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A gyógyszerészettörténeti múzeumok 

története - 1
 1872: budapesti Iparművészeti Múzeum (gazdag régi patikaedény 

gyűjtemény már 1873-tól; Kőszegről a patikabútor 1910-ben idekerül)

 Első hazai kezdeményezés (1887): Kolozsvári Magyar Gyógyszerészeti 

Múzeum (az Erdélyi Nemzeti Múzeum keretében)

„A kolozsvári egyetem gyógyszerész hallgatóinak segélyegylete Bőckel Samil 

elnöklete alatt tartott gyűlésén elhatározta, hogy egy „Gyógyszermúzeum”-

ot fog létesíteni.” (Gyógyszerészi Közlöny 3 (1887) p. 223)

1903: Orient Gyula is a Magyar Gyógyszerészeti Múzeum felállítását 

szorgalmazta. 

“Sokan inkább a nürnbergi Germanisches Museum-ba küldték 

emléktárgyaikat, eszközeiket, és nem a hazai gyógyszerésztörténeti 

gyűjtemény növelését tartották szem előtt.” (Gyógyszerészi Közlöny 19 

(1903) No. 8. pp. 125–127.)



A gyógyszerészettörténeti múzeumok 

története - 2
 1905 (átalakítva 1977): Debreceni Városi Múzeum, majd Déri Múzeum –

Múzeumpatika részleg - Arany Egyszarvú patika berendezési tárgyai 

(Rothschnek Emil ajándékai)

 1890-es évek elejétől Budapesten (Karlovszky Geyza, Nagy Gyula, Traxler 

László, Andriska Viktor, Forgács Dezső, Ernyey József, Koritsánszky Ottó és 

sokan mások)

1906: A Nemzeti Múzeum keretében, a néprajzi osztály gyógyszerészeti 

gyűjteményeként megalakult a gyógyszerésztörténeti múzeumi részleg. 

Fő pártfogó: Ernyey József (1934-től a Nemzeti Múzeum főigazgatója) 



A gyógyszerészettörténeti múzeumok 

története - 3
 1934: Mozsonyi Sándor vezetésével anyaggyűjtés a Gyógyszerészeti 

Intézetben

 1948. október 11: Mozsonyi Sándor és Halmai János fő érdemeként, a két 

fenti anyag egyesítésével: Ernyey József Gyógyszerészeti Múzeum amely 5

évvel később, 1963-ban az egyetemi intézetek bővülésével kapcsolatban 

megszüntette működését.

Anyagának nagyobb részét átvette a Semmelweis Orvostörténeti Múzeum

(1965), kisebb része a Budapesti Orvostudományi Egyetem Gyógynövény-

és Drogismereti Intézetének kezelésében maradt.



A gyógyszerészettörténeti múzeumok 

története - 4

 1965: Miniszteri utasítás szabályozza az egész ország területére vonatkozóan a régi 

gyógyszertári berendezések megóvási, illetve védési jogkörét (19/1965. (Eü. K. 18.) Eü. M. – M. 

M. sz. együttes utasítással módosított 44/1962. (Eü. K. 20.) Eü. M. sz. miniszteri utasítás)

 1965: Semmelweis Orvostörténeti Múzeum (1971: Semmelweis Orvostörténeti Múzeum 

Könyvtár és Levéltár – SOM, majd SOMKL) – szakmai-módszertani felügyelet

 1968. 09. 27.: A gyógyszertári berendezések védetté nyilvánításában, a védett 

berendezések ellenőrzésében, a szükséges átalakítások gyakorlatában alkalmazott 

irányelvek (Antal József) – Múzeum/műemlékpatikák



A gyógyszerészettörténeti múzeumok 

története - 5
Gyógyszerészettörténeti, illetve patikamúzeumok/kiállítások

Kiemelkedő gyógyszerészek: 
Halmai János, Nikolics Károly, Horváth Dénes, Szigetváry Ferenc, Rádóczi 

Gyula, Lóránd Nándor, Grabarits István, Szabó Lóránt, Lárencz László

 1923-: mohácsi Kanizsai Dorottya múzeum

 1965: SOM – Képek a gyógyítás múltjából, benne gyógyszerésztörténeti 
emlékek, a Szentlélek és a Magyar Király patika bútorzata 

 1968: soproni „Angyal" Patikamúzeum

 1971: Kőszegen a volt jezsuita patika épületében állandó kiállítás

 1971: győri Széchényi Múzeumpatika

 1974: budavári Arany Sas patikamúzeum (SOMKL)

 1975: székesfehérvári ,,Fekete Sas" Patikamúzeum

 1977: nagykállói Korányi Frigyes emlékház – Angyal patika (Budapestről)



A gyógyszerészettörténeti múzeumok 

története - 6
 1978: SOMKL: a volt Szent Keresztély patikában: Ernyey József Gyógyszerésztörténeti 

Könyvtár

 1980: kőszegi Arany Egyszarvúhoz patikamúzeum

 1982: szegedi Móra Ferenc múzeum – patikamúzeumi részleg (Megváltó patika)

 1983: Kiscelli Múzeum (Budapest): Arany oroszlán patika

 1983: mezőberényi Helytörténeti Múzeum – Oroszlán patika

 1985: kecskeméti Orvos-Gyógyszerésztörténeti Múzeum (ma Katona József Múzeum)

 1987: egri Telekessy patikamúzeum

 1988: kőszegi Fekete Szerecseny patikamúzeum és gyógyszerészettörténeti könyvtár

 1990: pécsi „Szerecsen" Múzeumpatika

 1990-es évek közepe: vértesacsay Kazay Emlékszoba

 2014: tiszavasvári Vasvári Pál Múzeum - Alkaloida ipar- és technika-történeti kiállítás

 2016. 03. 23.: ceglédi Kossuth Múzeum – A gyógyszerészet emlékei (Farkas Pál időszaki 
kiállítása)



A gyógyszerészettörténeti múzeumok 

története - 7
A gyógyszerésztörténeti múzeumok szervezeti típusai

 Múzeumpatikák/védett műemlék gyógyszertárak (57 db., a 70-es évek elején védetté 

nyilvánított bútorzatok)

 Általános múzeumok szűkebb tematikus gyűjteményei

 Általános, illetve helytörténeti múzeumok gyógyszerészettörténeti kiállításai

 Szakmúzeumok gyógyszerészettörténeti kiállításai

 Önálló állandó gyógyszerészettörténeti kiállítások

 Időszaki gyógyszerészettörténeti kiállítások

 Magángyűjtemények (magánszemélyek, gyári gyűjtemények)

A (helyi) politika szerepe a patikamúzeumok életében: 

 Pártfüggetlen, a helyi vezetők kulturális szemléletétől függ

 A technokrata konszolidáció és stabilitás hiánya



Az MGYTT tevékenysége a patikamúzeumok 

fejlesztésében
 Alaphelyzet: 2012-vel bezárólag teljes mértékben elvesztettük a gyógyszerész-

muzeológusok nemzedékét és utánpótlás nem volt/nincs.

 www.gyogyszeresztortenet.hu adatbázisa alapján információk szolgáltatása

 „Virtuális patikamúzeum” (fotók, mélyebb szakmai információk, régi receptek, stb.)

 Közreműködés kiállítások tervezésében (szegedi Móra Ferenc Múzeum)

 Részvétel múzeumpedagógiai eseményeken, előadónapokon

 Múzeumi témájú kutatások:

 Patikaedény- és –fiók-felirat projekt (Szeged, Kecskemét, Segesvár, Székesfehérvár, 
Kőszeg, Békéscsaba)

 Rényi Péter: A Móra Ferenc Múzeum patikatörténeti kiállításán látható gyógyszertári 
bútorzat gyógynövényes vonatkozásai, Szeged, 2014.

 A kőszegi és a székesfehérvári jezsuita patikabútorok fiókfeliratain látható materia 
medica összehasonlító elemzése

http://www.gyogyszeresztortenet.hu/
http://www.gyogyszeresztortenet.hu/wp-content/uploads/2014/08/A-M%C3%B3ra-Ferenc-M%C3%BAzeum-patikat%C3%B6rt%C3%A9neti-ki%C3%A1ll%C3%ADt%C3%A1s%C3%A1n-l%C3%A1that%C3%B3-gy%C3%B3gyszert%C3%A1ri-b%C3%BAtorzat-gy%C3%B3gyn%C3%B6v%C3%A9nyes-vonatkoz%C3%A1sai.pdf














Magyar Orvostörténeti és Gyógyszerészeti 

Gyűjtemények Egyesülete
 A magyar orvoslás és gyógyszerészet történetének kutatása és bemutatásának segítése 

tárgyi emlékein és írásos dokumentumain keresztül, a muzeológia eszközeivel

 A tagok orvos- és gyógyszerésztörténeti és muzeológiai ismereteinek gyarapítása

 A hazai és külföldi orvos- és gyógyszerészi muzeológia tanulmányozása és kutatása

 Elősegíti a orvosi és gyógyszerészi muzeológia eddigi eredményeinek mind szélesebb 

körű megismerését, belföldi és külföldi terjesztését

 Figyelemmel kíséri a magyarországi orvos- gyógyszerésztörténeti múzeumok, 

kiállítások, emlékhelyek és gyűjtemények életét, működésüket támogatja, előmozdítja 

hasonlók létrejöttét



Köszönöm a megtisztelő figyelmet!


