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Erős István és Pejó PetraErős István és Pejó Petra
SZTE Gyógyszertechnológiai Intézet, Szeged, Eötvös u. 6 

Prof. Dávid Lajos életének fontosabb eseményei:

1889-ben született Kézdivásárhelyen 
Gyógyszerész gyakornok 1907-1909 között
Egyetemi tanulmányait 1909-1913 között végezte a 
Kolozsvári Ferenc József Tudományegyetemen,
Első publikációja 1911-ben jelent meg, Ferencz 
Áronnal közösen (A Hyperolról)
Egyetemi gyakornok. 1912-től
Egyetemi doktor 1913-ben
Az Egyetemi Gyógyszertárat és a Gyógyszerészeti 
Intézetet 1921-től 1958-ig, 37 éven át vezette,
Egyetemi magántanár 1922-ben, nyilvános rendes 
tanár 1944-ben lett,
Kandidátusi fokozatot szerzett: 1952-ben,
Az Általános Orvosi Kar dékánja volt 1947-48 között
Nyugalomba vonult 1958-ban,
Elhunyt 1962-ben 

Gyártó laboratórium

Hallgatói tangyógyszertár Szegeden
Dávid Lajos doktori értekezése:

A Hydrastis canadensis L gyökértörzse
és kivonata hidrastin tartalmának a különböző
Gyógyszerkönyvek metódusai szerint való 
meghatározásáról és a kivonat berberin 
tartalmának meghatározási módjáról

Kolozsvár, 1913

Hydrastis 
canadensis

A gyógyszerészet oktatásának 
feladatai:

* gyógyszerészeti művelettan és gyógyszeralakok 
ismertetése,
* összeférhetetlen készítmények elkészítésének 
helyes gyakorlata,
* receptúrai munka
* gyógyszeranyagok és gyógyszeralakok helyes 
eltartása
* gyógyszerek expediálása, pontos és helyes 
receptolvasás, ill. értelmezés

A kutatómunka főbb témakörei.
* növényi hatóanyagok izolálása és analitikája, új 
növényi készítmények kifejlesztése,
* új összetett készítmények gyártásának 
kidolgozása, a készítmények fizikai, kémiai 
vizsgálata,
* gyógyszeranyagok előállítása és 
gyógyszerstabilitás,
* klinikai laboratóriumi módszerek és reagensek

Növények hatóanyagai, 
ezek analitikája és készítmények
formulálása – 23,25%

Összetett készítmények
Előállítása – 30,93%

Stabilitás
11,62 %

Preparatív kémiai
munka – 11,62%

Az egyes témák megoszlása  a tudományos 
publikációk számának tükrében

Dávid Lajos Intézetében 33 gyógyszerészdoktori értekezés született.  Dolgozatainak száma: 96
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Kioldó készülék
biofarmáciai vizsgálatokhoz

Dávid professzor és munkatársaiDávid professzor három kötetes tankönyve

A Professzor és Gergely adjunktus Dr. Háznagyné ás Komárominé társaságában

Horpácsyné titkárnővel Gyógyszerészhallgatókkal az officinában

1937Külső körülményekkel szemben érzékeny gyógyszerek helyes 
eltartása

Tolvay Zenobius

1937Egyszerű és összetett kenőcsalapanyagok folyadékfelvevő
képessége és dispersiója

Dózsa Márta

1937Az ebvészmag kivonatok célszerű és gazdaságos előállításaFlieg József

1937China cortex főzet célszerű készítésérőlKiss Lajos

1932A Rhizoma és Tinctura veratri értékmeghatározó módszereiCsontos Mátyás 

1931Morphin és származékai, valamint néhány társalkaloidája 
reakciói

Székács István

1932A tinctuira és semen strophanti értékmeghatározásaNovák Ernő

1930Morphin meghatározó módszerekről; egy új morphin
meghatározó módszerről

Novák István

1928Az aloe új színreakciójáról a különböző aloe fajok 
differenciálására való tekintettel

Scheitz Endre

1926A mandulamag olajtartalma és az abból előállított emulziós 
készítmények vizsgálata

Huttkay Margit

1925A tinctura chinae simplex és composita alkaloida tartalmárólBari Zsigmond
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ÉvCímNév

Prof. Dávid Lajos vezetése alatt álló Gyógyszerészeti
Intézetben készült egyetemi doktori értekezések I

1943A Bismuthum tannicum készítése és vizsgálataApró László

1943Az A, B1, C, D vitamin tartalmú gyógyszer-készítmények 
értékmeghatározásához

Bak Lajos

1942A linimentum saponatum camphoratum készítése és 
vizsgálata

Barta Lászlóa

1942Catalpa bignoioides olajának ismertetése és analitikai 
vizsgálata

Tarjányi 
József

1941Az anyarozs és folyékony kivonatának vizsgálataCzakó Lajos

1940A comprimaták készítésa. Az acidum acetylo-salicylicum
comprimata készítése és eltartása

Vida László

1940Az azophneum coffeinum citricum qualitativ és 
quantitativ vizsgálata

Hangay
Levente

1939Adatok a china festvény készítéséhez, valamint  fizikai 
és chemiai vizsgálatához

Tangelmayer
Margit

1939Opii simplex célszerű készítése és eltartásaKis M. Mária

1937Injekciós oldatok csírátlanítása a gyógyszerészi 
gyakorlatban

Kéki Miklós
ÉvCímNév
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1948Gyógyanyagok arsen szennyezésének vizsgálata Frankó András

1947Hydragyrum oxydatum flavum készítése és vizsgálataPataki Mihály

1947A körisbogár és késziítményei chantaridin meghatározásaGál Julianna

1947A chininum ferrum citricum ammoniatum és a Vinum
ferratum készítése, vizsgálata és eltartása

Németh Béla

1947Ferrum carbonicum saccharatum készítése és vizsgálataCseh Tibor
1947A suppoitori haemorrhoidalia készítése és vizsgálataKovács László

1947A Liquor ferri albuminati saccharatus készítése és 
vizsgálata

Fröhlich András

1946Az Extr.pomi ferratum készítése és vizsgálataHorváth János

1946A Hydrarg. praecip. album helyes készítése és vizsgálataLakó József

1946Mixt. chloralo bromata készítése és vizsgálataSchütz János

1944A Sir. hypophosphor. comp. készítése és vizsgáltaPintér Ilona

1944A Partenocissus tricusp. olajának vizsgálataBányay Zoltán
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