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Ll s:::erzű -isnierteti a J.l!agyarországon hivatalos gyógyszerkönyvekbe1i szere1Jlű vizsgálatokho,-; alkal1nazott
eszközö/,et a viz.sgált periódusban. A felclolgo.:ott
anyag történetileg hiteles, korabeli adatok és források
értékelésére épiil. A gyógyszervizsgálatokfejlödéöé ne/,
s::alcaszaiban ös8zeveti. a JJatikavizitációs jeuy:-:ő
könyvck adatll'il a ldvatalo.s clűírúsokkaf.

]11ercl·biánd 1552-ben kiadott rendelete teszi
kötelezővé~előszür"'a. patikúk évenkénti vizsgálatát~

1.

azonban ez a. gyakorlatban 110111 n1inclig valósult
111eg. 16,!·!-ben az "Or<lo phar1nacopoeorun1 \Tien11e11siuu1" egyetenii vizsgúra kötelezi a. helybeli
gyógyszerészeket. 1770 előtt a bécsi egyeten1e11 letett 'tizsga értéke igen kétséges volt.
i\ gyógyszerészek egyeterni oktatása. .i\Iagyarorszúgo11 1771-ben a, Nagyszorubati Egyetemen
kezdődött, és az ott kötelező ké1niai előadások
során isrnerkedtek n1eg a hallgatók az akkor rnég
kialakulóban lévő analitikai inódszerckkel.
A gazdag irodalurn ellenére, talán 11e1n esünk az
isn1étlés hibájúbn, ha áttekintjük nz analitikai
kén1i<L általúnos korabeli helyzetét.
:\ kérnia története 1nutatja, hogy a kérnia inin<lcn egyes ágtinnk iCjlöcléso közvetlen összefüggésben volt 11z analitikai kénliával. :\z ásványanalízis
ruóclszorének kia.lakulása. utún 11vílt lehetőséo· a.
8í:;töchioruetria, törvényeinek inegállapítására~ tl
::;zerves olernentáranalízis rnegoldása tette lehetővü
a szintetikus organikus kéniit~- rohan1os fejlődését, :i:
n1ikroa11alízis felfedezése után kezd()dött a biokérnia. jelent6sebh kor15zaka.
-i.\Iinden orHzág kéniiai tuclo1uúnya. is az analitikai
ké1niával kezdődött. Ez jelent_n1eg elsőnek és fojlGdütt a legkorábban . .!~ 2{. \.C 111. HzÚzadban nagv
irai1nhan elen1ezték az ásvúnyvizeket, vizsgálták a·z.
érceket. ~q_z nruc,litika Jerrkl;1sszik11sahb területe az
c..ásványvíz-vizsaálat.
„4.z iS-J8-tól ~ szúzacl végéig terjed() id6szak ne111
hozott korszakváltozúst az ana.litika 1uúdszereiben.
_.\z elo111zés f{_i cljúrús<-i:i a gravi1netria éi:i a titrirnetria.. voltak. _:\_ legtöbb lecsapcíszor, a. titriinel;ria
fülszerelésc és lcgfo~1tosabb úgai, a savbázis titrálás, a, pcr1nangano1netria,, joclu1netri<t, bru1naturnetria, a. csapadékos titrúlúsok ozüstnitráttal és
rnás rnérőoldtLtokkal isnicrtok Yoltak.
1870-bon jelentek inog a szintetikus indikátorok.
.A súlv szerinti analitikában az 18G"!-ben bevezetett
elekt~·ogravirnetri<i: jelentelte a. legnagyobb fcjllíI\észü!t· i1z lü8fi. é"'i H.ozsn\·nv
verscuyen olhn11gzott1 clőatltis alupj~in:

:\lüt ..vüs

u1nl0k-

<lést, aruely különösen a fémipari n.uu,lízi.sben ecry-

szerűsított sok mogh(l,tá.rozúst. .l\.. h11n1tune1rt.cs
szűrőpapírok

a nyolcvanas években jelentek urna.

A század végén ugyan vezettek már be szelekt~

szerves reagenseket de ezek nagyobb arán:.·vú alkalinazása n1ár o századi·[L esik.
Behreml 18\13-ban titrált higany-1-nitrátot káliu111bronlicl<la,l higauyelektród segítségével poten~
uio1netriásau.
1897-ben Böttger higanyelektród ,t[ktümazástlval
sti:v-búzis titrálásokat végzett.
l\JOU-ben jelent 111eg aZ első üvegelektród.
_.\. niinőségi analízis klasszikus nedves úti 1nód::;zerének évszázados lassú kialakultlsn, J?resen·ius
n_1inőségi anaJitikai könyvével lényegében lezárult.
Jelentőségét csakhainar kikezdte a. B1tnsen és
Kirchlwjf által 185U-ben felfedezett spektrográfia.
A szerves kémiai analízis területén különösebb fejlődést nem jelentett 'lZ 1850-l\120 közti idő.
Az elernentárann1ízist szinte változatlan forrnában használták azóta,, hogy Lieb-ig és Dunia.8 a
1.núlt század harniincas éveiben lddolgozta.
-'\~ egyetlen fontosabb esernény üz volt, hogy
lí.:;eldahlnak 1883-bmi sikerült megolclanil1 a nitrogénnek nedves úti n1eghatározását.
Az analitikai ké1nia inódszereinek fejlesztésében
l\fagyarországon is az ásvá.ny\ríz ele1nzés volt n kiindulÉlsi terület. Ennek uvakorlásár<-1. hazánk ter1nészetes vizekben párath~i bősége szárntalan lehető
séget 11~1;rújtott. Nagy a szán1a. az érctelepek összetételéről beszán1oló küzlernényeknek 18·!8 után.
_:.\z ele111zések ereclrnényét a ]Jer;:.elius-iCie dualisztikus elinélet értelrnében sttvanhiclri<lben és bá:.-;isauhidridben volt szokús 1negac1ni. '1 1Jain. ](ároly lSG~l
hen bírálta ez~, ÓB javasolta, hogy ionokban adják
1neg az eredn1enyt.
..:-\. víz oxigén tartalrnúnak n1eghatározásán:1 n,
luldt HZÚzatl küzepén kezelte érdekelni a ké1nikusuinóclszcr közül i1, véuleget-i
kat. _4._ száruos~ kidolgozott
t::
'-'
rnegoldúst H/ ,inkler Lci}os, 18H8-ban doktori disszertác!ójában közölte.
Uj térfoga.tos aru1litikai 111érőoldatut, a káliu111hrornátot vezette be Győry ]«31 rún az arzén köz-vetle11 rneghatározásárn. és ezzel ruega-lapította a
..
bron1a.ton1etriát.
_.\._ zsírok jóclbró111 szán1únak 1neghatározása
'Winkler Lajos nevéhez füzőclik.
_.:.\. inagyar nyelvü analitikai köny1:kiadás is fej~
lettnek n1ondható a vizsgált korszttkban [1 ].
_;\ gyógyszervizsgálatok fejlődéséí1 az alábbi
szakaszokra oszthn.tjuk:
l. _:\z orga,noleptikus vizsgálatok idősza.kt1, 17 50Lűl (<.L Helytartótanács Egészségügyi Bizottsága
szorgahnazza a vizsgáhttokat)
1
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2. Az egzakt vizsgálatok kezdetei 1812-től (Ph.
A.I.)
3. A vizsgálatok leírásának~megjelenése a gyógyszerkönyvekbe n 1855-től_(Ph. A. V.)
4. A nagyüzemi, gyógyszergyár tásra is kiterjedő
vizsgálatokl95 3-tól (Ph."Hg. V.)
A Ph. A. I. megjelenéséig a gyógyszerekkel kapcsolatos minőségi követBlménye ket két úton igyekeztek biztosítani. Még a XVII. században is a
drágább, fontosabb összetett készítményeke t, mint
a theriaca, mithridatum, a főorvos előtt nyilvánosan kellett elkészítenie a gyógyszerészeknek [2).
A másik módszer, az 1750-es évektől, hogy az
évenként esedékes patikaviszsgál atokkor a gyógyszertár teljes gyógyszerkész letét organoleptikns an
átvizsgálták. Sok hiba forrása volt az, hogy az
akkor érvényes gyógyszerköny v a Dispensatorium
Viennense 1657 összetett szert tartalmazott, és ezt
valamennyit készletben kellett tartani a legkisebb
patikában is.
Ismeretes volt a bécsi orvoskar által végzett
patikavizitáció azon módja is, amikor a jó előre
bejelentett látogatás fő eseménye egy díszebéd
volt, melyen mindegyik vizsgálóbiztos a tányérja
alatt egy körmöci aranyat talált [3]. Nem tudni,
hogy ez a vizsgáfat hivatalos taxája volt-e, vagy a
megvesztegetés egy ötletes módja.
Az egzakt gyógyszervizsg álatok megjelenése
előtt, a XVIII. század utolsó évtizedében a patikavizitációs jegyzőkönyvek tartalmaznak már néhány elvégzett vizsgálatot.
1790-ben a két kőszegi patika vizsgálatakor írták
le, hogy elvégezték a lángpróbát, minősítették a
gyógyszert aqua cailcissnJ, izzó szénen.
Hibát is észleltek: „A cortex chinae nem volt
elég keserű, öreg a hozzávaló illata nincs meg,
félre volt téve, nem kívánatos a minősége. 1\fegparancsoltatot t, hogy mielőbb jóval helyettesítse"
[4]. 1791-ben, Körmöcbányá n, Gaube Antal gyógyszertárában: „Ólomecet pár cseppje tiszta vízhez
adva annak tejszerű színt adott" [5].
1812-ben, a Ph .....4.. I. 111egjele11ésével lezárul a kizárólag organoleptikns an végzett vizsgálatok idő
szaka. Tf orszakváltó ez n gyógyszerköny v annyiban, hogy bevezeti: a, reagensek kötelező készletben tartását, itt; találjuk az első tartalmi n1eghatároz{tst és előírja a :fOlyékony anyagok esetében
a fajsúlyn1érést.
Az ecetsav töménységét 6S,G-osra állíttatja be a
gyógyszerköny v kaliun1-karbon áttal lakmusz papír indikátor jelenlétében. Nem található a gyógyszerkönyvben utalás al'!'a, hogy ehhez valmniféle
eszközt használtak voh111 [IJ].
Az első menzúra jellegű edényt 1795-ben Descroizilles használta, és ő készítette a legelső, bürettához hasonló eszközt is, alkalimeter 11éven. Ezt
182,!-ben követte az 1/5 c1n:J-ro osztott Gay-Liwsac
féle 1nérőcső. Az első csapos blirettát Henry készítette l84G-ban. j)fohr, a róla elnevevezett szorítócsttpos bürettával dolgozott. Mindezek isn1eretében
nem tévedünk rntgyot, ha uzt állítjuk, hogy 1812ben ne1n hasznó.1tak eszközt a tartaln1i meghatározáshoz. Súlyra mérték az ecetsavhoz kauál-
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1111 adagolt bmnuzsírt. Kötelezővé tette a gyógyszerkönyv a 3leisner-fé1e fajsúlymérő használatát.
A fajsúly fogalmáról A.rkhimedesz óta tndunk.
A IV-V. században élt Süneios nevű görög alkimista, részletes leírását adja uz eszköznek: „Ez egy
hengeres cső, amelyikben vízszintes vonások jelzik,
hogy milyen mélyre merül a folyadékban. Hogy
függőlegesen álljon a folyadékban, alsó végére kis
súly van erősítve. Neve: hydroscopinm ." Ismeretét később elfelejtették, Boyle ezer év múlva magának tulajdonítja annak felfedezését [7].
A Tolna l\íegyei Levéltárban számos gyógyszertárvizsgálati jegyzőkönyvet átnéztem ebb61 a korból, de egyben sem találtam utalást a fajsúlymérő
jelenlétére. Csnpán néhány elvégzett vizsgálatról
történik e1nlítés. l(renrnüller J(ároly, Tolna n1egye
tisztifőorvosa l84G-ban kelt jegyzőkön:yvében olvashatjuk a követ.kezőket: „C~yönkön, az ecetes
kénégeny a lcémlő papír levet vörösítette, s így
savót foglalván magában hlbául kitétetett. Szekszárdon, a flores zinci feloldva pezsgett. Dmiaföldváron, az aether sulfuricum a ké1ulő pa-pírt vörösre
festette, s így mint Bltvót foglaló félre tétetett" [8].
A Ph. ii. \T. n1egjelenéséig további eszközt nen1
írnak le a gyógyszerköny vek csak a reagensek
szá1na változott 29-ről 34-re.
A gyógyszervizsg álatok fejlődésének lumnuclik
szakasza, a v"izsgú.latok leú·ásának a H1egjolené,se
1855-ben a Ph. A. V. kiadásával kezdőclik. Eleinte
csak minőségi vizsgálatok (azonosság, szennyezés)
és ezek is csak az erős hatású szerek esetében,
rnelyek itt kaptak előszö!' keresztjelzést. _4.. gyógyszerkönyv a reagensek után sorolja fel a 7 vizsgálati eszközt, melyek kötelezően készletben tartandók (1. melléklet).
1

1. 11wllél:lct
Gyógy8::.crvi:::8gálatz'. cs:::kö:::öl~
a JJh ..A. V. kiadásában

Ü vogcső; ll'orru.sztócső; Kicsiny üvcgloinbik; I>!anut-i
szivacs; 1Iursch~készUlék; Fehór szürópapír; Spiritusz-

iá1npn.

Ji. fo:rra.sztócső lényegében egy keskeny elsztikülő cső, melynek segítségével l'~ lángb11 levegőt
lehet fúvatni, így annak hő1nérsékleto rnegnő.

A 1\1.arsch-készüléket, a.tzén l;:in1uta.tására használták.
Ettől a kiadástól kezelve gyógyszerkön: yveink n.
gyógyszerek gyógyszertári vizsgi1lat{1.nak szabványkönyvéne k tekinthetők [DJ.
A Ph. Hg. I. határozott kémiai fölényt 111utat a
vele cgyidőben érvényben levő Ph. A. ""\/I-tal szo111hen. Ez egyérteln1űen '.11ha.-n J(ároly szerkesztő
bizottsági elnök szernélyénok köszönhető.
Itt szerepelnek először a kvantitatív vizsgálatok1
és ennek vonzataként a térfogatos mérőoldat.ok.
Néhány vizsgálat: desztillált víz ólomacetáttal
tiszta, maradjon, citro1nsavban borkősav szennyezés vizsgálata, és tovább finornodtak a tisztasúgi
Yizsgúh1tok [10] (2. 1nelléklet).
:? • 111cllél:ht

C!yóays:crvi:sgálati Cfl.:l:ü::ö!.~
a [Jh. Iig. 1. J,:iaddodban
K0rncső, legalább 2-~. dbj Kisebb üvcglorn1Jikokbó
(100-200 crn°) 3 db; Uveggörebek, rnelyek közül nó

149

GYÓGYSZERÉSZET

1988. nulrcius

húny csücskös; 1'öbb különféle n11gysu.gu hcngeriiveg;
Szür!ézésre nlknlrnus tölcsér üvegből; rfü!csércsövek;
Üvegcsövek összeköttetésekhez, egyenesek valninint 7
szögülcg 1ncghajlítottuk; l(lórfejlesztő kt.isziilék; I\:lórköncny fcjlcszt6 készülék; I~öncnyfej\csztü készülék:
I\:isebb porcelün csészék; li:!s porcelán tég0l:'-·ek; Szátnos
üvegbot; 1'óge\ycsipcsz; livegltitnpu, borszcszlú1npu;
13erzelius-fólc vngy· Bunscn-félo \tiinpil; l'chér szűrő
papír; 1000 crna-re jelzett 101nbik (litcrloinbik); 100
crnJ-re jelzett !ornLik; 1 db 1/5 c1n:i-ro osztott G·ayLussuc féJo rnóröcső; l db 1/10 0111:1.re osztott 1nérószívóka; Eterkén1csó.

Nézzük, iniről szá1nolnak be a gyógyszertá.rvizsgálati jegyzőkönyvek ebben az időben: „Bonyhádon
ritkább vegyi munkálatokhoz szükséges készületek
is észlel tettek:. Zornbán, a ké111szerek készlete rninő
és 111ennyiségileg rendben" [11].
Az 1888-ban megjelenő Ph. Hg. II. múr l1 részletes leírását is n1egadja a ké111szereknek, rnclyek
szán1a 70.
Előírja 11 gyógyszerkönyv az ::mtypyrin, codein,
coca.ín olvadáspont 1neghatározását. ~'1. túlságos
szigor ruellőzése végett, háro1n fokozatot különböztet meg a cso,padék által jellemezhető reakcióknál:
„ne ad„ne változzék" - nalig zavarosocljék
jon csapadékot".
A gyógyszerYizsgálatokhoz szükséges eszközök
száma 34-re emelkedett [12] (3. melléklet).
A Ph. Hg. III. 1909-ben jelent meg. Alapvetően
eltér az előző kia<l{tsoktól. A rnagyar és latin szöveg
nem párhuza1nosan jelentkezik, hanern egy kötetben bár, de az első felében rnagyar, a 111ásoclih:
felében ennek Ernyey József általi készített fordítása.
11

-

.i. uieU6klct
Gyógyszcrvi::sgálati cs::.h:özöl..~
a Ph. Hg. II. kiadásában

IZón1csö\·ck, legalább 2.J, db közönséges ÓB néhtln;'-·
3 crn üt1nóröjG; IZisebb üveglotnbikok, 100-:-200 c1n:1
tr.rtulmúak; Űvegretortúk; Hcngerilvcgek; Oraü~;ogek
ús üvegcs~szók; Szürótölcsórek; 'rölcsércsövek; lf vcgcsövek; Uvogpúlcrik; Ii:isobb porcelrincsószék; I~ón
hidrogón- és szónsuv-fejleszt6 készülékek; I\:.lórfejlosztó
készlilók; I<i:isobb porcelántégolyok foclövcl; Tógelyfogó;
Borszeszláiupa üvcgb61; Egy Bnnsen-féle gúzlút11p11
vagy Berzelhts~félo borszcszliin1pa; Ii'luorhidrogónsavvnl kiáztatott szűrőpapír; 'I'isztn. g.yupot; Egy 1000, cg_y
100 és egy 500 crn 3 -ro jelzett üvegdugós lotnbik; l(ét db
mórólopó 5 és 10 crn 3 tu.rtalo1nrno.J; E:ót db 1/10 cn1J~r0
osztott, 50 c1n3 tartultnú kórncső (bürott(l,); Egy súlyn1órócsö (súlyhiirettu) 200 cma tnrtalon1n1nl, csepogt.et6
oldalnyílússal; t\ethor kérncső, Uvegrlugóval; \Tókony
platinadrót, hlngldsórletekhoz; Platinadrótból kúszült;
háro1nszög, tégelyek izzíhisúhoz; Platinnlernezek; Egy
kis plutinatógely, fedővel; Egy hő1núró -20°-tól + 100°ig, egy n1ósik + 80°-tól + a00°-ig, hajszálcsövokkcl és
kaucsukgyürükkol, nz olvadáspont· 1noghn.túrnzáshoz;
Hiü·on1 db párolólo1nbik, 20-50 crna tartultnú nldulvúst
felforrasztott csóvel, hozzá egy kis Liobig-féle hűtő; Egy
vízfürdő; Két sürfísógrnórő (uero1néter), n víznél kisebb
és nagyobb fajsúlyok nioghntúrozúsúhoz, hozzú való
űveghcngerrel; Borszeszrnéró (alkohol!nétcr}; Pontosabb
kis kézi rnórleg; Nagyító, 100-szoros nngyítüsra.

80 reagens, 0 indikátor, 8 rnérőoldat ta1á.Jható a
gyógyszerkönyvben. ~4.z általános tuclnivalók kö~
zött sorolja, fel a fiziktti állandók n1eghatározását,
mint: fajsúly, olvadáspont, forráspont rneglmtározás. _4_ zsiradékok és viaszfélék vizsgálata kiterjed
f1 fagyáspont, olva.dáspont, savszá111, viasz-szán1,
aetherszám, jodbromszám meghatározására [1-1].
A vizsgáhiti eszközök száma 44 volt ( 4. melléldet).
.J. 111clléh·let

Gyógyszervizsgálat/'. eB::.közök
a Ph. Iig. III. kiaddsdban
I<i:érnlőcsö, legalább 2,1 db; I<i:iscbh üvoglo1nhikok,
100-200 c111 3 -sok; i\fércézett. üvegdugós 101nhikok 1000,
100. 50 c1n~-sck; T\:ót rlh 100 crn:1 i'tvcgdng:ós J"i.;rlen1noycr-lo1nbik; I\.ót db 200 c1n:1 jénai ü\·cgLcíl készült,
Erlcn1neyor-lo1nbik; 1"!.:gy db GO. ki.'.•t db 100 és kót; db
200 ern:i közönséges J~rlon111cyor-!01nl1ik; Egy dti 100 és
ogy dh 200 c1n:i hengeres vtilnsztótillcsór; :Egy dh GO 6;:.;
egy db 100 cn1a vrilusztólornbik oldalvást fclforrnsztot,t.
csóvcl, hozzájuk való Licbig-fólo hCítóvcl n forrúsponL
1ncghaf"rirozúshoz; 1-Cét·, db 1/10 cn1·1-ro osztott 60 cn1"
1
1nérőcs6; i\Ióríilopók (pipetta), 5, IO, 20, 25 és DO crn' ;
Si'il,vrnóriícscí (súl~,hürcttn} 200 c1n:1 ; Osztályozott 2:) c1n:1
kórnl(Ícsri rt\·egdngóvnl .CAcl:hcr. kéin!ócs(i); . 1-fcngerpoharuk; ()ruüvegok; Üvcgcs{·szék; SzCír6t-ölcsórok;
Szűróúllván~'ok; Uvcgcsövck; Üvcgp(l\cikák: 1"ecskendőlo1nhik; I\:isohb llorcclúncsészék; T~isebb pon:elüntégclyck fcd6vcl; Porcohinletnezkék; \Tékony plntinalerncz; Plntinadrót lángkísérletekhez; I\:.is plaLinatégcly
fcdóvcl; Tégely fogó; Pl11tinudrót l;ól késziil!; hti.ro1nszög, tégelyizzításhoz; Exsiccntnr chlorc1ilciun11nnl vng~'
t?rnér;.y kénsnvvnl: Bunson-fqle r;rr~zlút~1pn; '\'ngy Bc1;;elrus·felc szeszes hunpa; Drothnlo; li uvolurnpn; \· 1zfiirdó; 11 ontns és érzékeny inérleg; Szürópapiros;
Síírüsógtnérók (norn111éter), egy n víznél kisebb és egy n
víznél nagyobb fajsúly n1cghntározúsúra, hozzüjnk vnló
üvoghongerrcl vagy \ 7\Tcstphal-n1érlog; Szeszrnórö (ulknholon1ótcr); Ff6rnéró -20°-tól + 100°-ig, cg:: rnásil;
·+ 300°-ig luijszó.lcsövckkcl ós kaucsukgyíírlíkkel, ''7. olvadáspont rneghutúrozúsúhoz; ICónhydrogén-fejlcszt:ö
készülék; I\:lórfcjleszt6 készülék; Szénhidrngénfcjlesztó
kószülék; Nug_yítóüvog kb. ötszörös nngyitással; 1\likros7J::óp logulrihh ;{00-szoros nngyítás!=inl okulór-n1ikrnrnóterrcl; l\IikroszkópoB vizsg{tlntokhoz vnl6 eszki"'Jz\ik
n. rn. borotvft, bontótük, szike, olló, kis csipesz, l.óxgyés fodólc1nozok, bodzr..ból, kózisikntyú (kózisatú) vagy
kézirnikrolorn.

J>Tézzük a gy6gyszer1rizsgálati jegyzőkönyvek
rnegállapításait !
1911-ben:
„1\ fels6irogi g3:rógyszortárnn.k isn1ótelton 111egta1tott vizsgálata alkalruúval a. t3Zintén idec:satolt.
jegyzőkönyv szerint javulás volt tapas1:tall111tó. de
a T\Iagyar C4yógyazerkönyv III. kinclúsában előírt.
eszközök és készülékek Bflf!Y része 1né_g hiányzott.
Ezen újabban előírt eszközök és készülél~ek fL
ldsebb forgnJ111ü és szerényebb anyagi körül1nények
l<:özt levő gyógyszertárak nén1olyikében nehezen és
csak is1nétolt szorgalrnazásra 1;:oltak beszorezhot6k.
_i\z év végével azonban egyes nen1 krtphatö készülékek kiYéte1ével o, _gyógyszertárak legnagyobb
részében felszereltettck" [15].
1013-ban:
Csupán né1nelyik ldseb b iOrgnJrnú gyógyszortárban hiányzott a. lVIagyar Gy6gyszcrkönyv IIl.
kiadásában előírt és a, fontosahb vegyvizsgú1atokhoz szükséges egyes drágább eszköz . 111olynek beszerzésére az illető gyógyszerész szigorúan utasít~
tatott ... " [16].
1,

_i\z erős hatású k:észít1nényeknél törekszik a,
Ji::orabeli k.ülföldi gyógyszerkönyvekkol rnegegyez6
hatóányagtartalo1nra és ennek érdekében általában
érvényre jutta,tja az 1902. évi brüsszeli nemzetközi
értekezlet határozatait [13].
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1914-ben:
„A behatóbb vegyvizsgálatokraa]\fagyar Gyógyszerkönyv III. kiadásában előírt dnígább eszközök
és készülékek még hiányoztak. Ezek be nem
szerzése okául adta a gyógyszerész kevesebb
jövedelmét, illetve szorult anyagi helyzetét, ami
1nentségül is fogadl1ató, n1ert máskülönben a.
gyógyszerek vizsgálata, előállítása és kiszolgálásához szükséges eszközök megvoltak" [17].
A Ph. Hg. IV. 1034-ben jelent meg. Ez volt az
utolsó, klasszikus értelemben vett gyógyszerkönyvünk, an1ely csak a gyógyszertárak szá.1nára jelentett szabványt.
5. 111elléklct

Clydgys:::cr vi::s~7álnt i cs::J:ö:.:c i n k
a Pii. Ily. IF. kfruhís!lban

Kisebb ós nagyobb ké1nlőcsövok; 50 és 100 ctu:J
lo1nbik titráláshoz; Lapos fonekü f6zölo1nbik; 50, 100,
200 c1n:1-es Erleninoyer-lornbik; 100 és 200 cina-os
norrnál (jónai) ii\'egbűl készült üvcgd11gós ]~rlcnrncycr
!01nbik; 100 éA 200 c111:J_cs hengeres válusztótölcsér:
Licbig-félo híitő; 0,1 cn1~-rc oszfott :lO cin=1-cs és 50
cm 3-es csnpos 1néröcső; 0,1 crna-ro osztott csapos 10
crn=1-os finoin rnérócsó, nrnelvcn 1 c1na.t jelző oszhilYl'ÓSZ hossza 30-3;) inrn 200 Crn:1.cs Thnn-félo súlvn1érÓcsó; 20 c1n 3 -es csapos pipetta, tnclynek felső sztira a 0
jelzés alatt nlintcgy 10 cin hosszúságban 3 cn1~-nck
1ncgfolclócn 0, l crn :1.ckrc van oszt.vu: Cn1 a.erekre osztof;t 10 cn1 3 és 25 c1n:i rnéróhcngcr; 100 ús 1000 cr11:1
ellenőrzött üvegdugós n1úrólornbik: .A. sCírlíség 1negé..llapításárt1 szükséges könnyíi, kis üvegdugós lon1bik;
Szükobb n,·akú 100 crn:1-es rnér/ilo1nbik horvizsizúlatra;
.'\. forráspo'nt 1negé.llapítli.sára szilkséges, nornuÜ Uveghól késziilti forrnlócsövck; ~\z olvndi:íspont 1negállnpítúsúra való készülék és igen vékony fahí. (0,3 n1rn)
1nintegy 25 crn hosszúságú ús .S n1n1 bclsö útn1éró j(í
olvnsztócsövek; 0,1 c1n:i-ru. osztott üvegdugós 10 ós 25
crn 3 n1óröhenger; A_ether-ké111csó 25 cn1 3 ürtartahnú 1/10
crna bcosztdssnl; Hengerpohn,rak; ICísebb porc.eltíncsószék; 5 és 15 cin 3 könnyü lapns üvogcsésze; 10 c1n:1
ozüst-tógcly fedóvel; 5 c1na kvare (vit.reosil) t:ég~·ly;
N ag,yobb nikkeltégelx.; ICisebh szíír6Uilcsérck; Oraitvegok, üvsgpálcúk; U\·ogcsövck; Izzítóleinczkék por(!Olúnhöl; Uvcgbo forrnsztot.t platinndrót; lúngkísérlc·
tokhez; Ellenö1·zött hón1érö -20°-tól 100°-ig és 0°-tól
250°-ig; ~\ „i\ingyur Kir. l\Tértékügyi 1-livntal" által
hitelesít.ott szeszfokrnérő n hozzá való „Alkoholornctrikus tiíbiázutokkul1' és használatra alkulrnas üveghengorrcl: l{.lórgcizfcjfcsztö készülék; Laboratórin111i
állvány fclr.zoroléssol; Bnnsen-fóle gri:1Ján1pús vagy
izzít:risrn is nlknln1ns szeszlá1npás; Tégolyfogó; .Azbeszttel bev0nt dróthé.ló; Porcoli:innul borított dróthúron1f1züguk; S:r.ürít.öszolonce; I\:is szárítószekrény; Égoteti·,
rneszef; h1rtulinazó o:::csiccntor; i,lízfiircl<í; G ós 9 cn1 úi;nér6jfí sitna ós ken1ónyített, kerek sztirópapíros; ICülönlcgcs analitikai cólokrn nlknln1as sziír6pnpíros; 1\nalit.ikai 1nérleg legalább 1 n1g érzékenységgel 50 gr n1cgtcrhclösig, hozzávaló súlysorozattal; Fonalszárn1áló 1 X 1

1988. nu'i.rcius

lútó1nezűvel; Nagyítóüveg (lupe) nüntcgy ötszörös
nagyítással; Legalúbb 300-szoros nag_rító.sú n1ikroszkóp, szen1lencse-nükro1nóterrcl és rnikro1néter-tlirgylo1nozzel; 1\-Iikroszkópos vizsgálutokhoz szükséges eszközök u. HL borotvu, bnntótük, szike, olló, kiscsipesz,
tárgy- és fcddlc111czek, hodzaból, kózi sui·,u vagy kézi
11iikrotor11.

0111

~i\ reagensek szárna 105, a n1érőoldatoké eggyel
növekedett. A fajsúly helyett már sííriíséget határoztat ineg a gyógyszerkönyv.
A vizsgálatokhoz 49 eszközt kellett kötelezően
készletben tartani [18] (5. melléldet).
Ily rnódon a. hivatalos előírásokat összevetve a
gyógyszertt.l.rv-izsgálati jegyzőkönyvek adataival
111ogállapítha.tó, hogy csak jó néhány éves késéssel
tnclták a gyógyszertárak követni azt.
I\lincl a n1ai napig használt, n1inclannyionk által
isinert eszközöket 1Úár a Ph. l:iQ:. II.-ben találunk.
Ezt követően a- változó vizsg~'ilati 111óclszerekkel
összefüggésben csak 1-2 teljesen í1j eszközzel
héívül a skála.
Lényeges előrelépés a Ph. 1-Ig. \ 1 • n1egjclenésével
kezelődik, do ez túlhaiadJil az általan1 vizsgált idő
szakot.
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