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Emlékezés Ernyey Józsefre* 
DR ZALAI KÁROLY 

JO érvel ezelőtt halt 1neg Ernyey J ózsej 11yug„ 1nú
zeq:11iifőigazgató, polihisztor, a 1nagyar gyógyszerész
történelem egyik legkiemelkedőbb művelője. Ebből az 
alkaloniból a szerző niélta~ja Ernyey eniberi nagysá
gát, t·udoniányos tevékeriységét, röviden össze.foglalja 
arnagyar gyQgysze'lészet érdekében ki.fejtett rnunkássá
gát ,~1 egállapí~ja, hogy JCmyey gyógyszerésztörténeti 
niunJcássága az ifjú gyógyszerészrie11tzedékben köve
tőkre talált, s e tudoniányág rnűvelése k·iterebélyese·
dett és elmélyült 

* 

Ha1111inc évvel ezelőtt távozott az él{)k sorából 
Ernyey József, az Országos Természettudo1nányi 
Múzeun1 ny fűigazgatója, polihisztor, a n1agya1 
gyógyszerésztörténelem egyik legkiemelkedőbb mű
velője. Az 1945„ évi, háború utáni viszonyok nen1 
tették lehetővé, hogy akkor sírjánál n1indazok a 
testületek, személyek búcsút vegyenek tőle, akikért 
és akikkel dolgozott rendkívül termékeny, tudo
n1ányos ered1nényekben gazdag életén át Sírjánál 
nen1 rótta le kegyeletét akkor a n1agyar gyógy·
nzerésztá1sadalo1n sen1, egyedül n1unkaheJ;ye nevé
ben dr Huszár Lajos, a 1\Tcinzeti l\1:úzeu111 éren1·
tárának igazgatója búcsúztatta. A Magyar Gyógy
szerészeti Társaság 1948. évi közgyűlésén dr 
liabnai János en1lékbeszédben 1néltatta érden1eit, 
s ugyanez évben az Egyeten1i Gyógyszerészetj I11-
tézet keretei között létesítették az Ernyey József 
Gyógyszerésztörténeti Múzeumot. 1974-ben a l\fa
gyar G.yógyszerészeti Társaság a gyógyszerészet tör
ténete területén végzett kutatórnunkájának elisn1e-
1ésére Ernyey-emlékérmet alapított és adott ki. 

Ma, halálának évfo1dulóján eljöttünk sfrjához, 
hogy en1lékezzünk Ernyey J ózsej're, a nagy inagya.r 
gyógyszerésztörténészre, a különlegesen nemes e1n
beri tulajdonságokkal fohuházott emberre 

A 30 évvel ezelőtti, sírjállál elhangzott búcsú
beszédből is kitűnik, amit az azóta eltelt 3 évtized 
-történeln1i távlatból -ugyanesak igazol: Ernyey 

*Halálának :30 évfordulóján a .Jíező Inue úti Xen1-
zeti Sírkertben eln1ondott inegernlékezés 

J ózsej nen1csak 1nint az Országos Természettudo
mányi Múzeum első főigazgatója szerzett nagy 
érdemeket enneh: az intézménynek a megszerve„ 
zésében, hanen1 sokrét-µ. tudo1nányos munkássága 
révén általánosan tisztelt és becsült nevet vivott 
ki n1agának A széles tudon1ányos horizont, amely 
é1deklődési körébe esett, a legkülönbözőbb tudo
mányágakat foglalta magában A botanika és a 
gyógyszerésztörténelem mellett művelte az általá-
11os művelődéstö1tér1etet, a nu1nizn1atikát, a he1al
dikát és a szláv nyelvészetet is, s mindezek mellett 
legszívesebben szűkebb hazájának, a Felvidéknek 
tö1ténetét kutatta. A sokoldalú tudományos érdek
lődés és ennek: nyon1ában járó, százakra 1nenő, 
nag.Y é1 tékű tudon1ányos közlen1ény feljogosít 
bennünket arra, hogy őt valóban az utolsó poli
hisztorok egyikének tekintsük 

En1beri tulajdo1isága.i közül naggyá teszi őt: 
végtelen szívóssága, fáradságot nen1 kirnélő ki
tartása, an1ellyel sokrétű tudo1nányos n1unkáját 
testi ereje végső hanyatlásáig végezte A sors ki
fürkészhetetlen akarata folytán sok csa1)ás.ban, 
betegségben, rokkantságban vo]t része, de ő erőS 
lélekkel viselte el mindezen megpróbáltatásokat, 
sőt ez erőt adott neki további szellemi munkájához. 
Balsorsú élete járulhatott hozzá, hogy egyéniségét 
a n1indenkin segíteni igyekvő készsége és meleg 
szíve je1Jen1ezte 

Tisztelt Kollégáim ! E rövid megemlékezés nem 
alkalmas arra, hogy bemutassam Ernyey gyógy
Szcrészeti és főleg gyógyszerésztörténeti vonat
kozású tevékenységét, tudományos n1unkáját, 
mégis álljon itt néhány kiragadott fontosabb adat 
életéből: 

A gyógyszerészi pályára az ugyancsak gyógy
s~e1észtö1ténész Csippék János nagytapolcsányi 
gyógyszerész ráhatása eredn1ér1yeként lépett, nála 
volt gyakornok és feltehetően itt került először 
kapcsolatba a gyógyszerésztörténelen1111el is. 
Gyógyszertáii műkö~ésének további állomása 
Kör:Jnöcbánya, Gazdik J áno8 „Megváltóhoz" 
címzett gyógyszertára. 

Az 1909-ben kiadott IIL Magyai Gyógyszer
könyv és az 1934-ben kiadott IV .. Magyar Gyógy
sze1könyv latin kiadása az ő nlunkája, fordítása. 

A Magyarországi Gyógyszerész Egyesület, a 
gyógyszertár-tulajdonosok érdekvédelmi szerve, 
1921-ben tartott közgyűlésén érdemeiért az egye
sület tiszteletbeli tagjává választotta. 

.A. ~íagyar Gyógyszerésztudo1nányi Társaság 
munkájába hama10san belekapcsolódott, gyógy
sz~résztörténeti tárgyú előadásokat tartott. A tár
saság 10 éves jubileumán ott találjuk a vezetőség 
tagjaj közö_tt. 
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Az 1925 évtől kezdve a Budapesti Gyógyszerész
gyakornoki Iskolán a latin nyelv tanáta 

Az 1937-38 tanévtől a Budapesti Pázmány 
Péter Tudo1nányegyeten1en a gyógysze1észtö1té
nelem előadója 

Mindezek mellett már 1896-tól kezdve állandóan 
és fürndhatatlanul harcolt a magyar gyógyszerész
múzeum-ügy előbbreviteléért, a gyógyszerésztörté
neti inúzeum felállításáért Ez irányú 111unkája 
csí1ájában először 1908-ban vezetett e1ed1nényre, 
a1niko1 gvűjtő n1unkájának eredn1ényeként a 
Budapesti Gyógyszerészgyakornoki Iskolán ki
állították - a Gyógyszerész által felajánlott -
g szekrénnyi anyagot 1928-ban Ernyey már a 
~iagyar Nemzeti l\iúzeumban re11dezett időszaki 
gyógyszerésztörténeti kiállítást mintegy 1200 
tárggyal. A kiállításra a kmabeli sajtó felfigyelt, 
s követelte a gyógyszerészeti 111úzeun1 ügyének 
előbbrevitelét 

Ez a néhány adat is bőségesen igazolja, hogy 
Ernyey József sokat és ered1nényesen tett a n1agyar 
gyógyszerészet e1nlékeinck 1negőrzéséért és pályánk 
előbbrevitele, megbecsültetése érdekében. Halála 
óta éppen egy e1nberöltő telt el; ma n1ár az új 
generáció a gyógyszerészeti tudon1ányok és gya
korlat zászlóvivője és 1nindennapos 1nunkása 
Ernyey sírja mellett állva teljes tárgyilagossággal, 
egyben nagy örömmel kell m~gállapítanom, hogy 
1nunkássága nein volt hiábavaló, inert az elhintett 
1nag ter1nőtalajra talált, az új generáció E1 nyey 
még élő km társaival együtt folytatja az ő mun
káját 

A_ Sen1n1elweis Orvostörténet! l\.iúzeu1n Könyv
tár és I..evéltár, annak budavári „Ara1i:y Sas Patika
n1úzeun1" részlege és a kőszegi, kecske1néti, sop
roni, győri, székesfehérvári patika1núzeun1ok lneg
testesítik Ernyey elképzelését, törekvéseit A r.óla 
elnevezett Gyógyszerésztör téneti Könyvtár a 
gyógyszerésztörténeti kutatók nélkülözhetetlen in
tézménye. A Magyar Gyógyszerészeti Társaság 
keretei között 1968-ban megalakult a Gyógysze
résztörténeti Szakosztály, amely tagjain kereszül 
n1űveli a gyógyszerésztörténetet, tudományos ülé
seket rendez, publikál, önálló időszakos kiadvá-· 
nyokat jelentet meg Gyógyszerésztörténeti Diá
riun1 címmel. A Se1n1nelweis Orvostudományi 
Egyetem Gyógyszerésztudományi Karán a meg-

AZ ÉLELEM HORGANY- ÉS HÉZTARTALMA 
KEDVEZ AZ ÉHELMESZESEDÉSNEK 

Ja.kesz, H Öst. Ap -Ztg. 29 (19), 365 (1975) 

_4._z USA-beli Atlanti.e Cityből é1kezik a jelentés, hogy 
az ernbe1i t-áplálékban található cink és réz n1ennyisége 
jfJlhJ1nző összefüggést mutat a koronaé1 eltneszesedése 
által okozott halálesetekkel 

Állatkísérletekből tudjuk, hogy az eleség nagyobb 
iéz. és ho1ganyta.rtalma növeli a vé1szé1u1n koleszte1in
szintjét, ez viszont elősegíti a koronaé1 elnieszesedésével 
já1·ó patológiás elváltozásokat. Az e1nlített tanuhnány
ban azt vizsgálták, vajon ez a tény hogyan vonatkoztat
ható az; e1nbe11'e. E célból összehasonlító 1néréseket vé· 
geztek a következő szempontok szerint: a.) a koronaé1 
ehneszesedése okozta halálesetek gyako1isága az egyes 
a111erikai nagyvárosokba:µ; b) az azon a környéken fü
gyasztott tej réz-, illetőleg cinkt-a1tah11a összefüggésé„ 

hirdetett fakultatív gyógyszerésztörténeti kollé
giu1n a ina fiataljai 1észéről is szívesen hallgatott 
tantárgy és a fiatal diplomás gyógyszerészek közül 
többen választják disszertációjuk témájául a ma
gyar gyógyszerészet története eddig is1neretlen 
egy-egy területének feltárását 

Ezek a tények azt mutatják, hogy Ernyey J ózsej 
munkássága nem volt hiábavaló, mert gyógy
szerésztörténeti 1nunkássága nemcsak követőkre 
talált, hanem kiterebélyesedett és elmélyült. 

A Magyar Gyógyszerészeti Tátsaság nevében 
igaz elis1neréssel és 1nélységes tisztelettel helyezcn1 
el a 1nege1nlékezés koszorúját Ernyey J Ózsef sírjára 

,U-p l{ 3 a.Ha H: Bocno~1tuf-la/-lUR o t1011ceifie .'JpHeu 

Bb1Brn11i1 r ilaBHbIH .n:11peK1op :\1Y3e5I, rroJI11r11crop, o;u1n 

11,.3 Ca!'l\h!X BbIAa1ow;i1xcH neHreneH HCI'OpHH BCHrepCKOt'l 

!ÍJapMariHH, tioweip 3pHCl1 Y'>·1Cp 30 JICI Ha3a;:r;. no 3IOMY 

C.ff:i.rqa10 asrop OŐCY)KlJ:aCT 'ICJIOBeqccKoe BCJ1H'-111C, HaYl!

HYIO .ClCHTCJibHOCTh 3pHeH, KparKO ITOJlbIIO)-'l{l{BaeT Ci'O pa-

60IY B Httrepecax BeHrepci<oH q1apMau111-1. Asrop YCTattaB
T1!1Baer, l!'IO JlCHTCJlbHOCTb 3pHel1 B OÓJiaCIH HCTOp1111 ipap
~taqHH ttauv1a CBOHX nocne.rr;0Bare;1ei1 B '\{OilOJJ;O/\l TIOKO
!!CH!11I rpap~1arr;ei:310B, 11 ,i:i;attH35I 06.nacrh' HaYJ<H c1ana 60-
rec ll11-1pOKOi1 11 1 JIYŐOKOH 

Di I<: Zalai: Erinne1·ung an ]Óz8ef Ernyr3y 

József B111yey, l\íuseu1n·Übe1diickto1 IL D, l>oJy
hisf-01, ei1H:JI det' he1vo11agcndsten Pflegcr (ÍfJI ungari
schen Pha11nazistengéschiohte sia1b vo1 :~o ,Jah1·en 
Anliisslieh dieser GelegCnheit \Vürdigt de1 'T e1 fassfn 
I~1 nyeys hunia.ne G1 össe, \VissenscJ1aftliohe Tfitigkf_·iL, 
fasst s0ine iin Intercsse de1 unga1ischen Pharrnazie 
du1chführte Tiiiigkcit ku1z zusamrnen E1 stellt fest, 
dass Et nyes A1 beit inbezug ituf die Pha.1 n1llz8ulen
gcschichte a.uf Naohfülge1 in der jungcn Pharn1azistcn·· 
Gcneration gefnndcn hat und dass sich die Pflege diese1 
Disziplin entfaltct und ve1 tiof1; hat 

I{. Zalai, lVI D : ln rneuioriaui József Eniye!J 

,József TC1nyoy, 1etüed ttiuseun1 dil·ecto1 gc1101n.l, 
polyhisto1, ono of the 1nost out-standing schola.1 s of 
flungar i<Lll pha111lftcists' histo1y harl died 30 years ago. 
On thi~ occasion, thc author honours the g1eatness, 
scientific activity of Ernyey and presents a concised 
su1n1na1y of his wo1k done in the interest of Hungarian 
Pha1n1acy. Tie .statos thu.t E1nyey's activity in the field 
of pha11nacists' histo1y ha.s füund füllowers a111ong thfl 
young pha11nacist g{-JIH-!J ation and that the cultivatio11 
of this displinec has intensified and g1"0wn io full pro· 
portion 

(Se1nni-elweis Otvostndo11iányi Egyetem Gyógysze-r
tára 1092 Budapest, Hőgyes Endre u 7.) 

Érkezett: 1975 X. 2 

nek rncgállapítása. A talált e1ed1nények azt iga"'olták, 
hogy az állatkísérletek tapasztalatai az e1nberre vonat-
kozóan is helytállóak (175) R. B 

POLIO-VÍHUSOK A HALAKBAN 
Smog Öst Ap.-Ztg 29 (19), 365 (1975) 

A Ohi0ago inelletti Fox fülyóból kifOgott pont,yok 
belső részeiben Poliomyelitis- és Ooxsackie-vírusok jelen· 
létét fedezték fel a1nerikai tudósok. l\:fivel a Fax folyót 
ne1ncsak ipa1i üze111ek vízellátására hasznosítják, ha· 
nen1 annak kiterjedt területein üdülőövezet is létesült 
-· ahol úszás 1nellett a legkülönbözőbb vízi spo1 tokat 
is űzik -, joggal féltik a szülők gyermekeik egészségét 
a fertőzéstől. Súlyosbítja a helyzetet, hogy az USA-ban 
szán1os gyern1ek ne1n részesült teljes értékű védőoltás
ban gyerinekbénulás ellen. A Polio··\-·írusok jelenléte a 
halakban a11a inutat, hogy ez a veszedehnes betegség 
inég korántsem tekinthető kihtottnak (176) R„ B. 


