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Emlékezés Dávid Lajos gyógyszerészprofcsszorrn születésének 110. évfordulóján 

Dt: Zallár Andor 

A Szent-Györgyi Albert 
Orvostudományi Egyetem 
Gyógyszerésztudományi 
Kar épületének (Szeged, 
Eötvös u. 6. sz.) lépcsőhá
zában a hallgatók, az ok'1a
tók és a látogatók nap 
mint nap láthatják dr. Dá
vid Lajos professzor em
léktábláját. A márványtab
la emlékeztet Dávid pro
fesszor több mint három 
és fél évtizedes szegedi 
működésére, oh.1ató neve

lő munkájára. Emlékét őrzi azok számára, akik ismerhet
ték, akikkel együtt dolgozott. Emlékezésre készteti az 
utánunk jövőket, hogy soha ne felejtsék el Dávid gyógy
szerészprofesszort, generációk oktatóját, a szegedi és ha
zai gyógyszerészet kiemelkedő művelőjét, az egyetem ki
váltó professzorát. 

Di: Dávid Lajos Erdélyben, Kézdivásárhelyen (Ha
romszék vármegye) született 1889. október 18-án. Iskolai 
tanulmányait szülővárosában végezte. A gyógyszerészi 
pályát választotta hivatásul. Gyógyszerészgyakornoki 
idejét tanítómesterénél, későbbi atyai jó barátja, Jancsó 
Géza gyógyszerész kézdivásárhelyi gyógyszertárában töl
tötte el. 

Egyetemi tanulnHinyait a kolozsvári Ferencz József 
Tudományegyetemen végezte. Gyógyszerészi oklevelét 
1911-ben, gyógyszerdoktori oklevelét pedig 1913-ban 
ugyanott szerezte n1eg. Mar egész fiatalon, egyetemi hall
gató korában, 1910-től az egyetemi gyógyszertárban dol
gozott mint gyakornok. 1911-benjelent meg a Hyperolról 
szóló első dolgozata. 1914 augusztusától kezdve leszerelé
séig katonai szolgálatot teljesített. Közben 1915-től kezd
ve a kolozsvári egyetemi gyógyszertárba vezényelték. 
1916-ban és 1917-ben értékes tudományos munkái jelen
tek meg („A Riopan tabletta"; 11A fontosabb rnorphin meg
határozó módszerek". „A Domopon morphin tartalma".) 

l 919-ben egyetemi gyógyszertári vegyésszé nevezték 
ki. A trianoni-békediktátum alapján a románok átvették a 
kolozsvári egyetemet, ezért a Ferencz József Tudomány
egyetemet a magyar hatóságok ideiglenesen Budapesten 
helyezték el. A gyógyszertár 1920. december 9-én a Ré
vész-utcai hadirokkant kórház házigyógyszertára helyisé
gében kezdte meg n1űködését.. 

A kolozsvári egyetem szegedi elhelyezése során az 
egyetemi gyógyszertárat I 921 októberében a Kálvária té
ri fémipari iskola szárnyépületében helyezték el. A gyógy
szertár felállítására, berendezésére és az előadások n1eg
tartására Dávid Lajos kapott n1egbizást, n1ert Ferencz 
.4ron eb: az intézet volt igazgatója ne111 foglalta el állását, 
I(olozsvárott 1naradt. A nehéz gazdasági helyzetben a fel-

adat nem volt egyszerű. A klinikák igényes gyógyszerel
látásának biztosítása, a tansegéd munkatársak kiválasztá
sa, a gyógyszerész gyakornoki tanfolyam megszervezése, 
a gyógyszerész- és orvostanhallgatók oktatása, a gyógy
szerész-doktoranduszok munkájának irányítása, igen ne
héz feladatot jelentett. 

A szegedi Kálvária tér 5/b. alatti szűkös elhelyezés kö
vetkeztében Dávid dr. a csaknem hetven hallgató közül 
egyszerre legfeljebb tíz-tizenötöt tudott foglalkoztatni. Az 
akadályok, a nehéz körülmények ellenére Dávid Lajos fá
radhatatlan munkája és kiváló szervezőkészsége révén a 
gyógyszertár 1922. január 7-én megkezdhette működését. 

Az elismerés nem maradhatott el. 1922-ben egyetemi 
gyógyszertári fóvegyésszé nevezték ki. Az Orvostudomá
nyi Kar még ez évben, 33 éves korában, egyetemi magán
tanárra habilitálta „ A gyógyszervizsgalat különös tekin
tettel az alkaloídákra" tárgykörből. 1926 májusában az in
tézet igazgatójává nevezték Id. 

Abban az időben a gyógyszerészhallgatók oktatására 
magyar nyelvű tankönyv nem állt rendelkezésre. Ezért 
Dávid tanár megírta és anyagi támogatás nélkül 1927-ben 
kiadta a 32 ív terjedelmű, kvalitatív vizsgálatokat tartal
mazó Gyógyszerészet c. könyvének 1. kötetét. Ezt követ
te az 1929-ben kiadott 11. kötet 19 ív terjedelemben, 
amely a kvantitatív vizsgálatokkal foglalkozott, majd 
1937-ben megjelent a 111. kötet 12 ív terjedelemmel, 
amelynek témája a gyógyszerkészítés volt. Ezeket a köte
teket használták évtizedeken át a hallgatók, sőt a gyakor
ló gyógyszerészek is. Szakirásaiban és előadásaiban is 
n1indig a gyakorlati életre oktatta hallgatóit. 

A szorosan vett gyógyszerészképzési feladatain kívül 
az Orvostudományi Kar Tanácsa megbízta az orvostan
hallgatók részére gyógyszerészi kollégiumok előadásai
val. Szakmai elismerését fémjelezte, hogy Szent-Györgyi 
Albert kérésére ö állította össze a szegedi egyetemen az 
orvostanhallgatók kéiniai alaptantárgy tananyagát. 

Munkásságának elismeréseként 1930-ban címzetes 
egyetemi rendkívüli tanári címet kapott. 

1931-ben méltó helyre került a gyógyszertár, a Dóm 
téren felépített épületben, az elméleti intézetek közölt. A 
költözés, a korszerű berendezés és felszerelés biztosítása, 
ismét próbára tette Dávid Lajos szakmai és vezetői képes
ségét. A feladatoktól soha nem riadt meg, így most is a reá 
háruló egyetemi teendöket kiemelkedő színvonalon vé
gezte el. Vezetése alatt intézményének keretei imponáló
an bövültek, mely 1933-tól Gyógyszerészeti Intézet és 
Egyetemi Gyógyszertár néven működött. 

Dávid professzor több egyetemi bizottság tagja volt. 
Jelentős szerepet vállalt a „Tandíjmentességi Bizottság"
ban és a gyógyszerészhallgatók képzésével foglalkozó 
karközi bizottságban. 

Az Orvostudornányi J(ar clisrnerte Dávid Lajos szak
rnai, kutatói és oktatói érdcn1eit és l944. 1nájus 22wén 
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egyetemi nyilvános, rendes tanárrá nevezték ki. Az elis
merés és megbecsülés kiemelkedő eseményeként Dávid 
professzor azon kevesek közé tartozott, akik gyógysze
rész egyetemi tanárként dékáni tisztséget töltöttek be az 
Orvostudományi Karon (1947/1948. tanévben). Majd 
prodékán volt az 1948/49. tanévben. Tudományos tevé
kenysége alapján 1952-ben gyógyszerészi tudományok 
kandidátusa minősítést kapott. 

Dávid professzor hanninchat évi szegedi működését a 
lankadatlan munka jellemezte. Könyvein kívül 93 szak
irodalmi közleménye jelent meg külföldi és hazai szak
lapokban. 

Kedvenc kutatási területe volt a galenusi és recepturai 
készítmények előállitásának tökéletesítése és azok vizs
gálata, valamint a fitokémiai prcparatív és analitikai vizs
gálatok. 

1"udományos munkásságát elismerték bel- és kül
földön egyaránt. Már az 1920-as években azon hazai 
gyógyszerész szerzők egyike volt, akik elsőként publikál
tak külföldi szaklapokban. Munkásságának elismertségét 
bizonyítja, hogy számos hazai és külföldi tudományos 
társaság tagjai sorába választották. A Magyar Gyógy
szerésztudományi Társaság (1925-), a Finn-Magyar 
Gyógyszcrésztudományi Társaság ( l 934-), a Magyar Ké
mikusok Egyesülete (1942-), a Deutsche Chemische 
Gcsellscbafi (1922-), az Amcrican Chemical Society 
(1928-), az American Association for the Advencement 
of Science (1929-), a Federation lntemational Pharma
ceutique (1948-) stb. tagja volt. 

En1bcri kapcsolatairól szólva 1Vovák professzor 1962. 

t 

évi nekrológjában így jellemzi öt: „Tanártársainak mindig 
segítő, megértő, készséges jó barátja, közvetlen munka
társainak és tanítványainak szerető, türelmes atyai tanító
ja volt". 

Dávid professzort l 2 évi kolozsvári és 36 évi szegedi 
egyetemi szolgálati év után 1958. szeptember 30-án 
nyugdíjazták, s röviddel ezután Szegeden, 1962. augusz
tus 20-án elhunyt. 

A hálás tanítványok, munkatársak kegyelettel emlé
keztek meg Szegeden 1989. október 14-én Dávid Lajos 
professzor születésének 100. évfordulójáról. 

Most a 110. évforduló alkalmából ezen megemlékezés 
legyen az íránta érzett tisztelet szerény virága. 
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A. Zallúr: Renwnzbering Prof Phar111„ Lajos Dái•id on his JJ(Jh 
birth annh·ersary. 

Gyógyszerészek nyon1ában ... 

DR. SZÁSZ KÁLMÁN 
(1910-1978) 

1910. okt6her ?·én sziiletett Scpsiszentgyiirgyiln. A helybeli Szent György Gyúgyszerl:írban volt gyakornok. 193-t-ben a bnlrnresli 
Tudományegyetemen gy6g)'SZcrészi oklevelet, 1938-ban a kolo1sv:iri egyetemen tan:íri oklevelet szerzett. A h:irmincas években 1\law 
gyarországra l,;iiltUztilt, s a budapesti \Vander gy:írhan helyezkedett cl. 1939-tfü 194-twi!! a gyúr analitikai lahon1t(irí11mií11ak volt a 
vczctiijc. 1945·tiil :1 Kiihányai Gy6gyszcnírugy:ír gy(lgyniivény osztályán dol~ozott cliihh bcosztottl;.ént, m:1jd vczctiiként. 
ElsCisorban az any:iro7_<; és :1 digiliílisz hat6anyagainak kutahís:iv:ll foglalkozott. Tiihb szabadalma és tal:ilmánya jelzi munk:ísSÍl* 
g:ínali: eredményességét. Kitiintctések és emlékérmek jelzik tevékenységének értékét. 1978. augusztus 23*:ín hunyt cl Budapesten. 

(Ci_1·cjg)·s::erés::clförté11eti naptár - '99. dccen1ber 
Soli·ay Pharma Kft. kiadása) 


