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Mit, milyen sorrendben, hogyan? 

 

1) Olvasd el a szöveget a régi mértékegységekről! 

2) Húzd alá az írásban azokat a szavakat, amelyek jelentését nem ismered! Nézz 

utána a jelentésének az interneten! 

3) Válogasd ki a szövegből a mértékegységet jelentő szavakat! 

 

 

 

 

 

 

 

4) Gyűjts érveket a mértékegységek egységesítése mellett és ellen! (Gondold 

végig, hogy kinek milyen előnye, illetve hátránya származhat az 

egységesítésből!) 

 

 

Csipetnyi metrológia 

 

Az ember már ősidőktől fogva mért, méregetett, méricskélt. A kereskedelem 

fejlődésével a mérőeszközök és a mértékek rendszere is fejlődött, s törekvések 

születtek a mértékrendszerek egységesítésére is. Ez azonban nem volt egyszerű 

feladat egy országon belül sem, nemhogy országok között. A teljes egységesség 

még ma sem született meg, hisz az angolszász országok például a hétköznapi 
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gyakorlatban nem tértek át a méterrendszerre. Magyarországon is használunk 

számos, nem szabványos mértékegységet – ilyen a négyszögöl vagy a hold. 

Népmesékből, régi szövegekből mindenkinek ismerős a rőf vagy a lat.  

 

A láb mindig kéznél van 

A mértékegységek jó része természetes eredetű – tehát az ember saját 

testrészeinek nagyságát tette meg egységnek. Mérőszalag híján például ma is 

használjuk az araszt vagy a lépéshosszt távolságok mérésére. 

Szakácskönyvekben gyakran találkozunk ujjnyi vastagsággal, egy csipet sóval, 

és a téli időszakban néhány marék napraforgómagot szórhatunk az éhező 

madaraknak. 

Az angolszász országokban ma is lábban mérik a távolságot, s ezt a mértéket a 

világban számos helyen használták – hazánkban is. Mekkora volt egy láb? Ez 

általában az uralkodó lábméretétől függött. Magyarországon egy láb I. István 

király óta 31,26 cm volt – Angliában ugyanez kicsit kisebb, 30,48 cm. Ezek 

szerint István királynak 48–50-es cipőt kellett hordania. 

A kar hosszát is használták alapegységként. Népmesékben, régi 

dokumentumokban gyakran találkozunk a rőf szóval. Ezt a hosszmértéket 

leginkább textilmérésre használták, s egy kinyújtott kar hosszával egyezett meg. 

A bécsi, mérnöki, miskolci és pozsonyi rőf körülbelül 78 cm, míg a más 

területeken használt magyar rőf körülbelül 62 cm volt.  

 


