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Programok keretrendszerekkel való ellátása 
Turbo Pascalban 

II. rész 

Az előző lapszámunkban bemutattuk az objektum deklarálásának a módját 
egy rekord típus segítségével. Eddig nem észlelhettünk lényeges különbséget az 
objektum és a record között, de az elkövetkezőkben világossá válik az eltérés. 

Mint ismeretes, a Pascal programok moduláris felépítésűek, ez a függvények 
és eljárások segítségével valósítható meg. A programokban sokszor megtörténik, 
hogy egy mezőhöz (vagy mezőkhöz) egy bizonyos eljárás vagy függvény 
szorosan kapcsolódik, például értékek hozzárendelésénél egy record mezőihez 
egy eljárás segítségével: 

adat = record 
csnev, sznev : string[30]; 
kor : integer; 
beosztas : string[20]; 

end; 
procedure init(var Szemely: adat; szemnev, csalnev: string; 

kora: integer; beoszt : string;); 
begin 
with szemely do 

begin 
csnev:=csalnev; 
sznev:=szemnev; 
kor:=kora; 
beosztas:=beoszt; 

end; 
end; 

A programban azt akarjuk, hogy ez az init eljárás csak az adat típusnak legyen 
egy inicializációs eljárása és ezt, ha lehet egy egységként kezeljük. Ezért 
bevezették az objektumorientált programozásba a metódus fogalmát, ami nem 
más mint egy eljárás vagy egy függvény, amelyet az objektum deklarálásakor a 
mezőkhöz hasonlóan az objektumba bevezethetünk. 

Pl.: 
type 

adat = object 
csnev, sznev : string[30]; 
kor : integer; 
beosztas : string[20]; 
procedure init (szemnev, csalnev: string; kora: integer; 

beoszt : string;); 
end; 
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Így maga az eljárás egy kicsit átalakul: 
procedure adat.init (szemnev, csalnev: string; kora: integer; 

beoszt : string); 
begin 
csnev:=csalnev; 
sznev:=szemnev; 
kor:=kora; 
beosztas:=beoszt; 

end; 

Észrevehető, hogy hiányzik a with utasítás, de maga a metódus implicit módon 
azt is tartalmazza. Az így létrehozott objektumot a következőképpen lehet 
inicializálni: 

var szemely: adat; 

begin 

szemely.init('János','Szabó', 36,'kapus'); 

end; 
Az objektumorientált programozás fontos jellemzője, hogy az adatokat nem 

lehet elválasztani az utasításoktól és fordítva. Vigyázni kell az objektum 
meg te rvezésé re , mivel a Pascal nyelv a nem jól megtervezett objektumokkal 
is elfogadja anélkül, hogy a fordítóprogram hibaüzenetet adna. 

Javaslat: Egy program megtervezésénél előnyös tekintettel lenni arra, hogy 
ha az objektum egy mezőjének értékére van szükségünk, akkor ezt az objektu
mon belüli metódussal tudjuk lekérdezni. Hasonlóan, ha egy objektumon belüli 
mezőnek értéket akarunk adni, ajánlott, hogy ez ugyancsak egy, az objektum 
keretén belüli metódussal történjen. 

Az objektumorientált programozásnak vannak bizonyos szabályai. Ezek közül 
az egyik az, hogy az objektum adatmezőit közvetlenül ne kezeljük, még ha ezt 
a Pascal nyelv meg is engedi. A Turbo Pascal 6.0 verziója óta bevezették a private 
kulcsszót, amelyet a deklarációs részben használunk az egységbezárás 
megvalósítására. Tulajdonképpen ez a kulcsszó semmi mást nem tesz, mint 
szabályozza az adatmezőkhöz való hozzáférést, vagyis a private adatokat csak 
az adott objektumtípus metódusai érhetik el, más eljárások vagy függvények elől 
el vannak zárva. 

A private kulcsszó használata: 
type 
Objektumnev=object(osobjektum) 

mezo1,mezo2,...: tipus1; 
mezoi, mezoii,....: tipus2; 
.... 
metodus1; 
metodus2; 

private 
mezo_1, mezo_2,... : tipus_l; 

metodus_1; 

end; 
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A fenti típusban a mezo1, mezo2,..., mezoi, mezoii,... metódus1, me-
tódus2, ... közös mezők illetve metódusok, míg a mezo_1, mezo_2,..., me-
tódus_1,... privát mezők illetve metódusok. Azok a mezők ill. metódusok 
amelyek a közös részben vannak deklarálva, az objektumon kívülről is elérhetők, 
míg azok, amelyeket a private kulcsszó után deklaráltuk csak ezen objektum 
metódusai keretén belül hozzáférhetők. 

A fenti példákban megfigyelhető az adatok egységbezárása, vagyis az objek-
tumon belül a változók és eljárások egységként való kezelése. A private direktíva 
az objektumon belül az adatok és eljárások kezelését szabályozza. 

Térjünk vissza az adat objektumhoz: 

type 
adat = object 

csnev, sznev : string[30]; 
kor : integer; 
beosztas : string[20]; 
procedure init (szemnev, csalnev: string; kora: integer; 

beoszt : string); 
end; 

Származtassunk ebből az objektumból egy másikat: 
alkalmazott = object(adat) 

fizetes : longint; 
procedure Init (szemnev, csalnev: string; kora: integer; 

beoszt: string; penz: longint); 
end; 

Mégha az alkalmazott objektum örökli is az adat objektum mezőit és 
metódusait (jelen esetben az Init eljárást), az eljárást újra is lehet deklarálni 
ugyanazon a néven és teljesen más törzzsel. Az így kapott Init eljárás az 
alkalmazott objektumnak lesz az inicializációs eljárása. A program keretén belül 
használhatjuk mindkét Init metódust, és annak függvényében, hogy az init 
metódus előtagjaként milyen típusú objektumváltozót használunk, a Pascal 
fordítóprogramja „tudja", hogy melyik eljárást hívja meg. Az objektumorientált 
programozás e tulajdonságát hívják többrétűségnek. 

Virtuális metódusok 
Az eddig tárgyalt metódusok statikusak. A fordítóprogram ugyanúgy fordítási 

időben foglal helyet és szabadítja azt fel mint a változók esetében. Azért, hogy 
fordítás közben is fel lehessen szabadítani a metódus által foglalt memóriát, 
bevezették a virtuális metódusokat. A deklaráció ugyanúgy történik mint a más 
metódusok esetében, csak a végére még hozzáírjuk a virtual kulcsszót. 

Pl.: 

procedure Init(a,b : integer); virtual; 

A Constructor és a Destructor 
A Turbo Pascal két speciális metódusáról van szó. Ugyanúgy kell használni, 

mint egy eljárást, csak a procedure szó helyett constructor ill destructor-t kell 
írni. 
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A constructort virtuális metódusok inicializálására használjuk. Ezt minden 
más metódus előtt kell meghívni, és kötelezően kell szerepelnie, ha virtuális 
metódusokat használunk. 

A destructor a dinamikusan helyet foglaló objektumok törlésére használatos. 

Dávid K. Zoltán 
Kolozsvár 

Az alkímia története Magyarországon 
Az alkímia korának kezdetét pontosan nem jelölhetjük meg. Azon ritka 

tudományok közé tartozik, amely a sötét középkorban élte virágkorát. Ugyanígy 
a kezdethez hasonlóan nehéz meghatározni az alkímia korának végét is, hiszen 
még a múlt században is akadtak olyanok, akik aranycsinálásra adták fejüket. 

Az alkimisták kísérleteit a meggazdagodás vágya ösztönözte, fő céljuk az arany 
előállítása volt. Először csak nemesebb fémeket, később már minden fémet 
arannyá akartak változtatni. Az aranycsinálásra az alkimisták szerint egy csodálatos, 
mágikus erejű anyagra, a „bölcsek kövére" volt szükségük. Ezt valamilyen 
„katalizátor"-nak képzelték, mely jelenléte nagy mennyiségű más fémet, rendszerint 
higanyt képes arannyá alakítani. Az alkimisták a bölcsek kövét természetesen sosem 
találták meg, habár sokan állították magukról, hogy ennek birtokában vannak és 
ugyancsak számos szélhámosság történt ezzel kapcsolatban. 

Az alkímia első hazai emlékét 1273-ban találjuk, amikor a pápa megtiltotta a 
budai domonkos szerzeteseknek az alkimista kísérleteket. XXII. János pápa 
1317-ben ismételten eltiltotta a papokat az "aranycsinálás"-tól, de hatástalan volt, 
hiszen a pápa maga is alkimista volt. 1476-ban Erdélyi Jánosi felmentették 
tisztsége alól, mert a kolostor pénzét elköltötte aranycsinálásra. 

A nagyszebeni születésű Melchior Miklós barát (XV-XVI.század) II.Ulászló 
majd II.Lajos király udvarában tevékenykedő alkimista volt. Ő írta a sokat idézett 
híres „alkimista misét". A mohácsi vész után Prágába költözött, aranypénz 
hamisítással foglalkozott, aminek következtében 1531-ben I.Ferdinánd lefe-
jeztette. Lippay György (1600-1666) hercegprímás Pozsonyban született. 
Bécsben és Grazban teológiát tanult. Érdekelődött a természettudományok iránt, 
főleg az alkímia után, hiszen neves alkimistákkal állt kapcsolatban. Őt tartották 
a bölcsek köve birtokosának. Írt egy alkimista könyvet is. 

Az alkímia a kolostorokból fokozatosan átkerült a főúri udvarokba. Zsigmond 
király (1387-1437) felesége, Cilley Borbála szintén kísérletezett aranycsinálással. 
Mátyás király (1458-1490) udvarában is több alkimista megfordult, amint "Mátyás 
király aranycsináló receptjei" bizonyítják. II.Ulászlót, II.Lajost és II.Rudolfot is 
érdekelte az alkímia, így akarták gyarapítani a kincseiket. A Fuggerek tényleg 
meggazdagodtak a felvidéki bányákból, az ő kezükben a magyar réz arannyá 
változott. 

Számos alkimista került ki a cementesek sorából. Cementálásnak az arany-
ezüst elválasztási módszerét nevezték, amely hevítéssel történt. A fémet szóda-
konyhasóval vagy kénnel olvasztották, így keletkezett az ezüst-klorid vagy 
-szulfid és a tiszta arany, mely összegyűlt az edény alján. 
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