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Győry

Istvánra'

Szúzhúsz éve sziile(ett a bromatornetria megalkotója
DR. VARGA P.'Í.L

A n1agyar gyógyszerészek a kéznia, egyes ágaiban
minclig hathatósan tevékenykedtek. Ez különösen
érvényes az analitikai ké1niára, ahol - világviszonylatban is - igen kie1nelkeclő erechnényeket
értek el. Szán1os elen1zési 1nódszert dolgoztak ki,
terjesztettek el. llyen neves gyógyszerész-kén1ikus
volt, az 1861. július 15-én Debrecenben született.
Győry l8lrán is.

1. dbnt. JJr.

Győry

Istuán (1801-1[).J!J) JS!l.'-!-bu11

..:\ gyógyszerészgyakornoki éveit szülővárosában
s ugyanott érettségizett ifjú, 188.J:-ben a
:Budapesti Egyete1nen gyógyszerészi oklevelet szerzett. Ennek birtokában az Egyetcn1 11. szá111ú l(érniai Intézete n1e1lett újonnan szervezett .<\sványvíz-elcn1ző Intézethez gyakornoki kinevezést, n1ajd
évek 111úlva egyete1ni tanársegédi 1negbízást kapott.
„A nagy elfoglaltságot jelentő hivatalos intézeti
xnunkúja 111e1lett - a rövid tízéves ottani 1nüköclése alatt - ne1ncsak gyógyszerészdoktori értekezését készítette e1, hane111 id6t talált saját további
tudon1ányos kísérleteihez is. Ezek ered1nényeit a
l\Iagyar T'udo1nányns :\kaclé1nia, valan1int a 'fer1nészettudo1nányi 'l'úrsulat illetékes osztályain be1nutattúk s 1nerrvitatták,
dc hazai és külföldi szakrlapok is leközölték.
Sz{unos_ értekezése közül kétségtelenül inind
gyógyszerészi, 1nincl analitikai-ké1niai szen1pontból legjelentősebb és leg1naradandóbb felis1nerése
volt -18D3-ban n1agyar és nén1et szaklapban 1negjelent tanulinányában közölte - , hogy a tizeclnorrnál káliu1nbrn111át tnérőoldat közvetlen oxidációs
letöltő

1 Gyóry életévul, nH1nkrí.ssügúvnl és 1·1nl(!k(i\·el rt'.·szlt:i.escn foglnlkozot:-t n Gyóyy.'!::cré8::cf,:
JS, :207 (Ul74), :!!, :zaa (1Hi7), :!:~, 111 (ID7~).

titrálásra alkaln1as. Ezzel a n1eglátásával 1negalkotta a bron1ato11ietridt n1ely az eltelt évtizedek
alatt, mint igen jól alkalmazható elemző módszer,
világszerte elterjedt és jelenl,eg is használatos.
A 1nár addig is szép tuclon1ányos eredn1ényeket
elért fiatal tudóst 1894-ben a Magyar Királyi Kertészeti Tanintézet (a Kertészeti Egyetem elődje)
egyik első (kétnia) tanárának ne\rezték ki.
f\. gyógy::;zeré::;zek Győry-ről való 1negen1lékezésc
11cn1 lenne teljes, ha néhány sorban fel nern idézn~nk a gyakornoki tanfolyarn tanára, valarnint vezetöjcként képzésük korszerlísítéséért - szinte
inegszállottsággal - szóban és írásban folytatott
küzdeln1ét. l\fár az 1890-es években határozottan
hirdette: legyen a. pályára lépés előfeltétele az
érettségi ....i.\z akkor .szokásost ne1n kötelező, kéthónapos gyakornoki tanfolyan1nak egyéves Gya/:orno/,:1'. szrtl.-is/:olárá való fejlesztését szorgal111azta
s javasolta, hogy ennek sikeres elvégzését 1ninden
egyete1nre igyekvő gyógyszerészhallgatótól kívánják 1ncg. Elképzelése szerint a szakiskolában az
ahtptantárgyak n1ellctt különös figyelcn11ncl oktatták volna eln1életLen és gyakorlatban a különböző
gyógyszerészi 1nfiveleteket....4. hallgatók látókörét
több irányú tanuhnányi kirándulásokkal kívánta
Hzélesíteni. Elgondolásait csak né111ileg tudta 1negYalósítani a. l\lagyarországi (iyógyszerészcgylet által fenntartott tanfolyarnokon, n1ikor az, 1895-ben
arra a célra bcrenclezett helyiségekbe költözött az
r\ggteleki (jelenleg J(iss ,József) utca S szán1 alá.
~i\ legfontosabb tantárgyak elsajátítását kívánta segíteni, rnikor vállalkozott egy négyrészes gyógyszerészgyakornoki tankönyv szerkesztésére, 111elynek
IZé111ia és Fizika részét is ű írta. Ez az önkéntes
tanfolyan1 inég több évtizeden keresztül znűköclött.
az általa lerakott alapokon.
Sajnos f)yőry-t az évekig tartó huza-vona, a szakiHkola. létre ne111 jötte annyir<".t clkcd·vetlenítették,
hogy ISDfJ-ben le1nonclott a tanfolya1n vezctésér61
:-- '.lZ azon való előadásról, s így lassan szinte elsza~
kadt, a. neki annyira kedves gyógyszerészett6L
Ezt a Yesztcségct akkor értékelhetjük igazán, ha
ne1ncsak a. gyógyBzerészként elért tudo111ányos
crecltnénycit tekintjük, hancn1 szá1nba. vesszük azt
a sokoldalú, sikerekben gazdag, több évtizedes pályát. inelyet 1nint a kertészek oktatójtt és irányítója
befutott.
Ezzel a néh{u1y gondolattal kívántan1 áldozni ennek a rendkívül szerény, n1inden szépértt jóért lelkesed{) tnclós ernlékének, ·születésének százhúsz
{~ve:-; évfordulöjún.
1

(Lal.·rís: IJcbrcccn. Iz.só n. 14.-4028)
.Érkezett: rnsl. II. 28.
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f2evé l a szerkeszlőségf1ez
Javasla t a gallenusi labora tórium ok összev onásár a
A. háború előtt, de rnég közvetlen ül utána is, a gyógyszertárak ban a jelenlegin él lényegese n több n1agisztrü lis
gyógysze rt kGszítette k. A gyógysze rtárak állan1osít ásút
követő években a gyógysze rtárak súlyos xnunkueró hiánnyul küzdöttek ..A. rnunkueró gondok csökkenté se,
a túlterhelt gyógysze részek 1nunkújú nuk könnyítés e végett állított föl néhány gyógysze rtári központ galcnusi
laboratóri u1not.
Az évek folyarnán a galenusi készítn1é nyek zön1ének
gyúrtását a gyáripar vette át, teher1nen tesítve a gyógyszertári központo k gulenusi luborat.ór iu1nuit. 1\z ott fölsz11budult rnunkacró t 11 FoNo készítrnén yek nagybani
el6üllít.úsrirn állít.ottrik be,
.:-\ gnlenusi luborutór iurnok tevékenys ége, fülszercltségc, n rendt~lkezésrc álló gép(:k teljesítiné nye kiizött
iH1gy n ldilönbség . Egyesek korszcríí, nagy teljesítinényű,
t.öbbségilk azonban elavult kis knpacitús ú, sok energiút
és él61nunkú t igénylő gépekkel dolgoznak . ~4.. kis t.eljesítrnényfi (Oberliind er- vngy I\.ovúcs-fú le) tablettó.zó gépeknek nagy az élő111unkaigénye, a nagy tcljesít:n1ényíí gépeket legfelj!:bb :{0-50%- ig hnszntlljú k ki. l'gyunez von1:ttkozik a kúpok, kenőcsök és egyéb galenusí készítniönyek előúllitúsúru is. 1\ legtöbb galenusi !uboratór iurnnak
nincs tubnsoló gépe, n tubusok szignálás a kezdetleg es
vugy hiányos . .:-\ készít inényck csornugol úsu chnurutl 1t
gyári készítn1é nyekt6l.
Népguzcl asúgunk egyik fö törekvése takarékos kodni
nz él6niunkú vtll és az cnergiúvn l. Ezt a törekvést több
gyógys7.o rtüri kCizpont galenusi lnborutór iun1úban nern
tudjük ruegvnlós ítani, rnert n készítinén yek kis tételekben késziilnek .
Szíiksége s lenne n gulenusi luborutór iu1nok tcvékenysé~ét. összponto sítani. Leküzdve uz ud1ninisz trativ filg·
góségeket , kívúnatos , hogy több gyógysze rtári ki:!zpont
közösen üzerncltes sen a jövőben Juborat.ór iurnot. Altalá-

A GYÓGYS ZEHKDT ATAS KILATA SAI
Rei.: Ph. Ztg. 125 (4G), 22GO (1980).
„l{utatús - seaítés - (!yÓ(!!JÍlii8 "; ez volt. u jelsz<1vn n
1-Ioech;:;t "\7 egyi l\Iüvek egúsznnpo s sajtókonfc renciúji.initk, nrnclyen Uibh rnint. szúz N~Z.E.-beli és ki.ilfüldi újs1.igíró vett részt..'-\ vúllulnt szóvivője dr. "\Yolfgnng von
J.lülnitz hangsúly oztn: „_.\ r11agut1k elé iüzött cél norn·
esuk (l rnúr rneglevó készitrnú nyek állandó javílúsn, de
1nindenek elött. új, érdekes vegyülete k kifejleszté se,
olynnoké ainolyek clórelépi!st. jelentene k a gyógyúsz atbnn." Fölsorolt n gyógysze rkuti1túsb nn legutóbbi idő·
ben elért néhány figyele1nrer11éltó ered111ényL Nagy
rernényok uL fíiznek egy teljesen új rnunkutcr Ule·
ten, 11 Cl-onetic-EngirH:ering·nél vrirhutó sikerekhe z.
,Julent6s szcrn6lyi és pénziigyi bevetésse l fáradozna k
11zon, hogy bizonyos bnktóriun iokon végzett gén-vúHo ztiülisok út.jtin fontos gyógyszc r-luttóuny ngokat oly ne.gy
111ennyi:;égben üllít!uissa nak elő, an1i hugyorná nyos cszküziikkcl eddig nern .sikerült.
1\ kutntús jelenlegi súlyponf.jt1 ez(~n a területen a hurniin inzulin í!S nz interferon . l\..ülönböz ó nézópont ból
vizsgálták n jelenlegi gyógyszer hclyzctoL , de kirujzolód t.t1k n gyógyúsz nt területén iiz elkövetkező 20 év ulutt,
vúrhiitó fejlődés körvonidt li is, 1'ég teret szenteltek nz
él'dekl6clés központjá ban álló interferon kérdésnek ,. Sajnúlut.osna k niondotin n Bzóvi\·6 az ezzel kapcsolut ban
világot látott szcnzúció t hnjliúszó lapjele11t ések0t. Ezek
nlkahnasn k voltuk hiú rcn1{~nyek fiilkelt.ésérc. 'l'úlságosun csekély n1cnnyisé gck üllnnk n kutatás rendelkez ésére
ahhoz, hogy kit.erjedt. kísérletek et végezhess enek klilönösen n rák gyógyítüs a terén, do az egyéb vírusok okozta
bet.egsé!:; ekkel kupcsolut hnn is.
Elsódlcgo s célkitüzés kell legyen tohút. arnic1k elérése,

ban kettő, kettő és fél 1nillió lakos ellátásúra olegend6
lenne egy, tehát az országban négy-üt laboratór iurn.
.4.. szen1csep pek központi ellátására az Egerben megtar·
tott szervezés i konferenc ió.n dr. Ilagett1i főgyógyszerész
igen egészsége s javaslato t tett; ezt. néhány gyógysze rtári
központ 1negvalós ította .
.A. galenusi laboratóri un1ok összevoná sa nz Eüi\I
Gyógysze részeti Főosztályának irányítás át és szervezését igényli úgy, hogy 11 pénzügyi és ad111inisztrat.ív feluclatokat uz .Eüi\I a Pénz.ügy1ninisztériurnr11al karöltve
rendezze ..4.. népgazda ság több ágazatáb an hasonló integnició folya1nut ban van. A.z üsszevont laborut:ór iun1ok
székhelyé t. az OGi-1 jelölheti ki uz évenként jelentett
ter1nclési ud11tok és u helyi viszonyok isn1erete alapján.
~·\ gulenusi lnborütóriu111ok ilyen szervezés ét több szocialista úllnrnban n1egoldot:.üik .•4.. Szovjetun ióban, Lengyelorszü gban nagy tcljesítiné nyü laboratóri nn1ok nagy
területet hitnnk el. l~zek gépi fölszerelé se igen jó; porokat letöltö, folyuclékp alnckozó gépeik vnnnuk. J\ gn.lonusi ln.boratór iurnok pl. 50--100 g-os csoinugoh isbun
küldik ki ll gyógysze rt.áraknak uz nrri1 ulknlrnus anyagokat (pl. a nutr. bicttrboni cuniot.).
J\.z összevon t gulenusi lnborutór iurnok feludatúv ú kellene tenni - elsOsorbn n a kisebb - intézeti gyógyszer~
ttiruk cllüttisát is, nlivol ezt a gyógysze rtüri központo k a
jelenlegi elszá1nolá si l•s adózási rendszerb en ne1n vüllnlhutjük.
A.zt hiszc1n 11en1 vitás, hogy a javasolt szervezés i
forrna u gyógysze rellátást, főként unnak guzdasúgo ssúgtit javitanü, hntüsosan hozztijúru lnu uz anyugi eszkü·
zök, n?- élőnn1nkucró és az energia hutékonyu .LL fülhusznúlúsúhoz .
Dr. Foaarasi i''crenc
ny. főgyógyszerész

hogy nngyobb rnennyisé gbcn álljon rendelkez ésünkre
interferon , hogy rnegisn1e rhessük hatásn1ec hanizn1us út
ús rnegüt!Ul juk gyógyszcd~ént történő alkulrnaz úsánuk
1nócljiit.. Szúrnít.nn i kell rá, hogy ez inég huzu1nosu bb időt
íog igénybe venni, éB 1111:11nég senki sein n1onclhnt ju rneg,
hogy végül is n1i lesz uz credinény . _4..z eddigi kísérletek
credrnény ei r11i11denesetrc olyan biztatóak , hogy n llllltl·
kúl11t.oka1 ezen n területen fokozott erővel végzik (:~S).
!~. B.
.NE:.\I ,JELENT ' H„AI\:\TE SZEL ·~{'f
KOU!ET J KU;IIOE BAN LEVÖ FOHll!A LDEH lll
i·1!'d: Ph. Ztg. 1:-~5 (-i7), 2a20 (1980).
.Az Nt\Z.I\.. cg!~szségügyi 1niniszt:ériun1únuk szó\·ivóje
::;zerint az cgybck között kozrnotik u1noknúl is turtósítószerkónt n!l~fi1111uzott fonnaldeh id uz clóiró.snak rneg·
felelő usckély nnvnrrokh an se1ntninen1Ü rúkveszél yt ne1n
jelent. :\ g):Hnú~ h~gy u forrnnlclc hidnek esetleg rákot
eJ6idé,;,ó hatúsn lenne~ egy n1ég le ncin zúrt kut:nt.úson
alapszik, nwlyci. uz liS.:-\-biu1 folytutnn k. Itt. azt tapuszt,altúk, hogy u vegyszert nagy türnénysf~gben ulkahnazv n
11 palh:ányÖ knúl orr-turno rokut váltott, ki. iliús állatok
esetében ezt n jelenséget . ne1n észlelték. Dc 1neggyózó bb
érv, hogy n foglo.lkozUsuknril fog;:a for111[dclehicl gőzök
nek foko7.ottn n kit:ef..t szen1élve k között senunivel son1
volt t.übb uz orr vagy 10gzósz'Crvi rákos betegségb en elhnlülozot tak szúrna, 1nint a lukosstig egyéb rétegeiben .
t\7. illetökes 1ninisztér iurn továbbn1 is figyelonu nel kíséri, vun-e szüks0g az eddigiekb en t.úlinonó korlátozú sokra u fonnnlinn Hk kozinelik ni készítrné nvckhen li.\rténó fölhus1.núltisó.ho?. (41).
·

lf. .H.

