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A gyógyszerészeti gyakorlat és tudomány

első női művelői

Magyarországon

BÁNÓNÉ DR FLEISCHM:AN MAR1"'NN ÉS DR ZALAI KÁROLY

A nők gyógyszerészeti pályáia történő kiképzését,
alkalmazását a Gyógyszerészi Hetilap 1893 szept
17-i száma vetette fel elsőként A szaksajtóban és a
napilapokban a kérdéssel szemben álló cikkek hoszszú sora látott napvilá17ot Végül az 1895. dec Jl-én
megjelent 72089 sz közoktatásügyi miniszteri rendelet tette lehetővé a nők gyógyszerésú pályára lépését
A gyógys~erészeti gyakorlat és tudomány első női
1nűvelői _111agyarországon Thinagel Szerafin és dr
Légrády Erzsébet voltak Az előbbi a kolozsvári egyetemen hazánkban elsőnek sze1 zett 1903-ban gyógyszerészi diplomát, az utóbbit a budapesti egyetemen
1906-ban elsőnek avatták gyógyszerészdoktorrá

*
nők munkavállalásának fokozódásával egyidejűleg bekövetkezett a gyógyszerészi pálya elnőie

A

sedése. Napjainkban a gyógyszerellátásban - az
egészségügyi munka e fontos szakágában - a dolgozók 80%-a nő. Érdemes visszaen1lékezni a társadalmi átalakulás, fejlődés úttörőire hazánkban,
a gyógyszerészeti gyakorlat és tudon1ány első női

többek között ezer népiskola, valamint a leányközépiskolák alapjainak letevése is - magáévá
tette az egyesület kérelmét. A Pesti Napló 1895
fobruár 15-i száma a következőkben számolt be
erről olvasóinak:
„Dr. Wlassics Gyula közoktatásügyi miniszter
olyan kezdeményező lépést tett, mely ismét új
teret nyit11a a nőknek a társadahni élet nagy háztartásában. A közoktatásügyi miniszter ugyanis
n1eg akarja nyitni a i1ők előtt a gyógy·sze1·ész-pályát, s gondoskodni ak:ar a1ról, hogy a gyógyszertárak" labo1atóriu1naiban is jusson inunka a serény
női kezeeskéknek A minisztert a Mária Dornttya
Egyesület kezden1ényező n1u1lkája vezette rá az
egészséges gondolatra, s a napokban le is írt az egyesület elnökéhez, gróf Csáky Albinnéhoz, hogy is··
n1eJtesse vele azt, an1it az egyesület ezen a téren
eddig is tett, mert a dolgot a kezébe óhajtja venni."
[3]
.

Más helyütt: „Wlassics Gyula vallás- és közokta,tásügyi n1iniszter a január 31-én tartott képviselőházi ülésen kijelentette, hogy teljesen tisztában van azzal, hogy a gyermek-, nőorvosi és
inűvelőire
gyógyszerész pályára célszerű lenne a nők kiképA Gyógyszerészi Hetilap 1893 szeptember 17-i zéséről gondoskodni, továbbá, hogy itt az ideje,
száma elsők között foglalkozik a nők alkalmaztatá- hogy ezekkel a kérdésekkel komolyan foglalkozsának kérdésével:
zunk. Berzeviczy, volt állaintitkár hozzászólván,
hasonló véleményt nyilvánított, midőn a felmerült
„Időnként előfordul, hogy némelyek különös
eszmét örömmel üdvözölte." [4]
előszeretettel szeretnek foghtlkozni. -azon .eszn1ével, hogy a nők alkalmaztassanak mint gyógyszeA vallás- és közoktatásügyi miniszter ennek é1 telrészek és pótolják azon hiányt, mely kétséget ki- mében 1895. február 14-én 343/95 sz. alatt levelet
zárólag, ma-holnap pályánkon bekövetkezhetik
intézett a Magyar Királyi Tudományegyetem Ta-·
Számtalan okunk van, hogy a gyengébb bánás- nácsához, 1nelyben az eg.yeten1i tanácsot szakvémódhoz szokott nők alkalmaztatása ellen állást lemény adására szólította fel:
foglaljunk; dc kénytelenek vagyunk beismerni,
„A nőknek gyak01lati pályákra való alkalmazáha a közegészségügy érdeke 1negkívánná, készek sának kérdése - Íl ja - mindüili:ább előtér be lépleszünk arra, hogy utat 11yissunk nekik pályánk- vén, a közoktatásügyi ko11nány a tá1sadalon1nak
hoz
ezen irányba11 való törekvése elől nemcsak nen1
A tudomány oly hatalon1, n1ely nen1csak a fé1- térhet ki, de sőt kötelessége azt idejekorán figyefiak plivilégiuma. - Az első főkellék arra nézve, lem.be venni, s a11nak: k:ellő mederben ·való ,,·ezetéhogy nőket lehetne alkalmazni, leánygymnasiu- séről gondoskodni.
Figyelemre méltónak látmok fölállítása lenne Eddig Bécs, Prága, Berlin, szik előtten1 a Mária Dorothea Egyesületnek azon
Karlsruhe és 'Veinmarban vannak ily nen1ű gyn1- törekvése, mely azt célozza, hogy a nőknek alkanasiu1nok. Hazánkban eddig n1ég nen1 ·volt szó lom és mód nyújtassék arra, hogy magukat gyógyleánygymnasiumok felállításáról
szerészekké kiképezhessék Nevez.ett egyesületA n1i vélen1én.yünk az, hogy a nők alkaln1aztatá- nek ezen törekvésbe11 minden eset1e segédkezet kísára 111a n1ég szükség nincs és hisszük, hogy ezentúl vánok nyújtani. l\1égis elsősorban t. Címhez f(nsen1 lesz " 1]
dulok azzal a kéréssel, hogy a tudományegyetem
Az eszn1ét a női en1ancipáció hazai képviselője, bölcsészeti és orvostudon1án:vi karainak n1eghalla .Jfária D01 ottya Egyesület kezdemén vcztc [ 2]
gatása n1ellett, tegye tanácskozás tál:gyává, valAz egyesület elnöke, gróf Csáky Albinné leYelet írt jon keresztül'i;rihető volna e, hogy a nők gyógyszeVl·~lassics Gyu,la v·allás- és közoktatásügyi ininiszrészi pályái:a bocsáttassanak, ~ ainen11:yiben pe-::
t_erhez, n1el:vben kérte a nőknek or·vosi és gyógysze- dig ezen kérdésre vo11atkozó Yálasza kedvező volna,
részi pályán történő alkaln1azását Wlassics, a nag;.; szíveskedjék az iránti becses ja,raslatát, hozzá1n
jogtudós és reforn1er -- akinek nevéhez fíiződik 1nielőbb felterjeszteni, hogy, n1ely n1ódot ta1taná
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hazai viszon3 aink tekintetbevétele mellett legalkalmasabb1mk ezen kérdés megoldásárn
!ll:iután a latin nyelvnek bizonyos fokú is1nerete 1núlhatatlanul szükséges és leánygimnáziumok egyelő1e alig volnának szervezhetők, tervbe vetten1,
hogy azoknak a nőknek, akik a gyógyszerészi pályát választják, módjuk és alkalmuk legyen a latin nyelv szükséges is1neretének n1egszerzésére"
[5].
A miniszter ugyancsak szakvélen1ény közlésére
kérte fel a Magyarországi Gyógyszerész-Egyl et
vezetőségét is:
„Tekintetes Zbornv Béla gyógyszerész úrnak,
mint a Magyarmszági Gyógyszerész-Egyl et elnökének:
A nőknek gyógyszerész pályára való kiképzése
tárgyában a budapesti egyete1n tanácsához intézett leiratom közlése mellett felkérem Tekintetességedet, hogy a szóbanfmgó ké1désre nézve a
Magyarországi Gyógyszerész Egylet szakvéleményét kikérni és azt velem közölni szíveskedjék
Budapest, 1895 . évi március hó 10-én. Wlassics
Gyula" [6]
A l\L Kir Tudományegyetem Orvostudományi
Karn 1895 . ápr. 2-án tartott ülésén adta meg véleményező válaszát [7], - kifejtvén, hogy „
Európa legtöbb állama megengedte a nőknek az orvosi tanulmányokkal való foglalkozást és gyakmlatot, aminek egyik oka az, hogy a férfi mvos mű
ködését i1éha megnehezíti a i1ői szen1é1·e1nérzet
Mielőtt azonban nálunk is teljesíttetnék a nők kívánsága, fel kell vetni a kérdést, vajjón nálunk
szükséges-e, kívánatos-e, lehetséges-e a kívánalo1n
teljesítése. Ezt megvitatván a Kar végül is oda konkludált, hogy a hazai viszonyok közt nincs szükség női orvosok és női gyógyszerészek képzésére,
ezzel egyé1telműen állást foglalt a nők mvosi,
a gyógyszerészi pályára való bocsátása ellen„!·'-A Magyarországi Gyógyszerész Egylet 1895. június 7-én tartott gyűlésén értékelte a járásokból
beküldött szakvéleményeket L8] A titkáii beszámoló alapján a 24 járás közül a nők alkalmazása
mellett nyilatkozott 5, ellene 13; 6 járás részben
nem küldött jelentést, részben nem tartott ülést,
tehát mondhatjuk, hogy tartózkqdott a véleménynyilvánitástóL Az igazgatóság tagjai meghallgatván a jelentést, saját véleményüknek is kifejezést
adtak: a javaslat ellen nyilatkozott 4, mellette 2
tag; ez utóbbiak Kiiegner György és dr Jánnay
Gyula voltak Végső soron a gyűlés résztvevői a nők
pályám engedése kéidésében negatív álláspontrn
helyezkedtek, vagyis a kérdést elutasították [9]:
„Nagy1néltóságú lniniszter úr! A l\íagyarországi
Gyógyszerész Egylet örömmel és mély hálával fogadta N agyméltóságodnak f évi március hó 10éről kelt 11 248/95 sz nagybecsű' leiratát, amelyben egy, a gyógyszerészekre nézve nagyfontosságú
kérdésben a Gyógyszerész Egyletet szakvélemény
beadására lúvja fel.
A leirat tárgyát képező kérdéssel, a nőknek a
gyógyszerészi pályára való kiképzésé11ek kérdésé-·
vel, hónapok óta foglalkozik a legle!kiismeretesebben, a legönzetlenebbül a magyar gyógyszerészi
ka1,
Argumentumokban, vélen1é11yekbe11 és in-
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doklások,b,an gazdag beszédek egész sora hangzott
el a gyuleseken, an1el.yel{ n11nd n1egegyeztek abban, hogy a közoktatásügyi ko1 n1áuy korántse 111
tesz szolgálatot szakn1ánknak, ha 1neaencredi a
nőknek a g)· ógyszerószi pályára \:aló lé1~ést~ Ezek
a tények a Magyarországi Gyógyszerész Egylet köz
gyűlését arra bírták, hogy négy ellenszavazat kivételével kimondja, hogy a nőknek a gyógyszerészi
pályám való kiképeztetését helytelennek tartja "
Ezzel egyidejűleg és ezt követően számos cikk
jelent meg a szaksajtóban és a napi sajtóban egvaránt. Ezek kis részben a nők IJályára bocsátáSa
mellett (főleg, mivel bennük az olcsóbb munkaeiőt
látták), nagyobb részük viszont a kérdés ellen foglalt állást. Utóbbiak a nők gyenge fizikumárn hivatkoztak, mely lehetetlenné teszi az esetleg 12-14.
órás helytállást; a nő gyenge idegrendszerére, é1zékeny lelkületére, mely által a közönség esetleges
durva bánásmódját nem tudnák elviselni „Végül
ne feledjük azt sem - írja például Bozóky Béla
„l\1:uta1nur" e. cikk.ében-, hogy a i1őt a tern1észet
esz1nényi szé11 és 1nagasztos célra szen1lélte ki
A nő hivatásában a valódi szerepkör ne1n a i1yilvánosság, hane1n a szűk családi kör " 1\fások,
így például Gallik Géza kassai gyógyszerész [10]
sajnálattal állapítja meg, hogy a fofaőbb leányiskolák tananyaga inerőben k:ülö11bözik a fiúgiinnáúumok anyagától, tehát mindjá1t a latin nyelv
ismeretének hiánya az első akadály a pályám lépő
nők előtt Leánygin1náziu111ok eRetleges létesítése
n1egnyitná a lányok el6tt az összes tudo1nányos
pályát„ Így aztán „.
szükséges volna - írja --az egyete111eke11 női tanfOlyan1ok szervezése, ha
csak azt nem akarnók, hogy a fiatal hölgyek és urak
együttes lelkesedéssel hallgassák a tudós profeszszorok előadásait, mely esetben bizonyára illendő
volna a, tanter1nek falai hosszában zRöllveszékeket
elhelyezni a gardedan1ok szán1á1a."
A Budapest napilap 1895. március 3-i száma
a nőgyógyszerészekkel fóglalkozva, hu1noros képsorozatot l{özölt, n1elv ben öt különböző kon1ikus
helyzetben ábrázolta a' csinos szen1revaló patiká1ius
kisasszonyt, orrán csíptetővel [11] A Hét című
napilapban Incubus tollából még egy pompás vígjáték is kerekedett „A patikáriusné" címmel [ 12]
Így azután a Gyógyszerészi Hetilap 1895 25-i
szá1nában Richter József: „.A közvéle111é11y és a
gyógyszerészi1ő" c. tárcája diadaln1asan szögezhette le: „Azon határoz~1t után, 1nelvet a..\lagya.1mszági Gyógyszerész Egylet központi igazgatósága
a gyógyszerésznők képzése ügyében elfOglalt, s
an1ely teljes harn1óniába11 csatlakozik az egyetenü
tanács negatív álláspontja nlellé, a női gyógyszerészek sorsa eldőltnek látszik" [ 13]
A cikk.író azonban ezúttal n1égis tévedett
1895 . december hó 31-én megjelent a kérdést eldöntő 72 039. sz. ,,-allás- és közoktatásüg,;-i n1iniszteri rendelet:
„Ő császáii és apostoli küál_vi foffiége, 1895-ik
évi nove1nber 11ó 18-án, Bécsben kelt legfelsőbb
elhatá1 ozásá·val, előterjesztése1nre legkeg:y eln1esebben megengedni méltóztatott, hogy a nőknek bölcsészeti, orvosi és gyógyszerész pályák1a való léphetés céljából - az illetékes felliőbb tanintézet meg-
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hallgatása alapján - esetről-esetre engedély adassék és részökre, n1iután tanuhnányaikat a fennálló
szabályok értelmében sikenel befejezték, a képesítő oklevél kiadassék.
_Minthogy a legfelsőbb elhatározásban, jelzett
pályákra való léphetés feltételezi a nőknek a felsőbb tanintézetek illető karaira, rendes hallgatói
rninőségben való felvételét, az erre való jogosultságot pedig az 1883 évi XXX. törvényczikk értelmében szabályszerű középiskolai tanulmányok
alapján kiállított érettségi vizsgálat adja meg, szükségesnek 1nutatkozik megjelölni azon n1ódozatokat, melyeket a nők középiskolai tanulmányaira
nézve irányadóknak kívánok tekinteni.
Középiskoláink az idézett törvényczikk 15. §-ának korlátai közt eddig is megadták az engedélyt
a lányoknak, mint magántanulóknak
E módozatot ezentúl is fenn kívánom ta1tani
Budapest, 1895 évi december hó 31-én. Wlassics
s. k.'
„A nően1ancipáció lú-i;rei tehát --idézve a Gyógyszerész Hetilap 1895 december 1-i számát diadalt arattak. A hírlapok vezércikkei mindezen
óriási horderejű határozatról beszélnek és ünneplik
pártkülönbség nélkül a 111erész refo11ne1t, Wlassics
Gyulát" [14] Ezt követően pedig.
„A legfelsőbb beleegyezés megadását követő napon három
kisasszony nyújtotta be folyamodását az egyetemi
tanácshoz a gyógyszerészi tanfolyamra leendő felvételük tárgyában" [15]
Az első gyógyszerésznőt hazánkban Thinagel
Szerafin személJébe11 -- a kolozsvári tudo1nányegyetemen avatták fel 1903 június 18-án. A Gyógyszerészi Hetilap 1903. június 21-i száma erről a
következőkben tudósít: „Egyetemi zárószigmlatok: A Kolozsvári M Kir Tudományegyetemen az
elmúlt héten folytak le a másodéves gyógyszerészhallgatók zárószigmlatai. Szigorlatra jelentkezett
21, visszalépett 2, sikerrel vizsgázott 18, újabb vizs'
gatételre utasíttatott 1 Sikenel vizsgázott.
Thinágel Szerafin.." Majd egy oldallal később [16]:
„ Thinágel Szerafin gyógyszerészi oklevelet kapott
Kolozsvárról érkezett tudósítás szerint Thinágel
Szerafin, aki a hölgyek s01ából legelsőnek lépett a
gyógyszerészi pályára, az ottani tudo1ná11yegyete1nen fülyó hó 18-án sikeresen letette a zárószigorlatot, s elnyerte a gyógyszerészi oklevelet . Üdvözöljük ez alkalomból a kisasszonyt okleveles kartársaink soraiban, s egyúttal konstatáljuk, hogy
ismeretes szorgalmával s kitüntetéssel kiállott
vizsgáival, fényesen beigazolta azt, hogy a gyengébb nem éppúgy hivatott a magasabb studiumokra, n1ll1t az erősebb, s ha az akaraterőhöz a pálya
szeretete is csatlakozik, az ered1nénv r1em lehet
kétséges.
Bemutatjuk t . olvasóinknak új okleveles kollegánk jól sikerült arcképét, s azt kívánjuk neki,
hogy minél előbb, rnint gyógyszertártula jdonost
üdvözölhessük.''
Egy évvel később a Gyógyszerészi Hetilap -1904.
fobrnár 21-i számában a Hymen hírek között a következő olvasható: „K Pesthy jifihály gyógyszerész Tolnából eljegyezte Thinágel Szerafin okleveles gyógyszerész· kisasszonyt, Thinágel János

19. évfolyam 12. szám

nagyszombati királyi közjegyző lányát" M:ajd
alább: „Az első okleveles 11őgyógyszerész, 111iként
az a n1ai szán1unkba11 közölt Hy1nen hírekből kitűnik, alaposan rácáfolt azokra az aggódókrn, akik
körömszakadtáig ellenesei voltak annak:, hogy a
tudoinányos pályák a r1ők részére is 111eg11yittassa11ak, érvelve anra, inár kissé elavult felfügással,
hogy a tudományos pályák el fogják vonni a nőket
természetes hivatásuktól, azaz a családi életben eddig betöltött ideálisan szép szerepüktől. Thinágel
Szerafin kisasszonyból, a legelső hölgyből, aki a
gyógyszerészi pályán oklevélhez jutott, úgy látszik,
a tudon1á11v szeretete 11en1 ölte ki a nő tern1észetes
hivatását, '111ivel a vasszorgalon1n1al lnegszerzett
diplo111a után, i1en1 is sok idő múlva, a főkötőt an1bicio11álta n1agának Erről szá1nol be fönti Hyn1en-hírecskénk, an1elynek érdekességét az is növeli,
hogy alig pár héttel azután, hogy az első mvosnő
01voskollegájának örök hűséget esküdött, az első
gyógyszerész-pár is nyomdokukba lépett" [ 17].
A budapesti egyetem első ízben 1905 májusában
avatott gyógyszerésznőket Bokor Anna, Légrády
E'tzsébet, Jlf1.t-rúnyi Vera, Ilorváth FJrz>iébet és lla?iniann Olga szen1él,;ébe11 [ 18]. Ezt követőe11 aGyóg,yszerész Karon a nőhallgatók szá1na fokozatostt11
növekedett A továbbiakban a férfiak száma állandó csökk<;:nést 111utat, a g,,ógyszcrészi pálya
elnőiesedik Igy 1975-ben 'r SOTE Gyógyszerésztudornányi Karán 12·1 gyógvszerészjelöltet avattak, ebből 29 férfi hallgatót A SZOTE Gyógyszerésztudon1ányi Karíl,n 78 avatottból 8 a fGrfi gyóg'yszerészek szánu1.
:\füidezek niellett 61dcn1es eg·y .Pillantást vetni az
Orvos-Egészségüg0 i Dolgozók Szakszervezetének
1973. évi tájékoztatójában szereplő: „A nők hclvzete az egés;t;ségügyben" cín1ü cikkre: „A gyógyszerészek között 1nagas, közel 80%-os a nők a1ány a.
Munkában ;;aló helytállásuk, magatartásuk, felkészültségük megfelel a követelményeknek A vezetésbe11 való részvételük ~ a11nak ellenére, hogv
az utóbbi években r1én1i változás történt ~ 1na
sem kielégítő. Ezt bi"onyítják az alábbi adatok:
Gyógyszertári központi igazgató: nő 2, férfi 18.
Megyei főgyógyszerész: nő 5, férfi 15 Vállalati
főgyógyszerész: nő 1, férfi 19. Gyógyszertárvezető:
nő 701, férfi 740 E tmületen tehát kádermunka
szükséges" [ 19]
.A. gyógyszeréRzeti tudo1nány első n6i inűvelője
~'1agya1országon d-r Lég-rády I!Jrzséhet volt. Sze1nélyébc11 tisztelhetjük az első g,yógyszerésznőt, aki
gyóg:yszerészdoktori fokozatot ért el
100 éve, 1874. noven1ber 15-én Budapesten született. (Apja Légrády Tivadar, a neves Légrády
testvéreknek, a Pesti Hírlap alapítóinak egyike )
Középiskolai tanul111án.} ait, a i1égy felső osztályt
a Veres Pálné által 1869-ben alapított felső leányiskolába11 ·yégezte. i\ vizsgákat, vala1nint az érettségi v-izsgálatot a :\larkó utcai fiúgünnáziu1nban
tette le. Amint a Gvógyszerészi Hetilap 1903
szepten1ber 6-i szán1a· közölte, 1903 augusztus<iban gyógyszerész-gyakornoki vizsgáit Légiády Erzsébet kitűnő eredménnyel végezte, másik nég,y
nőtársával együtt 1903-ban iratkozott be a budapesti egyetem bölcsész-, majd orvoskarára gyógy-
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szerészhallgatónak, és l905-be11 gyógyszerésszé
Lég1·ády Erzsébet ne1ncsfl.J{ Hágában, hanen1 egész
avatták Azon öt nőhallgatók egyike, akik első életébe11 is harcolt a i1ők eg,ye11jogúsításáért, a r1ők
ként kaptak gyógyszerészi diplomát a budapesti elisn1e1·éséért a tudon1ányos pályákon Az egyeteegyetemen . Ezt követően a prof dr Lengyel Béla 1net 'és főiskolát végzett i1ők egyesületének eg~~ik
által vezetett II kémiai intézetben dolgozta ki alapító tagja és végig lelkes harcosa volt
gyógyszerészdoktori értekezését: „A fémeknek a
1916-tól 1928-ig az 1876-ban alapított „Isteni
fotográfus-le1nezre való hatásáról" cÍlnn1el. Ebben
Go11dviselés Gyógyszertár" tulajdonosa Ez a. .
-- a n1a is i1agy érdeklődésre szá1not tartó munkában igen fontos, ma is helytálló következ- gyógyszertár Budapesten, a Majakovszkij utca 86
tetéseket ismertet. 1906.. június 3-án - ahogy a szám alatt működött; helyén ma OTP-fiók van [22]
A Magyar Gyógyszerésztudományi Tárnaság LégG:yógyszerészi Hetilar, június 10-i szá1nából is
1ády doktornőt 1937. november 12-én kimagasló
értesülhettünk:
„Doktorrá avatták az első gyógyszerész kis- 1nunkájának elis1neréséül Jakabházy-éren1mel tü11tette ki [23] 1959 november 15-én, 85 éves koráasszonyt.
Amióta a Wlassics-füle rendelet megnyitotta a ban halt ineg. Ha1nvait a iákoskeresztúri új közgyógyszerészi pályát a nők előtt is, évről-évre temetőben helyezték el
szaporodik egyeten1einken a nőhallgatók szá1na,
A gyógysze1·észeti gyakorlat és tudo1nány első
akik közül többen inár a gyógyszerészi oklevelet is i1ői művelői )fagyarországon kutatása,ink alapján
Inegszerezték„ Eddig azonban a kartársnők az okle- Thínagel Szerafin és dr Légrády E1 z,sébet voltak
vélnél inagasabb akadémiai fokot ne111 a1nb~cionál Az előbbi a kolozsvári egyetemen hazánkban első
tak maguknak, most azonban már akadt köztük nek szerzett 1903-ban gyógyszerészi diplomát, az
olyan is, aki a doktori fokozatot megszerezte, Lég- utóbbit a budapesti egyetemen 1906-ban elsőnek
rády Erzsébet a legelső doktor-kisasszony a gyógy- avatták g,yógyszerészdoktorrá, s tudon1ányos 111u11szerészi pályán, akit a szokásos forn1aságok között kássága n1ellett a gyóg,yszerészi közéleti tevékeny-promoveáltak a múlt héten doktorrá a budapesti ségbe is bekapcsolódott. ~Windketten kiérdemelték,
egyetemen" [20]
hog,y inegőrizzük en1léküket és büszké11 tekintsünk
fel út,törő n1unkásságukra
1913 szeptemberében a Hágában rendezett XI
Ne1nzetközi Gyógyszerész Kongresszuson a 1nagyar gyógyszerészetet dr. Légrády is képviselte,
IHODALO}l
a magyar delegáció egyik tagjaként. A hágai éll. c:-yógysztnéHzi Hetilap 59:) (l 89:3) - 2. J_Jalla.s N
n1ényről „Levél a hágai kirándulásról" cí1nn1el több
részes, fordulatos tárcában számolt be a Gyógy- J_,exikon XIT. kötet, :~~{:~ --- :{. c:-yógysze1észi He1ilap
szerészi Hetilap olvasóinak A banketton elmon- 142 (1895) - 4. Oyógysz<-Jiészi Hetilap 98 (1895) - 5
dott - és az alábbiakban közölt - pohárköszön- Gyógyszerészi Fietilap 16, 242 (1895) -- G G-,yógysze1észi Hetilap 16, 241 (1895). - 'i Gyü1-i '1'. Az OJ\,OStőjével pedig olyan kitörő sikert aratott, hogy a
1udon1ányi ka1 1.ö1ténet.c:. l3p (1936). - 8 G,yógyszc-_·holland ininiszterelnök egy külön beszélgetésen is 1észi Hetilap 25, B85 (1895) - 9. Gyógyszcn:iszi Ht1tilap
fogadta a magyar gyógyszerész-doktornőt
46 5 ( 1895) - 10. G-yógyszerészi l-lel ilap I 9 7, 210 (1895)
nHölgyein1 és _uraün ! ----=---- _h_angzott __Lég:r;ády _Er- _ - _I 1. Budapest (napilap) 62, 1895 n1ri1u a -- 12.
zsébet pohárköszöntője - Kongresszusunkon oly Hét (hetilap) IJ, 1895. 1ná1e a. ·- 13 G-:yógyszt~1észi
nagyszámban látom a női gyógyszerészeket, hogy Jietilap 2.5, 385 (1895). - 14. GyógyszeréS;zi Hetilap
lehetetlen e dologról hallgatnom. A hallgatás kü- 1895. dec 1 - 15. Gyógyszerészi Hetilap 1895 <lec
S. - 16 Gyógysz;c1észi Hetilap 405 (1903) - 17
lönben sem nagyon erős oldalam
_
Gyógyszerészi Hetilap 123-125 (1904) - 18 GyógyHölgyeim, testvéreün, Hygieia leányai! Örö1n- sze1észi Hi:;tilap B47 (1905). - 19 01vos-Egészségüg,)i
mel látlak ily számosan; mély megindulással lá- J)olgozók Szakszc1v0zctének tájékozta1ója 1 (1973) -·
tom, hogy lelkesek vagytok és ügyünkért lángolók, 20 Gyógyszerészi Ifeiilap 381 (1906) -- 21 Gyógyszes boldog vagyok, hogy itt találkoztam veletek a részi Hetilap 50, 669 (1913) - 22 C-yógyszerósz;ek
szép hollandus földön, szabad hazájában egy sza- Zsebnaptá1a, Budapest. (1916-1928). - 23. l\íag,ya.1
bad és vendégszerető nemzetnek, nevető hazájá- Gyógysze1észtudon1ányi Tá1sasá.g É1tusít.őjc 59 (1938)
ban a tavaszi virágnak
Urain1, n1ii1den országbeli kollegá1n és tí n1agya1
EaHotte JJ.-P Map11aHH <P„rci1lll\1aHH 11 .;,-p
honfitársain1! l\li ketten niagyar nő-gyógyszeré J-( a p o H 3 a na 11: nepebre ?JfeHUJUHbl JaHUJ.taewuec.ri
szek távoli hazából jöttünk ide, hogy szavunkat ffiap.M.aqeem·u11ec1Loií npa1onu1CoÜ u HQ)IKOŰ 6 BeHipuu
hollandi nővéreink szavával egyesítsük
Q6yqeH11e weHlllJIH cpap:.1aueB111qecKoH npoi:pecc1111
Eljöttünk, hogy elmondjuk Önöknek, hogy íme BnepBbie 6bIJIO BbJJ1,BHHYIO 17-ro ceHT51Őp5I 1893 ro.ua <l>ap:11auenn1qeCKHM E)f(ette,1J;eJibHHK0,1. B npotf>eccuoHa.JJbH011
részünket kérjük munkájukból.. Hogy e részt ki- neqar11 11 s ra3erax 6hL'l ony6:11-1KoBaH ~JIHHHbIÍ1 p5IJJ; cTavesszük magunknak, komoly akarattal, kivesszük rhetÍ npor11n .rr.attttoro sonpoca. HaKotteu no peweHHHJ
\H1tt11c1pa oóyqeHHTI 0·1 31-ro .u.eKa6p5I 1895 ro;::t;a N11 72039
lángoló lelkesedéssel!
__
De eljöttünk azért is, hogy megkérjük Onöket, ŐhL'Ta C03,IJ;atta 803\lű)l(HOCTb ,lJ)Ul UCfYIT:leHHTl )f(CHUJJ1H B
részesítse11ek n1inket abba11 a jóakaratban, abban npotf>eccH10 qiap~1aueB·1os
B Bettrp1-1n Cepacj)11tt I11Hare.n 11 .u;-p 3pm:eőer Jlerpa.ri.H
az egyszerű és őszinte barátságban, melyet lovagias
33HH\13JIHCb nepBbl\H1 cpapMaUCBJHqeCKOtí npaKIHKOh H
nemzete1n fiai tőlünk sol1a n1eg nen1 tagadtak.
HaYKOti f1epsa51 nnepBbie B Bettrp1111 no,1yq11.11a )1,HnJioNi
Közös inunka és őszinte barátság l S a ·viszont- q>apI'ltaqesra s 1903 ronY B YHHBepca1ere r. l{orro11<sap,
látásra egyszer, talán nem is oly sokára :\fagyar- BIOpaH snepBbie B Bettrp1111 ITOJl'Y'qHJia 3BaH11e ,D;OKIOpa
országon, Budapesten" [21]
qiap'l1anes1a s 6Ynanernrci<o~'I YHHBepc111e1e
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Dr K. 7, a 1 a i and Dr. JYI. B á n ó - F 1 e is o hm a n n: The first feniale worke1 s of phar1naceutir:al
practice and <JGience in IIungayy

uJid

Education and en1poy1nent of 1vo1nen in pharrnaoy
had been proposed in Hungary at first tiu1e in the September l 7th issue, 1893, of thc pharmaceutical \veekly
''Gyógyszerészi Hetilap''. The p1oposition exerted ardent opposition as 1vitnessed by contemporary professional and o'lhe1 journals. The way to the pharmaceutical prof8ssion has been opened by the No„ '72039 Orde1
of the Minister of Public Education, issued on the 3lst
December, 1895. The first \vomen to obtain the diploma
of l\iagister Pha1maciae 'Nere l\1:iss Seraphine Thinagel
and l\iiss Erzsébet Légrády. The first named lady received
he1 diploma at the University of Kolozsvár in 1903;
the first Hungarian lady to obtain the degree of Doctor Pharmaciae \Vas l\íiss Erzsébet Légrády, who was
awarded \vith the degree in 1906 by the Budapest University

Die A.usbildung und de1 1~insa1z von F1aucn ün
„Apotheken\vesen kam zunfi.ehst a.1n 17 Sepi.ember 1893
in de1 :Fachzeitschrift „Gyógyszerészi Hetilap" zm
Diskussion In einer Reihe von Beitrágen, die in de 1
Fachp1esse, \Vie auoh in Tagezeitungen veröffentlicht
\vurden, \vurde diese l\íöglichkeit abgclehnt Let~ten
Endes ist die Bewe1 bung von Frauen zum Apotheker
durch eine ii.nordnung <les Kultusnlinisters von 1895
ern1öglicht \vorden
Di.e ersten Reprfisentanten \Veiblichen Geschlechts
de1 ungarischen Pha1n1azic sind Serafin Thina.gel und
Di. Erzsébet Légrád:y- ge\vcsen. Die e1sto diplomierte
1903 in Kolozsvár, Erzsébet Légrády \Vurde 1906 an <lfJI
Budapester Universitat zum Doktor p1"0movie1 t

J)r
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Z a l a i und Dr l\í. B á n ó - F 1 e i s e h ..
Die ersten weibhchen T7erl1ete1 de1 p1aktischcn
u:isscnschaftlichen Phar1naz·ie 1:n Ungarn
l{,

a n n:

( Fővárnsi Tanács Gyógyszertári Központja 605-ös Gyógyszertár, Budapest V 1., Bajcsy-Zs. út 29
és Semmelweiss Orvostudományi Egyetern Gyógyszertára, Budapest IX, Hőgyes Endie u 7.)
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Hozzászólás Kempler Kurt „A gyógyszerügy egyes problémái a magyar
népgazdaságba n" című tanulmányhoz
DR AUBER LÁSZLÓ

Dr. Kempler Kurt idézett című tanulmányában egyebek között felvetette a gyógyszerellátás szervezeti reformjának gondolatát abból a véleményéből kiindulva, hogy a jelenlegi megyei-költségveté si irányítás és a gyógyszertári központok vállalati formája között ellentmondás van, minthogy a megye minden
egyéb egészségügyi szerve költségvetési keretben működik Mindaddig, amíg a gyógyszerellátás teljesen
ingyenessé ne1n tehető, a gyógyszertárak költség\retési intéz1nénnyé átszervezése nen1 volna reális.
Ezért tartós átmenetként a gyógyszertári központok és a Gyógyért közös országos vállalattá egyesítését
javasolja, mivel a központi gazdálkodás és egységes irányítás lényegesen tovább javíthatná a gyógyszerellátás rendszerét
A szerz.ő ehhez a gondolatmenethez csatlakozik. Helyesli az országos vállalat létrehozását, de szükségesnek tartja az OGYI megfelelő átszervezését, hatáskörének és létszámának kibővítését . A hiánycikkek
megszüntetése érdekében olyan komoly középüzem létesítését javasolja, amely az országos gyógyszertári központ (vagy átmenetileg a megyei gyógyszertári központok) és a Magyar Gyógyszeripaü Egyesülés
közös vállalataként működne. Bizonyos perifériásan jelentkező társadalmi szükségletek kielégítésére a
gyógyszerészszakos ítás továbbfejlesztését, továbbá az éleln1isze1-ké1nia és táplálkozástudo111ány, \•ala1nint - a gyógynövényisn1eretl1ez csatl~kozva -· az agrokén1ia bizonyos lén:yeges elc111einek oktatását
javasolja. Bizonyos társadalmi szükségletek kielégítéséie, a „szakgyógyszerésze k szolgáltató munkaközösségének" kialakítását veti fel. Ilyen munkaközösségek jobb, intézményes kereteket kínálhatnának
olya11 tevékenységek szán1ára, n1int az agrokémiai vagy klinikai-labo1atóriu n1i vizsgálatok és tanácsadás
stb., nllnt a 1násodállás \ragya túlórázás rend.szere.
Számos más gondolat n1ellett felveti a szerző a gyógyszerészoktatá s 1neghonosítását a pécsi és debreceni
egyetemen (a gyógyszerészbiány leküzdésére), továbbá a vidéki nem orvosi egyetemek felhasználását a
gyógyszerész-továb bképzés és szakgyógyszerész-k épzés bázisául. Ehhez csatlakozik a gyógyszerészeti
szakasszisztensek képzésének gondolata.
A uber nag,y szak1naszeretettel, n1ély tudon1ányos felkészültség és sok évtizedes szen1élyes tapasztalat
alapján megírt - szerényen 11ozzászólásnak nevezett - inunkáját azza.l tesszük közzé, hog·~r szeretné1ik,
ha a benne foglaltak - Kempler dr. idézett cikkéhez hasonlóan -- újabb termékeny viták kiindulópontjává válnának, n1e1 t a sok, 1negszívlelendő és vitatható tétel egyaránt gazdagsága ennek a „hozzászólás''nak
Szer keszt6ség
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