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A SZABVÁNYOS VÉNYJ\HNTÁK SZ".\ZEVES ELŐFUTÁRA
DR KEilíPLER KURT

.. A Gyógyszerészeti Hetila1J adatai alapján a szerző
egy száz évvel ezelőtt rneg,jelerit belitgy11iiri·iszte1i 1eridelkezést isniettet, aniely tulajdonképpen a 11iai FoImulae N orniales előfutá1 ának tekinthető.. E ,jogszabály bdekessége, hogy a gyógyszerek rendelésére,
elkészítéséJ'e és kiadására vonatkozóan„ is szigorú elő
írásokat tai talinaz A készítrnények felsmolásából kiderül, hogy a jelenleg hatályos FoNo V, illetőleg
a 1na alkabnazott niagiszt1ális gyógysze1reridelés11,ek
szá1nos eleniét i.s11ie1 hetjük fel e száz év előtt·i előiratok
ban, sőt egyesek a terápiában szinte reneszánszukat
élik.

*
A napjainkban hatályos Fonnulae Nmmales V
- mely a VI Magyar Gyógyszerkönyv életbe léptetésével párhuzamosan, 1967-ben került forgalomba - a gyógyszerelés terén jelentős feladatot
tölt be E kiadvány gyökerei a régmúlt id6kbe
nyúlnak vissza.
Már egy évszázaddal ezelőtt, 1872. szeptember
24-én napvilágot látott a belügyminisztériumi
21 628 szá1nú „ Valaniennyi tö1 vényhatóságokhoz
i,ntézP-tt JP,11,drdr-t az új 1n,agyar gyógyszerlcöri,yvvel
összhangzásba hozott »Orvosi 1 endelvényezési szabvány« életbeléJJtetése i1ánt ''
Az einlített rendelet azonban lényegesen szélesebb körű területet szabályoz, n1int ahogyan azt
a cÍlnéből ítéJ,-e hinnénk. Szöveges rész.ében ugy~an
is a követk_ező kitétel van: „Általáno8 szabályzat
azon. egészségügyi szeniélyek szá1nára, kik állanii.,
vagy valamely más nyilvános felügyelet alatt álló
alaJJ költ8éqén gyógyszeJ eket 1 endelnek, vagy lcészíteriek "E rendelkezésével a hatóság elsősorban a gázd_aságos gyógy sr,errendelést kívánta biztosítani, de
fellelhető- az összesen 19 pa1·agrafUst tartaln1azó
jogszabályban a gyógyszerek rendelésére és készítésére vonatkozó előírások 1nellott az elszá1nolás
rendjének szabályozója is.
A továbbiakban az akko1 n1ár tizenegyedik évfolyamú Gyógyszerészeti Hetilap 1872. decern ber
1-i szá1nában közzétett szöveg alapján a rendelkezés néhány érdekes részletét isn1ertetjük
Az 1 § kimondja, hogy - mai szóhasználattal
élve: közületi szállításoknál - a „ ..fentnevezett
egészségügyi közegek a J'endelvényezésnél. " (vén~y
írásnál) és gyógysz~rkészítésnél „ .. csal;;.: a n1ag~ya1
gy~ógyszerkön:yv és a.z 18 i2„ évben kiadott ár szabványban foglalt gyógyszereket vehetik igénybe"
A 2 § szerint „
a gyógyszeiek, úgymint az
azolna vonatkozó ha'3ználati. uta<Jítás, határozottan, és
?.'ilágo.san, lcijelölendők, alkati észeilc és a Jendelt
inennyiség betíikkel kiíiandók. Vegyi képleteknek és
súlyjegyeknek használata tiltva van "
Az 5, § felsorolt néhány drágáLb gyógyszert,
inint pl. a pézs1nát és az illóolajokat, valan1int

a pilulát n1int gyógyszerfűr1nát, an1elyeknek „
ha<Jzriálata csupári 'l'alódi szükség esetében, engedtetik" Az eleoszacharák felírását pedig kategorikusan megtiltja.
A 6 . § a kül~eS, valamint füstölésre szolgáló
gyógyszerek rendelésekor 1neg]{öveteli a „venalisn
jelző használatát.
A 7 . §ugyancsak a takarékosság érdekében házilag - tehát a kórházzal, ill. a beteggel - készítteti el az egyszerű főzeteket, a forrázatokat, a borogatásokat, a csőréket; tiltja a lenmagliszt (farina
seminum lini) rendelését; helyette az olcsóbb lenmagpogácsa-lisztet (farina placentarum lini) írja
elő. A tapaszok felkenésére is ugyancsak házi elkészítést ír elő.
A takarékosság szellemében fogant a 9. §, amikor
kimondja, hogy „ . theafélék használata lehetőleg
kerülendő " A továbbiakban kategorikusan megtiltja az ecet, az olaj, a cukor, a l{onyhasó, a korpa,
a liszt és ,,
11iás hasonló, a betegá1Jolás1·a szükséges
anyagok" vényre felírását, n1ert e cikkeket nen1 a
gyógyszertárakból, hanem a kereskedelemből kell
beszerezni
A 11. § e) pontja írja elő azt a ina is hatályos
követelményt, hogy a gyermekek számára rendelt
vényeken inínd a gyern1el{ életkorát, 1ni11d pedig
azt, hogy gyermek számára készítendő, fel kell
tüntetni
Érdekes a 13. § azon rendelkezése, 111ely szerint
csak zöld üveget szabad_ a gyógyszerek kiadásához
iendelni. Ennek a takarékossági előírásnak a gyógyszerek helyes eltartására nézve jelentős - bár
akkoriban aligha isn1er t - szak1nai előnye volt az,
hogy e zöld (palack-) üvegek lúgleadása minimális,
így általában n1egfGlelnek a Inai „alkáliszegény"
előírásnak.

A ma is előforduló gyakorlatot tükrözi a 14. §

E szerint „Az 01vosok, sebészek és állaíotvosok köte·le.sek 1nindazo1i káJokat, nielyeket jelen szabályzat
figyelmen kívül hagyása következtében az államnak
vagy nyilvános alapoknak okoznak, mindan1iyiszor
1negtéFíter1,i, valahányszo1 a költségesebb tendelvériyezés szükséges voltát igazolrii ne11i képesek "
A rendelkezések betartásának ellenőrzését a jogszabály a hatósági főorvoso]r és gyógyintézeti igazgatók kötelességévé teszi Ok kötelesek a 15 § d)
po11tjának előírása szerint a szabályellenes11ek talált vényeket és szá1nláka.t "
veres téntával . "
megjelöini. A bármilyen szempontból szabályellenesnek talált szá1nlák visszaküldését kiegészítés
vagy igazolás céljából szintén előírja a jogszabály.
A 19. § után következik a vényminták - szám
sze1ü1t 63 darab - tételes felsorolása és összetétele.
E ·vé1Tyek , , . . egyedül 11iegnevezése·ik szigo1·ú
1negtartása 11iellett Jendelhetők"
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A vénynúnták felso1 olása
1 Aqua c1nctica
2, Aqua veg0to--1~üne1alis Goula1di
:{ Aqua Kreosot1
4-. CollJTiun1 adst1ingens
5. Collyriu1n adst1 ingcns luh.:u.111
6 Coll:y1iuin·cun] __i1„rgcnto niLlico
7 Coll'i'1iu1n Atropini fo1 tius
S Coll\TJ iu1n At1upini rnitius
g CoUV1iu1n Beeri
10. Coll)rriurn Con1adi
11 Collyriurn Sulfatis Cupri
12 Collutoriurn Natrii boracici
13 Decoctu1n Althaeae
14 Decoctun1 Arnicae Florurn
15 Decoctu1n Chinae
16 Dec.:octurn Lini
17 Decoeturr1 Ononidis spinosac
18 Decoe:;turn Salep
1 g E1nplastru1n adhaesivu1n bo1issicu1n
20 E1nplastrurn solvens
21. E1nulsio arnygdalina
22 En1ulsio oleosa
2:~ InfUsu1n A„1nicae
24 Infusum Valerianae
25 Infusu1n Ipecacuanhae cuu1 Acído phosphorico
26 Infusu1n .Foliorum Sennae
27 Lininit·Jntun1 ad an1bustione1n
28 Linirnentun1 anunoniaturn
29 l\'1ixtura Acidi tartarici
30 l\iixtura cum Acido sulfu1ico
31 l\1ixtu1a curn Acido phospho1ico
32 lVIixtura arnara
33. Mixtura niba::ta
34 l\iixbura Salis a1n1noniaci
35 l\fucilago Carnphorae
36 l)asta Acidi sulfu1ici
37 .Pasta Viennensis
38 Pilulae Corrosivi
39 Pilulae Alocs
40 Pilulae laxantes
41 I'ulvis Chinini bisulfu1ie;i
42 Pulvis Doweri
4:l I\üvis e1neticus
44 l"}ulvis ferratus
45 .Pulvis l\fo1 phii hydl'ot:hlorici
4.fl Pulvis Opii
4 7 Pulvis pro Cataplasinate::
48 l"}ulvis pl'ü Synapisn10
49 Solutio belgica vel Vle1ninx
50 Solutio Fer1i 8eS(piichlorati
51 Solutio l\..:alii jodati
52 Solutio Sulfatis Chinini
53 Solutio Sulfatis Chinini pro injcctione subcutani::~a
54 Solutio l\forphii hyd1 oc.:hlo1 ici p10 injectione subcutanea
55 Species Althaeae
56 Thea A1na1a
57 Thca diaphoretica
58 Thea diuretica
59 Unguentu1n }„cidi carbolie;i
60 Unguentu1n Hyd1a1gyri
61 Ungucntum ophtalmicu1n ílavum
{)2 Unguentu1n Sabadillae
6:~ Unguentum ad scabie1n

Az egyes készít1né11yek összetételét vizsgálva
megállapítható, hogy közel 50%-ban ma is alkaln1azott gyógysze1készítn1ényekről van szó; nen1
egy köz.tűk - mint pi a Sal calcii snlfurati szü1te reneszánszát éli.
Rendkívül érdekes, hogy mindössze két héttel
később (!) a lap december 15-i számában már meg
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is jelent Balika Károly fehérgyarmati gyógyszerész
an1elyet a szerkeszti5nek'cünzett. E lapszá1n
„TARCA'' rnvatából idézzük: „. . ki fogja ellen61izni az 01 vost, hogy n1ost szükséges, n1ost i1en1
az általa rendelt g,vógyszer, a főo1 vos, 4-5 inérföldről, két három hó múlva?" majd tovább:
„
a 15 § teljes bizalmatlanságot szavaz a rendelő orvosna,k, és kiskorúvá alacsonyítja, és kis
rosszakarat vagy ellenszenv a főor\rostól - kész
a harcz. ''
Kifügásolja továbbá a levélíró, hogy az „
egé~z
országban minden kis boltban is kaphat a nep
1nérges szereket, arsenicun1tól elkezdve amennyi
kell. Nekünk szakéHőlrnek semmi kereszttel jelzett
ártatlan szert sem szabad kiadni.. - Elégtételül
szolgáljo11 nekünk az, ha a köznép kér vala1nit - és
azt feleljük: ezt nem szabad kiadni - jó hát
veszünk a boltba11"
A levélíró tárgyilag,osságát bizonyítja végül a következő befejezés: „Ugy szóllok, mint ki semmi ezt
érdeklő közalapoknak gyógyszert ki nem szolgáltatok, de az ügy érdekelt "
lev~le,

I{. 1-{ e M n JI e p: ITpeőmecmoer11-1urc Formulae Nor1nales U3ŐGH1lblÜ 100 1tem ma..uy nasaő
Ha OCHOB3HHH .n;aHHbIX m:YpHaJia „L{bO/:l:bCepecerH
Xe1ttrran" (<PapMaqes1ttY:ecKrrM E)f(eHe;::i;errbHHK), anrop
11srrarae1 11s.n;aHHoe cro .rrer ·roMY ttasa.n; nocraHOBJieHtte
l\.'l.HHIICrpa BHYrpeHHHX ;::i;err, KOTOpoe rro CY'IH .n;eJia i\'10)I{er
paCCMa1pHB3T'bC5I npe;::i;rnecraeHHIIKOM H3,ll;3BaeMbIX rcnepb Formulae normales. 3To noc1aHOBJieH11e npe;::i;c1aaJI.Her HH1epec IlOIOMY, lllű B HCM co;::i;cp>Ka1C5I CTpor11e
npe.n;rrHC3Hl15I OfHOCHICJibHO nponHCbIB3Hl15I pcu;errron,
rrpHrOTOBJieHH.51 H BbI.!1;3l!H MCAHKaMeHTOB. Yl3 .nepe1IHCJieHl1C Me,rr;nKaMeHTOB BHJJ;HO, l!!O B H3X0,!1;5Ill{HXC.H B H3CI05Il.QCC spCM5I s ctt.rre ForrnuJae normales V. H npn111ett.5IeMbIX
B H3Cf051ll{Ce speM51 MaIHCrpaJibHblX JICJ{apC1B3X HMClOTC.51
MHOl'He 3J1CMCH1hl 3J0["0 CIOJICTHCro npe,u;nHCaHlUJ H npHMCHCHJie HCl{OIOphlX H3 HJIX B TepanHH 8 11acro5I1L1CC speM5I
on.HJb nO.JJYlJHJIO pacnpoc1pattett11e

JJ1 1\..: I\..e111plu1: .·4. fcne111nne-1 o/tlwForn1.ulae
No1rnales 100 years aga
On the basis of refe1 ences fron1 a 1.00 y0a1s old iSsue of
Gyógyszerészeti Hetilap (Pharmaceutival Weekly) a
dec1ee of the l\iiniste1 of Intt:Jiior is outlined whivh can be
considcrcd as predr::cesso1 to the present official fo1n1ula1 v "Fonnnlae ]\Tormales" It is cha1acteristie of this
de(;1ee that it contains 1athe1 st1ict c-rite1ia as far as
drug presc1iption, dispensing and supply are concerned
F10111 the listing of prepa1ations it appea1s, that the p1esent Fo11nulae No11nales and the currently used galenicals contain nutnerous cl0n1ents of the ancient drug a1n1arnenta1 iu1n. There are ina.ny substances \Vhich have
con10 to their IE:.1vival in n1odEJrn therapy

lC IC EJ 1n p le 1 : Eúi TTorlr'iu.fe1 de1 Forrnv.1ae No?··
niales vor 100 J nhr en
V u1fasse1 gibt i:;ine v 01 100 J al1ren erschienene _4..nord··
nung <les Tnnennünisters bekannt, die als \Torlfiufer de1
heutigen Founulac Nounales zu betrachten ist. Merkwü1dig ist bei dieser Regelung, dass sie st1enge 'To1sch1iften für die \T e101dnung, 1Ie1stellung und Abga.be
von Arzneünitteln bi::,inhaltet. 'Ton de1 Aufzfi.lilung der
Zubereitungcn ist zu e1kt:Jnnen, dass in den heutigen
Rezeptfonneln Forrnulao Nor·rnales b~\V, in de1 heute
üblicht;n 111agisüalen A1zneivel'o1<lnung zahlreiche Ele111cnte der i::Jl1e1naligen Vo1sch1iften zu e1kennen siµd

(Pest megyei Tanács Gyógysze1tá1i Közpon\ja, Budapest XIV, Uzsoki idea 36/a)
Érkezett: 1912. XI 1.

