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Az első hazai gyógyszerésznő 
KEMPLER KURI 

:Érkezett: 1987. X 4 

Pályatá1saink túlnyomó többsége nő. A századfordulón azonban még egyetlen 

női gyógyszerész sem működött Magyarnrszágon; annak ellenére sem, hogy 

1895-ben - nem kis küzdelmek nyomán - a bölcsészkar és az orvoskaI meg

nyílt a nők előtt 

Bevezetés 

Az első hazai gyógyszerésznővel kapcsolatos adatok ismertetése előtt rövid 

körképet kell felvázolnunk arról, hogy miként tö1tént a tiltó sorompók fel

nyitása, miként juthattak be a nó'k az egyetemre 

A nőkkel szembeni előítéletek igen merevek voltak Gróf Hugonnay 

Vilma -- az első magyar nő, aki Zü1ichben 1879-ben mvosi diplomát szerzett -

itthon csak bábaként működhetett Csak 1897-ben - miután minden szigor

latát itthon újra letette - avatták orvossá. 

A század utolsó évtizedében egyre inkább előtérbe került az a kérdés, hogy 

nők is léphessenek egyetemi képzettséget igénylő pályára. Ezzel függ össze, 

hogy pl 1893-ban a Gyógyszerészi Hetilapban [1] már olvasni lehetett aITól, 

hogy külföldön női gyógyszerészek működnek Az említett közlemény a követ

kező országokat sorolta fel: Ausztrália, Oroszország, Dánia, Finnornzág (mely 

nem volt teljesen önálló), valamint Norvégia. Vondrasek [2] a neves szakíró 

még Hollandiát és „Angol-Indiát" is ide sorolta, és már - a többséggel ellen

tétben - nem zárkózott el mereven a nőknek a pályára engedésétől, bár úgy 

vélte: csak alkalmazottak lehetnek, önállóak nem, azaz jogot nem nyerhet

nének. 
Ez a korabeli felsorolás azonban korántsem lehet teljes. Így pl. a The Phar

maceutical Joumal and Transactions című angol szaklap 1879 október 4-i 

száma [3] terjedelmes cikket közölt „Nők tagul történő felvétele a G.yógysze

részeti Társaságba" címen Ebben kifejtette, hogy 1879 október elseje emléke

zetes nap marad az angol gyógyszerészek számára: ekkm vették ugyanis fel az 

első két gyógyszerésznőt tagként a Tá1saságba; a lap név szerint is közli a két 

hölgy nevét. Megjegyzésre érdemes, hogy ugyanakkor bizonyos csalódottságát 

is kifejezi; azt gondolták ugyanis, hogy a nők segítségével megoldódik a vidéki 

patikák munkaerőgondja Ezzel szemben a hölgyek nem kívánnak vidékre 

telepedni. 

Az egyetem megnyitása a nők előtt hazánkban 

Amikor 1895. január 15-én hivatalba lépett az új kultuszminiszter, a maga 

korában haladónak számító akadémikus jogászprofesszor: a később bárói 

címet is nyert Wlassics Gyula, nem halasztotta a tennivalóit J\far két héttel 

később, a képviselőház 1895 január 31-i ülésén bejelentette, hc;gy időszerű a 

nőknek a tudományos pályára való bocsátásával komolyan foglalkozni Téte

lesen meg is nevezte a gyermekorvosi, a nőmvosi és a gyógyszerészi pályát [i J 
Már február közepén leiratot intézett a budapesti tudományegyetem taná

csához e tárgyban. Amikor a gyógyszerészek érdekképviselete ezt hírül vette, 
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haladéktalanul tisztelgő látogatást tett a miniszternél [5] és ott előadta azt a kérelmét, hogy e tárgyban véleményt nyilváníthasson. Wlassics pozitív válaszának a birtokában az országos gyógyszerész-egyesület felkérte járásait, hogy foglaljanak állást e kérdésben A válaszokból kitűnt, hogy többségük részéről merev ellenállásra számíthat az egyesület. A különféle negatív hozzáállást tükröző, részben - ma különösen - megmosolyogni való állásfoglalást itt nem részletezzük: utalunk ezzel kapcsolatban az irodalomban megjelent adatokra [6] A két tábona szakadt közvéleménynek azonban még a józan része is - érthetően és helyesen - számolt az előítéletekkel Talán nem is volt egészen alaptalan az a feltevés, amely a férfi és női alkalmazottak közös munkahelyétől a munka zavartalanságát féltette azzal, hogy majd a főnöknek még a két nembeliek moráljára és viselkedésére is ügyelníe kell Vajon „akad-e majd f6nök, ki az erkölcsi őr szerepét vállalja?" [7] Pozitív állásfoglalást jelentett az, amelyik egyóttal realista is volt: „ a gyógyszerkereskedelem, a vegyészeti gyári ipar, a különlegességek gyártása" ma már felülmúlta „a tulajdonképpeni gyógyszerészetet"; és „itt már mindenhol látjuk is a nőket szerepelni, természetesen nagyrészt ma még csak alantas állásokban" Majd így folytatta: „ha a haladó kor ide kényszerítette szegényeket, miért is ne emelné fel őket a társadalom a magasabb fokra is" [8]. Gajzágó Róbert tordai gyógyszerész is - miután magabiztosan kijelentette: „annyi biztos, hogy nő gyógyszertárt önállóan nem kezelhet" -- a pályára bocsátás mellett foglalt állást, mert felismerte: nősülés útján egy olyan ingyen segédre lehet szert tenni, aki évi 600-800 forint mrmkabért megtakarít [9J Az ellenzők érveire - mint említettük - itt részletesen nem térünk ki; azonban valamennyit a reális veszélyek közül ismertetünk Ennek megértéséhez természetesen előbb bele kell illeszkednünk a századforduló hangulatába, merev és csak igen lassan változó társadalmi viszonyaiba Minthogy a gyógyszertár tulajdonosa a maga családjába nem fogadhatja be a női gyakornokokat, a társaságba be nem vezeti őket, így e lányok arra lesznek utalva, hogy egyedül töltsék szabadidejüket, ha csak a „principálisné" meg nem engedi nekik -vagy esetleg utasítja majd őket - hogy a gyereket sétáltassák [18] Nem csoda, hogy az országos gyógyszerész-egyesület felteijesztése is olyan érveket tartalmazott, amelyekre az élet később sorra rácáfolt. PL: „. a nőemancipáció keresztülvitelét nemcsak etikai, de élettani és lélektani okok is lehetetlenné teszik" , az 1,a társadaJom érdekeivel áll szemben". „Se1n1ni törvényhozási intézkedés nem tud jobb mnnkafelosztást létesíteni, mint a természet" [11] 
A gyógyszerészek konzervatív álláspontja még a korabeli hazai ko1szellemnek sem felelt meg teljes mértékben Az 1892 óta kormányzó Wekerle Sándor, az első polgári származású magyar miniszterelnök gyorsuló -ote1nben k.ívánt felzárkózni a „művelt Nyugathoz". Ott pedig - láttuk - mái régen kaput nyitottak a nők tudományos pályája előtt. 
Ebben az időben már e1ősen emelkedett a nők létszáma azokban az országokban, ahol megnyílt előttük az egyetem kapuja A londoni Westminster Gazette nyomán a hazai szaksajtó az észak-amerikai női fogorvosok és orvosok számának az emelkedéséről számolt be [12] Amíg 1870·hen 24 fogorvosnő és 527 mvosnő működött az USA-ban, 1890-reszámuk már 337-re,illetve 4500-ra. 116tt Svájcban már a nők odaáramlása ol{ozott problé111át a.z egyete1neken: a századforduló táján 1181 hallgatóból 346 volt nő, de csak 25 volt közülük svájci [13J :ilfég Ausztria is hozzájárult- esetenként - a nők orvosi tanuhnányához Németországban ugyan nem folyt orvosképzés, de külföldön szerzett 

276 



oklevéllel Berlll1he11 ekkoriban hái101n orvosnő n1űködött n1agánintézetben és 

heten folytattak homeopata gyakor!at-0t [14]. 

Az országos gyógyszerész-egyesület a maga merev ellenállásával csak lejárat

ta magát, mert rnég az egyetemi tanács is úgy foglalt állást, hogy „esetről

esetre" hozzájárul a nőknek a.z orvosi és gyóg,yszerészi pályár·a való lépéséhez 

[15]. 

Miután 1895 november 18-án a „legfelsőbb elhatározás" is megtörtént, 

1895 december 19-én kelt 65.719/1895„ sz VKllf rendeletével Wlassics értesÍ·· 

tette erről a budapesti és a kolozsvári egyetem tanácsát. A bölcsészeti, az 

orvosi és a gyógyszerészi pálya tehát megnyílt a nők előtt, ha egyelőre csak 

eseti engedéllyel is 

Nők az egyetemen 

A résnyire nyílt kapu ezután már gyorsan kitárult A budapesti királyi 

orvosegyesület 1898 végén foglalkozott azzal - a már előző évben előterjesz

tett - indítvánnyal, hogy a tagok sorába nők is felvehetők legyenek A heves 

ellenzők kisebbségben maradtak: 72 % -os többség a nők felvétele mellett 

döntött [16] 

A jog azonban csak akkor érték, ha gyakmlására mód is van, Veress Pálné 

felhívására az 1868-ban létrehozott Országos Nőképző Egyesület közel három 

évtizeddel később, 1896-ban létrehozta az első leányginmáziumot Budapesten 

Kmábban ugyanis a lányok csak magántanulók lehettek a középiskolákban 

[17]. 

1898-ban rendelet tette lehetővé a nők beiratkozását az egyetemre, megszün

tetve az eddigi eseti engedélyt. Rövid idő alatt a gyógyszerészek véleménye is 

kezdett megváltozni. Ebben jelentős szerepe volt annak, hogy az 1888/1892 

évi képzési reform után - a növekvő szakmai követelményekkel párhuzamo

san - csökkent a pályára lépők száma A szaklapok a napi sajtó nyomán 

arról cikkeztek, hogy a gyógyszerész-segédek hiányát nó'kkel kellene megoldani 

[18]. A Pesti Hfrlapban [19] Torday Ferenc orvos írásában érthetetlennek 

találta, hogy miért is nem választják a nők a gyógyszerészetet, melynek elvég

zése kevésbé költséges, mint az orvosi vagy bölcsészeti diploma, úgy vélte, 

hogy ez a kellő informáltság hiányára vezethető vissza Cikke ugyan nem 

tükrözte az egyenjogúságot, de reális volt: szerinte a pálya azért előnyös a 

nőknek, amiért előnytelen a férfiaknak: „azok, kik nem rendelkeznek nagyobb 

összeköttetésekkel, s így ez úton nem szerezhetnek gyógytári jogot, valamint 

azok, kik ennek híján nem bírnak oly tőkével sem, hogy gyógyszertárt bérel

hessenek vagy vehessenek, ezek egész életükben, vagy annak java részében 

segédeskedni kénytelenek. Ennek salláriuma havi 60-200 Korona és teljes 

ellátás Egy embernek elégséges a megélhetéshez, de kevés ahhoz, hogy aki 

férfikmba jutott, e keresetre támaszkodva családot alapíthasson" Ezután 

következett a logikus következtetés: „egy magányos önálló nőnek, ha nem is 

kényelmes életet, de megélhetést biztosít a gyógyszerészeti pálya". Mindehhez 

csak annyit kell hozzáfűznünk: havi 200 Kornna (vagy ami ezzel a századfor

duló előtt azonos volt: 100 Fmint) nem volt alacsony kereset; ol;,''·nnyim nem, 

hogy számos kisebb falusi gyógyszertár teljes évi forgalma nem volt magasabb 

3-4000 forintnál Néhány éves szigorú takarékoskodás árán így lehetséges 

volt annyi tőkét összegyűjteni, ami egy kisebb patika bérletét lehetővé tette. 

A baj ott volt, hogy e magasabb kereseteket a fővárosi vagy nagyvárosi 
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Lítterae Baptísmales 
Krstnt list - faufschein -- Kerésztlevél 

· Num. curr, 
Seta• tl1lo 
Lau!. Num, 
Folyó szám 

Exlrc.c!us ma!rícac. Baptísalorum rom-cath parochiae Tyrnaviae 

V'flah z matrib): pob:rstenYch rím ··kat fary v TR-N A V E 

Auszu\! aus der Taufrnalri!iel der röm.-Rath P!arre in fymau 

Ki vonal a naqyszombati r kal pléb<inia Reresztelési anyakönyvéből 

Dies, mcns!s et annus nal!'<'ltatis 
Dili, m111lac a fok narodcmla 
Tdo;i, Mon"t u. Jahr d Geburts 
A születés napla, hónapja és é"c 

DJes, nu:ns!s, .~nm.ts coli bap1isml 
Deli, maslac, tok trstu 
Tag, Monat u labr, d., Taufe 
A b.crcszldés ""PJa. honap)il, éve 

Nomen bantlsa!I 
Meno pottueného 
Name des Tdufllngs 
A megll'cresz!clt neve 

Se:ms el orlgo baptlsall 
Poh!avla a pőrod poknleného 
Geschlecht und Ursprung des Tii:u!llngJ 
A me.il<erenldt neme és szárma•.is,1 

Nomen cond;!lo et rdlglo P<lorenlum 
Meno, iomHlnanle • nabalernlYa rodl~av 
Ndme, Beru! u. Rellgfon dcr Ellem 
A szü!6b nev„, iogld!bozása., va!!.is.. 

---------·-------------
Locus nallvl!dllS P<llr!s el profü , 
M!rtalo narodenla otcill ill dl•fafÍI 
Geburlsorl dcs Valers und des T!iulllngs 
Az alya és megberesdelt sz!ilcl~sl hdre 

Nomcn palrlnornrn, condfllo e! reli~lo 
Meno, u1m„1nanla, n-'bol. trsln)lcfl rod1~ov 
Name, Beruf u. Re!lglon d"r Taufpalen 
A ber„sztszül6b neve', fo{!!a!boz,ísa ,,,11.ísJ 

Nmn"n d ofUclurn bdpl!Sdnlis 
Mano ill (irad trstleceho tiluill 
Nam„ u. Ami d"s tauknd"n Prleslers 
A ber"sl!eló pap n"ve és hivatala 

Obs„rvallori"s 
Poznjmty 
An;neriiung"n 
M~1"11Ylésell 

ln quorum fidem hds siqillo Ec:desiae munit,1s el propria manu subscriptas edidi litteras. 
Cornu na dóbaz vrdal som lúlo vhstnorut"n'{rn pcx:lpisom a úradnou peCafou opatremí !islinu 
Urlnmd dc:ssen die ei1Jene Llnkrschrifl und das beiqedrücRte Amlssíeqel. 
Mí~ek híteléül Riad!drn ezen sajá!kezt1 aláirásommal és a plébánia pecsétjével ellálot! ol-.imán'it 

1. ábra. 
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gyógyszertárak fizették; innen az, aki már jó pá1 évet eltöltött, nem igen kívánt 
falura, a petroleu1nlámpa és az u11alom kör11yezetébe menni; még akkor sen1, 
ha az az önállóság (valójában örökös rnbság) csábítását jelentette 
Jellemző, hogy amikor Ausztriában 1900-ban a miénkhez hasonló rendelke

zést hoztak, a szaksajtónk már azzal büszkélkedett, hogy mi évekkel megelőz
tük Ausztriát [ 20]. A gyógyszerésznőknek ott még külön belügyminiszteri 
engedélyre is szükségük volt ahhoz, hogy gyógyszertár önálló vezetését ellát
hassák (21] 

A budapesti egyetemen 1900 novembei 3-án adták ki az első ott végzett 
nőnek, Steinberger Saroltának az orvosdoktori oklevelet [22]. 

Az első nő, akí gyógyszerészi pályára lépett, dr Varságh Zoltánnak, az ismert 
gyógyszerész-szakírónak, lapszerkesztőnek a felesége, Szentpétery Szeréna [23] 
volt Az egyetemet azonban nem végezte el. Az első okleveles, egyetemet vég·· 
zett hazai gyógyszerésznő Thinagl Szerafina volt, aki képesítését 1903-ban 
a kolozsvári egyetemen nyerte 

Az első rnagyar gyógyszerésznő 
A továbbiakban Thinagl Szerafinaéletútjátigyekszünk megörökíteni; ehhez 

az adatok zömét leánya, az 1956 óta Angliában élő és ott másodszor is gyógy
szerészi oklevelet szerzett Barabás Gézáné szűleteJ;t Pesthy Zsuzsanna volt 
szíves rendelkezésemre bocsátani. Kézzel írt visszaemlékezése birtokomban 
van. Ezt idézem a továbbiakban, helyenként megszakítva, kiegészítve azt 

„Édes Anyám, ThináglSzeraphina, Mária, Beatrix Nagyszombaton (Trnava) 
1880. október 21-én született [24] Édesapja (az én nagyapám) Thinágl János 
királyj közjegyző, édesanyja Balkay Lndmilla volt. Az ő apja herceg Eszter
házynak volt a gondnoka Nagyszüleim házasságából 12 gyermek született, 
9 leány és 3 fiú A fiúk - mind a három ·- a híres ausztriai Ludovikán igen 
magas rangú tiszt lett (sic!). Nagyapám megbecsült és gazdag ember volt, 
tökéletesen beszélt több nyelvet, közöttük a latint is, amit gyermekeitől is 
megkövetelt. Gyermekkoromban, amikor a testvérek összegyűltek, igen sok
szor fordították latinra a társalgást Anyám még öreg korában is latinul beszélt 
ezredes testvérével - Egész Európát bejárták fiatalságukban, Nagyapám 
igen nagy súlyt helyezett erre, gyermekei német, francia és angol nyelvet 
beszéltek, sőt későbbi éveiben a zsámbéki patikában Anyám a sváb nyelvet is 
hihetetlen gyorsasággal sajátította el." 

„Sajnos ennek a szép életnek egyjk napról a másikra vége lett Nagyapám 
tőzsdézni kezdett és teljesen tönkrement, oly annyira, hogy szép házunkat is 
el kellett adnia, hogy adósságát kifizesse Leányai közül sok férjhezmenő 
korban volt, eljegyezve katonatisztekkel, de a tőzsdei bukása után nagyapám 
nem tudta az akkor kötelező kauciót előteremteni " 

Magyarázatul: a kaució meghatámzott pénzösszeg volt, amit a katonatisztek 
háza.ssága feltételeként le kellett tenni (letétként) annak bizonyítására, hogy a 
viszonylag alacsony katonatiszti fizetés ellenére is „rangjához méltóan" fog a 
megnősült tiszt élni tudni. Ez a követelmény túlélte a Monarchiát .. 

„A legidősebb nővére apácának ment el, a 2 vőlegény lemondott katonatiszt
ségéről és szerény polgári pályát választott -Édesanyám igen nehezen fogadta 
el családjának a szétbomlását, szegénységét, nővéreinek boldogtalanságát, és 
ezért habozás nélkül, családjának legnagyobb ellenkezésére Bunze Gyula 
gyógyszerész gyakornoka lett [25] Főnökének egész életében hálás maradt 
Nagy gonddal, biztatással támogatta Anyámat, látva benne a kitartást, 
akaraterőt Ő volt az, aki felhívta Anyám figyelmét az 1895 december 31-én 
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megjelent 72 039 vallás és közoktatási miniszteri rendeletre Családjában a 
felháborodás igen nagy volt Testvérei még az utcát is elkerülték, - egy 
nemesi, jó családból való fiatal „hölgynek" lehetetlen volt ilyet tenni .. " 

„Leszolgálva gyakornoki idejét, fukarul összegyűjtve fizetését megtette a 
nagy lépést, vonatra ült és elutazott, teljesen egyedül Kolozsvárra Akkoriban 
egy fiatal lánynak kísérő nélkül ilyet tenni botránynak számított J\fagyszom· 
hattól Kolozsvárig hosszú volt az út. Éhes volt és fáradt Megérkezve Kolozs·· 
várra egyedül bolyongott, hogy megtalálja az egyetemet, ahol tudta, hogy 
Apjának egy rokona prnfesszori rangban van Nem tudta, milyen fogadtatás
ban lesz része, de amint elmondta nekem „nagy lélegzetet vettem" és elmond
tam életem célját rnkonomnak Rokonom a legnagyobb elismeréssel, szeretettel 
fogadta, azonnal családjához vitte és már másnap elintézte a lóratkozását a 
gyógyszerészi pályára." 

Itt meg kell szakítanunk a visszaemlékezést Ekkoriban ugyanis olyan 
tanulmányi rend volt érvényben, hogy a gyakornoki éveket letöltött jelöltnek 
az egyetemen szervezett vizsgabizottság előtt kellett az ún tirocinális vizsgát 
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letennie; csak ennek birtokában iratkozhatott be az egyetemre. Ez alól Thinagl Szerafin sem lehetett kivétel Valóban: a Gyógyszerészi Közlöny „Gyógyszerészgyakornoki vizsgák Kolozsvárott" címen [26] rövid hírt közölt 1901-ben E szerint a gyógyszerészgyakornoki vizsgáló bizottság augusztus 26-27-28-· án tartotta meg a vizsgálatokat, melyekre 35 gyakornok jelentkezett. Közülük 34-en vettek részt a tanfolyamon (ez alatt a lap azt az ún „kurzust" értette, melyet az 1888 évi tanügyi reformot követően vezettek be bécsi mintára Ekkortól írták ugyanis elő azt, hogy többé nem a tisztiorvos, hanem az egyetemeken szervezett vizsgabizottság előtt kellett a tirocinális vizsgát letenni; e vizsgák színvonala érthetően magasabb volt Emiatt a gyakornokok - különösen, ha oktatójuk nem foglalkozott velük megfelelően - nem tudtak volna megfelelni Ezért szervezték meg a vizsgákat megelőző, nyári, magánjellegű kurzusokat; ezeket az egyetemek tanársegédei tartották) .. Egyedül Thinágl Szerafin nem vett részt a tanfolyamon, hanem csak a vizsgára jelentkezett. Ha vizsgája sikerül - írta a lap - úgy ő lesz az első gyógyszerészsegéd nő Magyarországon A vizsga sikerült. Megjegyzendő, hogy e helyütt a lap említi, hogy az oktató Bunzl Gyula (sic!) volt Nevének ez a harmadik variánsa A „segéd" tehát beiratkozhatott az egyetemre Folytassuk most itt a visszaemlékezést 
„Ott sem volt könnyű az élete. Hosszú vita volt az egyetemi tanárok között, hogy egy fiatal hölgy nem ülhet a férfi hallgatók között Végül is, a tanárokkal együtt bemenve, nem a padokban, hanem a diákokkal szemben kellett ülnie Anyám egy ideig tűrte a rászegezett szemeket, de végül megfogta a széket, a terem oldalára ült, ahol egy oszlop eltakarta őt A szünetekben a tanárok kíséretében egy üres szobában kellett ülnie Nagy problémát okozott neki az is, hogy akkoriban csak egy WC volt, az is csak férfiak részére Pár hónap kellett ahhoz, hogy a táblához mehessen és a képleteket ott felír hassa, és a kísérleteket a férfiakkal együtt elvégezhesse. Végül is, mint Anyám emlegette, nagy respectust vívott ki magának és megkapta a gyógyszerészi diplomát" 

Itt is meg kell állnunk: e nevezetes eseményt a szaksajtó is hírül adta A Gyógyszerészi Hetilap 1903 június 21-i száma írt arról, hogy a kolozsvári Magyar Királyi Tudományegyetemen az elmúlt héten folytak le a másodéves gyógyszerészhallgatók zárószigorlatai A szigorlatra jelentkezett 21 személ,y között volt Thinágel (sic!) Szerafin, az első magyar gyógyszerésznő Június 18-án tette le sikeres zárószigorlatát. A lap ezt így kommentálta: „ ismeretes szorgalmával a kitüntetéssel kiállott vizsgáival, fényesen beigazolta azt, hogy a gyengébb nem éppúgy hivatott a magasabb studiumokra, mint az erősebb, s ha az akaraterőhöz a pálya szeretete is csatlakozik, az eredménv nem lehet kétséges". A lap fényképet is közölt róla 
Miután az oklevél megszerzésének idejét pontosítottuk, haladhatunk tovább a visszaemlékezésben. 
„Édesapám, koronczói Pesthy Mihály jó barátja volt a professzornak, ahol Anyám lakott Elég nagy korkülönbség dacára - özvegy lévén - a barátságból szerelem és házasság lett " 
Erről is hírt adott a szaksajtó. A Gyógyszerészi Hetilap 1904 február 21-i számában a Hymen hírek között arról olvashatunk, hogy Thiná.gel (sic!) János nagyszombati közjegyző lányát, az első nőgyógyszerészt el,iegyezte k. Pesthy Mihály tolnai gyógyszerész. A lap arról is megemlékezik, hogy ez az eljegyzés alig pár héttel azután történt, hogy az első orvosnő örök hűséget esküdött orvoskollégájának Az esküvő pontos dátumát ismerjük, mert rendelkezésre áll a házassági anyakönyvi kivonat másolata - A visszaemlékezés a továbbiakban némi magyarázatot igényel 
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„Apámnak Déván 2 patikája és igen nagy erdőbirtoka volt, Sajnos a sors 

újra véget vetett nyugalmas, boldog életünknek Anyám első kisfia 2 napos 

korában meghalt, - de hamarosan István nevű fia, majd Zsuzsanna leánya 

született, nagy boldogságot adva a szülőknek Apám ennek örömém egy nagy 

összeget ígért a kolozsvári egyetem megnagyobbítására, de a balszerencse 

kegyetlen volt, ~· hatalmas tűz teljesen elpnsztította Apám birtokát A 

kolozsvári egyetem meghallva erdejének elvesztését, természetesnek vette, 

hogy ígéretét nem tarthatja meg Apám ennek dacára, eladva az egyik patiká

ját, az ígért adományt elküldte az Egyetemnek" 

A visszaemlékezésben említett István: dr, Pesthy István fogorvos, nevezetes 

személy, a Pesti Posta című politikai élclap szerkesztője; róla később még szó 

lesz. Huga: Zsuzsanna pedig maga a visszaemlékező, 

Minthogy a két dévai gyógyszertárra való utalás valószínűtlennek tűnt, 

mivel továbbá az eljegyzés hírében_tolnai gyógyszerészként történik említés 

Pesthy Mihályról, az évente kiadott Evkönyvek, illetőleg Zsebnaptárak alapján 

igyekeztünk rekonstruálni a tényeket Megállapítható, hogy Pesthynek a 

századforduló előtt Sárbogárdon volt gyógyszertára, emellé Sárosdon egy fiók

gyógyszertára Utóbb az 1903 és 1904, évi adatok szerint - Sárosd és Tolna 

szerepel; ez összhangban van a Hetilap hírével. A tolnai gyógyszertár jó for

galmú lehetett, mert 1830-ban alapították; és köztudott, hogy a régebbi gyógy

szertárak általában jó helyen települtek, A házasságkötés az okirat szerint az 

eljegyzés után rövidesen: 1904 március 19„én történt,, A források szerint 1905 

és 1908 között valóban Déván volt gyógyszertára Pesthynek, de csak egy: 

az 1881-ben alapított Őrangyal. A két gyógyszertárra való utalás feltehetően a 

sárosdi fiókra vonatkozik, amely ugyan szerves része kellett legyen az anya·· 

gyógyszertárnak, a gyakorlatban azonban elképzelhető, hogy később adták el. 

1909 és 1914 között Pesthy nem szerepel a nyilvántartásban; viszont felesége 

„kezelő" Sárközújlakon 1911 és 1916 között (Isteni Gondviselés, alapítva 

1847). Az 1915-ös évben Pesthy Nagyenyeden volt kezelő, majd 1916-tól 

1920-ig Zsámbékon bérlő Mindez csak részben egyezik a visszaemlékezéssel: 

„Sorsuk ekkor igen nehézre fordult. Otthagyva Dévát (ha két patikáról lett 

volna szó, miért kellett otthagyni?) először Tinnye községbe telepedtek le két 

kis gyermekükkel. Anyám vezette a kis patikát, apám kisegítéseket végzett, 

többnyire Budapesten Szegénységük igen nagy volt, így elköltöztek Zsámbékra, 

ahol jobb iskoláztatást tudtak adni gyermekeiknek Ekkor tombolt a hatalmas, 

gyilkoló spanyolnátha, ami anyagilag segítette szüleimet; előbb bérelték, 

majd megvették a patikát " 

Láttuk, hogy az egykorú fonások szerint a vétel nem szerepel a nyilvántar

tásokban, ennek azonban nincs nagy jelentősége, hiszen 1920-ig voltak csak 

Zsámbékon, Márpedig az anyagi fellendülés időpontja 1918-19 lehetett; 

így ezzel egyezik, hogy 1921-től már feljebb tudtak lépni, amint ezl mindjárt 

látni fogjuk Mindehhez még annyit, hogy 1917 és 1930 között Thinágl Szerafin 

nem szerepel a nyilvántartásokban; így feltehetően a Tinnyei tartózkodás csak 

rövid epizód lehetett, 

„Ahogy az évek múltak, gyermekeik iskoláztatása újra nagy gondot okozott, 

Zsámbék messze volt Budapesttől, a közlekedés akkoriban nem volt kielégítő, 

Sok nehézség után sikerült az isaszegi patikát megvenniök Gyeunekei naponta 

utazva Budapestre, végezték el a gimnáziumot, majd az egyetemi tanulmá

nyaikat. - .Életünk Isaszegen igen boldog volt. Apám vezette a patikát, 

Anyám pedig művészi hajlamát kielégítve, létrára állva, szineket keverve 

csodálatos színpompával átfestette az összes szobát, magyar mintákkal, 
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magyar szívszeretetteL Apám hirtelen halála lesújtott mindnyájunkat. Anyámnak vissza kellett térnie a gyógyszertárba Anyám - akit az egész falu „Tekintetes Asszonynak" hívott és nagy közkedveltségnek örvendett, - bámulatos nyelvtehetségével a tót nyelvet is megtanulta Az egész falu ismerte, tisztelte és szerette '' 
A visszaemlékezés itt már pontosan egyezik a nyilvántartásbeli adatokkal: 1921-től 1930-ig Pesthy Mihály a tulajdonosa az isaszegi Angyal gyógyszertárnak (alapítva 1899) Isaszeg akkoriban azért tűnt sokkal közelebbinek a fővároshoz, mert vonata volt, míg Zsámbékot ma is csak autóbusz köti össze Budapesttel. Pesthy hirtelen haláláról a Gyógyszerészek Lapja (27] adott hirt; e szerint 1930 december 9-én, életének 67 évében Isaszegen hosszas szenvedés után hunyt el Itt kell megjegyeznünk, hogy a korkülönbség akkori mértékkel nem volt olyan nagy: a házasságkor 39 illetve 23évesek voltak az okirat szerint, így férje halálakor Thinágl Szerafin 50 éves múlt. Egy évtizeden át vezette az isaszegi patikát Az 1940 évi nyilvántartás szerint bér be adta, bérlője Kárpáti Sándor és Gizella volt. Az összes, a háború idején kiadott Évkönyv, Almanach és Zsebkönyv azonos e tekintetben, míg a felszabadulást követően - a rendelkezésre álló 1947 évi és 1948, évi kimutatás szerint - özv Pe,sthyné tulajdonosként, lánya, Barabás Gézáné felelős vezetőként szerepel Igy érte őket az 1950, évi államosítás Pesthy Zsuzsanna dr Barabás Géza isaszegi orvoshoz ment feleségül; házasságukból két ikerfiú született Utóbb elváltak; Barabásné pedig, miután átmenetileg a központban is működött -- a Budakeszin levő gyógyszertár vezetője lett. Innen távozott el Angliába 1956-ban - mint elmondta -, két fiát követve, akik akkor érettségi előtt álltak De nézzük, miként fejeződik be a visszaemlékezés 

„Anyám igen küzdelmes életét betetőzte a legnagyobb félelem, így fiához, dr. Pesthy Istvánhoz költözött, Budapest, Váci utca 4 számba. Bátyám volt a még mindig emlegetett „Pesti Posta" szerkesztője, Szállasi (sic!) uralma alatt. Merész gúnnyal, hihetetlen bátorsággal, rnjzaival, karikatúráival volt tele az újsága, a nyomtatása titokban történt, de mindenüvé elkerült Szállasi azonnali elfogatását követelte, de neki annyi ba1átja, tisztelője volt, hogy egy dunántúli pincében bújtatták el Bátyámat. Anyámat igen meggyötörte az aggodalom, a kiállt sok szenvedés és 1956-ban, a váci utcai harcok idején meghalt .. Holttestét eltemetni csak hetek után tudtnk, egy csendesebb éjjelen a Vörösmarty tér sarkára Ott pihent 3 hónapig, végül szeretett Fiához, Bá·· tyámmal együtt a Farkasréti temetőben nyugszanak (szó szerinti szöveg)" Tudomásom szerint a Pesti Posta a felszabadulást követően, az ún. koalíciós időkben is megjelent; ennek története azonban nem tartozik ide, bár igen hálás kutatási téma 
Thinágl Szerafin emlékének ápolása, a mai gyógyszerészek. elsősorban a többséget jelentő női gyógyszerészek megtisztelő kötelessége 

Utószó 
A budapesti egyetem csak két évvel később, 1905 májusában avatott előszfü női gyógyszerészt: Bokor Anna, Légrády Erzsébet, Murányi Vera, Horváth Erzsébet és Haumann Olga személyében. Közülük Légrády Il:rzeébet neve azért emelendő ki, mert ő volt az első nő hazánkban, aki gyógyszerészdoktori fokozatot ért eL Az 1906 június 10-i Gyógyszerészi Hetilap adta hírül, hogy Lengyel Béla intézetében doktorált, disszertációjának címe „A fémeknek a fotografus-lemezre való hatásáról". 1906 június 3-án avatták doktorrá A Hágában rendezett XI Nemzetközi Gyógyszerész Kongresszuson - 1913 
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szeptemberében - a tnagyar delegáci6 tagja Egész életében a nők egyenjogú

sításáért harcolt, elismertetésükért a tudományos pályákon, Alapító tagja az 

egyetemet és főiskolát végzett nők egyesületének. 187 4, november 15-én 

született, hosszabb ideig a Király utca 86 sz, alatti Isteni Gondviselés gyógy

szertár tulajdonosa, Tudományos munkásságáért a Magyar Gyógyszerész

tudományi Társaság 1937 november 12-én Jakabházy-éremmel tüntette ki 

1959-ben, 85 éves korában hunyt el; a rákoskeresztúri új köztemetó'ben nyug

szik 
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Zsebnaptár ill. Almanach 
(dr. Kemlper Kurt, Budapest, Tigris u 81 1016) 

J{ J{ Y p T: nep6a.n 6eH2epCKQfl <fiapMar{eBm-JH:.eHUJU1-la 

B ttac10.51mee apeM.51 60JihlliHHcrBo ipapMaues1oa B BettrpHH )l(eHrn;HHbI. ÜJJ;HaKo 

)l(eHrn:HHbI KaK B Bettrpuu, TaK H sapyfie)l(OM )J;OJII'Oe apeM.H He MűrJIH BbifiHparb npo

ipeccMIO ipapMaueBTa, rrpeJJ;nOCblJIKH ::noro nYŐJIIIKYeT as1op Ha OCHOBe CBOIIX Tll{areJib

HbIX HCCJieJJ;OB3HHH. Tipep;paCCYJI:KH B OTHOilleHIIH )KeHU(IIH ŐbIJIH O'llettb pHill)J;HbIMII 

ll B Ha'tlaJie STOT'O BeKa HcTOPIIKJ OTKpblTH.H pa3HbIX sanperon MO)l(eM Y3HaB3'Ib H3 

opttrHHaJibHblX CCbIJIOK, nYfiJJHKauuH 't13CTHbIX nIICeMb. B 1893 roinr HMtt"'I'ClI nepsoe 

coofirn;ettn:e n <t>apMauenrIItrecKOM E)l(etteJJ;eJJhHHKe o pa6oTarorn:ux 3apY6e)l(oM - B 

ABcTpannu, PoccuH, ,UaHuH, <l>HHJiaHAHH, HopaerHH - q,apMau;enTax-mettll{Httax 

18-ro HO.Hfip.51 1985 ro,n:a no npHK33Y MHHHC1pa KYJibrYpbI )lrona BnaCOBHlI OrKpbI.flHCb 

sopora YHHBepc1:1re10B H MCA HHCTHIYTOB rrepep; )l(eHll{llH3MH. 3-ro HOlifiP.H 199 rop;a 

nonyquna AHITJIOM nepnbIH seHrepCKHÜ epaq-)l(ettn.nrHa Illaponra WreHH6eprep 
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1{ e mp 1 e r, K.: The,f'irstHunga-rianwotnanpha.rtnaeisf. 
The majority of pharmacists is woman in Hungary„ Women could not becon1e pharmacists both in this country and abroad for a long time. The author· has described the antecedents of that fact on the hasis of his searching analysis. Predju<leces against women were very irúlexible on the tmn of the centmy too. The softening of prohibitive obstacles can be learned fr·on1 original citations as well as írom private corresponden .. ces„ The Pharmaceutical Weekly (Gyógyszerészeti Hetilap) firat wrote on active women pharmacists in foreign countries: in Australia, Italy, Denmark, Finland and Norway in 1893. · 
On Noven1ber I8th, 1895 the gates of philosophical, medical and phar111aceutical universities opened for women on the order of Gyula Wlassics, the Minister of Education„Sarolta Steinberger the first Hungarian woman physician graduated on November 3rd, 1900. 
Szerafina Thinagl the first Hnngarian wornan pha:rmacist graduated in the Univer .. sity of Kolozsvár in 1903. Her life van be learned írom the memories of pharmacist daughter who has been living in England since 1956 Full picture has been presented on her life and struggles on the ground of original documents 

K u r t K e 1n p 1 e r : Die er ste un.gar·ische A potheker in 
Heute sind die meisten unserer Berufsgenossen Frauen., Es konnten jedoch lange Zeiten hindurch sowohl in Ungarn, \vie auch in1 Ausland Frauen die Pharmazeuten .. laufbahn nicht betreten. Die Vorgeschichte <lessen stellt Verfasser aufgrund eingehen-· der erschliessender Forschungen dar. Die V~orurteile Frauen gegenüber waren sogar noch am Ende der Jahrhundertwende sehr rigide .. Die Ereignisse, die schliesslich doch zur Hebung der Verbotsschranken var ihnen führten, lernen wir aus Originalzitaten und Privatkorrespondenzen kennen. Es berichtete die Zeitung „Gyógyszerészeti Hetilap" (Wochenblatt der Pharmazeuten) in J ahr 1893 zum er·sten Mai über im Aus„~ land -·· in Aust1alien, Russland, Di:inemark, Finnland, No:rwegen - als Pharmazeu·· tinnen tiitigen Frauen. 

Auf Anordnung des Kultusministers Gyula Wlassics eröffneten sich am 18. November 1895 die Tore der philologischen, medizinischen und phar·mazeutischen Universitaten vor den Frauen Am 3 Nove1nber 1900 absolvierte Sarolta Steinberger, die erste unga.· rische medizinische Doktorin ihr Studium„ 
Im Jalu· 1903 erlangte in Kolozsvár (Klausenbmg) die erste ungarische Pharmazeutin, Serafina Thinagl, ihre Qualifikation,. Aus den Erinnerungen iluer seit 1956 in England lebenden, ebenfalls als Pharmazeutin qualifizierten Tochter können wir· das Leben der ersten ungaxischen Pharmazeutin kennenlernen. Der Leser erhalt aufgrund von Origi·· naldokumenten ein vollstiindiges Bild ihrer K&mpfe und ihres Lebens. 
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