
rmlÉrrÁglÁr KAPoTT lsAsZEGEN AZ rnŐ MAGYAR cyócyszrnÉszNŐ
Az |saszegi Mrjzeumbarátok Kore kezdeményezésére, ha-
|álának 60. évfordu|Ójára emlékezve emléktáb|át kapott
|saszegen Pesthy Mihályné Thinagl Szerafin (1BB0-1 956),
az e|só, Magyarországon diplomát szerzett győgyszerész-
nó. Thinagl Szerafin (tt1a szu|óvárosáből, Nagyszombat-
ből vezetett a ko|ozsvári Ferenc József Tudományegye-
temre, ahol hazánkban e|só nóként 1903-ban szerezte
meg győgyszerészi ok|eve|ét. Férjéve|, a szintén 8yő8y-
szerész Pesthy Mihállyal 191B-ban vásárolták meg az isa-
szegi Angyal gyógyszertárat, amelyet a csa|ád egészen a
győgyszertárak álIamosításáig m kodtetett. A szÜ|ók hiva-
tását |ányuk, Barabásné Pesthy Zsuzsanna is foIytatta.

Az isaszegi Falum zeummal a Magyar Cyőgyszerész-
tudományi Társaság Ferentzi Mőnika, a Cyógyszerésztor-
téneti Szakosztá|y korábbi elnoke révén kertjlt kapcso|at-
ba, amikor egy évtizede Thinag| Szerafin ha|á|ának 50.
évfordulőjárő| em|ékeztek meg.

Az idei 60. évfordulőhoz koze|edve az |saszegi M ze-
umbarátok Kore és a Fa|umrjzeum képviselóje kereste fe|

Társaságunkat az emléktábla fe|á||ításának szándékáva|.
Mive| a gyógyszerészi mrjlt, a jeles győgyszerészek emlé-
kének megírzése krildetésÜnk egyik fontos pillére, a Ma-

gyar Cyógyszerésztudományi Társaság oromme| csat|a-
kozott a kezdeményezéshez, és járulthozzá anyagilag is

az em |éktáb|a fe|ál | ításához.
Az emléktábIa-avatÓ Ünnepségre bensóséges, csa|ádias

hangulatban kertilt sor 2016. november 5-én az isaszegi
Fa|umrjzeumban. A szép számban megje|ent vendége-

Péter H. Mária
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Az emléktábla (Sziivege:,,Persta Atque obdura!, /
Thinagl Szerafin (1BB0-l956) az elsó okleveles maqyar

győgyszerészn , az egykori isaszegi Angyal győgyszertár
tulajdonosa emlékére / Isaszeg város nkormányzata
/ Magyar Győgyszerésztudományi Társaság / lsaszegi

M zeumbarátok Kijre / 2016. l1. 05.)

A Társaság képviseletében, az emléktábla el6tt: GaáI
Emese, Rádőczyné Kovács Zsuzsanna, Péter H. Mária,
Ambrus Tiinde, Burgetti Lászlőné, Burgetti LászIő és

Konrádné Abay-Nemes Éva

ket, érdeklódóket, isaszegi Ioká|patriÓtákat Szmolicza Jő-
zsef , a Falumrjzeum gy(íjteménykeze|óje koszontotte. AZ
Ünnepséget Kalocsai-Bozsik Fruzsina Kincsó népdaléne-
kes elóadása nyitotta meg. Az MCYT nevében Ambrus
TíJnde, a CyÓgyszerésztorténeti Szakosztá|y elnoke Üd-

vozolte a je|enlévóket és méltatta Thingal Szerafin és az
em|éktáb|a-avatás je|entóségét. Avatő beszédet Péter H.
Máila nyugalmazott marosvásárhe|yi egyetemi adjunk-
tus, győgyszerészorténész mondott. E| adásában sző|t a

nók győgyításban beto|tott szerepéró|, a győgyszerész-
képzés fej |ódéséró|, Thinag| Szerafin ko|ozsvári egyetemi

Kalocsai-Bozsik Fruzsina Kincs népdalénekes

A résztvevök egy csoportja

tanuImányainak korÜlményeiró| és é|etrltjának további
á||omásairől.

A falum zeum bejáratáná| fe|állított emléktáblát Hatva-
ni Miklős, |saszeg város po|gá|mestere, Rádőczyné Kovács
Zsuzsanna, az MGYT e|nokségi tanácsadÓja és Kovácsné
Halomházi Zsuzsanna, az |saszegi Mrizeumbarátok Koré-
nek elnoke lep|ezték |e. Ezt kovetóen kerÜlt sor a koszorrj-
zásra a táblaál|ítást kezdem ényez6 szervezetek, valamint
a helyi ku|turális intézmények képvise| i részér6|.

Az Ünnepség hivatalos részét kotet|en beszé|getés és
heIyi finomságokbÓ| készÜ|t megvendégelés zárta,
amelynek egyik kedves momentuma volt a cherryvel
valő koccintás. Ez vo|t ugyanis Thinagl Szerafin Kanadá-
ban é|ó unokájának, Barabás Cyorgynek a kívánsága,
mivel a cherry ,,Szercsi mama" kedvenc itala volt.

Az isaszeg i e k kezd emény ezésé re, Tá rsaság u n k hozzá-
járu|ásával egy rjjabb fontos győgyszerészeti vonatkozá-
sri em|ékhe|lye| gazdagodtunk, ame|y mé|tő módon órzi
és hirdeti Thinag| Szerafin személyének, é|etpá|yájának
emlékét és ttoró je|entóségét hivatásunk fej|ódésében,
társadal m i el ismertségének kialaku |ásában.

Ambrus Ttinde


