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Bevezetés: Dávid Lajos a szegedi gyógyszerészképzés megteremtője és  37 
éven át meghatározó alakja 

 
A tudós feladata a keresés, szüntelen kutatás. És ha talált valamit, ha felért egy 
csúcsra, akkor látja csak, milyen nagy terület nyúlik előtte, amely még teljesen 
ismeretlen, feltárásra, kutatásra vár. Szóval, ha a keresés sikerrel jár, akkor egyre 
több és több keresnivalót talál. Nem tudom, végére ér-e ennek valaha az emberi 
tudomány, más szóval, lesz-e valaha idő, amikor mindent tudni fogunk, amit tudni 
érdemes. (...) Mindinkább az a meggyőződésem, hogy az ember sohasem jut majd a 
tudomány végére, sőt ellenkezőleg, minél többet tudunk, annál kevesebbet ismerünk 
ahhoz képest, amit ismerni szeretnénk.”     
 

Pheidiasz ( i.e 500-430 körül)    
Pheidiasz, az ókori görög szobrászat legnagyobb alakja vetette papírra az 

előző oldalon idézett sorokat. Mondanivalója akár származhatott volna Dr. Dávid 

Lajostól is, aki életét a tudománynak szentelte. Bár ez a pár mondat nem a 

közelmúltból származik, de még ma is időszerű.

A gyógyítás, az igény a fájdalom leküzdésére és a gyógyszerek története 

szinte egyidős az emberiséggel. „Főszereplői” azonban mindig a kor általános 

műveltségéhez, tudásszintjéhez igazodtak.  

 Magyarországon a gyógyszerészet a XIX. század folyamán indult gyors 

fejlődésnek. Pázmány Péter 1635-ben alapított egyetemet Nagyszombaton, ahol 

1772-ben végzett az első gyógyszerész. Ez a képzés települt át később Budára majd 

Pestre. Ennek köszönhetően indult meg az önálló hazai gyógyszerképzés, mely 

vonta maga után a patikák folyamatos létesítését. Az 1800-as években 200 

gyógyszertár volt, ez a szám 300-al nőtt a szabadságharc idejére és a XX. század 

elején meg 1500 létesítmény gondoskodott a lakosság gyógyszerellátásáról.  

Ebben az időben még az ún. régi rendszerű képzés volt érvényben: két év 

gyakornoki idő után a gyógyszerész gyakornokok ún.. tirocinális vizsgát tettek. Ennek 

birtokában beiratkozhattak az egyetemre, ahol a matematikai és természettudományi 

karon, ill. az orvosi karon folyt a képzés. A vizsgák letétele után a hallgatók oklevelet 

kaptak. 2 év gyakorlati idő után lehetett ún. approbációs vizsgát tenni, amely 

gyógyszertárvezetésre jogosított [1, 2]. 

 Dávid Lajos ebben, a gyógyszerészet szempontjából virágzó korszakban 

tevékenykedett. Eredményességét mutatja a számos publikációja melyet nemcsak 

magyar, hanem német nyelven is megjelentek, illetve az alkaloida kutatás területén 

elért sikerei. Érdemei közt szerepelnek még olyan nagy dolgok, mint megszervezni a 
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szegedi gyógyszerészképzést, és később az orvostanhallgatók oktatása. Nagyságát 

csak növeli az a tény is, hogy az 1947/48-as években ő lett az orvostudományi karon 

a dékán. Említésre méltó még, hogy a közel 37 éves sikerekben gazdag 

intézetvezetői pályafutása mellett tíz gyermeket neveltek fel szeretettben feleségével. 

 

Dávid Lajos: az ember; életének fontosabb eseményei 
 

Dávid Lajos portréját nagyon nehéz megrajzolni, különösen annak, aki nem 

ismerte, nem találkozott vele személyesen. Ezért egyik unokája, a gyógyszerészi 

pályán nagyapját követő Dávid Ádám Zoltán részletes és alapos tanulmányát hívom 

segítségül, hogy a XXI. század gyógyszerészei előtt is tisztán álljon Dávid Lajos 

alakja, életének és munkásságának követendő példaként [3] 

 Dávid Lajos portréja nagyon sok színből és mozaikból tevődik össze. 

Lelkiismeretes gyógyszerész, kreatív vezető, az egyetemi gyógyszertárat 

felvirágoztató, kis gyógyszergyárrá fejlesztő szakember, igényes és következetes 

oktató, tankönyvszerző, ötletgazdag és termékeny kutató, ezek mellett hű és szerető

férj, jó apa, a barátaiért kiálló, a segítségnyújtásban nagyszívű ember, a természet 

szerelmese, zenerajongó. 

 1889. október 18. Helyszín: Kézdivásárhely. Az apa Dávid Antal, egy helyi 

temetkezési vállalkozó fiával, Istvánnal a családi ház előtt várakoznak, míg benn 

felesége Csiky Ida a hálószobában vajúdik második gyermekükkel, Lajossal,– így 

kezdődött minden. 

 Négyen voltak testvérek, a legidősebb Dávid István jogi pályát választott 

magának, Mihály a kolozsvári Dermata gyárnak volt az igazgatója, míg a legfiatalabb 

Dezső az apjuk halála után a családi vállalkozást vitte tovább. 

 A gyermekévek részben szülőfalujában, részben pedig Kolozsvárott teltek. Az 

elemi iskola és a gimnázium elvégzése után beállt a kézdivásárhelyi Jancsó Miklós 

patikájába gyakornoknak, ugyanis az akkori követelmények szerint csak az 

iratkozhatott be az egyetem gyógyszerészképzésébe, aki előtte 2 évig 

gyakornokoskodott. 

 1911-ben kapta meg a gyógyszerészi oklevelet, tanulmányait befejezte, majd 

bekerült az egyetemi gyógyszertárba, mint tanársegéd. Az egyetemi tanulmányok 

mellett nagy hangsúlyt fektetett a nyelvtanulásra, beszélt német, román, görög 
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valamint latin nyelven. Időközben kitört az i. világháború, vagy, ahogy akkoriban 

hívták „a nagy világháború” mely 1914-től 1918-ig tartott. Dávid Lajos gyógyszerész 

hadnagyi rangban az egyetemi gyógyszertárba vezérelték, a szolgálatát ott töltötte 

és foglalkozott mindazzal, amivel egy honvéd hadnagynak foglalkozni kellett egy 

egyetemi gyógyszertárban.  

Több publikációja is megjelent ezen időszak alatt, főleg német nyelven amit, 

mint Ludwig David néven adtak ki a német szaklapok.  

 Az első világháború után 1919. október 1-jén, a trianoni békeszerződés 

következményeként, a kolozsvári Ferenc József Tudományegyetem a működését be 

kellett, hogy szűntesse. Az egyetemet a román megszállás előtt 1920-ban 

átmenekítették Magyarországra, először Budapest majd 1921 júliusában Szeged 

fogadta be a menekülteket. Ekkor Dávid Lajosra várt a nagy feladat: megszervezni 

az egyetemi gyógyszertárat, biztosítani a klinikák gyógyszerellátását és folytatni az 

egyetemmel Szegedre települt hallgatók képzését.  

Dávid professzor és munkatársnői a szegedi Egyetemi Gyógyszertárban 

 1926. október 5-én kezdődik Szegeden az ide települt egyetem nagyszabású 

építkezése, amely a Dóm téri épületegyüttest és a Tisza parti klinikákat foglalja 

magába. A hatalmas építkezések 1933-ban értek véget, melynek eredményeképpen 

építették fel többet közt a sebészeti-, belgyógyászati-, bőrgyógyászati-, szemészeti-, 

gyermekgyógyászati klinikát. Akkor foglalhatták el a most már vadonatúj helyüket 

Természettudományi Kar és az Orvostudományi Kar intézetei a Dóm téren, így a 

Gyógyszerészeti Intézet és az Egyetemi Gyógyszertár is, az ő tervei szerinti 

berendezésekkel, az akkori európai viszonyok között legkorszerűbbnek számító 

gyógyszertári létesítményként. 

 Dávid Lajos már előre gondolt arra, hogy a klinikák gyógyszer ellátását saját 

erőből kell megoldani, mert a gyári készítmények rendkívül magas áron szerezhetők
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be, viszont ha az egyetemen belül készítik, sok esetben tized annyi költséggel el 

tudja látni az egyetemi klinikát.  

 

Feleségét, Bíró Szaniszlát Kolozsváron ismerte meg, amikor bemutatták őket 

egymásnak. Szaniszla azt mondta, „mit akar ez a kis mitugrász!”, mert Dávid Lajos 

jóval alacsonyabb volt nála. Később pedig ő lett gyermekei apja. 

 Mikor a kolozsvári egyetemet Magyarországra menekítették, már két 

gyermekük volt, Lajos és Terézia. Aztán őket követte Katalin, Ida és Ágoston. Az 

1930-as években pedig már teljes volt a család, megszületett Szaniszla, Margit, 

Péter, Ágnes és Mária. 

 A család a második világháborút követő években rendszeresen Szatymazon 

nyaralt. Minden évben kibéreltek itt egy villát, ahol Dávid Lajos rendszeresen 

vadászgatott verebekre és galambokra, melyhez rendkívül jó érzéke volt. 

Vadászat közben 

Dávid Lajosné  
Bíró Szaniszla 
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Az ostrom kitörése előtt a család felköltözött Budapestre Bíró Szaniszla 

testvéréhez, de az akkor már felszentelt pap, Lajos és a hadapródként a fronton 

harcoló Ágoston fiai nem követték őket. Az óvóhelyen, Dávidék tartották a lelket az 

egész társaságban. 

 Katona fiának tábori címére csak egy levelet írt: „Édes fiam, imádkozz, 

higgyél, ne kételkedj, nagy és hatalmas az Isten. Szerető apád.” 

 Az út vissza Szegedre majdnem egy hétig tartott. 1946-ban, 11. gyermekként 

Dávidéknál lakott öccsének, Mihálynak, Ferenc fia is. 

 A családi otthonban ahol egy nagy ebédlő asztal volt, volt egy kis házi oltár is. 

Ez egy Szűzanya szoborból és keresztből állt. Minden este vacsora után állva 

imádkoztak, mely a második világháború utáni időkben rendszeresen kudarcba 

fulladt a gyermekek nevetése miatt. Dávid Lajos nem haragudott rájuk, hiszen 

tisztában volt velük, hogy ez a gyerekekben lerakódott feszültség miatt volt. 

 Időközben gyermekei közül hárman „disszidálni” voltak kénytelenek. Teréz, 

animátorként dolgozott először Franciaországban, majd onnan New Yorkba került. 

Margit orvosként Olaszországba, majd onnan leendő férjével a virginiai állambeli 

Springfieldbe került. Tanári diplomával rendelkező Péter fia 1956-ban nemzetőr volt, 

menekülni kényszerült Jugoszláviába, onnan Montrealba. Szaniszla nevű lánya az 

ötvenhatos magatartása miatt börtönbe került. 

 Életének utolsó éveiben reggelente a szomszédos jezsuita templomba ment 

ahol Sík Sándornak ministrált. Mindennapos áldozó volt, aztán hazajött és 

megreggelizett. Idős korára baráti társaságával a délelőttöket a Virág cukrászdában 

töltötte, ahol jókat beszélgettek, vagy jókat hallgattak egymással. Otthon ebédelt 

majd délután aludtak egy kicsit feleségével. Az akkor még velük élő gyermekei 

munka után elmesélték neki az aznap történteket, majd közösen megvacsoráztak és 

végül az esti kártyázás után ki-ki lefeküdt aludni, hogy másnap kezdődhessen 

minden elölről. 

 A halála. Péter fia, aki akkor már kinn élt feleségével Kanadában, 

Montrealban, az első gyermeküket várták, aki szintén a Péter nevet kapta. A szülés 

bármikor esedékes volt. Egyik reggel, amikor ő a templomban a szokásos misén volt 

telefont kaptak a postáról a lakásba, hogy előbb kapják meg az örömhírt, miszerint 

megszületett az unokájuk. Felesége átment utána, és szólt neki, hogy „imádkozzék a 

legkisebbikért!” Mise után hazament, de szótlan volt, látszott rajta, hogy valami baja 

van. Felesége megkérdezte „mi van Lajos?” Erre a válasz:” semmi, csak már nem 



8

fogom látni az unokámat.”. Így kezdődött, majd mellkasi fájdalmai lettek, mire 

felesége lefektette és az akkor már orvosként dolgozó Margit lányuknak szólt. Margit 

megvizsgálta majd azonnal diagnosztizálta: occlusio, majd bevitette a 

belgyógyászatra. Másnap, késő délután, mikor a nővér befejezte a szellőztetést a 

kórteremben, csak azt hallotta, aztán pedig már látta is, hogy a szívéhez kap. Annyit 

mondott „szeretet” és ezzel elment… 

 

Dávid Lajos és felesége, Bíró Szaniszla – gyermekeik körében 

 

Dávid Lajos humanizmusa 

 

Emberi, társadalmi magatartását, politikai felfogását Istenbe vetett hite 

motiválta, amit soha, semmilyen körülmények között nem tagadott meg. Tetteit mind 

a hivatásos, mind a családi magánéletben a keresztényi felebaráti szeretet vezérelte. 

Dávid Lajos harmadrendű ferences volt. Ide csak az arra érdemes világi emberek 

tartoztak, ugyan olyan kötelezettségekkel, mint általában papi hivatását gyakorló 

emberek. A második világháború alatt Dávid Lajosnak felhatalmazása volt például 

arra, hogy halottakat egyházi temetésben részesíthessen. Vagyont nem gyűjtött, tíz 

gyermeket nevelt fel, mindenét mindkor megosztotta azokkal, akik erre rászorultak, 
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családi konyhájáról meleg ételt és italt adott naponta, nem egy nincstelen koldus 

embernek a nehéz években.” 

 Megvetette a nyerészkedő, áltudományos tevékenységet. Egy alkalommal 

fiának mesélte, hogy Kolozsváron már az 1800-as évek végén volt egy 

gyógyszerész, aki csodacseppjeivel járta a különböző vásárokat, és egy kis üvegcse 

kloroformot öt koronáért árult. Ennek az volt a lényege, hogyha valakinek fájt a foga, 

akkor egy kis tamponnal a fogíny két oldalára kellett helyeznie, és az a vezetéses 

érzéstelenítéssel pillanatok alatt megszüntette a fogfájást, figyelmen kívül hagyva a 

súlyos szövődményeket. Ebből ez a gyógyszerész Kolozsváron sarokházat vásárolt. 

” Fiam, ez az a magatartás, amit egy gyógyszerész nem követhet!” 

Ilyen felfogással a 20.-ik század embertelen évtizedeiben egyetértéssel, lelki 

békességben élni, – jóakaratú ember számára elképzelhetetlen volt. 

 Feleségén és gyermekein kívül senki sem tudta, hogy „Vámos” költői álnéven 

versekben fogalmazta meg mind azt a mondanivalót, amit az egyetemi katedráról 

csak keveseknek lehetett volna tudtára adni, viszont ezek a mondanivalók 

egyetemes társadalmi és politikai jelenségeket ostoroztak. Gyermekkorában tudta 

meg, hogy az aradi vértanuk között egy vérszerinti rokona is volt, ez ihlette ezt a 

következő verstöredéket, mely a kolozsvári „Hírnök”-ben megjelent: 

 

„Hajnaule név 

 magyarnak mérgezett gyilok. 

 a lepra bűzös sebei 

 a legkevésbé sem oly undokok. 

 

Hajnaule! hallva 

 az ártatlan gyermekek szíve megremeg, 

 rossz álmaink okozója vagy 

 te véres kezű,rémes szörnyeteg!” 

 

A fasizmus idejében nyíltan az üldözöttek oldalára állt. Így például, amikor az 

egyetem orvoskari ülése kizárta soraiból a származásuk miatt diszkriminált tagjait, 

többet közt Purjesz Bélát, Rusznyák István, felállt és demonstratív módon otthagyta 

az ülést, hogy ebben az istentelenségben nem hajlandó részt venni. A gettósítások 

idején professzor társai nem hagyhatták el lakásukat. Az egyetemi oktatók közül 
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egyedül Dávid Lajos volt, aki hadapród egyenruhás Ágoston fiával együtt látogatta 

őket. Ez a kiállás akkor az elhurcoltatás veszélyével járt, amiért is mindenki félt ilyen 

formában megnyilatkozni. 

 Az elhurcolások idején, mint Actio Catholica világi elnöke indította el a szegedi 

püspökségen keresztül azt a hatósági kezdeményezést, aminek eredményeképpen 

sikerült megmenteni a haláltól Purjesz Bélát és Rusznyák Istvánt. 

 Dávid Lajosnak a „his master’s voice” sorozatból komoly klasszikus opera 

gyűjteménye volt. Rendszeresen jártak fel hozzájuk egyetemi hallgatók a „professzor 

úr operaestjeire”, ám nemcsak ez miatt látogatták hallgatói a Mérei utcai lakást, 

hanem, mert Dávid Lajos komolyan vette a szentírást és akkor is adott, amikor már 

nekik is kevés volt. A 48-as években ünnepek alkalmával pedig több nehéz sorú 

egyetemista is vendége volt ebédre, vacsorára. 

 

Dávid Lajos oktató munkássága 

Vidámság az officinában 

 

A gyógyszerészképzés bázis-intézete az Egyetemi Gyógyszertár volt. Az 

egyetemi gyógyszertárat a kolozsvári egyetemen – Bókay János, a gyógyszertan 

kiváló professzorának javaslatára – Hintz György doktor szervezte meg, aki a 

kolozsvári egyetemen elsőkét szerzett doktori fokozatot és magántanári címet 

(habilitációt). Hintz György halála után Issekutz Hugó, majd Ferencz Áron vezették 

az egyetemi gyógyszertárat és adták elő a gyógyszerészhallgatóknak a 

gyógyszerészi műtan c. tárgyat, amely a mai gyógyszertechnológia elődjének 

tekinthető. Az Osztrák-Magyar Monarchia területén elsőként a kolozsvári egyetemen 

oktattak gyógyszerészi műtant, megelőzve Bécset, Budapestet és a monarchia többi 

egyetemét [4–11].  
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Dávid Lajos nevével először 1910-ben találkozunk a Kolozsvári Egyetem 

Almanachjában, ahol egyetemi gyakornokként említik. Érdekes, hogy ekkor még nem 

volt egyetemi oklevele, de már az egyetem munkatársaként szerepel. Egyetemi 

tanulmányait 1911-ben fejezte be. 1913-ban szerzett doktori címet a Hydrastis 

canadensis L. gyökértörzse és kivonata hidrastin tartalmának a különböző

gyógyszerkönyvek metódusai szerint való meghatározásáról és a kivonat berberin 

tartalmának mennyileges meghatározása módjáról című disszertációjával. 1922. 

december 4.-én habilitált és ezzel egyben megszerezte meg a magántanári 

képesítést is, a Gyógyszervizsgálat különös tekintettel az alkaloidákra témakörben. 

 A Szegedre települt kolozsvári egyetemmel nem jött az akkori 

gyógyszertárvezető, Ferencz Áron, ő Kolozsváron maradt. 

 Az egyetemi gyógyszertár személyi állománya az első szegedi tanévben a 

következő. Egyetemi gyógyszerész (a gyógyszertár vezetője): üresedésben. (Várták 

Szegedre Ferencz Áront, de ő nem jött.) Gyógyszertári vegyész: Dávid Lajos 

egyetemi magántanár, a gyógyszertár helyettes vezetője, tanársegéd: Mikó István, 

gyakornok: Bari Zsigmond, díjas gyakornok: Huttkay Margit, napidíjas: Kátai Rózsika,

napibéres altisztek: Lázár János, Pontyik József, Erdélyi Verona.

Mikó István a későbbiekben a debreceni egyetemi gyógyszertár vezetője lett, 

magántanári fokozattal, Bari Zsigmond pedig a pécsi egyetemen töltött be ugyanezt 

a tisztet. Elmondhatjuk tehát, hogy mindkét vidéki magyar egyetem 

gyógyszertárvezetője Dávid tanítvány lett. Huttkay Margitról pedig azt érdemes tudni, 

hogy ő volt az első gyógyszerésznő, aki egyetemi doktori fokozatot szerzett 

Szegeden.  

 Dávid Lajos – a klinikák gyógyszerellátásának sikeres és eredményes 

megoldása mellett – nagy gondot fordított a hallgatók oktatására. Az alábbi képeken, 

az ideiglenes helyen, a Kálvária téren, a Fémipari iskola épületében felállított 

gyógyszertár gyógyszergyártó laboratóriuma és tanpatikája látható. 



12

Gyógyszergyártó laboratórium 
 

Hallgatói tangyógyszertár 

 
1933-ban készült el a Dóm téri épületegyüttes, itt kapott helyet Dávid 

professzor intézete, az Egyetemi Gyógyszertár, és ekkor jelent meg először a 

gyógyszertár neve mellett a Gyógyszerészeti Intézet.
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A Dóm tér keleti szárnya, ahol az Egyetemi Gyógyszertár és Gyógyszerészeti Intézet 
nyert elhelyezést, 1933-ban 

 
Dávid professzor úr nagyon népszerű oktató volt a hallgatók körében. Ezt a 

népszerűséget nem a gyengekezűségével, a követelmények hiányával érte el, 

hanem okos szigorával, következetességével és a hallgatók irányában 

megnyilvánuló atyai szeretetével. Az alábbi néhány kép a hallgatók körében 

ábrázolja a szeretett professzort. 

 

ű

Dávid professzor a hallgatók körében. 
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Május elseje az újszegedi ligetben, a hallgatók társaságában 
 

Dávid professzor és a lányhallgatók táncra perdülnek 
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Dávid Lajos könyve, a három kötetes Gyógyszerészet 

 

Ebben az időben a gyógyszerészhallgatók számára korszerű tankönyvre volt 

szükség. Dávid Lajos 1927-ben adta ki kvalitatív vizsgálatokat tartalmazó 

„Gyógyszerészet” című könyvének első kötetét. Ezt követte 1929-ben a kvantitatív 

vizsgálatokat tartalmazó második kötet, majd 1937-ben a gyógyszerkészítéssel 

foglalkozó harmadik kötet is. Ez a kötet az első magyar nyelvű, gyógyszergyártással 

foglalkozó egyetemi tankönyv volt. Meg kell említeni, hogy a budapesti gyógyszerész 

szak ebben az időben nem rendelkezett egyetemi tankönyvvel, tehát a szegedi 

képzés ebben is úttörő volt. (Csak a II. világháború után jelentek meg egyetemi 

tankönyvek, illetve kézikönyvek Kedvessy György és Pandula Egon tollából.) 

 

A Gyógyszerészet c. tankönyv I. és II. kötete 
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A következő sorokban a III. kötet, A Gyógyszerkészítés elemei c. könyv 

alapján ismertetem Dávid professzornak a gyógyszerészetről és a 

gyógyszerkészítésről vallott „ars poeticá”-ját [10 ]. 

 A gyógyszerészet fogalmát és tárgyát a következőkben határozta meg: a 

gyógyszerészet gyakorlati tudomány, melynek feladatai: 

 - receptúrai gyógyszerek készítése a kor tudományos eredményeinek 

felhasználásával 

 - galenikumok készítése és vizsgálata 

 - gyógyszeres összeférhetetlenségek (inkompatibilitások) gyógyszertári 

megoldásai 

 - a gyógyszerkészítmények eltartása és stabilitásuk biztosítása. 

 Az akkoriban gyógyszerészeti műtan vagy ahogy ma ismerjük 

gyógyszertechnológia a legfontosabb szaktárgy egyike volt, ahogy az egyik 

legjelentősebbnek számít a mai, XXI. .századi gyógyszerészképzés során is. 

 Előadásainak vezérfonala és a legfontosabb témakörök az alábbiak voltak: 

- gyógyszerészeti művelettan ismertetése 

- gyógyszeralakok ismertetése 

- inkompatibilis készítmények elkészítésének irányelvei 

- gyógyszeranyagok és gyógyszerkészítmények eltartása 

- gyógyszerek kiszolgáltatása. 

 A Gyógyszerészet című könyv említése során lényeges még kiemelni Dávid 

professzor úr sajátos gyógyszerforma csoportosítását is, melyet az alábbi ábra 

szemléltet.  

A III. kötet, az első
magyar nyelvű

gyógyszertechnológiai 
tankönyv 
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Összehasonlításképpen a korszerű gyógyszertechnológia a rendszereket 

kolloidikai szerkezete alapján rendszerezi (diszperz, koherens illetve kettős

rendszerek) [11]. Jelenlegi gyógyszerkönyvünk két rendező elv mentén csoportosítja 

a készítményeket: a hatóanyag leadás módja és a beviteli kapu szerint [12]. 

 

Keverékek Elegyek 

szilárdak 

Nem szilárdak alaktalanok 

Alakkal 
bírók 

Nem 
bevont

bevont 

Labdacs 
Bevont 
tabletta 

Gyógyszeres 
cukorkák 

szuszpenzi
ók

Kolloid 
szuszpenziók 

Alaktalanok 
Nyalat 

liktárium 

Alakkal 
bírók 

Kenőcsök 
Kúpok 
Pálcák 

T k

Oldással 
készülők:
Oldatok 
Szirupok 
injekciók

Kivonással 
Készülők:

Gyógyecetek 
Forrázatok 

főzetek 

Lepárlással és 
Sajtolással 
készülők:
Folyékony 
kivonatok 
F t é k

Szilárd és folyékony közötti 
állomány 

Roobok, pulpák 
Félsűrű és sűrű kivonatok 

Gyógyszerkészítmények 
(Gyógyszeralakok) 
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Dávid Lajos tudományos munkássága és az irányítása alatt készített doktori 

értekezések 
 

1911-ben jelent meg első publikációja a „Hyperolról” címmel, de több 

dolgozata is megjelent ez idő alatt. 1913-ban írta meg doktori értekezését a Hydrastis 

canadensis és készítményei meghatározása” címmel [3]. 

A disszertáció témája: a Hydrastis canadensis L. (Kanadai gyömbér) 

 Munkásságának legnagyobb részét az alkaloid kutatás tette ki.  Az alkaloidák 

kutatásának már több mint 100 éve egyik célkitűzése volt, hogy különböző alkaloida 

reagensekkel a gyakorló szakember azonosító módszert kapjon. Akkoriban 

ismeretlenek voltak a spektroszkópiás azonosító módszerek. Még ma is előfordul, 

hogy a gyógyszercsere megelőzés szempontjából pl: a kinint és a kinidint 

cseppanalitikai módszerrel szükséges megkülönböztetni, ugyanis ezek optikai 

izomerei egymásnak.  Az alkaloid kutató Dávid Lajos dolgozott ki erre a 2 anyagra 

megkülönböztető színreakciót, melyet a Pharmaceutica Acta Helvetiae folyóiratban 

publikált. Az ő nevéhez fűződik többet közt az infusum ipecacaunhae sósavval való 

készítése, szemben az akkori forralt vizes készítéssel, amely során az emetin az 

akkoriban alkalikus vízminőség miatt bomlást szenvedett. A szakma nagy 

érdeklődéssel fogadta az újszerű infusum készítést, amit, azt is jelez, hogy a 

publikáció után egy évvel a német valamint a svájci gyógyszerkönyv hivatalossá is 

tette a felfedezését. 
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Az 1920-as évek végén kidolgozott Purjesz Béla professzorral egy olyan 

diagnosztikai eljárást, amely során a vizeletből ill. a szérumból megfelelő reagensek 

hozzáadásával, színreakciókkal jelzett bizonyos kórképeket. A munkáról 1931-ben 

számoltak be közös közleményükben.  

 Az orvostudományi kar tanácsa szaktudása iránti elismerését jutatta 

kifejezésre, amikor a gyógyszerészhallgatók oktatásán kívül megbízta az 

orvostanhallgatóknak a „Gyógyszerkészítési gyakorlatok” valamint két tanéven át az 

„Egyszerű kémiai kvalitatív analízis” kollégiumok előadásával, illetve Szent-Györgyi 

Albert kérésére ő állította össze a Szegedi Egyetemen az orvostanhallgatók kémiai 

alaptárgyi tananyagát. 

 Tudományos munkásságának elismeréseként a Szegedi Tudományegyetem 

Orvostudományi karán 1922-ben egyetemi magántanári képesítést szerzett, majd 

1930-ban címzetes egyetemi rendkívüli tanári címet kapott. 1933-ban a vezetése 

alatt álló intézmény már egyetemi gyógyszerészeti intézet és egyetemi gyógyszertár 

néven működött a Dóm téri egyetemi épületsorban. 

 A kolozsvári szokásoknak megfelelően, Szegeden is rendszeresen voltak: 

„professzori séták”. Ezeken többnyire Kolozsvárról áttelepült tanárok vettek részt, 

mivel szoros kapcsolatot tartottak fenn egymással. Ezek a Tisza parti séták kötetlen 

beszélgetések voltak melyek ahol időnként szakmai gondok, problémák is voltak. Az 

egyik ilyen séta alkalmával az 1940-es években Ditrói Gábor, a szemészeti klinika 

vezető professzora említette, hogy amikor a platánfa virágzik Szegeden akkor a 

conjuctivitisesek száma majdnem megtízszereződnek. Ekkor Dávid Lajos begyűjtött 

platánfa kérget, virágot, levelet, termést és vizsgálta során izolált egy tiszta anyagot, 

melyet platanol-nak nevezett el. Az eredményekről a Magyar Gyógyszerészeti 

Társaság értesítőjében számolt be 1944-ben. 

 Egy másik ilyen professzori séta alkalmával arról esett szó, hogy az egyes 

pilulák hatástalanok. A probléma megismerése céljából Dávid Lajos egy, kioldódást 

vizsgáló berendezést tervezett, amihez egy speciális csiszolatos üveglombikot 

Schlott János üvegtechnikus mester, a szinkron motorral a gyomor mozgását 

szimuláló mechanikát pedig a fizikai intézet műszerész mestere, Jenei úr készítette. 

Ezzel a berendezéssel az 1930-as évek második felétől kezdődően in vitro kioldódás 

vizsgálatok kezdődtek Magyarországon. Ezen kutatások a második világháború 

sajnálatos módon félbeszakította. Lehet, hogy ezek voltak az első, mai értelemben 

vett biofarmáciai vizsgálatok. 
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Dávid professzor munka közben 

 

A háború után, az 1947-48-as tanévben az orvostudományi kar dékánjává 

választották. 

 Nagy aktivitással létesített kapcsolatot az egészségügyi világszervezet 

magyarországi összekötő tisztjeivel, rajtuk keresztül intézte komoly laboratóriumi 

felszerelésekhez jutott. Nemzetközi elismerését jelzi továbbá, hogy egy évvel 

később, 1949-ben a Nobel-díj lektorátusa javaslattevésre kérte fel. 

 Tudományos működésének alapján 1952-ben a gyógyszerészi tudományok 

kandidátusa minősítést kapta. 

 Munkásságának elismeréseként több hazai és külföldi tudományos társaság 

választotta tagjává. 1922-ben az egyik legnagyobb múlttal rendelkező és nagy 

tekintélyű külföldi társaság, a Deutsche Chemische Gesellschaft majd ezt követően 

1928, ill. 1929-ben két ugyancsak nagy tekintélyű amerikai társaság választotta tagjai 

közé. Tiszteletbeli tagja lett az Észt-Finn-Magyar gyógyszerészeti társaságnak, 

valamint a FIP-nek. 

 Dávid professzor a húszas években a hazai gyógyszerész szerzők egyike volt, 

akik elsőként publikáltak külföldön. 

 Dávid professzor nehéz történelmi és társadalmi évtizedekben, az újonnan 

alapított egyetem szerény körülményei között működött eredményesen. Ennek 

dokumentuma könyvei mellett száznál több tudományos dolgozata. Kutatási területe 

főként a galenusi és receptúrai gyógyszerkészítmények előállításának fejlesztése volt 
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Kutató munkája eredményeiről publikációi és a szakírók munkái [9, 13] alapján 

az alábbiakban adok összefoglaló áttekintést, 

Kutatói érdeklődése igen széleskörű volt, de mindig a gyakorlat számára 

fontos és hasznos feladatból indult ki. Az általa kutatott legfontosabb témák az 

alábbiak: 

• alkaloid kutatások, e fontos növényi hatóanyagok izolálása, kvalitatív és 

kvantitatív meghatározása. Különösen érdekesek az általa kidolgozott 

színreakciók, és az izomer alkaloidok egymás melletti meghatározása,  

• gyógynövényekből hatékony és stabil készítmények formulálása (pl. az 

ipekakuána gyökér és gyökértörzs sósavas kivonó folyadékkal történő

extrahálása),  

• új gyógyszerformák fejlesztése (pl. emulziók, korszerű kenőcsök, stabil vizes 

oldatok, tabletták, kloramfenikol szemcsepp), 

• gyógyszerforma vizsgálati módszerek bevezetése a készítmények 

minősítésébe. Talán kevesen tudják, hogy Dávid Lajos szerkesztett először a világon 

olyan kioldó készüléket, amely a gyomor perisztaltikáját utánozza, és lehetővé teszi a 

tabletták dezintegrációjának és a hatóanyag kioldódásának kvantitatív 

meghatározását. Ezeket a vizsgálatokat a biofarmáciai szemlélet térhódítása előtt kb. 

fél évszázaddal végezte. 

• Az inkompatibilitás vizsgálata és az inkompatibilis összetételek technológiai 

megoldása, 

• klinikai laboratóriumi vizsgálati módszerek kifejlesztése.  

 Oktató és kutatómunkája között szoros kapcsolatot képezett az általa irányított 

disszertánsok munkássága, illetve az irányítása alatt készült doktori értekezések. 

Dávid professzor úr kiemelkedő eredményességgel nevelte a fiatal gyógyszerészeket 

a kutatómunka szeretetére, és az általuk készített disszertációk komoly értékekkel 

gazdagították a gyógyszerészeti tudományokat. 

Dávid professzor intézetében 33 egyetemi doktori értekezés készült el és 

került megvédésre 1925. és 1958. között. 

 A disszertációk témák szerinti csoportosítása: növényi hatóanyagok izolálása 

és analitikája, gyógynövényekből új készítmények kifejlesztése, új összetett 

készítmények gyártása és analitikája, gyógyszeranyagok előállítása illetve a 

gyógyszer-stabilizálás [9]. 
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Disszertációk időbeli sorrendben szerzőkkel és címekkel [14]: 
 
1./ Bari Zsigmond: A tinctura chinae simplex és composita alkaloida tartalmáról. 

1925. 
 
2./ Huttkay Margit: A mandulamagvak olajtartalma és az abból előállított emulziós 

készítmények vizsgálata. 1926. 
 
3./ Scheitz Endre: Az aloe új színreakciójáról a különböző aloefajok differenciálásra 

való tekintettel. 1928. 
 
4./ Novák István: A Morphin meghatározó módszerekről általában; egy új morphin 

meghatározó módszerről. 1930. 
 
5./ Novák Ernő: A tinctura és semen strophanti titrimetrikus értékmeghatározása. 

1932. 
 
6./ Székács István: Morphin és származékai, valamint nehány társalakloidája 

reakciói. 1931. 
 
7./ Csontos Mátyás: A Rhizoma és Tinctura Veratri értékmeghatározó módszereinek 

összehasonlító vizsgálata. 1932. 
 
8./ Kiss Lajos: A China cortex főzet célszerű készítéséről. 1937. 
 
9./ Flieg József: Az ebvészmag-kivonat célszerü és gazdaságos előállítása a 

különböző gyógyszerkönyvi módszerek figyelembe vételével. 1937. 
 
10./ Dózsa Márta: Egyszerü és összetett kenőcsalapanyagok folyadék-

felvevőképessége és dispersiója. 1937. 
 
11./ Tolvay Zenobius: Külső körülményekkel szemben érzékeny gyógyszerek helyes 

eltartása.1937. 
 
12./ Kéki Miklós: Injekcios oldatok csirátlanítása a gyógyszerészi gyakorlatban. 1937. 
 
13./ Kiss M. Mária: Tinctura Opii simplex célszerü készítése és eltartása. 1939. 
 
14./ Tangelmayer Margit: Adatok a China festvény készítéséhez, valamint fizikai és 

chémiai vizsgálatához. 1939. 
 
15./ Hangay Levente: Adatok az Azophenum coffeinum citricum qualitativ és 

quantitativ vizsgálatához. 1940. 
 
16./ Vida László: A comprimáták készítése. Az acidum acetylo salicylicum 

comprimata készitése és eltartása. 1940. 
 
17./ Czakó Lajos: Az anyarozs és folyékony kivonatának vizsgálata. 1941. 
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18./ Tarjányi József: Catalpa bignoioides olajának ismertetése és analitikai 
vizsgálata. 1942. 

 
19./ Barta László: A Linimentum saponatum camphoratum készítése és vizsgálata. 

1942. 
 
20./ Bak Lajos: Adatok az A, B1,C, D vitamintartalmú gyógyszerkészítmények 

értékmeghatározásához. 1943. 
 
21./ Apró László: A Bismuthum tannicum készítése és vizsgálata. 1943. 
 
22./ Bányay Zoltán A Partenocissus tricuspidata olajának ismertetése és analitikai 

vizsgálata.1944. 
 
23./ Pintér Ilona: A Syruspus hypophosphorosus compositus készítése és vizsgálata. 

1944. 
 
24./ Schütz János: Adatok a mixtura chloralo bromata elkészítése, eltartása és 

vizsgálatához. 1946. 
 
25./ Lakó József: Adatok a hydrargyriprecipitati albi helyes elkészítéséhez és 

vizsgálatához. 1946. 
 
26./ Horváth János: Az Extr. Pomi ferratum helyesebb készítése és eltartása. Ferro 

és Ferri vas tartalmának mennyileges vizsgálata. 1946. 
 
27./Gál Julianna: A körisbogár és készitményei cantharidin meghatározása. 1947. 
 
28./ Németh Béla: A chininum ferrum citricum ammoniatum és a vinum chinino 

ferratum készitése, vizsgálata és eltartása. 1947. 
 
29./ Cseh Tibor Zoltán: Adatok a ferrum carbonicum saccharatum készitéséhez, 

vizsgálatához és eltartásához. 1947. 
 
30./ Kovács László: Adatok a suppositori haemorraoidalia készitéséhez, qualitativ és 

quantitativ vizsgálatához és eltartásához. 1947. 
 
31./ Fröhlich András: A Liquor ferri albuminati saccaratus  készíése és vizsgálata. 

1947. 
 
32./ Pataki Mihály: Adatok a Hydrargy. Oxyd. Flavum készítéséhez, minőleges és 

mennyileges vizsgálatához.  
 
33./ Frankó András: Adatok a gyógyanyagok arsen szennyezésére történő

vizsgálatához savanyu közegben.1948. 
 

1958-ban, 47 év egyetemi oktatói tevékenység után vált meg szakmájától és 

vonult nyugdíjba a köztiszteletben álló professzor. 
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Dávid Lajos alakja a kortársak és az utókor visszaemlékezéseiben 

 

Kollégái nagy tisztelettel és elismeréssel nyilatkoztak róla életében és halála 

után is. Összegyűjtöttem egy csokorra való visszaemlékezést, melyek fontosabb 

részletei az alábbiakban olvashatók. 

 

Kedvessy György professzor visszaemlékezése [15] 

 

Dr. Kedvessy György: Dávid Lajos életútja 

címmel írt visszaemlékezést, amely 1990-ben jelent meg 

a Gyógyszerészet című folyóiratban [15]. 

 Dávid Lajos utóda a Gyógyszerészeti Intézet élén 

Kedvessy György professzor úr volt, aki 1959-től 1984-ig 

vezette az Intézetet. Az Ő tanszékvezetése alatt történt 

meg az Intézet névváltoztatása, Gyógyszerészeti 

Intézetről Gyógyszertechnológiai Intézetre. 

 

Ahogy kortársa, Kedvessy György fogalmazott: 

„Tevékenységének egyik jellemzője, hogy sosem szakadt el a gyakorlati élettől, 

világos, egyszerű és könnyen érthető előadásaiban a gyakorlati életre oktatta, 

nevelte hallgatóit. Sokirányú feladatait fáradhatatlan, lankadhatatlan munkával, nagy 

szervezőkészséggel tudta megoldani. Az oktatás korszerűsítésével kapcsolatos 

elképzeléseit szakmai és egyetemi körökben igen nagyra értékelték.” 

 Kedvessy professzor úr elmondott egy történetet mely szerint 1953-ban az 

Egészségügyi Minisztérium Oktatási Főosztályának akkori vezetője állás ajánlatott 

tett neki. Az ajánlat szerint soron kívüli docensi kinevezést kapott volna a szegedi 

intézetbe Dávid professzor mellé utódlási joggal, de feladata lett volna Dávid hibáit, 

nem megfelelőnek ítélt megnyilvánulásait folyamatosan jelenteni a főhatóságnak, 

amit ők mérlegeltek volna, és így indokot találnak mielőbbi nyugdíjazására.  

Kedvessy professzor ezt írta: „Elveimmel teljes mértékben ellentétes volt, hogy az 

általam tisztelt idős professzor kárára ilyen feladatot vállaljak.” 

Kedvessy György (1914-2002) 
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Dávid professzor is megjelent a Kari épület 1962 évi átadásán. A képen: Dávid Lajos, 
Novák István professzorok, Doleschall Frigyes miniszter és Kedvessy György a 

Gyógyszerészeti Intézet igazgatója. 
 

Szent-Györgyi Albert Nobel díjas tudós visszaemlékezése [16] 

 
Szent-Györgyi Albert a laboratóriumában 

 Ezeknek az időknek már kevés tanúja él, éppen ezért kívánkozik ide Szent-

Györgyi Albertnek több évvel későbbi emlékezése, mely során egy interjúban arra a 

kérdésre,hogy kikre emlékszik vissza szívesen azt válaszolta: „Számos kedves 

kollégám volt az orvosok és gyógyszerészek között, hadd említsen Jancsó Miklós és 

Dávid Lajos nevét..” (Délmagyarország,71.évf. 1981. szeptember 20-i szám) 

 
Dr Mezey Géza visszaemlékezése Dávid Lajosra, a szegedi Egyetemi Gyógyszertár 

megalapítójára.[17] 

 

(Prof. Dr. Mezey Géza az Egyetemi Gyógyszertár vezetője volt, tehát Dávid 

professzor. utóda. Mezey Géza. ezt a munkakört 1973-1993 között töltötte be, majd a 
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90-es évek elején ő alapította meg a debreceni Gyógyszerész Kart és a 

gyógyszerészképzést  Debrecenben. 

Dr. Mezey Géza (1939-2000) 

 Dr. Dávid Lajos professzor tartalmas életútjának történéseit, eseményeit az 

Egyetemi Gyógyszertár szemszögéből próbálta szemléltetni, hiszen Dávid professzor 

személyében a szegedi Gyógyszertár létrehozóját is tisztelhetjük. Forrásként 

elsősorban az Egyetemi Gyógyszertár irattári anyaga és volt munkatársai személyes 

emlékei alapján igyekezett felidézni. A forrásmunkák egy előrelátó tervező kiváló 

szakembert jelenítenek meg. A szegedi Egyetemi Gyógyszertár s benne Dávid Lajos 

munkásságának leírásához vissza kell nyúlni a kolozsvári Egyetemi Gyógyszertár 

felállításának előzményeihez. A Karolina Országos Kórház klinikai bizottsága már 

1889-ben felvetette az országos orvosi karhoz intézett átiratában a Gyógyszertani 

intézet keretén belül házi gyógyszertár felállítását, az eredményesebb oktatás 

céljából. Ennek következményeképp felterjesztette az orvostudományi kar az 

Egyetemi Gyógyszertár létesítésére vonatkozó javaslatot a Vallás és Közoktatási 

miniszterhez, aki az engedélyezés érdekében megtette a szükséges lépéseket a 

belügyminiszternél.  

 1902. július 17.-én a belügyminisztérium engedélyezte a gyógyszertár 

felállítását és Issekutz Hugó doktort nevezték ki az Egyetemi Gyógyszertár 

vezetőjének. (Ezt megelőzően már működött a kolozsvári egyetemen egy ún. 

„receptúrai dolgozda”, a Gyógyszertani Tanszék keretében, Prof. Bókay János 

irányítása alatt. A dolgozda nem nyerte még el a tanszéki besorolást, de kiváló 

vezetője, Hintz György egyetemi magántanár nagy ambícióval oktatta a 

gyógyszerészhallgatókat a vénykészítés tudományára, a medikusokat pedig a helyes 

és szabatos receptírásra.) Dávid Lajos 1910-ben került gyakornokként az Egyetemi 
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Gyógyszertárhoz. A gyógyszertári vizsgálatok egyre növekvő száma gyógyszertári 

vegyészi állás megszervezését indokolta. Először 1912-ben Dr Ferenc Áron töltötte 

be. 1915-ben Issekutz Hugó bekövetkezett halála után Ferenc Áron kapott 

megbízást a gyógyszertár vezetésére így 1918-ban Dr Dávid Lajost nevezték ki 

gyógyszertári vegyésszé. A gyógyszertár Kolozsvárott 1919. október elsejéig folytatta 

a tevékenységét a világháborús események miatt. A Ferenc József 

Tudományegyetem ideiglenesen Budapestre majd Szegedre költözött. Az Egyetemi 

Gyógyszertár felállításával Dávid Lajost bízták meg. Az első világháború utáni nehéz 

gazdasági viszonyok között az Egyetemi Gyógyszertár berendezése, elhelyezése, 

személyzet megszervezése, az egyetemi oktatás, a Gyógyszerész gyakornoki 

tanfolyam megszervezése nagyon komoly feladat volt számára. Szorgalmas 

munkájának eredményeként a Gyógyszertár 1922. január 7. én megkezdhette 

működését. Mivel Ferenc Áron doktor, a volt igazgató Kolozsváron maradt és nem 

foglalta el állását, Dávid Lajost bízták meg a gyógyszertár irányításával. 1922-ben 

Egyetemi Gyógyszertári fővegyésszé nevezték ki, szintén 1922-ben magántanárrá 

habilitálták, majd 1926-ban az intézet igazgatójának nevezték ki.  

 Az oktatás és a kutatás mellett az Egyetemi Gyógyszertár nehéz problémák 

elé állította Dávid professzor urat. Az első világháború utáni súlyos gazdasági 

helyzetben az Orvostudományi Kar klinikái viszonylag alacsonyan megállapított 

gyógyszerátalányának jobb kihasználására bevezette a házi készítmények 

előállítását. Ezek ára lényegesen alacsonyabb volt a külföldi és belföldi 

gyógyszerkülönlegességek ára, így jelentős összeget tudott megtakarítani. Lehetővé 

vált, hogy a két érték (kül- és belföldi gyógyszerkülönlegességek és a házi 

előállítású) közötti különbözetet az igénylő klinika intézet és gyógyszertár javára 

elszámolják. Így a gyógyszertár évről évre gazdagodott felszerelési tárgyakkal és 

gépi eszközökkel, ami a klinikai gyógyszerellátás javulását szolgálta. 1937-ben a IV. 

Magyar Gyógyszerkönyv készítményein kívül az ún. „nosocomialis” készítmények 

között 92 féle injekciót, 72 tablettát és 211 féle egyéb gyógyszerformát találtunk.  

 Dr. Mezey Géza véleménye szerint a professzor úr életének legfontosabb 

szakasza az volt, amikor előkészítette az Egyetemi Gyógyszertár jelenlegi helyére 

költözését, a Dóm tér 11 szám alá. Az Egyetemi Gyógyszertár irattárában 

megtalálható kéziratokból kitűnik, hogy a legapróbb részletekre is figyelt. Az Irattár 

egyik különlegességének tartotta Dávid professzor és Rerrich Béla műépítész 

levélváltását, amelyben az építészeti kérdéseken túlmenően még a bútorzat 
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méreteire is kiterjed a figyelmük. Véleménye szerint elmondható, hogy az ő értékes, 

eredményes munkájának eredményeként jutott méltó elhelyezéshez a 

Gyógyszerészeti Intézet és Egyetemi Gyógyszertár 1931-.ben. 

 Mezey doktor a cikkében emberi kapcsolataira is kitér, mely során Novák 

professzor úrtól idéz egy pár mondatot: „Tanártársaimnak mindig megértő,

készséges jó barátja közvetlen munkatársainak és tanítványainak szerető, bizalmas 

atyai tanítója volt”. A cikk írójának megadatott az a szerencse, hogy számos 

közvetlen munkatársával dolgozhatott együtt, élükön Fröhlich András doktorral. 

Számos tanítványával találkozott kiknek visszaemlékezései rajongó tiszteletről

tanúskodnak mind szakmai mind emberi értékeit illetően. Mezey Géza szavaival élve 

:”Példája máig tartó és a késői utódok az Egyetemi Gyógyszertárban akkor 

cselekszünk helyesen ha Dávid professzor elgondolásait próbáljuk előbbre vinni.” 

Dávid professzor - Kristó Nagy István (Dávid tanítvány) visszaemlékezése [18] 

 

Kristó Nagy István korosztálya volt az utolsó előtti, aki az 

úgynevezett „régi rendszerű” gyógyszerképzéshez tartozott. A 

rendszer működését már korábban bemutattam .A lényege,hogy 

az okleveles gyógyszerészi rang megszerzéséhez először 

gyakornokként kellett helytállni,majd a sikeres vizsga után 

következhetett az egyetemi képzés. A gyakornokoknak a 

gyógyszertári munka mindennapos gyakorlatában kellett 

elsajátítani az ismereteket. Ezek főként a gyógyszerkészítés 

tennivalói voltak, a galenikumokra s a magisztrális vények 

elkészítésére irányultak. A gyakornokok mindezt elvileg csak okleveles gyógyszerész 

felügyelete mellett végezhették. A gyógyszerész gyakornokon tulajdonképpen 

napjaink asszisztenseinek munkakörét látták el. 

 Kristó Nagy István nagyapja is gyógyszerész volt, ezért az első gyakornoki 

éveit a családi gyógyszertárban töltötte.  Innen került el 1939 őszén Dr Dávid Lajos 

vezette szegedi Egyetemi Gyógyszertárba. Ahogy ő fogalmazott:”18 éves korban egy 

ilyen intézetbe kerülni egy életre meghatározó élmény volt..”Az intézet a Rerrich Béla 

által tervezett épületben nyert elhelyezést és a felszerelés is korszerű volt. A 

klebsbergi művelődéspolitika hozta létre a szegedi egyetem korszerű intézeteit, s ezt 

támogatta a Rockefeller alapítvány is. „Analitikai eszközök, vegyszerek gazdag 

Kristó Nagy István 
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választéka állt rendelkezésünkre, nem csak a jól felszereltség volt érdekes, hanem a 

sokszor igen-igen egyszerű, de ötletes technikai módszer is. Példaként, hogy egyet 

mondjak, ami mint technikai megoldás ma, gondolom. A központi fűtés forró vizét 

kellő tisztítás továbbmelegítéssel közvetlenül desztillálták, így rengeteg desztillált 

vizünk volt, amiből aztán helikopter számára készült bidesztillált víz; gyakorlatilag 

csak azzal dolgoztunk. 50 év távlatából ez nem csupán személyes emlék, hanem 

művelődés és tudománytörténet is hogy ilyesmi zajlott egy vidéki egyetemen. Az 

egyetem felszereltség szempontjából vetekedett a pesti egyetemmel. Mi szegedi 

diákok lenéztük a pesti egyetemet, a hivatalos tudományosság fellegvárát. „- 

emlékezett vissza a tanítvány. 

 

Prof. Dr. Selmeczi Béla visszaemlékezése: Emlékezés Dávid professzorra, mint 

oktatóra [19] 

 

Selmeczi Béla professzor volt Kedvessy 

professzor utóda a tanszékvezetésben, tehát Ő volt a 

Dávid Lajos által alapított Intézet harmadik igazgatója. 

Ebben a periódusban (1984-1990) Ő töltötte be a Kar 

dékáni tisztét is, és ő szervezte meg Dávid professzor úr 

születése 100. évfordulójának méltó megemlékezését. Az 

ünneplés ünnepi tudományos ülésből (ezen elhangzott 

előadásokat idéztem az előbbi visszaemlékezésekben), 

és emléktábla leleplezésből állt.  Két emléktáblát 

helyeztek el ekkor, egyiket a kari épület lépcsőházában, a 

másikat az akkori egyetemi gyógyszertár előcsarnokában. A kari emléktábla naponta 

figyelmezteti a hallgatóságot a múlt értékeinek és nagyjainak tiszteletére, a másik 

emléktáblának azonban nyoma veszett. (A régi egyetemi gyógyszertár helyiségeit az 

Élettani Intézet kapta meg, de az intézet igazgatója nem tud az emléktábla sorsáról.) 

 Selmeczi Béla professzor röviden utalt Dávid Lajos oktató és 

kutatómunkájának időt álló eredményeire, Őt tartja a biofarmácia fontos 

gyógyszerészeti tudomány hazai előfutárának.  

 Méltatta kiváló tankönyveit és külön nagy elismeréssel adózott Dávid 

professzor bátor helytállásának, amit világháború és a német megszállás vészterhes 

időszakában tanúsított. 

Selmeczi Béla (1930-2004) 
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Zallár Andor visszaemlékezése: Emlékezés Dávid Lajos gyógyszerészprofesszorra, 

születésének 110. évfordulóján [20] 

 

Zallár Andor dr. a Szegedi Orvostudományi Egyetem 

Könyvtárának igazgatója volt. Részben a munkaköréből

következett, de hobbija is volt, hogy számon tartotta az egyetem 

kiemelkedő érdemekkel bíró professzorainak kerek évfordulóit és 

a megfelelő szaklapban megemlékezett róluk. 

 Így került sor Dávid Lajos professzor alakjának 

felelevenítésére, születésének 110. évfordulóján.  

 Zallár Andor, szép és adat-gazdag visszaemlékezésében felidézte Dávid 

professzor életének fontosabb állomásait, egyetemi tanulmányait, gyógyszerész-

doktori oklevelének megszerzését, tudományos kutatómunkájának figyelemre méltó 

eredményeit. Külön, részletesen méltatta azt a megbecsülést, amit Dávid professzor 

az Orvosi kar klinikáinak igazgatóitól kapott, nagyszerű munkásságáért. Ezt talán az 

fejezi ki legjobban, hogy a Gyógyszertár a Dóm térre került, tágas és korszerű

elhelyezésben. Ezt nemcsak az indokolta, hogy közel legyen a gyógyszertár a 

klinikákhoz, hanem sokkal inkább az, hogy Dávid Lajos a legtekintélyesebb 

professzorok közé tartozott.  

 

Erős István visszaemlékezése [21, 22, 23 

 

Erős István professzor, aki 1995-2005 között vezette 

a Gyógyszertechnológiai Intézetet, (jelenleg a Kar emeritus 

professzora) számos helyen megemlékezett az Intézet 

alapító professzoráról [9, 21-23]. Ő volt Dávid Lajos 

professzor harmadik utóda, az Intézet negyedik igazgatója.  

Az Intézet folyosóján az előző igazgatók – Dávid Lajos, 

Kedvessy György és Selmeczi Béla – arcképei tekintenek a 

belépőre. A Kari épület IV. emeletén található laboratóriumot Dávid Lajosról 

nevezette el, hirdetve, hogy az itt folyó munka, gyakorlati oktatás Dávid Lajos 

szellemiségének megfelelően történik.  

Zallár Andor 

Erős István
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Az egyetem legtekintélyesebb rendezvényén, a Szent-Györgyi napokon 

részletes előadásban ismertette Dávid Lajos oktató és kutató munkájának időtálló 

eredményeit [21]. Az Országos Gyógyszertechnológiai Kongresszuson 2002-ben, 

Hévízen „Jeles elődeink” címmel tartott előadást Dávid Lajosról. 

 Erős professzor találta meg a Semmelweis Orvostörténeti Múzeum és 

Könyvtár anyagában Dávid Lajos vizsganaplóit, két vastag keménytáblás füzetet, 

amelyekben a hallgatók vizsgaeredményeit tartotta nyilván. Az ötvenes években 

kötelező volt a hallgatók származását mindenütt feltűntetni, voltak „munkás”, 

„paraszt”, „értelmiségi”, „alkalmazott”, „egyéb” és „X-es” hallgatók. Ez utóbbi jelzés az 

osztályellenséget, a volt gyárosok, bankárok, földbirtokosok, és vezető értelmiségiek 

gyermekeit illette. Dávid professzor vizsganaplóiban a származás más kézírással és 

más tintával került bejegyzésre, valószínűleg utólag. Nyilvánvaló, hogy a professzor 

humanizmusa, igazságérzete és tiszta jelleme nem tűrte el ezt a diszkriminációt [23]. 

 

Beszélgetés Dávid Lajos lányával, Dávid Szaniszlával.

Dávid Lajos emberségességének bemutatásához nagy segítséget nyújtott 

lányával, Szaniszlával történt találkozásom. A családról, a munkáról, hallgatóihoz 

való viszonyáról, közös szabadidős tevékenységükről kérdeztem a roppant 

barátságos és segítőkész hölgyet. 

Édesanyja, Bíró Szaniszla banki munkakörben dolgozott Kolozsváron mikor 

megismerte a leendő férjét, aki-ahogy mesélték neki – elsőre nem tett rá nagy 

benyomást. Az akkoriban 30 éves Dávid Lajos pedig első találkozásukkor 

elhatározta, hogy vagy ő lesz a felesége vagy senki. 1919-ben házasodtak össze. A 

lakásban a falon bekeretezve a mennyasszonyi csokorból pár szál préselt virág őrzi 

az emlékét a nagy napnak. Tíz gyermekük születetett. Az első két testvér, Lajos és 

Terézia még Kolozsváron, a többiek, ahogy Szaniszla is, már Magyarországon látták 

meg a napvilágot. Idősebb testvérei Katalin, Ida, Ágoston, fiatalabb testvérei pedig 

Margit, Péter, Ágnes és végül Mária. 

 Nagy szeretettel mesélt a népes családról és az unokákról egyenként 

bemutatva őket. 

 Ágoston és Ágnes testvérei apjuk nyomdokaiba lépett, és a gyógyszerészi 

hivatást választotta. Dr. Dávid Ágoston a Chinoin Gyógyszergyár főosztályvezetője 



32

volt sok éven át. Az ő fia, Dávid Ádám szintén folytatta a családi hivatást és okleveles 

gyógyszerész lett. 

 Dávid Katalin művészettörténetből doktorált és keresztény, szakrális 

ikonográfiával foglakozik. 

 Terézia animátorként helyezkedett el, most New Yorkban él.  

 Margit testvére elvégezte az orvosi egyetemet és, mint kórboncnok, később 

pedig, mint belgyógyász gyakorolta a hivatását. 

 Péter öccse menekülni kényszerült Magyarországról, és végül Montrealban 

kötött ki ahol négy gyermeke született. Az idős hölgy elmesélte, hogy édesapja 

aznap halt meg 1962-ben, amikor Péter fia első gyermeke megszületett. 

 Ő maga, mint mezőgazdasági gépészmérnökként végzett, de az 1956-os 

forradalom miatt abba kellett hagynia munkáját. 

 

A tíz gyermek 
 

Édesapja mindig mondta gyermekeinek, hogy vagyont nem is, de „hivatást” ad 

nekik. Ez be is következett. Mind a 10 testvér egyetemi diplomát szerzett, okleveles 

lett. 

 Gyermekkorára szívesen emlékezett vissza és mesélt róla nekem. Ezt a Mérei 

utcában töltötte nagy szeretetettben. A családi fészket és az édesapa munkahelyét 

egy folyosó választotta el. 

 Dávid Lajos már életében elismert szaktekintélynek számított, de ezt ők nem 

érezték meg tehernek. Ahogy fogalmazott már azért is híresek voltak, mert tízen 

voltak testvérek. 
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Édesapja reggeltől estig az intézetben dolgozott. Minden napját a közeli 

jezsuita templomban kezdte majd onnan ment dolgozni. Mélyen vallásos volt, ami az 

akkori időben nem volt senkinek sem az előnyére. 

 Arra a kérdésre, hogy mire emlékszik vissza a legszívesebben 

gyermekkorából azt a választ kaptam, hogy az édesapjával és a családdal töltött 

estékre. Elmondása szerint az esték meséléssel, társasjátékokkal és 

színjátszásokkal teltek. A kedvenc mese az Égig érő fa volt, a hölgy nagy átéléssel 

mesélte, hogy milyen nagyon tudott az ő szeretett apukája mesélni. Édesanyja ekkor 

már nem dolgozott, vezette a háztartást és nevelte őket, melyben két női segítsége is 

volt. 

 Betekintést nyerhettem, hogy mit szeretett a professzor szabadidejében 

csinálni. Egyik hobbija a vadászat volt. Galambokra és verebekre lövöldözött 

előszeretettel. Feleségével, Szaniszlával gyakran jártak el színházba, moziba 

kettesben. Ahogy ezt a testvérek egymás közt nevezték, elmentek „titkolózni”. 

Kedvelt időtöltése volt a családnak az opera hallgatása is. Kedvenc előadója nem 

volt, nagyon sokrétű volt az ízlése. Hatalmas bakelit gyűjteménye volt, melyet a lánya 

mai napig őriz. 

 Dávid Lajosról köztudott, hogy hatalmas szíve volt és akkor is adott, amikor 

már neki is kevés volt. Lánya is alátámasztotta ezt és mesélte, hogy több nehézsorsú 

hallgatója is volt, akik gyakori vendégek voltak a családi ebédeken. Ahogy Szaniszla 

fogalmazott rendszeresek voltak náluk a „kosztosok”. A család jószívűségét tükrözi 

az is, hogy tizenkettőjükhöz még befogadták 11. gyermekként Dávid Lajos 

testvérének a fiát, Ferencet is. 

Mély benyomást tett rám a beszélgetés Dávid Szaniszlával. Az otthonában 

fogadott minket és családi képekkel is segítette az életrajz létrejöttét. Megható volt 

látni a sok családi képet a falakon, az ajtó fölötti hatalmas Dávid Lajos portrét illetve 

az, ahogyan a családjáról beszélt nagy szeretettel. Olyan összetartásban és 

boldogságban nevelkedtek, és ahogy ő fogalmazott ”mindenkinek ilyen családot 

kíván.” 
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Köszönetnyilvánítás 

 
Köszönettel tartozom Dávid Szaniszlának, Dávid professzor úr lányának, 

azért, hogy lehetővé tette a vele való személyes beszélgetést, és a gazdag 

képanyagából kiválaszthattam azokat a felvételeket, amelyek legjobban illeszkednek 

szakdolgozatom anyagához. 

 


