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GYORY ISTVÁN PROFESSZOR El11LÉI{EZE'fE 
DR KEMPLER KURT 

A szerző Győry István professzor halálá1iak 20. 
évfordulója alkalmából közli megemlékezését a hosszú 
éktet élt kiváló magyar gyógyszerészről. 

A dolgozat részletesen közli az 1861-ben született 
·professzor pályafutásának egyes állomásait, a buda
pesti gyakorno~i iskola sz_ervezé~ében, ~s v~ze;é~ében 
betöltött szerepet, egyetemi tanarsegedi minosegben 

·. 'végzett kutatómunkáját Legnagyobb tudományos ér-
deme a bromatometriának, titrimetria 1893-ban ala
pitott új ágának .felfedezése Ezt a .fe(fedezését először 
német nyelven publikálta. 

A gyógyszerészet e múlt századbeli nagynevű sze
mélyisége a személyi kultusz éveiben méltatlan elbá
násban részesült, annak ellenére, hogy az 1919-es 
Tanácsköztársaság ideje alatt vezető szerepet töltött 
be. Ennek tulajdonitható, hogy „saját kérelmére" 
1920-ban - idő előtt - nyugd\jazták 

Szakrnai és i·rodalnii 1nunkássága isniertté tette 
nevét, igy lett 1894-ben a Magyar Királyi Kertészeti 
Tanintézet tanára Ezzel megkezdődött elszakadása a 
gyógyszerészettől Ez a folyamat 1899-ben fejeződött 
be, ez időtől kezdve 1niriden erejét, teljes murikássá
gát a 1nagyar 1nezőgazdasági terrnelés kertészeti ága·
zatának fejlesztésére szentelte 1913-tól kezdve a 
Földrnűvelésügyi _j,_Winisztériumban is vezető szerepe 
volt. Nevéhez fűződik a magyar óndobozos konzerv
gyártás alapjainak lerakása is. 

1954-ben bekövetkezett halála előtt nehéz lcörülnié
nyek között élt; bár Schulek professzor javaslatára 
utólag kandidátusi cimet kapott, ennek már nem 
örülhetett. 

* 
1954-ben bekövetkezett halálakm 93 éves volt; 

elhagyatva, elfelejtve, budapesti lakásából a sze
mélyi kultusz éveiben kitelepítve, mostoha körül
mények_között tengette - éveken át - életét. 
Haláláról nem emlékezett meg a gyógyszerészi 
kar, amelynek pedig életében oly nagy szolgálato
kat tett 

Más szakmák képviselői már korábban pótolták 
ezt a mulasztást. Halála után 12 évvel a „Ke1tész
n1érnök" című folyóirat 1966. iná1ciusi számában 
jelent meg dr .. Pais István egyetemi tanár két
oldalas megemlékezése „Győry István élete és 
munkássága" címen. Ezt követően az Akadémiai 
Kiadó gondozásában 1972-ben megjelent „A ké
mia története Magyárnrszágon" c kötet (szerzői 
Szabadváry Ferenc és 8zőkejalvy Nagy Zoltán) már 
majdnem egy egész - fényképpel illusztrált -
oldalt szentelt lnunkásságának, kien1elve az ana
litika terén a bron1ato1netria felfCdezésével szer
zett érdemeit Életrajzát e két forrás nyomán köz
löm 

Életrajza 

Győry Ist1,án 1861. július 15-én született Dcb
recenbe11. Apja, Győry Ferenc, ip11i:os en1ber volt; 
édesanyja Oláh Zsuzsanna rajta kívül még négy 

gyermeket nevelt Az elemi és középiskolai tanul· 
mányokat szülővárosában végezte) 111ind·végig 
kitűnő eredn1énnyel. A debreceni refür1nátus fő
gin1náziumban érettségizett 1882 június 30-án, 
kítüntetéssel. 

Az életrajzi.fürrások szerint ezt követően - ter
mészettudományos érdeklődésének megfelelően -
a budapesti egyetemJ:.(LÍ,[atlrnzott be gyógyszerész
hallgatónak Ez az adat azonban kiegészítésre szo
rul. Ismeretes, hogy ebben az időben gyakornok
ként kellett a gyógyszerészi pályát elkezdeni, és 
csak a sikeres gyakornokí vizsga után lehetett az 
egyetemre beiratkozni. Ez alól Győiy sem volt ki
vétel A másik, ugyancsak meggondolásra kész
tető adat: érettségi vizsgájának időpontja. Egy 
kitűnő tanulónak ugyan miért kellett 21 éves ko
ráig várnia az é1ettségivel? A lnagyarázat kézen
fekvő: mint sokan mások (pl. Than Károly is) 
gyakornokoskodásának ideje alatt tanult tovább 
és érettségizett le, hiszen ebben az időben a pá
lyára lépéshez 111ég elég volt Négy girnnáziu1ni osz-· 
tály 

E feltételezést sikei ült adatokkal is alátámasz
tanom. A Gyógyszerészi Hetilap 1895. évi köteté
nek 691. oldalán a debreceni orvos-gyógyszerész 
egylet 1895. október 18-i tudományos üléséről szóló 
beszámoló jelent meg Grosz-Nagy Ferenc tollából. 
Az ülés egyik előadója A:f ihalovits Jenő debreceni 
gyógyszerész volt; előadásának méltatása során a 
tudósító kitért arra, hogy a Mibalovits-család 
szakn1ánk ügyének erős oszlopa, hiszen _M ihalo-

1 A Győry„család síreniléke Alsógödön 
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18. évfolyam 7 8 • l 
· zarn~j 

vits István „iskolájából" már többen kerültek ki 
inint „hasznos inunkásai a tudo1nánvnak" Név 
szerint is 1negen1líti Győry szen1élyét. Nyilvánvaló 
tehát, hogy Győry a debreceni l\Iihalovits-patiká
ban volt gyakornok 

Az egyetemen is kiváló el(ímenetelt tanúsít 
Professzorai __:.-Eötvös Ló1ánd, Than Károl11 I.en
gyel Béla - megkedvelték a szorgalmas ifjŰt, így 
oklevelének n1egszerzése után is az eg_yeten1en 1na
radt .. Ekkor alakult meg a magyar fürdőügy előbb
revitele érdekében egy bizottság, melynek javas
latára 1884-ben egy 3000 forint ellátmánnyal ja
vadahnazott „ásvánvvízké1nlő intézet" -et hívtak 
életre. Vezetésével Lengyel Béla professzort bíz
ták meg, évi 1000 forint díjazás mellett .. Ebben az 
„intézetben" kapott alkalmazást - gyakornoki 
minőségben - Győry István 1884. december 2-án 
Munkája során elsősorban a hazai ásványvizek és 
gyógyfonások kémiai elenrnésével foglalkozott. 
1887-ben tanársegéd lett Lengyel professzor mel
Ie_t~; Az e~}rnr végz~tt ~nalitikai_ munkássága út
toro Jellegu: az arzen es az ant1111on n1eghatáro
zására a káliu1nbromát-mérőo]datot a titrin1etriába 
ő vezette be elsőként; ezzel felfedezte az azóta is al
kaln1azott bromato1net1iát. 
Időközben ledoktorált. Az 1891/92 tanévben 

„A nit1ogénn1onoxid hatása a nátriu1naethvlatra" 
e. disszertációja alapján doktmrá avatták [i] 

Jelentős szerepet vállalt a gyógyszerészgyakor
nokok oktatásában; neve egyre is1nertebbé vált 
1893-ban elnyerte a vallás és közoktatásügyi mi
nisztérium ös7'töndíját, így módja volt korának 
híres egyetemein (Heidelbergben, Münchenben) 
kémiai ismereteit és látókörét bővíte11i„ IIazatérése 
után 1894-ben - Eötvös Loránd ajánlatára - ki
nevezték a Magyar Királyi Kertészeti Tanintézet 
(a mai Kertészeti Egyetem) kémiatanárává .. Ezzel 
megkezdődött elszakadása a gyógyszerészettől. 

1913-ban a Földművelésügyi Minisztériumba ke
rült. E funkciójában a hazai konzervipar ki~píté
sének fáiadhatatlan harcosa volt Miután Angliában 
tanul1nányozta a konzervgyártás technológiá.ját, 
n1egtere1ntette it hazai óncson1agolású dobozos kon
zervgyártás alapjait Kezdeményezésére jött létre 
a nagykőrösi, a kecske1néti, a riinaszon1bati és az 
újvidéki konzervgyár Ez utóbbiban az első világ
háború alatt beindította a húsipa1 i I{észít1nénvek 
gyári tartósítását ., 

1918 őszén országos kertészetj fEilüuvelővé ne
vezték ki. A Tanácsköztársaság idején";.negbízták 
a zöldség- és gyü1nölcsellátás l{özpo11ti irányításá
val E"t a feladatot is a rá jellemző pontossággal, 
h1vatásszerctettel végezte. Bizonyára ennek tulaj
donítható, hogy a Tanácsköztársaság bukása után, 
1920-ban l)saját kéreln1é1e" nyugállon1ányba 11e
Jyezték az akkor alig 59 éves tudóst. Így annál meg
döbbentőbhek Pai8 adatai. 1nelvek szerint a sze-
1nél-yi kultusz év-eiben „n1éltóságos" 11Lngja rniatt 
családjávc,l együtt kitelepítésre ítélték. E méltány
talan he1yz;eten Schulek professzo1 javaslatára vál
toztattak: utólag megítélte neki a Tudományos 
J\-finősítö 13izottság a ké1niaitudon1á1Tyok kand{dá
tusa fükozatot és ez ezzel járó anvagi i'11ecrbccsülést 
A jó·Fátétel azonban késön jött: 1954 jú~1ius 17-én 
Győry István elhunyt 

A gyakornoki iskolával kapcsolatos 
oktató-szervező tevékenysérje 

-'~ 

Nemzetgazdasági szempontból Győrynek a 111 „ :: 

gazdaság területén végzett alkotásai, tudo1ná;~o
szempontból analitikai felfedezése kimagasló ! os. 
gyógyszerészet szemszögéből a gyógyszeiés~k ~ a_i 
zésben betöltött szerepe is elsőrendű füntossá er.~--f 
Feladatát részben inint egyeten1i tanárseaéd i·e'gu. :. 
b . t k k' . k , b ' sz,~~ in111 a gya o;no l :s ola tan~ra~ inajd \ieze-:l 
toie nagy lelkesedessel vegezte. A felh1vatalos ta .. :· 
folya1n inegü1dítása n1inden évben felhfv-ással tö~- -
tént. E fellúYások közül - melyek a gyógyszerészi 
szaklapokon keresztül jutottak el az érdekeltekhe 
az 1895. év~--fükozott jelentősége 111iatt _ :·. 
alábbiakban közlöm [2] z 

„A budapesti gyógyszerész-g0akornoki tanfo
I-yan1, inelyet a l\!Iagyaro1szági gy~ógyszerész-eo-vlet 
1888. óta évenként rendez, az idén új helvisé~be. 
otthonába költözik be. A tanfolyam céljai;a s~ük: 
séges helyiségeket és berendezést annak fennállása) 
óta máig a t egyetem két lelkes tanára, dr. Len- i• 
gyel Béla és dr Jurányi Lajos urak engedték át·; 
inast a 8~ik évben az saját berendezésével a buda~ -;; 
p~sti, g;émiu1n nyugdíjintézetének újo1111an épült!j 
l3erhazaba (VIII ker. Aggteleki u 8 sz.) költözik; 
at. Hogy ez lehetővé vált, elsőso1ba11 azon ha,zai )_: 
gyógyszerészek ne1nes áldozath:észségének kell he- '.{ 
tudni, akik, mintegy 120-an, ado111á11yaikkal ez 

5 
ideig köze'. 8 OOO frtot áldoztak a gyógyszerész- j 
gyakornoki oktatás céljaira'' :_'. 

A továbbiakban rámutatott arra, hogy a gya- '. 
ko1noki tanfolyan1 intézn1ényének. e fejlődése az ( 
o1{tatást gyakorlati alapra kBpRR h0l,r~zni, ine1t az _l: 

új helyiség „ .. valóságos gyógys,erészi lauoiató- i 

2. Győry István laboratóriumában 



GYóGYSZER1':SZET 269 

fjnin1nal va11 ellátva.. „ ", igy „. . lehetővé, sót 
'kötelezővé lesz itt téve a tanfolyam hallgatóinak a 
laboratóriumi praeparátumoknak sajátkezű el
·készítése, a receptúrai műveleteknek és fogásoknak 

· yakorlati elsajátítása " • . • _ . . • 
· .. g Gy8ry a tanfolyam vezetesen kívul a kemia es a 

fizika oktatását is elátta Mellette dr Schilber szky 

]{ároly egyetemi tanársegéd a botanikát és gyógy
szerismeretet, Ströcker Alajos pedig -ez idő szerint 
a Kochn1eister-féle gyógyszerészi és kémiai labo
ratórium vezetője, később Gy8ry utóda a gyakor
noki tanfolyam vezetésében - a gyakorlati gyógy
szerészetet és a törvényeket tanította a gyakor

'noki vizsgát szabályzó miniszteri rendelet kívá
nalmai és a Magyar Gyógyszerkönyv előírásai 

figyelembevételével Ők írták az 1902-ben megje
lent tankönyvet is 

Az ott végzett munkát megítélhetjük Gy8rynek 

1895 október 29-éről keltezett jelentéséből [3J 
Napi 7-8 órában oktatták -- elméletileg és 
gyakorlatilag egyaránt -- a gyakornokokat, akik 
megfordultak az egyetemi füvészkertben és a 
Kochmeister-féle laboratóriumban is. A jelentésbó1 
megállapítható, hogy már akkor is küzdeni kellett 
a lemorzsolódás ellen Az 1895. évi tanfolyam kez
detére ugyanis 58 növendék gyűlt egybe, ebből 56 
vizsgázott, - de közülük öten egy tárgyból, hár
man két tárgyból elbuktak „Tudjuk jól, hogy 
teljes eredményt csak akkor értünk volna el, ha 
minden növendékünk minden tantárgybóllegalább
is elégséges osztályzatot nyert volna" - de erre 
a vizsga szigorúsága és a jelöltek nagy száma miatt 
ne1n volt mód. 

. Ma is érvényesnek kell tekintenünk haladó peda
_gógiai felfogását: „Ne az legyen a mi egyedüli vagy 
főtörekvésünk, hogy ... a vizsgai kérdésekre való 
feleletet beletölcsérezzük növendékeinkbe és őket 
ily inódon a vizsgálaton átsegítsük, hanen1 igenis 
az, hogy azt az alapot megvessük, mely további 
tanuhnányaikra szükséges " 

· l.1 egválása a gyakornoki tanfolyarn vezetésétől 

Gy8ry azután is megtartotta a gyakornoki tan
fólvam vezető tanári állását, miután a kertészeti 
ta,;intézethez kinevezték Ezt egyébként már csak 
azért is megtehette, „ ... mert a gyakornoki tan
folyam tudvalevőleg csak két hónapot vesz éven
ként igénybe, és pedig éppen azt a két nyári hóna
J)Ot, a melven más tanintézetek előadásai szünetel
nek" [4J Í89í-ben azonban a Földművelésügyi Mi-
nisztériu1n az egyesülethez intézett leiratában ki
jelentette: azon évben még kivételesen megengedi, 
hogy Győry a gyakornoki tanfolyam tanári funk
cióját is betölthesse, de a kertészeti tanintézet za
vartalan működése érdekében „. ezt továbbra 
megengedhetni nem fogja". Ennek ellenére az en
gedélyt az 1898-as évre is megadta; Győry azonban, 
megunva a folytonos kérelmezgetést, 1899 április 
11-én kelt levelében értesítette az egyesület elnökét, 
Zboray Bélát, hogy - megköszönve az eddig beléje 
helyezett bizalmat - a gyakornoki tanfolyam ta
nári állásáról le1nond. Levelében a minisztériumi 
engedély megtagadását tapintatosan Íl ta körül: 
„ .. működésem elé tetemesebb akadályok tor-

lód!,ak, melyeket az útból elhá1ítani többé mó
do1nban és tehetsége1nben 11em áll". 

Nem lehet meghatottság nélkül olvasni levelé
nek szövegét, melyben kifejezte, hogy lemondásá
val elveszíti „ . azt a kapcsot, inely nemcsak a 
tanfolyammal és az azt megteremtő és fönntartó 
Egyesülettel, hanem az egész hazai gyógyszeré
szettel . " kora lfjúsága óta összekötötte, inert ez 
egyben azt jelenti, hogy „az utolsó fonál elszaka
dásakor 23 éven át épített életcélját" is elveszíti. 

Győry lemondó levelét az egyesület központi 
igazgatósága előtt olvaBták fel Meg is állapították, 
hogy „a tanfolyam felvirágzása attól az időtől kez-
dődik" amióta Győr-Y--!LeJ:_te át annak vezetését 
A szép szavakon kívül nemsokat tehettek: elha
tározták, hogy az egylet köszönő átüatát személye
sen nyújtják majd át 

A korabeli szaksajtó viszont nem könnyen tért 
napirendre az esemény fölött A Gyógyszerészi 
Hetilap április 23-i számában - szignálatlan köz
leményében - a „mulasztás vádja" kapott han
got A magyar gyógyszerészi kar mulasztását kérte 
számon a lap, nemcsak Győryvel, hanem még in
kább a karral szemben. A cikk megállapítja, hogy 
Győry „ .. fáradhatatlan buzgalmának sikerült 
elérnie, hogy ma már a gyakornokoskodás és az 
egyetemi tanulmányok között nincs meg többé az 
ott tátongott hézag; az ifjúság a szükséges ismere
tekkel gyarapodva lép a gyakornoki tanfolyamról 
az egyete1nre" 

Győrynek alig 40 éves korában, még életében 
megadatott az, ami másnak csak nekrológjában jut 
osztályrészül. A cikkfró - a k01 stílusában - a 
következő szavakkal jellen1ezte: „Mint ember, a 
nemes, önzetlen egyszerűség minta képe, mint tu
dós, szak1nánk minden ágában polyhystor, inint 
tanférfiú párját ritkító, kitűnő didakta: nem csoda, 
hogy összeforrt szíveinkkel, hiszen az az ideál volt 
az_ élte célja, a n1ely n1indannyiunkat lelkesíte11i 
ké11es: e1nelni a szakn1a sze1len1i nívóját, elis1nerést 
érden1lő tudást biztosítani ifjúságunk11ak" - De 
vádol is a cikk: a inulasztásban 1észes „ . „ az 
egész magyar gyógyszerészi kar, mely közönyös
ségével egyik legnagyobb kincsét dobja ki az ide
genbe " azzal, hogy Győry szolgálatait, " me
lyért versengene a külföld minden gyógyszerészi 
taninté~ete/", ne1n biztosította, nem tartotta meg 
a kar szamara 

„ Reformok" 

Győry szív-ügyének tekintette a g~yógyszerészi 

szakképzés színvo11alának e111elését„ Ezért több
ször síkraszállt, megnyilatkozásai közül az 1891-
ben közzétett cikkéből idézünk [5]: „Nem tudom 
belátni, n1ié1 t ne tanulhatná és érthet11é n1eg agya
kornok 3 esztendő alatt a gyógyszerkönyvet, ha 
helyes úton vezetjük és helyes módon foglalkoztat
juk" - „Abban az életkorban, melyben manap
ság pályánkra lép, csak középszerű képességekkel 
megáldva, bátran követelhetünk tőle am1yit, hogy 
gyógyszerkönyvünket teljesen n1egis1nerje és 1neg
értse" Ezt azért tartotta oly fontosnak, mert csak 
a gyakornokok képzettségének fokozása után 
látta lehetségesnek az egyetemi tanterv módosítá-
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sát Ezzel kapcso1a-than a.z élvézei.i ÓR tá11Hzerek 
vizsgálatának fakultatív felvételét tartotta szük
ségesnek„ Ez a javaslata azonba11 z~to11pa ,futott., 
Amikor ugyanis az 1896 évi Orszagos Gyogysz~-
re's K niagáévá tette a Javaslatot cs z ongresszus . . , 1 f' d 1 elmek 0- 'n az egyesület felte11esztesse or u t ny ma , .. . M" , t, , h a Vallás- és Közoktatasugy 1 l 1rnsz e11um oz, 
onnan - jelentős várakoztatás után - negatív 
választ kapott [6J 
Győry a gyakornokok hiányos előképzettségének 

okát az oktató gyógyszerészekben kereste; egyben 
javaslatot is tett a megoldásra „Ha a nyilvános 
gyógyszertárak nem felelnek meg a feladatnak, 
ne1n 1narad 1nás 1negoldás, mint oly gyakornoki 
iskola szervezése, n1ely gyógyszertárral felszerelve, 
a gyakornokok teljes gyakorlati és elméleti kikép
zését lehetővé teszi. Ilyet lehetne például az egye
temi klinikákkal kapcsolatban felállítani; ebben 
történhetnék a klinikák tekintélyes gyógyszerszük· 
ségÍetének beszerzése és itt nyílnék az ifjaknak 
igazi alkalom az elméleti és gyakorlati ismeretek 
együttes elsajátítására" Nem rugaszkodott el a 
realitások talajától, mert megjegyezte: „. . korai 
lenne uz eszme kivihetőségéről most bővebben el-
1nélkedni. ", hiszen tudta, hogy a megvalósítás-· 
hoz az állam anyagi segítségére is szükség van 

Nem érdektelen ezzel kapcsolatban annak meg
említése, hogy a pesti egyetem orvostudományi 
kara az 1813. és 1843. évi sikertelen próbálkozás 
után még két alkalommal javasolta az egyetemi 
gyógyszertá1 életrehívását; mindkét kísérletet 
megelőzte Győ•y fentiekben idézett javaslata .. Így 
az egyetemi gyógyszertár csak 1907-ben nyílt 
meg [7] 

M ezőgazda,ági munkássága 

E területen végzett tevékenységét csak röviden 
isn1erteten1. A tanintézetben az ő kezde1né11yezé
sére szervezték meg a technológiai ta11széket, 
melynek hosszú ideig vezetője volt .. Fizika és ké
mia mellett n1eteoro]ógiát, borászatot, gyü1nölcs·· 
és zöldségéitékesítést is oktatott Hasznos gya
korlati berendezéseket is szerkesztett; ilyen a róla 
elnevezett hordozható ví~fürdős pálinkafőző üst és 
a háztartási aszalóberendezés„ Éveken át szakosz
tályi előadója volt az Országos Magyar Keitészeti 
Egyesületnek, emellett más funkciókat is vállalt 
Neve külföldi kertészeti szakkörökben is ismert 
volt; eredményeit .a külföldi kiállításokon nyeit 
arany- és ezüstér1nek is jelzik 

Gazdagította a kertészeti irodalom eredményeit, 
Hosszabb ideig vett részt a „Gyümölcske1tész" 
cí1nű folyóirat szerkesztésében; társszerkesztője 
volt a Földművelésügyi Minisztérium kiadásában 
megjelent „Kertészet" című lapnak. Ez az 1913 
óta havonként kétszer megjelenő, a kertészet kü
lönböző ágazataival foglalkozó szaklap egyben az 
1885-ben alapított Országos Magyar Kertészeti 
Egyesület hivatalos közlönye is volt. 

Gyógyszerészi-irodalnii niűködése 

Első közleményei a Lengyel professzor mellett 
- az ő irá.nyításával - végzett ásványvízelemzé-

sekrőJ s:;,ólt-ttk. 1'~7.l· ki)\ etóe11 a 1obllH,11ó tulajdo :~ 
ságú szerves nitrogén vegyületekkel foglalkozo~~~t 
majd, a ci~n,hi,~ogén ká~i-~mpermang~n,á~tal végbe~i 
meno ox1dac1os reakcroJanak felder_rtesen fiiia,,do-.jÍ 
zott. 1;-egnagyobb jelentőségű publikációja 1893_,( 
ban nemet nyelven Jelent meg [8J Ebben alka!-\ 
ma~ta először a k~i~1nbr?}nát-1nérőol,datot az·li 
arzen közvetlen ox1di1net11as 1neghatarozására. ~ 
Csakha1n1:'r a:r;t-i~on é~ az ~nti1nontar~a:hnú gyógy~~ 
szerek vizsgalatara 1s kidolgozta UJ eljárását-4 
ez a publikációja 1895-ben, a Than Károly kezde'.0 
~nénye~~~ére akko} ind~lt 1\iagyar. Kén1iai :B1olyó-i} 
uat ~lso evfolyamaban Jelent me~ [9] - A Gyógy-E 
sz<,>resz1 Hetihp.-32 evfolyamaban tette közzéffe „ Uj té1fogatos módszer a Sol Arsenic Fowleli és a~ 
hánytató bór kő vizsgálatára" e. dolgozatát; ez~ 
német nyelven a Fresenius Zeitschriftben jelent'~ 
ineg ~ 

A Gyógyszerészi Közlöny szerkesztésében 1892- E 
ben változás állt be. Karlovszky Geyza, az új szer-& 
kesztő a lap n1árcius 28-i- számában a szokásos feI-1 
hí,vással fordult az olvasókhoz. Ebben közölte,~ 
hogy - többek között - Gy6ry István egyetemi,~ 
tanársegéd is 111unkatársa a lapnak„ E f0lsorolás- ~ 
ban oly nagynevű személyek között szerepel az ! 
a]<kor alig 31 éves Győry, mint Than Károly, Bókay~ 
Arpád, Lengyel Béla és Ilosvay Lajos ,~ 

Nem félt gazdag tapasztalatait közreadni akkor·~ 
sem, ha azoknak csak kisebb, gyakmlati jelentő-.~ 
sége volt. Így frt a régi megvörösödött foszfor fel- i 
frissítésének módszeréről E cikkében hasznos taná- ·~ 
csot adott a visszasárgítás módjára [IOJ ~ 

Halálát követően nem jelent meg nekrnlóg. ·~ 
A tizenkét évvel később megjelent első megem!éke- '~ 
zésből idézek: „Mint Főiskolánk jogelődjének, a ,~ 
Kertészeti Tanintézetnek 1néltán híres p1ofesszo1a .~ 
mindenképpen megérdemli, hogy emléke előtt .~ 
meghajtsuk a késői utódok tisztelő elismerésének fü 

~tt:;a~á~~ugyar~~;g;~~~~~:~:: i!1;~zt~fJ,~ éévvi~~~~~ Í 
mulasztását. u 

. ':(% 
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,[{-p J{ I{ e M rr ne p : naMHmb nporfieccopa Hwmsa11 ti 
Jl.l!pu :~1 Do CJIYlfaIO 20-JleIHelí íO)J;OBlllHHbI CO JJ;H5l C.1".eprH npo~ iá;{ 
cpeccopa J1UITBaH' ):{ep11 asrüp n~·611MKYer CBOH BOCnOMH- '~'i 
ttaHH5I 0 BbI,Il;aIOll.leMC5I BeHrepCKOM cpapMaQeBTe JJ;O)KHB- 10i 
IIIeM .no BhICOKOJieTHero B03pacra. Tiop;po6Ho coo6maer iJ 
01p;eJibHbie CTaHU:HH )f(H3HeHHOi1 ITYTH npo!peccopa po,n:HB- {:,§ 
meroC.H B 1861 10,[{Y, ero püJih B opraHH3aQHH ll pYKOB0,11;" r~ 
C1Be 6Y.a;anernrCKOiÍ llIKOJibI rrpaK1HKaHTOB, HCCJie,n;oBa~ -.~ 
reJibCKYIO pa6orY Bb!IIOJIHeHHYIO 6Y,a;yqH aeCHCTeHTOM --~ 
YHHBepc111e1a. Ero Ha116onee shr,u;aroLQeecR ttaYqHoe .n:o- ISj 
CIU)KeHne, OTKpbITHe HOBOÜ o6nacr'll 1HrpHMeipHH 8 1893 



július GYóGY(>ZÉRf:SZET 271 

ro,nY, fipOM'lIOMerpHH ro:we CB_?;~aHa e cro IIME'HCM. 06 
gTOM orKpb!fHH Oli Bí!Cpsbte COOOU~HJJ Ha HeMel\f{OM 5I3blf{e. e gTOii 3H3MeHHfOfi .r'lH'lHOC'ThlO tj:JapMau;HH npOlllJIOrO B€l(3 

B rOJJ;bI l(YJ1bI3 JIHqHQCTU o6p3I.Q"3JIHCb He no 30CJIYf3M 

')ieCMOTp5I Ha ro, qro BO BpeM5I coseTCl(Otí pecnY6JIHKH 

1919 ro.n;a OH- ur_paJI BbUJ:3KJI.Q"YfOC5I pOJib. 9rOMY MO)l(HO 

iipHOHCblB3Tb qyo ofr·pattbllle speMeHH B 1920 f'OJJ;Y BbillleJI 

tta neHcttro „no co6crsettttoií npoch6e". 

Depep; CMep'IbfO B 1954 fOJ(Y OH )l(HJI B O'!eHb I5DKeJiblX 

ycnosII5IX; xor5I no rrpe):(JioweHHIO rrpotj:Jeccopa lliYJieK 

snocJieJJ;CTBHH eMY rrprrCBOHJJH 3BaHH~ K3HJ(Hp;a1a HaYK 

HO :310MY Y)Ke He MOI pa;i:t;OB3TbC5I 

D1 K Kemple1: I. Győry'.s l~fe and carreer 
On the twentieth anniversary of the dccease of the 

Iate Prof. István Győry, an outstanding pha:r1nacist, 
his long 1ife and valuable contributions are recalled. 
Born in 1861, I Győry started his scientific activities 
as an university assistant., His most outstanding scienti
fic contribution has been the invention of bromatometry, 
an ünportant terrain of.volumetric analysis„ The.inven
tion had been publised first in German, in 1893„ He had 
a rnajor part in the foundation, organization and mana
ge1nent of the School of Pharmaceutical Apprentices in 
Budapest„ Professor Győry performed valuable activi
ties on the terrain of agricultural and horticultuxal che~ 
mistry too and contributed much to the development of 
the tin-canned food industry in Hungary„ During the 
period of the Hungarian Soviet Republic (in 1919) he 
performed high functions It is belived, that his early 

penRioning in lfl20 "011 his o\vn 1cq11nRt" is Go bf' att-
1ibut.ed to thal fact His J ehabilitation and a\varding 
hün with the degree of Candidate of Sciences - on the 
suggestion of Prof.. Schulek - carne too lat.e, not much 
sooner t-han he rnet his death in 1954 

Dr .. K. K e mp 1 e r: Nachruf auj Professor István 
Győry 

Zum Anlass <les 20 Jahr·estages seines Ablebens 
wird István Győry, dem hervorragenden ungarischen 
Apotheker ein Nachruf ge\vidmet. 

Es \Verden die einzelnen Stationen der Lebensbahn 
des im .Jahre 1861 geborenen Professo:rs gewürdigt: 
seine Rolle in der Organisicrung und Anleitung der 
Praktikantenschule von Budapest, seine Forschungs
tatigkeit als UniveFSitiitJ?J!S~st.ent Sein grösster Ver· 
dienst wa1 die Entdcckung der Bromatometrie, als 
neuer· zv.,eig der Titriometrie. Diese Entdeckung wurde 
zunachst in deutscher Spraohe publiziert. 

Dieser hervor1agenden Persönlichket de1 ungarischen 
Pharmazie \Vurde in den .J ahren des Personenkultes 
eine unwürdige Behandlung zuteil, obwohl er schon 
unter der Raterrepublik von 1919 eine führende Rolle 
spielte. Diesem Umstand ist zuzuschreiben, dass er 
1920 vorzeitig, „auf eigenes Ersuchen" persioniert 
wurde 

Vor seinem Tode (1954) lebte e1· unter sehr shc\vieri
gen Verhaltnissen; obwohl ihm spfiter auf den Vorschlag 
von Professor Schulek der Kandidat-Titel verliehen 
\VU1de, freute ihn dies nicht mehr, 

(Pest megyei Tanács Gy6gyszertári Közpon(ja, 1145 Budapest, XIV, Uzsoki utea 36/a) 

Érkezett: 1974. l 24 

AZ ENZIMEK FÉNYT DERÍTENEK 
A NÖVÉNYEK 

FEJLŐDÉSTÖHTÉNETÉRE 

Science-press · Öst. Ap -Ztg. 27 (49), 911 (1973) 
A londoni l{ing's College kutatói, Cammak és munka

társai érdekes felfedezést tettek. Olyan enzimeket vizs
gáltak, amelyeknek állatok, növények és bakté1iumok 
energia-anyagcseréjében szerepük van, és új lehetőséget 
fedeztek fel növények és bakté1iumok viszonylagos ko
rának megállapítására. A Cammak és mtsai által meg· 
vizsgált enzünek ún. ferredoxinok: vasat és ként tar
talmazó fehérjevegyületek. A vas- és kénatomok el
helyezkedését vizsgálva a fehérjevegyületben kitűnt, 

hogy a ferredoxinmolekulák sze1kezete minden növény
ben csaknem azonos. Ezért Ca1nrnak úgy jellemezte a 
fe1redoxinokat, mint „eleven fossziliákat'', amelyek 
őseredeti alakjukban tovább élnek az algákban, bakté
riumokban és magasabb rendű növényekben, míg ma
guk a növények számtalan változáson mentek keresztül 
Ha a ferredoxonok alapszerkezete a földtörténet évmil
liárdjai fölyamán nem is változott, a ferredoxinmole
kulát felépítő arninosavak elrendeződése észlelhető kü„ 
lönbségekel n1utat. Ezek az aminosav-szekvenciák meg
állapíthat-ók, és más növénytípusok enzirnmolekuláinak 
an1inosav-szekvenciájával összevethetők Különböző nö
vénycsopo1 tok akkor tekinthetők egymással közeli ro
konságban levőknek, ha fer1edoxinn1olekuláika1ninosav
szekvenciája nagy hasonlóságot mutat 

Különböző baktériumok ferredoxinmolekuláinak 
vizsgálata megerősítette azt a korábbi felfogást, hogy 
az anaerob baktériumok első fejlődési fökát a foto
szint.etikus zöld algák megjelenése követte. A fejlődés 

további fokán keletkeztek a fotoszintézises bíbo1bak
tóriu1nok. Az ezekből nyert fe1redoxinok molekÚlája 
nagyobb, mint a zöld algák ferredoxinjáé. A növénytö1'· 
ténet következő fontos fejlődési szakaszát a kékes zöld 
algák megjelenése jelzi Ezek a szervezetek földünkön 
elsőkként voltak képesek oxigén fejlesztésére„ Az oxi
gént.artaln1ú légkör - amely a földtörténet ko1ábbi idő
szakában hiányzott - előfeltétele volt a inagasabb 
rendű növény„ és állatvilág létrejöttének 

A kékeszöld algák ferredoxinjai alapvetően külön
böznek a fotoszintézises baktériumokétól. Lehetséges 
tehát, hogy a növényvilágban is van még fel nem fede· 
zett ö.sszekötő tag, amely kitölti a földtörténetünk nö
vényvilágában mutatkozó hézagot (28) 

AZ ÚSZÁS ELŐSEGÍTI A CSECSEMŐ 
TESTI FEJLŐDÉSÉT 

ÖA V .. · Öst Ap. -Ztg 27 ( 49), 912 (19 73) 

R B 

A rnoszkvai gyermekélettani intézet vezetője, A.sav
szk~f prof. érdekes kísé1letekről számol be. 1'öbb mint 
600, hat hónap és négy éves kor közötti gyermeken 
tapasztalta, hogy az úszás korai gyermekkorban hozzá-
járul a gyermekek testi fejlődéséhez. Még a háromhóna
pos csecsemők is képesek magukat fáradság nélkül a 
víz színén fenntartani és úszógyakorlatokat végezni. 
Kezdetben a gyakorlatok ne tartsanak tovább 5-10 
percnél. Először háttal fektetjük a csecsemőt a vízre 
és hagyjuk a lábával rugdalódzni. Később az első úszó
gyakorlatokat már hason fektetve végeztetjük vele. 
Egyéves korú gyermekek már nagy örömmel' úsznak 
30-40 percig is. A víz kezdetben 33-34 fo!f_os legyen; 
ezt évről évre egy-egy fokkal csökkentjük. Ot-hat éves 
gyermekek számára n1egfelelő a 28~29 fokos víz. Ezzel 
kapcsolatban érdekes még az a megállapítása hogy a 
669 gyerrnek közül soha, egy sem hűlt meg [29]. 

R. B 

KÖRNYEZETVÉDELMI „NOBEL DÍJ" 
Jbf Öst Ap -Ztg. 27 (52), 977 (1973). 
A kö1nyezetvédelen1 is n1éltó volna a Nob:;:l-díjra. 

Ez az elgondolás vezette az Amerikai Egyesült Allamok 
kormányát abban az elhatározásában, hogy a jövőben 
évenként 150 OOO dollárral díjazza azt a személyt vagy 
csoportot, aki vagy amely a környezet szennyeződése 
elleni harcban kimagasló érdemet szerzett. A „Tyler„ 
Ecology-Award"„nak nevezett kitüntetést első ízben 
1974 februárjában ítélte oda egy az amerikai egyetemek 
kópviselőiből alakított bizottság [33] 

R. B 


