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A XIX. századi gyógyszercserékrOI, Felletár Emil munkái alapján
DR HAMVAS JÓZSEF

Pelletár Ernü, a bírósági vegyészet meglapitója, munkássága .során a gyógyszertár·i gyógysze1cserével is
foglalkozott . Közel száz éve ismertette azokat az eseteket, amelyek halálos következrnényekkel jártak.
A gyógyszerészek hibás tevékenysége is a gyógyszerészet történetének egészéhez tartozik; anriak szerves
része„

A gyógyszerészet történetének• - de napjainknak is - egyik legsúlyosabb gyógyszerész hibája
a gyógyszercsere. Baradlai és Bársony [2] szerint
a gyógysze1cse1e olyan régi, hogy 111ég az egyipton1i
papirusok is említik Hazánkban a legrégebbi
gyógyszertári gyógyszer csere 1506-ból ismert [2, 5]

Stainpeis }/lá1ton 1517-bf-)D megjeh-)nt „Liber df-;
inodo S1udendi seu legendi in 1ncdicina" cími'í n1unkájában lehja: egy 01 vos két recoptet. küldött egy gyógyszertá1 ba. Az egyik recipe szifilisz ellen ta1 talmazoit vala1ni
igen erős, inérgező, külsőleges szert, a másik iecept
hashajtó kanalas 01 vosságról szóli. A két orvosságot,
tévedésb61 elcse1·óltók, s a hashajtó helyE-;tt bevett szifilisz ellenes sze1 halált okozott

A XIX. század nagy magyar gyógyszerésze Ji'elletár Ernil, akinek munkásságáról - többek között - Antal [1] és Rédiger [6] számolt be, foglalkozott a gyógyszerelcserélésekkel is. Ji'elletár ezekről
a „Gyógyászat" című folyóiratban jelentetett meg
közlelnényeket (3], melyek a „Gyógyászat" mellékleteként 1898-ban Budapesten könyv alakban is
megjelent'ek. „Szen1elvények n1érgezés gyanújából
keletkezett bűnügyekben adott szakvéleményeimből" című munkájában is [ 4] ismertet néhány
gyógyszercserét1. Közelményemben ezek alapján
lúvánok szólni a XIX századi gyógyszercserékről.
2 és 1/4 éves leánynak az 01 vos, 100 g ipekakuanafo11ázatban ná.f1iumszalicilát.ot és folyékony édes··
gyökér.:kivonatot rendelt. Ebbiíl kétó1ánként egy kávéskanálnyit kfJ]]ctt beadni. Az első adagot a gye1 mek
kiköpte, müe az anya a következőt fél pohá.r vízben elkeverte és így itatta meg gy·ermekévcl. A leányka erre 1nély
álomba merült. l\iásnap reggel újból beadott a gyern1eknek egy kanállal a gyógyszerből. Ezut.án a gyermek
,,halál-hörgést'' hallatott, ekkor az anya a gyern1ek
homlokát ecetes ruhával bedörzsölte. A beteg állapota
a nap folyamán és éjszaka nem javult, ezért következő
nap ieggel az anya orvoshoz n1eni:, aki a rendelt készítmény adásának fülytatására szólította fel. Az anya
az utasítás é1 telmében újból 1negkísérelte a gyógyszer
beadását, de ez a gye1 mek állapota niiatt nem volt lehetséges. Rövid idő inúlva a gye1mek meghalt A halál
után egy ó1ával n1egjelenő orvos, a gyógyszer megízlelése után, \·alamint a betegség lefolyásából ÓJ?iun11né11 Ez úton 1nondok köszönetet dr. P"'a1ngú Endl'ének,
a Bírósági egyészeti Intézet igazgatójának, a könyvek
r endelkezésernre bocsátásáé1 t
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gezésrc gyanakodot1 EzBk alapján gyógyszertári gyóg~.
szeruse1e gyanúja rnerült fel s igazolódott. A felírt
g;-. ógysze1 helyett „1nákonyki ... onatot" (exLractum opii)
adtak ki. 1\1int Felletá-1 n~egjegyzi, ~ gyógyszert.árban
nern a legpéldásabb rend uralkodott, s ez volt a gyógySZf;1·cse1e oka.

AXIX. század gyógyszertáraiban készletben tartott nagyszámú drogot használták fel gyógyszerkészítéshez„ Ezeknek elcserélése, szennyezettsége
gyakran járt halálos következményekkel.. Egy aszszony halálát pL .tormentillagyökér helyett kiszolgáltatott aconitum-gyökér okozta . Egy 3 éves és 2
hónapos kislány halálát gilísztamagpomak ( Sernen
cynae) tetűponal (saba.dilla- és dohánypor) való elcserélése okozta.
A gyógyszertári állványedényzet helytelen, felü··
letes szignálása következtében is előfordult mérgezés. Egyik esetben az állványedényzet mindkét
oldalára szignatúrát ragasztottak, Tinctura cinnamorni, illetőleg Tinctu.ra opii folírattal. A helyes felirat az utóbbi volt, mivel az edényzet ópiumtinktúrát tai talmazott. A gyógyszert készítő gyógyszerész a Tinctura cinnamo1ni szignaturát vette figyelembe, s az így létrejött gyógyszer csere halált okozott.
Előfordult, az is, hogy a gyógyszerészt gyógyszercserével vádolták, holott e" nem történt meg .
Eg;y betegnek az OT\.OS „n1ig1anin" port út fel
(amida.zofen, koffein, 0itron1sav). A beteg miután egy
adagot bevett a gyógyszc-:rtá1 ban készített porból, 1osz··
szul Jeti (bőrviszketés, hi<leg1á.zás, kék szederjes puffadt bői). A fekvő beteghez há101n nap múlva hívta.k
orvost, aki f;gy 1násik kanalas gyógyszert rendelt. i\if:g··
nyugtattaabeteget,hogyapor nem hibás, de azért 1neg:
kell sen1nlisíteni. A beteg ebbe ne1n nyugodott bele, s ft
gyógyszerész ellen a királyi ügyészségnél tett feljelent.és1·,
az pedig a királyi főügyészséghez te1jesztette fel a feljelentést A beteg időközben egy 1násik faluban levő gyógy„
sze1 tárban is elkészíttette a fenti gyógyszert, s ezt, is
megvizsgálták. A kémiai vizsgálatokat Felletár végezte,
aki 1negállapította, hogy gyógyszercse1·e nern történt,
s i:t túlé1 zékeny bet.cg t ünet.ci az a1nidazofe11 inellékhatásaként éi tékelhetők
„

A gyógyszerészi tevékenység mint veszélyes foglalkozás velejárója, hogy a szabályok megsértése
súlyos következményekkel jár Ji'elletár munkáiban
a szak1nai szabályok rnegsértésének következ1nényeiről is szólt.
A XIX. század gyógyszerészeinek működését
nern a hibás cselekedetek jellemezték Ennek ellenére a Ji'elletár által ismertetett hibás gyógyszerészi
tevékenységre célszerűnek tartottam felhívni a figyelmet . Úgy vélem ugyanis, hogy a gyógyszerészet történetének egészéhez hozzátartozik a hibás
tevékenység is.

1975

október

GYÓGYSZERÉSZET
IRODALOM

l "A.ntal J. · Gyógysze1·észet 2, 91 (1958). -· 2. Baiadlai J., Bársony E · „A magyarországi gyógyszerészet
története". lVIagyar Gyógyszerész Egyesület kiadása.,
Budapest I, 143 (1930). - 3. Jt,elletár E.: Gyógyászat
88, 68, 138, 154, 170, 186, 202, 346, 440, 506 (1898). 4. Felletár E. · „Szemelvények mérgezés gyanújából
keletkezett bűnügyekben adott szakvéleményeimb61"
Gyógyászat kíadása, Budapest (1904.) - 5 111agyaryKossa Gy. : „l\íagyar orvosi emlékek" Magyar Orvosi
Könyvkiadó Társulat, Budapest III, 133 (1931). 6 Rédiger B Gyógys7.erészet 17, 225 (1973)

f1.

X a M s a ll1 : 0 noiJMeHax ileKapcmeeHHblX npenapa1no& e XIX. 6eJce Ha ocHoBaHuu pa6om 3Mu11a <Pe1u1e-

mapa
3>'1HIJI <DenJJerap, OCHOBareJih IOpH.[(HtJ:eCKOI1: XHMHH, B
xo;:te csoeH_ .n:e~TenbHOCTH 3aHHMaJIC~ H IIO~MeHaMH .neKapcrseHHbIX npenaparos B anTeKax f1pH6JJH3111enhHo
CTO JieT Ha3a,n; saHHMaJIC~ cnyqa.HMH KOTOpbre Bbl_3bIBaJIM
cMeprenhH&IX noc;1e.n:cTB11i1. Oun16KH cpapMaqesros np1-1-
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Ha)J..TIC)-H:ar K HCIOpHH q,apMaIJJIH B neJIOJ\'l, npe,n;craB.JUHO'I
ee opr-att11qecKYIO qacrh.

J. Hamva s : 1Yfistaken drug dispensing in the
XIX. century as related in E. I?elletar's works
E Felletar, founde1 of forensíc chemistry in Hungary,
delt ':vith n1istaken drug dispensing too in· the course
of his activitíes„ He repo1 ted nearly a cen_tury a.go on
cases in ':vhich the mixing up of drugs had mortal con·
sequences. The regrettable n1istakes occuring someti·
mes in pharmacies, belong to the complete history of
pharmacy and have been ahvays. a ':Varning for the wo1·
kers of the health professions
J. Ha rn vas : l; erwechslung von A1zneúnittel-n
i1n XIX . .Jahrhunde1t nach der Berichte von E„ Felletár
E . Felletár, der G1 ünder der ge1 ichtlichen Chenlie in
Ungarn, beschii.ftigte sich auch- mit de1 UnterSuchung
von Arzneimittclverv;·echslungen Er gab diejenige
Ffille zum Kenntniss, die vo1 et"vs 100 Jahre tödlicbe
J(onsequenzen gehabt hatten. 'Die in den Apotheken
vorgekornmenen fehle1ha.ften Tfitigungen gehören ja
auch zu1 Pha1n1aziegeschiclih:; und können zu1 Belehrung dienen

(Országos Gyógyszerészeti Intézet, 1097 Budapest, Gyáli út 2--6)
Érkezett: 1973 . XIL 15.

Gyógyszerészet 19. 3_89-391. 1975

Cascara sagrada - „szentkéreg"
BAKSAI ERVINNÉ NÉMETH ILDIKÓ

K a t o n a Zs i g m o n d kecskeméti gyógyszerész
sokat foglalkozott az Amerikában honos és a népi
gyógyászatban is gyakran használt Oascara-kéreggel
Készítményei már az 1880-as évek végén is közkedveltek voltak
'

•
Katona Zsigmond kecskeméti gyógyszerész életével és munkásságával több cikk, tanulmány és
monográfia foglalkozik
Váry István írja róla: „A homok hősei" között
vezető hely illeti meg Katona Zsigmondot, aki a vá„
ros társadalmának egyebekben is egyik legtevékenyebb tagja volt. A díszes névsorban Mathiász
János után ő következik. Szőlőtelepítő munkájával
nemcsak a kecskeméti homokba írta be a nevét, hanem 1ninden ember szívébe, aki szereti ezt a sokat
szenvedett, de mégis élő, s egyre fejlődő, jövő felé
törekvő szép alföldi várost, s annak szorgalmas népét" [3]
A szerző több-kevesebb szót ejt az Extrnctum
Cascarae sagrada.eról, melyet Katona tenyésztett
és hozott forgalomba
Felkeltette érdeklődésemet ez a készítmény,
a.melyről a kecskeméti G_yógyszerés7'ettörténeti
Gyűjteményben kutatva a következőket tudtam
meg:
Katona Zsigmond a gyógyszerészet területén sokirányú kutatómunkát végzett. Ezek közül egyet
folytatásos részletekben ismertet a Gyógyszerészi
Közlöny 1885-ös kiadása
Katona készítménveit 1885-ben mutatta be az
ornzágos kiállitás közegészségügyi csarnokában;

ezt orvosi és gyógyszerészi körökben nagy elis1neréssel fogadták
A Gyógyszerészi Hetilap 1885., június 7-i számában olvashatjuk, hogy Katona Zsigrnond gyógyboraival is részt vett az ornzágos kiállításon. (Spa11yo_l kinabor-; Vinum chinae fe1ratum; Tokayense;
Vinum pepsini stb„). A borokról a cikkíró így nyilatkozik: „Katona Zsigmond borai mind tisztasági,
mind kellő tartalom szempontjából kifogástalanok; a töké! y fokán állnak és ki váló minőségűek
„ Minden tekintetben elérik a francia gyógyborokat:
csak egy dolog van, amiben a franciák mögött állunk, ez a palackok külkiállítása" [ 4]
Az Extractu1n Cascarae sagradaet „Nagy ére1n"„
mel tüntették ki.
A drngról kivonatosan a következőket írják:
„A Cascara sagrnda hona Észak-Amerika, a
Csendes-tenger partvidéke 3-6 m magasságig fejlődő kis fa, mely a „Rhamnaceák (bengék) osztályába tartozik
" „Törzsének átmérője 1624 cm. . ~ inaga a kéreg 2 inn1 vastagságú, a
fiatalabb ága,król lehántottak külső részükön szürkések, erezettek, belső felük fahéjszínű, később fakadó; a törzsről bántottak külső rétege halvány
rozsdásszerű színbe n1enő; belső f0lük sin1a, barnássárga, a vékonyabb kérgeknél fakósárga.
a kéreg íze rágva kesernyés, de ne1n undorító; a
Szájat és a r1yel\ret sárgára festő tulajdonsággal
bír
" [ 1J .A. R.han1nus Purshiana ne\rét Pursch
porosz növénytudóstól kapta, aki 1814-ben meghatározta és is1nertette. Hazájában népies neve

