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Nők és elsők…

Steinschneider Lilly (1891 – 1975)

Gróf ronspergheimi Coudenhove-Kalergi Jánosné 
Steinschneider-Wenckheim Helene Lilly 1891-ben Bu-
dapesten születe! , jómódú osztrák-magyar zsidó 
polgári családban. Ilka néven 
anyakönyvezték, de Lillyként is-
merjük. Édesapja híres bútor- és 
ágyneműgyár tulajdonosa volt. 
Édesanyja, Wohl Irma, Csehor-
szágból származo! . 

Lilly egy 1910-ben, Budapes-
ten megtekinte!  nemzetközi 
repülőverseny hatására le!  
pilóta. 1912-ben neves repü-
lőgép-vezetők utasaként már 
távolsági és magassági rekord-
kísérletekben ve!  részt. Az első 
éjszakai repülést végrehajtó pi-
lótával, Joseph Sablatniggal, 168 
km-es távolsági versenyt nyert. 
Huszonegy évesen, Bécsújhe-
lyen, az Etrich Taube típusú 
gép tervezőjénél, Karl Illnernél 
végezte el a pilótatanfolyamot. 
1912. augusztus 15-én vizsgá-
zo! , 4. számú pilótaigazolvá-
nyát a budapesti Közlekedési 
Múzeum őrzi. 

1912. augusztus 20-án, a Ma-
gyar Aviatikai Szövetség Pesten, 
a rákosi repülőtéren szerveze!  
versenyen azért nem tudo!  in-
dulni, mert az édesapjától ka-
po! , Etrich típusú gépe nem 
érkeze!  meg, így az első női pi-
lóta várva várt bemutatkozása 
elmaradt. Nyilvánosan végül 
csak az év október 6-án szállha-
to!  fel Nagyváradon, ahol nagy 
érdeklődés és ünneplés kísérte. 
Az 1913. évi Szent István-napi 
versenyen már ő nyerte meg a 
gyorsasági versenyt. Az egy-
huzamban repülésben és a le-
vegőben töltö!  idők versenyé-
ben második le! . 1914-ben, a 
Monarchia legnagyobb aviati-
kai eseményén, Aspernben, a 
II. Nemzetközi Repülő Héten, 
francia, német, osztrák és ma-

gyar résztvevők közö!  két nő indult: Lilly osztrák 
és Madame Palliers francia színekben. A Balatont el-
sőként átrepülő Lányi Antallal is számos bemutatón 
szerepelt. Kezdődő románcuknak a világháború ve-
te!  véget. Lilly pilótaként szerete!  volna szolgálni, 

de a hadügyminisztérium elta-
nácsolta, így ápolónő le! . 

1914-ben gróf Johannes 
Evangelist Virgilio Coudenho-
ve-Kalergi von Ronspergheim 
feleségeként, Csehországba 
költözö! . Az első világháború 
kitörése után beszünte! ék a 
polgári repülést, így többé so-
hasem szállhato!  fel. 1927-ben, 
Prágában születe!  meg Pixie-
nek becéze!  leánya. Lilly anyó-
sa japán szamuráj család sarja 
volt és a kislány arcvonásaiban 
rá hasonlíto! . A zsidóüldözé-
sek elől 1939-ben vele együ!  
menekült Olaszországba, ahol 
nélkülözve élt. Szerete!  férje 
1943-as különélési nyilatkoza-
ta később hivatalos válásuk-
hoz vezete! , amelyet 1960-ban 
mondtak ki. A világháború 
felfele ívelő pályafutását és csa-
ládi életét is tönkrete! e. Dél-
Franciaországban élt. 1975-ben, 
Gen$ en halt meg (más forrás 
szerint viszont csak két évvel 
később Nizzában). Bécsújhe-
lyen, ahol pilótavizsgáját te! e, 
utcát neveztek el róla. 

A kompozíció törékeny al-
katú Lillyje, korhű csizmában, 
pilótaruhában, zsebre dugo!  
kézzel az eget kémleli. Bőr si-
sakjának szíjai mozgalmasan 
lebegnek. Portréját fotója sze-
rint mintáztam, úgy, hogy a 
repülés szerelmesének vágyó-
dása és izgalma egyaránt tük-
röződjön arcán.  Steinschneider 
Lillyről kevesen tudják, hogy ő 
volt a Monarchia, s Magyarország 
első női pilótája is. Igaz, hogy 
karrierje röpke három évet ölel 
fel, de nevét mégis örökre beír-
ta a magyar történelembe.

Sorozatunkban Józsa Judit kerámiaművész alkotásaiból ezú" al két történelmi személyiséget mutatunk be: 

Steinschneider Lillyt és Hugonnai Vilmát.
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Dr. Hugonnai Vilma (1847 – 1922)

Szentgyörgyi gróf Hugonnai Vilma a Pest megyei 
Nagytétényben születe! , főnemesi családban. A 
Pröbstl-féle pesti leánynevelő intézetben tanult. I!  
ismerte meg Máriássy Fruzsinát. Az ő nagybátyjá-
hoz, Szilassy Györgyhöz ment feleségül. Két év után 
megromlo!  a házasságuk, s erre való tekinte! el a 
férje nem gördíte!  akadályt tanulmányai folytatá-
sa elé. Magyarországon a nők még nem tanulha! ak 
egyetemen, ezért a hatéves kisfi át szüleire bízva, Zü-
richbe utazo! , hogy beiratkozzon az orvosi karra. 

Az első évfolyamot jeles eredménnyel végezte el. 
Tanárai is felfi gyeltek hihetetlen munkabírására és 
tehetségére. Ludimar Hermann, az izmok elektromos 
ingerlésének kutatója, állást ajánlo!  az egyetem fi -
ziológiai intézetében. A harmadik évtől a klinikai 
munkába is bevonták. Edmund Rose, a torokgyíkos 
gyerekek megmentője melle!  ő készíte! e el a Rose-
féle eljárás alkalmazásának tízéves tapasztalatairól 
szóló jelentést. Hugonnai Vilma 1879. február 3-án 
védte meg disszertációját és orvosdoktorrá ava! ák 
Zürichben. 

Frissen szerze!  diplomájával hazatért. Elszegé-
nyede!  családját neki kelle!  fenntartania. Hiába 
végze!  a zürichi egyetemen kitűnő eredménnyel, 
nő létére i! hon mégsem dolgozhato!  orvosként. 
Még ahhoz is külön bábaképző tanfolyamot kelle!  
végeznie, hogy szülőnőként dolgozhasson. Kollégái 
azonban szemet hunytak, és valójában orvosként te-
vékenykede! . 

1881-ben ére! ségize! , majd beiratkozo!  a buda-
pesti egyetemre, ahol rendkívüli hallgatóként láto-
gatha! a az órákat, de vizsgát tenni nem hagyták. 
Csalódo! an ment vissza Zürichbe, ahol a kórház se-
bészeti osztályán dolgozo! . 1890-ben elfogadta Veres 
Pálné, a magyar nőnevelés élharcosának felkérését 
és az Országos Nőképző Egyesület iskolájában hat évig 
egészségtant ado!  elő, valamint a Szabad Líceumban 
tarto!  előadásokat. 1907-ben átdolgozta Fischer-
Dückelmann Anna A nő, mint háziorvos című művét 
és a szülésről és bábaképzésről írt cikkeket a hírlap-
okba. 

Magánéletében a fordulópont 1884-ben követke-
ze!  be, amikor a fi a már leére! ségize!  és külföldön 
folyta! a tanulmányait. A férje szeretőjének te!  ígé-
retének megfelelően, ekkor beleegyeze!  a válásba. 
Második férjét a diplomahonosítása kapcsán ismer-
te meg. Vilma túl volt a negyvenke! edik életévén, 
amikor a nála három évvel idősebb, Wartha Vince, 
műegyetemi tanárhoz, a Magyar Tudományos Aka-
démia tagjához kötö! e az életét. Szerelmük bizo-
nyítéka, hogy egy második gyermek világra hozá-
sára is vállalkozo! .  Ferenc József 1896-ban, felesége, 
Erzsébet névnapján, november 18-án írta alá azt a 
királyi rendeletet, amely értelmében az orvosi, böl-
csészeti és gyógyszerészeti egyetemi karokra nők is 
beiratkozha! ak. Vilma elsőként jelentkeze! , s még 
az évben te! e le az első, 1897-ben pedig az utolsó 
vizsgáját. 

A kompozíció határozo! , céltudatos asszonyt mu-
tat, kora divatjának megfelelő viseletben. Életének 
azt a pillanatát látjuk, amikor frissen végze!  orvos-
nőként, kezében orvosi diplomájával, táskájával, ha-
zaérkezik. Álmodozó, nagy szemei, kedves mosolya 
a jövőbe vete!  hitét tükrözik. 

Az első magyar orvosnő elszántságának és hiva-
tástudatának köszönhetően ötvenévesen – tizen-
nyolc évvel az után, hogy Zürichben egyszer már 
orvossá ava! ák – 1897. május 14-én végre átvehe! e 
i! hon szerze!  diplomáját is. Kitartása követendő 
példa mindannyiunk számára.

Gedai Csaba felvételei


