
SAMUEL IZSÁK 

(20 dec. 1915, Târgu Mureş – Cluj, 4 sept. 2007) 

 

Medic, profesor universitar, istoric în domeniul istoriei medicinii şi farmaciei 
	

Între 1926 şi 1944 familia Izsak a locuit în Timişoara, unde Samuel a fost elev la Liceul Israelit. A 
studiat medicina la Bologna, apoi la Cluj, dar din cauza măsurilor anti-evreieşti din 1941, a fost 
nevoit să-şi întrerupă studiul şi să presteze muncă obligatorie, întâi pe valea Oltului şi apoi la 
Focşani, unde a tratat, ca sanitar, deţinuţi. După august 1944, s-a reînscris la Facultatea de 
Medicină din Cluj, care încă funcţiona în refugiu la Sibiu şi şi-a obținut diploma în 1948. Și-a 
început activitatea la Universitatea de Medicină şi Farmacie din Cluj în 1967, unde a fost numit 
profesor universitar în 1977.  

Domeniul lui de cercetare cuprinde istoria medicinii din epoca luminilor, în special în Ardeal, 
Moldova, Muntenia şi Banat, legislația epidemiilor, publicarea cărților de medicină, învățământul 
medical din Cluj, istoria farmaciei din România, colaborarea medicală româno-maghiară, 
personalități medicale în România ş.a. În muzeografia medicală şi farmaceutică a avut contribuții 
deosebite. În 1951 a organizat colecţia de Istoria Farmaciei la Muzeul Brukenthal din Sibiu, iar în 
1954 a jucat un rol determinant în înființarea Muzeului de istorie a Farmaciei din Cluj, 
http://muzeulfarmaciei.ro/# Piața Unirii nr. 28 (colț cu Regele Ferdinand).  

Viața personală 

Unchiul lui, Jozsef Izsak şi mătuşa lui, Terez Izsak au pierit la Auschwitz. Fratele lui Laszlo Izsak 
a fost scriitor, jurnalist şi critic de artă, publicând sub pseudonimele Bálint István, Bálint László, 
Bálint-Izsák László. Sora lui, Ibolya, căsătorită cu stomatologul Zoltan Marton, a emigrat din 
Timişoara în Israel. În 1945, în Timişoara, Samuel Izsak s-a căsătorit cu Sari Ungar, născută în 
1916 într-o familie de intelectuali evrei. Cei doi fii, Gheorghe şi Andrei Izsak, au absolvit 
medicina, primul stomatologia, al doilea medicina generală şi trăiesc cu familiile lor în Haifa, 
Israel.  

Publicații 

• Aspecte din trecutul medicinii româneşti (1954) 
• Din trecutul legăturilor medicale româno-maghiare (1956), în trad. maghiară: A román- 
            magyar orvosi kapcsolatok múltjából. Ford. Dr. Derzsi László. 1957); 



• Iuliu Baraş – un mare popularizator al ştiinţelor naturii (1956); 
• Ştefan Stîncă. Viaţa şi opera lui medicală (1956); 
• Nicolae Kretzulescu – iniţiatorul învăţămîntului medical românesc (1957) 
• Studii şi cercetări de istoria medicinii şi farmaciei din R. P. R. (distins cu Premiul II al 

Ministeriului Învățământului (1962); 
• Farmacia de-a lungul secolelor (1979) 
 
Coautor în diferite publicații 

• Coautor la Contribuţii la istoria medicinii în R. P. R. (1955), pentru care autorii au fost  
 distinşi cu Premiul de Stat 
• Adalékok a R. N. K. orvostudományának történetéhez c. kötetnek (1955, cu V. L. Bologa) 
• Fapte şi oameni din trecutul medicinii în patria noastră (1962, împreună cu V. L. Bologa) 
• Istoria medicinii (1963, mai mulți autori) 
• Studii de istoria medicinii (Cluj, 1968, cu V. L. Bologa) 
• Din istoria medicinii universale. 1970 
• Istoria medicinii româneşti. 1972 
• Dicționar ccronologic de medicină şi farmacie. 1975 
• Medicina. Seria din Istoria ştiințelor în România. 1980 
• Redactor al volumului In memoriam Valeriu Lucian Bologa. 1981 
 

Distincții 

Laureat al Premiului de Stat (1955) 

Legături externe 

Izsák Sámuel în wikipedia.hu 
https://hu.wikipedia.org/wiki/Izs%C3%A1k_S%C3%A1muel 
Interviu cu Samuel Izsak realizat de Gidó Attila 
http://www.centropa.org/biography/samuel-izsak 
Yochanan VAss, Samuel Izsak - 100 de ani de la naştere 
http://baabel.suprapus.ro/2015/12/samuel-izsak-100-de-ani-de-la-nastere/ 
Family Tree 
http://www.centropa.org/photo/samuel-izsak-his-family 

 


