
Thinagl Szerafin
Az elsó magyar egyelemi végzettsé-
gti gyógyszerésznő, Thinogl Szerofin
]BB0. október 2l-én szÜletett Nagy-
szombatban (Pozsony vármegye, ma

ll5z|ovákta). tdesap1a ThinogI János
királyi kozjegyző vo|t. tgy bo|dog, él-
ményekben gazdag, védett gyermek-
kor és fiatalkor után a családi tragédia
vitte |hinag| Szerafint a gyógyszeré-
szeti pá|yára TŰrnie ke|lett családjá-
nak szemrehányásait és tanuImányai
során a női mivo|tából adódó kénye|.
met|en helyzeteket is. Megál|ta a he-
lyé1 az egyetemen és későbbi é|ete
fo|yamán.

Csa|ádjának erőteljes e|lenkezé-
sére Szerafin l 89B' október 1-jétől
Bunze| Cyula nagyszombati gyógysze-
rész Arany EgyszarvÚ gyógysze11árában
gyakornok |ett. Leszo|gálva gyakornoki
idejét, feIu|t a Vona[ra, és összekupor-
gatott pénzéból egyedÜl elutazott Ko-
Iozsvárra. Egy nemes kisasszonynak
kísérő nélkÜ| utaznia ekkor kifejezet-
ten botránynak számított. Neki mégis
volt bátorsága ehhez. Nagyszombattil
Kolozsvárig csaknem ezer ki|ométer1
UtaZott, tobbszor ke||eft átszá||nia, de
egyetlen országhatárt sem kel|ett át-

|épnle'

A/agyarországon a nók egyetemi
képzését a 65.7l9ll895-os vaIlás- és
közoktatásÜgyi miniszterr rendelet tette
Iehetővé, ame|y aIapján a bö|csészetr,

otvosi és gyógyszerészi pálya e|őttÜk is

megnyí|t'

Thinagl Szerafin a kolozsvári A/a-

gyar Kirá|yi Ferenc József Tudomány-
egyetemre iratkozott be rendkÍvÜlí
bolcsészhaIlgatónak az eIső évre, majd
rendkívÜIi orvoskari haIlgatónak a má-
sodik évre. Nem vo|t konnyű aZ egye-
temi éIete. A tanárok vitatkoztak, hogy
egy frata| ho|gy nem Ülhet a férfi ha|l-

gatók kozé. VégÜl is a tanárral egyÜtt
lépefl.be a terembe, és nem a padok-
ban, hanem a diákokkaI szemben egy
széken ke|lett Ü|nie. Pár hónapnak e|

kel|ett telnie ahhoz, hogy a táblához
mehessen, és a képleteket ott felírhas-

sa, valamint hogy a kísér|eteket a férfi
ko||égákkaI egyÜt1 elvégezhesse. VégÜ|

is nagy megbecsÜlésl vívott ki magá-
nak, és kitÜntetéssel végezte el az
egyetemet 1903-ban.

Szerafin l 9O4. március l9-én kö-
tött házasságoI Pesthy Mihóly 8yó8y-
szerésszeI iov ők voItak az c|<ő orróorr-
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az osztrák-Magyar Monarchia terÜle.
Lén' A csa|ád 1 904-ben Déván telepe-
dett |e, az Őrangyal gyógyszertár tulaj-
donosai lettek' Déván szÜ|ettek meg
gyermekeik, l9O6-ban lstvin, majd
l909-ben Zsuzsonna. Déváró| elkol-
tozve kÜzdeImes évek következtek,
a házaspár kÜ|ön élt, és kÜlön vál|alt

Isaszeg onkormányzati Tájékoztató



munkát. Mihá|y kisegÍtéseket és he-
|yettesÍtéseket vá|la|t Budapesten és
1 9 12-Íő| lsaszegen. Szerafin onfelá|-
dozóan gondozta gyermekeit. l 9l0-
ben a sárközÚj|aki |steni Condvise|és
gyógyszertár keze|ője |ett. A Pesthy
házaspár l9l 8.ban megvásárolta az
isaszegi Angyal gyógyszertárat. Ennek
tu|ajdonosa vo|t Pesthy Mihá|y 1930
októberéig, ekkor feIeségének adta
át. Szerafin után |ányuk, dr. Borabós
Cézóné Pesthy Zsuzsonno l 948-tó|
|ett a tu|ajdonosa. É|etÜk lsaszegen

igen bo|dog vo|t, de ezt a boldogságot
gondok is felhózték. A vasúti köz|e-

kedés és az á||omás köze|sége |ehe-

tóvé tette, hogy |stván és Zsuzsanna
Budapesten tanu|janak, ítt fo|ytatták a

kozépisko|ai és az egyetemi tanu|má-
nyaikat is.

Idóközben Szerafin idős szÜ|ei is

hozzájuk kÖ|töztek Isaszegre, ahhoz a

|ányukhoz, akinek a hivatásvá|asztását

o|y erŐsen e|lenezték. A sok gyermek
közÍi| ep'Ver|ir| Szerafinék vo|tak o|van

he|yzetben, hogy segÍteni tudtak raj-

tuk. l930. december 9-én megha|t

Pesthy Mihá|y; az isaszegi temetóben
nyugszik Szerafin szÜleive| egy sírban,

közvet|enÜl az tre$emp|om me||ett.

A csa|ádfő ha|á|a váratlanu| és fájda|.

masan sújtott |e rájuk. Szerafin vezet-

te a gyigyszeftárat. Pesthy Zsuzsanna
(l 909-l 997) szÜ|ei hivatását követve
gyógyszerész |ett' és fe|eségÜ| ment aZ

|saszegen praktizá|i dr. Barabás Céza

orvoshoz. Házasságukbó| két fiú szÜle-

teIl, Andrós Pól 1934-ben és cyorgy
Mihóly 1936-ban.

Szerafin az l 930-as évek kozepé-
tó| többnyire Budapesten élt a fiáná|,

Pesthy lstvónnól (l 906_l 972), annak
Váci utcai lakásában. Pesthy lstván jó

nevŰ fogorvos és ismert karikaturis.

ta vo|t aki t g++-ben, Magyarország
megszál|ása a|att e||ená||ási tevékeny-

ségéért csaknem az életéve| fizetett.

A háborÚ utáni nehéz éveket követte a

gyógyszertár á||amosÍtása'

A isaszegi gyógyszertárat _ mint va-

lamennyit az országban - l950. jÚ|ius

28-án á|Iami kezelésbe uta|ták, azaz
á||amosÍtották. Dr. Barabásné Pesthy
Zsuzsannának azonna| távoznia ke|lett

úgy, hogy még a ruháit sem vihette
magáva|.

Thinagl Szerafin 76 évesen, ] 956.
november 2-án, a forrada|om és sza-

badságharc aIatt ha|t meg szé|Ütés

következtében Budapesten a Váci ut-

cai |akásban. Sírja kezdetben a harcok
miatt a Vörösmarty téren volt, majd

l957. március l -jén temették el a Far-

kasréti temetőben'
Thinagl SzeraÍin é|etéve|, gyógysze-

részi és csa|ádanyai he|ytá||ásáva| pé|-

dát adott az it követó gyigyszerész-
nőkne( és bizonyára nem csak nekik.

|saszeg |akosságának körében is él

még em|éke mint gyógyszerész s mint
a he|yi társadalmi é|et egyik kivá|ósága.

A város lakói 2016' november 5-én
em|éktáb|át á|lÍtanak és em|ékkiá||Ítást

rendeznek Thinag| Szerafin tiszte|etére'

A 20o6'os isaszegi Szerofin-kióllítós
o nyo gó no k fel h oszn ó ló sóvo l

szerkesztette Szmol iczo JÓzsef

lsaszeg Város Önkormányzata, a Magyar Cyógyszerésztudományi Társaság,

az lsaszegi MÚzeumbarátok Köre és a Falumúzeum tiszte|ette| meghÍvja tnt
és kedves csa|ádját Thinogl Szerafin (lB8O_i 956), az e|só ok|eveles ma8yar
gyógyszerésznó ha|á|ának 60. évfordulója aIkaImábó| rendezett em|éktáb|a-ava-

tó Ünnepségre és az azt kÖvető emlékkiá|lÍtás megnyitdára. Megemlékezést tart

dr. Péter H. Mório gylgyszerész, nyugalmazott egyetemi adjunktus, Marosvásár-
he|y dÍszpo|gára.

|dópont: 20] 6. november 5., szombat, l5 óra. Helyszín: Fa|umúzeum, Ma.
dách Imre u. l5. Mindenkit szeretette| várunk!


