
A F O R M U L A E NORMALES ELŐDEIRŐL 
R Á D Ó C Z Y G Y U L A 

A manapság szinte „kis gyógyszerkönyv"-ként használatos Formulae Normales-
ek első kiadása közel négy évtizeddel ezelőtt — 1940. február 14-én — lépett életbe. 
Ez azonban nem a kezdete, hanem a folytatása volt egy olyan folyamatnak, amely 
akkor már közel egy évszázados múltra tekintett vissza. Gyökerei a szabadságharc 
szellemi törekvéseiben eredtek, a beteljesülés azonban már mintegy háromnegyed 
évvel a szabadságharc elbukása után következett be, az 1850. június 17-én kibocsátott 
első Norma pauperummal. 

Mint ismeretes az orvosi vényeknek négy klasszikus típusa különböztethető meg: 
1. a Formulae officinales, 
2. a Formulae magistrates, 
3. a Formulae nosocomiales, 
4. a Formulae normales (Norma pauperum) 

Az első három — jelen esetben — a mi szempontunkból érdektelen, azonban a 
Norma pauperum, azaz a szegény betegek, ill. a közgyógyszerellátás számára norma-
liter rendelhető vényminták voltak azok, amelyekből a 189. 549/1939. BM sz. ren-
delet alapján az első Formulae normales megszületett. 

Feltétlenül le kell szegeznünk, bármiféle esetleges tévedések elkerülése végett, 
hogy a Formulae normales elődeit a Norma pauperumok képezték, tehát sem a For-
mulae nosocomiales (az egyes kórházak, klinikák stb. vénygyűjteményei), sem pedig 
a különböző magánszemélyek vagy intézetek által megjelentetett vénygyűjtemények 
nem tartoztak ide! A közgyógyszerellátás terhére normaliter rendelhető gyógyszerek 
vénygyüjteményeit minden esetben miniszteri rendeletekkel tették hivatalossá ugyan-
úgy, mint a gyógyszerkönyveket vagy később a Formulae Normaleseket. 

Az első Formulae normales megjelenése előtt hat ízben adtak ki ilyen normaliter 
rendelhető vényminta gyűjteményt, amelyeket rendszerint a hivatalos korabeli taxák 
végére, mintegy függelékként bekötve találunk. Az 1935. január 1-től hivatalos, utolsó 
ilyen vénygyűjteménynek lett a jogutódja az 1940. február 14-től életbeléptetett 
első Formulae normales, amely 17 vényelőirat kivételével teljes egészében átvette az 
utolsó Norma pauperum vényelőiratait. 

Tekintsük most végig részleteiben is ezt a hat Norma pauperumot, valamint az 
ezeket bevezető miniszteri rendeleteket és „rendelvényezési utasítások "-at: 

Az első Norma pauperumot hivatalossá tevő 8.973/1850. BM sz. körrendelet az 
államkincstár vagy közfelügyelet alatt álló alapítvány terhére rendelhető gyógyszerek 
ről intézkedik. A rendelet az orvosok, seborvosok és gyógyszerészek számára ad-
utasításokat. Érdekes, hogy nem az érvényben levő gyógyszerkönyv (Pharmacopoea 
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1. táblázat 

Az egyes Norma pauperumok adatai 

Sorsz. Rendelet száma Érvényességi ideje Vények száma 

1. 8.973/1850. BM 1850. július 1 —1872. december 31. 49 + 32 - 81 db 
2. 21.628/1872. BM 1873. január 1.—1893. március 31. 63 db 
3. 16.971/1893. BM 1893. április 1.—1898. december 31. 60 db 
4. 99.000/1898. BM 1899. január 1—1931. október 31. 81 db 
5. 400/1932. NMM 1931. november 1.—1934. december 31. 93 db 
6. 260.500/1934. BM 1935. január 1,—1940. február 13. 102 db 

Austriaca IV.), hanem az ehhez tartozó taxa (Buda 1843.) hivatalos szereit teszi 
kötelező érvényűvé. A rendelet értelmében a vénymintáktól eltérő anyagok normaliter 
nem rendelhetők, csak a magisztrális vényírás szabályai szerint. Megtiltja mind az 
anyagok, mind a súlyegységek jelekkel történő írását. Járvány vagy marhavész esetén 
a közgyógyszerellátás terhére az állatgyógyászat számára is elfogad vényeket. (Fo-
No-Vet csírája!) A legszigorúbban figyelmeztet a takarékosságra, ami nemcsak a drága 
gyógyszerek rendelésének kerülésére vagy a rendelt legszükségesebb mennyiségre 
vonatkozik, de az azonos hatású szerek együttes rendelésének szükségtelenségére, 
sőt a gyógyszerészi munkadíjra is kiterjedt a figyelme. (Folyadékokból pl. felnőttek-
nek rendszerint 8 unciányit — 280 g-ot — gyermekeknek ennek csupán a felét pél-
dázzák a vényminták. Porokból rendszerint 6-ot, de legfeljebb 18-at enged.) Tiltja a 
poroknál a „dentur" rendelési formát, csak a „divide" módot fogadja el. Egyszerű for-
rázatot, főzetet, borogatást, csőrét, tapasz felkenését nem a gyógyszertárban, hanem a 
beteg lakásán, az orvossal készítteti. Kórházakban, fegyintézetekben több személy azo-
nos gyógyszerrel történő orvoslása esetén, azt egy nagyobb mennyiségben egyszerre 
készítteti el, és abból adagoltatja a betegeknek. A háztartásban fellelhető anyagokat 
(ecet, olaj, konyhasó, lenmagliszt stb.) nem engedi a gyógyszertárból rendelni. Ha 
mégis feltétlenül szükségesnek látja az orvos a lenmagliszt rendelését, Lini farina 
helyett csak Lini placenta farina rendelését engedélyezi. A kristályos anyagok poritá-
sát csak a legszükségesebb esetekben teszi lehetővé, ellenben a „venalis" minőségű 
anyag rendelését csak akkor teszi kötelezővé, ha az az egészségre nem káros. Tiltja az 
Aqua aromatica rendelését, és szirupot csak gyermekrendelésben enged, 1 dosishoz 
maximum 6 drachmáñÿit (26,25 g), cukrot csak porokban, 6 porra maximum 1 drach-
máñÿit (4.38 g). Folyékony gyógyszerek esetében csupán zöld üveg felhasználását 
teszi lehetővé. 

A vényen szerepelni kellett a beteg nevének, a diagnózisnak és az érdekelt közpénz-
tár nevének, valamint a helyi hatóság és a helybéli pap záradékának, amelyben a 
beteg szegénységét igazolták. Az orvos neve mellett kellett szerepelni a közgyógyítással 
való megbízatása számának és keltének. Járvány esetén fel kellett tüntetni, hogy a 
vényírás napján hány beteg szenvedett az illető járványos betegségben, valamint a 
gyógyszer pontos használati utasítását is. A gyógyszer kiszolgáltatása előtt a vényt 
még a helyi hatósággal signáltatni kellett, amikor a vényen feltüntetett járványos 
betegségben szenvedők számát is ellenőrizték. Minden esetben fekete tintával kellett 
felírni a pontos taxát, az elkészítő gyógyszertár címét és a gyógyszerész nevét a receptre. 
A közgyógyszerellátás terhére írt vények nem voltak ismételhetők, minden esetben 
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1. ábra Az első Norma Pauperum 1850 
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2. ábra Az első Norma Pauperum gyermekgyógyászati vénygyűjteményének 
első lapja 1850 
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ú j vényt kellett kiállítani. A 15 éven aluli betegek esetében az életkor feltüntetése is 
követelmény volt. A vény beérkezésének és a gyógyszer kiszolgáltatásának időpont-
ját is rögzíteni kellett a recepten. A számlázásra összeállított vényeket a gyógyszerész-
nek sorszámmal kellett ellátnia. Mindezek után a közpénztár a taxa végösszegének 2/3 
részét térítette meg a gyógyszertárnak. 

A rendelet betartását a megyei főorvos ellenőrizte meghatározott időközökben, 
piros tintával megjelölve a vényen a kifogásait. Járvány esetén a vényeken feltüntetett 
járványos betegségben szenvedők számait összevetette az orvosi jelentésekben szereplő 
számadatokkal. Ha a drága gyógyszer használatának indokoltságát nem tudta igazolni 
az orvos, abban az esetben a vény árát vele téríttették meg. A megyei főorvos az át-
nézett vényeket „a linea medica illetően hiányos" vagy „a linea medica illetően 
nem hiányos" megjegyzéssel és aláírásával látta el. 

Az első Norma pauperum 81 db szabvány vénye két csoportra oszlott: 49 db fel-
nőtt- és 32 db gyermekgyógyászati vényre. Ez utóbbiakat csak 15 év alatti betegek 
számára rendelhették. Ezek rendszerint megegyeztek a felnőttek számára előírt 
vénymintákkal, csak az összmennyiség volt felényi mint a felnőttek számára előírt 
szabvány vénye ken (13 db vénymintán), néhány esetben azonban kevesebb ható-
anyagot tartalmaztak mint azok (14 db vénymintán). Csupán 5 esetben írt elő a felnőtt 
rendeléstől teljesen eltérő összetételű vénymintát a gyermekgyógyászat számára. 

Felnőttgyógyászati szabvány vények 

Decoctum altheae (seu Infusum seminum phellandri 
Decoctum emolliens) 

Decoctum chinae 
Decoctum dulcamarae 
Decoctum lichenis islandici 
Decoctum graminis 
Decoctum hippocastani 
Decoctum corticis quercus 
Decoctum ononidis 
Decoctum radicis polygalae 

millefolii 
Infusum sennae cum sale amaro 
(seu Potio laxans fortior) 
Mixtúra gummosa 
Mixtúra juniperina (seu 

aquatici 
Infusum Valerianae 
Infusum floridae herbae 

Mixtúra diuretica) 
Mixtúra nitrosa 
Mixtúra oleosa 
Mixtúra Sambųçiña (seu Mixtúra 

vulgaris 
Decoctum salep 
Decoctum salicis 
Decoctum solvens 
Emulsio amygdalina 
Infusum amarum 
Infusum angelicae 
Infusum baccarum juniperi 
Infusum radicis calami aromatici 
Infusum f orųm arnicae 
Infusum caryophyllatae 
Infusum chamomillae 
Infusum f orųm sambuci 
Infusum herbae menthae crispae 
Infusum radicis arnicae 
Infusum radicis liquiritiae 
Infusum polygalae senegae 

diaphoretica) 
Potio cum sale amaro (seu Potio 

emetico (seu Pulvis emeticus) 
Pulvis Plummer¡ 
Solutio salina (seu Mixtúra salina) 
Species lignorum 
Species pro cataplasmate emolliente 
Species pro fomento aromatico 

Potio emetica) 
Pulvis aérophorus 
Pulvis gummosus 
Pulvis ipecacuanhae cum tartaro 

laxans) 
Potio cum tartaro emetico (seu 
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Species pro fomento emolliente 
Species pro fomento sicco 
Ųñgųeñ ųrn e pulvere carbonum 

Ųñgųeñ ųrn mercurii a lbum 
Ųñgųeñ ųrn saturninum 
seu lithargyri 

Gyermekgyógyászati szabvány vények 

Decoctum altheae (seu 
Decoctum emolliens) 

Decoctum altheae mannatum 
Decoctum chinae 
Decoctum dulcamarae 
Decoctum graminis 
Decoctum hippocastani 
Decoctum corticis quercus 
Decoctum lichenis islandici 
Decoctum ononidis 
Decoctum radicis polygalae 

vulgaris 
Decoctum salep 
Decoctum solvens 
Emulsio amygdalina 
Hydromel infantum 
Infusum angelicae 
Infusum baccarum juniperi contusa-

rum 

Infusum caryophyllatae 
In fusum chamomillae 
Infusum f o rųm sambuci 
Infusum herbae menthae crispae 
In fusum radicis calami aromatici 
Infusum radicis liquiritiae 
Infusum radicis Valerianae sylvestris 
Infusum seminum foeniculi 
Linç us gummosus (seu Linç us 

demulcens) 
Linç us anodynus 
Mixtúra gummosa 
Mixtúra juniperina (seu 

Mixtúra diuretica) 
Mixtúra nitrosa 
Mixtúra oleosa 
Mixtúra Sambųçiña (seu Mixtúra 

diaphoretica) 
Pulvis gummosus 

Mint láthattuk a gyógyszerformák közül az Infusumok 26, a Decoctumok 24, a 
Mixtúrák 10, a Pulvisok és Speciesek 5—5, az Unguentumok 3, az Emulsiók, Linctu-
sok és Potiok 2—2, és végül a Hydromel és Solutio 1—1 esetben fordult elő. Az Arni-
cae flos és az Arnicae radix In fusuma külön szerepel. Megtaláljuk a vényelőiratok 
között a Linç us gummosust, a Mixtúra gummosat és a Pulvis gummosust is. A 
Sambucus és a Juniperus Infusumként is és Mixtúraként is szerepel. 

Hatástani szempontból a vényminták elég széles skálán mozognak. A Mucilagi-
nosa 15, a Stomachica és Diuretica 9—9, az Expectorantia 6, az Adstringentia, La-
xativa és Antihystaminica 5—5, a Carminativa 4, az Antipyretica, Diaphoretica és 
antiluetica 3—3, az Antiasthmatica, Cholagoga, Sedativa és Emetica 2—2, valamint 
a Cardiatica, Contratussica, Antiemetica, Rubefacientica, Desodorantia és Analge-
tica 1—1 vénnyel van képviselve. 

Az egészen meglepő újszerűsége miatt sem az orvosok sem pedig a gyógyszerészek 
nem vették komolyan a rendelet érvényét, hiszen sem külföldön, sem nálunk még 
hasonló intézkedések sem voltak korábban érvényben. Ilyen nagy horderejű szociális 
intézkedésre még nem volt példa az egészségügyben. Ezért betartását a 4.211/1867. 
BM sz. rendelettel szorgalmazni kellett. 

A második IS'orma pauperum má r — az 1872. március 15-én hatályba lépett — I. 
Magyar Gyógyszerkönyvvel összhangban készült. Bár még a régi súlyegységeket 
használta, de az értékeket zárójelben átszámolta a metrikus rendszer szerint. A rendelet 
most már nemcsak az orvosok és a gyógyszerészek számára volt kötelező érvényű, 
hanem az állatorvosok számára is. Már nemcsak járvány vagy marhavész esetén 
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fogad el a közgyógyszerellátás terhére állatgyógyászati vényt, hanem a szegénysorsúak 
állatai számára általánosan. A vényminták között megszűntek a külön gyermekgyó-
gyászati vények, csupán az adagolással tétetett megkülönböztetést. Csak az I. Magyar 
Gyógyszerkönyvben és a hozzátartozó, 1872. évben kiadott taxában szereplő gyógy-
szerek használatát engedélyezi. Szigorúan ragaszkodott a rendelt mennyiségek betű-
vel történő kiírásához. Takarékossági okokból nem engedélyezte az Eleosaccharumok, 
a Castoreum, a Moschus és az Aetheroleumok használatát. Külsőleges használatra 
és füstölésre csak „venalis" minőségű szerek használatához járult hozzá. A gyermek-
gyógyászatban a Sirupok közül csupán a Syrup diacodii, a Syrup mannatus, a Syrup 
rhei és a Syrup simplex volt rendelhető. Ez utóbbi az egyetlen, amit ízjavítóként a 
felnőttek számára is engedélyezett, 16—24 g-os mennyiségben, de csak Decoctumok-
hoz, Infusumokhoz és Mixtúrákhoz. „Statim" vények esetében a szegénység hatósági 
igazolása elmaradhatott, utólagosan elegendő volt. A beteg szegénységét a papnak 
már nem kellett igazolnia. 

Az ú j Norma pauperum az előzőből csupán 9 vénymintát vett át, és 54 ú j előirattal 
gazdagította azokat. A vényminták a következők voltak: 

Aqua emetica 
Aqua vegeto-mineralis Goulardi 
Aqua Kreosoti 
Collyrium adstringens 
Collyrium adstringens luteum 
Collyrium cum Argento nitrico 
Collyrium Atropini fortius 
Collyrium Atropini mitius 
Collyrium Beeri 
Collyrium Conrad¡ 
Collyrium Sulfatis Cupri 
Collutorium Natrii boracici 
Decoctum Altheae 
Decoctum Arnicae F orum 
Decoctum Chinae 
Decoctum Lini 
Decoctum Ononidis spinosae 
Decoctum Salep 
Emplastrum adhaesivum borussicum 
Emplastrum solvens 
Emulsio amygdalina 
Emulsio oleosa 
Infusum Arnicae 
Infusum Valerianae 
Infusum Ipecacuanhae cum Acido 

phosphorico 
Infusum Foliorum Sennae 
Linimentum ad ambustionem 
Linimentum ammoniatum 
Mixtúra Acidi tartarici 
Mixtúra cum Acido sulfurico 

Mixtúra cum Acido phosphorico 
Mixtúra amara' 
Mixtúra nitrata 
Mixtúra Salis ammoniaci 
Mucilago Camphorae 
Pasta Acidi sulfurici 
Pasta Viennensis 
Pilulae Corrosivi 
Pilulae Aloes 
Pilulae laxantes 
Pulvis Chinini bisulfurici 
Pulvis Doweri 
Pulvis emeticus 
Pulvis ferratus 
Pulvis Morphii hydrochlorici 
Pulvis Opii 
Pulvis pro Cataplasmate 
Pulvis pro Synapismo 
Solutio belgica vei Vleminx 
Solutio Ferri sesquichlorati 
Solutio Kalii jodati 
Solutio Sulfatis Chinini 
Solutio Sulfatis Chinini pro 

injectione subcutanea 
Solutio Morphii hydrochlorici 

pro injectione subcutanea 
Species Altheae 
Thea amara 
Thea diaphoretica 
Thea diuretica 
Ųñgųeñ ųrn Acidi carbolici 

9 
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Ųñgųeñ ųrn Hydrargyri 
Ųñgųeñ ųrn ophtalmicum flavum 

Ųñgųeñ ųrn Sabadillae 
Ųñgųeñ ųrn ad scabiem 

A gyógyszerformák közül elmaradt a Hydromel, a L¡ñotus és a Potio. Megjelent 
azonban a Collyrium, az Ųñgųeñ ųrn ophtalmicum, a Collutorium, az Emplastrum, 
a Lin¡mentum, a Mucilago, a Pasta, a Pilųla és az Injectio. Ez utóbbinál figyelemre 
méltó, hogy a Gyógyszerkönyveink közül csak a 62 évvel később megjelenő IV. 
Magyar Gyógyszerkönyvben szerepel először injectio előirata! A Decoctumok száma 
24-ről 6-ra, az Infusumoké 26-ról 4-re csökkent. 

Hatástani szempontból a vényelőiratok a következőként oszlottak meg: Ophtami-
cum 9, Mucilago 7, Antipyreticum 6, S omáçĥiçųm, Laxativum, Emeticum, Analge-
ticum, Dermatologicum 3—3, Diureticum, Expectorans, Cardiacum, Antilueticum, 
Desinficiens, Antirheumaticum, Causticum, Anthelminticum 2—2, Adstringens, 
Diaphoret¡cum, Sedativum, Rubefacient¡cum, Antimycoticum, Antiphlogisticum, 
Anticholericum, Roborans, Haemostaticum, Vasodilatatoricum 1—1 vényelőirattal 
szerepelt. 

A harmadik Norma pauperum tovább csökkentette a vényelőiratok számát. Az 
Országos Közegészségi Tanács által a II. Magyar Gyógyszerkönyvvel összhangban 
kidolgozott ú j vénygyűjtemény már a metrikus rendszerben jelölte a mennyiségeit. 
Itt jelent meg először a felsorolt vényelőiratoknak a taxáit ára is a Forint-krajcár 
rendszerben kifejezve. (A Korona-fillér rendszer csak 19 évvel később lépett érvénybe). 
Az új vénygyűjtemény az előzőből 52 vényelőiratot vett át és 8 újat vezetett be. 

A rendelet felhívja a figyelmet, hogy azokban a helységekben ahol több orvos is 
működik, ott a törvényhatósági, községi és körorvosokon kívül csak az ezzel megbízott 
magánorvosok rendelhetnek a közalapok részére, s az illetékes szerveknek közölni 
kellett ezek neveit a gyógyszertárakkal. Más orvosok által a közgyógyszerellátás 
terhére írt vényeket nem vették figyelembe. Ugyanígy nem térítették meg a gyógy-
szertáraknak a klinikák által írt vényeket, valamint a forgalomba hozott ú j gyógy-
szereket, ha azt az orvos a közalapok terhére írta fel a hatás kipróbálása céljából. A 
vények kellékei között a gyógyszertár bélyegzőjének lenyomatát is megköveteli, és a 
vények elszámolásához számlamintát is közöl a rendelet. Érdekes, hogy a munkadíj 
megtakarítása miatt a pilųla gyógyszerforma rendelésétől eltilt, de a vényminták kö-
zött 3 pilųla előiratot is közöl. A harmadik Norma pauperum vényelőiratai a kö-
vetkezők voltak: 

Aqua emetica 
Aqua vegeto-mineralis Goulardi 
Aqua Kreosoti 
Collyrium adstringens luteum 
Collyrium atropini fortius 
Collyrium atropini mitius 
Collutorium Natrii boracici 
Decoctum Altheae 
Decoctum arnicae F orum 
Decoctum Chinae 
Decoctum Ononidis 
Decoctum Salep 
Emplastrum adhaesivum 
Emplastrum Jodoformii 

Emplastrum salicylicum 
Emulsio amygdalina 
Emulsio oleosa 
Infusum Arnicae 
Infusum Digitalis 
Infusum Valerianae 
Infusum Ipecacuanhae cum 

acido phosphorico 
Infusum Sennae 
Linimentum ad combustionem 
Linimentum acidi carbolici 
Linimentum ammoniatum 
Mixtúra acidi tartarici 
Mixtúra cum acido sulfurico 
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Mixtúra cum acido phosphorico 
Mixtúra amara 
Mixtúra bromata 
Mixtúra nitrata 
Mixtúra salis ammoniaci 
Mucilago camphorae 
Oleum antisepticum 
Pilulae corrosivi 
Pilulae aloes 
Pilulae laxantes 
Pulvis chinini bisulfurici 
Pulvis Doweri 
Pulvis emeticus 
Pulvis ferratus 
Pulvis morphii hydrochlorici 
Pulvis Opii 
Pulvis pro cataplasmate 
Pulvis pro sinapismo 

Solutio acidi boriçi 
Solutio belgica (Vlemingx) 
Solutio kalii jodati 
Solutio sulfatis Chinini 
Solutio sulfatis Chinini pro 

injectione subcutanea 
Solutio morphii hydrochlorici 

pro injectione subcutanea 
Solutio Thymoli 
Species Altheae 
Thea amara 
Thea diaphoretica 
Thea diuretica 
Ųñgųeñ ųrn Hydrargyri 
Ųñgųeñ ųrn ophtalmicum flavum 
Ųñgųeñ ųrn sabadillae 
Ųñgųeñ ųrn ad scabiem 

A gyógyszerformákat tekintve a vény gyűjtemény nagyjából megegyezik az előző-
nek a gyógyszerformáival, csupán a Collyriumok 8-ról 3-ra csökkenése, valamint a 
Pasta elmaradása és az Oleum megjelenése a szembetűnő. 

A hatástani csoportok közül a Causticum és a Haemostaticum maradt el, egyébként 
nagyjából szintén megegyezik az előző vénygyűjtemény hatástani megoszlásával, 
csak a Desinficiensek számának növekedése és az Ophtalmicumok számának csök-
kenése figyelemre méltó. 

A negyedik Norma pauperum megszüntette a közalapok terhére történő állatgyó-
gyászati rendelést, a humán vonatkozásban pedig a rendelet kötelezte az orvost, hogy 
a diagnózist minden esetben latin nyelven írja a vényre. A vényelőiratok árait már a 
Korona-fillér rendszerben tüntették fel. A körendelet I. sz. mellékletében 147 db 
olyan gyógyszert soroltak fel, amelyek ugyan a hivatalos Gyógyszerkönyvben és 
Taxában szerepeltek, de a közgyógyszerellátás terhére önmagukban nem voltak 
rendelhetők, készítményeik azonban már a közalapok terhére is rendelhetők voltak. 
A rendelet hatálya már nemcsak a közalapokra, hanem a betegsegélyző pénztárakra 
is kiterjedt. A Pilųla gyógyszerformát csupán az Argeñ ųm nitr¡cum, a Hydrargyrum 
b¡chloratum corrosivum és a Kreosot esetében engedélyezte. Csak 15 éven alul-
gyermekeknek volt rendelhető a Chininum tannicum insipidum Rozsñÿai és a Saccha-
rum, ez utóbbiból 1 porra maximum 0,30 g. A korábbi rendelkezésektől eltérően, ha 
ugyanazt a gyógyszert több beteg is használta (pl. kórházban, fegyintézetben), min-
den betegnek külön vényen kellett a gyógyszerét rendelni és azt külön-külön elké-
szíteni. 

A körrendelet II. sz. melléklete tartalmazta a normaliter rendelhető vényeket. Az ú j 
vénymintagyűjtemény a korábban hivatalos előiratokból 39 db-ot vett át és 42 újat 
hozott. A normaliter rendelhető vények a következők voltak: 

Aether sulfuricus pro injecüone 
subcutanea 

Aqua borica 

Aqua calcis pro infante 
Aqua carbolica fortior 
Aqua carbolica mitior 

9* 
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Aqua emetica 
Aqua Goulardi 
Aqua kreosoti 
Aqua plumbica 
Bacillus cupri sulfurici 
Chloroformium camphoratum 
Collyrium atropini 
Collyrium adstringens luteum 
Decoctum altheae 
Decoctum chinae 
Decoctum ononidis 
Decoctum salep 
Electuarium lenitivum pro infante 
Emplastrum adhaesivum 
Emplastrum diachyli compositum 
Emplastrum jodatum 
Emulsio oleosa 
Extractum hydrastis canadensis 
Ferrum sesquichloratum solutum 
Hydromel infantum 
Infusum digitalis 
Infusum ipecacuanhae 
Infusum secalis cornuti 
Infusum sennae 
Jodoformium 
Linimentum chloroformii 
Linimentum ad combustiones 
Linimentum ad perniones 
Mixtúra cum acido phosphorico 
Mixtúra amara 
Mixtúra bromata 
Mixtúra salis ammoniaci 
Mucilago camphorae 
Oleum camphoratum pro injectione 

subcutanea 
Oleum jecoris aselli pro infante 
Oleum ricini pro infante 
Pastilli hydrargyri bichlorati 

corrosivi 
Pilulae laxantes 
Pulvis calomelanos ad 

inspersionem 

Pulvis pro cataplasmate 
Pulvis chinini sulfurici 
Pulvis Doveri 
Pulvis emeticus 
Pulvis ferratus 
Pulvis morphini hydrochlorici 
Pulvis opii 
Pulvis zinci aluminati 
Solutio argenti nitrici ophtalmica 
Solutio chinini sulfurici pro infante 
Solutio cocaini 
Solutio ergotini pro injectione 

subcutanea 
Solutio eserini 
Solutio kalii chlorici pro infante 
Solutio kalii hypermanganici pro 

infante 
Solutio kalii jodati 
Solutio morphini hydrochlorici 

pro injectione subcutanea 
Solutio (collutorium) natrii 

boracici pro infante 
Solutio pilocarpini 
Solutio hydrargyri bichlorati 

corrosivi ophtalmica 
Solutio sulfatis chinini 
Species altheae 
Syrupus ferri jodati pro infante 
Thea amara 
Thea dinretica 
Thea sambuci 
Tinctura jodina 
Ųñgųeñ ųrn argenti nitrici 
Ųñgųeñ ųrn Arlti 
Ųñgųeñ ųrn boricum 
Ųñgųeñ ųrn frontale ophtalmicum 
Ųñgųeñ ųrn hydrargyri 
Ųñgųeñ ųrn ichthyoli ophtalmicum 
Ųñgųeñ ųrn ophtalmicum flavum 
Ųñgųeñ ųrn sabadillae 
Ųñgųeñ ųrn sulfuratum (ad scabiem) 
Ųñgųeñ ųrn zinci oxydati 

Mint láthatjuk ismét ú j gyógyszerformák jelentek meg a szabvány vények sorában: 
a Bacillus, az Electuarium, az Extractum, a Pastilla és a Sirup. Ismét megjelent a 
Hydromel, azonban elmaradt a Mucilago. Jelentősen megemelkedett a Solutiók, 
Unguentumok, Oculogut ák és Oculentumok, valamint az Oleumok száma. 
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Ú j hatástani csoportként jelent meg az Antirachiticum és az Analepticum, viszont 
elmaradt az Anticholericum mint felesleges szer. Feltűnő növekedésnek indultak a 
fertőtlenítő szerek, a szemészeti és a bőrgyógyászati, valamint a vérzéscsillapító készít-
mények. Ez utóbbiak közül különösen a méhvérzésre ható szerek szaporodtak. A láz-
csillapító (malária ellenes) szerek száma csökkent. 

Az ötödik Norma pauperumot nem belügyminiszteri, hanem népjóléti és munkaügyi 
miniszteri rendelet hozta érvénybe. E rendelet vezette be egységes nyomtatványként 
a közületi vényűrlapot. A közgyógyszerellátás terhére rendelni jogosult orvosoknál 
kötelezővé tette az egységes bélyegző használatát, amelyen szerepel az illető helység 
neve és az orvos nyilvántartási száma. A rendelet szerint a közgyógyszerellátás terheit 
a községek és városok kötelesek voltak a költségvetéseikbe beállítani. E terhek fedeze-
téül a Népjóléti és Munkaügyi Minisztérium átalányt bocsátott a rendelkezésükre. 
A normaliter rendelhető vények árait már a Pengő-fillér rendszerben jelölte meg. 
Intézkedett a gyógyszertárakban, a közgyógyszerellátás terhére elkészített gyógyszerek 
mintavételezéséről is, valamint az orvos és a gyógyszerész a közgyógyszerellátás terhére 
rendelt vényekkel elkövetett összejátszásának gyanúja esetén a bűnvádi eljárás bein-
dításáról. 

A rendelet már a gyári készítmények (gyógyszerspecialitások) és a gyógyászati segéd-
eszközöknek a közgyógyszerellátás terhére történő rendelésének lehetőségéről is intéz-
kedett. Engedélyezte az orvos kezelésében levő, ún. ,,kézigyógyszertárak"-ból is a 
közgyógyszerellátás vényeinek kiszolgáltatását. Az ízjavítóknak a közalapok ter-
hére történő rendelését csak 12 éves korig engedélyezte. A szabvány vények kö-
zött itt jelent meg először a magisztrális tabletta. A Solutiókat csak desztillált vízzel 
engedte elkészíteni. A Pilųlák conspergálásához humán vonatkozásban Pulvis liquiri-
tiae, állatgyógyászatban rozsliszt használatát engedélyezte. (Meg kell jegyezni, hogy 
a közgyógyszerellátás terhére rendelhető állatgyógyászattal nem foglalkozott a rende-
let!) Kötelezővé tette még a gyógyszertári sigillumok használatát. 

Az új vénymintagyűjtemény a IV. Norma pauperum vényelőiratai közül 38 db-ot 
vett át, új előiratként pedig 55 vénymintát vezetett be, amelyek a gyógyítás fejlődését 
tükrözték. Az új Norma pauperum vényelőiratai a következők voltak: 

Acidum acetylo-salicylicum 
pulvis 0,50 g 

Acidum acetylo-salicylicum 
tabletta 0,50 g 

Acidum acetylo-salicylicum 
tabletta 1,00 g 

Acidum boriçųm ' 
Acidum phenylaethylbarbituricum 

0,30 g 
Acidum phenylaethylbarbituricum 

0,10 g 
Aether pro injectione 
Aqua calcis 
Aqua emetica 
Aqua Goulardi 
Barÿum sulfuricum pro Röntgen 
Carbo animalis 

Collemplastrum hydrargyri 
Collemplastrum saponato 

salicylatum 
Collemplastrum zinci 
Collyrium adstringens luteum 
Cylindri sublimati 
Elixirium kalii sulfoguajacoli 
Extractum secalis cornuti fluidum 
Extractum secalis cornuti pro 

injectione 
Hexametĥÿ eñųrn tetraminum 
Hydrargyrum chloratum mite ad 

inspersionem 
Hydromel infantum 
Infusum digitalis 
Infusum ipecacuanhae 
Infusum sennae 
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Kalium bromatum 
Kal ium chloricum 
Kalium hypermanganicum 
Kal ium joda tum 
Linimentum ad combust ionem 
Linimentum ad perniones 
Linimentum saponato-camphoratum 
Liquor hydrogenii hyperoxydati 
Mixtúra salina pro aqua 

alkalina-salina mitior 
Mixtúra salina pro aqua 

alkalina-salina fort ior 
Mixtúra salina pro aqua 

alkalina sulfatosalina 
Mucilago camphore 
Mucilago salep 
Nat r ium salicylicum 
Oleum camphora tum pro ijectione 
Oleum jecoris aselli 
Oleum ricini 
Pasta Lassari 
Pilulae ferri carbonici 
Pilulae kreosoti 
Pilulae laxantes 
Prophylacticum contra morbos 

venereos 
Pulvis antifebricus 
Pulvis chinini tannici pro 

infante 
Pulvis Doveri 
Pulvis inspersorius 
Pulvis liquiritiae compositus 
Pulvis morphini hydrochlorici 
Pulvis opii 
Pulvis pro cataplasmate 
Pulvis rhei compositus 
Pulvis zinci aluminati 
Radix althaeae 

Cal Carol inum factitium 
Solutio argenti nitrici 

ophtalmica 
Solutio argenti proteinici 
Solutio atropini sulfurici 
Solutio calcii chlorati 

crystallisati pro injectione 
Solutio codeini hydrochlorici 
Solutio coffeini natrii-benzoici 

pro injectione 
Solutio morphini hydrochlorici 
Solutio Morphini pro injectione 
Solutio natrii nitrosi 
Solutio novocaini pro injectione 
Solutio paraldehydi cum bromo 
Solutio pilocarpini hydrochlorici 
Species altheae 
Species antiasthmaticae pro 

fumigatione 
Species diureticae 
Spiritus salicylatus 
Suspensio Hydrargyri salicylici 

pro injectione 
Syrupus ferri jodat i 
Thea foliorum uvae ursi 
Theobrominum natrium salicylicum 
Tinctura amara 
Tinctura chinae composita 
Tinctura jodi 
Tinctura opii simplicis 
Tinctura strophanti 
Tinctura Valerianae aethereae 
Ųñgųeñ ųrn hydrargyri 
Ųñgųeñ ųrn ophtalmicum 
Ųñgųeñ ųrn secundum Mikulitz 
Ųñgųeñ ųrn sulfuratum 
Ųñgųeñ ųrn zinci oxydati 
Vaselinum boricum 

A gyógyszerformák közül elmaradt a Decoctum, az Emulsio, a Collutorium, a 
Bacillus, az Electuarium és a Mixtúra. Mixtúra néven ugyan látunk megjelölni vény-
előiratokat, de ezek tulajdonképpen porkeverékek. A szintén elmaradt Emplastrumok 
helyett megjelentek a Collemplastrumok. Ismét megjelent mint gyógyszerforma a 
Mucilago és a Pasta, egészen ú j gyógyszer forma ként pedig a Tabletta, az Elixir és a 
Tinctura. Figyelemre méltó a Pulvisok és az Injectiók számának erőteljes növekedése. 
Ezzel szemben szemkenőcsből csupán egyetlen előiratot találunk. Érdekes, hogy a 
Mucilago salep és az Ųñgųeñ ųrn sulfuratum esetében a név mellett a III. Magyar 
Gyógyszerkönyv előiratára hivatkozik. 
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Ú j hatástani csoportként megjelent az Anaestheticum, a Hypnoticum, az Adsorbens, 
a Prophylacticum (contra morbos venereos) és a Röntgen-kontraszt. A Laxativumok 
és az Analgeticumok száma jelentősen megnövekedett. 

A hatodik és egyben az utolsó Norma pauperum volt az amelyből kialakult — nagy 
harcok árán — az első Formulae Normales. Ez a Norma pauperum már a IV. Magyar 
Gyógyszerkönyv figyelembevételével készült. A bevezető rendelkezések az V. Norma 
pauperuméval megegyezőek. Az előző normá ivum vényei közül csupán 20 db-ot 
hagyott el, de 29 ú j vénymintát fel is vett, így a vényminták száma 102 lett: 

Acidum acetylo-salicylicum 
comprimata 0,50 g 

Acidum acetylo-salicylicum 
comprimata 1,00 g 

Acidum boriçųm 
Acidum phenylaethylbarbituricum 

comprimata 0,30 g 
Acidum phenylaethylbarbituricum 

pulvis 0,10 g 
Aqua emetica 
Barbamidi comprimata 
Barÿum sulfuricum pro Röntgen 
Carbo medicinalis 
Chininum hydrochloricum 
Chininum tannicum 
Chlorogenium 
Collemplastrum hydrargyri 
Collemplastrum saponato salicylatum 
Collemplastrum zinci 
Collyrium adstringens luteum 
Comprimata antirachitica 
Comprimata antirheumatica 
Comprimata Theobromini jodati 
Cylindri Sublimati 
Cylindri hydrargyri cyanati 
Elixirium Kalii sulfoguajacolici 
Extractum secalis cornuti fluidum 
Guttae roborantes 
Hexametĥÿ eñųrn tetraminum 
Hydrargyrum chloratum mite ad 

inspersionem 
Infusum Digitalis purpureae 
Infusum Ipecacuanhae 
Infusum Ipecacuanhae pro infante 
Kalium bromatum 
Kalium hypermanganicum 
Kalium jodatum 
Linimentum ad combustionem 
Linimentum ad perniones 

Linimentum antirheumaticum 
Liquor Hydrogenii hyperoxydati 
Mixtúra chloralo-bromata 
Mixtúra sedativa 
Mucilago Camphore 
Mucilago Salep 
Natrium salicylicum 
Natrium sulfuricum 
Comprimata Nitroglycerini 
Oleum Antirachiticum 
Oleum camphoratum pro injectione 
Oleum jecoris Morrhuae 
Oleum Ricini 
Pasta Zinci salicylata (Pasta 

Lassari) 
Comprimata Phenacetini 
Comprimata Phenolphtaleini 
Pilulae ferri carbonici 
Pilulae Kreosoti 
Pilulae laxantes 
Plumbum aceticum basicum solutum 
Pulvis ad aquam alkalino-salinam 

mitiorem 
Pulvis ad aquam alkalino-salinam 

fortiorem 
Pulvis ad aquam alkalino-sulfato-

salinam 
Pulvis antineuroticus 
Pulvis antirheumaticus 
Pulvis contracidoticus 
Pulvis Digitalis cum Theobromino 
Pulvis Doveri 
Pulvis Doveri cum Bismutho 
Pulvis inspersorius 
Pulvis Liquiritiae compositus 
Pulvis pro cataplasmatae 
Pulvis Rhei compositus 
Pulvis Zinci aluminati 
Folium Sennae 
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Solutio Argenti nitrici ophtalmica 
Solutio Argenti proteinici 
Solutio Atropini sulfurici 
Solutio Calcii chlorati 5 % pro 

injectione 
Solutio Codeini hydrochlorici 2% 
Solutio Coffeini Natrii-benzoici 

20% pro injectione 
Solutio Jodi 
Solutio Morphini hydrochlorici 1% 
Solutio Morphini hydrochlorici 2 % 

pro injectione 
Solutio Natrii nitrosi 4 % pro 

injectione 
Solutio cocaini novi 4 % cum Adre-

nalino pro injectione 2 cm 3 

Solutio Cocaini novi 4 % cum Ad-
renalino pro injectione 5 cm 3 

Solutio Paraldehydi cum Bromo 
Solutio Pilocarpini hydrochlorici 2 % 

Species Altheae 
Species Antiasthmaticae pro 

fumigat ione 
Species diureticae 
Species Uvae Ursi compositum 
Spiritus salicylatus 
Compr imata Strophantini-g 
Suppositoria haemorrhoidalia 
Syrupus Ferri jodati 
Theobrominum natrium-salicylicum 
Tinctura chinae composita 
Tinctura Digitalis titrata 
Tinctura Opii 
Tinctura Valerianae aethereae 
Ųñgųeñ ųrn Hydrargyri 
Ųñgųeñ ųrn ophtalmicum 
Ųñgųeñ ųrn secundum Mikulitz 
Ųñgųeñ ųrn sulfuratum 
Ųñgųeñ ųrn Zinci oxydati 
Vaselinum boricum 

Ú j gyógyszerformaként jelentkezik a Suppositorium és a korábban elhagyott 
Mixtúra isme me¾jelent, megszűnt viszont a Hydromel. A specialitások ellensúlyozá-
sára igen megnövekedett a magistrális tabletták száma. 

Két ú j hatástani csoport is megjelent: az Antacidum és az Obstipans, elmaradt 
azonban a Prophylacticum (contra morbos venereos). Emelkedést mutat a Vasodila-
tator icumok, a Sedativumok, a Cardiacumok és az Antirachiticumok száma. 

Megállapíthatjuk, hogy a tárgyalt hat N o r m a pauperum, mind a gyógyszerformá-
kat, mind pedig a hatástani szempontokat figyelembe véve, határozottan és töretlenül 
a modern fejlődés vonalát követte, néhol e szempontból még a hivatalos Gyógyszer-
könyveket is megelőzve. Ezt bizonyítja az is, hogy jó néhány vényelőiratot a N o r m a 
pauperumokból átvettek a későbbi Gyógyszerkönyvek is. Ezért volt alkalmas arra 
is, hogy az 1940. február 14-én életbe léptetett első Formulae Normales 17 vényelőirat 
kivételével teljes egészében átvegye az utolsó Norma pauperum szabványvényeit. 

Az egyes N o r m a pauperumokat bevezető rendeletek közegészségügyi és szociális 
vonatkozásaival kapcsolatosan ugyanezeket mondha t juk el, hiszen megelőztünk e 
téren sok más európai országot is. 

2. táblázat 

A vényminták gyógyszerformák szerinti megoszlása 

i. il. in. IV. V. VI. 
db % db % db % db % db % db % 

Species 5 6 4 6 4 7 4 5 5 6 5 5 
Pulvis 5 6 8 12 8 13 10 12 29 31 27 26 
Pilųla _— — 3 5 3 5 1 1 3 3 3 3 
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2. táblázat folytatása 
A vényminták gyógyszerformák szerinti megoszlása 

I. II. III. IV. V. VI. 
db % db % db % db % db % db % 

Pastilla 1 1 1 1 2 2 
Tabletta 2 2 13 12 
Solutio 1 1 6 10 8 13 17 21 10 11 9 9 
Potio 2 3 »" 
Oculogutta -¿ 9 14 3 5 6 8 5 6 5 5 
Injectio — — 2 3 2 3 3 4 9 9 7 7 
Oleum — — 1 2 3 4 2 2 3 3 
Mucilago 1 2 1 2 2 2 2 2 
Collutorium 1 2 1 2 1 1 — — 

Linç us 2 3 
Electuarium 1 1 — — 

Hydromel 1 1 — — — — 1 1 1 1 

Sirup 1 1 1 1 1 1 

Emulsio 2 3 2 3 2 3 1 1 — — 

Linimentum 2 3 3 5 3 4 3 3 3 3 
Unguentum 3 4 4 6 3 5 7 9 5 6 5 5 
Oculentum 1 2 1 2 3 4 1 1 1 1 

Pasta 2 3 — — 1 1 1 1 

Emplastrum 2 3 3 5 3 4 — — 

Collemplastrum 3 3 3 3 
Suppositorium 1 1 

Bacillus 1 1 — — 

Elixir — — — — * 1 1 1 1 

Mixtúra 10 12 6 10 7 12 5 6 — — . 
Decoctum 24 29 6 10 5 8 4 5 — — 2' 2 . 
Infusum 26 32 4 6 5 8 4 5 3 3 3 3 
Extractum 1 1 1 1 1 1 

Tinctura 5 6 4 4 

3. táblázat 

A vényminták hatástani csoportok szerinti megoszlása 

I. i l . II. IV. v. VI. 
db % db % db % db % db % db % 

Anaestheticum 1 1 2 2 
Hypnoticum 2 2 2 2 
Sedativum 2 3 1 2 2 3 1 1 3 3 5 5 
Analgeticum 1 1 3 4 3 5 3 4 6 7 5 5 
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3. táblázat folytatása 

A vényminták hatástani csoportok szerinti megoszlása 

l. II. m . IV. V. VI. 
db % db % db % db % db % db ¾ 

Antipy re ticum 3 4 6 10 6 10 6 7 6 7 6 6 
Diaphoreticum 3 4 1 2 1 2 1 1 — — 

Antirheumaticum 2 3 2 3 2 3 3 3 4 4 
Carminativum 4 5 
Analepticum 1 1 1 1 2 2 
Cardiacum 1 1 2 3 3 5 1 1 3 3 5 5 
Vasodilatator 1 2 1 2 1 1 2 2 3 3 
Ophtalmicum 9 15 4 7 9 11 6 7 6 6 
Expectorans 6 7 2 3 3 5 3 4 4 4 5 5 
Contratussicum 1 1 1 1 1 1 
Antiasthmaticum 2 3 1 1 1 1 

Haemostaticum 1 2 — — 4 5 2 2 1 1 

Stomachicum 9 11 3 4 3 5 4 5 2 2 1 1 
Antacidum • 1 1 
Cholagogum 2 3 
Emeticum 2 3 3 4 2 3 • 2 3 1 1 1 1 

Antiemeticum 1 1 — 

Laxativum 5 6 3 4 3 5 5 6 10 11 10 9 
Obstipans 1 1 

Kontraszt anyag 1 1 1 1 
Diureticum 9 11 2 3 2 3 2 3 4 4 4 4 
Roborans 1 2 1 2 2 3 2 2 3 3 
Antirachiticum 1 1 1 1 3 3 
Antihistaminicum 5 6 1 1 1 1 

Rubefacienticum 1 1 1 2 1 2 1 1 1 1 1 1 

Causticum 2 3 — — 2 3 1 1 1 1 
Mucilaginosum 15 18 7 11 6 10 5 6 4 4 3 3 
Adsorbens 1 1 1 1 
Adstringens 5 6 1 2 1 2 — — — — 1 1 
Antiphlogisticum 1 2 1 2 3 4 3 3 2 2 
Dermatologicum 3 4 4 7 9 11 8 10 7 7 
Desodorans 1 1 

Desinficiens 2 3 4 7 8 10 7 8 9 8 
Antilueticum 3 4 2 3 2 3 2 3 3 3 2 2 
Prophylacticum 1 1 

Anticholericum - — 1 2 1 2 
Antimycoticum 1 2 2 3 2 3 — — 

Anthelminthicum 2 3 2 3 1 1 1 1 1 1 
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Zusammenfassung 

Der Verfasser beschreibt die Norma Pauperum, die zum ersten Mal am 17. Juni 1850 in 
Ungarn eingeführt wurde und während der nachfolgenden 90 Jahre 6 weitere Ausgaben 
erreichte. Diese waren die Vorgänger der am 14. Februar 1940 in Geltung getretenen ersten 
Formulae Normales, und wurden — ebenso wie Formulae Normales und Pharmakopöen — 
durch Innenministerialerlässe eingeführt, in denen die Möglichkeiten der zu Lasten der öffent-
lichen Arzneiversorgung zu gewährleistenden Arzneiverordnungen bekanntgemacht waren. 
Anfangs mußte die Armut des/der Betroffenen auch von dem ortsansässigen Geistlichen 
bestätigt werden. Diejenigen, die bewiesen mittellos waren, konnten zu Laster der öffentlichen 
Arzneiversorgung auch ihre kranken Haustiere kurieren lassen. Im allgemeinen kann man 
sagen, daß die Verordnungen der Norma Pauperum vom sozialen Gesichtspunkt aus bahn-
brechend waren, und in ihrer Art denjenigen der anderen europäischen Länder vorangingen. 

Die „normaliter" zu verordnenden Rezeptvorakten erschienen als Beilage zu den einlei-
tenden Ministerialerlässen. Sie können in der Hinsicht sowohl von Arzneimittelformen als 
von pharmakodynamischen Gruppen in ihrer Zeit sehr modern gesagt werden. In mancher 
Hinsicht (z. B. was die Einführung von Injektionen und Tabletten anbelangt) kamen sie selbst 
den Pharmakopöen um ein Gutes zuvor. Ein Beweis ihrer Zeitgemäßheit ist, daß zahlreiche 
von ihren Rezeptformeln später in die Pharmakopöe übernommen wurden, sogar Grund für 
industriell hergestellte Spezialitäten (Barbamid-Tablette, Novocain-Injektion, Natrium-Nitro-
sum-Injektion usw.) bildeten. Die erste Ausgabe der Formulae Normales hat fast in voller 
Gänze die Rezeptformeln der letzten Norma Pauperum übernommen. 
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