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a nevekben közös és az állati drog n1oschusra
enged asszociálni, az a kellemes illat. Néhány jelentéktelen gyógynövén ynél előfordul ez a jelzett
név, de azokból az elmúlt 2-300 év gyógyszerkön~~rvei tanúsága szerint olaj 110111 készült. Egyedül a szerecsendió ohcj = Oleum muscatac destillatae::::::: Oleurn nucis 1noschatac, an1í hasonló hnngzású növényi olaj, de nen1 fííolaj. i\. szerecsendió
olaj és az állati drog - vagy szintetikus - inoschus illatanyag társítása nagyon erőszakolt lenne.
A 1noschus-fű név is1neretlen a szak.irodalon 1ban. A nérnet iroda.Jo1nban van 3-Ioschuskraut,,
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_'1.n1bcrkraut, de azokból scrn készült olaj. l\íagyarul a pézsrnafíi (Lencsés Györg;y: _-\rs 1nedic~a,
1570) és az útubraf(í név fordul elő elsc'ísorban a
C1entanrea. cyanus L. és a 'l1 cucriu1n 1narn1n I.J.
szinonl!nája ként. J~gyikből son1 készült olaj.
Ezek után abból a sze1npont,bf>l kellene tanulnuí..nyozni a jegyzőkönJrvet, hog3r vajon elírások
sorozatáról van-e szó, vagy· Ynla111i különleges
ba1assag_yar1nati gyógy:-;zerl~i11csr6l ·? _.\.z utóbbiról
aligha.
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~.\.. szcrzéí t,öbb ruint tíz éven át felkutatta é:; feldolgozta. a lassan fCloclésbc inen6 neves gyógyszerész Ernyey Jó::sef életútjftt. n1unkássúgú t. ITeldolgoz{tsa „ki\ {tlón kultúrtörtén et,i tnunkána.J~ érté7

kelhető.

}fa ]~rnycy .Józsefréil a rnúltban n1egjolent életrajzi leírásokat át.tanttlntún yozzuk. azt tapasztaljuk, hogy n1ég rnindig van ún. „fehér" fi_)lt az élet~
rajzi feldolgoz{ts han. rrndni kell azt, hogy Ernyey
.József 1nint szakíró is tühb é\~tizedcn út dolgozott,
élete során norn járult hozzá, hog3r fölcg „1~1agún
életéről" írjanak, így jelentkeztek a hiányosságo k.
,.,\ küzclinú!tban igen érdeke;; és ü:rjcdcln1cs gyógy.
flZCrésztüri.énet.i fHtyagoi~ kapta111 véietnényczé sre f' rÍl'jl
I·1:án Csehszlováki úhall 0-C\·allún - rnn: I-[urbnno\'Ó ólő gyógyszerészkol11.~giiir'il,· nki több Dvt.izcdcs rnnnk11
után nyugállornti!l ybi1 n1c1Jt, az 1885-hcn alupítou~ (11:.irdlyi IJI-ih/r)s [1850~U)02J gyógyszerész , 4982/lSSiJ sz.
l\I. I\ir. Dclügyn1inisz f:Pr cngcdélyó\·cl ) gyógys1.erltirÜ ·
ból. \.'áry kolléga igen érdekes leírási; ndot.t. a folkntn.
íott régi és nz új jogut/id (l97fi) gyógyszcrüir ró! inind
szak1nai, 1nind gnzdasúgi vnnatkoztisb an. :;\Iunküja szép
pé_ld.ó.ja l?lictne er;y 1nng,yar gJ·ógyszcrtó rtörténct 1ncg1rnsnnak is.

Ifa Ernyey .József úletúf;j:\nak leírásait (pl. dr.
Jlabnal..János és dr. ílcgcrliis Lajos n1unkái) Úfitanuhnán3'ozz uk, 1neg1ill<_1pítható az. hogy Ernyey
élete során dolgozott 0-C+yall{tn (volt Stara-Daln
is), do ott-ta.rtózko d{tsána-k „rninG-ségon, és ~u1nak
ideje pontat,Jan volt .
.._.\..hírneves gy·ógy~zerész J(n.zay Endre (lSíG1923) életrajzát kutatva.! \ 7tí..ry Ivún gyög}rszort{1rtörténeti n1nnkájtí.t {lttnnnhnán :vozva Ernyey ~f'ú
zscf életrajzi lc·írás{d1nz az alfthhi kiegészítést 1~u
do111 adni:
~'1..z ü-gyalla-i gyúgyszcrtú r alapítója l(irúlyi
1\likl/Js 1002. október :27-én 1neghalt. ezután a
gyógyszertá r jogosan iCleségére r~á1no8s!f J.lfatildra
szállt át, aki a patika vezetését gondnnkra bízta.
vagy bérbeadta. Váry kolléga több mint 100 év

távlatából telje.e; egé;.;zéhen no111 tudta fblkutat..11i
az ott 111üköd{) gyógyszerészg_yakornok1)k és gyögyszuré::;zck szetnélyét. J(utatt'lsai SOl'[ÍI1 n1c\gúllapitnt.ta. hogy Ernyey József a ,,feljegyzése k" siorin1
1860. szcptcruber 21-én ;";Zilletetti ]3élaud\-nt'ní>kon
. .. ,a:iinnúzituni t;a n u lruú n vai t el Yé!Jez ve f!V{Íf!\" f.17.CI~(~szrryn knrnokna k 1n0;1t ()-Ci vo~ilúra 'f Ssr) ~-18D l-ig-:
közben uvÖQ"vszerés~sc„gédi,
ll!aid
gyógy~zerészi ok levelet'~ Szc~·~ett. . . J(.'irúl.vi :Jlikl~):.:
ó-g-yallai gvúgy::;zcré-"Z halúla utú11 Ernye\.' ~József
n1rnt gyúg}'S~~rész (provisnr) tc\·ékenyl~cclett a
gyógyszertá than IüO~L június JU-íg ... Pkkor I\:.azay Endre vetfie út a g.v·ógyi':izorl<Ír vezetését. Ettfíl
az id(it.61 feltehot(íen 13 uda pe~tf_~n dnlgr )/,ott.

·-- l\-Iellékülte111 az ltiS;J-he11 ula1lit.fltt. gy('igy::zertúr épület;éröl eg:·· fényképet~. n.1ncl~"e!l f(azay
J!:ndrt~ é;-; íCle::;égo lútható. _,\ koraheli fén~vkép a
11(1stai hélye:rz(i 1enyo1nnt.a ~zt•rint. l!Jü:1-hen kt;~
oZÜll.
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