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DR. PHARM„ FELLETÁR EMIL
A 3IAGYA1~ TÖRVÉNYSZ~KI ORVOSI KÉMIA lliEGALAPÍTÓJA
ES A TOXIIWLOGLl IHVÁLÓ MŰVELŐJE'
(1834-1917)
DR. RÉDIGER BÉLA

niinden vá1 os büszkén, ő; z·i a 11iúlt
haauon:ui1iy<iit a jövő ne11izedék tészére. Így van ez
'~f''" ~;~1~~'~
aniikor niost, 197 2-ben, avatturik eni-_
)'
Tapolca híres szülötte Felletár Emil gyógyszerész<lolctor emlékezetbe, akinek faradhatatlan
és 7;áratlari tehetsége terenitette 1neg
- az alapjait a niagyar törvényszéki

*

Felletár nehéz és küzdelmes időkben élt. A vilá-

gosi fegyveiletétel és a szabadságharc leverntése
Után

a: 1nagya1

népre az osztrák elnyc.;nnatás és az

abszolutizmus sötét korszaka nehezedett.. A Bachkorszakban a 111agyar nyelv használata is veszedelmet jelentett Egyetlen egyetemünkön is német
még az oktatási n:yelv és ez idő tájt n1ég Jnagya1
gyógyszerkönyv se1n volt
Úttörő 1nunka tehát az a. n1agyar nyelvű ta.n·könyv, an1ely „A gyógysze1-észeti tudoniányok ala,;Jelvei" cÍlnn1el jelent 1neg 1866-ban, és a1nelynek_
gyógyszerészeti, ter1nészettani és vegytani iészeit
Felletár Eniil gyógyszerésztudor és hites n1agán\tanár írta.
· _ Hu1nanista hiv11tásszeretetét és fClelősségiuda
tát híres könyvének a vényk~szí.tést tárgyaló fejezet~ben a k_övetl(ezőképpen foga.ln1azta n1eg: ,,A
gyogysze1ész csak úgy felelhet n1cg hivatá8ána.k,
ha a. kell() szakisn1c1"Ctekct elsajátította, a jó, iossz
és.~ r?n1~ot~ gyóg{'szer közti különbséget H azok
sa]~tsa~a1t 1s111ern1 tanulta
s egy pillan11t1a
se feled1c, hogy pályája választásánál aua kötelezé
magát, 1niszerint életét a szenved{) e1nhc1iség
javára íürditandja."
Fc!Jetár E1!1il 1834„)ún~uH elsujéll szülclutt 'l'a.polcáu,
a.hol c<lcsai Y.J_a Fell_etar J ozsef dr Zala n1egyc n 1 fl_. 8 odfő
orvosa volt. Iskolai tanuln1ányait Sün1egen véuEJzte. A
vegyészet iránti vonzódása vezethette a gyóg;sze1·észi

1

~z ~apolcán, 19_ 72 nitljus 25-én, az 01vos- és Gyógym~beitnalhpok ke1et:~bcn ~z emléktábla felavatása alkale angzott unnop1 beszéd

pályára, mint. korának több neves kémikusát is. Felletár volt a n1ásodik gyógyszerész hazánkban akit 1862~:~ a budapesti egyeten1en gyógyszerészdoktorrá avat-

Eleinte szervesMiifüival foglalkozott és több
értékes vegyületet is előállított. Többek között ő
fedezte fel 1863-ban a „paprikaaljat" a kapszicint
is, an1i ina is használatos hatóanyag a reu1natológiában: bedö1zsölő kenőcs hatóanyaga „Vegyészet és
gyógy~ze1észet''. címmel még 1863-ban szaklapot
1s 1nd1tott, an11 az akkori rendszer 1niatt ugyanabban az évben n1eg is szűnt. 1865-től társszerk:eszt6je lett a „Gyógyszerészi _Hírlap" -nak is,
amely bátm harcosa volt a gyógyszerészi ügyeknek.
l\íint a n1agyar gyógyszervizsgálat és gyógys~er-ellcnőrzés inegteren1tője gyógy- és ásványv1zek, borok vegyelen1zésejvel is fűglalkozott
Gyógysze1-clcse1élések esetein kívül a mérgezések
gyanújából keletkezett bűnügyekben is adott
Rzakvélen1ényeket, an1iket később ,,A törvényszéki
chen1i<-1 elen1ci" e. könyvében is1nertetett 1897ben. Felletár érdeklődése ezután mind jobban a tö1vényszél:r.i kén1in f~lri 1Jp,re]{frlött. Megdöbbentő
képet nyújt közlen1ényeiben az akkori törvényszéki vegyészet kezdetleges és inegbízhatatlan
vizsgálatairól, an1iko1 pl.. a vegyész ·a vizsgálathoz
hasz!1ált tisztátlan kén1szer1el gyakran inaga vitte
11 n1e1get a. hu1la1 észekhc is. A tévedések felszámolása érdekében 1lelletát niinden törekvése az volt,
hogy alkaln1i szal{é1t6k helyett a jövőben a toxikokón1iai vizsgálatokat az erre a célra felállított
országos jellegű intézet vegyészei végezzél{ Szakadatlanul küzdött ennek n1egvalósításáért, de az
udvari kancel]á1iához benyújtott ez irányú indítványa is e1edn1énvtelcn volt.
Az 1868-as esztendő azonban döntő fordulatot
hozott, mert Felletár egy országszerte nagy feltű
nést ke1L6 bűnügyben sikeres vegyvizsgálatot végzett. Itt az els{) vegyvizsgálat egy váratla11ul elhunyt szentesi fiatalasszony szerveiben növénvi
n1érget: sztriehnint vélt kil~utatni
,
A boncolás alkaln1ával nen1 kevesebb, 1ni11t 7
vár1negye íőo1 vosa is ugyanezt erősítette n1eg,
s ennek 111'rpján két személy gyilkosság vádjával
került a törvény elé Az ellenőrző vegyvizsgálatokon Pelletárnak sikerült kiderítenie, hogy a hullarészek nen1 növén:v i n1érget ta1 ta.ln1aztak - an1it
tL n1egel6zii vizHgálat állított - , hane1n a 111inden
hullába11 és általáb11n a nitrogéntartahnú szerves
an:vagok rothadása.kor n1indig jelenlevő „hullák
sze1vi aljait", „hulla-alkaloidszerű" ún.~ „hulla.n1é1get". Jlelletár --;,;-olt az első, aki ezt észlelte.
Emiek köYetkezményeként az ártatlanul, közel két
éven át vizsgálati fogságban tartott vádlottakat
fehnentették
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Felletár mind en f01íe-dezése precí z lTIUnkan1ó
dszeréne k volt köszönhető A ké1niai_ és fiziol
ógiai tulajdo nság okon kívü l ui a fizika i saját ságo
k jellem zőit is érték elte }~zzel a toxik okén
1ia n1ásj k na:g:y
buk: tatój át leple zte le Ez a lelep lezés is
mérf öldköve i jelen tett_ az igazs ágüg yi kémi a törté neté
ben:

I 7. évfol yam 6 szám

a nag,y tudó s, a 111a.gya1 tö:rrvényszéki ké1n
ia n1egala1J ítóján ak e1nlékére Bár az en1lé ktábl
a és a
régi intéz et 1944 telén elpus ztult , az ül azót
a újra
felép íttett e és beren dezte , 1968 -ban pedig
, az Intézet 100 é'es fenn állás ának alkal mábó l
Felletá1
emlé kére új márv ányt áblá t is helye zett
a falra
A lnai Intéz et falai közö tt a klass zikus vegy vizsg
álat mell ett hely et kapo tt a műszeres anali
tika is
Képz ett szak gárd a: orvo s, g3rógyszerész,
vcg}·ész
n1un katár sak a n1é1gek izolá lásár a a. kémi
ai inódszere k :rnellett az azon osítá st és 1neg hatá1
ozást
n1á1 a leg111ode1nebb inűszeres eljár ások kon1
binációjá val végz ik. Bádo g bmk olatú ládák lezár
t pecsétt el őrzik azok at-a:z · „ele111eket", szerv része
ket,
vért és egyé b válad ékok at, amel yek rendő
1i feljegyz ésekk el, bonc olási jegyz iíkön yvek kel
Ól keznek.
100 év távla tábó l vissz ateki ntve megá
!lapi thatju k, hogy a Jrén1ia se:rn volt n1en tes a dogn
1atik us
tend enciá któl, amel yek hátrá ltattá l< a
halad ás
ütem ét, és lejár atták az akko ri idők igazs
ágüg yének tekin télyé t is A mai Orsz ágos Bírós ági
Veg,részeti Intéz et kétsé gkív ül Felletár küzd elme
s éleln1űvé11ek eredn 1ény e, amel y időál
lónak és tová bbfejle sztés re alkal masn ak bizon yult
Tapo lca népe mélt án büsz ke lehet nag3
nevű
szülö ttére , akin ek en1Iékét a 'l~óparton
szeré n)
n1á1 vány tábla őrzi.

feltá1 ta ugya ills, hogy n1inden en1be1 sze1·vében
felbizon yos 1nennyiségű arzén és fén1ta1 talo1n
pl. higan y, cink stb A mérg ezése k elbír
álásá nak
kom plex bioló giai szem lélet et hang súlyo zó
elve is
az ő gond olata volt
Siker es vegy vizsg álata j hatá sára 21 tö1vén:yha
tóság java slata alapj án az akko ri igazs ágüg
yn1iniszt er dr Felletár Emil t 1871 -ben „msz ágos
mű
vegy ésszé ", intéz etvez et6vé neve zte ki. Intéz
etét
először a l\íúze un1 körú ti Vegs
tani Intéz et alagsmán ak két szűk, sötét helyi ségéb en helye
zték el.
Erőfeszítése korszerűbb intéz et
érdek ében ábrá nd
mara dt, mégi s bebiz onyí totta , hogy most
oha körülm énye k közö tt is lehet nagy ot alkot ni.
Így dolgozt a ki mási k neve zetes felfe dezés ét, a bűn
jelek en
talál ható vérfo ltok kimu tatás át is A móds
zer a
redu kált haen 1atin eln:yclési spek trun1 ának
elem zésén alapu l, és e célra n1a js legn1 egbíz hatób
b vizsgálat i móds zer 1883 nyar án végr e az Igazs
ágüg ymini sztér iurn lf1elletáJ részé re Bud án önáll
ó törvén,y széki kén1iai intéz etet állíto tt fel: „Ors
zágo s
l\iűvegyészeti Intéz et" elnev ezéss
el, an1ely az
1897-es IM-r ende let alapj án ma is az „Orn
zágo s
Bírós ági Vegy észet i Intéz et" neve t viseli.
Felletár
IROD ALO M
veze tésév el ez a korszerűen beren deze tt
ü1tézet
Anta l J
A gyógy t:lzeré sz 10, G, 101- 105 (1956 )
- amel yhez n1ost n1á1 szaks zen1é l,yze tet is
c\1-3
kapo tt szóbe li közlé sek
-- han1 arosa n Euró pa-sz erte híres sé vált
]3á1n ulato s volt a 111unlrab.írása; ottho nosa
n n1oz):{-p 6. P e .u. 1 e p: /{-p .9At1u l <Pe.f!A
gott a toxik ológ ia egész terül etén Köze l 100
eJnup !)iap.Mameg- ljee1n, ocHoeameflb ucyóeó1
1oü .11teiJuq.uHbl e BeH2 puu u e1Ajelen t közle n1én yébe n a 111érgezóseknek nc111
csak a Oa10uptücn iJeameAb 6 moKcUTCo.rzocuu
kémi ai, hanen 1 klini kai vo11 atkoz ásait is
3MHJJ <t>e.n neTap Ypo>I<eHe1~ r.
.ismerTarron u:a, 6b1JI O,.i::t;HHJH n:~
tette . Felelősségteljes vjzsg álata i, a körü
IOli1HX C5I i:papM aQeBT OB-XH MHKO
B npo111Jioro CJOJIChnén yek Bhl.1l.a
TH5I ÜH C03.1l_a.JJ OCHOB hl CYJ1;C6HhlX
inind en1é szlet éhe beha toló anaJi zálók épess
XHMH qecI{H X HCCJIC /(OBaége tette HHH H ÓbIJI OCHOB
aTCJICM f'ocY,n ;apCIB CHHO fO CY.QC
szám ára lehetővé, hogy akkm iban több nagy
6!IOfel- XHMH YCCI{ OI0 11HCT HTYTa . ÜH 6b!JJ TJHOHC
po111 HCCJIC.1l.OBatűnést keltő bűnügyben n1eg óvja
az igazs ágszo lgál- HI151 JICKap CIBCH HbIX npcna pa10B H ITHll\C BhIX npo,1.{Y
J{TOB B
tatás t a „J.us tizn1 ord" elkö, retés ét61 Felle
tár derí- Bettrp HH.
tett fény t a metil alkoh ol- (faszesz-) mérg
ezése k
hazá nkba n azelőtt még isme retle n valód
])1
B. R é d ige r: Dr Pha1111. Enl'il l 1'ctletú
i halál - founde
1, t/1C
1 of forens ic
oká1 a . A klass zikus klinika..i tüne teke t a n1érg
istry o,nd w0Pke1 of toxico logy ín
ezés Hung my (188 4-19chem
17)
lefol yásá val: „A fasze sz és által a okoz ott
en1berE. Felle tár, born in Tapo lca, West ern llung
aiy, \\·as
irtás Mag yaro rszág on" cín1ű közle n1én yébe
n pub- an excel lent. phari naceu t.ical chem ist of the p,ast ucnt ury
likál ta
and ofthe füst decad es ofthe p1·ese nt one
'l'he J\Ta.tional
Insti tute of Foren sie Chem isty \vas
Felletá1· kivál ó n1un kássá gát és igazs ágüg yi
füund ed on his
vo·- inicia t.ive; the gaine d also name as a fü1·e1 unner
of
natko zású , lnérg ezése s esete kkel kapc solat
os érté- analy tical exam inatio n of drugs and food in Hung a1ythc
kes felfe dezés eit az akko ri kmm ány 1896 -han
előbb
lovag keres zttel , később pedig még szám os
Dr. B. Réd ige 1: D1 pha,n n E l!'elletár,
címm el
Gründ e1
és kitün tetés sel jutal mazt a.
der 1nedi zinisc hgeric htlich en Cheni ie in Unga
1n und hervorra
gende r Toxik ologe
Mag as kor ért el: 83 éves k01á ban 1917
-ben
E FeJie táI, gebor en in 'l'apo lca, \var
huny t el, Buda peste n. Csal ádja kívá nság
einer der he1a szeri nt vorra gend en Apot heker -Chem
iker <les verga ngen en .JahrSü111egen helye zték örök nyug alom ra.
hund erts. Er wa,r es, der die Grun dlage
n der foren sischErde mein ek legsz ebb elis1nerése a.z a n1árv
chen1 ische n Unte rsuch unge n schuf und
ány- titut
das Lande sins··
tábla volt, amel yet halál a után egy évve l
!űr gerich tlich· ·.med izinis che Chem
ie gründ etc.
az Igaz- Auch \var er eine1
de1 Pioni ere in der A1zneimittel~ und
ságü gyi Mini sztér ium hely eztet ett az intéz
et faláb a ]\Tiih rmitte lprüfr rng
lelhető

(Ves zprém megy ei Taná cs Gyógyszertá1i Közp
ontja Tapolca, ,JVinkle1 Lajo s" gyógyszertár)
Érke zett: 19 i2. VI 5.

