
1. sz. kép 

ERNYEY JÓZSEF 
(1869 - 1945) 



, 
ERNYEYJOZSEF 

(1869. IX. 24-1945. X.1.) 

105 éve született ERNYEY JÓZSEF gyógyszerész, egyik legna

gyobb magyar gyógyszerész-történészünk, polihisztor, a magyar 

patika muzeum-ügy egyik lelkes uttörője. Halála után róla nevez

ték el az 1948-ban megnyilt gyógyszerészeti muzeumot, Jelenleg 

pedig a - Semmelweis Orvostörténeti l\1uzeumhoz tartozó - gyógy

szerésztörténeti könyvtár viseli nevét. 
, 

ERNYEY JOZSEF neve nemcsak a gyógyszerészeknek, a termé-

szettudományokkal foglalkozóknak, a történészeknek, a nyelvészek

nek, az éremtan, a népraJz, a cimertan kutatóinak Jelentős, hanem 

az ORSZÁGOS SZÉCHENYI KÖNYVTÁRBAN, a NEMZETI, a NÉP

RAJZI, az IPARMÚVÉSZETI, a TERMÉSZETII'UDOMÁNYI MUZEU

MOKBAN is közismert. 

Egy régi kötelességnek teszünk eleget mikor a születésének 105, 

évfordulóján és a lVlAGYAR GYÓGYSZERÉSZ TUDOMÁNYI TÁRSA

SÁG 50 éves Jubileuma alkalmából - melynek lelkes, aktiv egyik ve

zetőségi tagJa volt - megemlékezünk róla. De nem csak ünnepelnünk 
, 

kell őt, hanem ujból Jelképes emléket is kell állítani ERNYEY JOZSEF-

1\'EK. 

Az utókor méltó emléket pedig csak ugy állíthat neki, ha személyét, 

élete folyását, munkásságát bővebben ismerteti, az azóta megtudott 

UJabb adatokkal kiegésziti. 

ERNYEY JOZSEF életraJzi adatait, munkásságát még életében, 1912-

ben a RÉVAI NAGY LEXIKON 6, kötete (1) ismerteti, melynek munka

társa volt. 1927 -ben ugyancsak a RÉVAI LEXIKON XX. kötete (2) ER

NYEY JOZSEF későbbi müveit sorolja fel. 

"A :MAGYAR GYÓGYSZERÉSZET TÖRTÉJ\'ETÉBEN11 (3) Dr. BARAD-

1. \l JÁNOS (1873-1948) 1930-ban megJelent munkájábanx (II. köterében) 

x A két kötetben 35 alkalommal találkozhatunk nagy polihisztorunh 
nevével), 
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,.. „ 

ERNYEY JOZSEFROL magasztaló életraJzOt, irodalrni tevékenységét 

méltató 4 oldalas cikkét olvashatjuk, 

DR. HALMAI JÁNOS (1902-1973) ne:nrég elhunyt professzor - nem

zetközileg is ismert gyógyszerésztörténészünk - A Magyar Gyógysze

rész Tudományi Társaság 1948, évi (IV, 9,) közgyülésén tartott ERNYEY 
, .. 

JOZSEF' halála után emlékbeszédet. Előadása megJelent a i\1AGY AR 

GYÓGYSZERÉSZ TUDOMÁJ\"Yl TA~SASÁG ÉRTESITŐJÉBEN (4). 13. 

oldalon keresztül ismerteti ERNYEY JÓZSEF életét, munkásságát. l 
, 

ERNYEY JOZSEF neve nem ment feledésbe, mert az 1967 -ben meg-

jelent J\1AGYAR ÉLETRAJZI LEXIKONI. kötetében (5) ezt olvashatjuk: 

"ERNYEY JÓZSEF (187 4. IX. 21. -1945. X. 1.) etnografus, nyelvész, tör

ténész, s természettudományok történetének kutatója. Gyógyszerészi 

tanulmányait a budapesti egyetemen végezte. 1895-től 1908-ig gyógy

szerészi szaklapok és más szaklapok munkatársa, ujságiró. 1908-tól 

a Magyar Nemzeti J\1uzeum alkalmazottja, a NépraJzi Muzeum érem

tárában müködött, 1934-től a Természettudományi Muzeum főigazga

tója, a budapesti egyetemen gyógyszerésztörténet előadója, 1937 -ben 

nyugalomba vonult." (Az ismertetést dr. HALMAI JÁNOS 1948-ban 

megjelent közleményéből meriti (4). 

Dr. ANTALL JÓZSEF a Semmelweis Orvostörténeti, Muzeum h. főigaz

gatója könyvében (14llfellemzően tömören fogalmaz: "ERNYEY JÓZSEF 

személyében valóban ritka tehetséget kapott a gyógyszerész történelem, 

hiszen önmagában egyesitette valamennyi szükséges szakismere·tet". 

Ez az adathalmaz nem tükrözi vissza mindazt, amit életéről a gyógy

szerészeknek, a gyógyszerésztörténészeknek és másoknak még tudniuk 
, „ 

kell ERNYEY JOZSEFROL. 

:Ismertetnünk kell kutatásaink eddigi eredményeit, feltárni még nem 

közölt szerteágazó munkásságát, illetve a róla megjelent ellentmondá

sokat helyesbitenünk kell, összefoglalni ránkmaradt hatalmas kéz1rat

anyagát. Közlésünk a teljesség igényeit nem elégithetik ki, mert két 

évet meghaladó kutató munkánk csak vázlatos irányt mutató állomások „ 
összefoglalása. Célunk ERNYEY JOZSEF életével, dolgozataival, Jegy-

zeteivel, kutatásaival tovább foglalkozóknak munkájához segitséget 

nyujtani, ezért csak azoknak felsorolására szorítkoztunk, 
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A tárgyilagos életrajztörténeti kutatáshoz tartozik a valóság is-
„ 

mertetése. ERNYEY JOZSEF életéről szóló beszámolókban többek 

között születési évéről, tanulmányairól, gyógyszerészi pályakez

déséről, muzeumi müködéséről közölt tévedéseket kell kijavitanunk. 

ERNYEY JÓZSEF CSALÁDJA 
/ 

ERNYEY JOZSEF emlitette, hogy családfáját 1222-ig tudja vissza-

vezetni (4). Pedig ősei a XI. századbeli ERl\~ (ERNEY-ERNYEi') 

nemzetségből származnak. (6). Nevük Jelentése szerint bölcs, béke

fenntartók. A tihanyi (1055) és a zástyi (1067) alapitó levél már come

seknekx emliti. Az ERNE nemzetség tag3ai a magyar királyoknak 

kedvelt emberei voltak. Nádor, lovászmester, bán került ki soraik

ból. Az 1653-as évből kelt oklevélben ERNEY LUKÁCS poz:;wnyi szék

biró nevét olvashatjuk. 

Cimerük PAJZSÁN koronás kardját tartó szárnyas oroszlán látható. 

ugyancsak a sisak diszen is (2. sz. kép). (7) 

ERNEY. 

2. sz. kép 
ERNE NEMZETSÉG Cll\IERE 

x comes • ispán - főispán 
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; ' ERNYEY JOZSEF édesapja ERNYEY JOZSEF (1837-1903) kápta-

laní főerdész volt DARÁZSitr (Hont megyében). Nagyapja ís főer

dész volt. Édesanyja Ludvíg Janka tanitói dinasztia leszármazottja. 

Nagyapjától, apjától örökölhette botanikai tudással párosult termé

szetszeretetét, édesanyjától pedig oktatói előadói készségét (4). 

ERNYEY JÓZSEF-nek 9 testvére volt. Születési sorrendben Fe-

renc, Anna, Károly, Janka, János, Hermin, Rezső, Tilda, Bella, 

(3. sz. kép.) Testvéreiből Magyarországra néhaí ERNYEY REZSŐ 
J 

(1880-1958) ERNYEY JOZSEF öccse telepedett le Pilisszentivánon 

~ ~· ~·· 

3. sz. kép 
ERNYEY CSALÁD FÉJ\'YKÉPE 

(Állnak balról Jobbra: Janka, Károly, József, Ferenc, Anna, ülnek: 
balról jobbra: Hermin, az édesanya, az édesapa, ölében ül Bella 
a szülők között áll Rezső, előtte ül Tilda, a JObb szélen ül János) 

x Dr. ILl\LMAI JÁNOS DARÁZS-t ir, DARÁZSI helyett, ez saJtóhiba. 
DARÁZSI mai neve: DRASOVCE 
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itt családiházat épitett. ERNYEY REZSŐ gyermekei már itt szü

lettek és élnek, Névszerint: ERNYEY REZSŐ (szül; 1920) lakik: 

Bp. XVIII. :Pestlőrinc, ERNYEY JÓZSEF (szül: 1911) lakik: Nagy

kanizsán, ERNYEY KÁLMÁN (szül: 1917) lakik: Bp. II., Lővőház 
u. 23. II. em. x (8), ERNYEY BÉLA (szül: 1923) lakik: Bp.V,Petőfi 

xx "' 
S. u. és Magyarországon él ERNYEY JOZSE.FNEK még egy 

unokaöccse Dr, ERNYEY GYULA nyugalmazott főorvos, (Ferenc 
fia lakik: Miskolc, Petőfi u, 7.} (143) 

ERNYEY JÓZSEF SZÜLETÉSI ÉVE 

"' 
ERNYEY JOZSEF születési évét a Révai nagy lexikon tévesen kö-

zölte, amit minden életrajz iró ellenőrzés nélkül átvett, mert nem 

1874-ben, hanem 1869-ben született (IV. hó 24-én) BÉLAUDVARNOKO~xx 
(1, 3, 4, 5). 

Dr. Ernyey József 
• "-ti ""-- 9111t. ~ .,.,.,; . .,,..__ ...., 

..,,,,, !.; 1-ft. h.-11 4 onlor, ~ 1._,J,; fWbN. ~ "'-"' ..,__ -....i.i. ...... 
"~ ldLi1 T~1111,.......,.k 

O..C. lwilc•lunl..at t.,I," lió 4-la d.llul&n 2 O..U..or a ir-.,.. ...... ......... 
Wdi... „ ..... Lath „ ......... lt-tlb&l-~ ........ ~„„"" ..---- ~-..t... ... -h„u;,L ,.,.-.i. ft\"llalomno. 

Az "1tl,'<·•,d··I„ ""'•-ntmu../f • -V-.-400,iult lrfli'-'.-Hrt iuho lió 4-éa ,...i !t9 ónlor 
lociuL • R..L&h·t...., rkhon„kmplomh.n u l~A lr-.lr, hnt.wt.rt..tru. 

Bud.pcoL 1945. ,;,~ <>i.1..0.-,. bu 2-o.11. 

i.aLu: IX., ÜUi>t·lit 17. !az.. 2. 

4. sz. kép 
ERNYEY J6ZSEF GYÁSZJELENTÉSE 

/ x ER!\JYEY KÁLMÁN halála előtt együtt lakott két évig ERNYEY JO-
ZSEFFEL és igen sok értékes adatot, fényképet, le\·elezést bocsá
tott rendelkezésünkre, 

xx Özv. JUHÁSZ FERDINÁNDNÉ Bp.IX, t"llői u. 17. volt házbizalmi feljegy
zései alapján történt szives közlés. 

xxx BÉLA UDVARNOK ma: DVORJ\'IKY NAD l\'ITROU, kis szlovák falu 570 lé
lekkel (1910 népszámlálás) (9), Dr. HALMAI közlésében Bélaudvarok, nyom
dahiba, 
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. .\ hibásan leirt és több helyen közölt születési éve az egész élet

raJzát megváltoztatJa. A helyes 1869-es születési dátumot pedig 

alább bizonyítjuk: (10) ( 4. számu kép) 

1. / A gyászJelentést ERXYEY JÓZSEF :\lagyarország hatá-

rain kivül élő 9 testvére nevében ERXYEY KÁL:\IA>: szövegezte 
(8, 10) 

Tehát az abban szereplő 76. életév n e m t é v e dé s . 

"' ER\-YEY JOZSEF tehát 1869-ben született, (10) 

2. /Az említett gyászjelentésnek a hátlapJán pedig - Dr. :\'Él\IEDY 
DIRE az egyetemi gyógyszertár tanársegédjének kézirását olvashat
JUk - (10. a. ) 

"' "RANKA Y ÉVA II. éves gyógyszerésztan. hallg. (ER:\YEY JOZSEF " 
nagybátyja

4 

volt.) Adománya a GYÓGYSZERÉSZI :i\TUZEl::i\INAK 1952. 
IX. 17-én Dr. XÉ:i\IEDY 

ER:\YEY JÓZSEF 
186 9-194 s" (lo /a) 

. ' / 
3. / Bizonyiték a PRIVIGYEI KEGYES T.L\:\1TORE:\D ROl\lAI K.L\ T. 

ALGY:i\IXASiu:\I ÉRTESITŐJÉBEX található. 
11

A szülőkhöz szóló felvéteH szabályzat szerint csak olyan fiut vesz
nek fel az algymnasium első osztályába. aki az elemi iskola legalább 
4 osztályának sikeres elvégzése után a 9. életévét betöltötte, illetve 
aki a 12 éves kort nem haladta meg" (ll) 

tehát ha elfogadnánk a tévesen közölt 1874-es születési évet, akkor 
"' ERNYEY JOZSEF-et 5 é,·es korában íratták ,·olna be a PRIVIGYEI 

PIARISTAK algimnáziumábaxx. 
/ 

1879-1887. ER\""'i-EY JOZSEF .-\ GDI:\.L\ZISTA. 

4, / Dokumentum az Országos Széchenyi Könyvtárban találhato a prí
,·igyei algimnázium 1879-1880 évi ÉRTESITÖJEBE:\ a 29. oldalon (ll) 
ez olvasható: "Első osztály: ER:\)cEY JÓZSEF ••. 11 

Ez az adat is bizonyítja, hogy ERYYEY JOZSEF-et 10 é\·es korában, 
tehát 1879-ben íratták be a gimnázrnm első oszt·~lyába, amit ott be is 
fejezett, 1880-ban. 

x RAXK.L\ Y ÉYA távoli oldalági rokon \"Olt csak. (Ernyey Kálmán 
szi\·es közlése) (8), 

xx A gimnáziumok abban az időben 8 osztály1·a tagozodtak (4 al- 4 
főgimnáziumi osztályra). 
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Dr. HALMAI JÁNOS életrajzi adatai szerint ERNYEY JÓZSEF 

PRIVIGYÉN volt gimnazista, holott 1880 után neve már nem sze

repel a PRIVIGYEI gimnázium Értesítőiben (11). 1881-től 1887-ig 

a nyitrai római katolikus gimnáziumba járt amit az ottani "TUDO

SITV ÁNYOK" bizonyítanak (12-19). 6 éven át változó osztályzatu 

eredménnyel - végezte el a 6. gimnáziumot. (A főgimnázium 5. 

osztályát valószinü betegsége és nem tanulmányi eredményei miatt 

kétszer járta. Ezért fejezte be a VI. főgimnáziumot csak 1887-ben. 

(19) ERNYEY JÓZSEF 5 éven keresztül ösztöndijas diák volt 

Nyitr~.Ebből az időből egy fényképét közöljük (5. sz. kép) 

A kor gyógyszerészképzésének jellemzéséhez tartozik, hogy a 

gyógyszerészgyakornoksághoz - abban az időben - IV. gimnázium 

elvégzése is elégséges volt. (A VI. főgimnáziumot 1892-től, az 

érettségit pedig csak 1914-től {60} követelték meg mint előképzett-

"' séget). Az tehát bizonyított mely szerint ERNYEY JOZSEF 1887-

ben 4 helyett 6 főgimnáziumi osztályt végezett. (5. számu kép) 
; 

Azt, hogy tovább tanult és érettsé.gizett-e ERNYEY JOZSEF és hol 

"' erre vonatkozó adatot nem találtunk, pedig ERNYEY JOZSEFNEK 

Nagykanizsán élő hasonnevü unokaöccse (8) elmondotta: Emlékezete 

szerint nagybátyja említette, hogy az első világháboru elején mint 

főhadnagy haditudósító volt Belgrádban .. Ott baleset érte bal bokáját 

és ezért kellett késöbo amputálni. Ugyanezt irta Pannonhalmáról ma 

is élő barátja KARSAI GÉZA (136) (Ez egyezj,k:ER:'.\"YEY KÁLMÁN köz

.lésével). Főhadnagyi rangot pedig csak érettségizett ember kapha-

"' tott. Ezek szerint ERNYEY JOZSEF gimnáziumi tanulmányait foly-

tathatta és leérettségizhetett. 

5. sz kép , 
ERNYEY JOZSEF Diák-

kori képe 
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1887-1891. ERNYEY JÓZSEF IFJUKORA. GYÓGYSZERÉSZ GYA

KORNOKSÁGA 

Előre kell bocsátani, hogy a következő adatok többségükben feltéte

lezések, melyeket bizonyitani nem tudtunk. 

Dr. HALMAI JÁNOS ERNYEY .:[ÓZSEFRŐL szóló megemlékezésé

ben azt irJa: " ..• gimnáziumi tanulmányai elvégzése után egyik for

rásból hallottam (?) - Temesvárott volt gyógyszerészgyakornok ••• 

Tény (?) viszont, hogy KIRÁLY MIKL6Sx ógyallai gyógyszertárában. 

mely "SZENTHÁROMSÁG" cimet viselte, 1890-91-benxx müködött. 

Akkor 16 éves volt, tehát 6 gimnázim után ment gyakornoknak" (4) 

(Az adatokat nem bizonyitja.) 

Itt több téves közléssel találkozunk. - Dr. HALMAI JÁNOS szerint „ 
is - ERNYEY JOZSEF 1874-ben született. 4 évig 1880-tól 1884-ig volt 

elemi iskolás. 1884-ben gimnazista lett és VI. gimnázium után 1890-

ben 16 éves korában Temesvárra ~ent gyakornoknak. 
, 

Ezzel szemben ERNYEY JOZSEF 1869-ben született. 1875-től 1879-

ig volt elemi iskolai tanuló. 1879-1880 tanévben Privigyén volt első al

gimnazista 1881-től - 1887-ig, pedig Nyitrán (14, 19} főgimnazista. Ek

kor 18 éves volt. (Még két év főgimnáziumot végzett 1889-ig vagy gyógy

szerészgyakornoknak ment 2-3 évre)Ha elfogadnánk HAL1V1AI adatait, 

hogy 1890-91-es években. Ogyallai patikában 22 évesen volt gyógysze

részgyakornok akkor már valószinübbnek látszik, hogy KIRÁLYix l\IIK

LÓSNÁL Ógyallán, már mint provizorxx müködött. 

x KIRÁLYI MIKLÓS nevét dr·. HALl\lti.I JÁNOS KIRÁLY l\IIKLÓS-nak 
iqa, nyilván szedési hiba. KIRÁLYI MIKLÓSNAK 1886-tól 1905-ig volt 
Ógyallán gyógyszertára (29-48) Ógyalla mai neve: STARA-DALA 
---- lf -

xx Provisor =gyakorló gyógyszerész. vezető, segéd, gondnok 
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L-ehet, hogy ezidőből való (kb. 22 éves korából) az Esztergomban 
, ,,. 

készült' fénykép, (Ogyalláról, esetleg átrándult , a kö_:i;eli városba,) 

(6. sz. kép} Gyógyszerészgyakornokságát, illetve pályája kezdését 

' saját vallomása jobban alátámasztja, amikor azt irja 1937-ben: 

! 
' 

6. sz. kép 

ESZTERGOM 
Szí~„,M'l'Tl'i„.4z. 

ERNYEY J6ZSEF Esztergomban ké
szült fényképe körülbelül 22. éves 

korában 

"Édesapám házánál •• , kerültem ismeretségbe néhai CSIPPÉK 

JÁNOSx nagytapolcsányi gyógysze résszel. Az 6 rábeszélésére 

lettem tulaJdonképpen gyógyszerész".(20) Az ERNYEY család jó 

barátjának CSIPPÉK J ÁNOS-nak Béla udvarnok mellett lévő Nagy-
, 

tapolcsányban volt gyógyszertára. Valószinü ERNYEY JOZSEF az 

"Arany Oroszlán" nagytapolcsányi patikában lehetett gyakornok (20). 

CSIPPÉK JÁNOS nemcsak a patikárus mesterséghez, hanem a gyógy

szerész történelemhez,a szakirói tevékenységéhez is kedvet csinál-
/ 

hatott ERNYEY JOZSEFNEK (124). 

x CSIPPEK JÁNOSNAK 1881-től 1897-ig volt Nagytapolcsányban Nagytapol
csány mai neve TAPOLCÁN gyógyszertára, amit apjától Csíppek Feren;től 
örökölt 1880-ban, (23-40) 13 gyógyszerésztörténeti és szakcikket irt a 

Gyógyszerészi Hetilapba (124), 
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1894-1895-ig ERNYEY JÓZSEF A GYÓGYSZERÉSZI PÁLYÁN 

"' ERNYEY JOZSEF életének nagy része ugyan a Magyar Nemzeti 

Muzeumhoz volt kötve, ezért mint néprajzost, nyelvészt, történészt, 

numizmatikust, muzeológust emlegetik és sokan vitatják gyógysze

részi mivoltát, pedig azt nem csak a megjelent négy életrajzi adat 

támasztja alá (1, 3, 4, 5) hanem gyógyszerészi müködésére két i

rásbeli, tárgyi bizonyítékunk is van. 

"' 1. / ERNYEY JOZSEF a hires Körmöcbányai Könyvtár, Levéltár 

történetét leirta, melyet az Országos Széchenyi Könyvtár kéz}rattá

rában őriznek. (21) 

Az ott folytatott kutatási munkájához, jegyzeteihez felhasználta a 

helybeli gyógyszertár levélpapírját és erre irta a Körmöcbányai 

Könyvtár és Levéltár történetének egy részét 1898-ban (amit később 

folytatott). . 
' 

E levélpapir fejlécén GAZDIK JÁNOS "MEGVÁLTÓ" körmöcbányai 

7. sz. kép 
GAZDIK JÁNOS körmöcbánya1_.Patikai levél
papirjának fejléce ERI\i-YEY JOZSEF kézírá

sával 

/ 
A patika levélpapirjain ERNYEY JOZSEF kezeirása található. Elek 

bízonyitják Dr. HA„Ll\1AI JÁNOS professzor állitását, miszerint 
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, 
ERNYEY JOZSEF ebben a körmöcbányai gyógyszertárban mint 

tulajdonostárs gyógyszerész müködhetett. Előbbieket megerősí

ti még Dr. PERÉI\'YI FRIGYES pozsonyi gyógyszerésztörténész is 

(22), aki elmondotta, hogy néhai GAZDIK J ÁNOSx körmöcbányai 

gyógyszerésznek - általa ismert - ma is élő leánya említette neki 
, 

azt, hogy ERNYEY JOZSEFET személyesen ismerte, aki édesapjá-

nak és családjuknak jó barátja volt. A MEGVÁLTÓ-hoz címzett kör

möcbányaixx reáljogu gyógyszertárukban ugyszólván otthonos volt. 
, 

Ezen adatokból azt a következtetést vonhatjuk le, hogy ERNYEY JO-

ZSEF Körmöcbányán folytathatta gyógyszerészi gyakorlatát. 

GAZDIK JÁNOS is mint a Gyógyszerészi Hetilap állandó munkatár

saxxx ERNYEY JÓZSEF szakírói munkásságára is hatással lehetett 

(124). 
, 

2, /A második írásbeli bizonyíték, melyben ERNYEY JOZSEF !-titet 

tesz gyógyszerészi mivoltáról a Gyógyszerészi Hetilap 1937 Január 

elsején megjelent jubileumi számában található. Ebben az önvallomás

ban a gyógyszerészi pályája kezdetét, szeretetét és gyógyszerész szak-
' 

irói tevékenységét - élete alkonyán - nosztalgiával emlegeti (20). 

x GAZDIK JÁNOS 1897-től 1916-ig volt a körmöcbányai reáljogu pati-
ka tulajdonosa (40-59). A körmöcbányai gyógyszertárról érdemes 
megjegyezni, hogy a Gyógyszeré szek;..könyve\, Zsebnaptára 
mint Magyarország legrégibb polgári patikáját említik. (Alapítási 
éve 1499.) és Kristóf gyógyszerész ottani müködésével hozzák ösz-
szefüggésbe, aki városbíró is volt. Állítólag a többször. felujitott és 
tatarozott müemlékházban elhelyezett gyógyszertár eredeti helyén áll. 
A mennyezetét ódon kazettás faburkolat fedi. Azért nevezik"l\Iária ház"
nak, mert eredetileg a gyógyszertár helyén II. LaJOS feleségének, J\Iária 
királynénak 11mulató11 (pihenő) háza volt. Ezt 1522-ben adományozta Kör
möcbányával együtt neki (123). Ez az adat ellentmond az előbbieknek, 
mert l\IÁTY ÁS király fe~esége Beatrix patika számláját{gyertyákról) 
ERI\'YEY J6ZSEF megtalálta a Körmöcbányai levéltárban. 

xx KÖRMÖCZBÁJ'.1-YA mai neve KREMNICA ,,. 
xxx Dr. MATOLCSY l\IIKLOS: Tudományos könyv és irodalmi gyüjtemény 

magyar gyógyszerészeti munkákról - cimü könyvében 26, 108, 139, ol
dalakon találkozunk G.-\ZDIK J AC\OS nevével, illetve itt említi megJe- -

"lent cikkeit. (124) 

1915-ben is megJelent a Gyógyszerészi Hetilapban egy dolgozata (122) 



- 12 -

"VOLTAM ÉN IS VALAHA ••• " 

a 75 éves Gyógyszerészi Hi'i~ap részére irta: 
, 

ERNYEY JOZSEF 

gyógyszerész, az Országos Természeti Tudományi Muzeum főigazgatója, 

11 -Édesapám házánál, aki káptalani főerdész volt Nyitra megyében, 

kerültem ismeretségbe néhai CSIPPÉK JÁNOS nagytapolcsányi gyógy

szerésszel. Az ő rábeszélésére lettem tulajdonképpen gyógyszerész. 

De már kezdő gyógyszerész koromban vonzott a gyógyszerészet mult

jának története, e téren önnálló kutatásokat is végeztem s azok eredmé

nyéről eleinte csupán a "Gyógyszerészi Hetilap"-ban számoltam be. 

Amikor annak szerkesztését dr, VARSÁGH ZOLTÁN" vette át már ott 

talált engem a szaklap, ha nem is belső, de állandó munkatársai között, 

s sokáig megmaradtam e minőségemben az ő szerkesztői müködése alatt 

is. 

Ez a kapcsolatom csak akkor kezdett meglazulni, amikor különböző le

véltárakban való buvárkodásom lassacskán a gyógyszerészettől távolabb 

álló munkaterületre sodort el s amikor végül muzeális kutatásaimnak 

mintegy megjutalmazása gyanánt a Nemzeti Muzeum tisztviselői közé fo

gadott. 

Örömmel és kellemesen emlékezem ma is vissza a magyar gyógysze

részekkel s azok legrégibb szakközlönyével való régi kapcsolataimra s 

ezen emlékeim hatása alatt most, amikor a "Gyógyszerészi Hetilap" 

fennállásának 75. évét töltötte be, szakírói munkásságomnak ezt az ere

deti szócsövét szeretettel és szivből köszöntöm. Kivánom, hogy marad

jon meg a jövőben is nemcsak a gyógyszerészi érdekvédelem bátorszavu 

szószólójául, hanem a gyógyszerészi tudomány és gyógyszerésztörténel

mi mult hivatott interpretátora gyanánt. 

És megigérem egyben, hogy ha maJd betegágyamból felépülök, pótlólag 

x Dr. VARSÁGH ZOLTÁN 1904-től-1923-ig volt a Gyógyszerészi Heti
lap szerkesztője (60). 
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adok át a lapnak egy olyan cikket, mint aminőt tőlem most kért és 

várt jubiláris cikk gyanánt". „ 
Ezek a sorok is kétségtelenül bizonyítják, hogy ERNYEY JOZSEF 

gyógyszerész volt. „ 
ERNYEY JOZSEF gyógyszerész mivolta mellett szól, hogy a III. 

és IV. Magyar Gyógyszerkönyvet latinra forditotta. "A BUDAPESTI 

PÁZMÁNY PÉTER TUDOMÁNYEGYETEi\1 TANRENDJE! ÉS ALl\Ll\

NACHJAI s;erint11 éveken keresztül a cyógyszerész- történetet adta elő, 

mint meghívott előadó. 

A gyógyszerész gyakornoki iskolában 1925-től a gyógyszerész gya-

kornokokat latin nyelvre, illetve a magyar gyógyszerkönyv latin nyel

vü kiadásának használatára, magyarázatára tanitotta. 

Állandóan hangoztatta és büszkén viselte, hogy gyógyszerész, ezt 

rendithetetlenül bizonyitja szakmai szeretete, a gyógyszerészettel 

foglalkozó írásai és kitünően ismerte a gyógyszerészet olyan rejtett 

"titkos" nyelvét, kifejezéseit, amit csak vérbeli és gyakorlatot foly

tat6· nagytudásu gyógyszerész sajátithatott el. 
, 

A lexikonokban (1, 3, 5) ezt olvashatjuk: "ERJ\'YEY JOZSEF okleveles 

gyógyszerész és tanulmányait a Budapesti E'gyetemen végezte". Dr. 

HALMAI JÁNOS emlékezésében ezt írja: "Az egyetemre Pesten járt 

volna, azonban erre vonatkozó adatokat sem az · orvoskari dékánátus

ban, sem egyes ez időbeli katalógusokban nem tal<iltam". Tárgyilagos 

megállapitását el kell fogadnunk, mert végigkutattuk a Budapesti Egye

tem Almanachjait 1880-tól 1930-íg {61-83-ig) sőt a kolozsvári Egyetem 

Évkönyveit 1887-től 1919-ig {94-ll8-ig) de sem az orvos, sem a bölcsész, ,,. 
sem a gyógyszerész hallgatók névsorában ERNYEY JOZSEF nevével 

nem találkoztunk. x 

x Meg kell Jegyezni, hogy a Kolozsvári Egyetem Évkönyvei az OSZK. -
ban hiányosak. 1892-től 1899-ig terJedő időről az Évkönyvek nincse
nek birtokukban. 
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/ 

ERNYEY JOZSEF DOKTORÁTUSA 

A közölt életrajzi és lexikoni adatoknak ellentmond az átnézett BU -

DAPESTI KIRÁLYI PÁZMÁNY PÉTER TUDOMÁJ\TY EGYETEM ÉV

KÖNYVEI, melyekben ERNYEY JÓZSEF bölcsész doktorátusára, sőt 

egyetemi magán"tanárságára vonatkozó adatokat találtunk (87-91-ig). 
, 

Még ERNYEY JOZSEF életében készült - valószinü, hogy kiállitás 

magyarázó táblájaként - egy géppel irt pár soros életrajzban, mint 

bölcsész doktor szerepel. Itt a szövegben a gyógyszerészi mivolta 

nincs is felemlitve. (119) 

Az egyetem ÉVKÖNYVEIN kivül a "Dr. PHILOSOPHIAE" jelzést meg

erősiti a hozzá intézett körülbelül 20 levél cimzése és a gyász3elenté

se is, sőt ott egyetemi tanárnak tüntették fel, Ernyey Kálmán és József 

unoka öccsei emlékezete szerint lakása falán"tiszteletbeli doktori" 

diploma függött. Ezt a titulust nem használta. 

Doktori cime vitatható, mert ma is élő barátai, ismerősei véle

ménye megoszlik. Akad olyan, aki az egyetemi bejegyzést feltétle-

nül elfogadja, de akadnak olyanok is, akik azt állitják, hogy csupán hat 

gimnáziumot végzett, esetleg érettségit tett. Feltételezhető az is, hogy 

gyógyszerészi, vagy bölcsész doktori diplomáját Bécsben, vagy Prágá-
x 

ban szerezte meg. 

Gyógyszerészi diplomáját hol és mikor szerezhette adatok hiányában 

nem tudjuk bizonyitani. 

/ ,,, , , , 
1895-1905. ERNYEY JOZSEF SZAKIROI TEVEKE::'\YSEGENEK 

KEZDETE 

"' ER::'\YEY JOZSEF ifjukori életének, müködésének még felderitetlen 

homályos ellentmondásos pontjai vannak. Egyik életrajzában ezt olvas

hatjuk; hogy .•• "a történelem és irodalom iránt már igen fiatalon (? ) 

érdeklődött. Egyetemi hallgató korában (?) munkatársa volt a szakla

poknak. 1895-től 1908-ig előbb a Gyógyszerészi Hetilapnak, maJd a 

/ 

x ERNYEY JOZSEF a német, a cseh, szláv nyelveket tökéletesen b1r-
ta írásban és szóban. (A gyógyszerészek bölcsészkarra is jártak ab
ban az időben.) 
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Gyógyszerészi Értesítőnek volt munkatársa , illetve segédszer

kesztője. 1908-ban a Magyar Nemzeti Muzeum szolgálatába lépett. 

Ámbár nem volt meg az előírt képesítése, azonban ezt nagy tudással, 

munkával pótolta, közben értékes hirlapirói müködést fejtett ki .•. " 

Hirlapirói müködéséről csak egy levelezőlap, és hadi )tudósítói 

szereplése tanuskodik ahol "ERNYEY J6ZSEF hirlapiró" 

a cimzett (125) 

ERNYEY J6ZSEF tévesen leírt és átvett születési éve (1, 3, 4, 5jmeg

változtatja a fentieket, mert ha az 1895 évet fogadjuk el hirlap-szakirói 
, 

pályakezdésének, akkor ERNYEY JOZSEF már 26 éves volt, 1900-ban 

31, 1908-ban pedig 39 éves. Tehát nem mondhatjuk róla, hogy egészen 

fiatal. Az Etnografiának a Néprajzi Értesítőnek a SZÁZADOK-nak, a 

Gyógyszerészi Hetilap-nakx , a Gyógyszerészi Értesitő-nekxx: volt 

munkatársa. 1914/1915-ben pedig haditudósító. (136) 

"' Kétségtelen, hogy ERNYEY JOZSEF oly kitartó, szorgalmas levéltári, 

könyvtári, régészeti kutatásokat végzett, hogy ezzel a buvárkodással,ön

képzéssel itthon és széleskörü tudásával külhonban tekintélyes ismert 

nevet vívott ki magának 1898-ban külföldön felfigyelnek rá. Ismert tudós 
xxx: fordul hozzá szakvéleményért (126). 

1895-1905-ig tartó időszakban munkássága gyógyszerésztörténeti szem

pontból a legtermékenyebb. 

x Gyógyszerészi Hetilapnak 1895-től állandó munkatársa. 

xx A Gyógyszerészi Értesítőnek pedig segédszerkesztője. „ 
xxx HOLUBY JOZSEF csehországi neves botanikus (1898. XII. 3. és 

XII. 12. - ről kelt levelei) (126 ). 
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ERNYEY JÓZSEF ÉS A MAGYAR GYÓGYSZERÉSZETI 

MUZEUM ÜGYE 

,,. 
Hiányos lenne ERNYEY JOZSEF életének ismertetése ha nem szól-

nánk néhány szót a minden gondolatát betöltő magyar Gyógyszerészeti 

Muzeum ügyéről. A Gyógyszerészeti Muzeum létrejötte nevével szo

rosan összeforrott. Olyan lelkes apostola fáradhatatlan szorgalmas 

gyűjtője a gyógyszerészi mult tárgyi és irásos emlékeinek nem volt, 

mint ERNYEY JÓZSEF. A XVIII. század második felében bár streci 

és clussoi KAZZAY SÁMUEL debreceni patikárius volt az első gyógy

szerész muzeológusunk, mégis az ő magángyűjteménye főleg ritka 

könyvekből, drágakövekből, érmékből, néhány rómaikori ásatásból 

származó táblából, szoborból állott. Gyógyszerészettel összefüggő 

tárgyakat - könyveit kivéve - nem gyűjtött. (129) 

1883-ban BOETTGER német gyógyszerész felhivásán felbuzdulva 

itthon is 1890-ben KARLOVSZKY GEYZA, 1892-ben NAGY GYULA és 

Dr. TRAXLER LÁSZLÓ gyógyszerészek(l32) élükön ERNYEY J6ZSEF

fel (1896) felvetették a patikai muzeum létrehozásának ügyét. Küzdel

mük és felhivásaik nem voltak hiábavalók. 1896.-ban NAGY GYULA -

egy szekrény szép kollekciót mutatott be kizárólag magyar vonatko

zásu gyógyszertári edényekből és műszerekből - az ezredéves kiál

lításon. SaJnos, értékes anyaga elkallódott. (133) 
,,. 

1896-ban ERNYEY JOZSEF a patikai tárgyak begyűjtéséért nemcsak 

szóban és írásban harcolt, hanem lankadatlan kitartással szakértelem

mel gyűjtötte az értékes gyógyszerészeti emlékeket. De idézzük dédel

getett eszméjéről szóló előadásának néhány 1928-ban megJelent sorát : 

"A gyógyszerészeti muzeumok ügye" cimü cikkéből(l33): 111896 óta tar

tó sürgetésem az Országos Egylet aegise alatt összegyűjteni a hazai 

pharmacía emlékeit nem sikerült ..• Első kollekcióm ..• WARTHA 

VINCE professzornálx rekedt ..• ugyancsak elkallódott .•• , a má

sodikat 1902-ben már a Nemzeti Muzeum számára kezdtem össze-

x Dr. WARTHA VINCE (1844-1914) műegyetemi tanár, a magyar ke
rámia szakértője, a Kir. Magyar Természettudományi Társaság 
elnöke volt. 
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állitani, de bizonyos megszoritással, mert felfogásommal ellen-

tétben csak disz-exenplarisokra kellett szoritkoznom ! ... 11 Ekkor 

tünt fel dr. ORIENT GYULA erdélyi muzeumnak valo gyüjtésével és 

1902-ben Kolozsvárott megnyitották az első hazai gyógyszerészeti 

muzeumot. 1905-ben még LOSONCZY ERNŐ budapesti gyógyszerész ne

vét emlithetjük, aki a patikamuzeum ügyével foglalkozott, 

1905-ben ERNYEY JÓZSEF gyógyszerészt'Orténeti muzeum számá

ra való gyűjtési, felhivását dr. VARSÁGH ZOLTÁN terJesztette elő 

a Magyar Országos Gyógyszerész Egyesület közgyűlésén.A javaslatot 

KARLOVSZKY GEYZA magáévá tette és felszólalásában kifejtette, hogy 

a gyógyszerészeti muzeumnak méltó helye a Magyar Nemzeti Muzeum 

Néprajzi osztályán lenne. (131) ERNYEY JÓZSEF felhivásának nagy 

visszhangja támadt és példamutatóan előljárva lendületet vett a gyűj

tési mozgalom, 1908 /1909-ben a budapesti egyetem gyógyszerész 

hallgatói élükön ANDRISKA VIKTOR, FORGÁCS REZSŐ elnökökkel 

és LŐRINCZ FERENC-cel a gyógyszerész gyakornoki iskolában kiál

litották az összegyüjtött anyagotx. A 9 szekrényben lévő anyag 1913 

után nagyrészt raktárba került. (131) 

1917-ben ERNYEY J6ZSEF mint gyógyszerész muzeológusnak kö

szönhető és féltő gondosságára vall, hogy sikerült végre a gyógysze

részgyakornoki iskolából a Magyar Nemzeti Muzeumba menteni a 

gyűjteményt, ahol egyesitették az ottani kollekcióval. 
;' 

1919-ben a Tanácsköztársaság idején ERNYEY JOZSEF és K.ARLOV -

SZKY GEYZA első teendője az volt, hogy a közoktatási népbiztosság 

felé Javaslatot tegyen -amit elfogadtak- egy önálló gyógyszerészi mu

zeum felállitására. Kivitelezését elrendelték, de saJnos a Tanácsköz

társaság bukása miatt meghiusult. 

x A gyógyszerész gyakornoki tanfolyam helyiségei a Bp. Gyógyszer
tári Központ Bp. VIII., Kiss József u. 8. földszintjén voltak. 



1922-ben az Ernst Muzeum-i aukció keretében bemutatták PEKÁR 

·IMRE hires 400 darabból álló patikaedény gyüjteményét, ami szét

szóródott. ERNYEY JÓZSEF közbenjárására a Magyar Nemzeti 

Muzeum néhány ritkaságot mégis megvett belőlük. (133) , 
1928-ban ERNYEY JOZSEF a Magyar Nemzeti Muzeumban rendez-

te a "10 év szerzeményei" (1918-1928) cimü ideiglenes kiállitást. Erről 

1928-ban (VI. 22.) a Magyar Gyógyszerésztudományi Társaság ülésén, 

mely az Értesitőben is megjelent, azt irja: ".. • Néhány tárgyról .•• 

azért szólunk, hogy lerójjuk a kegyelet adóját néhai báró EÖTVÖS 

L6RÁND professzorunkx és mecenásunk iránt,akiben a gyógyszerészi 

muzeum legnagyobb barátját veszitette el ••• Sokszor egyedül feljött 

a muzeumi kupolaterem melletti kis szobábaxx, ahol gyüjteményünk 

akkor helyet talált és órákig elnézegette a müszereket, forgatta az e

dényeket a legmelegebb érdeklődéssel. Máskor séta közben főztük az 

eljövendő nagy muzeum terveit ••• Feledhetetlen látogatásainak emlé

két fogja őrizni két rendkivüli becses ajándéka, - tulajdonképpen csa

ládi ereklyéje, - amit személyesen hozott a muzeum számára. Az e

gyik ••• "OLEJKÁROS" ••• patikaládácska ••• A másik •.• két ere

deti 18ll-ből való cs'ÍJpentőüvegxxx, amint .•• a professzor mondta: 

"Patikus kapcsolataink bizonysága 1' ••• 
, 

ERl'<"YEY JOZSEF szerénységére vall, hogy - nem emliti - pedig ö 

szerezte meg 1918-ban Odescalchi Artur hercegtől Révaytól kapott a

jándékát, a XVI. századbeli LUl\IINARIUM-ot és öröknaptárt a l\Tuze

um egyik büszkeségét. Ezt a kiállitást bemutatta az egyetemi gyógy

szerész hallgatóknak és a drogista tanfolyamra járóknak. A kiálli

tásról még ezt olvashatjuk be$zámolójában: 

x Báró Eötvös Lóránd (1848-1919) híres fizikus, egyetemi tanár. 
xx A Magyar Nemzeti Muzeum kupola terme melletti kis szoba - a

hol Ernyey József dolgozott restaurált és őrizte a "kincseket" -
ma is ott található. 

xxx Schuster József nagyszombati gyógyszerész hasonnevü fiának 
18ll-ből származó találmánya (133) mely 

a Semmelweis Orvostörténeti l\luzeum kiállitásán (Bp. I. 
Apród u. 1.) a gyógyszerészeti szektorban látható. 
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, • , 
11

Muzeum időszaki kiállításán bemutatott szerény négy szek

rényben csoportositott, edény és eszközgyüjtemény. Valójában.,. 

még nem szólhatunk muzeumról, attól messze volnánk akkor is, 

ha az egész rendelkezésre álló anyagunkat mutatnók be, de a kiál

lításnak sem ez volt a célja, Mindössze figyelmeztetés, hogy a sok 

régi mulasztás után .•• a továbbépités erkölcsi kötelesség .•• Mi 

a kezdet elején vagyunk, mert 1200 egynéhány tárgyunk • • . előbbre 

való, • , , mert ezt (nem pénz, hanem önzetlen) tiszta lelkesedés 

hozta össze ••• de jövője biztosítva van •••• Az egész magyar gyógy

szerészi karnak bele kell kapcsolódnia ennek sikerébe •• , , hogy or

vosgyógyszerészi muzeum képe rajzolódik szemünk elé". 

ERNYEY JÓZSEF gyógyszerésztörténészünk és muzeológusunk UJ

bóli szózata és irása nem maradt pusztába kiáltott szó, - ha későn is, -

de álma-vágya megvalósult. Sajnos már nem érhette meg. -
1948 -ban a centenárium évében, megnyílt az első budapesti "ERNYEY 

JÓZSEF GYÓGYSZERÉSZI MUZEU1VI11
• Ez Dr. MOZSONYI SÁNDOR, 

Dr, HALMAI JÁNOS professzorok hervadhatatlan érdeme, 

1 A muzeum elrendezésében, létrehozásában Dr. NÉIVIEDY IMRE 

egyetemi magántanár és Dr, FARKAS ANDRÁS docens is nagy segit-
„ 

séget nyutottak. A muzeum falán ERNYEY JOZSEF emléktáblát helyez-

tek el. 

--1964-ben a gyógyszerészi anyag, melynek többségét ERNYEY JOZSEF 

gyüjtötte össze a Semmelweis Orvostörténeti l\/luzeumba: és a budavári 

patika muzeumban nyert méltó és végleges elhelyezést. 

A hálás utókor kiváló gyógyszerész történészünk könyvtárosi, levéltá

rosi munkájának megbecsüléseként a gyógyszerésztörténeti könyvtárat 

ERC\"YEY JÓZSEF-r61 nevezte el, ahol a ritka könyvek, gyógyszerkönyve.K, 

taxák kaptak otthont. 
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1906 - 1937. ERNYEY J6ZSEF PÁLYAFUTÁSA A MAGYAR 

NEMZETIMUZEUMBAN 

Tovább elemezve a monográfiai tévedéseket nem 1908-ban lépett 
, 

ERNYEY JOZSEF a Magyar Nemzeti Muzeum szolgálatába, hanem 

az Országos Széchenyi Könyvtár igazgatási osztályán lévő irás bi-
~ . 

zonyitja, hogy 190'6..-ban kezdte ott pályafutását. (Ekkor 3"( éves volt). 

(137). "Előbb a Néprajzi Muzeumban dolgozott" ••• irják róla. Ponto

sabban a Magyar Nemzeti Muzeum Természetrajzi Tárába nevezték ki 

ERNYEY J6ZSEF-et segédőrnek. Hivatali cime nem fedi a beosztását. 

Ugyanis ő könyvtáros és levéltáros volt a NÉPRAJZI OSZTÁLY 

KÉZI SZAKKÖNYVTÁRBAN. Ezt megerősiti az 1910. évi budapesti 

cimjegyzék is (138) amelyben "ERNYEY JÓZSEF muzeumi könyvtáros" 

bejegyzést találjuk. A Magyar Könyvkiadók Évkönyve is igy emliti. (139) 

Fentmaradt neki szóló meghivókon, okmányokon ez olvasható:"Magyar 
' 

Nemzeti Muzeum könyvtárosa, levéltárosa, (segéd őre) (137). 

1926. január l-én kelt "Országos Magyar Gyüjtemény E;:;yetem (11. sz) 

Belépőjegyén11 lévő ;;könyvtárnok"· jelzés is ezt bizonyitja (8. sz. fénykép) 

(A fényképén aláirását láthatjuk.) 

ERNYEY J6ZSEF-nek az Országos Széchenyi Könyvtárba való mükö

dését ~gazolja még az a fényképfelvétel is, ahol dr. SCHULIKA SZI

LÁRD-dal, DR. CZOBOR ALFRÉDDAL, Dr. ZSINKA. FERENCCEL, 

munkatársaival együtt van lefényképezve. A felvétel körülbelül az 1926-

27-es évekből származik, amikor a Nemzeti Muzeumból a Széchenyi 

Könyvtár átszervezése és költözése megkezdődött. (9. sz. fénykép). 

A felvétel hátlapján ERNYEY JÓZSEF aláirásával megerősitve ezt irta: 

"A M. N. )'~'Iuzeum Levéltárának utolsó napja a költözködés előtt." (8) 

x Abban az időben az Országos Széchenyi Könyvtár a Kézirattár, a 
Levéltár, a Régészeti és Éremtár, a NépraJZl, a Természettudo
mányi Gyüjtemény is a Magyar Nemzeti Muzeumnak egy-egy osz
tálya volt, 
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8. sz. fénykép 

'ERNYEY J6ZSEF könyvtárnok" 
aláirásával ellátott fényképe a "Belépő" 

igazolványon 

Az Országos Széchenyi Könyvtár leválasztására már 1926-ban kez

dődött és 1927-1928-as években került sor. x 

ERNYEY JÓZSEF-nek a belügyminiszteri megbizása 1908-ban a III. 

kiadásu Magyar Gyógyszerkönyv és (1908-ban) latinra forditására a 

Révay Nagylexikon munkatársi, szerkesztői közremüködése nagy 

tekintélyt szerzett neki, s a Majthényi családról megjelent müve 

(1912) csak növelte szaktörténészi mivoltát. A Magyar Nemzeti Muzeum 

1913. VIII. 5-én megbizza ERJ'.'YEY JÓZSEF-et a Majthényi család No

vákon lévő relikviáinak és levéltári anyagának átvételével és ez időre 

esik az Odescalchi hercegi család mükincseinek,örökös letétként' va-

ló begyüjtése a Nemzeti Muzeum részére (137) olvassuk az okmányokban. 

x 1926. Il. hó 13-iki okmány ENYEY JÓZSEF -nek a költözködés miat
ti s zaba ds ágával foglalkozik (12 5 ). 
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9. sz. fénykép 

A Magyar Nemzeti Muzeum levéltárának köl
tözés előtti napja. (Balról JObbra:Dr. S91iulilfa 
Szilárd, Dr. Czobor·Alfréd, Ernyey József (a 
felvételen kb. 58. éves) Dr. Zsinka Ferenc) 

1915-ben a M. N. Muzeum szerb nyelvtudása alapján Belgrádba küldi 

az ottani muzeum és levéltá;: átvizsgálására (136}. 
, 

Körülbelül 1915-től 1927-ig ERNYEY JOZSEF hivatali rangja mu-

zeumőr. Megjegyzendő, hogy a Széchenyi Könyvtárbeli működésén 

kívül a muzeum néprajzi, érem- és régiségtárában is dolgozott, amire 

bizonyíték az 1916-ban megjelent első numizmatikai cikke. Hivatalosan 

1927-ben a Magyar Nemzeti Muzeum Országos Széchenyi Könyvtárá

ból az éremtári osztályba helyezikx. A BUDAPESTI EGYETEM 

Almanachjai 1936, 1937, 1938. évből származó kötetei mind a gyógy

szerész történelem megbizott előadójaként tüntetik fel ER:\7EY JÓ

ZSEFET, 1939 (148, 149, 150) 

''Magyarország Tiszti Cim és Névtárában" az 1935-1936 évben (140) , 
ERNYEY JOZSEF a Magyar Nemzeti Muzeum kötelékébe tartozó Or-

szágos Műemlék Bizottság tagjaként van feltüntetve. Ugyanebben a 

x 1927. IV. 21. áthelyezési okmánya ( 8) 226/1927-123. sz. 1929. igaz
gatói kinevezését Dr. LUKJNJCH Imre főigazgatónak irja meg dr. 
Hornan Bálint miniszter. 
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Cimtárban (a 96. oldalon) ERNYEY JÓZSEF a Természettudományi Mu

zeum Főigazgatójaként és az Éremtár igazgatójaként szerepel. 

1934-ben a Természettudományi Muzeum első főigazgatója lesz, Innen 

1937-ben ment nyugdíjba és értékes tudományos munkássága elismeré

séül a Magyar Érdemrend középkeresztjét adományozták ekkor még az 

1938-ban kiadott l\/IAGYARORSZÁGI TISZTI CIMTÁRÁBAN (a 286. olda

lon) ezt olvashatjuk: "A Magyar Nemzeti Muzeum Éremtárának megbí

zott vezetője ERNYEY JŐZSEF, az Országos Temészettudományi Mu

zeum nyugalmazott Főigazgatója." A 287. oldalon ugyanitt az áll, hogy: 

"Magyar Biológiai Kutató Intézeti Tanács TagJai: ERNYEY JÓZSEF, az 

Országos Természettudományi Muzeum ny. főigazgatója (151). 

ERNYEY JÓZSEF MAGÁNÉLETE 

Életrajzában írják 11 
••• Sulyos betegsége miatt kellett mindkét lábát am

putálni ••• I' (4) A helyes az, hogy bal bokája az első világháboruban sé

rült meg Belgrádban, mikor hadi tudositó is volt. Először Pozsonyban 

megoperáltákx (144). Valószinü, hogy hibás járása miatt 1921. körül vil

lamos szerencsétlenség érte és bal' lábfejét le kellett vágni. 

Ezt a mütétet az akkori Uj Szent János Kórházban dr. Manninger sebész
xx professzor osztályán végezték el. 

A bal lábának sérülését megerősitette még unokaöccse, ERNYEY KAL

MÁN is (8), aki elmondotta, hogy bár nagybátyJa igen zárkózott és szük

szavu ember volt, de többször elővette az íróasztali fiókjában őrzött, az 

első világh&boruból maradt u, n. 11dum-dum 11 lövedéket és rámutatva hoz

záfüzte: "Ennek a golyónak köszönhetem, hogy bal lábam merev". A kö

rülbelül 1922-es években készült felvételen jól látható, hogy merev pro

tézises bal lábát kinyujtva tartja, ahogy egy kertben szemben ülve 

AMBRÓZY l\TIGAZZY ISTVÁN gróf, neves botanikussal és több természet

x ERI\J-YEY JÓZSEF Dr. ERNYEY GYULA Nagykanizsán élő unokaöccse 
közlése (144) 

xx GÖLLNER AURÉL (1943. VIII. 29-én kelt) bicskei gyógyszerész meg
talált levéltöredéke. "A Muzeumban értesültem, hogy két éve levág
ták a jobb lábát is. 
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tudóssal (125). (10. sz. kép) 

10. sz. kép. „ 
Elől a kép baloldalán ül ERNYEY JOZSEF 

A JObblábát a 40-es évek körül térden felül amputálták, dr. BAKAY 

LAJOS II. sz. Sebészeti Klinikáján állítólag csonttuberkulózis miatt 

(143) 
, 

ERNYEY JOZSEF szivesen foglalkozott a római korral, régészettel 

és majd minden vasárnap kirándult az aquincum-i romokhoz és, a mu

zeumba tudóstársaival. x 

Egy másik fényképen látható ERNYEY JÓZSEF. A felvétel a század

fordulón készülhetett. Az UJOnnan nyílt aquincumi muzeum oszlopai 

között és lépcsőjén helyezkedett el az illusztris társaság. A kb. 30 éves 

ERNYEY JÓZSEF a fényképen lépcsőn ülve az oszlopnak dől és széles 

karimáju 11müvészkalapot11 tart a kezében. 

Dr. HALMAY J ÁNOS-t idézve: n ••• nagyon szeretett vadászni. •• n Ez 

annyira igaz, hogy közel 50 éves koráig még lábai épek voltak, nemcsak 

üzte ezt a sportot, hanem közel 200 oldalas tanulmányt irt a vadászat 

történetéről (21). 

x Dr. VÉGH ANTAL professzor ur szíves közlése . 

.................................................................................................................................................................... """'""" ........ 
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Egy fé.nyképet találtunk, melyen ERNYEY JÓZSEF körülbelül 40 éves. 

Dr. KUZSINSZKY BÁLINT egyetemi tanárral JÓ barátjával, az aquincumi 

ásatások és muzeum vezetőjével a romkertben van felvéve. Az 1910-es idők

be helyezhető a felvétel, erről a nők ruhája ERNYEY JÓZSEF keménykalap

ja tanuskodik (11. kép). Mindkét felvételen ERNYEY JÓZSEF-nek mindkét 

lába ép, tehát el kell fogadnunk egyik szerzőtársának, barátjának KARSAY 

GÉZÁ-nak állítását (136), hogy ERNYEY JÓZSEF, mint az első világháboru 

haditudósitója Belgrádban bokasérülést szenvedett. 

11. kép. 

Az aquincumi romkertben. Bal szélen ül 
Dr. Kuzsinszky Bálint, Ernyey József, bal
ról a második a kemény kalapban 

Kutatásaink folyamán ERNYEY JÓZSEF budapesti lakcimei az alábbiak 

voltak: 1900 körül Kerepesi ut 23, 1910-ben Bérkocsis utca 19., az 1930-as 

években Aréna utx 23. I. em., maJd az utolsó lakcíme 0.935 _{örültől) IX. 

Cllői ut 17. fszt. 2. Mivel sarokház, Erkel-u 19-ből is megközelíthető). 

Életében a róla készült utolsó felvételen látható, hogy mindkét lába müláb 

(12). 

ERNYEY JÓZSEF hosszabb ideig testvérhugával, ERNYEY JAKKÁ-\·al 

együtt lakott az Üllői ut 17. (fsz. 2 -3- ban). Janka nuga nagyon félt a gyakori 

légíriadóktól és támadásoktól, a második világháboru idején, ezé l't 1942 

x i\lai XIV. ker. Dózsa Gyögy ut 23. 
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12. sz. kép , 
ERNYEY JOZSEF-ről készült utolsó 

fényképfelvétel 

év végén, vagy 1943. év elején visszaköltözött a felvidékre. Testvérük, 

ERNYEY REZSŐ ugy igyekezett bátyja és nővére nehéz háborus gond-

3ain segiteni, hogy fiával, ERNYEY KÁLMÁN-nal - aki naponta bejárt 

Pilisszentivánr-61 - élelmiszercsomagokat küldözgetett. Amikor ER

)IYEY KÁLMÁN értesült nagynénJe utazási szándékáról, beköltözött 

nagybátyjához az Üllői ut 17. sz. alatti lakásába. Nagybátyját, aki 

ugyszólván járóképtelen volt, KÁLMÁN öccse vitte sétautra tolókocsiban. 
' 

Annak ellenére, hogy lábcsonkjából váladék ürült, ajkát panasz, zokszó 

nem hagyta el, sorsát oly megadással türte, hogy még halála előtti 

időben is iróasztalánál ülve munkáin szorgalmasan dolgozott (8). 

1945. október l-én hajnali 4 órakor életének 76. évében türelemmel 

viselt hosszu szenvedés után csendesen elhunyt. Siremlékét a kerepesi 

temető :A-i-g7. sz. parcellájában állitották fel. 1974-ben bontják le, 

de sirkövét az M. Gy. T. Gyógyszerésztörténeti Osztálya Dr. ANTALL 

J6ZSEF Semmelweis Muzeum h. főigazgatója közbejárásával igyekezik 

megrre ntení, 
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„ 
A hálás utókor nem felejtette el, meg\·alósitotta ERXYEY JOZSEF 

régi vágyát, álmát, mikor megnyitotta az 1948-ban róla elnevezett pa

tika muzeumot, amit emléktáblával jelöltek meg. 1968-ban pedig fel

állították az ERXYEY JÓZSEF Gyógyszerésztörténeti Könyvtárat. 

lcíindkét intézmény a SE?.T:\IELWEIS ORVOSTÖRTÉXETI l\IT:ZEl~:II 

KÖ?;-YVTÁR- ÉS LEVÉLTAR KEBELÉBE::\ l\Il'KÖDIK. 

l\!ost amikor születésének 105. évfordulója alkalmával életét össze

foglalva ismertettük, méltó példaképül minden gyógyszerésztörténet

tel és gyógyszerész gyüjteménnyel foglalkozónak emléket igyekeztünk 

nagyságának állitani. 
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ERNYEY JÓZSEF MUNKÁSSÁGA 

Dr, Baradlai János még ERNYEY J6ZSEF életében irJa róla: 

"MEG KELL ÁLLAPITANOM, HOGY MI, MAGYAR GYÓGYSZERÉ

SZEK, MÉG MINDIG NEM LÁTJUK ERNYEY J6ZSEFET AZ Ő TEL

JES NAGYSÁGÁBAN ÉS HOGY ŐT EGYÉB TUDOMÁNYOS KÖRÖKBEN 

SOKKAL JOBBAN MÉLTÁNYOLJÁK", majd igy folytatja "U gy a Ma

tolcsy-féle index, mint a "Magyar irók élete és munkái" sok közle

ményét felsorolják de korántsem mindet. " (Ez igy igaz de a SZINYEI: 

Magyar irók élete és munkái cimü (14) kötetében ERNYEY JÓZSEF 

nevét nem találtuk. ) 

DR. HALMAI JÁNOS monográfiája ERNYEY JÓZSEF munkáit, előa

dásait alapos körültekintéssel dolgozta fel, Hátrahagyott kézirat anya

gához még nem juthatott, mert azt abban az időben kezdték rendezni. 

Részletesen akár rövid összefoglalásokban ismertetni munkáit és elő

adásainak tartalmi kivonatát nem áll módunkban. Tudása olyan szerte

ágazó, részletekig menő, aprólékos volt, hogy erről csak a hátramaradt 

kézirat anyagából értesülhetünk. Életrajzi kutatásaink során mikor fel

kerestük azokat a helyeket akik nevét ismerték és ahol dolgozott megle

pődtünk az ujabb és UJabb adathalmazokon. Az Országos Széchenyi Könyv

tárban őrzött 17 tömb (10-nél több kiló/138) áttekintése után a személyi, 

életraJzi kutatásaink a Természettudományi Muzeumba vezettek. Ott az 

a döbbenet ért bennünket, hogy dr. ALLODIATORISZ IRMA történeti 

tudományok osztályvezetője ERNYEY JÓZSEF növénytani Jegyzeteinek 

27 kötegét tárta elénk (126). x Ezeket felsoroljuk a mellékelt kimutatá

sokban (egyben élete egy-egy nevezetesebb állomás~nak ideJét is). 
(Lásd: I, Il, III. sz. Kimutatást) 

x ERNYEY JÓZSEF hire, nagysága - mint már említettük - az orszá
gunk határán is tul Jutott. 1937. Wienben kiadott "KÖPFE" (NagyfeJek) 
c. müben fényképe és életrajza még életében meg3elent. 



I. 

I. sz, K I M U T A T Á S 
, .. .. . 

ER).'YEY JOZSEF O. Sz. K. -ban ORZOTT KEZIRAT 
HAGYATÉKÁRÓL 

Országos Széchenyi Könyvtár l\Iagyar Nyelvü kézirat ujkori kata
lógusa I. 1956. 

Fol. Hung. „ 

I. K ÖT E T (291. oldal) 

ERTIEY kéziratok 

2031. 2.ER:\YEY JOZSEF Tanulmány töredék és jegyzetek a magyarországi 
vadászat történetéről 20 sz. autogr. fogalmazv. gépirat és nyomtatv. 
10. 118, 46, 5, 5 f 7, 18 p. nyomt. (a verzok nagyrészt iiresek. OSZK 
1946-3. 

2031. 3.Bél l\Iátyás: Tractatus de re rustica. Vadászat és madarászatról szóló 
feJezetek forditása 46 fol. 

2031. 4. Petrov M. Math. Bél tractatus 78+8 fol (mint fenn Vadászat és madarászat) 
2031. 5.Losonczy J.: Bél Mátyás és a magyar tudomány (Budapest 1927). 18+8 fol. 

Ernyey s. k. bejegyzésé,·el. 

2032, "A czigány" irta ~rchlicky Jaroslav Ford. ERNYEY JÓZSEF (Elbeszélés) 
1892. ER:t\'YEY JOZSEF autogr. 3 f. OSZK 1946-3. 

2033. "Hunyadi Mátyás király a délszláv nép dalban. Irta Kolbach Bertalan"(Ta
nulmány) 20 sz. l\I. horvát, szl0ven, Autogr.17. f. (a verzok üresek OSZK. 
1946-3. (304. oldal) 

2138. ERNYEY JÓZSEF "Hazai történelmünk" (1526-ig) 20 sz. Autogr. 16 folia 
a verzok üresek) OSZK. 146-3. 

2139. ER:\"YEY JÓZSEF. l\Iajthényiek és a Felvidék II. része" (előtanulmányok 
jegyzet) 20. sz. l\t lat. Autog. 443 f. (verzok üresek) (OSZK. 1946-3.) 
Előtanulmányok és Jegyzetek, családfák a l\Iajthényi család különböző 
ágairól). 

2140. ER:\"YEY JÓZSEF adatgyüjtemény a :\lajthényi család történetéhez, :\L lat. 
20. sz. Autogr. (a verzok nagyrészt üresek) kézir. és gépir. ff. OSZK 19-±6-3. 
305. oldal. 

, 
2141. ER:\"YEY JOZSEF. Szent Gyögy Prá:;ában (fogalmazvány és Jegyzetek 20 

sz. l\l. lat. cseh. Autogr. és nyornt.) a verzok részben üresek (19-±6-3.) 
Rajzmelléklet 201-202 A prágai Szent György szobor fényképpel. 

, 
2142. ER\-YEY JOZSEF on·os és gyógyszerész történeti feljegyzései Autogra:'ia 

110 fólia (a Verzok nagyrészt üresek) 1946-3.) 



Fol. Hung. „ 

II. 

I. sz. K I M U T A T Á S 

II. K Ö T E T 1956, (7 51. oldal) 

0. Sz. K. 1956. katalógus 

2818. ERNYEY JOZSEF Tanulmánytöredékek a Körmöcbányai Levéltárról 
(1936 után) Selmecbányai és besztercebányai Levéltár tanulmányai is 
a.kötegben). Autográf fogalmazványok Konvulutuma 40 OSZK (1946-3.) 
Ovár, Beszterce, Lednice, Oroszlánvá;·, Kassa, Illava, Bán, Ugrócz 
váráról 1243-tól 1720-ig, 77 f. először a Mátyás előtti magyar törté
nelemmel foglalkozik • 

• 2819. ERNYEY JOZSEF a "Pruszkai Levéltár elenchusa" (1899 után) Autog-
ráf 13 8. f. (156 f. ) 

2820. ER!\'YEY JÓZSEF történelmi tanulmány töredékek, feljegyzések a XX. 
század elejéig Autográf. Konvolutum I-IV. kötet. (72, 6, 26, 34, 43, 
26 fólia különböző megyékről (OSZK 1946-3) 

III. K Ö T E T ( 971. oldal) O. Sz. K. 1956. katalógus 
• 

1105, ERNYEY JOZSEF nyelvészeti jegyzetei és összehasonlitó szó szedetei 
(1881-1927). Magyar, német, török, perzsa, szanszkrit, héber, tatár 
Autográf és Litográf, 195 fólia {78, üres p.) 

1107. ERNYEY J6ZSEF: l\Iajthényi és felvidéki család történeti vonatkozási 
adatgyüjtése a XV -XIX. századból. Cédula és UJságkivágás gyüjtemény, 
részben autográfia, Konvulutum 268, f. (a verzók nagyrészt üresek). 
Ff. 195-268 Majthényi családra vonatkozó jegyzetek. 
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Ill. 

II. sz.KI l\I U T A T Á S 

ER:::\YEY JOZSEF (337. sz. alatt) 

"ORSZÁGOS TER::\IÉSZETTL'DOMA'.\YI ::\IllZElll\I TÖRTÉ:\'ETI GYtJTE'.IIÉ
NYÉBEN " T t..LÁL T KÉZIRAT GYtJ -

TEMÉ)o-YÉ:\'EK FELSOROLÁSA: 

I. 

II. 

III. 

IV • 

v. 

(Összesen (XXVII. köteg)) 

KÖTEG. Az elpusztult "Veres klastrom"-ból megmentett és a felkai Tátra 
muzeumban elhelyezett edényekről, sulyokról, szignaturákról szól.ó ere-
deti felvételek, Hozzá való szövegrésszel. (Cornides) -

KÖTEG. Az igazi mandragóráról Ebszőlőről, Solanum hortense-ről Eperfa, 
szeder, eper etimologiája (530) 

KÖTEG. Polygonum aviculare-ról l\Iarrubium peregrinumról (590). Polypedi
umról (583) ir. Jegyzetek csomborról, kölesről daráról, lóbabról (583) 

KÖTEG. Tussilagóról. Boköles, hajdinakásáról, .Fehér loloimról Szt . .János
kenyérről, varjumogyoróról, Cyklamenről a fákról ir. ()i. l<Ö
tegben Szőts Ernő a l\I. Rádió igazgatójának felkérő levele, hogy E. J.1930. 
IX. 28. X. 4 -is 1/2 órás tót-magyar nyelvoktatási előadást tartson. 

KÖTEG. 1. / Ásványtani rész. A vasércről. 
2. / A "bánya manó" kifE!.Jezés legendája. 
3. /Az éghetetlen papírról. Olvasta, hogy Rákóczi idejében már ég

hetetlen papir-ról, szövetről írtak (asbest) 

4. /A rejtőző ezüstaranyérc "varázsvesszős" kimutatásáról 

5. /'Berde Aron l<önyvéről 1849-ből "A chemia iskolája" Kolozs\·ár. 
A kobold-ról a bánya szelleméről is. 

VI. KÖTEG. A bánlaki 111\Iária Terézia al<ácfáról" (1740-1780) fénykép 
VII. KÖTEG. Növényi receptek gyüjteménye. G@ntiana, hóvirág stb, régies népi 

és latin neveinek gyüjteménye (13) 
\·In. KÖTEG. Káposzta, vörösrépa, török buza neveinek elemzése. A gombákról, 

a berkenyéről. A mérő sulyokróL A Pálos szer-:etesekről találunk jegy
zeteket. 

L'i:. KÖTEG. Paprika névelemz~se és származásának története. (Itt talál'uk egy 
recept papír fejlécén: Dr. KLEIX ÖDÖX Körmöczbánya . .\lsö u. 50. ") 

X. KÖTEG. 1 fénykép mely magas fát ábrázol, a hátlapján E . .J. magyai·ázo 
írása: 
"Sztrakatóné körmöcbánya Kert kOz u. 427. sz. kertjében áll,. ellingtonp
gatones 1916-ban felvett fa. 40 év előtt, mint kis csemete csei·épből lett 
kiültetve. A törzse 182 cm magassága 19 méter. 

XI. KÖTEG. Erdősítések (Battyányi Boldizsár). _.\ solanumról (Kránitzi ír. 
XII. KÖTEG. A káposztáról, vizitökről, tavirózsáról (19ll-ben kelt E . .J. -nek 

cimzett borltékon: Aréna ut 23, ) 
XIII. KÖTEG. Daphneról (boroszlán) babél'fáról, fagyalról, kecskerágóról é1·

tekezés. 
XJ\'. KÖTEG. Tengeriről, kukoríca származásáról ir. 
X\'. KÖTEG. Tussilagóról, a konkolyról (10 csomag) hosszas értekezc's. 

(Ebben: 1943. VII. 29. Bicskén kelt GÖLL:\EH AtHÉL gyógyszerL'sztöl 
származó le\"éltöredék). 
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IV. 

II. szl( I M U T A T Á S 

XVI. KÖTEG. Botanikai jegyzetek a bürökr61, spárgáról (1931. I. 29. :\!.Rádió 
Igazgatójának levele.P...réna ut 23. I. em.) 

XVII. KÖTEG. Tucicum tengeri buzáról, convelloriaról, Zearol 
ir, 

XVIII. KÖTEG. M.l\.GYARI KOSSA GYULA levele R. J. hez. Besztercebányai 
Rais gyógyszerészről 1954-ben. Pestis járványról, 1709-ben. 
Felkai tátrai muzeum "Vörös Klastr<im 11 gyógyszertár edényeír61 10 
fénykép 1932-ben Bartha írta és küldte Felkáról Oberlender Rezsőnek. 

A polygonumról a tót olajkárokról. Láng Adolfról tirocinumáról számol be, ak1 
1811-ben 4 év után szerezte meg azt és lépett a pályára. 

XIX. KÖTEG. ER'.lrYEY JOZSEF Növénytani dolgozatai 
xx. 11 11 11 rr 

XXI. " 11 11 11 

XXII. " " " " 
XXIII. 11 11 rr " 
XXIV. " 11 11 " 
XXV. " 11 " 11 

XXVI. " " 11 11 

XXVII. 11 11 11 11 
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