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DÁVID LAJOS 
( 1889-1962) 

Száz éve született gyógyszerész, egyetemi tanár, 
a szegedi Gyógyszerészeti Intézet és Egyetemi Gyógyszertár volt igazgatója 

DOMONKOSNÉ DÁ VID ÁGNES 

Háromszék megyében Kézdivásárhelyt született 
1889. október 19-én, apja Dávid Antal kereskedő, 
anyja Csiky Ida. Elemi iskoláit Kézdivásárhelyt, kö
zépiskoláit ugyanitt a főgimnáziumban végezte. 

A pályát gyógyszerész gyakornokként, az akkori 
gyógyszerészképzésnek megfelelően Jancsó Géza kéz
divásárhelyi gyógyszertárában 1906-ban kezdte és a 
gyakornoki vizsgát Kolozsváron 1909-ben tette le. Eb
ben az évben mint nem okleveles gyógyszerész Kolozs
vár több nyilvános gyógyszertárában dolgozott. 

1910-től a kolozsvári egyetem gyógyszertárában te
vékenykedett, miközben gyógyszerész oklevelet kitű
nő eredménnyel 1911-ben, gyógyszerészdoktori címet 
pedig 1913-ban itt szerzett [ 1-4]. 

1914-ben mint honvéd gyógyszerész hadnagyi ran
got ért el, az első világháború alatt mindvégig az egye
tem gyógyszertárában teljesített szolgálatot. 1917-ben 
dfjtalan tanársegéd, 1919-ben gyógyszertári vegyész 
kinevezéshez jutott. Miután a kolozsvári egyetemet 
1921-ben Szegedre menekítették át 1922-ben gyógy-

szertári fővegyésszé lépett elő, majd még ebben az év
ben egyetemi magántanárrá habilitálták és a gyógysze
részképzés megszervezésével bízták meg. Ekkor már 
nemzetközi hírnevet is szerzett magának és 1926-ban a 
Kar vezetői állására nevezték ki. [ 2, 3]. 

A gyógyszerészképzés és a szakirodalom művelése 
terén szerzett érdemei elismeréséül az egyetemi rendkí
vüli tanári címet 1930-ban nyerte el, majd később 
egyetemi nyilvános rendes tanárrá nevezték ki. [ 4]. 

Nemzetközi viszonylatban már korábban ennél sok
kal nagyobb szakmai elismerésben részesült. 1922-ben 
az akkor legnagyobb múltú és tekintélyű DEUTSCHE 
CHEMISCHE GESELLSCHAFf tagjává választot
ta, a MAGYAR GYÓGYSZERÉSZETI TÁRSA
SÁG pedig megalakulásakor 1925-ben emelte vezetői 
közé. [ 1, 3]. 

Publikációival szerzett nemzetközi hírneve a tenge
rentúlra is e1jutott és 1928-ban az AMERICAN CHE
MICAL SOCIETY, majd 1929-ben a THE AMERI
CAN ASSOCIATION FOR THE ADVANCE
MENT OF SCIENCE ugyancsak nagy tekintély(í szer
vezetek is tagjai közé választották. 1934-ben az ESZT
FINN-MAGYAR GYÓGYSZERÉSZETI TÁRSA
SÁGnak tagságával is megtisztelték, végül 1948-ban a 
FEDERATION INTERNATIONALE PHARMA
CEUTIQUE tiszteleti tagja lett. 

A második világháború során nem hagyta el az or
szágot, az ostromot Budapesten élte át, majd az első al
kalommal visszatért Szegedre, ahol a Gyógyszerészeti 
Intézet és Egyetemi Gyógyszertár munkáját új keretek 
között indította meg. Politikai aktivitására jellemző 
volt, hogy az akkor szervezett egyetemi Igazoló Bizott
ságban elnöki tisztet is ellátott. A szociális és politikai 
felfogása a felszabadulás után sem változott, amely a 
személyi kultusz időszakában nem tetszett a hatalom 
minden képviselőjének és az ezért retorzióként szándé
kolt idő előtti nyugdfjazását személyes jó barátja, a Ma
gyar Tudományos Akadémia Elnöke, Rusznyák István 
meghiúsította [ 1]. 

Talán az egyetlen olyan gyógyszerész egyetemi ta
nár, aki orvoskaron dékáni tisztet látott el. A második 
világháború után ugyanis az átszervezett Szegedi Tu
dományegyetemen a felsőéves gyógyszerészképzés az 
orvoskarhoz tartozott [ 3]. 

A Tudományos Minősítő Bizottságtól életművére a 
gyógyszerészi tudományok kandidátusa címet is meg
kapta. 1958-ban nyugállományba vonult, 1961-ben az 
egészségügyi miniszter aranydiplomával tüntette ki 
[ 1]. 

1962. augusztus 30-án reggel kapta a hírt, hogy Ka
nadában unokája született! Az örömhírnek a tudatá
ban koronária okkluzió következtében aznap este el
hunyt. 
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A Magyar Gyógyszerészeti Társaság 1981-ben DÁ
VID LAJOS-EMLÉKÉRMET alapított a kiemelkedő 
intézeti, kórházi gyógyszerészek kitüntetésére. A bu
dapesti 905 számú gyószertár és a Gyöngyösi Városi 
Kórház gyógyszertárának Szocialista Brigádjai DÁ
VID LAJOS nevét vették fel. Pesti Pál a nyirmadai 
gyógyszertárat Dávid Lajosról javasolta elnevezni. 

Munkássága 

Abban a korban született, amikor a XIX. század vé
gén a gyógyszerészet nagy megújulá~a kezde„!~ kibo_~t~
kozni. Ennek az időszaknak fontos JellemzoJe a nove
nyi hatóanyagok analitikájának kidolgozása, izolálása, 
szerkezetének felderítése, farmakológiai hatásának 
részletes megismerése, a terápiában jól és eredménye
sen alkalmazható gyógyszerek nemcsak magisztrális 
méretű készítésmódjának racionális megoldása volt. A 
kolozsvári egyetemen ezen a téren nemzetközi vis~ony
latban is kiemelkedő iskola működött. Ennek az isko
lateremtő munkának egyik tagja volt Dávid Lajos is, 
aki már a tízes években az alkaloidák kutatása körében 
nemzetközi hírnevet szerzett magának. Doktori disz
szertációj ában is ezzel a témakörrel foglalkozott, ezen.
kívül számos szelektív analitikai módszert dolgozott k1, 
amelynek segítségével a racionális gyógyszerkészítés 
módszertani alapjait a mai napig is helytálló módon 
korszerűsítette. 

Az alkaloidák kimutatására és megkülönböztetésére 
dolgozta ki a vanillin-sósav reagenst is, amit akkor a 
Merek cég hozott forgalomba és az egykori Merek In
dexekben „Dávid-reagens" -ként szerepel. Az általa ki
dolgozott alkaloida megkülönböztető vizsgáló rend
szer segítségével pár óra alatt meg lehetett állapítani a 
vizsgált anyag vagy keverék azonosságát, aminek „ a 
nemzetközi jelentőségét az adta meg, hogy akkor meg 
ismeretlenek voltak a nagy teljesítményű spektrometri
ás és kromatográfiás vizsgáló módszerek. Ez~kkel „m~
napság már egyszerúoben lehe! ugyanezt ~ c~lt ~lerm, 
de abban az idóoen a preparativ szerves kemia is csu
pán a kristályos anyag goniometriás jellemzésére tá
maszkodhatott, amihez többnapos, vagy hetes vizsgáló 
munkára volt szükség. 

Munkásságának utolsó évtizedében is foglalkozott 
ilyen kérdésekkel és a mai napig egyedülállónak tekint
hető például a kinin és kinidin optikai izomerek meg
különböztető színreakciója, amit a Pharmaceutica Ac
ta Helvetiae publikált. A csalánból általa izolált ható
anyag injekciós formájában szinte egye~l~n g~ógys~~r~ 
volt a háborús időszakban oly gyakon ehezessel Jaro 
hasmenéses-szindroma kezelésének, amit az egyetemi 
klinikákon széleskörűen sikerrel alkalmaztak, sőt ezzel 
az „ UD-3 injekcióval" a második világháború után 
még amerikai napilapok is foglalkoztak. 

A gyógyszerkészítéstan neves művelője volt. Ennek 
mind az elméleti, mind a gyakorlati jelentőségét a ked
vezőtlen gazdasági helyzet igazo„!ta. Különöse? a .. hú~ 
szas években az egyetem igen szukre szabott penzugy1 
ellátmánya beszerzési árakon nem tette volna lehetővé 
a megkívánt gyógyszerellátást. Dávid ezért min-
den fontos tabletta, injekció; kenőcs stb. 
gyógyszerforma kisüzemi méretű sőt 
egy hatóanyag preparatív kémiai . 
dotta. Az intézeti gyógyszertári keretek 
még ez a kezdeményezés nélkül állt. Ennek ered-

ményeként rendkívül gazdaságosan biztosította a klini
kák gyógyszerszükségleteit, sőt az állami ellátmányból 
jelentős megtakarításokat is sikerült elérni, ami az 
egyetem pénzgazdálkodása szempontjából akkor igen 
fontos volt. Így például a dietilbarbitursav és a triklóri
zobutilalkohol kombinált altató tablettában, ami PRO
fesszor Da-vid L-ajos nevébőlképzett PRO DAL fantá
zianéven a régi törzskönyvben szerepelt, a triklórizo
butilalkoholt is maga állította elő. Számos formuláció
ja, mint például a Dávid-féle babakenőcs a tízes 
óta ma is a leghatásosabban előzi meg a pelenkázott 
csecsemők irritatív bőrelváltozásait. 

Ezenkívül, többek között az alkaloida tartalmú dro
gokból a főzetek és forrázatok sósavas vízzel történő 
készítési módszerét dolgozta ki, amit publikálását kö
vetően Európa szinte minden gyógyszerkönyve hivata
los módszerévé tette. Az első világháborút követő idő~ 
szakban ennek is nagy jelentősége volt, amihez fogható 
nemzetközi szakmai sikert magyar gyógyszerészek kö
zül napjainkig is csupán Rozsnyai a kinin-tannáttal és 
Kabay a mákgubó feldolgozásával ért ela gyógyszerké
szítés területén. 

A gyógyszerkészítmények stabilitási vizsgálata is 
kezdeményezésére is irányításával az általa vezetett In
tézetben indult 1929-ben, amelyről fia Dávid Ágoston 
a FIP kongresszusok történetében, mint első felkért 
magyar plenáris előadó 1980-ban Brightonban emlé
kezett meg. 

Sokirányú szakmai tevékenységére jellemző, hogy 
még a klinikai diagnosztikai kémia is foglalkoztatta. 
Különböző korképekből eredő vizeletminták kémiai 
színreakcióinak kidolgozásáról Purjesz Béla belgyó-
gyász professzorral közös publikációja külföldi folyói
ratban jelent meg. A harmincas években in vitro mo
dellben szimulálta a gyomor perisztaltikus mozgását és 
ilyen körülmények között a pilulák, tabletták készítés
módtól függő szétesését és az oldat hatóanyagtartalmát 
vizsgálta. Ezekről a tapasztalatokról a publikál~st .a 
második világháború akadályozta meg, az irodalmi pn
oritás így elmaradt. Mindenesetre a „biofarmácia" elő
futárának tekinthető vizsgálatok győzték meg arról, 
amit a svájci Büchi professzornak egy körkérdésére vá
laszként adott a második világháború után, nevezete
sen Büchi azt kérdezte a különböző országok gyógysze
részképzésének vezetőitől, hogy hogyan látj~k „ a 
gyógyszerészet jövőjét? Dávid Lajos többek kozott 
megerősítette, hogy a tudomány művelése és az okta
tás különösen a gyógyszerkémia és a gyógyszerkészí
téstan a biológiai szempontok alapján kell fejlődjék; 
Dávid Lajosnak a gyógyszerészet jövőjére vonatkozo 
megfogalmazása pár évtized késéssel valóra is yált. 

Mindenkor különös gondot fordított a gyogysze
részképzésre és továbbképzésre. A kémiai szemléleten 
alapuló és ma még inkább aktuális oktatási .,,.,_,,"i"'_",_,_" __ 

ját pedagógus munkásságának időszakában az 
meth László is nagyra értékelte, amiről Kristó 
ván publikációjában tett említést. 
bert kérésére az orvostanhallgatók kémia 
'",„.,„n,cr0.~0r is Dávid Lajos állította össze a 



1989. október GYÓGYSZERÉSZET 509 

Dávid Lajos minden szakmai munkásságát össze
foglaló rövid ismertetés is nagy terjedelmet kívánna. 
Ezen a helyen csupán arra lehet utalni, hogy halála után 
három nagy és három kisebb terjedelmű, összesen hat 
monográfiáját és az összes publikációját tartalmazó 
egybekötött anyagot özvegye Dávid Lajosné, Bíró Sza
niszla kíséró1evéllel a Semmelweis Múzeumnak aján
dékozta. A részletet<: iránt érdeklődők ott ezt minden 
bizonnyal fellelhetik. 

Embersége 

Emberi, társadalmi magatartását, politikai felfogá
sát Istenbe vetett hite motiválta, amit soha, semilyen 
körülmények között nem tagadott meg. Tetteit mind a 
hivatalos, mind a családi magánéletében a keresztényi 
felebaráti szeretet vezérelte. Vagyont nem gyűjtött, tíz 
gyermeket nevelt fel, mindenét mindenkor megosztot
ta azokkal, akik erre rászorultak, családi konyhájáról 
meleg ételt és italt adott naponta, nem egy nincstelen 
koldus embernek a Horthy korszak éveiben. 

Ilyen felfogással a XX. század embertelen évtizedei
ben egyetértéssel, lelki békességben ~lnijóakaratú em
ber számára elképzelhetetlen volt. Eppen ezért min
denféle hivatalos politikai mozgalomtól távol tartotta 
magát, de az elviselhetetlen társadalmi és politikai vi
szonyokkal szemben megnyilatkozni mégis mindig 
módot talált. 

Ezen a helyen ennek illusztrálására eddig soha nem 
publikált tényeket indokolt összefoglalni, mert lehetsé
ges, hogy a történelmi léptékű példakép éppen ilyen 
emberi magatartás alapján haladja túl a szűkre szabott 
gyógyszerészkari szférát és nemzetiségi, felekezeti vagy 
politikai pártállásra tekintet nélkül válhat követhető 
mintává mindenki számára. 

Ez ideig senki nem tudta, hogy VÁMOS költői álné
ven versekben fogalmazta meg mind azt a mondaniva
lót, amit az egyetemi katedráról csak keveseknek lehe
tett volna tudtára adni, viszont ezek a mondanivalók 
egyetemes társadalmi és politikai jelenségeket ostoroz
tak. Ezekben a versekben nem szabad az irodalmi érté
ket, a versírás szabályait keresni, vagy számon kérni. A 
mondanivaló társadalmi politikai lényegét a cinkos né
maságot vállalni nem tudó ember gondolatai hordoz
zák. 

Egy vérszerinti rokonának elvesztése az Aradi Vér
tanuk között, amit még gyermekkorában hallott és ta
nult, ihlették ezt a verstöredéket, amely a zsarnokság 
minden formája ellen a mai napig is aktuális gondolata..; 
kat hordoz: 

„Haynau! E név 
Magyarnak mérgezett gyilok. 
A lepra bűzös sebei 
A legkevésbé sem oly undokok. 

Haynau! Hallva 
Az ártatlan gyermek szíve megremeg, 
Rossz álmaink okozója vagy 
Te véres kezű, rémes szörnyeteg!" 

A Horthy-rendszer semmivel sem menthető társa
dalmi bűnei felett sokan hunytak akkor szemet. Az 
embertelen méretű munkanélküliség, éhezés, nyomor 
sajnos nem csak akkor és nem csak a huszas évek Ma-

gyarországát jellemezte. Ez ellen sem maradhatott 
szótlan a keresztényi szeretet, a javak igazságos elosztá
sa elvét valló Dávid Lajos. Felfogása, mondanivalója 
ma talán még inkább aktuális az egész világban, mint 
volt akkor, amikor az alábbi verse a kolozsvári HIR
NÖK 1933 szeptember 15-iki számában megjelent: 

„ESZMÉLJ! 

Nagy úr vagy! 
Hogy érnél rá hát mások bajára nézni? 
Ezer a gondod, 
Állam-ügyeket kell intézni. 
Hogy százezrekre megy azoknak száma, 
Kik nyögve éhezve, rongyokban fázva? 
~zer a gondod. 
Ulés ülést ér éjjel nappal, 
Nem törödhetsz mások bajával. 
Hogy gyermekek száz-számra halnak 
Befaló falat hfjával? 
Nincs rá időd törődni ezzel, 
De két, tán több illetményt nyugodtan veszel fel, 
Mert neked kell! 
Kell bankettre, bridzsre, táncra, 
Nagy úr vagy mindhiába! 
Másoknál különb, morálod uri ! 
Felebarát? Nincs! A többi csak kuli! 
A tömeget 
- - Elnézed - -
Polip karjával miként szipolyozza 
Kartellnek mondott utonálló banda. 
Elnézed? Erőtlen magad? 
Nem! Csupán érdekelve vagy. 
Oh szegény te! Nem tudod talán 
Vagy elfeledted, 
Hogy feletted 
Van egy nagyobb Úr, az Isten, 
Ki itélni fog itt vagy odafenn? 
Légy még oly nagy úr, kevély, 
Számolnod kell, 
9szmélj 
Es térj magadba 
Mert porba dönt az Úr haragja!" 

A, fasizmus éveiben nyíltan az üldözöttek oldalára 
állt. Igy például amikor az egyetem orvoskari ülése ki
zárta soraiból a származásuk miatt diszkriminált tagja
it, többek között Purjesz Bélát, Rusznyák Istvánt, fel
állt és demonstratív módon azzal a kijelentéssel hagyta 
ott az ülést, hogy ebben az istentelenségben nem haj
landó résztvenni. Ettől kezdve naponta látogatta a la
kásukba visszavonultan élni kényszerített professzor 
társait és más kollegáit, barátait. Ez a kiállás akkor az 
elhurcoltatás veszélyével járt, amiért is mindenki félt 
ilyen formán megnyilatkozni. Hős az aki a félelmét le 
tudta küzdeni, Dávid Lajos leküzdötte. 

Az elhurcoltatások idején, mint az Actio Catholica 
világi elnöke indította el a szegedi püspökségen keresz
tül azt a hatósági akciót, aminek eredményeként már út 
közben sikerült, sajnos csupán Purjesz Bélát és Rusz
nyák Istvánt megmenteni a halálmenetből. (Nyilván
való, hogy Rusznyák István többek között ezért akadá
lyozta meg a „klerikális" Dávid Lajos idő előtti nyugdí
jaztatását a személyi kultusz idején!) 

Ezeknek az időknek ma már kevés tanuja él, éppen 
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ezért kívánkozik ide Szent-Györgyi Albert sok évtized
del későbbi emlékezése, aki egy interjúban arra az 
újságírói kérdésre, hogy „Tudna neveket mondani, 
akikre szívesen emlékezik?" így válaszolt: „Számos 
kedves kollegám volt az orvosok és gyógyszerészek kö
zött, hadd említsem Jancsó Miklós és Dávid Lajos ne
vét?' (Délmagyarország, 71. évf. 1981szeptember20.-i 

·szám.) 
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PITVARI NÁTRIUMÜRÍTŐ FAKTOR: 
EGY PEPTID HORMON 

Koch, P.: Int. Pharm. J. 3, (2), 47, (1989) 
A pitvari nátriumürítő faktort újabban fedezték fel a szívben. 

Szabályozza a só-víz egyensúlyt és a vérnyomást. Szintetikusan is 
előállítható, 28 aminosavból álló peptid. Gyógyszerként alkalmaz
va számos lehetőséget rejt magában a különböző szív- és érrendszeri 
betegségek és az elektrolit háztartás zavarainak kezelésében. Leg
fontosabb fiziológiás hatásai. v. alkalmazásakor a nátrium, kalcium, 
magnézium, klorid és víz kiválasztás gyors fokozása a vizeletelvá
lasztás útján. A faktor receptorai megtalálhatók a vese artériáin, a 
belső elválasztású szervekben és az agyban. Ez utóbbi receptorok a 
hipotalamuszban vannak és hozzájárulnak a vérnyomáscsökkentő 
hatáshoz. A belső elválasztású szerveken keresztül a faktor hormon
szabályozó hatást fejt ki. Gátolja a renin aktivitást és kiválasztást így 
csökkenti az aldoszteron szintet. Csökkenti a vazopresszin koncent
rációt. E hatások következtében erős vízhajtás indul meg. Csökken 
a vérnyomás és reflexesen fokozódik a pulzusszám. A faktor diureti
kus hatása 1000-szerese a furoszemidnek. Hátránya, hogy a szerve
zetben gyorsan bomlik. Előnye más vízhajtókkal szemben, hogy 
csökkenti a renin-angiotenzin-aldoszteron rendszer működését. 
Várhatóan veseelégtelenségben, akut veseelégtelenség megelőzésé
ben, pangásos szívelégtelenségben, magas vérnyomás kezelésében 
alkalmazzák. Mellékhatása nagyon csekély. Amennyiben hosszabb 
hatástartamú analógjait előállítják, a természetes vegyületnek jelen
tős lesz a terápiás értéke. (37) 

Dr. Orbay Lászlóné 

ÉRTÁGÍTÓK SZÍVELÉGTELENSÉGBEN 

Nichols, D. P.-Elborn, J. S.-Harron, D. W. G.: Int. Pharm. J. 
3, (2), 48, (1989) 

Krónikus szívelégtelenség súlyos, a beteg mindennapi életében 
korlátozó betegség, magas halálozási aránnyal. Kezelése főként ta
pasztalati eredményeken alapszik. A szerzők áttekintik a betegség 
patofiziológiáját. Nagy érdeklődés kíséri a krónikus szívelégtelensé
get kísérő hormonális és metabolikus változásokat. A betegség rö
vid távú kezelésében a tüdőkben és perifériákon felhalmozódott fo-

lyadékmennyiség csökkentése a cél, valamint javítani a beteg fizikai 
terhelhetőségét. Hosszú távon a beteg életének könnyítése és a halá
lozási arány csökkentése a terápia célja. Amennyiben a szívelégte
lenséget okozó betegség megállapítható és gyógyszerekkel kezelhe
tő, elsődlegesen e betegséget kell gyógykezelni. Ha ez nem lehetsé
ges és a beteg további kezelése szükséges, az elsőként választandó 
szer egy vízhajtó. Ha a tünetek nem javulnak, értágítók adását java
solják. Artériákat, vénákat, valamint artériákat és vénákat egyaránt 
tágító szerek választhatók a kívánt hemodinamikai hatásoktól füg
gően. Artériákat tágító szerek közül a hidralazin, vénákat tágítók 
közül a nitrátok, kombinált hatású értágítókból esetleg az ex 1 adre
noreceptor agonista prazosin és angi?tenzin konvertáló enzim gát
lói, az enalapril, kaptopril adhatók. Ertágítók megnyújtják a beteg
nél a túlélés időtartamát ésjaví~ják a betegek terhelhetőségét. Jelen
leg az angiotenzin konvertáló enzim gátlói az elsőként választandó 
értágítók krónikus szívelégtelenségben. Bár az ideális értágító szer
re még várni kell, az értágító terápiát, diuretikumra nem reagáló be
tegnél meg kell kísérelni. (38) 

Dr. Orbay Lászlóné 

ERYTHROPOIETIN - ANTIANÉMIÁS SZER 

Zagermann, P. és mtsai: Pharm. Ztg 134 (19), 30 (1989). 
Veseelégtelenség esetén gyakran erythropoietin hiány lép fel. 

Ilyenkor a vörös vértestek élettartama csökken, a hemodialízis so
rán vérveszteség tapasztalható. Ez anémiához vezethet. A erythro
poietin 165 aminosavból álló glikoprotein, 40%-a szénhidrát. Mo
lekulasúlya kb. 34000. Főleg glomerolusok epitél sejtjeiben képző
dik, de más sezrvekben, mint pl. a máj ugyancsak megtalálható. 

Anémia esetén a többszöri vértranszfúziónak hátrányai vannak: 
hepatitisz, AIDS veszély, továbbá vasfelesleg lép fel. Géntechnoló
giai úton erythropoietin-t ál!f tottak elő. Ezt intravénása adagolták, 
így a hiány pótolható volt. Ujabban kisebb mennyiségeket szubk
után is adnak, ez is hasznosnak bizonyult. A kezelés eredményessé-
gét az emelkedő hematokrit és hemoglobin értékek jelzik. . 

Az erythropoietin-t már hosszabb ideje ismerik, azonban eddig 
az alkalmazás nem volt megoldott. Az eddigi tapsztalatok azonban 
biztatóak. (31) 
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