régibb időkben esmeretes volt; 
mindazonáltal 1609-be adódott ki Beguin, 
és Kroll Urak által annak bizonyos készítése 
módja, a'természetben mint S z a r u  H ig a n y  
( M e r c u r i u s  c o r n e u s )  jő elő.

Az 1820-ban megjelent Austriai Gyógy 
szertár, mely szerént magamis ezen jelenva
lót készítettem , készítése módját kŐvetkezen
dőűl írja le.

4 rész rágósósavas Hígag (Mercurius sub 
limatus corrosivus), 3 rész tiszta Higany ( Hy
drargyum purum ), eggy üveg mozsárba addig 
dörgöltessék, míg a’ tiszta Higany fénnyé 
egészszen el enyészik, és az egész keverék ha
muszínű porrá vált. Ez eggy üveg tökből fel 
szállíttatik, a’ meg hűlés után az üveget eltör



vén a’ felszállítást belőlle kivesszük, forró 
vízzel kimosva, homályos helyen tartjuk.

Megjegyezni valók ezen munkatételnél 
e’kŐvetkezendők:

í-őr. A ’ megkivántató Szereket az öszve 
dörgöléskor szükséges Vízzel, vagy Langgal meg 
nedvesíteni, hogy el kerüljük a’ külö mben meg 
történő ártalmas porozását a’ rágó sósavas 
Hígagnak.

2-or. Vagy eggy hosszú nyakú, lapos fe
nekű , vagy több apró vékony kristáj elegy 
üvegbe kell tenni a’ vegyítéket.

3-or. Az Edény úgy helyhesztessék a* fő
vény ferdőben, hogy fövénnyel kívül feljebb 
légyen burkolva, mint belől a’ vegyíték ér.

4-or. A’ Tüzelést úgy kell alkalmaztatni, 
hogy a' vegyiték lassan melegedjékfel, ’s mi
nek utánna a’ benne lévő víz elgőzölgött, az 
üveg száját kréta dugóval belehet dugni, ’s a' 
vegyítéken fejül lévő homokot az üveg kerüle
téről el kell kaparni.

5-ör. Mihelyt semmi sem szállfel, félben 
kell hagyni a* tüzelést; nem árt a’ kihűlés 
közben hideg vizes ruhával az üveget meg tö- 
rőlgetni, hogy úgy a’ melegség hirtelen válto
zása miatt, az üveg meg repedezvén, a’ fel- 
szállítottat belőlle kőnyebben ki vehessük.

6-or. Tsak abban az esetben szükséges az 
újjolag való felszállítás, ha a* munkatétel kez
detekor a.' Szerek nem jól voltak öszve kever
ve, vagy a’ felszállítás nem a’ megkivántató 
mód szerént ment véghez, mellynél fogva, a’



Készítmény nem tökéiletesen eggyesült sósa
vas Hígats, és rágósósavas Hígaggal vegyes- 
lenne.

7-er. Ellenkező esetben a' felszált sósa
vas Hígats a’ hozzá ragadott üveg tserepets- 
kéktől, és a’ jelen lehető Higany szemetskék- 
től kefével el választatik , és porrá dörgöltetik.

8-or. A* porrá törést szükséges eggy üveg 
morsárba hasonló törővei véghez vinni, neta
lán más mozsárból a’ dörgölés által idegen ré
szekkel meg fertőztessék ; a’ munka alatt Égett- 
borral meg nedvesítve kell az ártalmas poro
zását ki kerülni.

9-er. A ’ mosását ezen Készítménynek le
párolt tiszta meleg vízzel addig kell foljtatni, 
míg a’ mosóvízbe töltött mészvíz semmi sár
gás zavarodást benne nem okoz; a' mosásköz
ben jó hozzá tenni eggy kevés sósavas Húgya- 
got (Sal ammoniacus), mely által a’ rágó sósa
vas Hígag könyebben elválik.

Javai elő adása szerént ezen készítményt 
porformában nyerhetni meg* t. i. ha a’ felszál
lítás alkalmatosságával a’ felszállítás eggy 
kurta, és szélesnyakú dőltnyakúban, mely víz
zel meg töltött szedővel vagyon öszve kötve , 
történik m eg, mely dőltnyakúból a’ pára ál
tal ménven a’ vízzel meg töltött, és melegen 
tartott szedőben ottan meg merevedik , és por
formában le ülepedik. Ez a’ készítés módja 
nem a’ leg bizonyosabb, mivel utolja felé a’ 
munkálodásnak a' szedőből a’ víz könnyen 
át mehet a’ dőlt nyakúban, vagy a' pára a’



dőltnyakú nyakában meg merevedvén , aztbé- 
dugja, ’s néha elis repesztí.

M agyarázatja a* munka tételnek a’ zőld
lőgyúlatsavas Hígatsnál a’ Sósav külömböző 
alkató részei vételénél fogva külömböző. A' 
régib magyarézatjánal fogva a’ ragósósavas Hí- 
gagot fölsavított sósavas Hígagnak nevezték, 
mely Higanyai öszve dörgölődvén a' Savító
ját azzal meg osztya, és felszállítva alsaví
tott sósavas Hígatsot formál. Ezen magyará
zat az ujjab magyarázatnál fogva meg semmi
síttetett, hol is a’ ZoldlŐ víz nélkül, és Savító 
nélkül való eggyesületeket alkot az allyakkokal: 
így tehát helye nem léven itten az alsavított 
Hígatsnak, magyarazatját az ujjabbak követ- 
kezendőül adják elő.

* A' rágó sósavas Hígatsnak alkotó részei 
eggy rész tiszta Higany ( Hydrargyrum reguli
num ), két részZőldlő (C h lorum); ehez még 
egy rész tiszta Higanyt adván, és öszve ke
vervén míg a'Higany fénnyét elveszti, a me
legség segedelme által a’ Zőldlő a* kettőközt 
eggy formán meg oszlik, és alkotja a’ Higany 
előzőldlettet ( Protochloridum Hydrargyri ). A 
külömbség ennél fogva az enyhe sósavas Hí
gats, és rágósósavas Hígag között tsak az, 
hogy az első eggy parány Zőldlő , és Higany
ból , a’ második két parány Zőldlő, és eggy 
parány Higanyból áll.



Geiger más vegyiteket javasol ezen készít 
meny felszállítás által való meg nyerésére 
melyis á ll:
Nyóltz rész Szíkany Zőldletből (Chloridum,

Natrii, Sal communis), 
Húsz —  Higanyból ( Hydrargyrum),
Hat —  Tselagból ( Oxydum Mangani) ,  
Tíz —  Kénsavból (Acidum sulfuricum); 
ezek Öszve kevertetnek , és felszállíttatnak; 
ezen keverékből is éppen a* feljebb említett 
alkotó részek jővénki, a’ Higany előzőldlet, 
valamint a’ feljeb említett módon formálódik; 
alkatmagyarázatja mindazonáltal az élőbbem
től külömbózik : a’ Tselag a’ hévségben kön
nyen elbotsátja eggyrészét Savítójának, mely 
a* Szíltannyal eggyesülve Szíkagot alkot , a 
ZŐldlő evvel nem maradhatván öszvekötve , ha
nem a’ Higanyai vegyülvén fel száll, a* for
mált Szíkag pedig a' Kénsavval igen atyafias 
lévén , öszve köttetik, és Tsuda sóvá ( Sal 
Glauberi) lész.

Ős eleink azt gondolták, hogy a Higany 
elozőldletet töbszöri felszállítás által tisztáb
bá lehet tenni, és arról elis neveztek a'3-szor 
felszállítottat Calomelnek, az ötszörit Panacea 
mercuralisnak,a 9 szerit Aqui Ezen 
munkájokkal a’ jót rosszá tsinálták , mivel min
den felszállításkor eggy része rágósósavas 
Hígaggá, vagyis Higany kettedzőldletté 
chloridum Hydrargyri) , más része folyó 
Higannyá ( Hydrargyrum vivum )  vá lto zo tt. 
Még azon fejül elis langolták, Langot felette



meg gyújtván , és ekkor nevezték (Aquila mi
tigata) , mely alkalmatossággal a’ Higany elő
zőldlet Szénővel keveredett.

Tulajdonságai. A’ felszállított Higany elő
zőldlet ( Protochloridum Hydrargyri) motskos 
fejér, általláttzó , tömött, négyoldalú hegye
zet oszlopokban jegesedö test, melynek szál
kás tapintása, és tetemes fényessége van, *s 
azon része, mely az üveg felől volt, egészen 
sima. Porrátőrve sárgás, szag , és íz nélkül va
ló, vízbe, vagy Egetborba felnem olvasztható, 
tulajdon sulija (grau, specifica) 7,200. A ’ le
vegőben meg barnúl, és az ízzóhévségben , a 
nélkül, hogy meg Őmlene, el száll.

Tisztátalan lehet a’ Higany előzőldlet: vagy 
a* közzé kevert tiszta Higany ( Hydrargyrum 
vivum)  , vagy a’ vélle felszált, és jól kinem- 
mosott Higany kettedzőldlet által ( Mercurius 
sublimatus corrosivus). Az elsőt a’ merő 
Higany előzőldletben meg esmérni fényes sze
metskéiből,  a’ porrá törtön, ha vizet töltünk 
réá, és keverjük, akkor a' futó Higany sze- 
metskélí öszvefutnak. A ’ másodikat el árulja 
a' mész vízzel való keverés, mely a’ tiszta Hi
gany előzőldetet feketén, a’ Higany ketted- 
zőldletet sárgán festi, és szállítja le.

Alkotó részéi, eggy parány Higany, és eggy 
parány Zőldlő , vagy is 85,12 Higany és 14,88 
Zőldlő , vagy is 88,48 Hígats és ii,Ó2 száraz 
Sósav ; Százszemben van 74,04 Higany és 
2.5,96 Zőldlő.



A’ Fojtósav (Acidum nitricum).

Igen ritkán találtatik szabadon az eső vízben, 
gyakrabban kerül éld Allyakhoz , leginkáb Ha
maghoz kötve, melyei az úgy nevezett Salétro
mot tészi. E’ pedig vagy az élet által készíttetik, 
mint némely növevényekben p. o. Dohányba, 
Kukuritza Szárakban , a’ Napra forgóban, Füst
fűben ’s több e’ félékben. Vagy pedig az élet
míves,és sokfojtóval biró állati testeknek vég-/
sd bomlásokkor ered , akkor, ha ezek Egvények 
( Alcalia) Szomszédságokban rothadnak: ak
kor tudni illik nem támadhat, úgy mint más
kor, Húgyag, mert az Egvények elhatározó atya- 
fisága által , a’ Fojtó, Savító felvételére kénsze- 
ríttetik, hogy úgy az ujjanon támadt Savval 
öszve kötődhessenek. így eredett Salétrom
ra akadunk a’ várakalljain, Barom állásokon, 
és több illyes helyeken; de mesterségesen is 
tsak a’ Természet út mutatását követvén , ké
szítjük. A ’ midőn rothadó állati testeket, vagy 
ezeknek részeit régi falak omladékjával, ha
muval, vakolóval, és porhanyó fekete földel ( 
mus) Öszve vegyítjük, és többszöri öntözés mel
lett azon testeknek teljes bomlását megvárjuk; 
így a’ támadott Salétromot vízzel kivonyuk, hoz
zá Hamut teszünk , és a'Lúgot meg jegesítjük.

A’ Salétromból készül minden Fojtósav, a’ 
mi a’ régibb időkben agyag, vagy zöld Gálitzkő 
hozzá adásával történt, ’s így költségesen ke
vés Sav nyeretett. Jobban, és több haszonnal ké
szíttetik ennél a' Kénsav által,az Austriai Gyógy



szertárnak harmadik kiadásában foglalt rend
szabás szerént, hol négy rész Salétromra két 
rész Kénsav öntetik; az után pedig Voulfnak 
mívszeres alkotmánya a' dőltnyakúhoz igazít- 
tatván elsőbb gyenge , azután erősseb tűz
zel addig pároltatik le a’ Sav, míg tsak sárgás 
pára láttzatik, mely lassanként a’ Szedőkben 
lévő vízbe fel szívatik.

M agyarázatja. A ’ Salétromra töltött Kén
sav által a' gyengébb Fojtósav kihajtatik; a’ 
Kénsav pedig a’ Hamaggal eggyesűlve kénsa
vas Hamagot tsinál, mely a’ dőltnyakúban 
marad.

Tisztátalansága. Az e’ módon nyert Fojtó
sav ritkán tiszta , mert eggy az , hogy a’ lepáro
láskor eggy része a’ Fojtósavnak el bontatik, 
és a’ Savító kiszabadulása mellet Fojtósavat
tsá válik; máspedig az, hogy a' Salétromban 
majd mindég Hamanyzőldlet találtatik, de 
azonkívül a’ hozzá adott Kénsavnak is valami 
része könyen által mehet a' Szedőben.

A' Fojtósavatsnak jelenlétét a’ Fojtósav
nak sárgás színéből, füstölgéséből, és azzal 
járó különös erős szagáról ésmérhetni meg. A 
Kénsavnak jelenlétét meg tudhatni, ha fojtó
savas Súllyag olvadékban adatik hozzá , mert 
ezen esetbe leváladék okoztatik, mely nem más 
mint kénsavas Súllyag.

A* Zőldlőgyulatsavat pedig meglehet tud
ni , ha elébb fojtósavas Súllyag által minden 
Kénsavat el mellőzünk, és azután fojtósavas 
Ezüstagot , adunk hozzá, miáltal Ezüstany



zőldlet támad túró formában , mely nem so
kára meg kékül, és meg feketedik.

E* szerént megtudva tisztátalanságát a Foj
tó savnak, tisztítása módja következendő.

í-őr. Ha tsupán Fojtósavats 
Acidum nitrosum) volna jelen, akkor elegen

dő , ha tsak valami dőltnyakú edényben addig 
melegíttetik, míg tsak többé nem füstölög; 
mert így a’ Fojtósavats szállób lévén, mint. 
sem a’ Fójtósav, kihajtatik; vagy pedig kité
tetik az egész [Sav a* Levegőre, míg minden 
színét elnemveszti. Ekkor a’ Fojtósavats a' 
Levegőből megint annyi Savítót vészen magá
hoz, hogy ismét Fojtósavvá lészen. Szinte ez 
történik, ha tsupán tsak vízzel kevertetik a’ 
füstölgő Sav, mivel a' vízben rendszerént sza
bad Savító szokott lenni.

2-or. Ha tsak Kénsavval lenne tisztátalan, 
akkor kevés Salétrommal tüstént ismételt le
párolás által meg tisztúl ; itt a’ Kénsav a'Salé
tromnak Hamagjával öszve köttetvén, többé 
cinem szálkát.

3-or. Hogy ha pedig Zőldló (Chlorium, 
Acidum oxymuriaticum) volna jelen, akkor 
szükséges annyi fojtósavas Ezűstagot hozzá ad
n i , mig tsak valami leválik; azután pedig a* 
leváladékról tisztán leöntött Savat ujjolag le
párolni.

Tulajdonságai. Ezen Sav tiszta állapotjában 
színeden, átláttzó Nedv , szaga gyenge , de kü
lönös, és kellemetlen; íze savanyú, tsípős, 
etető. Tulajdon Súllyá ( Gravitas speci/ica')



Gay Lussác , és Thenárd szerént 1,510. a’ vi
lágosságnak behatása által nagyobb részintel- 
bontatik ; égy részét Savítójának el veszti, igy 
Fojtósavattsá válik és meg sárgul. A* vizet 
a’ Levegőből nagy erővel húzza magához; 
egyébként Vízzel, és Langgal minden mennyi
ségben keverhető; a’ keveréskor pedig meg 
melegszik, mivel kissebb körben mégyen ál
tal, mint kettőjük köre volt, ha jégre, vagy 
Hóra öntetik, akkor ezek el olvadnak, és fe, 
lette nagy hideget okoznak. Az Allyakat , kc- 
vesetkivéven , a’ Fojtósav majd mind meg tá
madja, és pedig úgy, hogy ezek Savítattokká, 
maga pedig Fojtósavattsá változtatik. Hogy 
ha az így támadott Savitat ally természetű , akkor 
az a’ Fojtósavnak élném bontott részében 
fel olvasztatik, és Fojtósavas sóvá válik p. o. 
ha Vasanyra Fojtósavat töltünk, akkor eggy 
része a’ Fojtósavnak eggy rész Savítóját annak 
által adja, mely azáltal Vasattsá lész, és így 
a’ Fojtósavnak még el nem bomlott részével 
fojtósavas Vasatsot formál , a’ Fójtósavba ma
gára lévő Savatsot ki kergetvén. Hogy ha pe
dig a’ támadott Savítat Sav természetű , akkor 
az a’ Fojtósavval, mint ugyan eggy természe
tűvel nem eggyesül, ’s azért abból vagy ki
válik, úgymint a’ Vasag (Ferricum), Dárdag 
(  Stibicum)  , Ólmag ( Plumbicum) , vagy tsak 
keverve marad, mint a’ Fér jag  ( A c i d u m  
arsenicicum ).

A z Allyakkal (Bases) különös rendbéli sókat 
alkot, melyeknek tulajdonságok az, hogy majd



.mind megjegesíthetők, ízek átható hívesítő , 
és a* tűzben el sülnek, így készíti p. o, a’ 
Hamaggal eggyesülve az oszlopos Salétromot 
( Nitrum prismaticum , a' Szíkaggal a’ kotz
kás* Salétromot ( Nitrum cubicum) , a' Hú
gyaggal’ a’ lángoló Salétromot (Nitrum flam
mans ), a* Higannyal vagy fojtósavas Hígagot, 
vagy Hígatsot. (N i t r a s  Hydrargici v. Hydrar
gyrosi) , az Ezüstaggal a’ Pokolkövet (  Nitras 
Argenti f usus).

A ’ Növevényekre különös az ereje vala, 
mint az állati testekreis; ezeket majd mind
nyájokot elsőbb Sóskasavvá , később Etzetsav
vá változtatja , kivéven egynéhányokat.

Az illatos olajakat gyantává változtatja, és 
így a’ Gyantárolajból ( Oleum Succini ) az 
úgynevezet mesterséges Pézsmát ( Moschus 
artificialis) formálja.

Alkotó részei 1. parány Fojtó :=• 14 * és 
5 parány Savító 4°* vegyítekmértéke szá
ma tehát c= 54 ( Gmelin Leopold szerint);

vagy is 100 Szemben vagyon 26 Fojtó, és 
74 Savító.





Gyógyszeres Értekezések
a'

Nadragulyadékról 
(Atropina)

és a’

Higany kettődzőldletről
(Deutochloridum Hydrargyri )

melyeket a’ Királyi Magyar Tudományos 

Mindenesség kémiai Oktatóhelyében ké

szített, és közönségesen elmondott

Tamássik István
Erdély KüküllŐ Erzsébet Várossai Nevendék 

Gyógyszeres
Kis Asszony Hava 3-án 1829-dik Eszt.

P e s t e n  
Ö z v e g y  P a t z k ó  J o s e p h a  b e t ű i v e l .



Multa ferunt  anni venientes .commoda secum, 
Multa recedentes adimunt, ne forte seniles 
Mandentur juveni partes , pueroque viriles, 
Semper in adjunctis, aevoque morabimur aptis

Horatius.



TEKINTETES TÚDÓS

BATSÓ BÁLINT
ÚRNAK,

KÉMIA DOKTORÁNAK,

GYÓGYSZERES MESTERNEK, AZ 
ORVOSI TUDOMÁNYOK 

SZABADOSSÁNAK,
A' KIRÁLYI MAGYAR TUDOMÁNYOS 

MINDENESSÉGBEN, AZ ORVOSI KAR

NÁL, A’ KÉMIA, ÉS BOTÁNIKA KI

RÁLYI OKTATÓI SEGÉDJÉNEK,



mint szorgalmatos Tanítójának, gondos

ápoló Orvosának, háládatos tisztelete 

jeléül

ajánlja

a' Kiadó.



XIII.
Nadragulyad ék

(Atropina ).

A' napról napra előbb haladó kémia, a’ nö
vevények közelebbi alkató részeit is tárgyúl 
vette, melyeknek vegyűlése esmérete egész 
1805-dik Esztendeig igen tökélletlen volt, és 
majd minden növevényben tsak nem eggyfor
ma alkató részeket láttzattak találni. Hanem 
a' nevezett Esztendőben , Gyógyszeres Ser
tűrner, a’ Mákony (O pium ) széjjel bontása 
által, figyelmetesekké tette a’ Kémikusokat, ’s 
utat mutatott a' helyesebb vísgálódásra. En
nek következésében már 1807-ben, Vauque
lin a’ Nadragulyát ( Atropa Belladona ) bon
tá széjjel; de tiszta Égvényt ( A lcali) belől
le nem nyert; 1818-ban Runge, és Pechier, 
leg inkáb pedig Brándes által 1819-dik Esz
tendőben, a' Nadragulya Vegyítéke megtudá
sa munkában vétetvén, benne tulajdon nö
vevény Égvény találtatott, melynek elő állíta-



sa nékem mestermüvűl rendeltetett ; azt a' 
Brandes módja szerént készítettem , a’ mint 
tüstént elő adom. Vettem maszlagom Nadragu
lya Levelet ( F olia Atropae Belladonnae ) , 
melyet lepárólt vízben két ízben kifőzvén, ke
vés Kénsavval fel derítettem, hogy a' benne 
lévő tojás fehére, és állatínővevény részek (Par
tes vegetoanímales ) öszvemenvén , könnyeb
ben leszívárogtathassam;  a’ leszívárogtatott ói
vadékhoz felesleg való alszénsavas Hamagot 
( Subcarbonatem Kali) adtam, hogy ennek 
nagyobb Atyafisága által az olvadékból, a’ 
Nadragulyadék ki bontassék, és letsapattas- 
sék. Az igy nyert Nadragulyadéket fórró Lang
ban ( Alcohol) fel olvasztottam a’ tisztítás 
ókáért, és jegesedni hagytam.

Készülhet még, ha a* Nadragulya levél ki 
főzött levét Keseraggal (Magnesia) felfórallyuk, 
a' le ülepedett port fórró Langal ki főzzük, 
és jegesedni haggyuk. Vagy ha ugyan azon 
kífőtt levet Húgyaggal ( Ammonium ) leszál
lítjuk , Zőldlőgyúlatsavban ( Acidum hy- 
drochloricum s. muriaticum), a’ le szállítást 
felolvasztjuk, ismét az olvasztásból Húgyag
gal le tsapjuk, Langban felolvasztjuk, és jege
sedni haggyuk.

Mind ezen munkálódás közben a' Nadra
gulya kifőtt levében, a’ Nadragulyádéit Savval 
Almasavval) lévén öszve kötve sót alkot, mely 

széjjel bontatik az erősebb Égvény (Alcali) 
által, és így a’ Nadragulyadék leszállíttatik,



az Égvény pedig , a' Nadragulyadéktól elvált 
Savval eggyesű!.

A' Nadragulyadéh színeden, majdnem 
által láttzó, fényes, hoszszú tő, vagy kis oszlo
pokban jegesed"» test., a* veressük lakmusz pa
pirost kékíti, nagyobb hévségben előbb meg
feketedik, később megég, kozma olajjá és 
szénné válván. A ’ tömény Kénsav (Acidum 
sulfuricum concentratum ) mint egyébb élet- 
mivestestaket, meg feketíti, a’ hideg víz nem* 
a* meleg két mennyiségben olvasztja. A’ Sa
vakkal felsavas , jegesedő Sókat formál, mel- 
lyeknek tsak gőzzé, és párája is el kábít, a* 
szemfényt ki tágítja , legkissebb mértékbenis 
már kábúlást, reszketést, fórrósággal elegyes 
hideget, és nehéz lélekzést okoz. Hideg Lang
ban felnemolvad, forróban könnyen olvadha
tó , s meg hülés után abbólis le válik, ha tisz
ta , jegekben ; ha tisztátalan , pelyhesen. Égény 
(Aether), és terpetin olaj melegenis kevéssé 
olvasztja, fórró faolaj többet vesz fel belőlle.

A' Nadragulya hazánkban is bőven terem.
Nemi esmértető jegyei,

Tsészéje őt hasábú, bokrétája tőltséres, 
harangforma ; Himszálai majd kiállók ; gyúmől- 
tse két rekeszű Bogyó. Faj esmertetó jegyei: 
fűnemü, hosszas, mind hétvégén keskenyi- 
tett, épélü, síma levelei, egy Virágú, függő 
kotsánnyai; tartós növevény 4 —  6 Lábnyi, va
stag , karó fórma, ágas, hosszú, fejéres, le" 
vés gyökere; vastag, kerek, tsíkos, vereses 
barna ,alóleggyes , fellyeb villa módra ágasodó



Szára , váltagató , vagy ellenes , körkörös , 
nyélbe futó , vagy nyeleden levelei alsó lapján, 
inai rövídszőrötskékkel gyenge tapintásúak, 
eggyes, hónalyos Virágjai Sz. Iván,és Sz. Ja
kab Havában nyílnak, az ághegyeken leveles, 
eggy oldalú, fürtötskét formálnak, színek mots- 
kos zöldes sárga, barna inakkal, elöl setét vio
la színű ; Bogyói fekete tseresznye nagyságúk, 
és a’ tsiüag fórmára kiterűit tzészén ülnek. 
Gyógy szerűi eddig Levelei, és gyökerei hasz
náltattak , most már bogyója, és magva is hasz- 
náltatik. Az Austriai Gyógyszertár Levelét, 
gyökerét, és a’ Levele sajtóit levéből készült 
Kivonatot használja. Eggy a’ leg-mérgesebb 
nővevények közzűl , ellen szerűi tartják a' 
Hánytató, és kiürítő Szereket, a mellet a’ 
szénsavas Húgyagot ?



Higany kettődzőldlet 

Maró Higany zőldlet 

Maró sósavas Hígag*

Mercurius sublimatus corrosivus 

Murias Hydrargyrici 

Perchloridum Hydrargyri.

Több módon készíttetik, Pearson állítása 
szerént esméretes volt már régen a’ Khínaiak
n ál; leg előbb nállunk Géber Arabs Alkimi
kus irta le készítése módját; 1700-ban Kunkel 
a' kénsavas Hígag (Sulfas Hydrargyrici}, kony
ha Sóval, Szíkany Zőldlettel ( Chloridum Na
trii) tett elbontása által állította elő, mely 
készítés módját még mostis sokan követnek. 
69 Esztendővel későbben Monnet, 0 utánna 
pedig Schmidt, nedves úton való készítését ad
ták elő.

Az Austriai Gyógyszertár 3-dik kiadása 
szerént ,8 rész tisztított Higany ( Hydrargyrum 
vivum ) , és ugyan annyi tömény Kénsav 
(Acidum sulluricum concentratum) dőltnya



kúból száradásig le pároltatnak , a' száraz ma
radék pórrá töretvén, 10 rész szikkadt Szíkany 
Zőldlettel ( Sal comunis, Chloridum Natrii ) 
jói öszve kevertetvén , üveg tokból felszállítta- 
tik. Ezen munka alatt a* lepárólás közben, 
a* tömény Kénsav eggy része elbomlik, Savító
ját a’ Higanynak által adván, mely Hígag lesz, 
maga pedig Kénsavattsá válván elpáról ; az 
épen maradt része a' Kénsavnak, a' Hígaggal 
eggyesül, alkot Kénsavas Hígagot (Sulfatem 
Hydrargyrici) , már most a’ kénsavas Hígag- 
lioz Szíkany Zőldlet (Chloridum Natrii ) adat
ván , a' Hígag, kevésbé lévén atyafias a’ Sa- 
vléóval, azt által botsátja a' Szíkanylioz , mely 
ítszen Szíkaggá, és a’ Kénsavval vegyűl, a* 
Higany pedig a’ Zöldlöt vonnya magához, és 
vele felszáll.

Ezen munkatétel közben kővetkező vigyá
zatok szükségesek ;

í-szőr a’ dőltnyakú ( retorta) elébbetett 
«Szedőt (recipiens^, nem kell sárral ( lutum ) 
elzárni.

2-szor előbb kevés tüzet kell alá tenni, 
hogy a" Kénsavats, és a’ tömény Kén3avban 
volt v íz , lassan lassan el gőzölhessen, és le
párolhasson.

3-szor mikor már a’ maradék száradni 
kezd, a' tüzet nevelni kell, hogy mennél szá
razabbá tétethessék.

5-szer Végre mikor, a’ Szíkany Zőldlettel 
eggyben kevertetik , nem mozsárban kell dör
gölni, hanem az üveg Lökben tévén, és pa



pirossal bekötvén tsak rázás által kell öszve 
keverni, külömben a’ tüdőnek ártalmas po
rozás , és gőzölgés okóztatik.

Mások a’ fojtósavas Hígagot (Mitras Hy- 
drargyrici), Szíkany Zőldlettel ( Chloridurn 
MTatrii ) , és kénsavas Va*attsal ( Sulfas Ferro- 

si) bontják széjjel ; a’ hol a’ Fójtósav részént 
a* Szíhanyt, részént a’ még Vasaggá nem vál
tozott Vasatsot (Ferrosum) savítván, elbom
lik, és mint Fojtósavatsgőz elszáll, az üveg
tok fenekén Vasag és Szíkagk marad.

Mások meg a’ Veres Hígagot (Mercu
rius praecipitatus ruber ) ,  ZŐIdlőgyúlatsav- 
ban (Acidum hydrochloricum ) főzik , és meg 
jegesítík. Itt a' Zőldlőgyúlatsav Gyúlója, a* 
Hígag Savítójával vizet alkot, és a’ Higany 
a’ Zőldlettel vegyül , és jegesül.

Mások ismét a’ Higanyt Zőldlő - gőzben 
meg égetik, vagy az ásanyos (metallica)  
Zöldieteket Hígaggal elbontják , a' mikor Hí- 
ganyzőldlet, és Asany állítódik elő.

Legerányosabb készítése mé>dja a' követ
kezendő: 10. rész Higany (Mercurius vivus), 

# rész Szíkany Zőldlet (Chloridurn Matrii), 6. 
rész Tselag cxManganicum) és 11. rész tömény 
Kénsav (Acidum Sulfuricum concentratum), 

Öszve kevertetvén feliszállíttatnak. Itten a’ Tse
lag Savítójának eggy része a’ Szíkanyal eggye- 

sül, alkotván Szíkagot (Soda) , mely Zőldlővel 
egyben kötve nem maradhat, a" kiszabadult 

Zőldlő, a* Higannyal vegyül, és Higany Zöld-



letet alkot mely fellszáil hátra marad kénsa
vas Szíkag, és Tselag.

A ’ fojtósavas Hígagot is széjjel lehet 
bontani Zőldlőgyúlatsav által, mely a' fehér 
Asanyakkal nagyobb Atyafiságban van, eleinte 
túrós leszállítás okoztatik az olvadékban, mely 
Higany ElŐzőldlet , és vízben ólvadhatat- 
lan; később több Zőldlő járulván hozzá fel
ólvad, és Higany kettőd zőldletet alkot, mely 
líijegesedik.

Tulajdonságai. A ’ felszállítás által készült 
Higany kett^cl zőldlet, fehér, általláttzó, a’ 
világ, és levegő által meg nem változtatik; 
Szerkeztetése súgáros (radiatum, strahlig), tu
lajdon súllyá 5 ,io o ; olvad i5 hideg és 2 rész 
meleg vízben, kéttszernél valamivel több hi
deg, és 1 meleg Langban , könnyeben Égény
ben (Aether), ezen olvasztásokból kijegese- 
dik négy oldalú élesített szélű oszlopokban , 
irtóztató értz, és maró íze van, felette erős 
méreg. Nagyobb hévségben elszáll, széjjelbom
lás, és meg ömlés nélkül, és a’ hideg testeken 
meg merevül , vagy tő formában, vagy sú
gároson.

Sok Ásanyok (Metallum) által híg, és 
száraz úton elbontatik, ’s így tiszta Higannyá 
lesz. A' tüzet álló Égvények (Alcalia fixa) ál
tal letsapatik olvasztásaiból vereses sárgán; 
száraz úton pedig Higany válikel.

Az első módon készül az étető víz (Aqua 
p ’iagedaenica), midőn mészagos víz által szál- 
lítta tikle.

1



A’Sosavas Húgyaggal (Murias Ammoniae), 
kettős sót alkot (Mercurius praecipitatus Al
bus). ’

Az életmives testek (organica) különösen 
bóntyák széjjel, tőlle a’ Sósavat valamennyire 
elvonván; ezért nehéz fel találni bennek a’ 
Hígagot, ezért lepárolt vízben a’ közzelebb 
érdeklett részeket kikeli főzni, ha marósósa
vas Hígag volt bennek, az olvasztás az Ibolya 
szörpöt (Syrupus Violarum) zöldre, a’ kék kém
lő papirost veresre festi, a’ szénsavas Hamag, 
vagy Szíkaggal téglaszín, a* Mészaggal vereses 
sárga, később tiszta sárga, a’ Húgyaggal fehér 
leszállítást ád , mely a tűzben meg sárgul, 
kéngyúlatsavas Húgyaggal (Hydrothionas Am
moniae) szürkén , végre feketén száll le. A* 
fojtósavas Ezüstöt (Nitras Argenti) túró for
mában tsapja le , a’ bele mártott fényes Réz
anyra Higany szemetskék, fehéres színnel ra
gadnak.

Ha a' tűz álló Égvények által okozott le szál
lítás, kevés szénsavas Hamaggal dőltnyakúból 
lepároltatik, akkor eleven Higanyt kapni a* 
Szedőben. >

Gyógyszerül szolgál ellene a' Szénpór, 
Nádméz, Kínahéj főzet, Árpakása, T éj, kü
lönösen a* Tojás fehére, és a’ Siker (Colla) 
mely utolsó Taddei állítása szerént, négyszeres 
mennyiségben minden mérgességét elveszi.



Alkotó Részei

Egy parány Higany ^  *°l
és Két parány Zöldlő ~  7 °$

vegyitek mértéke tehát 17G&

vagy 100 Szemben vagyon 
Higany 74,1
Zöldlö 25,9

100

Fertéztetve lehetne közzé kevert Férjetsel 
(Acidum arsenicosum), mellyet könnyű felfe
dezni , Langban való felolvasztás által , ebben 
a’ Higany ketted zőldlet felolvad, a’ Férjets 
olvadatlan marad.

Használtatik  mint Gyógyszer magában; 
az enyhe Sósavas Hígats (Mercurius Dulcis) , 
olvasztott, és nem olvasztható sósavas Hígag 
és Húgyag (Hydrargyrum muriaticum ammo
niacale solutum, et] insolubile), Étető víz 
(Aqua Phagedaenica) készítésére»
















