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HaHÓO.Jiee TIOJJ;XO}J:Hl1'YIO 4'H3H'leCKYIO YCIOtÍ'IHBOCib, 

6) Han:6onee no.uxo;1s1my10 creneHh µ;i1crrepcttoc111 .ueHcr

BYJOmero Bern;ecrBa, 6) H3Y'larr HBJlCHHe KpHCfaJIJIH'leCKOÍÍ 

TIOJIHMüpqJHOCIH CBB3aHHOH e H3MC.J1b'ICHHOCThIO, z) YCTOit

tIHBOCTb cycneHCHÍÍ IIOJIYl!eHHbIX TIYTeM B.nafKHOro H3-

MeJlbtJeHH.H 

ZUSAMMENF AS S UNG 

VT erfasserin untersuchte Suspensionen, die mit ver

schiedenen Hilfsmitteln in unterschiedlicher Konzent

ration des Wi:rkstoffes verfertigt wurden. 

Ziel der Untersuchungen war : 

a) Bestimmung des entsprechendsten Dispersitiits

grades des Wirkstoffes, 
b) Auswahl des die grösste physikalische Stabilitat 

erge benden Hilfsstoffes, 

e) Bestimmung der entsprechenden Hilfsstoffmenge, 

d) Untersuchung des wiihrend der Kr;istallisierung 

auftretenden Phenomens der KristalJpolymorpbie, 

e) Prüfung der Stabilitat der mit feuchter Zerkleine

rung hergestellten Suspensionen. 

(Budapesti Orvostudományi Egyetem, Gyógyszeré

szeti Intézet, Budapest IX, Hőgyes Endre u. 7) 

Érkezett: 1967 I 13. 

d fJlJÁ<JIJ.!~éJ.zll liJrlhutéhől 

A METRIKUS RENDSZER BEVEZETÉSE 

ÉS EGYES GYÓGYSZERÉSZI VONATKOZÁSAI MA.GYARORSZÁGON 

SZENTGYÖRGYI ISTVÁN 

A mértékrendszerek egységesítésére irányuló tö

rekvések Európa-szerte évszázados múltra tekin

tenek vissza. A XVIII sz végén és a XIX. sz. 

elején az iparosodás fonadalmi fellendülésével elő

retörő polgárság elsöpri a feudalizmust és megte

remti magának azokat az anyagi és szellemi felté

teleket, melyek biztosítják továbbgazdagodását, 

uralmát 
Franciaországban 1789-ben Párizs, Lyon, Rouen, 

Rennes, Dunkerque és több más gazdaságilag fej

lett nagyváros felirattal fordulnak a nemzetgyűlés

hez a mértékrendszer egységesítéséért [1] Talley

rand-Perigord herceg, a nagyhúű államférfi viszi 

az ügyet a nemzetgyűlés elé, mely az egységesítés 

eszméjét magáévá téve határnzatot hozott (1790 

május 8 .. ), amit XVI Lajos négy napra rá szente

sített [l] 
Közel egy évszázados küzdelem után az egész 

világ megismeri a metrikus rendszert, melyet Eu

rópa nagy részében a gyakmlatban is bevezettek 

a következő időrendi sorrendben [2]: 

Németalföld 1819 Spanyolország . 1859 

Belgium 1836 Portugália 1866. 

Görögország 1836 Németmszág 1872 

Olaszm sz ág 1846 Ausztria 1873 

Vatikán 1848 Törökország 1874 

Az egységesítés előtti időkben a mértékek te

kintetében kaotikus viszonyok uralkodtak hazánk

ban is. 
A középkmban a súlymértékeket háttérbe szorí

totta a folyadék és szárazanyagok (gabona, só, 

liszt) mérésére szolgáló űrmérték [3] Legősibb 

mértékünk a köböl volt, melynek számos XV

XVI sz -beli fajtája ismeretes, ugyanígy változ

tak még a többi mértékek is, mint pl. a kmec 

(60-70 liter gabona), a lukna (125-156 liter ga

bona), a pozson,yi mérő, az akó, az icce, a királJi 

köböl, a pint, a gönci hordó, a tokaji hordó, vagy 

éppen a hegyaljai [ 3J. Szinte helységenként változ-

tak a mértékek Az Országos Levéltárban fellelhető 

dézsmajegyzék alapján az 1576.. évben csupán 

Borsod, Heves, Bihar és Bereg megyékben csak 

köbölből 7 hivatalosan is elfogadott egységtípus 

volt [3] Természetesen ez a sokféle mértékrend

szer akadályozta az árnk cseréjét Nem véletlen 

tehát, ha a termelőerők fejlődésével megnövekedett 

piacigény szükségszerűvé tette az országon belüli, 

majd nemzetközileg is egységes mértékrendszert. 

Hazánkban először I Zsigmond király törvénye 

foglalkozik az egységesítés kérdésével, mely 1405-

ben kimondja (L decrntum), hogy országszeret a 

budai mértékrendszert kell használni (font, rőf stb.. 

[3]) A törvény az ellene vétőket pénzbírság mel

lett áruelkobzással is sújtja. Majd egymás után 

születnek a törvények: 1588. évi 16., 1655. évi 31, 

1715 .. évi 63-97., 1729. évi 14., 1764 évi 29., 

végül az utolsó előtti, az 1807. évi 22 te bár hiva

tott volt az évszázados prnbléma végérvényes bel

földi megoldására, kivételként mégis meghagyta 

pl. az eredeti hegyaljai bor mértékek használatát [ 3]. 

Gyógyszerészi vonatkozásban már a középkor

ban spontán megindult az egységes súlyrendszer 

kialakulásának folyamata, hiszen a korabeli egye

temekről (Salemo, Monte-Cassino, Mtmtpellier, 

Padova) kikerült kevés számú orvos-g)rógyszerész 

távoli külmszágokba vitte ki mérlegét és egész tar

tományokban honosította meg valamelyik nyugat

európai iskola mértékrendszerét [5, 6]. Az idegen

ben ta11uló, majd hazatérő magya1 patikárius az 

olasz, majd a német súlyrendszerek után véglege

sen a bécsi rendszert terjesztette el az országban~ 

melyből a XVI sz. -tól kezdve egy speciális mvos

gyógyszerészi mértékrendszer alakult ki. Ennek 

használata egész Magyarmszágon kötelező volt 

egészen az l Magyar Gyógyszerkönyv megjelené

séig (1872) [6, 7] Ezek a következők voltak: 

Font (!ibrn) 
Obon (uncia) 
Lat (Yz obon) 

420 gramm 
35 gramm 

17,5gramm 

1 

1 

1 

1 

1 
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Nehezék (drachma) 
Terecs (scrnpulus) 
Szemei (granum) 

4,37 gramm 
1,45 gramm 

0,07 gramm.. 

A fent említett mvos-gyógyszerészi font 24 lat 
volt; háromnegyed része a régi bécsi fontnak. A 
növényi anyagokat (levelek virágok) azonban még 
a XIX sz. -ban is gyakran csak „marokkal" 
(manipulus) mérték A Nemzeti .Múzeumban őrzött 
és Bar ad 1 a i szerint a XV. sz. elején kelt, félig 
latinul, félig magyarnl írt receptet J\1 agy a r y -
Kos s a száz évvel fiatalabbnak tartja [6, 7J E 
kéziratban mértékegységekül a „nehezék" (drnch
ma), a „loth" (lat) és a „manipl" (manipulus) sze
repel mint a XIX. sz. Európájában elterjedt gyógy
szerészi mértékegységek őse. 

Az 1836. IV kiadású Osztrák Gyógyszerkönyv
ben a hagyományos mvosi súlytáblázat mellett 
már megtaláljuk a gall (francia) vagy természetes 
grammsúly és a grán összehasonlítását: „Granum 
pharmaceuticum = 0,072918 grnmmatis ponderis 
gallici seu naturalis" [8] 

Harc a hagyományok ellen 
1844-ben a bicskei magán-csillagvizsgáló tulaj

donosa, Nagy Károly gyógyszexész-csillagász 
Parizsban tartózkodott, amikm tudomására jutott, 
hogy a világhírű műszerész, G a m be y által ké
szített platina métenúd és kilogramm átvételével 
a megrendelő -párizsi Observatoire -késlekedik 
A magyar csillagász haladék nélkül megvásárolta 
azokat, melyek a 48-as szabadságharc után az Aka-

' démia tulajdonába mentek át„ Hazánk a világon 
elsők között lett birtokosa a párizsi étalonoknak [ 4] 

A XIX. sz. közepétől már Európa-szerte vala
n1e11nyi tudon1ányos konferenciá11, politikai meg
beszélésen vagy világkiállításon felvetődött a ro
hanó gazdasági, kereskedelmi fejlődés következ
ményeként nélkülözhetetlen és nemzetközileg egy
séges mértékrendszer szükségessége Az 1867 évi 
berlini geodéziai konferencia, majd az ug:yanebben 
az év-ben, a párizsi világkiállításon J a k o b i 
(Orsz Tud. Ak. elnöke) által alakított .Méter bizott
ság határozatai' indították el a döntő rohamot a 
méte1é1t 

.Mi magyarok is részt kívántunk venni a harcban, 
melynek zászlóvívője i1e1nzetközi szinten a l\1éter
bizottság, hazánkban pedig az Akadémia volt 

Ez utóbbi nem kis feltűnést keltő, 1870. jún 
15-i felterjesztésében kéri [4], „hogy most, miután 
.Magyarország politikai önállóságra vergődött, óhaj
tandó voh1a, hogy tudományos dolgokban tartott 
nemzetközi tanácskozásokban is részt vegyen" 
Küldötteink, S z i 1 y Kálmán és K r u s p ér 
Ishán aztán jelen is voltak minden olyan nemzet
közi konfere11cián, tudomány~os megmozduláson, 
melyek hivatottak voltak megteremteni az egy
séges n1érték1endszert Több évi előkészítés után 
1815. május 25-én megszületett Párizsban a Nem
zetközi Súly- és Mértékügyi Hivatal, hogy a ref01-
n1ot következetese11 végrehajtsa. Ezt az ágát a 
szaktudományoknak még ma is irányítja [4] Hazai 

1 Tufegállapították, hogy a méterrendBzer minden eddig 
ismert rendszernél jobban megfelel a tudományos és 
gazdasági élet követelménJ einek [ 4] 

viszonylatban először az akkmi földművelési, ipar
ügyi és kereskedelmi miniszter S z 1 á v y József 
nyújtott be a képviselőháznak törvényjavaslatot 
1870 .. jún 3-án, majd ismét 1874. január 26-án, de 
eredmény nélkül. A harmadik kísérlet már siker
rel járt és a méter bevezetése 18 i4. április 20-án 
törvényerőre emelkedett (1874 VIII. te) [49]. Az 
egyöntetű áttérés megkezdésének időpontját 1876 
január l-re tűzték ki 

1 áb1'a Vaskatú rámai mé1leg az I. sz ból [18] 

2„ ábra .. Faka1ú rné1leg a. "XVII. sz i:égé1öl ftancia típusú 
( c8onkagúla) va9 8Úlyzó1w.Z.. ( Sen1melweis 01 vostö1·téneti 

_/11úzeu1n) 

A tizedes rendszer berezetése a gyógyszerészetben 

Közel két és fél év-vel a n1éte1rendszer torvenybe 
iktatása és négy énel annak gyakmlati éle,tbe 
lépése előtt - teljesen az új mértékrendszer alap-

- ----.Q 
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.3 ábra. Egyiptom.i faragott fa-mérleg, dllat-súlyso1ozattal 
(A mérlegka1· ho.ssza, SO cm.) i e„ 1850-ből [13 J 

ján kidolgozva - megjelent az I. Magyar Gyógy
szerkönyv (1871 dec. 4. ). A megírásánál alkalma
zott 8 alapelv közül a 8. : „Az eddig használatban 
volt osztrák gyógyszerészi mérték a grammsúly
rendszer által helyettesíttetett" [10] Bármekkora 
is volt a tudományos értéke az I Gyógyszerkönyv
nek és az előrelátása a Közegészségügyi Tanács ál
tal a metrikus rendszer bevezetéséhez kiküldött 
bizottság tagjainak: T h a n Károlynak, G r ó s z 
Lajosnak, R át h Péternek, talán mégis a gyógy
szerészetben volt a legnehezebb - más foglalkozási 
ágakkal szemben - a gyakorlati áttérés az új 
1endsze11e 

Kezdeti nehézségek 

Már a gyógyszerkönyv megjelenésekor, jóval az 
áttérés hivatalos kezdeti időpontja előtt akadtak 
orvosok, akik receptjeiket grammsúly szerint írták. 

4. ábra„ 1800 körüli 
e·m.pire táram.ér leg 
(aranyozott br orrz) 
é8 egy különleges 
gyor8mé1'leg a XIX. 
sz. elejéről (az alsó, 
függő tányérra kerül-

tek a 8Úlyok) [14] 

Ebben az időben a hitelesítési intézmények még 
11em működtek, gyógyszerészeink még nem ren
delkezhettek hiteles grammsúlyokkal; a törvény 
azonban szigorúan kimondta, hogy a tizes szám
rendszerben út vényeket csak a megfelelő súlyok
kal szabad elkészíteni [9, 10]. Ha viszont mégis 
átszámítást végzett a gyógyszerész, akkor olyan 
tört eredményeket kapott, melyekhez megfelelő 
súlyok nem léteztek és ennek megfelelően csak 
megközelítő mérést eszközölhetett. Azonban az or
vosok legnagyobb része nehezen szokta meg az új 
egységeket Kérésükre és a Közegészségügyi Tanács 
javaslata alapján az 1874. VIII te idevonatkozó 
rendelkezései csak a gyógy-szerész számára tették 
kötelezővé a metrikus rendszer használatát, az or
vos írhatta rendelkezéseit a régi súlyrendszer ben. 
Természetesen a tizedes törtek miatt ez az intéz
kedés nagyon sok nehézséget jelentett 1 szemer 
pL O,Oi2 grammal vagy a terecs 1,458 gramm-ma! 
egyenlő; azonkívül, hogy a mérést ilyen pontos
sággal elvégezni nem tudták, veszély merülhetett 
fel a tizedespont elhelyezésénél is .. Nem szabad 
megfeledkeznünk arról a tényről sem, hogy a tize
des törtekkel a múlt század közepéig csak az isko
lában foglalkoztak, a gyakorlati életben és a pénz
gazdálkodás területén nem. 

Sok tévedésre adhatott okot a rövidítések nem 
megfelelő rendezése, hiszen írásban igen nagy a 
hasonlóság gramm és granun1 között, ne1n köve
telték meg az orvosoktól a számmal és betűvel ki
írt mennyiségeket sem 

További nehézségeket okozott, hogy állandóan 
sok külföldi vény is érkezett hazánkban, más és 
más súlyrendszerben feltüntetett mennyiségekkel. 
Poroszországban pl 16,420 szemer volt 1 gramm, 
Bajorországban ug~yanakkor 16,51, de más vo~t 
az Osztrák Birodalom Lajtán túli országaiban is 
a régi és az új súlymérték viszonya [12]. . 

A VIII. tc. szabálvozta az új űrmértékeket 1s, 
melyek formáját sim;,, hengerben állapította meg 

5. ábra Gyógy<;ze1é- r 
szi méJlegaXVIII. 
8Z„ végé? iJl a „lattal". 
(Se·mmelwei<J Orvos
történeti 211 úzeu1n) 
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6. áb1-a 111űvé8Zi ba1okk gyógyszertári mérleg a XVII„ 
8Z -ból {J4j 

7. ábra. F1 ancia Upusú gyógysze1·észi kézim.éJ leg a 
XVIII sz -bál (Se1nmelwei& 01·vo.~·történeti _Múzeum) 

Ez természetesen gyógyszerészi vonatkozásban 
használhatatlan volt. mivel nem volt rajta a szűk 
szájú edények töltésére alkalmas kiöntő; a kevés 
számú, főleg fémtölcsér tisztántartása akkor még 
körülményes feladat lett volna. Már 1874 júníu
sában - egy hónappal a törvénybeiktatás után -
a Gyógyszerész Testület felterjesztést adott be a 
belügyminiszternek, melyben a legégetőbb kérdé
sek tisztázását kéri [7] 

Első lépésként tisztázni kellett, hogy mi a teendő 
akkor, ha az orvos a régi mértékre:qdszert alkal
mazza vag:y ·valamelyik szomszédos 01 szágét, ami 
a bécsi súlyegységektől eltér. Felvetődött az is, 
hogy tartsák meg a régi súlyokat a grammok mel
lett, de ezt tudományos és gyakorlati szempontból 
egyaránt elvetették. Végül is Járma y Gusztáv 
kidolgozta azt az arányosító összeállítást (kivona

Tanács elfogadott és amely a gyakorló gyógysze
r ész nélkülözhetetlen segítőtársaként hosszú évekig 
forgalomban volt [7]. 

A Gyógyszerész Testület 1875 áprilisi beadvá
nyában kérte, hogy gyártsanak és hitelesítsenek 
olyan űrmértékeket is, melyekből szűk szájú üve
gekbe is lehet töltení. Ugyanebben a beadványban 
ismerj ük meg W o l f f Gyula tordai gyógyszerész 
javaslatát a súlyok alakját és szükséges darab
számát illetően [7]. Sajnos, a Belügyminisztérium 
nem járult hozzá e közérdekű kérés gyakorlati 
megvalósításához. Időközben már megkezdték az 
új gyógyszerárszabvány grarpmsúly szerinti át
dolgozását és követelménvként állították, hogy az 

tát lásd a táblázatba11), melyet a Közegészségügyi 8. áb1·a,. A 1éz súly801Dza.t há'I on1 da1abjának felső lapja 
!{ 

1 
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Súiymérték-ősszehasonlitó táblázat 

1 A laitán 
A gramm- 1 túli osztr. 

A jelenlegi osztr. súlyrend·· bir. alka!- A POIOSZ 
rvosi súly.rendszer szer szerint mazásban arányosító 

pontosan levő ará- tábl 0 

1 kiszámítva nyosító 
táblázata 

1/8 grán 9,114 mg leg 8 mg 
1/6 grán 1,215 cg 1,5 cg 1 og 

1 grán 7. 291 cg 7 cg 6 og 

1 scrupulus 
1 

1,458 g 
1 

1,5 g 1.25 g 

l drachma. 4,3i'5 g 4,3 g 3,75 g 

1 uncia 35,001 g 1 35 g 30 g 
1 

1 
1 

1 

1 táblazat 

Aj 
ará 

ánlott 
nyosftó 
ábla t 

8 
1 

6 

1, 

4 

mg 
og 

cg 

66 g 

g 

30 g 

orvosok a rendelt mennyiségeket számokkal és 
betűkkel is kiírják Ellátták az mvosokat még át
számítási táblázatokkal is, és az 1875. évi decem
ber 8-i 60203. sz BM rendelet a grammsúly-kérdés 
gyógyszerészi vonatkozásait lezártnak tekintette, 
amikor elrendelte, 11ogy az erős hatású szereket 
tartalmazó gyógyszertári edényeken és tartályokon 
grammokban kell feltüntetni az I Gyógyszerköny 
VIII. táblázatában megadott legnagyobb adago
kat [7]. 

Többszáz éves szokásokat kellett tehát elhagyni, 
a gyakorlati életben isn1e1etle11 tizedestörteket 
kellett megismerni és használni szinte egyik nap
ról a másikra akkor , amikor az orvos- és gyógy
szerészi tudományok szakkönyvei még az áttérés 
előtti időszakból származtak Még Franciaország
ban is - a méter szülőhazájában - közel egy 
emberöltőre volt szükség a grammsúly-rendszer 
gyakmlati megvalósításához 

Mi magyarok büszkén mondhatjuk, hogy elsők 
között jutottunk a mintaméterekhez, tudósaink 
képviseletében jelen voltunk a metrikus rendszer 
n_emzetközi elterjedésébc111nm1kálkodó valamen11yi 
tudományos megmozduláson és ará11ylag gyorsan 
és csak kisebb zökkenőkkel tértünk rá a tizedes 
mértékrendsze1re. Ebben az áttérésben pedig a 
korabeli gyógyszerésztársadalom mint úttörő, és 
később mint gyakorlati kivitelező kimagasló ér
de1neket szerzett. 

ÖSSZEFOGLALAS 

Már az ókori társadalmakban is kialakultak a 
mérés bizonyos fürmái, a mérőes·zk:özök pedig elvi-· 
leg és fo1mailag alig változtak a legújabb korig 
Nagy zűrzavar malkodott azonban a mértékegy
ségek területén, mely csak a XIX .. sz -ban szűnik 
meg, a polgári társadalmak kialakulásának velejá
rójaként, Franciaország vezérletével 

A különféle rnértékrendszereket a metrikus rend
szer váltja fel, melyet hazánkban 1874-ben iktat
nak törvénybe. Az áttérés elvi és gyakmlati vonat
kozásaiban is kimagasló érdemeket szerez - a ha
gyományok által is kötelezett - gyógyszerésztár
sadalom 
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PE3IOM3 

)'we B ApeBHeM 06rn:ec1se cljlop11111posan11ch onpe,n;e
JieHtthre ljlopMbI H3MepettHH a H3M€pH're.11hHhre rrp116opbr no 
rrpHHl(HITY H no rpop.Me noqTH He H3MeH51JII1Cb BilJlOTb AO 
rroc ne.rr..ttero BpeMeHIJ. O.rr..ttaKo 60JJhllla51 ttepas6ep1-1xa ~ap
CTBOBaJia B OŐJI3CTI1 e1J.J:IHI1U H3MepeHHH KOTOpaTJ Hcqe3aer 
ro.nhKO B XIX BeKe, KaK JIBJ1eH11e corrposon<Aaromee 
crpopMHpOBaHHe 6Yp)l\Y33HOfO 0611\eCrBa, BO rnase e 
ct>pattuHeH 

Ha CMeHY pasttoo6pa3Hb!X CHCleM H3MepetU1}1 npHXO
)J;Hf MerpHlJeCI<351 CHCTeMa, I<O'Iüpa51 B 1874 ro;:i;Y BCI'YIJH.Jia 
B CH.JIY B BettrpHH. <l>apMauesraM - KO'IűpbIX OÓbTI3bJ
B3CI' H Tpa,rr._HU,H5f - npHHa,UJie)f{Hl BhI)].aIOil{ee 3aCJIYra 
B 3IOIII nepexo,o;e B npHHUHIJH3JihH0~1 11 B npa1<r11qcCKOJ\l 
OIHOllJCHHH. . 

ZUSAMMENF ASSUNG 

Die entsp1·echenden F ormon des l\lossens sind schon 
im ~i\.lte1tum ausgebildet \\'orden, und die da1nals kon
struie1ten Messgerate haben im Laufe der Z~it keine 
\Vesentlichen prinzipiellen und praktischen Ancle1un
gen erfahren. Hinsichtlich der lVlcsseinheiten he11sc.::l1te 
jedoch ein allgemeines Durcheinander, dass erst im 
XIX. Jahrhunde1t, als cine Errungenschaft de1 Ausbil
dung der bürge1lichen Gesellschaft unter F1ankreichs 
Pionierar beit be•vfiltigt \'.'ird. 

Dio untcrschiedlichen llless-S:ysteme "'-urden vom 
met1isohen Systcm abgelöst, das in Ungarn l.~74 auch 
durch den Geset:zgeber bestatigt v.·urde Beün lJbergang 
auf das metrische System hat die Apothekerscha.ft eine 
hervo1ragende prin:zipielle und p1aktische :!\iitv; irkung 
geleistet 

( Semmelweiss Orvostörténeti Jf úzeuni 
I Árpád ú 1-3) 

Érkezett: 1967 n 10. 


