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áramló gáztömegben nehéz elképzelni azt, hogy a viszonylag hosszú idejűnek gondolt, 
nyugalmasabb mozgásokat igénylő csillaggá alakulás számára megfelelőek legyenek a 
feltételek. Ezen felül további érdekesség, ami még inkább megnehezíti a helyzet tisztá-
zását: a két halmaz átlagos kiterjedésű, ennek ellenére össztömegük mintegy tízszerese a 
Tejútrendszer távolabbi térségeiben található halmazokénak – és tagjaik között feltűnő-
en sok az extrém nagy tömegű (100 Naptömeget is meghaladó) csillag (a két halmazban össze-
sen mintegy 10 ilyen csillagot találtak eddig) 1.  

Hegedüs Tibor 
 

 
 

Gondolatok a mértékegységekről 

Az emberi civilizáció fejlődésében a mérés fogalma korán kialakult. Meghatározó sze-
repe volt a megélhetéshez szükséges tevékenységek során, a túlélési körülmények javításá-
ra történt tevékenységekben (építkezés, harceszközök, munkaeszközök, edények készíté-
sében), a közösségeken belüli és közötti kereskedésben. Ugyanakkor a természeti jelensé-
gek csodálata, majd tudatos megfigyelése, a tapasztalatokból levont következtetések vezet-
tek a természettudományok fejlődéséhez. Az összefüggések sejtése, megismerése akkor 
eredményezte a törvényszerűségek felismerését, amikor a megfigyelő bizonyítani akarta 
azt kísérlettel. A fejlődés ezen szakaszán váltak szükségessé a mérések, azok eredményei-
nek kiértékelése. 

Az egyes fizikai mennyiségek közötti összefüggések méréssel állapíthatók meg. Ahhoz, 
hogy egy mennyiséget mérni tudjunk, a mennyiségnek valamely rögzített értékét kell alapul 
választani. A mennyiségnek ezt az alapul választott, rögzített értékét a mennyiség mérték-
egységének nevezzük. A mérés a megmérendő mennyiség és az alapul választott mérték-
egység összehasonlítása. A méréskor meg kell állapítani, hogy a megmért mennyiség hány-
szorosa az alapul választott mértékegységnek. A mérés eredménye tehát a számértéknek 
(mérőszámnak) és a mértékegységnek a szorzata:  mennyiség = számérték  ∙  mértékegység. 

A mértékegységeknek a megválasztása is komoly problémát jelentett a tudományok 
története során., ezt a tankönyveitekben is észlelhettétek. A törekvés az volt, hogy az alap-
egységeket természeti állandókból származtassák, melyek helytől és időtől függetlenek. Ma 
7 alapegységet igényel a tudomány. Ezek a tömeg, hosszúság, idő, hőmérséklet, áramerős-
ség, anyagmennyiség, fényerősség, melyeknek egységei: kilogramm, méter, másodperc, 
kelvin, amper, mól, kandela. Ezekből bármely más mértékegység származtatható. A mér-

                                                           
1 Egyikükben, az „Arches” névre keresztelt halmaz centruma környékén 150 db O-csillagot talá-
ltak. A halmaz magjának sűrűsége 300.000 MNap . Az Arches kb. 10.000 tagot számlál alig 1 
fényévnyi átmérőjű térrészben, és távolsága a centrumtól mindössze 25 pc, ami ebben a 
távolságban alig 10 ívperc szögtávolságot jelent. A másik halmaz a „Quintuplet”, amely kb. 4 
millió éves, és ugyan csak kb. 10.000 MNap össztömegű, azonban ebben találjuk a jelenleg ismert 
legnagyobb tömegű csillagot is, a „Pisztoly-csillag”-ot. Ha nem lenne csillagközi fényelnyelés, még 
ebből az irdatlan távolságból is 4 mg-ós csillagnak látszana az égbolton – ugyanis több, mint 
egymilliószor fényesebb a Napnál. Csak az a tömeg, amit egy 4-6.000 évvel ezelőtti gigantikus 
kitörése során kidobott magából, az eléri a 10 Naptömeget! Csillagszele Napunkénak 10 milliárd-
szorosa! Valószínűleg 1-2 millió éven belül hipernóva vagy szupernóva robbanás folyamán fejezi 
majd be életét.  
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tékegységek definíciója is időben változott. Egyedül a tömeg egységének definícióján nem 
tudtak változtatni máig sem. Az egy kg speciálisan készített platina-irídium ötvözetből ké-
szült etalon tömege, s ez nem köthető egyik természeti állandóhoz sem. A technika és tu-
dományok fejlődése során felmerült ennek az egységnek is a szükségszerű változtatása. 
2007-ben egy kutatócsoportnak sikerült előállítania egy nagyon szabályos 93mm átmérőjű  
szilícium kristálygömböt, amelyben 2,150764∙1025 + 3∙107 azonos tömegszámú atom van. 
Ezt tervezik tömegegységként elfogadni. 

A magyar történelem során korán felmerült a mérések összevethetőségére a mérték-
egységek egységesítése. Így, már Zsigmond királynak az 1405-évi országgyűlésen elfoga-
dott törvényei is arra irányultak, „hogy minden városban, várban és faluban és általában 
mindenütt a mi országunk határain belül, a mindenki által használt fontok, köblök, bor, 
gabona és általában minden hosszra és súlyra mérhető árú a mi Buda városunk mérték 
szerint mérettessenek.” (latin szöveg fordítása). 1588-ban II. Rudolf rendelete alapján  „a 
régi mérték helyett a pozsonyit” kellett használni. A törökök kiűzése után, 1696-ban a bé-
csi öl bevezetését írta elő a a budai mértékfelügyelő. 1715-ben Pozsonyban a városháza fa-
lára elhelyezték a mértékegységeket. A kaputól jobbra a hivatalos öl, balra a pozsonyi rőf 
került. Ezeknek értelmében VI. Károly 1717-ben a pozsnyi mérce alapján szabályozta a 
mértékegységek kötelező használatát 

A francia forradalom időszakában, 1790. május 8-án elfogadták az egységes mérték-
egységet méter néven, amely a Föld negyed délkörének 10 milliomod része. Ekkor indult 
el a nemzetközi elismertetésének törekvése, mely nagyon nehézkesen, hosszú idő során 
valósult meg, talán még ma se tekinthető teljesnek. 

Nemzetközi Súly és Mértékügyi Hivatalt (BIPM) hoztak létre (1875. május 20-án a 
nemzetközi méteregyezmény aláírásával – 17 ország, köztük Magyarország részvételével 
is). Ez egy nemzetközi szabványügyi intézmény, amely nemzetközi méteregyezményként 
(Convention du Mètre) hivatott fenntartani és fejleszteni a nemzetközi mértékegység rend-
szert. A szervezet rövidítése francia nyelvű nevéből származik. A méteregyezmény diplo-
máciai alapokon jött létre, és hivatalos nyelve a francia. Működési helyszíne  megalakulá-
sakor Párizs egyik elővárosában, Sèvres-ben volt. 

A nemzetközi tudományos és technikai együttműködés szükségessé tette, hogy az ala-
pul választott mértékegységek nagysága és jele minden országban azonos legyen. 

Hazai viszonylatban ennek a törekvésnek göröngyös útjait nagyon élvezetes módon 
ismerhetitek meg Móra Ferenc Jubileum című írásának alábbi részleteiből:   

„Ebben az esztendőben jubilál Magyarországon a méterrendszer. Most hatvan éve, 
hogy a szittya nemzet befogatta ezt a jakobinus találmányt, és ezzel is utat nyitott a dest-
rukciónak. No már amennyiben az új divat a nemzeti mértékek feladását jelentette. 

A nemzeti mértékrendszer alapja a bécsi öl volt. Amilyen magas szokott lenni egy jól 
megtermett bécsi ember, olyan hosszú érc rudat öntöttek, azt betették a bécsi levéltárba, 
és olyan hosszura kellett venni az ölet. Budán is meg Lembergben is, no meg Jásztatár-
szentgyörgyön is. Az ölnek hatod részét elnevezték lábnak, mert körülbelül ilyen hosszú 
szokott lenni a bécsi ember lábfeje. A láb tizenketted része volt a hüvelyk, mert nagyjában 
egy hüvelykujj szélességnek felelt meg, s ennek tizenketted részét hívták vonalnak. Ez bi-
zonyosan nagyon szemléltető mértékrendszer volt, csak az elképzelhetetlen, hogyan tud-
tak vele mérni. Azt megértem, hogy Napóleon karrierje Toulon ostromakor kezdődött, 
amikor kiszámította hogy hány embere holtteste elegendő a sáncok betömésére. Hogy az 
ember kutyákkal végez ilyen számtani műveletet, akkor azt mondjuk rá, hogy pecér. Na-
póleonra azonban kénytelenek vagyunk azt mondani, hogy lángelme. Pedig neki könnyű 
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volt, mert ő már köbméterekben számított ... de annak az ördöggel kellett cimborálni, aki 
a három öl, két láb, négy hüvelyk hosszúságot meg tudta szorozni a két öl, egy láb, kilenc 
hüvelyk keskenységgel. 

A többi mértékek közt tán még nagyobb volt az összevisszaság. A pint, a verdung, az 
icce, a meszely... akó kettő is volt, a nyolcvan iccés bécsi akó és a hetvennégy iccés magyar 
akó, de például a Hegyaljának egyik sem kellett, mert ott gönci hordóval mérték, csak 
hogy abból is kettő volt, az egyik száznyolcvan iccés, a másik százötven. Tán még leg-
könnyebb volt eligazodni a súlymértékek közt. Ha más nem, a patikáros bizonyára tudta, 
hány szemer tesz egy latot, hány lat egy fontot, és hány font van egy mázsában. Itt legföl-
jebb az okozhatott egy kis kavarodást, hogy volt bécsi font és vámfont, s más-más mázsá-
val mért a posta, a vasút és a vám. Persze csak az ország területén belül. A gránicson túl 
megint más mértékrendszerben üdvözöltek a népek, és valószínűnek tartom, anélkül hogy 
akadémiai tagságra törekednék, hogy ezzel függhetett össze a parókaviselés európai divata. 
Az emberek belekopaszodtak a mértékszámításba, a finánc miniszterek az udvarnál, a pro-
fesszorok a katedrán, a dámák a piacon. Tessék elgondolni, micsoda lélekveszedelem lehe-
tett abból, mikor a „Zöld kutyáról” nevezett boltos lemérte a nádmézet a dáma számára, 
és ezt mondta neki:  éppen két bécsi font meg hat és fél lat. 

Madame Curie egy új teremtés alapjait rakta le a rádiummal, de azért azt hiszem, a 
nádméz árának kiszámításába ő is belebukna, még ha tudná is, hogy  harminckét lat esik 
egy bécsi fontra. 

Most már azt gondolhatná az ember, hogy a mértékeknek ebben a babiloni zűrzavará-
ban mindenütt örömmel kaptak az olyan egyszerű és józan mértéken, mint a méterrend-
szer. Pedig dehogy! Éppen úgy felhördültek ellene, mint hogy most tusakodnának egy 
egységes európai valuta ellen. 

A magyar országgyűlés, most hatvan éve, 1874-ben iktatta törvénybe az új mértéket, 
de kimondva, hogy csak 1876-tól teszi kötelezővé. Időt akart adni, hogy addig falu, város 
összeszokhasson vele, s ezalatt a két esztendő alatt elárasztották az országot népszerűsítő 
füzetekkel. De hát azokkal nem sokra mentek. Először mert a nép nagy része írástudatlan 
volt, másodszor, mert a népszerűsítő füzeteket írástudók csinálták. Tudniillik a kormány 
írástudói, akik akkor is azt hitték, hogy valami nagy szégyen volna az, ha ők nemcsak 
hivatalosul tudnának, hanem magyarul is. 

Így aztán az új mértékek körül olyan forradalmi zűrzavar támadt az országban, hogy ar-
ról érdemes volna külön kortörténeti tanulmányt írni... A rendőrség természetesen feladata 
magaslatán állt, razziázott a boltokban, s ahol iccét, rőföt, fontot talált, azt elkobozta... 

A vidéken természetesen még tovább tartott a zűrzavar, s hónapokig küldik a mérték-
frontról a hadijelentéseket a vidéki boltosok... Félt az a Keskeny Péter nevű magyar is, akit 
a borsodi Hejőszalontán egyhangúlag bíróvá választottak, noha kézzel-lábbal kapálózott 
ellene. Végre sírva fakadt, és kimondta, hogy miért nem vállalja a nagy tisztséget. 

- Miért akarnak engemet öreg koromra megrontani a bírósággal? Hiszen nem tudok 
én franciául. Szent Pétert tisztelem, becsülöm, de mit tudom én, kiféle, miféle volt ez a 
francia Szent Méter? Pedig most azzal lesz a bírónak legtöbb dolga. 

Igaza is volt neki... A komáromi főjegyzőné elküldte a székbe a cselédjét egy kiló hú-
sért, a lány azonban métert kért, mire a mészáros megnézvén az átszámítási táblázatot, be-
letett négy borjúlábat a kosárba, mondván: Egy méter ugyan csak három és fél láb volna, 
de már csak ne csúfoskodjunk azzal a fél lábbal, vigye el mind a négyet. 

Az új rendnek különben sokáig mételyrendszer volt a neve az egész országban. 
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Valamelyik minisztérium levéltárában talán még most is megvan a tordai tanács követ-
kező furfangos felirata: - Tekintve az öl hosszúságát és a méter rövidségét, méltóztassék a 
nagyméltóságú kormánynak megengedni, hogy Torda városa addig  kizárólag a régi mér-
tékeket használhassa, míg az újba belejön, mert különben a célirányos újításból is nagy ve-
szedelmek leendenek. 

De hát nem lett semmi veszedelem sem, alig félszáz év alatt egészen jól beleszoktunk 
a mételyrendszerbe. Igaz hogy mifelénk a tanyákon még most is sukokban és collokban 
mérnek, és szó köztünk maradjon – magam se vagyok mindig biztos benne, hogy a méter 
családfáján merre van a felfelé és merre a lefelé. Ezt a jubiláris emlékezést is így írtam meg, 
hogy vannak némi kétségeim afelől, a grammnak a dekagramm-e a kisöccse, vagy a deci-
gramm. De tapasztalataim szerint az is a dolog rendje, hogy akik jubilálnak, azok soha se 
legyenek egészen tisztában a jubilálttal.”  

Móra Ferenc életével kapcsolatban is jubilálhatunk ez évben. 135 éve született, 1879. jú-
lius 19-én és 80 éve halt meg, 1934. február 8-án. Szegény család gyermekeként  nehéz kö-
rülmények között tanulhatott. Földrajz-természettan tanári diplomát szerzett, de nagyon ke-
vés ideig tanított. Újságíróként több lapnak volt munkatársa, pl. a szegedi Naplónak, amely-
nek főszerkesztője is volt. Régészetre is szakosodott, 1917-től az Alföldi Múzeum igazgatója 
volt. Mint muzeológus, számos régészeti ásatáson vett részt, s a szeged környéki őskori tele-
pülések feltárása során előkerült leletekről ismertetéseket is közölt. Móra Ferencet a gyerme-
kek mese és gyermekregény (Mindenki Jánoskája, Csilicsali Csalavári Csalavér, Kincskereső 
Kisködmön) íróként ismerik, de irodalmi munkássága során verseket, elbeszéléseket, regé-
nyeket (Aranykoporsó, Ének a búzamezőkről, Hannibál föltámasztása) is írt.  

 

Forrásanyag: 
Veszprémi T., Általános Kémia, Akadémia Kiadó, 2008. 

Máthé Enikő 

 

tudod-e?
 

Az UML nyelv 

I. rész 

Az objektumorientált szoftverfejlesztés 

A számítógépek megjelenésével egy teljesen új gyártási vonal jelent meg és terjedt el: 
a programok, alkalmazások fejlesztése. Nagyon korai időszakban a rendszerszervezői 
munka célja az volt, hogy minél pontosabban meghatározza a programozó számára az 
előállítandó outputokat, melyek döntően papír-outputok voltak, és tablóknak nevezték 
azokat. A rendszerszervezés úgy jellemezhető, mint outputorientált rendszertervezés. A 
munka mindig úgy indult, hogy minél pontosabban sikerüljön meghatározni a felhasz-
náló által igényelt outputokat (tablókat), ezt követően az outputok előállításához szük-
séges algoritmusokat, valamint az algoritmusok adatigényét. Ezen a ponton kétfelé vált 
a szervezési munka; el kellett dönteni, hogy az algoritmusok adatigényét milyen arány-
ban elégítjük ki huzamosabban tárolt – törzs jellegű – adatokból, illetve esetenként kife-


