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Az elsö Magyar Gyógyszerkönyv Függelékének centenáriuma1 

DR. GRABARTTS ISTVÁN 

Száz évvel ezelőtt /elent rneg az első ]J{ agyar Gyógy
szerkönyv Függeléke ( Additamentum ad Pharma
copoeam H ungaricam). Ez alkalommal tekint vissza 
ez a dolgozat az első 1J{ agyar Gyógyszer könyvre és 
Függelék meg/elenése előtti időre. Néhány kritikai 
meg/egyzést fűz az első gyógyszerkönyvhöz, ezzel és 
a kor haladásával indokol/a a Függelék meg/elenésé
nek szükségét. Figyelemmel kíséri az osztrák gyógy
szerkönyvtől való elszakadás mértékét. Maga az Ad
ditamentum egy kis füzet 41 cikkellyel, amelyből 28 
gyógyszer, 7 antiszeptikus kötszer, 4 kémszer, és 2 
kémiai analitikai leírás. A dolgozat a Gyógyszerészi 
Hetilap 1862-1883 közötti időszak cikkei alap/án 
mutat/a be az Additamentum gyógyszereit. Az anti
szeptikus kötszerek fe/ezetéröl megállapít/a, hogy 
azok a világon először az Additamentumban lettek 
hivatalosak. A kötszereken kívül számos antiszepti
kus anyag található benne, ezért a 8zerző az antiszep
tikumok gyógyszerkönyvének nevezi az Additamen
tumot. 

* 

FÜGGELÉK 
MAGYAR CVÓCYSZERKÖNVVHÖZ. 

ADDITAMENTUM 

PHARMAKOPOEAM HUNGARICAM, 

1. ábra. Az Additamentum címlapja (Patikamúzeum, 
Kőszeg) 

A Magyar Gyógyszerkönyv centenáriumát ün
nepeltük 1971-ben. A megemlékezés jó alkalom 
volt a Magyar Gyógyszerkönyv fejlődéstörténeté
nek v:~zsgálatára. A Centenáris Ünnepi Tudomá
nyos Ulésen Végh professzor felhívta gyógyszerész
történészeink figyelmét a, gyógyszerkönyv kutatás 
kultúrtörténeti jelentőségére [1]. Végiglapozva a 
Magyar Gyógyszerkönyv történetével foglalkozó 
írásokat, szembetünik, hogy az első gyógyszer
könyvünk Függelékér()] alig találunk adatokat. 
A Centenárjs Ülés is átsiklik felette, kiadási évét 
sem említik. · 

A „FÜGGELÉK A MAGYAR GYÓGYSZER
KÖNYVHÖZ -ADDTTAMENTUM: AD PHAR
MACOPOEAM HUNGARICAM" száz évvel ez
előtt, 1883-hen jelent meg a Pesti Könyvnyomda 
Részvény-Társaság kiadásában. A belügyminisz
ter 1883. évi 8148. sz. rendelete március l-től lép
tette életbe. 

V issza1Jillantás az első JY!agyar Gyógyszer könyvre 

Az addendumokat az mrnt rnegel()z{} gyógyszer
könyvek szerves részének tekintjük, ezért az 
1883-as Additamentum vizsgálatánál említést kell 
tennünk az eJs() Magyar Gyógyszerkönyvrfü és 
vizsgálnunk kell az Additarnentum megjelenéséig 
eltelt icWszakot. 

Az e1s6 Magyar Gyógyszerkönyv gyors szerkesz
tését ÚR kiadását nem imkkaJ a kiegyezés után föleg 
az új osztirák gyógyszerkönyv megjelenése (1869) 
tette szükségessé. Az osztrák gyógyszerkönyvWl 
való elszakadás természetesen azonnal nem jöhe
tett létre, amint azt Végh professzor részletesen 
ki is fejtette ~1 Centenári8 Ülésen. J~]s{) gyógyszer
könvvünk szerkesztői erf5sen támaszkodtak a Phar
ma~~poea Austóaca ed. VI-ra. Szár:nos cikkely szö
vege teljesen azonos. A „Calamus" cikkely ma
gyar és latjn szövege nem fedi egymást, de a ma
gyar és az osztrák gyógyszerkönyv 1atin szövege 
teljesen azonos. Az osztrák gyógyszerkönyv js 
gramm rendszerű. A PhHg. I. táblázatai is meg
egyeznek az osztrákéval. A dózis táblázat sajtó
hibáit - tizedes nagyságú tévedés az Acidum arse
nicosumnál és az Opium pulveratunmál! - is át
vették. Az Additamentum 12 év 1núlva ezeket a 
GO. oldalán hivatalosan korrigálta. Yiszont a szak
sajtóban sem találunk korábban he~yesbítést. 
Balogh Kommentárjáhan (1879) is a téves adatok 
szerepelnek. 

Az osztrák és magyar gyógyszerkönyv rés:;;letes 
összehasonlításával még adós szakirodalmunk, ami 

1 A ] II. J\fagyar Gyógyszerész történeti Konferencián 
(Sopron, ] 97G. aug. ] 2-lLJ,.) elhangzott előadás alapján. 
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pedig az első gy9gyszerkönyvünk jobb megérté
séhez szükséges. Erdemes vizsgálni például az erős 
hatásúnak jelzett készítmények, a házilag készí
tendő gyógyszerek listáját, a két gyógyszerkönyv 
eltartási utasításait, a galenikumok készítésmód
jait és az ebből eredhető pontosabb hatóanyag
tartalom-beállítást stb. Az egyik legfontosabb 
szempont a készítmények azonossági, tisztasági 
és tartalmi vizsgálatainak összehasonlítása. Utób
bi alapján kitűnik a Magyar Gyógyszerkönyv ké
miai fölénye, amiért nem győzzük eléggé hangsú
lyozni Than Károly érdemeit. 

A XIX. század elejétől számíthatjuk a gyógy
szerkönyvek kémiai standard jellegét, emiatt ettől 
az időtől kezdve az orvosok egyre kevésbé felelhet
tek meg a gyógyszerkönyvek irányító szerkeszté
sére. Talán ezért volt változás a készülő Magyar 
Gyógyszerkönyv szerkesztésében is, ugyanis 1869. 

·június 14-én még Wagner János orvosprofesszor 
a szerkesztő bizottság elnöke, július 8-án már 
Than :..Károly elnökségéről olvashatunk a hetilap
ban. Ugy tűnik, hogy az analitfüa vezeW szerepe 
nélkül, azaz Than Károly nélkül nem lehet modern 
gyógyszer könyvet szerkeszteni. 

A hatalmas lelkesedéssel fogadott gyógyszer
könyvet megjelenése után bírálat alig Órte. Früis 
önállóságunk tudatában ez érthető is. El{)ször a 
grammsúlyrendszert kifogásolták egyesek. Az első 
bírálat 1881-ben jelent meg .Réthy Béla tollából. 
Réthy szenvedélyes írásá,~ az idők távolából is jó 
kritikának tekinthetjük. 0 az Additamentum szer
kesztésének hírére ragadott tollat. A régi és meg
haladott gyógyszerkönyv foltozgatása ellen emel
te fel szavát, új á~dolgozott gyógyszerkönyv ki
adását sürgette. Erdemes felfigyelni kifogásaira 
mert kiválóan rámutatott a hiányosságokra: 
, , . . . a magyar gyógyszerkönyv azon része, mely 
a gyógyszerkészítmények el{)állításával foglalkozik 
sokkal hiányosabb, sokkal inkább telve van cél
szerűtlen előírásokkal, mintsem hogy azon javí
tásokkal segíteni lehetne . . . A Magyar Gyógy
szerkönyv említett része nagy részben nem egyéb, 
mint az osztrák gyógyszerkönyv gondos lemáso
lása, ~nnak gyarlóságával s a metrikus rendszer ke~ 
retébe semmiképp be nem illő számarányaival 
együtt." Réthy példákkal bizonyította, hogy a 
gyógyszerkönyvünk gramm súlyai mögött az un
ciák, drachmák és granumok világát ismerhetjük 
naeg. A súlyviszonyokon kívül a készítésmód hiá
nyosságait is kifogásolta. Figyelemre méltó a kö
vetkező mondata: „Magától értetődik, hogy a mi
dőn így nyilatkozom, ez csupán a gyakorlati, nem 
pedig a vegytani részre vonatkozik" [2]. Tehát a 
kortárs is elismerte a gyógyszerkönyv jól kidolgo
zott vegytani részét, amely már az indulásnál ki
emelkedik, s a későbbi gyógyszerkönyvekre is ez a 
jellemző (Than-Winkler-Schulek-Végh). 

Balogh Kálmán a Kommentá,rjában helyesbí
tette a gyógyszerkönyv egyes növényi drogja.inak 
anya.növényét. 

Az elmúlt két évtizedben számos írás jelent meg 
az első Magyar Gyógyszerkönyv történetéről ( 5_:_ 
13), amelyet még ma sem tekinthetünk kimerített 
témának. Nemcsak az említett osztrák és magyar 

gyógyszerkönyv összehasonlítását hiányoljuk, ha
nem a levéltári adatokon nyugvó gyógyszerkönyv 
történet írást. (Ettől a hibától nem mentes ez az 
írás sem.) Ugyanis a Közegészségi Tanács jegyző
könyveiből eddíg csak azokat ismerjük, amelyek a 
korabeli szaklapokban megjelentek. 

Út az Additamentumig 

A gyakorlati élet kérdéseire adott válaszok, a 
tudomány haladása előbb-utóbb a gyógyszer
könyvekben is tükröződnek. A szerves kémia ha
talmas fejlődése 1870-től a gyógyszerkönyvekből is 
lemérhető. Az antiszeptikus szemlélet a gyógyí
tásban erősen tért hódít. Egymás után kerültek 
forgalomba újabb és újabb fertőtlenít{) szerek. 
A láz elleni küzdelem fokozottan előtérbe került az 
orosz-török, majd a francia-porosz háborúk alatt. 
Közben az egyetlen lázcsillapítót, a kinint szolgál
tató ültetvények kapacitása kimerült.A francia
porosz háború alatt kezdődött a kötszerek gyári 
eWállítása. Az amerikai kőolajtermelés és feldolgo
zás új és nagy leheMsógeket kínált a benzin, a 
petróleum és a vazelin használatának, valamint a 
szerves vegyületek térhódításának. Az alkaloidák 
kinyerése és vizsgálata is intenzíven foglalkoztatták 
a kor tudósait. Folytathatnánk hosszan e felsoro
lást, de talán az Additamentum korrajzához elég 
ennyi bepillantás. A gyors fejlődés következtében 
1880 körül több állam revízió alá vette gyógyszer
könyvót és átdolgozta azt, pl.: 

Ph. Austriaca: ed. VI. 18fül, Add. 1879, ed. VII. 
1889. 
Ph. Germanica: ed. l. 1865, ed. II. 1872, ed. III. 
1882. 
Ph. Svecica: ed. VII. 1879. 
The Ph. of. USA: ed. VI. 1873, ed. VL jav. 1880, 
ed. VII. 1883. 
Brifasch Ph.: ed. T. 18ü4, ed. II. 1867, ed. III. 
1885. 
Ph. Francaise: ed. III. 1866, ed. IV. 1884. 
Az 1870-es évek elején eWtérbe került a nemzet

közi gyógyszerkönyv eszméje és igénye. Szerkesz
tésében a különböző országok gyógyszerész egye
sületeinek képviselői vettek részt. Hazánkat Jár
may és Egressy képviselte. 1885-ben tervezet jelent 
meg a nemzetközi gyógyszerkönyvhöz. 

1879-ben Ausztria egy Függeléket adott ki az 
1869-es gyógyszerkönyvhöz. Röviden ismertetjük 
az osztrák gyógyszerkönyv Függelékét, így vjzs
gálni tudjuk az évtizede szétvált út közös vonásait 
és különbözőségeit. Az osztrák additamentum 
mindössze 14 oldal terjedelmű, 25 latin nyelvű 
cikkelyt tartalmaz. 10 kémiai anyaga közül 8 szer
ves. 10 galenikumot ír elő. Az alább felsorolt ké
szítményei már az 1855-ös gyógyszerkönyvben 
szerepeltek, az 1869-esben nem, most ismét hiva
talossá váltak: Acirl'Um bensoicum, Cassia fistula, 
Cactoreum, Collodium, Extractum rhei, Oleum lini, 
Pulpa cassiae, Styrax z,iquidus, Tinctura castorei, 
Tinctura chinae cmnp. Az osztrák additamentum 
következő gyógyszerei a Ph.Hg.I-ben rná,r hivata
losak voltak: Castorewn, Chloral'Um hydratwm, 
Extractum rhei, Oleum lini, Tinctura castorei, 
Tinctura chinae cornp. Ha összehasonlítjuk a két 
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additamentum szövegét, azt i.;aláljuk, hogy a szer
kesztők az alábbi cikkelyek fogalmazásánál az 
osztrák Függelék előírásait vették alapul: Acidum 
bensoicum, Apomorphinum hydrochloricwm, Fer
rum et natrium pyrophosphoricum, J odoformium, 
N atrium salicylicum, Spiritus saponis kalini, Syru
pu/s ipecacuanhae. A N atriuni salicylicum és a Fer
nun et natrium pyrophosphoricum cikkelyek egy
egy kémiai vizsgálattal bővebbek a magyaraddita
mentum ban. 

Az Arlrlitamentum születése 

A belügyminiszter felszólította a Közegészségi 
Tanácsot, „hogy a magyar gyógyszerkönyvhöz a 
bécsihez ki.adott „Additamentum" alakjában egy 
függeléket állítson össze, melybe a gyógyhaszná
Jatba újabban bejutott gyógyszerek felvétetnének. 
A Közegészségi Tanács szűkebb körű bizottságot 
küldött ki, rtrnly a függelékbe felveendő újabb sze
reket meghatározta" [3]. A Gyógyszerészi Hetilap
ban 1881. január 30-án tették közzé a felvételre ke
rüW szerek listáját. Ez a lista eltér a véglegest.ől. 
A Calcium carbonicum, a Pepsinurn, a Syrupus 
ipecacuanhae, a kötszerek, <:1 reagenciák és a kinin 
vizsgálatok nem szerepelnek benne. A kiadásig a 
nomenklatúrán is változtattak. 

A lista közzététele után a szaklapban vitát indí
totfa1k. Els{foek „ZY tnr" (tanár) szignóval jelent 
meg hozzászólás [4], amely a, Chininum ferro-citri
cwn felvételét nem ajánlotta, mert a kereskede
lemben változó ldnin tartalommal fordul elő. He
lvette a Ferro-citricumot javasolta és a,.,; orvosokra 
bízfa1 volna ennek kininnel való keverését. Végül 
a,Y.: Additamenturn a gyógyszertárban készíttette 
a, citromEmvas vasas kinint, így biztosítva annak 
változatlan lrntáanyag-tartalmát. A Coffeinurn 
citricwn fel vételét szintén nem ajánlotta, mert ez a 
vegyület nem létezik. A N atriwrnpyrophosphoricwrn 
fcrraturn higroszkópos, ezért helyette a Ferrwrn 
pyrophosphoricum c1un wrnmonio citrico-t javasolta. 
A fizosztogmin sói közül a kénsavast bomlékony
sága miatt nem tartotta jónak, a szalicilsavas sót 
megfelelőbbnek ítélte. Az Additamen'tumban még
is a kénsavas só lett hivatalos. Anémet (1882) és az 
amerikai (1880) gyógyszerkönyvek a szalicilsavas 
sót tették hivatalossá. Az Unguenturn H ebrae ösz
szetételéhez javasolta, hogy csak néhány csepp le
vendula olajat tegyenek bele, mert különben meg
avasodik. 

Az Additamentum megjelenése előtt négy évvel, 
1879-ben adta ki Balogh Kálmán vaskos gyógy
szertanj kézikönyvét A Magyar Gyógyszerkönyv 
Kommentárja címmel. Ebben nemcsak a régebben 
használt és az első gyógyszerkönyv anyagai szere
pelnek, hanem a legújabb készítményekről is bő
séges adat található. Egy-egy fontosabb új gyógy-
8zerről kimerítő tájékoztatást adott, s közölte an
nak külföldi és hazai irodalmát. Az Additamentum 
anyagainak nagy része megtalálható benne. 

1882. április 30-án jelentették: „a magyar gyógy
szerkönyv pótléka elkészült, s legközelebb sajtó 
alá kerül" [ 5]. 
Ilyen előzmények után jelent meg az Additamen
tum, amely 41 latin-magyar nyelvü cikkelyt tar-

talmaz. Az első 28 cikkely az új gyógyszerek elő
irata, amelveket táblázatunkban felsorolunk, mel
lette összehasonlításul az osztrák additamentum, a 
Ph .. USA 1880 és a Ph. Germanica 1882 adatai áll
nak. A 29-35. cikk.elvek: „Posellenes kötszerek 
- Ligamenta antisepÜca", 36-39-ig: „Kémsze
rek - Reagentia", 40-41: ;,Pótlék a kénsavas 
chinin és chinidin vizsgálatához". Végül a 60. ol
dalon következik -- mint említettük - „lényeges 
sajtóhibák az 1871-ik Pharmacopoeában". 
Ez a kisterjedelmű Függelék a benne levő gyógy
szerek és a beosztása miatt különösen fontos szá
munkra. 

Az Additamentum szerkezete, nomenklatúrája 
hasonlít az első gyógyszerkönyvéhez, azzal az elté
réssel, hogy a nyelvújításkori magyar nevet csak 
két helyen használja: vaséleg (=vas-oxid), hama
nyos szappanos szesz ( =Spiritus saponis kalini). 
A század második feléből származó új gyógyszerek 
már nem kaptak ilyen nevet. De az 1860:as évek
ből származóknál még előfordul, pl. : emés:mye 
=pepszin). Egy szembetűnő sajtóhí ba van az 
Additamentum ban: az Oleum eucalypti a magyar 

I. tábl( izat 

Az Additamentu1n ad Pharrnacopoeam Hungaricctm 
gyógyszerei CÍ8 összehasonlít<Í8a mÚ8 gyógy8zerlcönyvekkel 

Addita111entu111 Add. Ph. Ph. Ph. 
ad Phannauopoean1 Austr. USA Germ. 

Hungariemn 188:3 187D 1880 1882 

Auidu111 lJL~nzoiuu111 + + ·+ 
Aeidurn IJOrieurn i- + 
Auid urn saliuy liuu111 + 
+ An 1 v lt, ni trosa 
+A pü'n 1orphimu 11 

-f + 
hydrouhlorieu111 + + + 
Caleium earLonicum 
purutn Ph. A. VJ. -i + 
Charta sinapisata + + 
Chininum ferro-eitl'i-
(Jllll l + 
Chininum tanuicutn 
iusipidium ltosnyay Chin. tanu. 
Coffeinum eitrieulll 
Euualyptus + 
Ferru1n et natrimn 
pyrophosphoricun1 + 
Ferrmn oxydaturn dia-
lysaturn solutum + 
+Jodofor1niu111 + + + 
Lithium uarLoniculll + + 
N atrium salicyliuurn + + 
Oleum euucdypti + 
Pepsinuín germanieurn 
solubile + 
+ Physostigminum 
sulfuricum (J oLst et 
Hesse) saliu. salic. 
+Pilocarpinum hyd-

rochloricum + + 
Pyrogallolw n + 
Spiritus Saponis kalini + 
Styrax liquidus T + + 
Syrupus ipecauuanhae -i- + 
Thvrnolurn. 1 + 
Tü~ctura eucalypti 
U nguenturn diachylon 
dr. Hebra 1 1 + 
Vaselina + 
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szövegben kereszttel jelzett. A cikkelyek szövegét a 
Gyógyszerészi Hetilap 1883-ban a 14. számától 
kezdve folvtatásokban közölte. A kémiai reakciók
hoz magy~rázatokat füzött. Több cikkely vizsgála
ti eljárását összehm;onlította a német és az ameri
lrni gyógyszerkö1qvvel. 

Az Addita1n.entum gyógyszereiről 

A Gyógyszerészi Hetilap 1862-1882 közötti 
húsz évfolyamából összegyüjtöttük az Additamen
tum gyógyszereire vonatkozó irodalmat. Terje
delme miatt ki>zzétételére nem is gondolhatunk. 
Most néhány érdekesebbnek vélt adatot említünk 
ebből. u 

Az Additamentum gyógyszereinek egy része ma 
is fontos gyógyszerünk. Új anyag felfedezése több 
témát ad a kutatóknak; a kémikus keresi a jobb 
előállítási és vizsgálati eljárásokat, az egyes orvo
si szakok a felhasználás lehetőségét kutatják stb. 
Pl.: a lues gyógyításának kutatói ebben a korban a 
higany szerves vegyületeivel próbálkoztak. A pep
szin felfedezése után kísérleteztek a higany-pep
szinnel is. Az összegyüjtött közlemények b()l kitü
nik, hogy a ma is használatos anyagokról tíz-húsz 
cikk is megjelent, míg a kevésbé kurrens anyagok
kal akkor js kevesebbet foglalkoztak Ez az iroda
lom nagyrészt külföldi folyóiratok referálása, ma
gyar szerz{) aJig akad közöttük. 

A gyógyszerek nagy ré8ze már évekkel, évtized
del előbb forgalomban volt 1\fagyarornzágon is. 
Pl. a Központi M~1gya,r Gyógyszerészeti és 1\iű ve
gyészeti Vállalat árjegyzékében már l 8fü)-ben ott 
találjuk a kinin--ferro-citrátot, a koff ein-citrátot, a 
Ferrwm oxydatuni dialysatum dr. Wagner-t és a 
pepszint. A szalicilsav volt a kor legnagyobb re
ménységet nyújtó Hzere. Hetven kö:demény jelent ' 
meg róla a Hetilapban, köztük két magyar szerzé5 
is szerepel. Analitikáját 1883-ig szinte te1je8 mér
tékben kidolgozták. 

Az apomorfint hánytatóul és a gyermekgyógyá
szatban köpteWnek ht18ználták a,kkor is. Vjzes ol
datának stabilitására törekedtek. A mwdár1Japír 
volt az els6 olyan gyógyszeres papír, amelyen 
gyógyczeranyagot kaucsuk oldattal papírhoz ra
gasztottak. Felfedezője Higollot volt 1867-ben 
Az Additamentum ~1 rn5asztóanyagot nem írta 
elő. Az arnilnitritröl egyetlen közlemény jelent 
meg, az osztrák addendumban sem szerepel. A Ma
gyar Gyógyszerész Egym,ület sem kívánta a, felvé
telét. 
A Rozsnyay-/ éle csersa"uw.; lcinird a;1; Additame11tum 
tette elé5ször hivatalo8sá. (Ennek irodalmával és 
történetével külön tanulmányban foglalkozunk.) 

A Ferruni oxydaturn dialy8atwn solutumi hatóér
téke körül Európa-Rzerte vita folyt. 1880-1881-
ben hazánkban is vita tárgyát képezte ez a készít
mény, ugyanis dr. \Vágner Dániel budapesti orvos 
- id. dr. Wágner D. neves gyógyszerész fia -
vidéki orvosokhoz ajánlatot küldött szét, melyben 
a nevezett szer feltalálójának és egyedüli helye8 
előállítójának hirdette magát. Ezt helytelennek 
tartva, a Szolnok megyei gyógyszerészek az ügyet 
bejelentették az országos egyesületnek. A szolnoki 
és a budapesti központi ülés jegyzőkönyve i8 meg-

jelent nyomtatásban, így nyílt vita keletkezett. 
Dr. \V ágner rágalmazó támadást intézett az egye
sület és személv szerint az elnök Jármav ellen. 
A készítmény i~eceptjét mindvégig titokb~n tar
totta, így csak az azonossági és tisztasági vizsgála
tok mint bizonyító tényezők körül és a prioritás 
kérdésében folyt a csúnya vita. J ármay bölcs és 
udvarias jelleme a vitából is lemérhető. Végül ő 
tett ajánlatot a veszteni nem tudó dr. \iVagnernek 
hogy az ügyet vigyék Than Károly elé, ő Than 
döntését elfogadja, s kettőszáz forintos, jótékony 
célra fordítandó fogadást ajánlott fel ellenfelének. 
Ezek után dr. Wágner elhal!gatott. Az Addita
mentum a Ferrum oxydaturn rlialysatum solutum 
készítésmódjára is utal, ennek oka lehetett az em
lített vita is. Hamarosan az ,,európai vita" is el
dőlt, mert ez a gyógyHzer már a Ph. Hg. Il.-ben 
sem szerepel. 

Az Eucalyptus globulu/s mint új lázellenes, anti
szeptikus stb. hatású drog jelent meg a gyógyá-
8zatban. A malária és a güm6kór hazai elterjedt
sége miatt lelkesen fogadták a szakemberek. Az 

tl!,Additamentumban levelén kívül az olaja és a tink
turája is hivatalos lett. A tinkturája ekkor még 
csak az angol gyógyszerkönyvben volt hivatalos. 

A Natrium salicylicwrnot már egy 1880-ból szár
mazó rendelet a kézigyógyszertárakban is kötele
zően tartandó cikkek közé sorolta. 

A pepszinről hús:t év alatt harminc közlemény je
lent meg. EWször az állati gyomorból extrahált 
készítményét használták, az Elixirium pepsinit 
( =emésznyebor). A pepszin képződésének, ldnye
résének, az emésztés mechanizmusának vizsgálata, 
a felhasználás területe, valamint a gyógyszerré for
málás, mind a kutatás tárgya volt. Az Addita
mentum vizsgáltatja a, pep8zin fehérjebontó képe8-
sógét is. 

A fizosztigmin és a pilokarpin vegyületei ekkor 
már mind gyári termékek voltak. A bomlékony 
fizosztigminszulfát minőségének védelmében írták 
elő a „Jobst és Hesse" cég termékét. 

A Styrax liquidus az egyetlen olyan gyógyszer 
az Additamentumban, amely az 1855-ös osztrák 
gyógyszerkönyvben szerepelt, a Ph. Hg. L ki
hagyta, most ismét hivatalos lett. 

A Syrupus ipecacuanhae receptje hasonlít a né
met (1882) és az osztrák (1879) gyógyszerkönyvek 
el6iratához (a kettö azonos), azzal az eltéréssel, 
hogy a,z Additamentum a kéHzítmény összsúlyát 
írja elő: 3 gramm drogból 300 gramm szirup le
gyen. Hasonlóan változtat Hebra diachylon kenő
csének elé5iratán is. Ezekben a százalékos gyógy
szerkészítményekre való áttérést véljük felfedezni. 
A gyógyszerek százalékos előírásával ebben a kor
ban kezdtek foglalkozni, a német gyógyszerkönyv 
(1882) már eszerint írta elő receptjeit. Az említett 
Réthy-féle kritika is ezt sürgette. 

A vazelinről 1876-ban tudósított először a Heti
lap. Az Additamentumban Vaselina néven i:;zerepel, 
színe „fehér, sárgás legyen". A gyógyászatban elő
ször a fehérített vazelint használták. A megkülön
böztető „album" és „flavum" jelzőt először a Ph. 
Hg. TV. használta. 
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A ntiszeptikns kötszerek 

Az Additamentum második fejezete a , ,Poselle
nes kötszereket - Ligamenta antiseptica" foglalja 
magába. A fejezet cikkelyei: 

20. Chorda carbolata - Caotgut, Carbolos bélhúr 
30. Filum sericeum antisepticum - Antisepticus 

selvemfonáI 
31. Folia guttapercha - Guttapercha lemez 
32. Gaze salicylatum - Szalicylosított gaze 
33. Lana gossypii depurata et a pinguedine libera

ta Brunsi - Bruns föle tisztított és zsírtalaní
tott gyapot 

34. Lana gossypii salicylata - Szalicylosított gya
pot 

35. Tubli praeparati carbolati -- Drain csövek, 
carbollal készített alagcsövek 

Ez a kis fejezet úttör6 a gyógyszerkönyvek tör
ténetében. Hasonlót az 1883 előtt megjelent ve
zető európai és amerikai gyógyszerkönyvekben 
sem találunk. A gyapot és a guttapercha mint drog 
fordul elő az amerikai, az angol és a francia, gyógy
szerkönyvekben. A német gyógyszerkönyv (1882) 
az elé5szavában felsorol néhány kötszert, hogy azo
kat a gyógyszerész tartsa készletben. 

Semmelweis felfedezése a sebfert6zések keletke
zésének megismerését és leküzdését tette lehetővé. 
Az aszepszis mai eszméjét az orvostudomány min
den területén az ő iránymutatása oltotta be köz
vetve vagy közvetlenül minden újító elméjébe, 
még akkor is, ha Semmelweis géniuszát még a ma
gyar kortársai sem ismerték el. Balogh Konunen
tárjában és a Gyógyszerészi Hetilapban még cs;:1k a 
neve sem fordul em. A bakteriológia és a korabeli 
értelemben vett antiszeptikus anyagok kutatása 
h6skorának tekinthetjük a 19. század utolsó har-
1rn1dát. Első gyógyszerkönyvünk Függelékét az 
antiszeptikumok gyógyszerkönyvének nevezhetjük. 
A posellenes kötszereken kívül antiszeptikus tu
lajdonságúnak ismerjük, vagy vélték akkor a;1, 
Additamenturn következő anyagait: Acidum ben
soicum, Acidum boricum, Acidum salicylicum, 
Eucalyptus és készítményei, Jodoformjum, Py
rogallolum, Spiritus saponis kalini, Styrax liquidus, 
Thymolum. 

A sebészeti kötözőszerek ebben az időben már 
mind gyárban készültek. Az 1877. évi philadel
phiai világkiállításon. az angolok kiállították a Lis
ter által feltalált kötözőszereket, mint a karbolgézt 
és másokat. Az Additarnentum is a „kereskedés
ben kapható" kötszereket írja elő. A magyar 
gyógyszertárakban a kötszerek már jóval 1883 
elé5tt forgalomban voltak. Az egyesület által 1880-
ban kiadott árszabásban is szerepelnek a Bruns-, 
illetve a Lister-féle kötszerek. Az első magyar 
kötszergyárat Moldoványi Sándor budapesti gyógy
szerész alapította. Kötszereivel 1885-ben a főváro
si kiállításon nagy sikert ért el. 

Az Additamentum cikkelyei a kötszerek leírását 
tartalmazzák, vizsgálatuk~ól nem rendelkezik. 

Az Arlditarnentiun kérnszerei 

Az Additamentum harmadik fejezetében (36-
39. cikkely) a következő kémszerek találhatók: 

Aether petrolei, Benzinum, Fuchsinum, Santali
num. 

A petroléter és a benzin általános oldószer volt, 
mindkettőt rovarölőnek is használták. A benzol 
kimaradt az Additamentum reagenciái közül, pe
dig számos cikkelye benzollal írta elő az oldékony
ság vizsgálatát. A fukszin - amelyet 1859-ben 
Renard és Frank Lvon szabadalmaztatott - az 
Oleum eucalypti vi;sgálatához kellett. A szanta
lint az első gyógyszerkönyv az illóolajok vizsgála
tához írta em. de annak reagensej közül kimaradt. 

A 40-41. cikkely: „pótlék a kénsavas chinin és 
chinidin vizsgálatához", idegen alkaloida kizárá
sát írta le. 

Az Additamentum jól tükrözi a tudornány kora
beli fej16dését, bár több anyagot is hivatalos gyógy
szerré tehetett volna. Ennek talán az említett 
belügyminiszteri rendelet szabott határt, mert az a 
kisterjedelmű osztrák Függeléket állította példa
ként. Az osztrák gyógyszerkönyvtől való elszaka
dás még nem teljes, de jóval nagyobb fokú, mint 
az elsö gyógyszerkönyv esetében vo]t. Az Addita
mentum igazolta az első gyógyszerkönyv cikkelyei
nek helyes megválasztását, mert - egy kivétel
lel - nem a régi anyagok újbóli hivataJossá tételé
vel foglaJko;t,ott, mint az osztrák Függelék. Az an
tüizeptikus kötszerek gyógyRzerkönyvi elfürásával 
megel{)zte korn gyógy8zerkönyveit. 
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,[(-p I1. f p a 6 a p H q: C fnOJlCfnHflfl 2000GUJUHa U30a

llU5l llpu.lloJiceHuR nepeou BeH2epc1wu <PapMaKoneu 

flpHJIO>KCHHe rrepBoi1 BeHrepcKoi1 ct>apMaKorre11 6bIJIO 

1:13,n;aHo cTo JICT Ha3ap; (Additamentum ad Pharmaco

poeam Hungaricam). Do 3TOMY ITOBOAY pa6oTa BCITOM.1:1-

HaeT rrepByIO BeHrepCKyIO ct>apMaKoneIO H speivrn p;o 
H3gaHH5I flpHJIO)KCHH5I. flpHJ10)KCHHe rrpeµ:cTaB.J15ICT co-

6otí. KHH>KKY e 41 CTaTb5Il\UI, L\3 KOTOpbIX 28 3aHHMaeTC5I 
JICKapCTBCHHbIMH rrperrapaTaMH, 7 aHTHCCITTHlleCKHMH 

rrepeB5I30llHbIMH MaTepHa.rrai\m, 4 XH1\1HlJCCKHMH peareH
TaMH H 2 XIIl\UilleCKHX aHa.rrHTHl!CCKIIX OITHCaHH5I. 0 r.rraBe 

aHTHCCITTHllCCKHX rrepCB5I30llHbIX 1\IaTepIIa.ITOB aBTOp ycTa
HaB.mrnaeT, llTO OHII BrrepBbIC B l\rnpe B TipH.JIO)KCHIUI CTam1 

o4JqmL(Ha.JlbHbI1\UI. 
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Dr. I. G r a barit s: Centennary of the First Appen
dix of the .First H ungarian Pharnwcopoeia 

The First Appendix of the First Hungarian Phar
macopoeia (Additamentum ad Pharnmcopoeam Hun
garicam). appeared a century ago. The author recalls 
the period directly before this event. Several critical 
notes are presented on the First Pharmacopoea in 
an attempt to motivate the edition of the Addita-
1nentum. The ineasure of secession fron1 the Pharrna
copoea Austriaca is considered. The Additarnentum 
itself is a small brochure, including monographs of 
28 drugs, 7 antiseptic bandages, 4 reagents and 2 
prescriptions for analytical procedures. The drugs of 
the Addendum are reviewed on the base of ~papers of a 
contemporary weekly journal of pharrnacists issued 
in 1862-186:3. lt is stated, that the Additarnentum. 
is the first official publication presenting standards 
on the quality of surgical, aseptic Landages. In addition 
to surgical bandages several autiseptics are also inclu
thed in the Additarnentum, and on that base the 
author refers to it as the „Pharrnacopoeia of Auti
septics". 

G r a barit s I.: Das Zentenarium des Anhanges des 
ersten Ungarischen Arzneibuches 

·var hundtwtemJahr ist cler Anlrnug des ersteu Uuga
rischen Arzneibuches erschieneu (Additamentum ad 
Pharmacopoea1n Hungaricam). Der Verfasser hat auf 
das Ungarischen Arzneibuch und auf die vorherigen 
Zeiten des Erselwüwns von dem Anlrnng zurückgeblickt. 

Das Additamentum ist ein kleines Heft mit 41 Artikeln 
(28 Arzneiinitteln, 7 antiseptische Verbandstoffe, 4 
Chernikalien und 2 analytische Beschreibungen). Die 
antiseptische Verbandstoffe wurden im Additamentum, 
zum erstenmal auf der W elt, offiziell. 

* Resumo en Esperanto: 
D-ro I. G r a b a r i t s: Centjaro de Suplemento de la 

'Unua H ungara l!' arniakopeo 

Antaű cent jaroj aperis la Suplemento de la unua 
Hungara Farmakopeo (Additamentum ad Pharma
copoeam Hungaricam). Okaze de tio retrorigardas tiu 
ci laborajo al la unua Hungara Farmakopeo kaj al la 
tempo, kiu anti'cipis la aperon de la Suplernento. La 
aűtoro faras kelkajn kritikajn rimarkojn pri la unua 
Farmakopeo, kaj motivas per tio kaj per la progreso 
de la epoko la neceson de apero de la Suplemento. Li 
observas la mezuron de la diferenco disde la aűstra 
Farmakopeo. J\1em la „Additamentmn" estas malgranda 
kajero kun 41 artikoloj, el kiuj 28 estas priskribo de 
medikamentoj, 7 antisepsaj bandagoj, 4 keniiajoj, 
kaj 2 estas kemia analitika priskribo. La laborajo 
prezentas - surbaze de artikoloj de la FarmaciislJa 
Semajnrevui aperintaj inter la jaroj 1862 kaj 1883 - la 
medikarnentojn de la „Additamentmn". Pri la capitro 
de la antisepsaj bandagoj la aűtoro konstatas, ke tiuj 
fa,rigis oficialaj uuue er1 la mondo en la „Additamentum" 
rom la bandagoj en gi trovigas ankoraű pluraj anti
sepsaj materioj, tial la aűtoro nornas la „Additarnen
tu111"-on farmakopeo de antisepsaj medikamentqj. 

( Báa;-Kiskun rnegyci Tanács Gyógyszertári Központja 12/44. sz. gyógyszertár, Kalocsa, 1. István kir. u. 57 
6300) 

Érkezett: 1983. I. 3. 

EGY INTEHDJSZGIPLlNÁTUS 
EGÉSZSÉGÜGYI KÉPZÉS 1 PHOGHAM 

KU)OLGOZÁSA f:s l~HTÉKELÉSE: 
GYÓGYSZERÉSZETI TÁVLATOK 

D. JJf. ó'cott és 111tsai: Arner. ,J. plmrm. Educ. 47 ( 1 ), 
42-48 (1983). 

A szerzök 1ie111 állítják, hogy az interdiszeiplináris 
képzési program koncepciója új lenne. Jelen tanulmá
nyukban arról számolnak be, hogy miként vontak be 
gyógyszerész- és egyéb egészségügyi képzésben rész;esült 
hallgatókat e program megvalósításába. Munkájukat a 
járóbeteg-ellátás keretében végezték. A program le
bonyolítására vonatkozóan a klinikai szemlélet áll a 
középpontbau. Emlékeztetuek arra, hogy a minnesotai 
egyeten1en 1977 és 1979 között már megkezdték ennek a 
képzési programnak a megvalósítását. Egy erre a célra 
szervezett bizottságot hoztak létre, amely a terveket 
kidolgozta. A részleteket illetően a különböző tábláza
tokban összefoglalt adatok nyújtanak gyors eligazítást. 
Táblázat tartal11iazza a tematikát, illetve az érintett 
diszciplínákat is. Érdekes összehasonlítást jelent a 
gyógyszerész és a nem gyógyszerész-hallgatók hozzá
állása, illetve véleménye a programmal kapcsolatban. 
Hasonlóképpen tábla mutatja be a hallgatók és az ok
tatást végző személyzet véleményének megoszlását, 
részben a jövőt illető követendő irányzatot illetően is 
(1129). 

Kempler 

SZULFONAMJDOK MEGHATÁHOZÁSA 
TABLETTÁKBÓL IN]) IHEKT POLAHOGHÁFlÁS 

MÓDSZEHlU~L 

B. 5'tankavic és mt8ai. Die Pharmazie S7 (12), 869-70 
(1982). 

A rneghatározó,st tiszta anyagokkal (szulfadirnidin, 
szulfafurazol, szulfadiguanidin, .sz ulfametoxipiridazin) 
csepegő higany elektródával próbálták ki. Nátrium
nitrit kezeléssel savanyú köz;egben könnyen mérhet6 
poloragrafikus h ulláínolrnt kaptak, melyek lehetővé 
teszik a tablettából a meghatározást. A szulfonamid 
11wghatározásához a tablettából előzetes izolálás szük
séges. A kivonáshoz metanol alkalmazható, mivel 
minden szulfonamid oldódik benne. A polarográfiás 
meghatározás a metanol eltávolítása után híg kénsavval 
történő feloldása után lehetséges. Vizsgálatok alapján 
közvetlen és közvetett kénsavas kivonással végzett 
meghatároz;ással nincsen különbség az eredményekben. 
A javasolt eljárással reprodukálható eredményeket 
kaptak 5 - 10- 5 -től 3.10- 4 11101/l koncentráció tarto
mányban, kivétel a szulfaguanidin 1,2.10- 4 -től 3.10- 4 

mol/l. A vizsgálati eredmények eltérése - 3,5 és 0,2% 
kénsavas kivonásnál. Az eltérések a tablettáknál -3,51 
és +0,21 % között vannak. (1128). 

Bi8ztrián8zkyné 


