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(}yógyszerészellörléneli közlemények 
Gyógyszerészet 23, 62-65. 19'19. 

Dorner József gyógyszerész, neves botanikus (1808-1873) 
SZlVIODITS LÁSZLÓ 

A szerző is1nerteti D o r n e r J ó z s ej életútját és 
tudományos m{í.ködését születésének 170 évfordulója 
alkalmából Do r né r 16 évig dolgozott a gyógy
szerészi pályán Tudományos érdeklődése a gyógy
szerészet egyik fontos ága: a növénytanfelé vonzptta 
Kezdetben flórakutató volt Később felismerte a nö
vényanatómia és a riövényélettari Jelentőségét, ezért 
búvárkodása területét erre irányította A mikroszkóp 
r e n d s z e r e s alkalniazásával új szemléletet vitt 
a botaníkába. Korát megelőzve, már 1853-ban a bio
energiáról értekezett .. A Magyar Tudományos Aka
démia levelező tagjává választotta, és a Királyi 
Magyar Természettudományi Társula,t egyik növény
tani kiválósága volt Mint jeles tanárt i.s tisztelték 

• 
* 

Dorner József (eredetileg Thurner [27]), a XIX. 
század egyik kiemelkedő gyógyszerésze - darwi
nista szemléletű botanikusa, a növényszervezet
tan és növényélettan egyik első hazai művelője -
1808. november 2-án született Győrben Édesapja 
győri kereskedő volt Fia a győri algirr1r1áziu1nban, 

1 ábra 

majd a soproni evangélikUB fügimnáziumban vé
gezte tanulmányait [3, 5] (1. ábra) 

Dornernek már fiatal korában kedvenc tantárgya 
volt a növénytan. Gimnazista évei alatt igen nagy 
érdeklődéssel tanulmányozta a sop10ni erdők gaz
dag flóráját 1824--27 között az 1769-ben alapí
tott soproni „Magyar Koroná" -hoz címzett (ké
sőbb „Magyar Király") patikában volt gyakornok 
Ebben az időben K ochmeister András volt a gyógy
szer tár tulajdonosa [6]. Gyakornoki évei után 
tirocinális vizsgát tett és segédlevelet kapott 
1827-31 között Pesten és Pozsonyban működött 
gyógyszerészsegédként. Beiratkozott a bécsi egye
tem gyógyszerészeti fakultására, ahol 1832-ben 
gyógyszerészi oklevelet szerzett [1, 26]. Édesapja 
1836-ban megvásárolta számára [7] az 1802-ben 
alapított pozsonyi „Arany Korona" patikát, mely
nek 4 évig ő volt a tulajdonosa [8J 

A gyógyszertáránál jobban érdekelte a botanika. 
Pozsonyi évei alatt bejárta hazánkban az őt érdek
lő, fajokban gazdag területeket. Külföldre is utaz
gatott, hogy Jninél jobban 1negismerje a .növény
fajok elterjedését. 31 éves korában több mint 200 
oldalas könyvet írt a Bánátban tett tanulmány
útjáról, mely 1939-ben jelent meg Pozsonyban. 
A „Das Banat in topographisch"naturhistorischer 
Beziehung" már tekll1télyes hírnevet szerzett neki 
([9] 2. ábra). 

l\iár fiatal korában barátságot kötött neves gyógy
szerész-pályatársaival, kö7.tük Sadler Józseffel,,. (I 792-
1849), aki 1934-től a pest·i egyete1n növénytanprofesz
szora volt [10], Láng Adolf l?erenc (1795-1863) nyitrai 
gyógys7.erész-szakíróval, az első n1agyar gyógyszerészi 
lap szerkesztőjével [11], és Jl1úller Bernát (1810-1901) 
gyógyszerész-botanikussal, az I. és II. J\.iagyar Gyógy
szerkönyv galenusi részének szerkesztőjével [12] 

Florisztikai útjaiia gyakran elkísérték kora híres 
01vos-botanikusai is. l\íegisn1erkedett Rochel AntaUal 
(17 70-184 7), a pesti füvészkert felügyelőjével, Heuffel 
János (1 S:00-1857) orvos-botanikussal, N eilreich --A gost~ 
tal (1800-1871), a bécsi és az oszt1á.k flóra kutatójával 
és Endlichei Í8tvánnal (1804-1849), a növényrend
sze1é1ől ismert orvos-botanikussal [5]. 

.Jelentős volt a külföldi ba1áti köre is, köztük Eduard 
Jteinzl és Ludvig Reichenbach osztrák botanikusok 
Allandó é1intkezést ta1tott Zichy János bécsi magyar 
udva.1i tanácsossal, és a növénytani éreklődés{í Haynald 
Lajo9 kalocsai é1sokkel [5] 

1840-ben eladta a pozsonyi patikát. Tudására 
annyira felfigyeltek, hogy állást kinált számára 
a helytartótanács egészségügyi osztálya, amit 
elfoglalt 

1846-ban i1agy te1 ·v-et készített: elhatározta, 
!rogy eddigi adatgyűjtését felhasználva, összeállítja 
és kiadja a „Magyarország flórája" című kézi
könyvet Sadler és Heuffel örömmel fogadták 
Dm ner tervét és fölajánlották közreműködésüket 
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2 ábra 
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~ ábra 

A „Flora Hungarica, partimque adnexarum" 
Linné és Endlicher rendszere alapján tárgyalta 
volna a hazai fajokat A szép terv Sadler halála 
(1849) és Heuffel betegsége miatt nem valósult 
meg Doerner egyedül nem vállalta a hihetetlenül 
nagy munkát 

184 7 március 13-án tagjává választotta a Királyi 
Magyar Természettudományi Társulat [13], ahol 
1nint a növénytani választ1nány tagja, aktívan 
tevékenykedett 

1848-ban az első független magyar Vallás- és 
Nevelésügyi Minisztérium a tudóst vezető állásba 
helyezte .. A világosi fegyverletétel után oda már 
nem térhetett vissza, ezért visszavonult és minden 
idejét a növénytannak szentelte. 

1853-ben jelent meg az „Új Magyar Múzeum" 
e folyóiratba11 a „Növényvilág és az ember" 
e előadása [14], melyben a darwinista fejlődéstan
ról értekezett: „Azon idők, midőn az egész tudo
mány csak gyűjtésből és határozásból állt 
elmúltak Az új tudomány magasabb álláspontot 
vett .. Nem állapodik meg többé a formák osztá
lyozásánál és rendszerezésével; azoknak belső 
összefüggéseit nyomozza Iparkodunk kiismerni 
a növények csodálatos egyszerű szervezését, me
lyek szerint a növény karcsú testét felépíti, mé
lyebb s mélyebb belátást nyerendők a sokoldalú 
formák lényegébe és belső összefüggésébe". 

„A 11övénysejt" című cikkében [15], a bioener
giát tárgyalta: „A sejtek stúdiuma a növénytan 
legnevezetesebb része, amely a górcső alkalmazá· 
sával a legérdekesebb és legtanulságosabb tanít
mánnyá lőn . A sejtben létezik azon csodá
latra méltó, fizikailag még ki nem derített mozgó 
erő, amelynél fogva a sejttartalom a növénytest· 
ben különféle Inódon észrevétlenül elszéled " 
í3ábra) 

Dor no felisn1erte, hogy a. boLanika fejlő<léséi a nö
vény szöveti szerkezetének és élettanának kutatá,sa. 
segíti el6 11ikroszkóppal fedezte ft-:1 a növényi élet
jelenségeket. Rá1nutatott ar1a, hogy ennek alapja a 
rnozgás é,s az anyagcsere. Dorner így materialista világ
nézettel vizsgálta a növényeket .. Enr;elsszel együtt hir
dette: „Az élet a fE::hérjctestck lét.bzési módja, a.melynek 
lényegi n1ozzanata a külső, őket körülvevő te11nészct 
to::,J való állandó un) agcse1·ében rlll" [16, 17] 

Dornert 1853-ban n1eghívták a szarvasi evangé
likus gi111náziun1ba a tern1észettudománvok okta.
tásá1a. Nagy nyelvtudása és humá11 nlűveltsége 
1évén ő tanította a n1agasabb osztályokban a né
met ü odalmat [18].. A francia nvelv elemeibe is 
bevezette az én:ieklődií diákokat trn1 

i\. K 1\!Iagyar Ter1nészettudon1ányi Társulatba.n 
ismerkedett meg a fiatal Kátai Gábm (1831"-l 878) 
gvógyszerész. főorvos-szakíróv·al és _}foln.ár János 
pesti. R.ókus kórházi gvógyszerésszel (1814-1-885), 
a k_ésőbbi első pesti városi vegyésszel .~folná1 
Dorner k::é1ésére több nö-vényi ele1nzést végzett 
[21] 

Tudo1nányos tekintélye ekkor 1nár olyan nagy 
volt, hogy a Magyar Tudományos Akadémia 
1858 december l 5-én levelező tagjává választotta 
Székfüglalójának chne: „A górcső történelmének 
és alkalmazásának vázlata" [20] ( 4 ábra} 
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4 ábra 

1860-ban Szarvasról Pestre került, ahol a pesti 
evangélikus gimnáziumban folytatta tanári pályá
ját 

Egy fiatal és tehet.séges barátja, Kanitz _4-gost 
(1843-1896) is botanikus tanár lett. Először oktatott 
n1agyar nyelv.en a l\1agya1óvári Gazdasági Akadé1nián. 
A 20 évr;,s I{anitz volt az első, aki inegírta a magyar 
botanika történetét. _Ebben_ nagyra értékl"'lt0 ___ _Qqrrif:r 
n1unkásságát [22]. (J(anitz volt az alapító szerkesztője 
a „Magya1 Növénytani Lapok"-nak, 1najd növénytan
professzor volt a kolozsvári egyeten1en [23]) Dorner 
Ascherson (1843-1913) berlini botanikust a inagyar 
botanikai szakkifejezésekre tanította [24].. AscheYson 
ennek ered1nényeként fordította le Dornernek a l\1agyar 
Orvosok és Természetvizsgálók IX„ pesti Nagygyűlésén 
(1863) tartott „A 1nagyar virány Cuscutái" e érteke
zését, 1nely a berlini „Linnea" e. folyóiratban jelent 
meg 1868-ban 

Az 1860-as években publikálta gimnazmmi 
növénytani, állattani és ásványtani tankönyveit 
Tudományos szakírói tevékenysége 8 könyv és 
számos dolgozat. Könyvismertetései jelentek meg 
a „Thiagyar Tanügy" -be11, és a „Pester Lloyd" 
tanügyi rovatában .. Tagja volt még a Bécsi Császári 
Királyi Növénytani Társulatnak is 

Mint tanárnak, kitűnő pedagógiai érzéke volt 
Szalnnai tudásának és kiváló 1nűveltségének n1in-

1 

dig a legjavát nvújtotta Eleven és megragadó 
magyarázataival felkeltette tanítványai érdeklő
dését. Élete utolsó éveiben 111egro1nlott egészségi 
állapota ellenére is tanított. Igyekezett észrevét
lenül viselni betegségét 1873. október 2-án halt 
meg Budapesten 

Kalchbrenner Károly (1807-1886) neves miko
lógus ezt hja róla [25] a visszaemlékezésében: 

„Dorner olyan időben lépett fol fűvészként, 
nridőn nálunk ezen tudon1ány vajmi gyér tisztelőt 
szá1nlált. '' 

Születésének 170. és halálának 105 évfordulóján 
olyan gyógysze1ész-botanikusra emlékeztünk, a.ki 
egyik legkiválóbb és leglelkesebb előharcosa volt 
a növényszervezettan és növényélettan 111agyar
országi n1űvclőinek 

• 
l{.öszönetet 1nondok dr Flegedűs Lajos gyógyszerész

nek, a SO~VIICL tudo1nányos 1nunkatá1sának (Budapest) 
dolgozato1n sajtó alá rendezésében nyújtott, sokolda.Iű 
segítségéért, valanlint dr D'ulca-Zólyonii .~;-orbert kandi
dátusnak, orvos- és gyógyszerésztörténésznek (Pozsony), 
Szellő András gyógyszerésznek (Sopron) és J{ot;ács Géza 
lelkésznek (Győ1) é1tékes könyv- és levéltári adatköz· 
léseikért 

Dorner n1űvei 

Das I~anat in topog1aphisch-naturhisto1ischer Bezie-
hung. P1essbtug (1839). - Das ganze Essigfabrika-
tion Pesth (1843). - Der vollsti:indige Betr-icb dcr 
Brannt-..vcinbrennerei. Pesth (1851). - Buda vidékének 
s illetőleg l\I~gya101szágnak égaljviszonyai. Tenné
szettud Társ Evkönyve (J 853) - Rajzok a növén1ek 
életéből I-IT. Új l\{agyar J\íúzeu111. Die Traubenkra.nk· 
heit . Pest (1854) - A ter1nészettudo1nányok stúdi
un1áról. Szarvasi evangélikus günn értesítője (1854) 
- A phanerogatnok termékenyítése és az en1b1ió kép· 
ződése Szarvasi értesítő (1858). - Az ásványtan ele1nei 
(günnáziunli tankönyv, 1859) -

_,\._ ouko1ról és ken1ényítőr6l szaryasi gin1n„ értesítő 
a következőket hja: 1860: A górcső történelmének és 
alkahnazá.sának vá.zla.ta l\-Iagyar Akadén1iai Értesítő 
(18ö2). . 

Pest inegyc vil'ánya összeha.sonlítva Alsó-Ausztria 
virányá.val. Pesti ev. gin1n. értesítője (1863) 

J?udapest tölgyei. l\fagyar At:adén1iai É1tesítő. 
Allattan elemei (e1nlősök); Allattan elemei (hüllők, 

n1adarak, halak) (1864) 
_,\. inagya1 viiány Cuscutái„ llfagyal' Orvosok és Te1·· 

1nészetvizsgálók IX. Nagygylílésének n1unkála.tai (Pest) 
A növénytan eleinei, az állattan elemei (gerinctele-

nek) 
1-z ásványtan ele1nei (II. kiadás) (1865) 
Asványtan felsőbb tanodák számára (1868) 
Die Cuscuten der ung„ l''lora (P. Ascherson ford 

Linnea, Berlin) (18 72-73}. 
ICönyvis1nertetések a ,;'.\Iagyar Tanüg.r "·-ben és a 

„P~ster I.Joyd" tanügyi rovatában (1874). 
Allattan elemei (en1lősök) II„ kiadás Batizfalvi István 

kiadásában, (1876) 
_i-\.z ásványtan ele1nei III. kiad. Batizfalvi I kiadásá

ban 

IRODALOM 

l _J{ agyar Élet'! ajzi Lexikon .Akadén1iai Kiadó l 
392 (1967). - 2· Gonibócz E. A magyar botanika tör
ténete l\fTA._-kiad., Bp 475 (1936)„ - 3 Szinnyei J 
l\fagjar írók élete és 1nunl:;:ái. Hornyánszky Bp. II. k., 
1019 (1893). - 4. Rivai Nagy Lexikon V. k 697 (1~14) 
5. J{alchbrenner J{,; Dorner József ernléke. MTA Erte· 
kezések a T·er1r1észcttudo1nányok ICöréből 6, 2, 4 (1875) 
- 6. Soproni \Tárosi Levéltár: A_cta Politica. Fasc. VI 
_N'o 550/B Szellő _4nd1ás közlése - 7 Bársony E, 
Baradlai J .: A 1nagyar gyógysze1észet története 
l\fa.gya101sz. Gyógysz Egyesület kiadása Bp„, II k 
311 (1930) - 8. P1es_sburgeT-H-eg·weiser (1840): Dr 
Duka.-Zól.yon1i 1'.-,-orbert közlése - 9. Gon1bócz · idézett 
n1ű it77 - 10 . .Jiag1a1· Életrajzi L·exikon II. k. 557. 
- 11. Uo. 11. k 26 - 12„ Haln1ai J. ?.Iüller Bernát 
ernJékezetc. ~\Ja.gya1. GJógysz. Társ. Ért. 25, 2·40 (1944) 
13„ Ii.átai G : A_ J-\:_ü. ::\Iagya.r. Iern1észettud. Tá.rs. tört. 
Bp. 91 (1868} -;--14. Új i\fagyar ~fúzeu1111:, 8, 36.5-366 
(1853). ~ 15 lJj J.íagy r.Iúz. 1, 11 574-575 (1853). -
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16. Rapa,ic.s R. · il. inagyar biol tört. Akad Kiadó, Bp 
153 (1953) - 17 Jl1arx-Engels ö~szes rnŰ'l.:ei. I(ossuth 
}{iadó, Bp 20 k, 563 (1963) - 18 Tudósíivány a 
békési ev. espr::r. sza1vasi f6tanodájá1ól a.z 1858-59 
tanév1e ] 1 (1859) - 19 Tuclosítvány a.z 1859-60. 
tanévre - 20 1l!Iagya.r Akadérnia{ Értesítő 1, 1 20 
(1860). - 21„ Kátai: ün. 134. - 22„ Kanitz, Á.; 
Geschichte der· Botanik in Un_garn. I-íanno\ver·-Pest 
114-118 (1863) - 23. Magy. El Lex. I k. 850. - 24. 
Révai N Lex. II. k. 160. - 25 Kalchbrenner, K int 
9. - 26. I-IaZ.m.ai J A gyógyszetészek botanikai ered-
1nényei a XIX. sz. első felében. ()rvostört.. l{özl, Bp 
71-72, 147 (1974). - 27 r\ győri ev lelkészi hivatal
ban őrzött an:yakönyv szerint 1831„ben a nemesi lajst
ro1nba vételkor vette fel a Dorner nevet Győri L Hiv. 
közlése (1978). 

J1 e M 0 ){ I1 q: c/)apAtaqeem u 6UŐHb11'1 6omaJ-1UK Ho
JJceif; [/opHep ( 1808-1878 22) 

Asrop H3Jiaraer 611orpacpn:m H rsopqecrso no-we4Ja 
,Il_opHepa rro crryqaIO 170 ro;:i;os:w;HHhI co AHH ero po»<){e
HH5I. )J;opttep 15 ne'r pa6oran cilapMau:eBTOM„ Ero HaYqHbiit 
nHrepec 6hIJI Harrpasorett Ha sa)I<HYIO o6nacro tj;JapMau;es
THKH, Ha 60iaHH!(Y BttaqaJie OH HCCne.n;osa.rr $JIOPY, 
n03)l\e OH pacrr03HaJI 3B.aqeHHe $HrOaHaTOMHH lf $HTO$H-
3HOJIOIHH H IT03TOMY cran 3THM 3aHnMaTbCH. CttcTeMaTH
qecKHM rrOJib30BaHHeM MHI\pOCKOna OH BHe3 HOBOe 803-
speHHe s 6oraHHKY. OrrepttJJ;HB csoio 21rroxy )lopttep y)l(e 
s 1853 roAY nttcaJI o 6no::itteprHH. BettrepcKaR AKa;:i:eMHTI 
HaYK 11s6paJia ero qJieHoM-Küppecrrott;:i;eHTOM u OH 6hIJI 
BhI)J;aIOLUHMCH npe.u:crasnreJieM BettrepcKoro Kopones
CKOro 06llleCIBa no ecrecTB03HaHHID B 06JiacrH 6orHHKH 
Ero YBa)J<aJin raK)Ke n KaK BhI,JJ;a1o:w;eroc5I ne.u:arora 

Dr L S z in o d i t s: Phar ni.aeist .J ózsej Dorner, a 
distingnished botanist ( 1808--187.8) 

The curriculu1n and Iife vt'otk of J. Dorner is I"ecalled 
on the occasion of the l 70th annive1sary of his biith 
Dorner "vas \\'Orking for 15 years as general pharmacist, 
but then tu1nerl to 11 special discipline of his profession 
and beca1ne an excellent botanist„ He perfor1ned at füst 
floristio resea1ch, but concentrat.ed late1 his attention 
to plant anato1ny and physiology. By systematic appli-

cation of the rnicroscope, he inau_gurated a ne\v aspect 
in hotanics \lery soon, already in 1853, was Do1ner dis
cussing bioencrgetics. He \vas elected to Co11esponding 
J\Ien1be1 of the Hungaria.n 4-cadern·y of Sciences and '\vas 
a distinguished botanioal expet t of tht=; R.oyal Hunga„ 
1 ian Association of Na.turai Sciences. He has had be8n 
estin1ated as an excellent teache1 as \vell 

L Sz n1 o dit s: A.potheker Józs·ef Do1ne1; eút bt> 
r·ührnter Botaniker (1808-1878) 

Det Lebenslauf und tlie '\vissenschaftlic;he Ti:itigkeit 
von J„ Donne1· wiid - anl:'iíllich der 170. Jahreswende 
seine1 Gcburt - besch1ieben. Dorner a1beitete 15 .Jahre 
lang als Offizinapotheker ; spiiter \vendte e1 sich in die 
Richtung de1 botanisoh.en Forschung„ Durch die syste„ 
n1a.tische An~.vendung des Jl.iikroskops führte er eine 
neuc Auffassung in das Studium der Pflanzenanatonüe 
und Pflanzenphysiologie ein„ Schon frühzeit-ig (bereits 
ín 1853) sprach er von Bioenc1gie E1 \'VUrde zum kor
respondierenden Th-iitglied de1 Ungarisohen Akadenüe 
der Wissensohaften ge\viihlt und nahrn als ein_ ausge„ 
zeichneter Botaniker einen ehrenvollen Platz in der 
.Königlichen Unga1ischcn Natur\\rissenschaftlichen Ge
sellschaft ein und \Var als ein ausgezeichneter Lehrer 
auch ane1kannt. 

* L. S z nl o d i t s: J Ózsej Dorner farmacii8to ka.J 
fa1na botaniki"Jto (1808-1878) 

La aűtoro konigas la vivovojon kaj sciencan agadon 
de József Dorner, okaze de la 170-a datreveno de Jia 
naskigo Dorner dum 15 ja1oj laboris kiel fa1maciisto 
Sia scienca interesigo altiris lin en la direkton de la 
botanika, unu el la gravaj branCoj de la farmacio 
Komence li estis flaűro-esploristo. Pli poste li rekonis 
la signifOn de Ja kreskaJanato1nio kaj k1eskajbiologio, 
kaj tial Ci tiuj farigis la Ccfa kampo de lia esplorado. 
Pe1 la siste1na aplikado de la n1ik1os_kopo li enportis 
novan perspektivon en la botanikon„ Anticipante sian 
epokon, li jam en la ja10 1853 disertis pri la bioenergio 
La Iíungara Science Akadeniio lin elektis kiel kores
pondantan n1en1bron, kaj li estis unu el la botanikaj 
eminentuloj de la Rega Hungara. Naturscienca Asocio. 
Oni respektis lin akaű kiel elsta1an profesoron 

(Fővárosi Tanács Gyógyszertári Közpon(ja, 822 gyógyszertár, Budapest, 1084 VIII, Auróra u 22.) 
Érkezett : 197 8 II 13 

}iANNITOL A SZEMÉSZETBEN 

Ge1nea, P., Oonstantin, F. 
46-50 (19 76). 

Produse fa11naceutice 

Oz1notikus tulajdonságainál íOgva a mannitol vizet 
von el a szövetekből, a1ni a szemgolyó hipotonizálásá· 
hoz vezet. E célból a szerzők előbb 500, később 300 n1l 
20%-os inannitololdatot infundáltak„ A. szem belső fe
szültsége nündjárt az adagolás után csökkenni kezdett, 
és az infúzió után 4 órával norn1alizálódott. A vérben 
közvetlenül az infúzió után 1,3-1,8 g;1, 4 óra nlúlva 
0,25 gjl volt k~mutatható, 24 óra után pedig teljesen 
kiürült a szervezetből. Adag~lás: 1-3 g/testsúly-kg 

100 eset közül 22-ben zöld hályog, 70-ben szürke 
hályog kezelésére, 8-ban pedig intraokuláris vérzés 
reszorptiójára alkalmazták 1\-íellékhatá.st ne1n észleltek 
inég cukorbetegeken sem. 

A szem belső nyomásának csökkenése az oz111otikus 
nyon1ásváltozás következ111énye; nem az egyidejű vé1-
nyo1ná.sváltozásé vagy a diurézisé Az infúzió beff:jez
tével, -amikor a szem belső nyomása 50%-kal csökkent, 
1negkezdhető a sebészi beavatkozás. A n1űtét módoza
tának nlegválasztásához szintén segítséget n:y<ijt a n1an
nitol-infúzió. Szürke hályog műtétekor n1annitol segít
ségével elkerülhető az üvegtest kizáródása. 

Intraokulá.ris bevérzés esetén mannitol bevitelével 
módosítható a víz-elektrolit egyensúly a vörösvértestek 
sejthártyáján. Ezután a vörösvértestek elpusztulnak, 
a sejtmaradványok pedig viszonylag könnyen távoznak 
a bevérzett területről. A kezelés 4-5 napig tart 

Mannitol alkalmazása a szemészetben nündenképpen 
haladás a csekély számú ellenjavallat (krónikus vese
betegség, szívelégtelenség), könnyű adagolás és meta
bolikus közömbössége szen1pontjából is (212) 

D1· Oláh Béla 

KONYHASÓ MINT HÁNYTATÓSZER 
HJ · ÖAZ 82 (15), 328 (1978) 

A konyhasót n1ind a háztartásban, inind az orvosi 
gyakorlatban gyakran alkalrnazzá.k hánytatóként mér
gező anyagok bevétele után, annak gyors eltávolítására 
a szervezetből A tapasztalat azt mutatja, hogy az 
Na.Cl maga is rnérgezést okozhat; különösen csecsemő
és kisgyermekkorban. Ez a felnőtteket óvatosságra kell 
hogy intse. Csecsemő szán1ára 111á.r 5 g (egy csapott 
kávéskanál), 3 éves gyermek szán1ára_. 15 g (egy csapott 
evőkanál) konyhasó végzetes hatású lehet. Felnőttek 
esetében 40-75 g (3-4 púpozott evőkanálnyi mennyi
ség) okozhat halálos kimenetelt. Ez különösen akkor 
érvényes, ha a kívánt hányás nem következik be vagy 
nem elégséges 

Konyhasót hánytatóként tehát csakis abban az eset
ben adjunk, ha a gyorsan felszívódó mérgező anyagból 
halált okozó mennyiség került a gyomorba, amit azon
nal el kell távolítanunk. l\finden 1nás esetben nagy óva„ 
tossággal kell eljárni (223) 

R. B. 


