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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 gyógy-

szerész<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 Bach
korszakban a 111agyar nyelv használata is vesze
delmet 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,;J
elvei" 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 feje
zet~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 n1 fl_.8odfő
orvosa volt. Iskolai tanuln1ányait Sün1egen véuEJzte. A 
vegyészet iránti vonzódása vezethette a gyóg;sze1·észi 

~z 1~apolcán, 19 __ 72 nitljus 25-én, az 01vos- és Gyógy
m~beitnalhpok ke1et:~bcn ~z emléktábla felavatása alkal

e angzott unnop1 beszéd 

pályára, mint. korának több neves kémikusát is. Felle
tár 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 reu1natológiá
ban: bedö1zsölő kenőcs hatóanyaga „Vegyészet és 
gyógy~ze1észet''. címmel még 1863-ban szaklapot 
1s 1nd1tott, an11 az akkori rendszer 1niatt ugyan
abban az évben n1eg is szűnt. 1865-től társszer
k:eszt6je lett a „Gyógyszerészi _Hírlap" -nak is, 
amely bátm harcosa volt a gyógyszerészi ügyek
nek. 

l\íint a n1agyar gyógyszervizsgálat és gyógy
s~er-ellcnőrzés inegteren1tője gyógy- és ásvány
v1zek, 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 1897-
ben. Felletár érdeklődése ezután mind jobban a tö1-
vényszél:r.i kén1in f~lri 1Jp,re]{frlött. Megdöbbentő 
képet nyújt közlen1ényeiben az akkori törvény
széki 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 felszámo
lása érdekében 1lelletát niinden törekvése az volt, 
hogy alkaln1i szal{é1t6k helyett a jövőben a toxi
kokón1iai vizsgálatokat az erre a célra felállított 
országos jellegű intézet vegyészei végezzél{ Sza
kadatlanul küzdött ennek n1egvalósításáért, de az 
udvari kancel]á1iához benyújtott ez irányú indít
ványa is e1edn1énvtelcn volt. 

Az 1868-as esztendő azonban döntő fordulatot 
hozott, mert Felletár egy országszerte nagy feltű
nést ke1L6 bűnügyben sikeres vegyvizsgálatot vég
zett. Itt az els{) vegyvizsgálat egy váratla11ul el
hunyt 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 vegyvizsgálato
kon Pelletárnak sikerült kiderítenie, hogy a hulla
részek 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 minden f01íe-dezése precíz lTIUnkan1ódszerének volt köszönhető A ké1niai_ és fiziológiai tulajdonságokon kívül ui a fizikai sajátságok jellem
zőit is értékelte }~zzel a toxikokén1ia n1ásjk na:g:y buk:tatóját leplezte le Ez a leleplezés is mérföldkövei jelentett_az igazságügyi kémia történetében: feltá1 ta ugyaills, hogy n1inden en1be1 sze1·vében fel
lelhető bizonyos 1nennyiségű arzén és fén1ta1 talo1n pl. higany, cink stb A mérgezések elbírálásának komplex biológiai szemléletet hangsúlyozó elve is az ő gondolata volt 

Sikeres vegyvizsgálataj hatására 21 tö1vén:yhatóság javaslata alapján az akkori igazságügyn1iniszter dr Felletár Emilt 1871-ben „mszágos művegyésszé", intézetvezet6vé nevezte ki. Intézetét 
először a l\íúzeun1 körúti Vegstani Intézet alagsmának két szűk, sötét helyiségében helyezték el. 
Erőfeszítése korszerűbb intézet érdekében ábránd maradt, mégis bebizonyította, hogy mostoha körülmények között is lehet nagyot alkotni. Így dolgozta ki másik nevezetes felfedezését, a bűn jeleken található vérfoltok kimutatását is A módszer a redukált haen1atin eln:yclési spektrun1ának elemzésén alapul, és e célra n1a js legn1egbízhatóbb vizsgálati módszer 1883 nyarán végre az Igazságügyminisztériurn lf1elletáJ részére Budán önálló törvén,yszéki kén1iai intézetet állított fel: „Országos 
l\iűvegyészeti Intézet" elnevezéssel, an1ely az 1897-es IM-rendelet alapján ma is az „Ornzágos Bírósági Vegyészeti Intézet" nevet viseli. Felletár vezetésével ez a korszerűen berendezett ü1tézet - amelyhez n1ost n1á1 szakszen1él,yzetet is kapott -- han1arosan Európa-szerte híressé vált 

]3á1nulatos volt a 111unlrab.írása; otthonosan n1ozgott a toxikológia egész területén Közel 100 megjelent közlen1ényében a 111érgezóseknek nc111csak a kémiai, hanen1 klinikai vo11atkozásait is .ismertette. Felelősségteljes vjzsgálatai, a körühnények ininden1észletéhe behatoló anaJizálóképessége tette számára lehetővé, hogy akkmiban több nagy fel
tűnést keltő bűnügyben n1egóvja az igazságszolgáltatást a „J.ustizn1ord" elkö,retését61 Felletár derített fényt a metilalkohol- (faszesz-) mérgezések hazánkban azelőtt még ismeretlen valódi haláloká1a .. A klasszikus klinika..i tüneteket a n1érgezés lefolyásával: „A faszesz és általa okozott en1berirtás Magyarországon" cín1ű közlen1ényében publikálta 

Felletá1· kiváló n1unkásságát és igazságügyi vo·natkozású, lnérgezéses esetekkel kapcsolatos értékes felfedezéseit az akkori kmmány 1896-han előbb lovagkereszttel, később pedig még számos címmel és kitüntetéssel jutalmazta. 
Magas kor ért el: 83 éves k01ában 1917-ben hunyt el, Budapesten. Családja kívánsága szerint Sü111egen helyezték örök nyugalomra. 
Erdemeinek legszebb elis1nerése a.z a n1árványtábla volt, amelyet halála után egy évvel az Igazságügyi Minisztérium helyeztetett az intézet falába 

a nag,y tudós, a 111a.gya1 tö:rrvényszéki ké1nia n1egala1Jítójának e1nlékére Bár az en1léktábla és a régi intézet 1944 telén elpusztult, az ül azóta újra felépíttette és berendezte, 1968-ban pedig, az Intézet 100 é'es fennállásának alkalmából Felletá1 emlékére új márványtáblát is helyezett a falra A lnai Intézet falai között a klasszikus vegyvizsgálat mellett helyet kapott a műszeres analitika is Képzett szakgárda: orvos, g3rógyszerész, vcg}·ész n1unkatársak a n1é1gek izolálására a. kémiai inódszerek :rnellett az azonosítást és 1neghatá1ozást n1á1 a leg111ode1nebb inűszeres eljárások kon1binációjával végzik. Bádog bmkolatú ládák lezárt pecséttel őrzik azokat-a:z· „ele111eket", szervrészeket, vért és egyéb váladékokat, amelyek rendő1i feljegyzésekkel, boncolási jegyziíkönyvekkel Ól kez
nek. 

100 év távlatából visszatekintve megá!lapithatjuk, hogy a Jrén1ia se:rn volt n1entes a dogn1atikus tendenciáktól, amelyek hátráltattál< a haladás ütemét, és lejáratták az akkori idők igazságügyének tekintélyét is A mai Országos Bírósági Veg,részeti Intézet kétségkívül Felletár küzdelmes élel
n1űvé11ek eredn1énye, amely időállónak és továbbfejlesztésre alkalmasnak bizonyult 

Tapolca népe méltán büszke lehet nag3nevű szülöttére, akinek en1Iékét a 'l~óparton szerén) 
n1á1 ványtábla őrzi. 

IRODALOM 
Antal J A gyógyt:lzerész 10, G, 101-105 (1956) c\1-3 szóbeli közlések 
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])1 B. R é d ige r: Dr Pha1111. Enl'il l 1'ctletú1, t/1C founde1 of forensic chemistry o,nd w0Pke1 of toxicology ín Hungmy (1884-1917) 
E. Felletár, born in Tapolca, Western llungaiy, \\·as an excellent. pharinaceut.ical chemist of the p,ast ucnt ury and ofthe füst decades ofthe p1·esent one 'l'he J\Ta.tional Institute of Forensie Chemisty \vas füunded on his iniciat.ive; the gained also name as a fü1·e1unner of thc analytical examination of drugs and food in Hunga1y 

Dr. B. Réd ige 1: D1 pha,nn E l!'elletár, Gründe1 der 1nedizinischgerichtlichen Cheniie in Unga1n und hervorragender Toxikologe 
E FeJietáI, geboren in 'l'apolca, \var einer der he1-vorragenden Apotheker -Chemiker <les vergangenen .J ahrhunderts. Er wa,r es, der die Grundlagen der forensischchen1ischen Untersuchungen schuf und das Landesins·· titut !űr gerichtlich··.medizinische Chemie gründetc. Auch \var er eine1 de1 Pioniere in der A1zneimittel~ und ]\Tiihrmittelprüfrrng 

(Veszprém megyei Tanács Gyógyszertá1i Központja Tapolca, ,JVinkle1 Lajos" gyógyszertár) 

Érkezett: 19 i2. VI 5. 


