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Gyógyszerészettörténeti közlemények 

~Yríf!yszert~zel 3J. 461--fi2. 1981. 

Ernyey József 

/1869=1945/ 

DH. HEGEDÜS LAJOS 

.c1 szerző l.;,özli Ernyey Józsej', egyiJ.:, utolsó nagy nui
(/!Jllr polihi::;ztor gyógys;:;erész-történész, az Országos 
Teru1.észettudoniányi .Jl úzelun első főigazgatójának 

valós élet1:iazát és /.:,i.etnelten gyógyszerész-i-orvostörté
neti 1nnnkússágának 'Vázlatát. Tizenkét évi k:ulatása 
8Drán élete edd-ig -isnieretlen, -illetve tévesen J.;,özölt ada
tait tárj1i fel. Ő volt, edd lefordította. " III. és IV. 
Jlagyar Gyógy8zerMnyvet latin nyelvre. Felsorolja a 
N é11raj:;i ..:.llúzenrn levéltárábari, az Országos Széche
nyi I(önyvtárbari é..; az Országos Tern1észettudo1nányi 
31ú.zcnni Történeti Gyűjtc1nényében talált - közel 
száz még fel nem dolgozott értélces kézirat /uigyaté-
1'át. Ismerteti kiizdelmeit, publikációit, a Gyógysze
részeti J)[úzenm f elállítá.fü érdekében. 

Negyven éve, 1945. október l-én hunyta. le sze
rnét a,z Orszáuos Ter1nészettudo1nánvi 1\-Iúzenn1 
első főigazgató]a, J!Jrnyey József gyóg)„szerész, az 
utolsó polihisztoraink egyike. Jogga,l viselhette 1nár 
életében ezt az epitheton ornanst, inert kiváló sza,k
író, historikus, orvos-gyógyszerésztörténész, bib
liográfus, 111úzeológus, botanikus, nu1niz1na.tikusr 
heralclikus, nyelvész, néprajzos, 1níívészettörté
nész. levéltáros volt egyaránt [l]. Véleményünk 
szerint n1inden 111n,gyv.r gyógyszerésznek isrnernie 
kell nagy tudósunk életét, inunkásságát. 

1. ábra. Ernyey József arcképe 

NapjlLinkbl1n '1 tudománytörténet ápolása újt1bb 
lendületet vett. Ha valaki, <tk.kor ő volt ennek egyik 
zászlóvivője, lelires kezdeményezője. l\Iellőzni, el
felejteni iuunkásságát a.nnál kevésbé lehet, rnert ha 
<LZ előbb felsorolt területek bármelyikének forrását 
keressük, el kell olvasni n1űveit, elővenni az Orszá
gos Széchenyi l(önyvtár, az Országos Természet
tudon1ányi 1\íúzeu111 vagy u. Népra,jzi Tulúzeu111 kéz
irattárába.n szunnyadó és őrzött közel 50 köteg -
n1ég fel nen1 dolgozott - többszáz tanu1111ányát, 
jegyzetét, hogy 111egtaláljuk u. gyökereit annak, 
n.1nire kíváncsiak vagyunk, a1niből okulhatunk (2, 
3]. 

.Munkásságából, megjelent dolgoztttaiból cs<tk 
ízelítőt nyújtlrntunk. Életútja, pályafutás<t, pár
huzan1os nlűveivel. l(utatása.i nem felszínesek, ha-
11cn1 a.Ia.posak. Egy-egy néhány o1da1as tanuh11á
nyáb<tn több éves elmélyedő munka rejtőzik. „Ké
pek a, gyóg:yítás r11últjából'' cín1ű könyv tömören 
így fogaJrna.z: „Ernyey J"ózsef sze111élyében valóban 
ritka tehetséget ka.pott a gyógyszerésztörténelen1, 
hiszen ön111agában egyesítette valan1ennyi szüksé
ges szakisrneretet" (4]. Nagyfokú szerénység, visz
szt1vonultság jclle1nczték, soha ne1n törtetett, soha 
nem hiv:1lkodott. Azonnal kitárulkozott, készséggel 
segített, ha valaki a, tanácsát kérte. 

Életét dr. Baradla·i János a lVIagyar Ciyógyszeré
szet Története 1930. círnű 1nunkája inú.sodik köte
tében (négy oldnJon) [ l ], dr. Il almai J ánosprofesszor, 
gyógyszerész-történész, a, I\'fagyar Ciyógyszerésztu
dományi Társ<tság Értesítőjében (17 old<tlpn) [G] 
ismerteti. A Révai Nagy Lexikon [7], flZ Uj Idők 
[8], a i\fagyo,r Életmjzi, a Magyar Néprajzi [9] 
Lexikonok [10] a, Ciyógyszerészi Szen1le 103U-es 
cikke, nllndcgyike szá1nos téves adatot tartalnu1z. 
Ezeket igyekeztünk tisztázni. rréves - n1ég a sír
kövére is rávésett -, születési éve, doktori, cgye
terni tanári cí1nc. 

Itt összefoglaltulc tizenkét évi kut.a.tó 1nu11kánk 
ereclrnényeit. 

I:FJÚSÁGA 

_;1. Nyit3·a rncgyei Bélaudva„rnok (1118' Itacsic
Dvornik Nitri6o\v) nlelletti Zábaván az erclészlak
lmn született 1859. szeptember 21-én (2. ábra). 
Édest1pja, sőt nu.gyapjt1 is főerdőrnester, vagyis fő
erdész. Tó1ük örökölhette végtelen ter111észet; szere
tetét, botn,nikai tudása alapjait. Édesanyja .Lud?cig 
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:!. ábrrt, J;_,'rnycy ::::dbriroi 8,:iilőhrí::n 

J ankci pedagógus di111.U:5Zt-iából szúr111a.zott. 11111011 nyerhette kiváló nyelvtndását, rnlivelt:ségét; tübh nyelven, btinnl is beszélt [ű]. Stijnos a róla szó](, életrajzok, 1negc111Jékezések, lexikonok világrajövetelét tévesen öt évvel későbbre, 1874-rc helvezik. ezá1tn,l életpályája leírásban zűrzavart kelfenek. Születésének helyes dátunult n.z 18Gfl. é'Fct a birtokunkbnn lev6 édesnny jn, irna-könyvének belst.i lnpjára írt bejegyzése [11], a gyászjelentése [12], a privigyei, rnajd a nyitrai gi1nnúzinn1 értesítói igazolják (3. ábra). 
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s. rÍ/11·11, r:rn_i11.:y /(h·,„·a11yjrí11rrk i1nu/,:i;,;_;11·i l1rjéJ/_!/,:1~s1 
.! 1Í':..'!1) J i 1! 87:. il f „;,~s/ rrlf 

Jiúr ifjú korában járta- a.z C\rdót, a iuezót, nüvényés itsványgyüjtéssel fogln.lkozott. I?riYigyé11 1870-bcn írat-ttik be a .. ~iinnáziu1nha, 1najd két Ö\' n1úlv<t Nyitrún i.is;.~tündí}as clüik fla. J :J.·/. 

GYÓGYSZERJ~SZI PALY,\:N 
_:\_hat főairnnúziu111í osztály elvégzése után (abbn,n n,z időben ennyi elég ,-olt-, hog:J a patikus pályára, léphessen) gyógyszerész rryakornok lett 1\:apuváron (\lavrecskn,3r János „Re111ény 11 pa.tikújában) ::thol tökéletesen rnegtanultn. n., szláv nyelveket [15]. Perfokt beszélt és írt cseh, görög, htin, lengyel, nérnet, orosz, rutén, szlovák, ukrún nyelven. 
Pmxi éveit letöltve, 1892-ben J\:olozsYÚrott bein1tkozott a, gyógyszeré.sz g_ya.Ii:ornokí tn.nfolyaanra, ;-Lhol gyógyszerész .)Ci;[écli bizonyít YÚn_vt szerzett [lG]. Lőcsén, llfolitor .Bélánál (LZ 1895 körüli időben 

se~édeskcclett [T7]. 
Elő unokrd1úg<.1 és keresztlánya. Ernpcy J!argi! 

ta.11árnű Poz::lonvhól írta,: „.J(Jzsl hát\·ú1n 11 léicsei, a l:a::;sn,L n„ pozso1lyil\-Iih1ilykapn a.]a.td „\1örös I:)~úk'-' üs a. kör1nö<._.'f-iúnva.i „i\Ic!!\-ált()" pa.i.ikúkha.n rníiküdöt t-. nlÍnt pro\;i:;,or ... , I\fi. rol~(1ntd. úgy tudjuk. hogy több hel.yen i;.; kisegített r1<1.tikákhan. Szeretett.. 1ninde11ütt. UqJa-szt:da.tot i'.zcrezni. kutatni. t.örténészkcdni flSJ.n .'\Z biznn:_vítfitt. hngy (iazdik .J únos k<Jr1niich1:t ny1i-i pH.i i kúj1ilnu1 Ern.vey dolgozott [l\J. 20. 21]. 

l\.övetni kd1et úllo1nús;t.inc1k útját. n1ert hihet.ellen levélt.úri ;u1ya.got- 2'.YÜjtött- ö:-:~ze riiunka-helycin. :J.Iúr lD é\·es korábaa1 eljegyezte n1agút <Ji 1núzsúkkcd1 több l<i,,p küzölte tárcáii és lenfl>-'Cl. nón1et. oro:-::z i'ordí túsa-it.. ..:-~ l)ehreceni-Na.uv\·úra.cli J~ilen6rhcll. a. l\L1c:vu.„rorszúgbou1, a I::I.azún1~·1;1u1. <L \«1súrnapi l}j:-Jágln~i"1 jelcllteE inog lrúsd. ~f.ikor fr1lkerü!t tt f(i,·iírosba,. zsurrH1.!iRzta lct.t. 
liírla.pírói tcvékeny.'-iép;o 1-:üzbe11 gycJµ:yszerészi úllo1núsheivei11 J?ozsonvb~t.n, I./íc.::;én, J{asSún, J(iirn1öczbánvAn n. !eyú]J Ll~rakha.n, szí;;('Jss1ic::rra-1 k11t:.~.t.ot.t.. l\:.ö1:ben júrta, nz or:-izúgot- . ..:\ feldolf!~>zut t. hegylijUH.t !inyag tónu.tküreinek helyei jeldlik útjút 18fl5-t6l. 
.--\rnikor fetkerült ;1 f(ívúro:slnt. n (_;y1Ís.c\--.'-.izeré:-:zi 

Heli_Ja.p belséJ r::ur:t:a.t.~u:·'><L Itt Jcle11~ek~ uiU~ ,!.fYÚfY;:;zeresz. orvostortenot1 tn.nul1nru1y,q. _,\z el::;u .,1~.:.:.:y régi. lioLLnik<t l 5G2-he11 · ~ ( 18\'JG). „I-'liesC'i gy(,µ-y;-;zeré:-:;z bead \"Ú !lV<t· 1 :32ü-ha.n". Szes:ed i i\IasZtík li 11!!<'1 nl6bb~c•.„ ;_\lagy;_~r rl'á.,-irati Innla., J;in-jc! az ()r.:.;z(L.uµy'úlési l~rtc:-:i ítJí kün von1a.t os kin.cl v~ln vUJ !( !'./. ~ze rz(íd -
tet1P IP ~1_. rnúlt sz1.izad vé.ge[\::~lé [2:(j.' 

TUDOIILÍ.NYOl:J MUNJU.s:of\.c:A 
i::rdeke:-; 111 u tduija, gyóp:.)':-iZCr(;sztürt f_'.1teí. i ;.;;.-:el ll · 

pfJ11tból ltula·ndus doktor 104'1-bcn n1cgjele11i ,.i"1rhlék ~vóuvszcrkö1ry·r;e 11 • inelybon a szcrz6 n.z ernheri és úÜ~1,t( ~-izelet., h6Jsrlr ~v(~~~-ító hn.t ásó 1- i~HH'!'t 1:i i (:~ ",júnlja (18fJO). , , 
J~ruvcv térnáit ritha„ tnérr l'"YÚ]La.lún IH.'lll. \·;u.;:1 <dig feick;lgozott a-nyagból 11~erft~:tto [2~J]. 
.-\ .. ~I\ibori µ:yó~yszerttir szcr-rozCE:-:c a. :0:\_\-1. ;-:z{L .. zadl 1u r i · · l 8D'7-be11--1uegjelont irásü ból 1negt ucl hat juJ.::. 

~10~;,~ ~1: J~eldapnthekerckr;ek k~:llett~ <~·- cstt-pa.i. t·ceLe;-; 1vov1i:oro!. q. ltnd:.-ere.~ ele-hni::·,zererul ,QoHdoskod-



niuk. Ezért szekér, ló járandóságuk nagyobb volt n, 
fclcserckénól. ,,.Egy 15ö3-ha.n kelt gyógyszerészi 

n1e1norandu1nról infor1nál 1807-ben. ICitűnő forrás-
1nunka: ~;\. ~zerzetesrenclck gyógyszertárai (1898}. 

·ra.1111l1nitnytLban betckinthctUnk n, kolostori ispotá
lyok hetupápolúsi rendszeréhc, a gyógynüvénykerl
jeibe, pa,\ikáiha.n _.\ kassai .•\ntidotariu1not () ele

mezte először (18\18). 
... ~\ Pesti.sjúrvún,vok lu_1.zú-nkba.n" (18U8) chnü 

dolgozatáhn.n pontn:; stc1tisztikát kapunk a.z epidc-
1niáról, a.z akkor hasznúlt gyógyszerekről. , .. A.dn.tok 
a. n1agy;1r gyóg-.~/szerésii 1·cnrl t(irténctéhezn (1808) 

1·. n1nnkáj:L hii\..nyt pr'>tlö. 

e\ „TA:\.A" PII AIDL\.CEl'TIUA l'Oi-50.NlEN

;-.;1s-l'6l t'í írt (.'kiször ( l8D~n. \\-~eber .Júnos eperjesi 

f61iír(_·). uyóg.)'HZerc.b.;z életét l 8~Hl-hen pnlllik{dta. 

:\ .,.'\ ;..:t:l«t.le <·or1111t 11111 tiirtónénetöblíl" cín1uH:l 
l \JOO-\Jn.n t<u1ul1ná11\·t kiizö1t. A . .. C1osnv1s és J)anlic1-
11u1s'1 ll!Ol-hen jele;1t 111eg. „.-\ n:1.gyszebe11i gy6gy
. ...:ze:rtúr felszerelése l;J:Jl-hl'n'' cikkét 1D02-hl111 acl
l ltk kf)zrc . ....-\ { ~yóg:y:;zcrészi I-fctilaplia. az „()lenni 
('a.rpa.t hiC'u 111' · -t:ól '-í ~t l HO·~-hen. · 

l~\:-:c') kün_v,·e az „1~le1H'h11s )fedica1ni1111nr' 1 lOO;J

h(•n lútut t napvilágot. 1nelyhcn J-la!!varorszú~ 

~ ,-óf!v;.;zerki1H::-;ét cloJQ:ozb1 fpJ. I~zck t's~1-i.: kirag[{-~ 
d;•tl \1é>ldák 12-l]. ' 

lDOS-han n1úr ()lvct.n 11:tu\· <t· tekint6lve. houv <1 

Bcliif!~·1ninisztériun'1 1netrh·\;,z,1, Ill. =viap:)'<tr CiJ-;6g~-
;-;zerküny,- sziivegének \;ttinrn. való !. 25] fnrdítúsá v;d. 
·\ Tl(-;,-n.i Nay>-~ 1_Je:-.:ikonn:i.k 111fu· incl11l{t..o.;nkor lHl l-

í. rí!ir,-1. Erllfl':!.f t/ l,·(;riiliJr:b1í11yat lci·1.'.lt!Í!'b1111 

(11.: iil/i 1tfr1/,· 01'1.'scl(all'lii _Art1ír /1u'1'Crf ,i 

ben L2ü] egyik szerkesztő tagja. „l\ia.jtényiak és tL 
felvidék" (1913) címíi rn1gy történelmi m1mkát 
Szeré1ni álnéven Odeschalch·i Artúr herceggel közö

sen írták. Ehhez n, ha,ta11nas 1111.'íhöz évtizedeken át 
gyűjtötték az anyagot. :\ körn1öci levéltár ótlon 
szobájába.n készült fénykép 6rzi a. két ::;zerz6 talál
kozását [ 27] ( 4. ábrn), 

2\Ia: tuclon1ánytörténeti forrásn1unkn, az lül2-ben 
kiadott .,Terinészcttuclonuinyi 111ozgaln1a.k a 

XVII-XVIII. száZltdbttn" című könyve (» Ter

n1észett-udo1nányi Társaság l~iadásába.n). Negyedik 

könyvét, n. ,, \~isegrádi \rár'i-at Lux l(ál1n{u11Htl 

ogyütt- írlák 1023-bri.n. 

J\:.ét. ta.nu\1111.lny<-i: a.z egri orvos-iskolát és a nagy
:-;zo111bat i egycten1 nr,-os-gyógyszerész képzését 
t úrjti elénk (102Gi. 

..:\ „ Pniy I\:.údcx ter111őhclye" ( l ~J27) írása első 
1 tyelverulékeink: eredetével foglalkozik. _..\z újjá
,..;zcrvezet t: .\iagy<t.i'ori:izági C~yógyszerész J~gyesület 
l \121. évi ( \:. 2G.) díszülé;.;én tiszteletbeli tagjának 

dh,ztolta [ti]. 
.~ Népjóléti }linisztériu1n u„ l \:. lví<t!!yiu· (:i·yÓQ:V

;-;zerkön)_.,. Hzövcgénck latiru·n, i:aló ._i~ordít&:;á~,·al 
bízta, 111eg 1D28~ban [28]. 

.-\ J\:.is .c\!ütdénüún „Or...-oHto...-á.bbképzés n, 11agy

:-;zo1nba.-ti eu1rctc1ncn" t<trtott e16a,dáslit nvon1tatüs-
han ÍB khccltltk (l\J27). " 

Levéltári kutatá.-;n.i közben egy borhélysebészle
µ:ény lopásáról :-;zólú okn1ányt fedezett fel. „Bor
liélvsehé:-;zeink ~l ::-\.\'III. r;zázn-dbn.n" n.z Orvosi 
f·[p'tila,pban jelent rneg. Ebbül a. kriinina1isztikai 

e8ethől 111egttHiii<1tjnk, hogy n1ivel gyógyítottak, 

111elyek voltak a kirnrgusok eszközei és nrilyen volt 
rnhiz11tnk (Hl27). e • 

I..ehi\inesch'.íen érdekes „Egy nérnet gyógyszerész 
B11dán l\"Iátyás és TI. lTlúszló udvrtrábru111 cÍinÍÍ 

cikke (111'10). 

Ötödik könyve (1034) „A CiyógyszcrkönyYek éK 
az új l\Ingya.r C-+.yóg;,-~Hzr.n·könyv la.tinságan. A bucla.
pesti gyógyszeré:-;zgya,l\ornoki t:anfolya.111011 és ;1 
l)rogisttL Iskolában szakn1rtihtg ő tanítotttt 1 111agyn.

riLzta a. ,<..;zükséQC!:i la.tin .szöve.uot. 
~[udásánti..k 'tárházát bot.a1~lkn.i tauulruányaivaJ, 

11épra.jzi knta,tásrüna.k leírásaival folyta.thutjnk. 
~r:yelvészeti té111ákn51 szóló feljegyzéseit is nagy 
hec.:shen La.rtották, 111ert. a. su111ér, a. türök, o, latin, a 
_....:.zlri,Y :-1z1tval: n1n.gya.rországi boütéséről több n1u11-
káj1ih<.tn értekezett, 

Növénytani szcn1pontból figyelen1rc u1éltók: 
,.{)rvo.shotanikni kert.jeiuk a X'/III. század elején 
(lflOS) írt dolgoza,ta és n. ,,J?ozsonyi hota,nikns kert 

kn,trtlóunsn, 1G5l~b6i" (l~)lG). J~zek betekintést en

L:ednc!~ a, rÚ!.!tnúlt f!YÓ!:!:-;,-·nüv{~nv- és díszpal'kjaink-
hrt„. '- . · '- • • -

Néprajzi gyüjtései főleg it :F'cl\-idék t{t.jairól szár-
rnn,zt~tk. · 

f-íato<lik, hoteclik künyvét :::.zerz6Liirsúv[tl 1Car.std 
\[\:.nrz,veil) Ci:ózával eg:-.~lltt (1D3:2-:JS) adták ki. 
Nagy inunkájuk círne: fel.s6111agyaxorsz!Lgi bá

nya:vílrosok né1net népi színjútékui'i. l\ínjd egy élet 

:-:zorgos a.clatgyüjtésc fekszik ebben. 
Szo1le111i terinékei közé sorolható a lládióbitn tar

(! ift. p]{;ndás;d a-z oro~z. a. ('seh. <L szlovák iroclalo111-



no 

róI. li hangszóró cseh és szlovák nyelvóráit sugározta, [29]. József nádor l\Iűsmki és Gt1zdas{1g Tudo1nányi Egyeten1 is felkérte t1 cseh nyelv tanítására (30]. Széles köríi tárgyismerete 1Llapján művészettörténeti, éreu1tári 1 ciinertani tanuhnányai is n1egjelentek szakkönyveinkben, szakla1)jainkbau. Ha,talmas kézirat a,nyagát feldolgoza,tla,nnl őrzi az Országos Széchenyi Könyvtár (22 kötegben) és i1Z Országos Természettudományi Múzeum Levéltám (38 kötegben) [2]. 
Tudományos munkásságához l<Lrtozik a, Bud•1-pesti Királyi l\fagyar Pázmány Péter Tudományegyetem Bölcsészkarán 1936-37--38-39-es tauévekben hirdetett gyógyszerésztörténeti előadáscü [31]. 
A „KiB Almclémü1" Buclt1pesti Tuclományegyete1n proü~sHzor~dbóL t1dju11ktusaiból, álló baráti tári-:ias(tg ne1ncst~k a. fehéra,<;ztalnál viitttkozott tudonu'tnyos. kulturális kérdésekről, lutneru ünneretterjesztű elfodásokat is publikált. 
Ő is mint lelkes tllg, többször ta.rtott tudós kortársttina.k olőitdásokZLt. l\íagyarázaitokban bővelkedő kiráodllláso!mt is [32] szervezett. Aktírnn részt veet n l\Iagyar IGráJ,y:i ~rer111észet.t.udornányi 'l'ársa,ság életében. 1930-bn,n kinevezték :t l\Ia.g:yar Biológüti Kutatóintézet ü1nácsábt1 (33]. l\140-ben " Néprajzi Társaság titkáránt1k választottti. Több szaJ;fap közölte tanulmányllit: a Gyógyszerészeti Hetihtp, Értesítő, Közlöny, az Etnográfia, az Archeológiai Értesítő, a. l\fa,gya,r Heritldika.i Társaság :Közlönye, a Botanikai Lapok, a Természettudoznán:yi I(özlöny, a, Nurnizrn::ttikrd J(özlöny stb. 

Ernyey szoros baráti köréhez ti1rtoztak többek közt: Ambrózy 1\Iigazzy István gróf, Biró Lajos, Eckha.rt Sándor dr., .fla.rsányi Pál dr., Herrua.nn OLtó, Jávorka Pál dr., Gombocz Zoltán clr., Kittenberger I(álmán, ICuzsinszli:.y Bálint dr., Szekfü CJ,yuJn, dr., Szebellédy László dr., Zirnn1err11ann _'1goston clr. és rnég l::iokan. 

A lllAGYAR NEMZETI i\IÚZEUl\IBAN 
Életrajzírói, a lexikonok tévesen közlik a.zt in, hogy 1908-ban (39 éves korában) került " 1\Iagya.r l\íe1nzet.i l\lúzeurn állo111ányába . .ti valóság~ hogy 1903 iiszén lépett be a Múzeum Népmjzi Tár Könyvtárába. nrint fizctésnélktili gyu.kornok. Ezt alátán1n-sztja az Ernyey csa,Jücli lu1gyatékába.n felbukJrnnt Bálk!f Z.sigmond (1873-1939) neves etnográfus, a llfagym· Nemzeti l\Iúzeum Néprajzi [3,1] Osztúly iga.zgatójánttk Ernyeyhez intézett levele . . ~\ l\Iagynr Nen1zeti l\Iúzeu111 inár 1905-beu 10ntos 111egbizást ad neki. 1908-ba.n felvidéki néprajzkutnt:ásra külclik. _4_ I\:Iúzeu111ot képvÜ:~eli az 1911. évi drezdai nen1zetközi egészségüg:y-i világkiá.llítáHOn [35]. 

(J-yors karriert futott be. 1927-ben az Országos Hzécheny'i I(ön~yvtárból út.helyezték a.z Ére111tárba.~ ahol 1928-ban igazgató [ 11] lett. 1934-ben az Országos 'rcrrnészettudo1nányi l\Iúzeun1 első főiga.zgatójánnJ;;: nevezték ki. Innen rnent nyugdíjba, 1D37-ben. Ez évben n1aga3 korn1iinykitüntetésben [3G]. résr.esítették. 

J. úbl'a, _·1.:: „l:.:r11ycy .Jú::.scf" T~atil•an11ísc1u11 uicgnyitása JUJS-ba11. ]1alról jobbra álló: 7'hú1~11 Ot::.11, l'rtb<Ín l:.'yon, dr. Csipl:e Zoltán, dr. i·é!(Jh .A11Cal, Baln1sil: 1''cre11e, Lring ])éter. E'l6tte: :rabdn Í',:r;o111uJ, nu1)d dr. líalniai Júnos, I:'chir Lds::!ú, d1·. J(cdl'cssy (Juürgy, Jlolnár ::lll1crt. [}!nel: balról jobbra: (lf:rŐ .lfil·lós, 1''ara:1ó .')'ánrlor. dr. Jlo::.srJi1,11i Súndor. ,','::.ékcly .ft1H~ 

Efü\T\"EY i~::> ,, MAGYAg PATIKAJIÚZEU:.\l 
.„:-\ llHLQ:Vil.1' pa,tikn 1núzeu1n fel{L{lítása. l'le:yébell :;zóba-n. í~·;lsha.n kiizdüt t. _q szúzad elején lJ ö:S lelkes egyetenli hallgatók L 3 7] 1 gos-ba.n n1egnyitották n buda.pei::iti gyóg:y:;zerészgyit.li:ornold tanfolyau1 hel'visérréhen a. C~vóo::vszerészi l\Iúzeurnot. i\z első \·iIághŰború kitö;és'é" után Ernyey ezt a-z anyagot átYittc a l\.Ii.tgyar .Ne111zeti l\fírzet11nha. ~~ Tanácsköztársa.ság idején Ernyey, l(arlovszky ({eyz{tva.l közösen kérte rti küzoktatá:,d népbiztosti hogy engedélyezze az önálló P[Ltika l\Iüzeu111 felállítúsút. ,Jn.vasln,tuka,t elfogadt ük, és elrendelték a. J.\Iúzeuru 111egn:yitó.sát. Sl~jnos ez ne111 v~t1ósulluttot t n1eg a T~tnácsköztársaság hukúsa. 111httt. Ernyey tLZ n.n.xc:i.got egy kiúllíláson bemuUtttLc JD28-ba.n [38]. Alnmi rnegva.Iösítitsát HHÍr nc111 élhette 111egr ruert csak 1 n~18-ba,n a:va,ttitk fel a-z Ernyey J'úzsef Gyógy::;zerészeti l\Iüzeu1not n f'.[{j~ycs 1.Bndre nt c:úba.n [30] ( 6. ábra). 

Ernyey kuta,tú::;a, ::;zurgalnui-s g,yüjtésc nélkül rna. nen1 i:rrönvörküdhet nénk oly soh. válogatott ritka etlénil;cn.~ túrg:yba,n <t. 8c1nr~1elY•·eis ()r·~~ostörténeti l\Iúzcun1ba.n. ahol lUG-1-ben kapott helyet a. gyííjtcn1é11y. 

U. ábr11 . . ·L:. „f;'r11yr::; ./rí:::.srj" 
(; .'!'Í':! :1s:-:1; r/s::lii;'t1 · ,; ,.fi f\- ii fi _111•/rÍ r ul 1·r1s1!j11 



GYÓGYSZElU~öZET Hl 

BETEGSÉGE 

Életra.jzi besz{unolónk nc1n lenne teljes, ha hé
roszi türelernrncl viselt betegségéről nen1 szólnánk 
néhány szót. Rokonai szerint bal bokája az első 
világháború idején sérült n1eg, a,rnikor a, 1\fltgyar 
Nemzeti Múzeum megbízásából a belgrádi múzeu
mot leltározht. Pozsonyban operálták meg először 
1920 körül [ 40]. i\Iásodik műtétje 1936-1940-es 
években lehetett a Bakay Klinikán, ahol a jobb 
lábát csonkolták. Innen került a János Kórház 
tüdőbeteg osztályára [41]. Ajkát panasz soha nem 
hag3rta el, sorsát oly rnegadással tűrte, hogy 1uég 

lrnláht előtti időben is íróasztaln{tl ülve [42] mun
káin szorga.lrnttsftill dolgozott. \.iidá1n volt, s terve
ket szőtt [ 42]. All:tpotlt 1945. szeptember második 
felében rornolha.tott 111eg. 19•!5. október l-én haj-
111tli -1 órn„kor 7G éves koráb~1n cscnclesen elhunyt. 
Klü:tfalkj:t eliitt a gyászbeszédet dr. Huszár Lcijos 
1i, 1\Iagya.r Ne111zcii l\Iúzenrn ére1ntúrána.k igazga
t <'ijtt, lmrútja tm·tolta, ['!3]. 

~'1z Etnográfia 1045. ev1 Néprajzi l:Iírcibcn 
S::cndrcy Ai.:os húcsúzt<ttla [H]. 

·oíHzes sírcn1lékét a, l\Iczű Jn1rc úti Neruzeti Sír
kert 34-1-Si p:trcefücjáh<tn úllílolták fel. A húlás 
utókor na.gy tudósunk en1lékét a Bu<la.pest, l\Iátyás 
tér ::3. sz. ·a,líttti 111üe1nlék pnitikáhítll 111üködű, Er-
11.yey J.ózsef nevét viselő gyógyszcrésztörténcti bib
Jiotékáva,l és a. I\Ia.u:va,r (iyóg:yszerészcti Tiírsa~ág 
{dt"l lni4-bon kiadott emlÓké~·cmmel őrzi [3]. 

Büszkék lehetünk iutgy példti,képünkre, Ernyey 
Józsefre, mert szívó.s :-szorgalon11nal, önképzéssel 
küzdötte fel 1nagát <t l\Iúzeu1nnál a legrnagasa.bh 
pozícióba, és hátrahagyott 111unkáiva.1 óriási tekin
télyt szerzett a, gyl·Jµ_y15zerészi tudo1uánytörté11et 
fórurnán*. 

*' J~:rnvcv .Józs0f 1n11nkiis:.iúr.::ünak rész\ei.t::,; felsor(1\üsa 
!llCgtu!f.iÍ!1tltó H (i_yógyszcrészltHlO!IJLÍllyÍ 'J\il'SUSÚg J~I"lC
SÍtűjC X:S:l!. úvf. 3-'1. sz. Bp. l!J48. 72-79 oldnlain. 
lli:\truhngyotl 72 köteg kézir1tiainnk li~tüj<it n C+yógy
,.;zt~rúsztörténcti J)iáriu1n 197-!. iivi ll. sz. a 90-91. nl1ln
lon közli. 

!. IJuradluy-Bársony: :\ l\Iugynr C:-yüg.v:-;zort.iszet ti.ír
i.énctc. Budn11esii, 1930. JI.1'0111. ü78. p. - :Z. JJr. llcgcdiis 
Lujos: Ern)'CY József. GyógyszcrészUirté1u:;t.i l)iúriun1. 
B11d11pcst, 197,1. a. szó.111, G!J. p. - a. lJt. llc;1cdi1s Lajos: 
J~ruycy ,József. Gyógyszorésztürténcli .Uiáriurn. Budi1· 
pcst, 1975. 3. sz. 92. p. - •!. J)r. ~·lntall .fó::.w:f: 1\:L·pck a 
gyógyítús 1núltjoi.ból. Du<lapcsti, 1973. 30. p. --G. l~rnyey 
,J úzscfnck IJozsonyLau élő, Ernyey l\Inrgit. rH'\·li unoki1-
l1úgu últ.n\ ktil<lött levelek és fényképek. - H. f)r. f-laltnai 
János: l~rnlékczés Ernyey_ ,Józsefről. l\Iag_yar Gyúg.Y:::ze
rósztudoinü.nyi 'l\irsnsüg J~:rtcsítöjc, Budapest, 1948. 4. 
:c;z. GO. p. - 7. J;:.óvi1,v Nagy I„exikon. 13udapest-. 191::!. 
VI. küt:.. GU·L p. - S. Új ldök Lo:xikonn. J3udupest, 193li. 
IX-:S:. kötet, 1219. p. - 9. Orl11ta,11 Gyula: Ernyey 
,Tózscf. Néprajzi Lexikon, 13udnpcsti, 1977. l. r1:ut11. 
722/2:l. p. - 10. J{cnycrc8 _-fgncs: Ernyey József. J~iet.
rnjzi I~e:xikon, J. Tocn. -1±,1. p. Bndupcst, 19GS. Gy. Szl0 
lil:~9. VIT. 22. 29. p. - 11. .'\z l~rnycy l\:úlnuin ós n esa· 
!üd üllnl úüulott dokutne11tuniok. -- 12. Gyászjelentés. 
- la. :\ I11:ivigyo-i (Nyitra tn.) I.::egycsrcn<lick ulginuui
zinnnín11k :E~rlcsítöi 1879/80. é\·ekból. - 1·1. Nyitrni IZó· 
111ni I\:aio!ikns fűgin1núziun1 'J'ndósíti\·án.vni. Nyitra, 
] SA1/S2. 53. p., s2;s;L 91. p., 83/84. 79. p., 84/85. 49. p., 
85/SG. 5:3. p., Sü/87. 53. p., 88/89. 5:~. p. - 15. IJr. Putnoki 
I.1t1:dn: „T ... titognt.ús n \·i!üg egyik legjobb ltti.inistüjünál". 

()yógyszerészi 8ze11lle, Bt1tlnpest., 1940. Ga2. p. - lli. 
G.vóg;:szcrészi .l·Ietilap, Budapest:, 1892. ü05. p. - 17. 
J/ olitor J;Jéla: Lt'.ícsei g;;ógyszcrész düturn nélküli \eve\f! 
( 'sippl~k .J 1inushn1 .. - l S. f{észll'L _l~rn;:ey :\f argit le\"Clt.''
l1til. - ID. Jnn(1vjtik11é, néhai C+nzdik ,Jünn~ kür1nüczb1i
nyui gyúg_\.SZPrl•sz l1'Üllyánuk \c:\·c\t'. -·- :20. ]~'rnycy J ó::sef: 
\·oltn111 t~n is \·a!al1n ... (+yógyszerészi J·[ct..ílnp, 13udupcst 

19:~7. L s/' .• ---·~!. Jli.„·sejc JJút (Pozson.v) Ern:-·e;.· .fózscf 
1111(1kni'it'('st"nr·k, (:g.Y!·l.r~11ii \l(1ccns11ck szóbeli kiizlt.;Sl'. 
-~ 2:.!. Erny1_•y .JúzsC>f levele dr. Hor\·iit·h ,Jcnőbiiz, 19·10. 
- :!:l. [Jr. Jfuto!c,„·,11 Jliklás: T\:iinyv és iroduln1i gylíjte-
n1é11:>. Budupcst, 1910. l:l2. 11., :21;). p., :lat>. p. - :l·L 
fo:rnl/l:,lf Jú::tN:f: lli\·utn\ns g:-·úµ:,vszereink jegyzéke 
177,!-l !JQ.L (.:\!agyar C~yóg:-'szerész _Egy!t't kindúsn, 1{11-
(lnpest, 190.).) -- 25. }~rnvev belü~v1ninisztéri11111i t11eg

IJízatüsn tt J l ! . }!agynr · Cfyúgy::;Z~rkiiny v szi'•Y«g..Snt;k 
l11Linrtl fordít.1i::;!Írn. Fiudnpcst. 1908. - 2{l. l~(:,·ai Nagy 

Lexikon. Bud!qivst. 101 l. I. kii!. 52. !'· - ~7. Ernye~· 

.József jeg\·l.l'tl' u ktirn1iiezhü11\·11i luv(1\türhól. Ciazdik 

.JtiooB u~g(:s \e\·l:lp1qiírjiin. - ~b: 1:\lq1jól(di :\Iini~zü;ri11111 
niegbízntüsa tt i \ .. ..\ln.gyar G.\·(:11;ysz.-do:iin,\·\· szi·)\'t'gÚHt'k 

!nt.inra vnló fordíitisürúl. Uudiqwst. !\J:!~. - 2D. ,\'::őts 

f:.,"riuí. n ..\Ingynr '_[\:\ufonhin11<itl\k) <"·s !~1i<li<'i ignzgill.ójú· 
1uck fulkér6 levele. 1920. \', l 7. túi·rnag\·ar llY!'lYoktniüs 
111cgtnrüiBárn. ~ :10. ){. kir. ,j('J!.:'t:f ,·i;id(lr \!iieg.\·0tcni 
!\:iizgnzdasií.gLu<lo1nü11yi l\:nni11ak f1,lkét\_·.,_í. est·!i 11;;e\\·
<'1nl!~ iarüisúrn. J3tH.lap(·st, l\J:l.L X. 2 .. 1n:1:-;. \"!. 2., iu.t:l. 
\"_L :-)0. - :ll. Dudtq1<}sti 1\:inilyi :\lngyar l'iiz1111i11\· [\:tr•1· 

TudonHi11ycgyet.eu1 .E\·kii11y,·1·i. l \udu [Ji'::il. 1 fJ:lfi.:__ l H:i 7. 
,- :i2. }Jartlu1 J,~"tnín - Í'.iirdu· f,'.-::s/;: :\ l\:i:-: . .\kadén1in 
.i:.! esztendeje 1000. ()\(1ndüsliig. Bt1dnpt':H, 19·! \. 22:l. 11. 
·'"-:la. Ernyey ,Júz.-;ef kine\·1·z1'.:-:v a :\lugyar Bioh'i,i.;ini T\:n
tntúintézel 'l'nniii::sábn. Hud1q1es1. IU:lti. !\·. i), -- :l·L 

!Jdtl:y Zsiy11uJ1irl: 1903. Vl l L J:l-1ln írt h•\·d!·. Ih1dtqw::;t. 
- ;)i1. ;\lugynr .::~crllZC>ti :\lúzt•tun j1·l1·nt.é:-:<~i. 19_0·!-l!Jl·L 
Buil11p('::iL - 30. l:~rnyoy .h)zsc•f1•t il ,JJ !11!:"-'Hr 1~rdernrend 

ki'i!.c'.pkcresztjével tünt.clik ki. Budnpesi, JH:l7. XL 10. 
.~ :11. lc.'nty0y .!6::s<f: .:\ i1atiJ.:_111núzeun1ok iigye. (}.vúgy
::iZPrészi.1H.101nú11yi 'I\irsnstig Ert t'sit<íje . .Púpn, l H28. V. 
l. p. -- a8. Jiarosné, L11008i Jlrír/11: :\ :\fag:~·ur li-yúgyszt.'· 
n:::;zi :\I ÚZl'Utuok kelet kezl:::ie. t.-iv(i:.r\·sz •. :részf\irt c:111'1 i 
!.Jiii!'iu1n,. Budnpcst. 197,L lfl. ,.;z1inL :_ ... ::-i9. Ernyc~y .l<'iz,.;l·f 

C~yóg:-·szcrészct.i ?--fúzc11H1 l!H'guyiui:-;1t. :-iznhail Nl\p, Bu· 
diqwst, 19-!N. - ·10. f)r. 1~·rny1.:,11 Upu!u f!)1JJ'\"n:1 \i'\"till1Pli 

\.;(jz\éHt'. .:\Iiskolc. 1H7.L - .! \. f!r. lfu...;::1ir L11i11s szúbe!i 
kiiz\L~se. Budnpl'st, l!J7:L -- ·!'..!. [Jr. l\..ru·l"rti (/(:.:a \e\·(~\i·. 
t'nanonbnl111n. 197·L - '!~!. ÍJr. fl1u»::1ír Luios /!\'Úszht:· 
~;zé(le. l\Ingynr l\fúzeu111, Budiqll'st. tH.\;). Ü2. rl.' - 44. 
.<::.unrlrep .·!l:o,~·: Er11ypy ,Jó;:;;r·r. Etr111;:rnifia. l~ti(lapP:-;i, 

1 fl-LS. ~O. p. 

JI. )\.ere;\ 10 rn: ffoJ1cr:r.Ji 3pneu (!Sti'.J..-/~).J:i) 

,-\!J'rop cuoG111aeT l!CTl!HllYIO \Íl!Ul'pa1jH!!O Cioil\l'(iJil ~lp!!l'll 

11;u1uro J[J lJOCJ!C;l!lllX úo.:11,i11nx !JCl!l'l'pC!Zl!X no:Jl!l'!!CTU

pnti, (i1ap.„l<i!lC!lTOH·llCTopn1.:on, 11epuon1 r:1a1n1oro ;u1pt·1,:

Topa rocy;iapcTllClll!rJ!'() I\iy:ieH EcTt:CT!\Cl!Hi,!:\ Hay1.;: l! 

CXC,\lY ern ;\eHTe:JJ.l!OCTl! ll FllT(lpoií 11!.J;\(!!Oll!YIUCH po;11, 

1io:1yt111;1:1 pa1ícrra !J(l ncrnp!!H ~j10p:.1a1111n 11 .>n:;u1n1111H. 

B ::o;g~ 12~:tcTiH:ii 11cc;1e:11lH;rreJibCEoli :tt::HTe:11,1111cT!! aB

TOP pac1q11i1naeT ;l\l c11x nop l!e!l:n1ccTH1,1e 11;n1 (l!l!H<ÍOl!l!o 

llyCí;1111\o!lalil!1>!e ;·lall!ltire. On Hepeuu;~u11 111. n J\r. Be11-

repc101c <J>ap.\l<ll\Ol!l'll Ha :!aT!ll!C!\!l!i J'l:lbll~. rJepe 1l!IC.'!ll

!1JTC5I f!ül!TH 100 etnc ne oúpalí0Ta11111,ix 1Lel!J!!.,1x py!·:11-
111iceií 11axo;uuu11xc}J B apxnne :)TJ!11rp<:Hjin11ec1;:1iru 7\\y:1eH, 
!\ r~ncy;l,"IJ1CTHC:!!l!Oií S111Í.'ll!OTL'!\t: 11.VI. Cet!('l!l! !! ll l lcro

Plll!CCl\(JÍÍ l(o;1:1eEltlljl rocy;\;;pCTUCl!llU!"O I'.ly:~CH Ecrl'

CTlll'llllb!X l·J;1yK. ,\irrop 11:1:1:n·;1l'T 1ínp1/íy í-lo;+:t·ijia '.:lp!!el! 

:1;1 cn~1:1a11nl' i\1y:ieH 'liap.>1a1t111i. 

L, lf !' g ,. d íi e': ./ IJSCJ!h l·:rll!JC.'f ( 1 :-)f)\j ·--1 n.(tJ) 

,\ :-;kctch i:-> !.ii\-r•u '11\ Lhf' curricu\\1111, <'::ipeeialh· <1!! t],,. 
l!1~(í\·it .. y I'l'l.'1tc~l tn rnedi\.'.al nnd I•hnr1011<:('\lth·1~! liisto1·y 
of .Jnsi,'ph _Ernyey. fir,.;t director uf tho KntiPnttl ,\l11s1.'Ulll 

11f l'-YnL1u·n! llisiory. (JTlP •lf th;; gr<'nt- f-lungarinn p11\y-
1nnths. 

Durin!.!: his t-\n,[v<: V!'tll' !"<..'Sl'ill'Cb nulhnr revenb Pt'!'ors 

nucl rH;\\·-fat\:'. 1ud~n1;w11 up [11 H•J\\. r<·!1tl\•d i" Eni::r·y':·' 

\.'.OUl"Bü of lift.•. 
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lie \VUS the translator of t:.he III. und rv. f{ungarian Phat1nucopaea into Latin. I-Ic strugglccl for cstablishing thc 1\Iuseu1n of Pharn1ncv. 1\uthor n1cntions o. vu!uuhlf! inheritnnco of nbout hunclred 11Htnuscripls of hiin, uncJa. boratcd so far, to be founcl in the archive of tho ::\Iusenin of Ethnography, in tho Nationul Library, Széchényi und in tho historicul col!cction nf thc 1'hltionul :i\Iirncu1n of Natural .Fiistory. 

1.„ }! e go dű s: .fó::.stj I:.:rnyey 
Das Curricuhun vitae SO\\·io dcr (-j.rundrifJ dcr bor\·or-1·ugenden phur1nazcut-1nedizinhistorischon 'J'ütigkcit von .fózsef Ernyey, cincr <lcr lctzteu grollC'n 1111gnrischcn Phar1nazeut-l·J istorikcr l)ol v·histors, dctn crstcn ({encrul. direktor <les Lnndc.o.;in11sot11;1s fiir Nut:nr\YÜ-lscnr:ichaft-, liil· clcn das 'I'hernn cler .-\rbcit. Nuch 12jührigcr FnrschungB· nrbeit konnt.en clie bisher uubekannt.en bz,\·. fehlerliuft publizierten Daton gckliirt \YO-rclcn. József Ernyei hat·. das III. und IV . .:\rzncibnch ins ]~uteinischc Uhersct-zt. ln der .Arhcit. \Yird dcr :NllclilafJ von ]~rnvei, lJcste!tcnd 

1t11s nnhczu h11nd8ri., iin ."\rcliiv dcs l\IusclunH fiir Volkskundc, ín tier Litndcsbibliothck Széel1crn·i und in df'r 1-Jit;torischcn Sa1nn1!11ng dPs J__,ands1n11scut-ns fnr Nntur-
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\visscnschaft gofundenen, bisher noch nicht aufgearbciteten, "'ertvollcn l\Iunuskripton, nngofUhrt. A bsohlief3ond "'el'den clio I\:iin1pfe und dio Publikntioncn Íln Interesse dcr Gründung des Phnrn1az0ntischcn l\-Iuseurns gcschil-dert. · 

*Ilcstu110 cn Elspcranio: 
D~ro I,. 11 eged ü s: .lú:::sef Ernyey ( 1S6fJ-J[i.J5) 
La aűtoro pnblikigas ln vcrun biogrufion <le ,József !Ernyey (nnu el Itt lustaj grundaj hunguraj polihistoroj, far1nuciisto-historiístoj, unun generula direk:toro <le la Lundu NuLurscienc(t i\-Iuzco) kaj Ii substrekito rnoncias ht skizon de liit farn1aciistu-n1cdicinhistoria verkado. Durn sia dckcltijaru csplorluhoro ln, nűtoro nutlkovris ln gis nun nckonutajn aú erure publikigitajn indikojn do lin \·ivo. Li estis tiu, Jüu tradukis 111 III-un kaj !í/.un l{ungarnn li'annakopeon al latina língvo. Ln (tűtnro denornbrus ln hcredajon dc - proo;kaü cent - ankoraú no priluboritaj, valornj n1nnskribajoj, t.rovitnj on nrkivoj de lit Etnogntfin Z\1117.co, dc I,,r1ndn Bi!Aioteko Széchényi k11j on la I-Iistnriu I(olcktn de Landn Natnrscionca :\Inzeo. Fino ln tiütoro knniµns liajn luki.ojn por st1crigi Furinucinn l\íuzenn. 

(Budapest, Oházá1 A. 11. 19. --114(1) 
~-.:l'kozett: 1 D8t5. X. -!. 

Biolor.:·ical Suhstunces. Interuatioual Stan~lanb 
· and Iteferenee HPugents l!JSH. 

IHolúgitli anyagok. 
:\t•nn-;etkiizi :;tandanlol;, i~s alaprPU~l'llSek 

fVorld llcalth Ory(l!IÍ8ation 0DJICL'tl l!JSI: !J:l oldal. +·ÍI· · l{J 8wfr. U US dollár (Ií_r1pl1•tt1~1 (111f!Ol11!,fl'l1ncia é;-; 8J!anyo1 f0rdihíB d()l.·észiilctben) 
Ez uz új kötel- ki1ksinfur111ációknl- tartnl11inz táb!ázn. t.os fnrr11i'tban ne111znlközí biol(hdni stu1Hlanlokról t"s 110111-zot-küzi ]Jiológini ttlaprcugcnsoi(r6!, ilZ{!k liozzlÍf<irlietősé-gérDI l·s jellen1zús{•ról (s1Jel'ifiktil'ir'1). 
:\ hiolligini stnndnnlokut:-, <Hllt:l.rt:k a köny,· l1~gnnt;yobb n.:sz('•t u!foglnlják, nzt'~rt. l\itt'.sÍt:.•UJ~k, hogy n neu1-1,eti vnp:y a 1niudenn11pi 11H111kábnn hasznAlt stnndard(Jk aktivitüsiit- kalih1·1Ujiik 1::s hogy ezek bi(Jlógiai nkt.h:itástit ncrnzet-küzi cgysl·gckbr~n fc.jezhess(~k ki.~\ :-t1111d11t•d 1n·1·. pnriítu1n 1nini1ik csak lnhoratúriurni elun1zés eé!jitit- s1.0J. güljtik. 
:\ kiill,Y\" nnpt'nk,··;.;;-. fr·h:or1Jlúsbnn ki"1zli nz antibioi ikuiuok, antii.rstek, antigének, vúrkészítinény('k 1::-; lin· f;onló anr1H„;ok. endokrÍHolói„dni ké.szít-n1ények t'.·s ehhez hasonló 1~n)·ngr')k ,:.s kHlünf01Ü any1tg{~snporiok .:;t.nnd1u·d. jaiL l\Iindt•n anyngc·soporlrn vo11ni.kozólng nlfnhet.iku.:-, sorrendben sorolja fol H stundurd kt\szíl1n6nyt•ket-, az ílh1t.6 laborutórit1n1 ('Íll1e i~.s nuve alatt, nrnely lnrt.-jn (~s forgn!ornba hozza Pzcket ftz unyiigokaL ::\Jindegyikei nwgne\'"CZik éf; bio!ógini aki.ivilúsúvnl jcllc1nzik, ntn('lyel 1:gész szil1uokknl f(!jeznok ki neutzet.közi c;:r.y:;l•gt)khcn 

ntnpullúnkt~nt-; nhoi s·;.iiks6ges, az cgysl•g súl.rdefiníciójút is 1ncgadjük; !t fonnát., a1n:1lyhl'n nz an;l-"n~ l1f:;.;1.erezhr~l(1 a !ahtH'nióriuinból: a slandnnJ \ 1pvezPt (~;:;f.n(•k (.\·{d-; id1_•. \"(l!Hllkozó irodainli hi,·i:ükozi.isokul. · 
..-\ könyv 1nüsodik fü része l11:1sonló infonnú<·ió!~ní nyújt. 1101'í-izct.közi bio]t'Jgiai nln1irengnnsokrDI, n11iuly(:k(•t 

főleg nhb61 n célból hoztak létre, hogy 1nn~ns spet'.ifi('iüisú „vonntkoztntiísi" anyngnkknl szolgiilhn,ssnnak n rnikroorgnniztnusok vngy tcr1111.~keik nzonosításíiliuz, ,.tt· la1nint. HlÚs hiolói.dni nrn·1t:.;ok nzonosítiisiihoz. arnelyck bel('!!BÚgt:!k diagnÜsztizúitis~lrn szol!::;ülnuk. ' ,..-\ ~bc;fL•jező r:Gsz új biológiai st.i~'ndutdoknt sorol fel. an1elyek hovezelése 1negfontolás tiiq.r.rn, i;nlnrnint- olyan hiolóc:iai Ps !:!'.\'Ó!!VRzcrészet-i .,vo11utkoztntií.si'' 1tn.\·ap:nknl, iírnelyc·k·,-~t r;·Í;ir nr·111 }la,c:z.;11ílnnk. 

Ennek n kötelező úrvényű líst.únnk n közlése repru. 1.olltfilj11 ogy részét- 1uu1ak ll \\' r-ro t.ürekvésnek, a1nely arra irányul, hogy tiz egész vihi,::;on egysógesitso azon biológi1_1i pn·•.piu·Aüttnok ]1nt.úkonyságának vng}' specifi. <·itásrinak jolölésúl, 111nelyekut u 1negelózésb011, gycígyitüsbnn vagy a bctegsép;Pk dingnnsztízúhísúhnn aikuJ„ 1nnznuk (2():{.J-). 

. !lfl 

,\ ter111():Jzet patikúja 
Olúh .·!. : Ii.os"nith J\.önyl-'l:iudó, 13udapc8t, 1DS7. 1'crj-.:-1{cln1c 5,:3 ..15 ·ív, 115 oldal, ::::8cb/:i.Jnyv 11uJrct, karton !.~ötis. .-f n1 SO l"t. 

t'zt.~nt,-G_yörgyi ..-\l!Jt.,rl 111ondtu: „~(·111 gyógyszer nz. n1nt.dviknnk nincs 111ellékhntásn." Fia:vc!etnro llH~Jtó 11\t'g1{JlnpÍl!Í.S nnpjilinkban, n1niknr n g.};Z1gyszerfogyasz
tá;,; vi!dg::lzert.n roha111osnn nő. I\:ü!önöse11 veszélyes az 
11g~·n1H:sak el t.urju<lt ü11gyt'1gys;-;en1J(;,.;; n ii..lhbft~!o olyt1!l uyúgys::.er ;.;zcdé:;e, atnc!yeknek egy1nüsr1l vnló hntiísüt a laikusok neHI is1ncrik. I~ könyv or,·os szerz6jo rivtizcdek óta nPnH~sak knt.utja a tcrrnészetes gyógy1nódoknt-, hn· ne1n azok (!\'nkorlnti n.lknln1llzúsiivnl is foi;lalkozik. Js. 1nertc•ti nz(.i!(at_, n tetikat.-, tunelyeket- a ten„n(:szet kínti!. Olyan i,;n1ernti:k1'L ud !.~7,ekr61, 'an1elyek bírtokúbun ve,.;z/:!\·t.elon i..i11gyói:rvító 1nóUs1.erckheZ folva1nodhntunk. Arr;t is biztat~vhc)~y gyfíjisük, sztí.ríisuk 6:; szakszeríícn 
túrolj11k otthon ('znkPt a gyógyfüveket:. .Arra is fölhívjn a figye!lnünkt:i, hogy n bet:eg:;égek 1nogcló7,ése vugy a baj l'lhrí.rít.ii:>fl t'.:rdPk(;I H'n 1ni u helyes i iiplri!knzfÍs, 11 1nogfeh~IC• 1;!etn1ó(I. :\ kii11\"\'" \"l~f!(:•n fölsorol 21. 11i)v(\n\·j kivonntot 
! art.n!JtlHZÚ .f.!yúgy;..:zprt;, rnujd liU ckiÍ1t(:st nd' n t01na irodnllniínil, külön j,.; fiilbíva n figvelinet azokra ll köny\"f)\;:rt•, nrnel\·ekben az énlcklódöl~ t.eakcven':k ö::iszeüllíl~isokat i.nliíl!i.at.n11k, vuln111int úi-1n1ttntüst. knphntnak r()· lux{H•iós f!\'"ttkorlntokhoz . 

. .\ kön}-'~>e(::-;ko a nngyközi.in:-;(,g :;z1ín1rin1 ké::;zil.lt, de jr'J 
lenIH!, hit a:t, Or\·osoh:, g\"Óf.!\"'SZ0rés1.t:k lü~zi:ÜL;vé\Jun i~. ott fr•kíidnr: rnintn!!v t'tnfr~k·v~tetóként. lJiztnttiSkúnt ;tl't'a. hní!v no111t·sak t'1iblt•Uákk<d, Q;\'"Úri készitrnónvekkcl lol\r:l gvót,;\·Ítnni, ve!.!\·ük ig\~nv!J,: 1nind f!rakr11bbnn nzck Iú;!yf:it ~- n ier;;1t'~;.:zp( J.:ii'ií'rÍthr•lt•ii1;n p1>.tiküjút i,.: 
(~(::r:-). 


