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GYÓGYSZERÉSZET

Az Ernyey József Gyógyszerésztörténeti Könyvtárról
&111odits lászlri
;\ bibliotéka rnagvút Ernyey Jó::::sl:/ gyüjtöttc össze. ;\
az ő nevét visclö 1948-ban 111egnyilt Gyógyszerészeti ivJúzcutn és a II. világháború után n1cgszünt gyógyszerészi egyesületek könyvtúrainak töredékéből áll. De szún1os kiválóságunk, így (/,: H'éber De:s6, Sperge/y Béla és
eb: Flab11ai János is gyarapítottúk a gyüjtc111Cnyt s;:üát
könyvtáraik köteteivel. Sajnos a vilúghúborús pusztítúsok és
gyűjtcn1ény

az utána következő évek n1ostoha viszonyai az úllo1nányban
pótolhatatlan károkat okoztak. Ezt az értékes gyi.íjtcn1ényt a
biztos zúzclúba küldés elöl d1: f!al111ai prolCsszor incntcttt:
rncg az utókornak. ;\ könyvtúr az egy't.:te111i Gyógynövényés Drogisn1ereti Intézetben 1968-ban nyílt 1neg. :\ 111úzeun1
ennek vezetésével d1: Zboray Bertalan ny. gyógyszerészt
bízta 111eg, aki (ÍJ: !Ieged1ís Lajos ny. gyógyszerész. tudo1núnyos n1unkatúrssa] közösen lcltúrozta fel az an;'agot Cs
kezdte n1eg a szakkatalógus összeúllítúsúL. i\Iunkújukat
1negnehczítette a zsúfolt. sötét könyvtúr és a nehl:z n1egközelíthctösége. Ezért a rnúzcu111 111<.ir az 1970-es években
tervbe vctlc a könyvek elköltöztetését. Tudo111úst szereztek
1978-ban a \'III. kerületi ivlútyús téri 1nüe1nlék jellegü, volt
Szent J(cresztély-patika rnegszünéséröL 1nivcl a közeli :\uróra utcúban az új szakrendelő-intézetben egy korszcrü
gyógyszcrtúr nyílt n1eg. 1\ patik<-1 helyiségeit egy évvel késöbb kapta 1neg a n1úzeun1 és ebben lényegesen jobb elrendezéssel helyezte cl az Ernyey Könyvtúrat.
:-\ künyvtúrat d1: Zalai Káro~r cgyetenli tanár, a lVlagyar
Gyógyszerészeti Társasúg elnöke 198 ! . szept. l 5~én nyitotta incg tGyúgyszcrészct, 1981. 12. sz<Ínl. 474--475. old.). Jvla
a könyvtúrat a n1úzcun1 könyvtárosai gondozzúk, ill. yezctik.
.'\z egykori officina (_111a o!vasúteren1) és az iroda egyben patika111ú::.c11111 is, rnely egy rnúlt szúzad vCgi g;'ógyszcrtúrra ernlékeztet. /\ könyvúllo1núny tekintélyes része
nén1et nych·ü k61niai túrgyú rnü. Eincllctt rnegtalúlhatók itt
a XIX. és XX. szúzacli 111agyar kiadúsú n1unkúk. gyógyszerészwgyakornl)ki. cgyctc1ni tankönyvek. 1nagyar gyógyszereket is1nertctö kiadvúnyok. i\Z egészségügy fcjlettségéröl
tanúskodnak a gyógyszerkönyvek.;\ hazánkban is hivatalos
\·ol! osztrúk provinciális, katonai és a 111agyar gyógyszerkönyveken kívül 111egtalúlhatók itt 1nég a nérnct. sv•Uci, angol. olasz. francia. an1erikai. orosz. cseh. hl'n·út és japán kiadúsok is. ;\ gyógyszcrészcttörténl:szek ina is szívesen fOrgatjúk a gyúgyszcrtaxúkat. Intézrnény- és patikatörténcti
szen1pontból nélkülözhetetlenek a gyógyszerészi zseb1n1ptárak: ezek teljes sorozata n1egvan a ktinyvtárnak. I\,lcgtalúlható itt az 1860-tól doktorált gyógyszcr0szck disszcrtációi
közül rnintcgy 650 db. i\Z orvostörténeti kézikönyvek közül
n1egtalú\11atóak azok a kiadvúnyok, inclyek gyógyszerésztörténeti adatokat is tarta!n1aznak.
.'\ folyóirat-úllon1úny nag,: obb részét a 111a/;yar 11ycÍ\'Ú
gyágys::.crés::cli s::.ok/apok teljes évfo!ya1nai teszik ki:
Gyógyszerészi Hetilap ( !862-!t>.+4). CJyúgyszcrészi K.özlöny ( l 8S5~· ! 9.+-+ ), Gyógyszcrl:szi l~ncsitli { ! 89J.- 1938), .\
Clyógyszcrész ( l 901-19 l .f. 1946-·- l 956 ). Ciyógyszcr6szi
1
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{1906-1914).

(1906-1944).

Gyógyszerészi

Gyügyszerészck
Szemle

Lapja

(1917-1919.

1936-19.+4), ,;\ ivlagyar Gyógyszerésztuc!on1únyi Túrsaság
Értcsítöjc ( ! 925-1949). ;\Gyógyszerészet és az .'\cta Pharinaceutica Hungarica legújabb szátnai is olvashatók. Olvashutók 111ég a Tcnnészcttudon1ányi f(özlöny. a Botanikai
KözlernCnyek, a I·Ierba, a 1'v1agyar I(é1niai Folyóirat, a Népegészségügy és az Orvostörténeti f(özle1nények évfolyan1ai
is. Száinos külföldi szaklap is n1cgtalá!ható. f\ könyvtúrhoz
tartozik 111ég egy rna is bllvülö gyágys::erés::.-adattá1: Szún1os ne\·es elhunyt szcn1é!y adatai között rnegtalú!ható a
n1úzcu111 adatlapja. szakdolgozatok jegyzéke. különlcnyo111atok és n1ás doku111cntu111ok. l'vlúr szán1os közis111crt élő
gyógyszerész is 1ncgküldtc az önélctrajzút, publikúciós
jegyzékét. Ez az Ernyey f(önyvtúr gazdag kinúlata. Ilyen
teljes szakn1ai gyüjtőkörü könyvtúr az orszúgban csak Kő
szegen létezik. .'\z orszúgos hírü nagyobb kön;'vtúrak
gyógyszcrésztörténcti része s•ijnos hiányos.
Igényes kutatóknak. doktorútusra készülöknck n1ég a
n1úzcu1n Orvostörténeti K.önyvtárát is ajánljuk, cin1e: Bp.,
11.. Török lL 12. Csak itt tahi!hatók n1eg hazúnkban az újabban incgjclcnt külföldi gyógyszcrCsztörténeti könyvek.
Tönénelini isn1cretek nélkül ncn1 építhetünk jövlit. Bizony·úra van rnég körünkben néhány gyógyszerész. aszszisztcns, aki szívesen kutatna n1últunk cscn1ényci után. Dc
ne 1nulasszuk cl 1ncgtckintcni a iVlútyús téri patika111úzcu1not! Egyeten1i h<dlgatóknak, asszisztensjclöltcknek is n1eg
!:.:dl is1ncrkcclniük szakn1ánk rnúltjúval, hogy czúltal crösiidjék bennük a hivatússzcrctct.
;\ könyvtár ncn1 kölcsönöz, anyaga csak helyben olvasható. Nyitvatartús: hétfün és szerdún 14--16 óra között van.
:\ 111úzcun1 közlése szerint szcrdúnként tovúbbi íntí'.:zkcdí'.:slg
szünetel a nyitva tartús. Pontos cin1c: \ 1 III., i\,{átyós tér 3.
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