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Freud, Sherlock Holmes, kokain meg a Coca Cola 

DJ: Stájer Gé:a 

\lilágszerte is1nert a pszichonnalitikus Freud és a tni.::s
tcrdetektív l-/o/111es neve, dc ki tud a kokainnal való knp
csolatukról? Egyikük bevezette a kokaint a gyógyszerek 
közé. habár indirekt n1ódon, 111ajd n1ús. jeleniösebb dol
gok felé fordult figyelnie; egész életében aLun ffiraduzo1t, 
hogy vék:111ényünk n1agunkról és a világról alapvctőlcg 
n1cgvóltozzék. 1\ n1úsik szcn1ély n1ég csak ne1n is létezett. 
búr sok rajongója szcn1ében alakja olyan. 1nin1ha é!t \'Ol
na. [!] 

ivleg\epö. 1nilyen sok idő telt el. 1nig a kokain 111int he
lyi érzéstelenítő utat talúlt a gyógy·szerek közé. l'viég 1neg
lepöbbek a bevezetés körültnényci és az a sze1nély. akivel 
a szer kapcsolatba került, és aki ezidötújt. az 1880-as évek 
végén fia1al. adóssúggal tele zsídó orvosként n1üködött 
Bécsben. ;\zon fúradozott. hogy hírnevet vívjon ki és sze
rencséjét 1negalapozza. Igen. Ö volt Sign11nu/ Freud 
( 1856-1939). 

/(okain a11es:té:Ja 

r\1nikor 27 éves korúban érdekelni kezdte :.i kokain. 
n1ég csak n1egélhetését szerette volna biztosítani. 1neg 
törleszteni adóssúgait és legkevésbé pszichiútt:r jö\'Öjévcl 
törödött. Érdeklődése a kokain in:ínt akkor ébredt fel. aini
kor stin1ulúló hatúsóról két ranulnuínyt olvasott. l\z egyik 
közle1nényt 1iJ011tega::.:a olasz neurológus ina 1859-ben 
arról. hogy a kaka-levél javítja az cn1észtést. fokozza a 
n1entális éberséget és növeli a pszichikai <.:nergiút. ,;\ 1nú
sik tanuln1úny ..lsche11hra11dtól szúrrnazik. aki lcíi~ja. had
gyakorlat idején hogyan kevert titokban kokaint b~1jor ka
tonúk itnlúba, és hogy így' 111cnnyire 1negnött az cinbcrck 
fizikai tcljesítöképessége a kiinerítö 1nenetelések alatt. 

ivlús. az Egyesült 1-\\la1nokbó! szúnnazó irodaltni ada
tok azt ú\lították. hogy a kokaint eredn1ényescn lehet 
használni a 1norfin-addikció kezelésére. Freud az~n ér
deklődött a kúrúk irónt. 111ert barútjút. d1: F/cisch/-J!arx
oH·-ot 1norfinizn1usútól igyekezett 111egszabaditani. 1\farx
OH' akkor szokott rú a 1norlinra. an1ikor hüvelykujjának 
atnputúlúsa utún nagy t~\jda!111ak gyötört0k . .:\ segítség 
ncn1 volt önzetlen, 111ert Afcu:ro1r 1nég or\'OSi karric1jc 
kezdetén pénzt adott kölcsön Freudnak, aki persze nen1 
tudta azt visszafizetni. Így 1nindcnt 1negtct1. hog~y barútja 
n1egszabaduljon 111orlin-addikciój~ítól és egy hónapig tar
tó önkísérletez~s utún rúszoktatta a kokainra. lJgy hitte. 
vala111ilyen jelcntös dolgot talált. ezért !c\'elet írt Afartlta 
nevü 1nenyasszonyának. hogy ne1ncsak barúrjút rc1néli 
1ncggyógyítani. hanen1 e kúrú\'al a kokain új alkahnazú
súra jött rú. a1ni hírneve! és pénzügyi b!z1011súgot jelent. 
úgy· hogy 111ost n1úr incg tud húzasodni is. 

l(orni volt az örö1n. n1ert a kúra nc111 gyógyu!{1shoz 

vezetett. ,\farxo1\' rúszokoll a kokainra. 1najd kevéssel cz
u1ún nyon1orultul. kínok között n1egha!t. Ekkor n1úr f~re-
11d is kokaint szedett. n1crt tneg volt gyözöch·e. hogy a 
drog kigyógyítja saját depressziójúból és enyhítí gyo111or
görcseit. Nai\· 111óclon n1ég ininclig úgy hitte. a kokain hir
nevet és szerencsét hoz neki. ezCrt azt úllítotla. hogy az 
elönyöscn hat szíYbetegségben és it!t::gkin1erültségben. és 
1nég az sc1n za\'arta. hogy a 1negjc\ent 1t.:n1i közle1nények 
errúl egyúltalún nc1n ti;:ttck cn1li1és1. 

i\'lindez abban az idöben történt. aniikor 1ncg!ótogaua 
JiarthúI és 111Cg 1nindig a kokain erényeit dicsérte és 
hasznú! a legkülönbözöbb betegségek kezelésében ecse
telte-. En1c!len gyo1nor~bélpanaszDk c!!l..'.n egyik kollég~·1-
júi 51)·(,-os kokain-oldattal kezelte. Púcicnse arról panasz
kodott. hogy a folyadéktól ajkai és nyelve teljesen elzsib
baclnak (arról nen1 szólt, hogy hasi pan~iszai 1negszün1ek
c). Jelen volt egy hannadik orvoskolléga, a sze111ész 
/\.ul!er, aki érdeklődö alkat volt és úgy !út.szik alapos is. 
Visszan1ent laboratóriu111úba. kokain-t1ldatt11 készített és 
azt l..'.gy béka szc111ébe csepegtette. Rö\'id idö 111Lilva ta
pasztalta. hogy az úl!at szcn1e szondúval való érintésre. 
vala1nint hörc és eh::ktroinos behatúsra érzéketlenné \'{dt. 

A."o//ernck ez nein \'Olt elég. l<.okaint csepegtetett asa
jút és asszisztense szt:n10be é:-; örü111n1e! konstatúlta. hogy 
a fújdahnas szen1betegségck ellen ne1ncsak hatékony 
ana\gctiku11101 talált. hancn1 e111e\lett 111ég oly«Hl hel;.'i 
ancsztéziút tudott elérni. a1n! a sze111scbésze1ben nélkü
lözhcletlen. i\liurún e tapasztalatokat publ!ká!1a. egy csa
p{1:-;ra híres cn1bcr lett: hu111orosan Coca K.oiicrnek nc\'ez
ték cl. az an1erikai i.idítörc- utalva. 

f--rL'IUf Je]kcscdésc a ll1indc!1! gyógyit(l knkain irÚ!ll fn
kozatOS'111 csükk1...·nt. [1111 inaga n1ég 111indig sz1.:dte a szei t. 
talún azért. hogy feledni tudja s;.1j~·ll pénztclensCgént:k és 
I.:.ollcr nc1nzctküz! hírne\·ének kettl1s kinj<Ít. <.11nit rnég ro
kozc1tt a tudat. hogy a szl:r lokúlancsztct!kus hatásút sa,iút 
felfedezésének tekintette . .--\nná! inkúbb. n1ert F'n:ud 111a

ga is Cel !ig;'clt a kokain zsibbasztó hatúsúra és csod:'dko
zutl helyi érzéstclc-nítö tulajdonsúgán. éppt:n abban az 
idi.iben, a111ikor ,\fartl/(Íf 1neg!útoga1ta. Ezért a \únyt hi
búztatta és azt úllította. hogy ha a kritikus idöben nc111 
cs{1bította volna 1nagúhoz. hát Bécsben 1narad és ö. ne111 
pedig J\.o//i.:r aratja le a babérokat. Freud c-111c séreline ta
!ún egy frusztrü!t arnbíciójú tehetséges fia1a]c1nbcr pana
sza. iun kevésbé érthető. hogy ainikor in;'ir ne1nzc-tközi 
hínlC\'Ct és dicsöség.ct szerzett 1nagúnnk. a kokaintüske 
1nég 1nindig benne 111aradt. Ncgy\'en é\'vel kCsöbb -
:\fartho n1úr tübb tíz é\' óta a Celes~ge volt - ezt ina ön
életr~1jzúban: „lgy visszanézve. 1ncg kell 1nondano111. 
1nenyasszonyo1n hibája. hogy i!Jú évci1nben ncn1 lctten1 
híres." \/ajon 1=-re11d szerette volna. ha inkóbb ln_i:v t:inlé
keznek r{L 1nint a kokain-anesztézia f'clís111eröj~~e. sen1-
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111int a tudatalatti én !i:lfcdczöjl:rc Cs a p;-;zicho<inalízis 
1ncgalkotójúra'.1 Lehet. hogy Fruud kétkedö alkata Cs 
pcssziniisztikus szcn1lélctc it.ycn volt. .~\ kokain-aneszté
zia evakor\ati haszna vitathatatlan. 1\111 F·rcud \'ajon a 111a--- . 
ga teljességében értékelni tu<lta-c. hogy élctinÜ\'ében nli-
lyen ért~kes problé1núra. az e1nberi pszichC nüíkö<lésérc 
tett alapvctö 1negúllapitúsokat? 

Coca Cola 

Ezek utún 1ncglcpö azt ú!lítani, hogy inégis volt vala
ki. aki a kokain clönyeit 1núr korúbban felfedezte. 111ég 
n1ielött azt az orvostudon1Ún}' alka!n1azta volna. 1863-
ban. Pf1rizsban ;\fariani a tonikus ha1úsú. kokalevél
ki\·on~not tarta!1nazó \''!n i\.larianí nc\·(í italt ~ü-usitotta. azt 
az italt. a111c!y n flivúros 1nüvészkórcibcn csakha1nar d!\'a
tussá \'Últ . .-\ 1onik híre gyorsan tc1jcdt és kivÍ\'!~1 olyan 
cinbcrek clis1nerését. 111!nt l:„-diso11. R . .S'. S1c1·e11so11. Vi:n1c 
0s .r///. Leo púpa. K.ésöbh. J 885-bcn egy gyógyszerész. 
l)u111hertun fözöl! koka!cvé!-ki\'onatot tanaln1azó üditő

ital! az a1ncrikai .~\tlantában és Georgiúban. l\:111herto11 
crősitö pirulák és köhögés elleni szirup cladúsúval próbúl
kozott. )1.111 siken csak később ért cl. a1nikor koka-lcvél
lel készült italút kezdte úrusítani Frcnch \Vine Coca ( fran
cia koka-bor) néven. Néhúny hónap inú!va Pen1herto11. 
aki szerette ha doktornak szólitjúk. vúllalatot alapított, dc 
111iclött az italt széles körben forgahnazni kezdte. 1nódosí-
1oua az elöiratot: kihagyta a bort és kevés koffeint ado!t 
hozzú. Sajnos a készíl!nénynek nen1 \'Olt eléggé aro1nús 
illata. úgy·hogy 1nég kó!adió-ki\·on~Itot is kevert bele. tncg 
ke\·és illliolajat. 111ielött a 1nixtúra nagy húrornlúbú \'asüs
tükben főzésre került. 1886-ban kapta az ital a Coca ('o!a 
nc\'ct és így is \'Últ isn1crtté. Ekkor 1nég n1indössze ! ! 0 li
ternyit adtak e! belöle. nc1n az ita!böL hanc1n a koncent
rútu111búL s ezt hígitottúk szénsavas \'Ízzel. Pcn1/icrro11 

1867-hen eladta cégének kéthannad tulajdonjogiit. azt{1n 

igy tett a 1naradék egyhannad résszel is a ki.ivctkezö é\'
ben. K.ésöbb egy n1úsik gyógyszerész, C'a11d/cr lett a cég 
tulajdonosa. 1903-ban ö i.-; vúltoztatott az Ö.'l.'lZL'tételcn. 
aini a Coca C'olút az a1nerik.JÍ fi:nalok szú1núra \·ég!cg 
vonZÓ\'Ú tette. R{1jött. hogy jobb a kok<.1-le\'elekbö! e!tÚ\'O
lítani a koJ.:ainL 111icl(í1t kiv(1natút az italba ke\·crik. Ez üz
leti szen1pontból is clönyös. n1crt a kokaint a gy·ógyszer
p!ac szivcsen fclhasznúlja. K.ülönbcn. késöbb ~l kólút n1úr 
nöi testre cn1lékcztctö. a szoknya plisszírozüsút uuínzú al
só részü. karcsúsitott üvegben f'orga!n1azták. 

.:Jrtllur Conan Doy/e 

iV!ég 1ncglcpöbb. hogy a !egírcsl.'.bb kokainél\'czö so
hascn1 élt. lé\·én kitalú]! regényhös. S'/1cr/ock J-/0Í111cs-ról 
a különc. kalapos. pipázó. szupcrintc!ligcns clctcktívr(il 
van szó. Hogy n1iért lrta n1cg alkotója Arrlzur ('011011 

J)o_i'/c ( !859-1930) kokainéh·czónek, ki tudja? K.ét dolog 
predcsztin(ilta f)oylc irói karric1jét: clégcdct!enségc a dol
gok fennúlló rencljé\·e! és tapasztalatai. 1nc!yekct szegény 
család gycnnckcként az életben szerzett. l'\:lindkét képzé-

si hclyról. ahol tanult. rossz véle1nénye volt: a Co\lege
röl. ahol szigorú. zúrkózott jezsuitúk nevelték és Edin
burgh egycten1éröl. ahol Lirvosi képzést kapott. és ahol 
azokkal ta!úlkozott. akik Holtnes karakterének 1noclelljé
ül szo!gúltak. 

Doy/e-t ut.izásai a!au szerzett tapasztalatai Is eltúvolí
tottúk a V'iktoriánus-korabc!i orvosoktól, akik nen1 isn1er
ték az anyagi szükséget. neki viszont kellett a pénz. Hajó
on-osnak úllt. sebészként utazgatott utasszúllitókkal és te
llerhajókkal Nyugat-:\frika partjainál. kikötőről kikötőre. 
!Jo.i·lc krcativ géneket örökölt alkoholista apjútól. de a1ni
kor sebészként praktizúlt. sokszor ne111 volt betege, ezért 
rúszokott az l\·úsra is. 

J(érdés. hogyan ta!últa incg az író Ho\Jnes figurújút. 
:\1.1 a feltc\·ést rogadjúk cL hngy Edgar ..J/1011 Poe clctck
tí\je. /)urii11 \·o!t rá 1110Jy bL·nyo1nússa!. :\111ikor clhatároz-
1a. hogy 111cgír,ia ebö deteklÍ\Tcgényét. a vizsgó!óbíró 
sze1né!y0t az Edinburgh-i egyctein belgyógyúsz elöadójú
rúl 111intázta. akinek 1ncgrigyLlésci. sti!usa és következte
tései annak idején oly nagy hatússa! voltak rú. Doylc n~
h:1ny pl'ldú1 jegyzett fel a dedukth· kö\·ctkcztctésröl. pél
d{1u! ezt: 

Hell (kl~rdc:: c~·y cii·i/r11/uís(1.;1Jif!: Nos. ön a hadsereg-
ben szolgú!t'.1 

Beteg: Igen urain. 
/Jel/: f.::s 11e1nrl:g szt:rL'lt !e. 
Beteg: igy \·an. 
Bell: .-\ sk('it l !ighland-csapaltÓ]'.) 
!Jctcg: Igen. 
Bell: :\!tiszt \·olt? 
Beteg: Igen. 
Bell: Barbados szigetén ú!!(l111úsoztak'.' 
Betug: Igen. 
!(érdéseihez Bell a k\.i\·ctkczö inagyarózatot fiiztc: a 

fL'rfí tisztc!cltudóan \'isc!kcdL'tt. dc a ka!apjút nL'in \'ette le 
és ez a hadscrcgbLn szokús. Viselkedése tekintélyt sugúr
zó. dc nen1 fö!i'.:nycs. aini azt n1utatja. hog~y altiszt \'Olt: 
kü!lcn1c sk(11os. Na igen. és Barbados: a púciens c\cfan
tiúzi.:.:\n111 .-;zcn\·cdctt. ainely betegség r\ng!iúhan ncn1. de 
Nyugat-!ndiúban clöfurdu!. :\nnak c!!cnCre. hogy több rés 
fcdczht:tli fc! !Jeli gl1ndulat1ncnctébcn. pé!dúul az elefan-
1i;1zis nctn csak Barbado.-;on fordul clö Cs a brit hadsereg 
sc1n cs:ik Barbndu:-:l'!l ú1!01núsuzott. Bell szc1né!yc ligyc
k·rnrc 1néhl>. Tulún uniku111 is. hiszen abban az idöbcn a 
kórhúzi betegek csupún 111cgvizsgúlandó e1nberi testek 
\·ul1<1k. 1nclyek hnjút elég \'<)lt diagnosztizálni és gyógyí
tani. 

f)or/c llszrönös tllL'Slcrc \·olt a bünügyi clbeszé\0snck. 
)6 il;'cnt és 111ég négy regényt írt. Úgy l:rcztc. hogy 
l!o/111es csak t'gyedi figura !ehet és különböznie kell 
ininclazoktú! a dctckti\'cktöl. akíkct a korabeli írók kita
l~í!tak. l/ofnH'S alakját czCrt rcJsöbbrenc!Ünck úbrúzo\ta. 
<.l!T(lg<Ínsnak. olyannak. aki hisz a tudo111únyos 1nódsze
rekhc11. a 1negfigyclésbcn L's n dedukcióban. Ezekhez a 
lulajdons<Í!!okhoz 1né!! kellet! valanli, a111i 1ncL:különböz-
1cti .a 1tihhiekttil. Így lett flo/111es kokain-éh·cz~Ö. Lehetett 
\·o!na ópiuinrogyasztó is. J)c az ópiun1 a tön1cgLk drogja 
\'Olt. olyan szcr. a111i a !egtCíhb húztart~'tsban a diarrhoca 
gyúgyszercként és az egyetlen akkor 10tezrj fújdaloincsil-
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lapitóként (az aszpirin csak 1897-bcn jelent 1ncg) inegta
lúlható. Ezzel szetnbcn a kokain a IClsöbb tízezer drogja. 
a 1nüvészctszcretö és intellcktuúlis elit-körök~, az olyan 
ernberck 111entális sti1nuláló szere, akik ncn1 laktak sze
gény. sötét, füstös lakúsokban. f-lo/111es kokainfüggöségC
nek volt egy 111úsik értékes funkciója: ez a kis hiba lenyü
göző !Clsöbbrendü fölényét az o\\·asó szctnébcn e1nbcrivé 
csökkentett!.!. f-!o/111es kokain-addikciója ncn1 tartozik jcl
!cn1ének előnyös részéhez, de cn1beri gyarlósága éppen 
/)oyle írói 1ncsterhúzása. 

jckciós f'ecskcndöt az ördög eszközének nevezte. i\Z ol
vasót(1bor persze nen1 kritizálta !10/n1cs droglüggöségéL 
tncn tnindcnki egyre több sztorit szeretett \'Olna olvasni. 
/1.1nikor /)oylc egyik regényében eltette a dl..':tel-.:tÍ\«.~t láb 
alól. nagy volt a fC!h<.iborodús és az irúsokna!-.: helyet adó 
Strand iviagazin elöfizctöinek szún1a húszl..':zerrel csök
kent. Nyolc é\· n1úlva f)oyfe újabb epizódban f'eltún1asz
totta !Ioh11es-t, ekkor viszont a 111agazin példúnyszú1nút 
hannincczerrel incg kellett c1nclni. dc 1nég így is hosszú 
sorok kígyóztak a lapkiadók előtt, 111indenki új cletektiv
sztorit szeretett volna olvasni. ivicrt 111it szún1itott f-/ofnu:s 

ko!-.:ain-szenvcdl'.lyc. a fontos csak az \'Olt. hogy szórakoz
tasson. 

IROD.-\1.0\l 

.An1ikor Doyle felhagyott a praktiz[!lússal és az írást 
választotta. akkor is lépést tartott az orvostudo111úny fejlö
désé\·el. 1890-ben, a kokain-addikció relisn1crésénck és 
nyilvúnossúgra kerülésének idején, r!o/111cs jcllcn1ét dc
tektÍ\'tÚrsa és barútja llúrso11 kritikai alkatúva\ helyettesí

tette. „Fokozatosan lcszoktntoin Öl crT(il a drog-inúniúróL 
a111i 111cir-n1úr karrierjét fen~ycgcti'' - ina. ,;\nnak cllcnérc. 
hogy !10/n1es koníbban azén bízott a kokainban. inert sti
n1ulúlja és \·i!úgossá teszi gondolkodúsút. n1ost 111úr az in- (i. S\ :ij e r: Freud, Slicr/ocf; /Jo/mes, (·11cai11c 1111d thc Coca Co!a 

S::cgedi T11do111ú11.1·eg_i·ctc111 Gyógys::erké111iai !11rl·::c1, S::cgcd. J-::/i11·iis 11. 6. - fi/](! 

E-111 a i /: Sr l(jcr<ú~1;h a r11u1.s::ot e. u-s::cgcd. li 11 
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Prof. dr. Vincze Zoltán: ;\ farn1akoökonórnia ós a gyógyszer*utiliz<íció kapcsolat<1; 
;\ fan11akoökonör11i'1 és JZ 6!etn1in6sf"g vizsg{llatok 

A ·15 órás a!kredikílt ti.nfolyan1 részvételi dija 12 500 Ft, MGYf tagoknak 9500 Ft, az i'V\GYf és IV\GYK tagoknak 6500 Ft 

„\ tov{1bbképzéseken sikeres tE."SZltel 30 1xint szerezhető. 
1-\ tavaly jelentkezetteket nyilvilntartjuk az új jelentkezt--seket az 1\:\G\T cín1ó11 külcl\-e log.:ic!juk el. 

ln(orrnéció: i\·t1gyar Gyógyszerészeti Tórsas<'ig titkJrságJ, 1085 Bucb1Y2st, Gyulai P{1I uic;1 1 h. Telefon: 266-9395 


