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die Literatwangaben recht sparlich Die v-erfasser beto
nen, dass eine übersií.ttigte Lösung auuh bei einer ein
fachen Auflösung gebildet \Verden kann, ''"enn sich 
e_üie Slazbildungsreaktion abspielt Die I'\:onzetration 
der Zur Lösung ver,vendeten saueren öder basischen 
Reagenz hat einen-op:ti_n1alen \Vert, da die Auswirkung 

der in der Salzbildung direkt nioht teilnehmenden Ionen 
auch in1 .Falle einc; IEilative ve:rdünnten Lösung nicht 
vernachlassigt •ve1den kann. Diese Erecheinungen kön
nen mit der Bildung von Ionenassotiationen erkliirt 
werden Die Ver\vendung der beschriebenen Prinzipien 
>vird anhand einiger Beispiele erörtert 

(Chinoin Gyógyszer- és Vegyészeti Termékek Gyára, Minőségellenőrző Főosztály, 
Budapest IV, Tó utca 1-3) 
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A SÚLY FEJLŐDÉSÉNEK RÖVID TÖRTÉNETE 
SZEPESSY GÉZA 

Ismereteink mai állása szerint a legősibb súlyokat 
Egyiptomban találták, melyeket i e. a IV évez
redben készítettek, közel sem gondolva aua, hogy 
fejlődése során az ember egyik leghűségesebb és 
legmegbízhatóbb társa lesz, hiszen nélkülük nem 
lett volna analizjs, 1nérés, azonosítás„ A közel 5600 
esztendős súlyok és a hozzájuk tartozó mérlegek 
évezredekig nem sokat változtak, hanem alig-alig 
változtatott formájukban szolgálták a tudományt 

A legelső súlyosat maga a természet nyújtotta 
az embernek különféle magok formájában Ezek 
segítették ahhoz, hogy megteremtse súlyrendszerét. 
Ma már jól tudjuk, hogy mind Kínában, mind 
Incliában a gabonamagvak voltak az első és leg
megbízhatóbb súlyok, így többek között a „Sorg
hum rubrnm" (Kína) valamint a „rati" (Inclia) 
„Arbus precatorius", melyet még talán napjaink
ban is használ az indiai arany1nűves A középkori 
arab nen1esfém1nűvesek a „Jánoskenyérfa" inag
ját használták súlynak és 15k te1jesztették el egész 
Afrikában Nem csoda tehát, hogy a középkori 
franciák és angolok ugyancsak mag9kat használtak 
mértékegységük alapjául (grain). Igy azután egy 
angol „arany uncia" (Goldunze) 480 grainnel volt 
egyenlő. A finomárnval kereskedők egészen a 
XVIII. sz.-ig magokat használtak súlyként, bár 
egész Európában összesen 77 különféle font-súlyt 
ismertek Ezt unta meg végül is a Francia Tudomá
nyos Akadémia 1790-ben: Talleyrand j1waslatára 
egységes rendszert vezetett be a súly- és mérték
egységben. Az alapegység napjainkban a nemzet
közi ún. Dr-Kilogramm" (1 később). 

Egyiptomi, babiloniai, szumé1 és asszír súlyok 

A legősibb súlyt Felső-Eg}'iptomban, a naqadai 
sírok feltárásakor találták Cilinder formájú mész
kő volt. Ezután i. e. 3500 körül kerül elő a követ
kező súly, majd röviddel később azok a súlyok, 
melyeket „Beqa-Syste111" cíine11 tart i1yilván a tu
domány. Ez teljes sorozatát nyújtja a súlykövek
nek ( +5% azonosság, 12,96 g) Ezt a módszei t 

vették át háro1neze1 évvel később a görögök is 
Az egyiptomiak azonban rájöttek ana, hogy a so
kat használt súlyoknak nem jó a puha mészkő, 
ezért mind gyakoribbá vált a gránit, bazalt, diorit 
és hamatit anyagból készült súly Alakjuk szögle
tes, hasáb formájú volt I. e .. : 1500 körül már 
bronzból öntötték állatformára, de alig másfél év-

1 ábra Má1vány egyiptomi súly (i e„ 2000) 

század 1núlva n1á1 isn1ét k§ volt az alapanyag, 
melyet szépen kicsiszoltak Erdekes, hogy a babi
loniak súlyának formája alvó kacsárn hasonlított 
(i e .. 2300-500), melyet mészkőből, onixból, sa
donixból és opálból készítettek Találunk közöttük 
0,1 dg-tól 60,5 kg-ig tei jedő bazaltsúlyokat is. 

A szumérok a súlyokat főleg hamatitból készí
tették (hamatit: Fe20 3 ; kemény, kompakt vas-· 

2 ábra. Babüóniai súly (1: e. 1500, Bri,tish Múzeum) 
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oxid, melyet nem volt nehéz polírozni). Ezek hen· 
ger alakúak, egyben az ókor legjobb súlyai voltak 
Az asszírok rézből, majd bronzból öntötték súlyai
kat, melyek közül ásatások alkalmával napvilágra 
került Tiglath,HiaEai uralkodása idejéből a Nim
ród-palota bejárati kapujánál egy 4,1 g-tól 60,3 
kg-ig terjedő súlysorozat. Valamennyin ékírással 
„A király bányájából" szöveg állt 

A görög ls a római súlyok 
A görög súlyok i. e. az V sz. -ig rézből és bronzból 

készültek, majd 350 köi ül megjelentek az ólomból 
öntött súlyok is .. A nagyobb súlyokat azonban már
ványból készítették. Általában nagyon szigorúan 
vették a súlyokat, főleg a perzsákkal és a főniciaiak
kal folyó kereskedelemben (8,75g=12 obols, ezen
kívül: 1 mina = 50 stater vagy 100 drachma volt). 

3. ábra Indiai arany'lnŰve!f súlyok, az a7ab „rati" 
(A. R J.11·icha.eli8 gyűjt) 

Az első római súlyokat fokete uazaltból. készí
cették i. e. az első évezredben, de mind gyakoribb 
lett a bronzból öntött súly (100 libraetől 1/4 unciá
ig; egy libra 305,6 és 399 g között változott), majd 
később az ezüst és az arany súlyok (Exagium) 

4 ábra. Arab üvegsúlyok a VIII. szd-ból 
(A. R M ichaelis gyi.(it.) 

Az arab üvegsúlyok 
Rendkívül szép és finom üvegsúlyokat készítet

tek az arabok már a VII sz.-ban Ezek a kis, 3-10 
mm vastag üvegkorongok általában 13-28 mm 
átmérőjűek voltak és még a XIV. sz .. -ban is hasz
nálták. Középntt a szultánt gurájával díszítették 
Különféle színekben készültek: piros, zöld, lnély
vörös, tejszínű, i1e1n áttetsző és világosság f8lé 
tartva látni leheteti, hogy milyen magas fokon állt 
üvegszínező tudásuk Erről tudósít Ed-Demiri 

,,Hayyat-el-Heyv-an'' cÍlnŰ 1nunkájában, leírva, 
hogy miként vezeti be Abd-el-Melik az új súly- és 
pénzsziszté111át a n1ohan1edán világban Nagyon 
fontosnak tartották az arabok, hogy súlyaikat 
üvegből készítsék, mert azokat nehezebb volt meg
csonkítani, a természetes kopásnak is sokkal job-

5 áb1a. Súlyf5oroza;f, (XVII szd) 

ban ellenálltak, mint pl. a fémek vagy a kő. Csodá
latos, hogy ezeket az arab üvegsúlyokat lemérve 
egyazon súlyoknál a legnagyobb eltérés nem volt 
több mint 0,01-0,006 g, ami azt jelenti, hogy üveg
műveseik nagy pontossággal dolgoztak Huzamo
sabb ideig hazánkban is az arab üvegsúlyokat hasz
nálták, melyek ára rendkívül magas volt Egy 
1635-ből fennmaradt kassai leltárban 16 darab 
különféle „arabus üveg n1érő-súly" szerepel, majd 
közvetlenül utána egy tétel: „27 chemnitzi üveg 
súly, arabus 1nintájú", n1ajd 111ellette egy utólagos 
bejegyzés: „Az arabus pontos, eme penig gyatra" 
Ezek szerint felvidéki üveggyárainkban a XVII 
sz -ban n1ár készültek ai:ab mintára üvegsúlyok, 
nyilván azzal a célzattal, hogy a sokkal drágább 
arab súlyokat pótolják 

K özéplcor i súlyok Európában 

Európában a középkorban olyan sokfüle volt a 
súly rnil~yensége, 111ennyisége~ elnevezése, hogy an
nak felsorolása kötetnyi adathalmazt jelentene. 
Jófo11nán vala1nennyi nagyobb városnak önálló 
súlyrendszere voJt, hasonlóan a pénzek és mértékek 
sokfoleségéhez Igy azután egyazon államon belül 
is sokféle súly volt forgalomban, sokféle mérték
egység, sőt még attól is függően, hogy miféle árut 

6. ábra Angol gyapjW>úly ("Anna királynő idejéből 
1702-1714) 
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kellett mérni. Figyelmet érdemel az a rendkívül 
érdekes és különleges súlymértékrendszer, melyet 
V I L Henrik angol király 1497-ben vezetett be 
Angliában. Ezt bronzból készítették és népszerűen 
„gyapjúsúly" -nak nevezték Abban az időben ?lya~ 
drága volt a gvapjú Angliában, hogy külön kiraly1 
adót róttak ki ~á. Az ú11 „tronatorok" ilyen súlyok
kal mérték a piacokon a gyapjúfonalat, hogy e 
szerint szedjék be az adót Korabeli rajzon is lát
hatjuk, hogy a fölül lyukas bmnzsúlyt a „tronato
rok" párosával hordták, egy bőrszíjjal összefűzték 
és a lovuk nyakán átvetették Ez egyben hivatali 
címerük is lett. Ezeket alkalmazták később számos 
nagyobb városban is, azzal a célzattal, hogy a pati
kárusok (chirurgok, olajkárok, alchimisták és ja-· 
vasok) mérését megkönnyítsék Ezeknek a súlyok
nak többnyire címer formájuk volt (ha állami, úgy 
állami, ha földesúri, akkor saját címerét ábrázolta) 
és füzérben hordták bőrszíjra fűzve. Ha új ural
kodó vagy földesúr követte elődjét, akkor ezeket 
a súlyokat bevonták és az új címeuel megjelölte
ket bocsátották ki. Legjobb tudomásunk szerint 
mil1dössze 210 darab 1naradt f811n, részben múzeu
mokban, részben inagángyűjternényekben, és igen 
nagy ritkaságszámba mennek Nem szándékozom 
itt bővebben vagy táblázatos adatokkal szolgálni, 
inert az csak kivonatos lenne. 

EGÉSZSÉGÜGYI HÍREK JAPÁNBÓL 

Ro/ Öst Ap -Ztg 26 (l l), 187 (1972). 
Új japán gyór1ysze1könyv. 1971 április l-én ~épet-t 

életbe Japánban a~ új gyógyszerkönyv. A benne foglalt 
cikkclvek száma 1131, rnelyok közül 110-ot újonnan vet
tek fel Ezzel szemben 128 ko1ábban hivatalos készít· 
mény kimaradt a legújabb gyógyszerkönyvből 

A gyógyszerészek száma. 76 082 képesített gyógysze
részt tartottak nyilván 1971. január l-én Japánban Ez 
az előző évi állapottal szemben 2,4%-os növekedést je
lent. Statisztikai számítások sze1int 100 OOO japánra 
74, 1 gyógyszerész jut„ _4._ gyógyszerészszakmána~ j_ó ki
látásai vannak, tekintve, hogy az élénk gazdasag1 fel
lendülés mellett a lakosság száma egy év alatt 1 202 OOO 
fővel növekedett. ,Japán 40 körzetében nő a gyógyszeré
szek számaránya; legerősebben Tokióban, ahol 138 
gyógyszerész jut 100 OOO lakosra. Csupán négy kerület
ben csökkent a gyógyszerészek száma; Nagaszakiban pl 
csak 50 jut minden 100 OOO főre 

Angol orvosi hét Tokióban. A British National Export 
Oouncil 1972 februárjában kiállítással egybekötött 
kongresszust rendezett Tokióban. Ezen a brit ipari és 
keresk:edelmi minisztérium is részt vett. A rendezvény 
célja az új angol gyógyszerek és kórházi berendezések 
ben1utatása volt. Anglia összes kivitele Japánba 156 
millió fontot tesz ki, amiből 9 millió esik gyógyszerekre 
és más egészségügyi cikkekre. 

Ú} aminoglikozid-antibiotikurnok. Japán kutatóknak 
sikerült az országban honos Streptomyces-fajtákbólnégy 
különböző, antibiotikus hatású anllnoglikozidot izo
lálni Ezek a következők: Ribosta1nycin, Lividomycin, 
Kasugamycin és a még külön névvel nem bíró A-396-1 
Ezek a felfedezések l].agy lépéssel vitték előbbre az ami
noglikozid-antibiotikumok kutatását, 

ú_j kanamycin. A Hameo-Umeza\va-kutatócsoport egy 
újfajta kanamicint fejlesztett ki és vizsgált meg .. -Je~

lemző tulajdonsága az új vegyületnek, hogy a foszfo11-
lázzal szemben ellenálló, ennélfogva a rczistens kórokozó 
törzsek képződését gátolja. A felfedezők re1nélik, hogy az 
új kanamicin alkalmazásával az antibiotikum-csopo1't
tal kapcsolatban fenyegető rezisztencia kialakulása meg
gátolható lesz. 

llf etr ikus rendszer 

A 1net1ikus súlyrendszer r1e1nzetközi alapja az 
ún Ur-Kilogramm, egy 10% iridiummal ötvözött 
platina rúd, melynek átmetszete és magassága tö
kéletesen azonos.. Ugyanezen ötvözetből külön
böző országokban tökéletesen azonos másolatok 
vannak. A precíziós mérték azonosságát napjaink
ban általában + 1/1000 mg pontosságig ismerik el 
A nemzetközi hosszmértéket, a niétert, nemrég új
ból meghatározták, még hozzáakripton-86 hullám
hosszával.Ez adta az ötletet arra, hogy a súlyrend
szert is újólag definiálják egy héliumatom tömegé-

vel ----~ 

IRODALOM 

1. Ghamber, E „Cyclopaedia, or an Uníversal, D~c: 
tíonary_" London (1752). - 2. J{ovay, T „Leve~ta11 
jegyzetek:' Kassa (1882). - -3;,Lüb~er,_F : „R,:iallex1con 
des class1schen Alterthums„ Le1pz1g (187 1). - 4 
Marthy, A Y „Weights and systems„" Cambridge 
(1954) 

(Magyar Vegyész~ti Múzeum, Várpalota) 

Érkezett: 19 7 2 VI 1 

A Daucus carotta új hatóanya,ya. A tokiói egyete1n 
gyógyszerészi karán- egy kutató cs?port a n1i sárg~ré·· 
pánk gyökerét tanuhnányozta. Amint a Gyógyszeresz
tudo1nányok 3„ Ázs~ai K~n?re~szu~án bejelentett~k, Te;· 
1nur új hatóanyag Jelenletet allap1totta rneg a sargare·· 
pában. Ennek rr1aga~ pEl:-~rtéke va_n és na.~ym,értékben 
elősegíti a Lactobac11lus bifidus minden torzsenek sza-
porodását. , , , , . 

Enzimgátlo anyagok . . Japan kutatok egesz so1 enz1m
inhibito1t fedezt8k fel az utóbbi időben. Ezeket az en
zimgátló anyagokat mikrobák 1:1-?zzák l.ótre. A ~eupe~
tinek a plazminok hatását gátolJ~k; a ~1mosztati:i a ~~
motripszin inhibitora; a pepsztat1n pedig a pepszin mu„ 
ködését akadályozza , . „ , 

A prolaktinhormon es a hala:~· H:uza~osi;ibb, idon at 
végzett kísérletsorozatok alap~an s1keru~t 1apan tud~
soknak egyértehnűen tisztázni, hogy mind ~ tengeri, 
mind az édesvízi halak kizárólag a prolakt1nhormon 
révén képesek attól a nagy mennyiségű víztől megszaba· 
dulni, amit a kopoltyúval történő lélegzés folyamán ma_· 
gukhoz vesznek. A pr,olakt~t -~emlősök ?-o,r~onjának 
tartják, mely az anyaallat teJk~valasztását 1~e~1 elő„ " 

Zúzmókkal a rák ellen . .J apan kutatók fokent fenyo
fákon és juharféléken található zúzn;'ók,at vizsgálva ér
dekes kísérleteket végeztek„ Azt talaltak, hogy egerek 
rákos képződményeit a zúz1nó~ól kiv?nt anya~ .~atár~
zottan befolyásolta. Noha a keszítmeny vegyi osszete
tele n1ég nem tisztázott, a kísérletek eredménye kétsé„ 
gen kívüli (138). 

A VILÁG LEGNAGYOBB 
ELEKTROJ\1MIKROSZKÓPJA 

Re/: Öst. Ap.-Ztg. 26 (13), 216 (1972) 

R. B 

A világ legnagyobb elektronmikroszkópját Japánba~ 
állították elő és nemrég adták át ünnepélyesen az Osaka1 
egyetemnek„ Erőssége 3 millió elektronvolt! , 

A készülék súlva 6 7 tonna, magassága 12 meter 
Nagyítóképessége 'égymilliószoros (146). 

R. B 


