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Dr. Dávid Ágoston 

(1927-2003) 

2003 október 22-én elhunyt Dávid 
Ágoston a Semmelweis Egyetem Gyógy
szerésztudományi Karának címzetes 
egyetemi tanára, a Meditop Gyógy
szeripari Kft Kutatási igazgatója Ha
lálával egy kivételes tehetségű, kima
gasló tudományos és szakmai sikere
ket elért, ugyanakkor emberi értékek
ben is egyedülálló tudós távozott Tu
dását mindig naprakész szakmai felké
szültséggel, fáradhatatlan lelkesedés
sel és örömmel adta át a kezdő diplo
másoknak; doktoranduszoknak Pozitív megerősí
tései, ötletei új erőt adtak az ifjú szakembereknek 

Dávid Ágoston 1927-ben született Szegeden Édes
apja, Dávid Lajos szintén gyógyszerész, egyetemi ta
nár volt Lehetséges, hogy az ő értékes tudása sejtet
te meg vele a pálya lehetőségeit, nagyszerűségét 

1946-ban nyert felvételt a Szegedi Tudomány
egyetem Gyógyszerésztudományi Karára, gyógy
szerészi oklevelét 1951-ben kapta meg Kezdeti tu-

·. dományos sikereit a FoNo kvantitativ analitikai 
módszereinek kidolgozásával érte el, mely témá
ban számos, gyógyszeranalitikával kapcsolatos 
publikációja jelent meg Tudományos munkájával 
1954-ben elnyerte az MTA Kémiai Tudományok 
Osztályának pályadíját Egyetemi gyógyszerész
doktori értekezését is ezekből a munkáiból készítet
te el A gyógyszer-technológia művelésére az ipari 
jellegű gyógyszergyártás nyújtotta számára a lehe
tőségeket, amelyhez 1959-tó1 a Chinoin Gyógyszer
gyár biztosította a feltételeket, ahol önálló kutató
ként, majd a fizikai kémiai kutatócsoport, később a 
gyógyszerészeti kutatási osztály vezetőjeként dol
gozott 1980-ban áthelyezéssel a Kóbányai Gyógy
szerárugyár kutatási osztályvezetője lett 

Legfontosabb eredményeit a fizikai kémiai ala
pokon általa kifejlesztett méréstechnikákkal érte el 
Ezek közé tartozik többek között a termoozmomet
ria, a granulátum tömegáram-sűrűségmérés, a zéta 
potenciál meghatározásának új mérőrendszere A 
tablettázás területén az eljárás termodinamikai 
alapjait dolgozta ki, mind a tabletta szétesés vizs
gálatára, mind a tabletta préselés értelmezésére 

A hatóanyag-gyártásban az optimális morfoló
gia kialakítására a funkcionális spektroszkópia al
kalmazásával módszertanilag is új lehetőségekre 
mutatott rá. 

Az injekció gyógyszer-technológi
ájában a Pmstaglandin injekció kidol
gozása tette lehetővé a Chinoin szá
mára a hatóanyag nyugati exportját, a 
Sisomycin injekció kidolgozása a sza
badalmi oltalmat, az Ebrimycin gél 
megalkotása az egyetlen eredeti ma
gyar antibiotikum, a primicin forga
lomba hozatalát 

I öbb mint négy évtizedes gyógy
szeripari kutatómunkássága során 
nagyszámú referált közleménye jelent 

meg 11 ország 17 folyóiratában Ezen kívül 44 or
szágban bejegyzett, több mint kettőszáz találmány 
feltalálója, társfeltalálója A FIP történetében hivata
los felkéréssel ő volt az első magyar plenáris elő
adó 6 monográfia szerzője, társszerzője 

1983-ban az ENSZ Iparfejlesztési Szervezete ál
tal külföldi gyógyszeripari tevékenység szervezé
sére, irányítására kiírt pályázaton 17 nyugati szak
értő mellett első helyezést ért el 

Pályafutása alatt SOTE, HIEIE és a BME Mérnö
ki fövábbképző Intézet felsőoktatásában rendsze
res előadásokkal vett részt 4 aspiráns kandidátusi, 
13 egyetemi doktorandusz értekezésének kutatási 
munkáját irányította Sok gyógyszergyártással fog
lalkozó külföldi kolléga továbbképzését végezte 

füdományos minősítését a kémiai tudomá
nyok kandidátusa és a gyógyszerészeti tudomá
nyok doktora fokozatok megszerzése igazolja 
Szakmai közéletbeli aktivitását szervezeti, bizott
sági tagságai és kitüntetései jelzik Életútja elisme
réseként 2002-ben megkapta a Magyar Gyógysze
részeti I ársaság Kazay Ernlékérmé'. 

Dávzd Ágoston nagy és ragyogó utat járt be a ku
tató és szolgáló elme útján Megrendülten álltunk 
ravatala előtt Akik közel álltak hozzá és tisztelve 
szerették nem az elmúlás szomorúságát érezték 
meg Inkább az ajándékait itt hagyó tudós jelenlé
tét .. Ez a jelenlét az ő hagyatéka Élünk belőle. Nyo
mában járunk Jelenlétének tudata arra késztet 
bennünket, hogy erőnket megfeszítve dolgoz
zunk, utat törve az ismeretlenbe, és eredményein
ket közkinccsé tegyük a felfedezők örömével Élet
útja példaként álljon előttünk 
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