
Kémikus, bölcsészdoktor, a M. kir. Állatorvosi Fôiskola kémiai tanszékének
vezetô professzora 1913-tól 1934-ig, majd a M. kir. József Nádor Mûszaki és
Gazdaságtudományi Egyetem általános kémiai tanszékének vezetôje és a bu-
dapesti (1921-tôl Pázmány Péter) Tudományegyetem kísérleti és fizikai-kémiai
intézetének, késôbb általános kémiai intézetének igazgatója. Kiváló elôadó és
szakíró, a fizikai-kémia kiváló mûvelôje, a radioaktív indikációs módszer elsô
alkalmazója.

Gróh Gyula 1886. január 16-án Esztergomban született. Vegyészeti tanul-
mányait a budapesti Állami Felsôipariskolában kezdte 1901-ben. 1908-ban a
budapesti Tudományegyetemen bölcsészdoktori oklevelet szerzett. Egyetemi
tanulmányával egy idôben, 1904-tôl 1906-ig az Ampelológiai Intézetben mint
vegyész dolgozott, majd 1906-ban a M. kir. Állatélettani és Takarmányozási
Kísérleti Állomáson Tangl Ferenc professzor mellé került. 1909-ben segéd-
vegyésszé nevezték ki.

1911-ben hat hónapot töltött Berlinben, részben az egyetemi fizikai-kémiai
intézetben Nerst Vilmos tanár mellett, részben pedig az ottani Mezôgazdasá-
gi Fôiskola állatélettani intézetében Nathan Zuntz tanár mellett. 1913-ban az
Állatorvosi Fôiskola segédtanárává nevezték ki, és megbízták a kémiai tanszék 108
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teendôinek ellátásával. 1914 nyarán a karlsruhei egyetemen Breding tanár
mellett fotokémiai vizsgálatokat végzett. 1917-ben nyilvános rendes tanárrá
nevezték ki.

1934-ben a Mûegyetem általános kémiai tanszékének lett a vezetôje, majd
1936-tól a Pázmány Péter Tudományegyetemen a kísérleti, majd általános kémiai
tanszék igazgatója volt. 1950-ben az akkori politikai viszonyok következmé-
nyeként meg kellett válnia intézetétôl, és haláláig a Gabona- és Lisztkísérleti
Állomáson végzett tudományos munkát. 

Gróh Gyula közel fél évszázados tanári mûködése során a hallgatók gene-
rációit nevelte fel. Kiváló elôadó volt, jól kidolgozott, gördülékeny elôadásai
mindenki számára emlékezetesek maradtak. Korán felismerte, hogy az elôadott
anyag csak akkor gyümölcsözô a hallgatóság számára, ha azt megfelelô tan-
könyv támasztja alá. Tankönyvei, az Általános kémia, a Szervetlen kémia és a
Szerves kémia, évtizedeken át közkézen forogtak, és számos kiadást értek meg;
német, valamint olasz nyelvû változatai is népszerûek voltak. E könyvekben
Gróh Gyula bölcs önmérsékletrôl tett tanúbizonyságot, és elsôsorban az isme-
retanyag tökéletes megvilágítására törekedett. Több társszerzôvel írt Fizikai
kémia tankönyve, valamint a középfokú oktatás számára írt Bepillantás a kémiá-
ba címû könyve érdemel említést. Nevéhez fûzôdik a vegyészképzés reformja,
a kötelezô kollégiumok, gyakorlatok és a vizsgarendszer bevezetése is.

Tudományos munkássága széles körû. Száznál is több jeles dolgozata, vala-
mint az intézetében készített kb. 60 disszertáció tanúskodik arról, hogy szakmá-
ja legkülönbözôbb ágait teljes jártassággal mûvelte, különösen pedig a kémiának
az élettannal kapcsolatos határterületeit. Hevesy Györggyel együtt elsônek alkal-
mazta a radioaktív indikáció módszerét az ólom öndiffúziójának vizsgálatára.
E munka egyik csírája a nagy jelentôségû és azóta a fizikai kémia, sôt a bio-
lógia kiterjedt területén is alkalmazott módszer bevezetésének. Vizsgálatokat
végzett a kémiai kinetika területén is. Élete utolsó évtizedét a fehérjék kémiai
felépítése kutatásának szentelte.

A Magyar Tudományos Akadémia 1925-ben mint állatorvosi fôiskolai nyilvá-
nos rendes tanárt a Matematika és Természettudományok Osztályának levelezô
tagjává választotta. 1936-tól kezdôdôen az MTA rendes, 1949-tôl pedig tanács-
kozó tagja is lett. 1945-tôl 1948-ig a Magyar Természettudományi Társulat elnö-
ke volt. Részt vett a Természettudományi Közlöny szerkesztésében is, valamint
szerkesztôbizottsági tagja volt az Excerpta Medicának. Többször járt külföldi
tanulmányúton. Meghívásra elôadást tartott Bécsben, Frankfurtban, Heidelberg-
ben, Koppenhágában stb. Részt vett több kongresszuson, így 1937-ben Párizs-
ban, 1947-ben Londonban a XI. Nemzetközi Vegyészkongresszuson. 1947-tôl
a Chemical Society tagja.109
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Gróh Gyula egyetemünk kiváló oktató és egyben kutató tanára volt, aki tu-
dásával, kimagasló pedagógiai képességével állatorvos-generációk szeretetét,
megbecsülését érdemelte ki; munkásságát magas kitüntetésekkel méltányolta
a tudományos világ.

1952. február 23-án halt meg Budapesten. Visegrádon helyezték örök nyu-
galomra.
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