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mérföldben: „közelebbi városi piac Bar-
docz, másfél órányi távulságra. … Brassó-
ba is szoktunk járni, 6 mérföld távulság.” 
(Nagybacon), „A sósbánya ide négy mér-
föld.” (Ége) – jelentették ki a kérdezőbizto-
soknak az 1820. évi összeírás parasztrendű 

7kérdezettjei.
Herceg Schwarzenberg Károly altábor-

nagy, Erdély katonai kormányzója intézke-
dései között  jelent meg – magyar, német és 
román nyelven – a hivatalos lapban a 208. 
számú „Rendelete a cs. k. katonai és polgári 
kormányzónak 1852-diki octóber 27-ről, az 
iránt, hogy 1853-diki év január 1-jén kezd-
ve a bécsi öl hossz- és súlymérték használ-
tassék.” A birodalmi mértékrendszer egysé-
gesítése érdekében elrendelte: „Múlt év oc-
tóber 10-ről 22.257 sz. a. innen kelt kibo-
csátványnál fogva minden hatóságok már 
utasíttattak volt arra törekedni, miszerint 
nyilvános forgalom alkalmával mindenkor 
alsó ausztriai (bécsi) mérték használtassék. 
A vásáros helységek tanácsainak és község-
elöljáróinak nemkülönben kötelességévé 
tétetett, hogy magukat bécsi láb szerinti űr-, 
hossz- és súlymértékek mustráival lássák 
el, … 1853-dik év január 1-én kezdve min-
den kereskedő és iparos áruhelyiben kizáró-
lag bécsi súly-, folyadék-, űr- és hosszmér-
téket (bécsi rőföt) kötelesek használni.” A 
rendelet megszegőinek pénzbüntetést, a 
visszaesőknek az iparengedély elvesztését, 
a fizetésképtelenek számára pedig 14 nap 
börtönt helyezett kilátásba. De a csapnivaló 
magyarsággal megírt rendelet se tudta elfo-
gadtatni a „bécsi mértéket”.

A mellékelt táblázat – „csatolvány” – 
megnevezi a használt erdélyi mértékeket: 

Folyadék mérték
egy hordó = 40 veder
egy veder = 8 kupa
egy kupa = 2 fél kupa
egy fél kupa = 2 fertály
egy fertály = 2 fél fertály
egy fél fertály = –

Gabona mérték
egy köböl = 4 véka
egy véka = 2 fél véka
egy fél véka = 8 kupa
egy kupa = 2 fél kupa
egy fél kupa = 2 fertály
egy fertály = –

A bonyolult mértékrendszer és nehéz-
kes  használata fogékonnyá tette a társadal-
mat egy új, közérthető, a gyakorlatban 
könnyebben alkalmazható rendszer elfoga-
dására. Ebben jelentős szerepe volt a sajtó-
nak, amely kedvezően fogadta a franciaor-
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tudjuk, kifejezetten német eredetűek.”  Az 
1578. április 24-e és május 5-e között tartott 
országgyűlés elhatározta, hogy „az egész 
szászság mindenütt az országban egy kö-
böllel éljen mind városokon, mind falukon, 
szebeni köböllel, egyéb minden szabad, 
kólcsos és mezővárosokon, falus helyek az 
kolosvári köböllel éljenek, ahhoz szabják 
köblöket. A székelység azonképpen minden 
helyeken kolosvári köböllel éljenek és má-
sával. Ejtellel azonképpen az egész ország-
ban minden helyeken nemesség, székely-
ség, szászság között, kólcsos és mező vára-
sokon a kolosvárival éljenek minden ren-
dek. … Singgel, fonttal és egyéb efféle mér-
tékekkel egy aránt éljenek minden széken 
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minden rend.”  Ha a rendelkezést nem tart-
ják be, a városok 200 Ft, a falvak 12 Ft bün-
tetést kockáztattak.

Amint azt Bíró Vencel írja: „…zűrzavar 
volt a kereskedelem nem csekély kárára a 
súly- és űrmértékek körül. Vidékenként 
ugyanis más-más mértékkel mértek. Az or-
szággyűlés külön végzéssel próbált rendet 
teremteni. Így 1588-ban a megyékben és a 
Partiumban a kolozsvári köbölt és ejtelt, a 
székelyek és szászok a szebeni köbölt és a 
kolozsvári ejtelt, Várad vidékén a váradi 

3böcsüt és a pintet tette kötelezővé.”
Erdélyben tehát két rendszert használ-

tak egymás mellett, a kolozsvári és a szebe-
ni rendszert. A mértékek szabályozására 
még többször visszatért az országgyűlés. 
1622-ben elhatározza, hogy „minden város-
beliek vékájokat, eyteleket és vedreket, szt. 
Margit asszony napra, városok pecséti előtt 

4ad revidendum Feérváron prezentálják.”  
Majd az 1683. évi X. tc. kimondja, hogy: 
„Az eddig sok károkkal terjedett confusio 

az mértékek iránt, hogy nagyobb incomo-
dításokkal ne terjedjen, kegyelmes urunk, 
tehát mindenütt az országban, ide értvén a 
partium és székeshelyek is, az vékák, ejte-
lek, sing és fontok is az kolosvári igaz mér-
tékekhez confirmáltassanak, és ki-ki indife-

5renter azokkal éljen…”
A törvényhatóságok is próbálkoztak a 

mértékek egységesítésével. Marosszék 
konstitúciói szerint: „Véka, Ejtel sütésről. 
Fontmérésről. Minden faluk vékát, ejtelt, 
úgy minden mészáros fontot V. Tiszt 
atyánkfiaival süttessenek, sub poena ft. 12, 
hogy az egész székben, minden Rendek egy 
mértékkel éljenek.” A „süttetés” a hitelesítő 
pecsét beégetését jelentette. 

Számos udvarhelyszéki példa sorolható 
a XVI. század végéről a köböl, a földmé-
résre használt kötél, a sing, a veder és a véka 
használatáról: „Az oláhok osztán úgy adnak 
neki két disznót, s három köböl búzát, vagy 
kettőt.”  (1589); „Az elmúlt 1585 eszten-
dőben maradott vala énnekem adósa az al-
peres ura, Farcádi Péter fl. 8 és nyolcad fél 
köböl búzával.” (1589); „az szántásért fél 
köböl búzát adtam” (1591); „kimene a 
város, kötelet vittek, hogy meg mérjék” 
(1589); „azt is mongya, hogy sing hiján 
száz sing vásznat is adott volna” (1589); 
„Egy vég baraszlai [Boroszló – Wroclaw 
(németül Breslau, a porosz Szilézia köz-
pontja), lengyel város régi neve] posztót 
ada Szombatfalvi Máté Ilkei Bálintnak, … 
abból énnekem Ilkei Bálint más fél singet 
ada” (1590); „minden húsz juh után adjon 
két sós sajtot, két tömlőt és egy veder ordát” 
(1590); „ada két véka búzát” (1591); „vette 
meg Fábián István azt az kicsiny helyet 
három véka búzán s egy kenyéren” (1592); 
„nyolc sing karasia [angol eredetű posztó] 
posztót is monda, hogy vagyon” (1592); 
„fél köböl búzát ha bele vethetni” (1592); 
„énnekem az két forintért négy köböl búzát 
fizessen” (1594); „Annak felette búza 35 
kalongya, esmét 25 köböl” (1595); 1630-
ban a várban volt 94 hordó, bennük 4362 
veder bor; Udvarhelyszék végzései szerint: 
„A sót a régi szabadság szerint adják, egy 
pénzen egy [kő] sót.” (1635-1636); 1707-
ben pedig az Udvarhelyszékre kirótt ne-
gyedévi adó: „1155½ köböl búza, 740 má-
zsa 50 font hús, 120 hordó bor, 3275 köböl 
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zab, 1025 szekér széna” volt.

A mértékek bonyolultságát csak fokoz-
ta a XVIII-XIX. században a kormány által 
bevezetett és támogatott bécsi rendszer, 
amely nem tudta kiszorítani a helyi mér-
tékeket. „Hogy pedig mi az egész telek, mi a 
jugerum, mi a bécsi mérő, azt nem tudgyuk 
ezen helységben. … középtermés idején 
egy véka őszvetés terem két kalongyát. Egy 
kalongya ereszt búzát 1½ vékát, rozs töb-
bet.” – jegyzik Bardócon. A távolságot a 
megtételéhez szükséges időben mérik vagy 
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„A méter mértéknek életbe  léptetése el-
len felír a törvényhatóság, mennyiben azt 
elhalasztani óhajtaná” – írja Daniel Gábor, 
Udvarhely vármegye főispánja emlékiratai-
ban, az 1876-ban történtekről. Az egységes 
mértékrendszert Magyarországon az 1874. 
évi VIII. törvénycikk a métermérték beho-
zataláról vezette be, és 1876. január 1-jén 
vált kötelezővé. Udvarhely megye döntő 
többségében hagyományos foglalkozáso-
kat folytató lakossága, távol a nagy ipari és 
kereskedelmi központoktól nehezen fogad-
ta el a számtalan előnyt biztosító új mérté-
keket, amelynek használata számunkra – 
135 évvel bevezetésük után – már természe-
tessé vált.

A középkor folyamán kialakult, majd az 
újkorban tovább tökéletesedett, de ugyan-
akkor tovább bonyolódott mértékek rend-
szere (amit még bonyolultabbá tett a pénz-
rendszer) a tudományok, a gazdasági élet és 
a kereskedelem kerékkötőjévé vált. A kér-
dés fontosságát jelzi, hogy már Szent István 
király bevezette a királyi öl és hold mérté-
keket, próbálkozott a mértékek megállapí-
tásával. 1405-ben Zsigmond király a keres-
kedelemben használt mértékeket akarta 
egységesíteni a budai mértékek alapján.

Az erdélyi mértékrendszer más úton 
fejlődött, különbözött a Magyarországon 
használt rendszertől. „Az erdélyi gazdasági 
élet fejlődését tükrözi mindjárt a köböl-
rendszer. A köböl ugyanis sajátosan magyar 
űrmérték, mely Magyarországon kívül 
egyedül Erdélyben volt használatos. Az er-
délyi köböl azonban, ellentétben az öt vagy 
tíz osztórészes magyarországi  rendszerek-
kel, nyolc vékára oszlott. A nyolcas vagy ti-
zenkettes tagozású mértékrendszerek pedig 
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Reklám a Magyar Polgár
(1875) hasábjairól

Mértékrendszerek

8szági reformokat.  „Mi magyarok a métri 
rendszer egyszerű bevételével nem csak a 
civilizáció elé teszünk egy hatalmas lépést, 
de mezei gazdaságunknak, valamint szor-
galmunk egyéb ágainak is jóltevő irányt 

9adunk.”  „A méter mérték- és súlyrendszer, 
mely a tudományban most már általánosan 
el van fogadva, hazánkba valószínűleg nem 
sokára törvényesen is be fog hozatni.” – írta 

10
1869-ben a Természettudományi Közlöny.  
Az új mértékrendszer elfogadtatásának fo-
lyamatában fontos szerepe volt az udvar-
helyszéki származású, bencédi Benczédi 
Gergely (1839–1906) kolozsvári unitárius 
főgimnáziumi tanár A méterrendszer (Kv., 
1870) című könyvének. 

Végül megszületik az 1874. évi VIII. 
törvénycikk a métermérték behozataláról. 
Ennek első két artikulusában a következő-
ket találjuk: „1. §. A magyar korona orszá-
gaiban az eddig használt mértékek helyett 
új mértékrendszer hozatik be, melynek 
alapja a méter tízes felosztással és többszö-
rözéssel. 2. §. Alapmértékül az országos le-
véltárban őrzött platinapálcán két vonással 
jelzett távolság szolgál, mely 1870. évben a 
magyar kormány és a francia kormány ré-
széről kiküldött bizottság által a párizsi ál-
lami levéltárban lévő eredeti méterpálcával 
egybehasonlíttatván, ahhoz mérve a fagy-
pont felett 16 Celsius foknyi mérsékletnél 
1,00000219 méternek találtatott.” Továbbá 
a 9. § a korábban hivatalos bécsi mértékek 
és a métermérték viszonyszámait állapítja 
meg. A törvény bevezetését követően mér-
tékhitelesítő hivatalokat állítottak fel az or-
szág mértékeinek ellenőrzésére és hitelesí-
tésére.

Az 1874. évi törvényt az 1875. évi 
LVIIII. tc. és az 1891. évi VI. tc. egészítette 
ki. Később az 1907. évi V. tc. szabályozta a 
métermérték használatát, hatályon kívül he-
lyezve a korábbi jogszabályokat.

A métermérték bevezetése, a társada-
lom általi elfogadása sem volt zökkenő-
mentes. Számtalan újságcikk, könyv és ka-
lendárium népszerűsítette az új rendszert, 

11közölt átszámítási táblázatokat.  A liter-
mérték használata a borvízkereskedelem-
ben már 1875-ben elkezdődött. „A székely 
atyafiak már is jó hasznát veszik a jövő év 
elején életbelépő métermértéknek, mert no-
vember elseje óta kupás helyett literes üve-
gekkel árulják a borszéki borvizet, mindaz-
által ugyanazon árban adják az eddigi-

12vel.”
Ismeretlen verselő a sepsiszentgyörgyi 

Nemere (1876) lapban rigmusokat közölt 
annak reményében, hogy talán versbe 
szedve könnyebben megtanulhatók az új 
mértékek. 

Régi mérték, mit sem ér már, 
Új mértékkel mér a kalmár. 
Ha kérsz cukrot, kávét, babot, 
Két fontért kapsz egy kilogrammot, 
Hét fontot tesz négy kilogramm, 
Négy latot meg hét dekagramm, 
Egy gramm, egy fertály nehezék,
Ezt jól megjegyezni tessék!
Holdszámra sem mérhetünk már, 
E helyett azt mondjuk: hektár. 
Englisbittert, szilvóriumot, 
Avagy jamaika-rumot, 
Többé nem iccével mérik, 
Hanem literszámra kérik. 
Egy liter három fertály pint,
Boltban benn és piacon kint. 
Egy és három fertály akó, 
Hektólitert színig adó. 
Kilenc rőf meg hét métert tesz, 
Ha valaki pántlikát vesz, 
Ezt elfeledni nem szabad, 
S aki igen: szamár marad! 

Zepeczaner Jenő
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magyarsággal megírt rendelet se tudta elfo-
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tudjuk, kifejezetten német eredetűek.”  Az 
1578. április 24-e és május 5-e között tartott 
országgyűlés elhatározta, hogy „az egész 
szászság mindenütt az országban egy kö-
böllel éljen mind városokon, mind falukon, 
szebeni köböllel, egyéb minden szabad, 
kólcsos és mezővárosokon, falus helyek az 
kolosvári köböllel éljenek, ahhoz szabják 
köblöket. A székelység azonképpen minden 
helyeken kolosvári köböllel éljenek és má-
sával. Ejtellel azonképpen az egész ország-
ban minden helyeken nemesség, székely-
ség, szászság között, kólcsos és mező vára-
sokon a kolosvárival éljenek minden ren-
dek. … Singgel, fonttal és egyéb efféle mér-
tékekkel egy aránt éljenek minden széken 
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minden rend.”  Ha a rendelkezést nem tart-
ják be, a városok 200 Ft, a falvak 12 Ft bün-
tetést kockáztattak.

Amint azt Bíró Vencel írja: „…zűrzavar 
volt a kereskedelem nem csekély kárára a 
súly- és űrmértékek körül. Vidékenként 
ugyanis más-más mértékkel mértek. Az or-
szággyűlés külön végzéssel próbált rendet 
teremteni. Így 1588-ban a megyékben és a 
Partiumban a kolozsvári köbölt és ejtelt, a 
székelyek és szászok a szebeni köbölt és a 
kolozsvári ejtelt, Várad vidékén a váradi 

3böcsüt és a pintet tette kötelezővé.”
Erdélyben tehát két rendszert használ-

tak egymás mellett, a kolozsvári és a szebe-
ni rendszert. A mértékek szabályozására 
még többször visszatért az országgyűlés. 
1622-ben elhatározza, hogy „minden város-
beliek vékájokat, eyteleket és vedreket, szt. 
Margit asszony napra, városok pecséti előtt 

4ad revidendum Feérváron prezentálják.”  
Majd az 1683. évi X. tc. kimondja, hogy: 
„Az eddig sok károkkal terjedett confusio 

az mértékek iránt, hogy nagyobb incomo-
dításokkal ne terjedjen, kegyelmes urunk, 
tehát mindenütt az országban, ide értvén a 
partium és székeshelyek is, az vékák, ejte-
lek, sing és fontok is az kolosvári igaz mér-
tékekhez confirmáltassanak, és ki-ki indife-

5renter azokkal éljen…”
A törvényhatóságok is próbálkoztak a 

mértékek egységesítésével. Marosszék 
konstitúciói szerint: „Véka, Ejtel sütésről. 
Fontmérésről. Minden faluk vékát, ejtelt, 
úgy minden mészáros fontot V. Tiszt 
atyánkfiaival süttessenek, sub poena ft. 12, 
hogy az egész székben, minden Rendek egy 
mértékkel éljenek.” A „süttetés” a hitelesítő 
pecsét beégetését jelentette. 

Számos udvarhelyszéki példa sorolható 
a XVI. század végéről a köböl, a földmé-
résre használt kötél, a sing, a veder és a véka 
használatáról: „Az oláhok osztán úgy adnak 
neki két disznót, s három köböl búzát, vagy 
kettőt.”  (1589); „Az elmúlt 1585 eszten-
dőben maradott vala énnekem adósa az al-
peres ura, Farcádi Péter fl. 8 és nyolcad fél 
köböl búzával.” (1589); „az szántásért fél 
köböl búzát adtam” (1591); „kimene a 
város, kötelet vittek, hogy meg mérjék” 
(1589); „azt is mongya, hogy sing hiján 
száz sing vásznat is adott volna” (1589); 
„Egy vég baraszlai [Boroszló – Wroclaw 
(németül Breslau, a porosz Szilézia köz-
pontja), lengyel város régi neve] posztót 
ada Szombatfalvi Máté Ilkei Bálintnak, … 
abból énnekem Ilkei Bálint más fél singet 
ada” (1590); „minden húsz juh után adjon 
két sós sajtot, két tömlőt és egy veder ordát” 
(1590); „ada két véka búzát” (1591); „vette 
meg Fábián István azt az kicsiny helyet 
három véka búzán s egy kenyéren” (1592); 
„nyolc sing karasia [angol eredetű posztó] 
posztót is monda, hogy vagyon” (1592); 
„fél köböl búzát ha bele vethetni” (1592); 
„énnekem az két forintért négy köböl búzát 
fizessen” (1594); „Annak felette búza 35 
kalongya, esmét 25 köböl” (1595); 1630-
ban a várban volt 94 hordó, bennük 4362 
veder bor; Udvarhelyszék végzései szerint: 
„A sót a régi szabadság szerint adják, egy 
pénzen egy [kő] sót.” (1635-1636); 1707-
ben pedig az Udvarhelyszékre kirótt ne-
gyedévi adó: „1155½ köböl búza, 740 má-
zsa 50 font hús, 120 hordó bor, 3275 köböl 
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zab, 1025 szekér széna” volt.

A mértékek bonyolultságát csak fokoz-
ta a XVIII-XIX. században a kormány által 
bevezetett és támogatott bécsi rendszer, 
amely nem tudta kiszorítani a helyi mér-
tékeket. „Hogy pedig mi az egész telek, mi a 
jugerum, mi a bécsi mérő, azt nem tudgyuk 
ezen helységben. … középtermés idején 
egy véka őszvetés terem két kalongyát. Egy 
kalongya ereszt búzát 1½ vékát, rozs töb-
bet.” – jegyzik Bardócon. A távolságot a 
megtételéhez szükséges időben mérik vagy 
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„A méter mértéknek életbe  léptetése el-
len felír a törvényhatóság, mennyiben azt 
elhalasztani óhajtaná” – írja Daniel Gábor, 
Udvarhely vármegye főispánja emlékiratai-
ban, az 1876-ban történtekről. Az egységes 
mértékrendszert Magyarországon az 1874. 
évi VIII. törvénycikk a métermérték beho-
zataláról vezette be, és 1876. január 1-jén 
vált kötelezővé. Udvarhely megye döntő 
többségében hagyományos foglalkozáso-
kat folytató lakossága, távol a nagy ipari és 
kereskedelmi központoktól nehezen fogad-
ta el a számtalan előnyt biztosító új mérté-
keket, amelynek használata számunkra – 
135 évvel bevezetésük után – már természe-
tessé vált.

A középkor folyamán kialakult, majd az 
újkorban tovább tökéletesedett, de ugyan-
akkor tovább bonyolódott mértékek rend-
szere (amit még bonyolultabbá tett a pénz-
rendszer) a tudományok, a gazdasági élet és 
a kereskedelem kerékkötőjévé vált. A kér-
dés fontosságát jelzi, hogy már Szent István 
király bevezette a királyi öl és hold mérté-
keket, próbálkozott a mértékek megállapí-
tásával. 1405-ben Zsigmond király a keres-
kedelemben használt mértékeket akarta 
egységesíteni a budai mértékek alapján.

Az erdélyi mértékrendszer más úton 
fejlődött, különbözött a Magyarországon 
használt rendszertől. „Az erdélyi gazdasági 
élet fejlődését tükrözi mindjárt a köböl-
rendszer. A köböl ugyanis sajátosan magyar 
űrmérték, mely Magyarországon kívül 
egyedül Erdélyben volt használatos. Az er-
délyi köböl azonban, ellentétben az öt vagy 
tíz osztórészes magyarországi  rendszerek-
kel, nyolc vékára oszlott. A nyolcas vagy ti-
zenkettes tagozású mértékrendszerek pedig 
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Reklám a Magyar Polgár
(1875) hasábjairól

Mértékrendszerek

8szági reformokat.  „Mi magyarok a métri 
rendszer egyszerű bevételével nem csak a 
civilizáció elé teszünk egy hatalmas lépést, 
de mezei gazdaságunknak, valamint szor-
galmunk egyéb ágainak is jóltevő irányt 

9adunk.”  „A méter mérték- és súlyrendszer, 
mely a tudományban most már általánosan 
el van fogadva, hazánkba valószínűleg nem 
sokára törvényesen is be fog hozatni.” – írta 
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1869-ben a Természettudományi Közlöny.  
Az új mértékrendszer elfogadtatásának fo-
lyamatában fontos szerepe volt az udvar-
helyszéki származású, bencédi Benczédi 
Gergely (1839–1906) kolozsvári unitárius 
főgimnáziumi tanár A méterrendszer (Kv., 
1870) című könyvének. 

Végül megszületik az 1874. évi VIII. 
törvénycikk a métermérték behozataláról. 
Ennek első két artikulusában a következő-
ket találjuk: „1. §. A magyar korona orszá-
gaiban az eddig használt mértékek helyett 
új mértékrendszer hozatik be, melynek 
alapja a méter tízes felosztással és többszö-
rözéssel. 2. §. Alapmértékül az országos le-
véltárban őrzött platinapálcán két vonással 
jelzett távolság szolgál, mely 1870. évben a 
magyar kormány és a francia kormány ré-
széről kiküldött bizottság által a párizsi ál-
lami levéltárban lévő eredeti méterpálcával 
egybehasonlíttatván, ahhoz mérve a fagy-
pont felett 16 Celsius foknyi mérsékletnél 
1,00000219 méternek találtatott.” Továbbá 
a 9. § a korábban hivatalos bécsi mértékek 
és a métermérték viszonyszámait állapítja 
meg. A törvény bevezetését követően mér-
tékhitelesítő hivatalokat állítottak fel az or-
szág mértékeinek ellenőrzésére és hitelesí-
tésére.

Az 1874. évi törvényt az 1875. évi 
LVIIII. tc. és az 1891. évi VI. tc. egészítette 
ki. Később az 1907. évi V. tc. szabályozta a 
métermérték használatát, hatályon kívül he-
lyezve a korábbi jogszabályokat.

A métermérték bevezetése, a társada-
lom általi elfogadása sem volt zökkenő-
mentes. Számtalan újságcikk, könyv és ka-
lendárium népszerűsítette az új rendszert, 

11közölt átszámítási táblázatokat.  A liter-
mérték használata a borvízkereskedelem-
ben már 1875-ben elkezdődött. „A székely 
atyafiak már is jó hasznát veszik a jövő év 
elején életbelépő métermértéknek, mert no-
vember elseje óta kupás helyett literes üve-
gekkel árulják a borszéki borvizet, mindaz-
által ugyanazon árban adják az eddigi-

12vel.”
Ismeretlen verselő a sepsiszentgyörgyi 

Nemere (1876) lapban rigmusokat közölt 
annak reményében, hogy talán versbe 
szedve könnyebben megtanulhatók az új 
mértékek. 

Régi mérték, mit sem ér már, 
Új mértékkel mér a kalmár. 
Ha kérsz cukrot, kávét, babot, 
Két fontért kapsz egy kilogrammot, 
Hét fontot tesz négy kilogramm, 
Négy latot meg hét dekagramm, 
Egy gramm, egy fertály nehezék,
Ezt jól megjegyezni tessék!
Holdszámra sem mérhetünk már, 
E helyett azt mondjuk: hektár. 
Englisbittert, szilvóriumot, 
Avagy jamaika-rumot, 
Többé nem iccével mérik, 
Hanem literszámra kérik. 
Egy liter három fertály pint,
Boltban benn és piacon kint. 
Egy és három fertály akó, 
Hektólitert színig adó. 
Kilenc rőf meg hét métert tesz, 
Ha valaki pántlikát vesz, 
Ezt elfeledni nem szabad, 
S aki igen: szamár marad! 

Zepeczaner Jenő
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