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1928. ÉVI XXXII., ILLETVE AZ ÚJ SOROZAT IV. KÖTETÉNEK
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I. Önálló és nagyobb cikkek.
Anghern Tivadar S. J.: Fényi Gyula S. J. (33—39).
Aujeszky László dr.: A fagykárok ellen való mesterséges védekezésről (75—81, 

107—112, 201—208). — Egy negyedszázados meteorológiai felfedezésről (9—13).
— Lettország meteorológiai hírszolgálata (39—43). —- A keleti zivatarokról 
(182—189).

Bacsó Nándor: Az 1927. évi májusi fagyok és pusztításuk (135—141).
Baur Ferenc dr.: Jelentés az idei júliusi csapadékjelleg prognózisának beválásáról 

(147—148).
Fleischmann Rudolf: Esőmennyiség és tengeritermés (102—105).
Fraunhoffer és Róna: Néhány adat Budapest felhőzeti viszonyairól (2—5).
Fraunhoffer Lajos: Az idei nagy hőségről (133—134).
Groissmayr Frigyes: Magyarország téli hőmérsékletének előrejelzéséről (129—131). 
Hille Alfréd dr.: A repülőgépek veszélyeztetése a villám által (106—107). — Magassági 

kutató felszállások március hóban (72—75). — Magassági felszállások (112—113). 
Légügyi Hivatal: Időjárási felvilágosítás adása a légiforgalom részére telefonos fel

hívás esetében (18).
Marczell György„• A szél meghatározása nagy magasságokban pilot- és regisztráló 

léggömbmegfigyelésekből (132). —- Fémbarométerek hőmérsékleti korrekciójáról 
(180—182). — Magyarország időjárása az elmúlt december és januárius havában 
(14—17). — Magyarország időjárása az elmúlt februárius és március havában 
(47—51). — Magyarország időjárása az elmúlt április és május havában (81—84).
— Magyarország időjárása az elmúlt június és július havában (113—117). " — 
Magyarország időjárása az elmúlt augusztus és szeptember havában (153—156).
— Magyarország időjárása az elmúlt október és november havában (208—212). 

Meteorológiai Intézet Aerológiai Osztálya: Aerológiai kutatások (112).
Németh Gábor: A nagyvázsonyi ombrometriai állomás esőadatai és a termésered

mények 1902—1928. (13—14).
Rethly Antal dr.: Az orosz meteorológiai intézet 75 éves története (5—9). — A szél

irányok kiszámításainak helyes módja (45—47). — A virágzás idejének ingado
zásáról (65—71). — A húsvét- és a pünkösdhétfői esőről (148—150). — A 
regisztráló szalagok leolvasásának megbízhatósága (151—152). — Kalocsa nap
fénytartamának normális értékei (189—193). — A Haynald-obszervatórium fél
százados jubileuma (200—201).

Róna és Fraunhoffer: Néhány adat Budapest felhőzeti viszonyairól (2—5).
Róna Zsigmond dr.: Az idei május kilencediki ciklon Magyarországon (97—102). — 

Néhány szó a népies időjárási szabályokról (43—44).

*) A jegyzékben előforduló rövidítések: B. N. =  Bacsó Nándor. F. L. — Fraun
hoffer Lajos. H. A. =  Hille Alfréd. M. Gy. =  Marczell György. R. A. =  Réthly Antal.
R. Zs. =  Róna Zsigmond. St. L. =  Stei^ef'Läjo^ T. G. =  Tóth Géza.
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Sulyok Zoltán: Az 1928. évi ákácvirágzás (141—147). — Nagy csapadékmennyiségek 
rövid idő alatt (193—199).

Steiner Lajos dr.: Az 1928—1929-i tél hőmérsékleti jellege (177—179).

II. Auszüge der ungarischen Abhandlungen. — F.xtraits des articles hongrois.
Aujeszky L. dr.: Über die Abwehr der Spätfröste (94, 126, 236). — Über Ostgewitter 

(232—233).
Anghern T. S. J.: Julius Fényi S. J. (60—63).
Fleischmann R.: Regenmenge und Maisertrag (125—126).
Fraunhoffer L. u. Róna S.: Beitrag zu den Bewölkungsverhältnissen von Budapest 

(29—31). — Über die heurige grosse Hitze (173—174).
Groissmayr Fr.: Ein Beitrag zur Vorhersage der Wintertemperatur Ungarns (170—172).
Marczell Gy.: Das Wetter in Ungarn im Monat Dezember 1927 (31). — Das Wetter 

in Ungarn im Monat Januar 1928 (32). — Das Wetter in Ungarn im Monat 
Februar 1928 (63). — Das Wetter in Ungarn im Monat März 1928 (64). — Das 
Wetter im Monat April 1928 (95). — Das Wetter in Ungarn im Monat Mai 1928 
(96). — Das Wetter in Ungarn im Monat Juni 1928 (127). — Das Wetter in 
Ungarn im Monat Juli 1928 (127—128). — Das Wetter in Ungarn im Monat 
August 1928 (174—175). — Das Wetter in Ungarn im Monat September 1928 
(175—176). — Das Wetter in Ungarn im Monat Oktober 1928 (234—235). — 
Das Wetter in Ungarn im Monat November 1928 (235—236). — Uber die Tempe
raturkorrektion von Metallbarometern (231—232). — Windmessung in grossen 
Höhen mittels Pilot- (Registrier) ballonén (172—173).

Réthly A. dr.: Uber die Normalwerte der Sonnenscheinregistrierungen in Kalocsa (233). 
— Über die Schwankungen der Aufbltihezeit (92—94).

Róna Zs. dr.: Die Zyklone vom 9. Mai dieses Jahres in Ungarn (125).
Sulyok Z.: Grosse Niederschläge von kurzer Dauer (233—234).
Steiner L. dr.: Der Temperaturcharakter des Winters 1928—1929 (230).

III. Irodalom.
Anales de la sociedad espanola de meteorologia. Isin.: Réthly (160).
Anghern Tivadar S. J.: Haynald Obszervatórium, Ism.: Réthly (214—215).
fíaur F.: Korrelationsrechnung. Ism.: dr. Steiner Lajos (214).
Berényi Dénes: Tudományos időjóslás. Ism.: dr. Aujeszky László (117—119).
Börnstein Leitfaden der Weterkunde. Ism.: Réthly (215).
Gockel A. dr.: A zivatar. Ism.: dr. Steiner Lajos (21).
Gutenberg B. dr.: Grundlagen der Erdbebenkunde. Ism.: R. A. (160.) — Lehrbuch der 

Geophysik. Ism.: Réthly (52).
Grüner P. dr. prof. u. Kleinert Ff. dr.: Die Dämmerungserscheinungen. Ism.: dr. Steiner 

Lajos (85).
Hermann Bongards dr.: Nedvességmérés. Ism.: dr. Steiner Lajos (20—21).
Magyar Földrajzi Évkönyv. 1929. Ism.: R. A. (216—217).
Martin Lindoxv dr.: Numerische Infinitesimalrechnung. Ism: dr. Steiner Lajos (52).
A Meteorológiai és Földmágnességi Intézet Évkönyvei. Ism.: Réthly A. (160).
A Meteorológiai Intézet havi jelentései. Ism.: R. A. (52—53).
A Meteorológiai és Földmágnességi Intézet Évkönyvei Lili. köt. 1923. évf., XLIX. köt. 

1919. évf., 1926., 1927. Ism.: Réthly A. (21).
A Rhön-Rossiten Társaság Kutató Intézetének évkönyve az 1926—1927. évről. Ism.: 

dr. Hille Alfréd (212—214).
Stella Csillagászati Egyesület Almanachja 1928-ra. Isin.: R. Zs. (51).
Statistique Mathématique par Charles Jordan. Ism. St. L. (19).
Dr. h. c. Friedrich Schmidt: Das Zodikallicht. Ism.: dr. Steiner Lajos (214).
Teasdale Ottó: A tűz és robbanás veszélye. Ism.: dr. Aujeszky László (216).
Walter Georgii dr.: Flugmeteorologie. Ism.: dr. Hille Alfréd (19—20).



Ill

VII. A Meteorológiai Intézet közleményei.
A napfénytartammérő helyes beállítása. Réíhly (162—163).
A kis csapadékok mérése és a nedves hőmérő kezelése. R. A. (121). 
Budapest-Gellérthegy meteorológiai állomás újjászervezése. R. A. (219—220).
Éjjeli prognózisszolgálat. R. A. (90). — Frey József t . R■ A. (220—221).
Kérdések. Dr. Aujeszky László (221—223).
Kinevezések és egyéb változások a m. kir. Országos Meteorológiai és Éöldmágnességi 

Intézet tisztikarában (162).
Kinevezések a m. kir. Országos Meteorológiai és Földmágnességi Intézet tisztikará

ban (219).
Meteorológiai állomás Cegléden. B. N. (56).
Meteorológiai állomás Högyészen. R. A. (56).
Meteorológiai állomás Pestújhelyen. B. N. (55—56).
Meteorológiai állomás létesítése Szarvason. Mcirczell György (221).
Mezőgazdasági Múzeum Meteorológiai Osztálya (54—55).
Múzeumok újabb gyarapodása. R. A. (122).
Pilot-észlelések Szegeden. T. G. (220).
Salgótarján meteorológiai állomása. R. A. (121—122).
Siófoki meteorológiai állomás. Réíhly (163).
Szentmargitapusztai meteorológiai állomás. R. A. (122—123).
Szerep meteorológiai állomás kibővítése. R. A. (163).
Szűcs Mátyás t . R. A. (220).
Téli nap meghatározása. Réíhly (55).
Tihany meteorológiai állomása (219).
Túrkevei meteorológiai elemek óraértékei. R. A. (25).
Túrkeve meteorológiai állomás hetijelentése. R. A. (24—25).
Uj méretű esőmérők a magyar hálózatban. Réíhly (120—121).

VIII. A Magyar Meteorológiai Társaság ügyei.
A Magyar Meteorológiai Társaság ügyei. XIX. választmányi ülés (22—23). — XX. 

választmányi ülés (53—54). — XXI. választmányi ülés (119—120). — XXII 
választmányi ülés (161—162). — XXI11. választmányi ülés (217—218).

Meghívó a Magyar Meteorológiai Társaság 1928. évi közgyűlésére (1).
A Magyar Meteorológiai Társaság közgyűlése (85—90).
A Magyar Meteorológiai Társaság 1928. évi költségelőirányzata (24).
Tagdíjnyugtázás (54, 162, 218—219).
A Magyar Meteorológiai Társaság 1927. évi vagyonmérlege (24).
A Magyar Meteorológiai Társaság 1927. évi zárószámadása (23).

IX. Különfélék.
Aerologiai kutatás. Hollandia..............-a 1926-ban. Réíhly (228).
Aratás. A z ..............időpontja Olaszországban. R. A. (27).
A búza aratásának naptára. R. A. (225).
Christian Wiener (91).
Egyetemi tanszék. Ú jabb.............. a meteorológia részére Németországban. Dr.

Aujeszky László (226—227).
Erdőégések. A szibériai n ag y ..............R. Zs. (59).
Éghajlati térképek az Atlanti-óceánról. Dr. U. A. (221).
Füstmegfigyelés. E g y ..............Dr. Aujeszky László (229).
Gjpsz a légkörben. Dr. Aujeszky László (228).
Gömbvillám. Obiíz Gyula (124).
Időjárási megfigyelések a pásztorélet köréből. Réíhly (123—124).
Időjárási térképek továbbítása rádiótelegráfióval az Egyesült-Államokban. H. A. (27). 
Jégeső. A ..............elleni védekezés hajdanában. R. Zs. (26).



IV

Jégeső. A ..............keletkezéséről. Riszuer Pál oki. gazda (166—167).
Jégeső Budapesten. R. Zs. (91).
Jégeső és zivatar novemberben (229).
Jégverés. Pusztító ..............(28).
Kik észleltek Budán 1861. évi június és július havában. R. A. (169).
Különböző talaj felszíni hőmérséklete. R. Zs. (165—166).
Látogatás a Sonnblick-Obszervatóriumban. Rétfjly (168—169).
Lehet-e felhőket csinálni? Szolnoki Imre (165).
Lehet-e számítással előre meghatározni a légnyomás változásait? T. G. (221).
Légnyomás. A földön észlelt legalacsonyabb..............R. A. (167).
Dr. Linzbauer Ferenc Xavér. Réthly (124).
Meteorológia a debreceni nyári egyetemen. Dr. Aujeszky László (224—225).
Meteorológiai feljegyzések. Óránkénti..............Budán. Réthly (169).
Milyen távolságban látni a felhőket? T. G. (225—226).
Napsugárzás. Az ibolyántúli..............a magas északon. R. Zs. (164).
Ózon. A z ..............problémájához. R. Zs. (26—27).
Páratartalom. A .............. fontossága a mesterséges keltetésnél. Sulyok Zoltán

(164—165).
Prognózis. Még egy hosszú lejáratú ..............Wieland Frigyes (59).
Pepiilőtérkeresés San Franciskóban (27).
Rombaut. Réthly (227—228).
Saussure higrométriája. Réthly (25—26).
Szénatermés és időjárás New-York államban (167).
A szélnyomásról. Dr. Aujeszky László (58).
Szibéria örökké fagyos talajáról (28).'
Tájékoztatás a múlt esztendő időjárásáról (28).
Tudósítás a légkör homályosságáról. Bárdos Ede ny. máv. felügyelő (167—168). 
Villámcsapás repülőgépbe. Dr. Hille Alfréd (224).
Zivatar. Egy elkésett igazi nyárias..............Rácz Béla Szerep (229).

X. Előadások.
Meteorológiai előadások az „Országos Balneológiái Egyesület“ XXXIII. kongresszusán. 

R. A. (57).
Dr. Réthly Antal egyetemi magántanár, főmeteorológus az Országos Magyar Gazda

sági Egyesület földmívelés és növénytermelési szakosztályában foiyó évi április 
hó 17-én előadást tartott (57).

XI. Személyi hírek.
Hergesell kitüntetése (25).
Karl Cranz jubileuma. Dr. Aujeszky László (159—160).
Pogány Gyula + (56).
Dr, SávolyFerenc egyetemi magántanári képesítése (56).
Dr. Steiner Lajos, a Meteorológiai Intézet igazgatójának magántanári képesítését a 

bölcsészettudományi kar a légkör fizikájára is kiterjesztette (25).
Emil Wiehert emlékezete. Dr. Aujeszky László (156—158).

XII. Szerkesztői mondanivalók.
A Királyi Magyar Egyetemi Nyomda Könyvosztálya tanácsot ad könyvészeti kérdé

sekben (17).
Szerkesztői kérelem tagjainkhoz (17).

A zárójelben lévő számok „Az Időjárás“ oldalszámát jelzik, amelyeken az illető 
közlemény található.

Pesti könyvnyomda részvénytársaság (Dr. Fáik Zsigmondi Hold-utca 7. szám.
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tart. (Tagfelvételek!)

Társasági ügyekben felvilágosításokat a tisztviselők 
a Meteorologiai Intézetben a délelőtt folyamán adnak.
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rendes közgyűlését
1928. április 3-án, kedden délután 6 órakor tartja meg a m. kir. 
orsz. Meteorologiai és Földmágnességi Intézet tanácskozó termé

ben, melyre tagtársainkat tisztelettel meghívjuk.

A közgyűlés tárgysorozata:
Elnöki megnyitó.
Választások megejtése.
Emlékbeszéd P. Fényi Gyula S. J. tiszteleti tagról, tartja Dr. P. Angehrn 

Tivadar S. J., a kalocsai Haynald-obszervatórium igazgatója.
Titkári jelentés.
Jelentés a beérkezett pályamunkáról.
Pénztári jelentés.
Esetleges indítványok.a)

A társaság alapszabályai szerint a közgyűlés határozatképességéhez leg
alább 50 tag jelenléte szükséges. Amennyiben az első gyűlés határozatképes 
nem volna, a közgyűlést fenti tárgysorozattal

1928. áp rilis  24-én, k edd en  d. u. 6 órakor a m. kir. orsz. Meteo
rologiai Intézet tanácskozó termében fogjuk megtartani. Utóbbi közgyűlés a 
megjelentek számára való tekintet nélkül határozatképes.

0 Alapszabályaink értelmében a közgyűlés csak olyan indítványokat tárgyalhat, 
amelyeket az indítványozó a közgyűlés napja előtt egy héttel írásban az elnökhöz vagy a 
titkárhoz juttat.
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Néhány adat Budapest felhőzeti viszonyairól.
Jelen cikkben a meteorologiai intézetben alapítása óta végzett felhő

megfigyelések néhány eredményét akarjuk ismertetni. Mivel kerek évtizedekkel 
dolgozunk, a megfigyelési anyagot csak 1920-ig vehettük figyelembe, vagyis 
alapul szolgál az 1871-től 1920-ig terjedő 50 esztendő.

Az 1. tábla adja évtizedenkint a felhőzet nagyságát havi és évi átlagokban 
a /É-val jelölt vízszintes sorokban, ahol a K  mellé csatolt index az évtizedet 
jelenti. Az 50 éves átlagok megerősítik azt az ismert tényt, hogy augusztus 
a legderültebb hónap (felhőzet foka 3'8), december a legborultabb hónap (fel
hőzet foka 7’1). A felhőzet évi középértéke 5*4.

1. Tábla. A felhőzet áltagos nagysága Budapesten 1871 — 1920. — Tafel I. 
Mittlere Grösse der Bewölkung in Budapest 1871—1920.

I II. III. IV. V. VI. VII. VIII. IX. X. X'. XII. É v

* <1 ) 00 o 6'7 6-4 48 50 5-2 4*3 3 5 3-3 37 4'9 6-9 63 5-1
K81-90 . . . . 5'9 5'3 5-2 5 1 4-5 4-6 3-7 3'4 42 5*8 6-3 72 5-1
K9 1 - 0 0 ............... 7-3 5-8 5-4 5-5 5 2 5-1 4-1 3'7 3 8 5-2 6 4 6-7 5-3
Koi- 1 0 ............... 6-5 6-9 5'8 5’5 5-0 4-9 4-1 3-9 4*6 5'4 6-4 7-5 5-5
K11 2 0 ............... 7-2 6-3 6’3 5'7 5-3 5-1 5’3 46 48 6'2 7-0 7-9 ’ 6-0
K7 1 - 2 0  . . . . . 6-7 6-1 5’5 5’4 5-0 4-8 4-1 38 4-0 5'5 6'6 7-1 5-4
Legnagyobb közép—
Grösstes Mittel , 88 8-7 7-7 7-7 7-0 6 2 6'6 59 7-8 8-2 8-4 9-1 6'5

Év—Jahr . . . . 190C 02 17 07 79 14, 20 J 3 96 12 81 05, 19 20 15
Legkisebb közép—■ 
Kleinstes Mittel . 40 2-6 31 3-4 2-5 25 2'4 2-2 2 1 3-0 4-5 3 9 4*4

Év—Jahr . . . . 1880 82 82 86, 93 84 77 71 90, 92 95 97 02 79 75

A tábla megtekintéséből megállapítható, hogy egy-egy évtized még merő
ben elégtelen a felhőzeti viszonyok helyes feltüntésére, akár az abszolút érték, 
akár pedig az évi menet tekintetében. Ugyanis egyes évtizedekben a havi 
középértékek még másfél felhőzeti fokkal térhetnek el egymástól, ami rövidebb 
időszakból számított középértékek megbízhatóságára vet rossz fényt és más
részt még látjuk, hogy például az 1871—80 évtizedben a november a leg
borultabb hónap, holott ez az 50 évi közepek tanúsága szerint csak harmadik 
helyen áll borultság dolgában.

Mutatja továbbá ennek a meteorologiai elemnek kilengéseit, az I. tábla 
két utolsó sora, melyben az 50 év óta előfordult két szélsőséges hónap van 
feltűntetve. így például roppant feltűnő, hogy 1882-ben a februárius volt az 
évnek legderültebb hónapja 2 6  felhőfokkal, ez oly alacsony érték, amilyen 
csak kivételes nyári hónapban szokott előfordulni. Nem kevébbé szembeszökő 
az 1912 évi szeptember hónap nagy borultsága 7'8 felhőzettel. Látni való, 
hogy félszázad alatt egy-egy hónapnak az amplitúdója télen fölmegy 5 — 6 
felhőfokra és nyáron is még 4 fokra. Az abszolút szélsőségek ebben az idő
szakban 9 i  (1920 dec.) és 2 i  (1895 szept.).

Az évi közép folytonos emelkedése évtizedről-évtizedre a mellett látszik 
tanúskodni, hogy az anyag nem teljesen homogén és hogy a felhőzetet az 
utóbbi években nagyobbra becsülték, amihez kétségtelenül hozzájárult az új 
nemzetközi határozat, hogy a felhőzet nagyságának felbecsülésében a felhő
réteg sűrűsége nem vétetik figyelembe és hogy a sűrűség csak mint a fel
hőzet nagyságának számértékéhez írt kitevő jut kifejezésre. Ez a hátrányos
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körülmény azonban csak a felhőzet abszolút értékeiben nyilvánul és az idő
beli menetet kevésbbé érinti.

Az irodalomban nem igen találunk a felhőzetről a havi középnél rövi- 
debb időközökre vonatkozó összefoglalásokat, amelyek bizonyára mélyebb 
betekintést engednének ennek a meteorologiai elemnek struktúrájába. Azért 
pentádértékekre is kiterjeszkedtünk, sőt a pentádértékek fölépülésének meg
világítására még a derült és borult napok számát is állapítottuk meg pentá- 
donkint. A II. tábla első vízszintes sorában találjuk a felhőzet 50 évi pentád- 
értékeit, a második sorában a derült, a harmadik sorában a borult napok 
számát, melyeknek összeolvasásánál alapul szolgál az a nemzetközi meghatá
rozás, hogy a derült nap (7 +  2 -|- 9) : 3 számtani közepe kisebb 2'0-nál, a 
borult napé pedig nagyobb 8'0-nál. Ez a két sor tehát megmondja, hogy 
50 évben minden pentád 250 napja közül mennyi volt a derült és mennyi 
a borult nap.

Előre gondolható, hogy a menetben nagyobb szabálytalanságok fognak 
mutatkozni, ha rövidebb időegységre térünk át. Ez általános tétel, mely minden 
meteorologiai elemre érvényes. Úgy nagyjából a pentádértékek egymásutánja 
is azt a menetet mutatja, amelyet azelőtt a havi közepeknél is láttunk. De 
most mégis lehetséges lesz a jellemző vonásokat pontosabban meglátni, így 
a szélső értékek beálltát pontosabban meghatározni és néhány jellemző sza
bálytalanságot fölfedezni, melyek a havi közepekből nem derülhetnek ki.

Az év folyamán a legnagyobb borultság 7’4 december 3. pentádjára(12—16. 
napjaira) esik és az utána következő pentád borultsága is még 7'3. Tehát mond
hatjuk, hogy december közepén vannak az esztendőnek legborúsabb napjai. Ezzel 
vág a másik két rovat, mert a borult napok száma december 4. pentádjában 
emelkedik maximális értékére (130-ra) és a derült napok az előző pentádban 
minimális számukra (13-ra) szállnak le. Lehetetlen azonban észre nem venni, 
hogy a borultságnak még egy másik tetőpontja is van, mert a felhőzet kivált
képen januárius 2. pentádja után észrevehetően csökken, sőt januárius 
21—25-én 6'1-re száll le és nyomban utána a következő pentádban 7'0-ra, 
majd ezt követően 7*l-e emelkedik, amivel együtt jár a borult napok szapo
rodása, mely február elején megint 128-ra rúg, valamint a derült napok apa
dása 21-re, ugyancsak januárius végén. A két maximum közötti felhőzetmeg
fogyatkozás valónak látszik, mert három pentádra terjed és érdekes mellék
jelenség, hogy ugyanabból az 50 évből számított légnyomáspentádok értékei 
ugyancsak a januáriusi 4. és 5. pentádjában kulminálnak, amikor a felhőzet
nek most említett csökkenése áll be.

Februárius 2. pentádjától kezdve a felhőzet fogyása állandóan tart és 
azzal egyező a derült, illetőleg borult napok viselkedése is. Feltűnő ugrás 
mutatkozik május 1. pentádjáról a 2. pentádjára, a felhőzet 5’1-ről felszökik 
5-8-ra, a derült napok csökkennek 51-ről 20-ra. Erről nem tudni, vájjon ez 
állandó megmaradó sajátosság-e vagy sem. Tény az, hogy 5 évtized közül 4 
van olyan, midőn a második májusi pentádérték nagyobb az elsőnél. Mélyeb
ben fürkészve ezt a jelenséget, azt találjuk, hogy május 2. pentádjára esik 
legtöbbször a légnyomás havi minimuma, nevezetesen a 6. májusi pentád 
közül a 2.-ra 15-ször, tehát majdnem kétszer gyakrabban, mint a többi pen
tádban, ami alkalmasint a sűrűbb depressziójárással hozható összefüggésbe.

Sokkal reálisabbnak látszik a felhőzet menetében a júniusban mutat
kozó szabálytalanság mint állandó klimavonás. A felhőzet az első pentád után 
növekszik és csak az utolsó pentádban megy megint lefelé, vagyis a felhőzet 
csak a hónap végén éri el megint azt az értéket, melyen már a hónap elején 
volt. Ami kétségtelenül összefügg a júniusi hőcsökkenéssel.

A felhőzet évi minimumának időpontját a pentádértékek tanúsága szerint 
augusztus végére tehetjük, de ezidőtájt az értékek alig változnak szeptember
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2. pentádjáig bezáróan, úgy hogy kétségtelennek látszik, hogy a legderültebb 
napok augusztus két utolsó és szeptember két első pentádját foglalják le. 
Megerősíti ezt, hogy a derült napok maximális száma (99) szeptember 2. pen- 
tádjára esik, a borult napok minimuma (12) pedig augusztus 19—23-ra. A 
szeptember 28—október 2. körül beálló felmelegedés (vén asszonyok nyara), 
mely az egyidejű hőmérsékleti pentádértékekből kétségtelenül megállapítható, 
a felhőzetben nem mutat inverziót, úgy hogy ezt a hőmérsékleti felmelegedést 
nem mint a besugárzásból, hanem a légáramlásból eredőnek lehet tekinteni.

Végül arra nézve is tettünk kísérletet, vájjon nem lehetne-e a felhőzet 
fokát a derült és borult napok számából meghatározni. Egy derült napnak 
(napi közép 0 és 1*7 között) átlagos felhőzetét 0'83-nak vehetjük, egy borult 
napét (napi közép 8'3 és 10 0 között) pedig 9’17-nek; a kettő közé eső 
vegyes nap átlagos felhőzetére jut 5 0. Ha bizonyos n számú napokból álló

II. Tábla. 50 évi ötnapos felhőzeti átlagos értékek és a derült meg borult napok 
száma Budapesten 1871— 1920. — Tafel II. 50-jährige Pentadenmittel der Be
wölkung und Anzahl der heitern und trüben Tage in Budapest 1871 — 1920.

I. 1 -5 6-10 11-15 16—20 21— 2 r 26-30 1. 3 1 -  
ÍI. 4 5 -9 10-14 15—19

Ötnapos átlag — 
Pentadenmittel 7-1 7 0 6-8 6 5 6-1 70 7-1 6-6 58 5*8

Derült napok—
Heitere Tage . . 23 33 33 36 38 21 29 31 36 38

Borult napok—
Trübe Tage . . 118 120 110 109 99 119 128 107 85 78

26—30 31—V. 4 6 -1 0 11—15 16-20 21—25 26-30 V. 3 1 -  
VI. 4 5—9 10—14 15-19 20-24 25-29

5'4 5-1 5-3 5-0 4'8 4-9 47 45 4-6 5'3 5-0 4-9 4’4

37 51 20 40 47 39 50 55 47 32 33 39 56

65 53 62 42 34 40 38 33 29 46 41 38 26

VI. 30—
VII. 4. 5—9 10—14 15—19 20—24 25-29 VII. 3 0 -  

VIH. 3 4 -8 9—13 14—18 19—23 24—28 Vffl. 29 
-IX . 2

4-3 4-5 43 3-8 40 4 1 37 4-2 4-2 4-1 3-4* 35 36

68 55 55 66 74 72 74 67 75 67 96 86 97

33 31 24 15 26 31 19 32 27 25 12* 18 28



3-7 8-1 2 13—17 18-22 23-27 IX. 2 8 -  
X. 2 3 - 7 8 -12 13—17 18-22 23-27 X. 2 8 -

XI. 1 2—ß

3-6 4-3 4-1 4-1 45
1

48 5-4 5-2 5 1 5-6 6-1 5-8 6-2

99 73 73 75 74 66 46 57 57 49 46 43 37

34 43 33 45 51 54 64 51 63 75 93 82 96

7—11 12—16 17-21 22—26 XI 2 7 -  
XII. 1 2-6 7-11 12-16 17—21 22—26 27—31

6 6 6 6 6-7 6 ’6 7-2 69 7‘t 7-4 7-3 6-9 6-9

31 30 27 32 26 27 31 13* 21 34 34

105 103 110 111 129 118 121 126 130 123 119

időszakban előfordult d derült, b borult és v vegyes nap, akkor abban az 
időszakban az egy napnak megfelelő átlagos felhőzet /  kifejezhető a követ
kező képlettel:

0-83 d  - f  9'17 - f  5 0  v 
'  n

ha föltesszük, hogy az egyes értékek csoportosulása az itt szereplő jellemző 
átlagértékektől föl- és lefelé egyenlő. Mivel n =  d  -f- v, a vegyes napok 
kiküszöbölése után

/  =  5 0  +  4'17 n

Ha ezt a képletet föl akarjuk használni az évi felhőzeti közép kiszámí
tására az itt tárgyalt 50 évi időszakból, tekintve, hogy n =  18261, d — 3506, 
b — 4820, kapunk /  számára 5 3  értéket, míg az észlelés szerint az évi közép 
5'4. A nyári évszakra alkalmazva ezt a képletet, a megegyezés a számított 4‘4 
és az észlelt 4 ’3 érték között ugyanakkora, míg a téli évszakban a számított 
érték 6 ‘4 az észlelt értéknél 0'3-del kisebb. Ennek a kevésbbé kielégítő meg
egyezésnek okát alkalmasint abban találjuk, hogy télen a derült és borult 
napok eloszlása az itt használt jellemző szám körül nem elég szimetrikus.

Fraunhoffer és Róna.

Az orosz meteorologiai intézet 75 éves története.
A meteorologiai intézetek legtöbbje a múlt évszázad 50-es éveiben alakult, 

vagy az azt követő évtizedben. Az orosz intézet egyike a legrégebbieknek, alapítási 
éve 1849-re nyúlik vissza, és így 1925-ben háromnegyed évszázados fennállását 
ünnepelte. Régi dicsőségteljes múltra tekint vissza és hogyha ma igen sok tekin
tetben nagyon is szomorúak Oroszország közállapotai, az bizonyos, hogy nem egy 
tudományos intézete méltó utódja a cári Oroszország nagyszabású alkotásainak. 
Ezek közé tartozik az Observatoire Géophysique Central is Léningrádban. Ha meg
nézzük ennek a régi intézetnek orosz nyelven megjelent kiadványait, ha számba 
vesszük azt, hogy mennyit publikálnak az orosz tudósok otthon és külföldön a 
„Meteorologische Zeitschrift“-ben, a „Monthly Weather Rewiev“-ben és egyebütt,



valamint, hogy nemzetközi kongresszusokon mily sok orosz meteorologus vesz részt 
és szerepel értékes előadásokkal és előterjesztésekkel, azt kell mondanunk, hogy 
ezen a téren örvendetesen még „békebeli“ állapotok vannak.

A jubileum alkalmából egy kis füzetkét1) adott ki az intézet, amelyben 
vázolja annak fejlődését és a mai állapotát. Minket magyar meteorologusokat is 
közelről érdekel egy másik intézet fejlődése és ezért rövid vonásokkal ismertetni 
óhajtjuk e minden politikumtól mentes igen tárgyilagos jubilemi füzetkét.

Oroszországban az első rendszeres meteorologiai feljegyzések 1725 március 
10.-én kezdődtek és egyidejüek az orosz tudományos akadémia alapításával. 
1742-ben Abo, 1762-ben Riga, 1779-ben Moszkva-, Varsó-és 1785-ben Okhansk-ban 
indultak meg a rendszeres észlelések. 1800-ban, tehát jóval a mannheimi meteorologiai 
társaság és hálózat megalakulása után (1783), az Akadémia megalakítja 8 állo
másból álló hálózatát: Riga, Moszkva, Jekaterinburg, Szaratoff, Kiew, Kazán mel
letti Neardovo, Vologda és Nikolaevszk a hálózat szemei.

1830-ban Humboldt A. meglátogatta Kupffer szentpétervári akadémikust és 
inspirálta egy földmágnességi obszervatórium létesítésére, amely 1835-ben meg 
is kezdette működését. 1849 július elsejével életre kelt az Observatoire Physique 
Central amelynek feladatává tétetett az egész országra terjedőleg kutatás tárgyává 
tenni annak geofizikai feltárását, de különösen meteorologiai és földmágnességi 
kikutatását. Az újonnan megalakult intézet, élén Kupffer igazgatóval, hét tagból 
állott. Az alapító igazgatót 1865-ben Kaemtz követte, aki azonban csak két évig 
volt az intézet élén. Ezen idő alatt történtek Oroszországban az első tudományos 
léghajó felszállások: 1868 május 21. és 24.-én amelyeket Pykatcheff rendezett. 
Ettől a céltudatos kutató úttól eltekintve, az első léghajófelszállás Oroszországban 
1804-ben volt, a szentpétervári tudományos adadémia rendezte és a tudós, kinek 
nevéhez fűződik, Zakharov,>.

1868-ban Wild vette át az intézet vezetését és igazgatósága alatt az immár 
igen jól megalapozott intézet naggyá fejlődött. Alatta készültek a kiválóan meg
szerkesztett normálműszerek, több új műszert talált fel, műszereket hitelesítettek és 
Wild már ekkor a normálbarométerével 7100 mmnyi pontosságot ért el. 1870-ben 
megindítja a Meteorologia Repertóriumát, amelyben kiválóan értékes, a meteorologia 
és geofizika sok ágára kiterjeszkedő értekezések jelentek meg. Összesen 17 kötetet 
adott ki Wild, 1872-ben indítja meg a napi időjárási távirati jelentések kiadását, 
1875-ben rendszeresíti a viharjelzést, 1890-ben ugyancsak Wild hozza be a hótakarító 
szolgálatot és 1892-ben pedig a mezőgazdaság érdekében létesít egy osztályt inté
zetében és megindítja a havi bulletint. Az ő igazgatása alatt jelentős szerepe volt 
az intézetnek a nemzetközi meteorologiai bizottságban éppen Wild révén, úgy
szintén a nemzetközi sarki bizottságban, valamint a nemzetközi mérték- és súly
konferenciában is.

1895-ben Wild betegeskedése miatt megvált állásától és utóda az ugyancsak 
kiváló Rykatcheff lett. Az ő működése főképen a hálózat tökéletesítésére terjedt 
ki és iparkodott a nagy összegyűjtött anyagból a legértékesebb részeket kivonatolni 
és már 1900-ban ennek látható eredményeként megjelent Oroszország klimaatlasza 
című hatalmas munka, amilyent abban az időben még egyetlen állam sem jelen
tetett meg és a németek is csak évtizedek múltán adták ki az ő klimaatlaszukat. 
Az orosz klimaatlasz minden időknek elsőrendű klimatológiai alkotása. Ugyancsak 
Rykatcheff nevéhez fűződik a felsőbb légrétegek oroszországi rendszeres kutatása 
is és 1902 óta történnek Pavlovszkban a pilotballon és ballonsonde-megfigyelések, 
de 1913-ban német mintára önálló aerológiai obszervatóriumot rendeztek be. 
Ugyancsak ezen l 1/2 évtized alatt igen nagy arányú volt a földmágnességi kutatás 
is és az egész orosz birodalomban, valamint Szibériában a Csendes Óceán partjaiig 
végeztek felméréseket és kutatásokat. 1904-ben Szent Pétervárott ülésezik a nemzet
közi aeronautikai kongresszus, amely később a Felsőbb Légrétegeket Kutató Nemzet
közi Bizottsággá alakult át.

Hatalmas fejlődést mutat a napi időjárási térkép; már 1912-ben felöleli az 
egész hatalmas birodalmat a Csendes óceánig, tehát a föld szilárd felületének igen 
nagy részéről kaptak naponta időjárási adatokat, mielőtt a rádiószolgálat megindult

2) R. S. F. S. R. Observatoire Géophysique Central. Léningrad 1849—1925. Léningrad 
1925. (19 oldal. 15 képpel.)
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volna. A vízrajzi meteorologiai szolgálat is ebben az évtizedben fejlődött ki, amely 
egyúttal igen nagy jelentőséget nyert a birodalom európai részének északi tengeri 
partszegélyén szervezett jégszolgálat által.

Rykatcheff halálával 1913-ban ismét nagy ember vette át az intézet igaz
gatását és további fejlesztését. Galitzin herceg lett utóda, akinek geofizikai kuta
tásai révén már addig is igen kitűnő hírneve volt. Az általa szerkesztett fotografiailag 
regisztráló szeizmográf a legkitűnőbb alkotások közé tartozjk, az amelynél Galitzin 
alkalmazott először mágneses lengéscsillapító szerkezetet. Ő indította meg az orosz 
intézet geofizikai kiadványait, amelyek igen sok értékes tanulmányt tartalmaznak. 
Alatta különösen az elméletet! meteorológiai kutatások voltak sokoldalúak és 
külön erre a célra megalakította a geofizikai elméleti kutatások osztályát.

1914-ben kitör a háború. Ekkor a meteorologiai intézetet ugyancsak bevonják a 
hadiszolgálatba és kezdettől fogva nagyarányú a hadi meteorologiai szolgálat. 
Onnan igazán nem a lövész árokból kellett visszahozni a meteorologusokat. Az az 
energikus munka, amelyet az orosz meteorologusok az aviatikái katonai keretben 
kifejtettek, meghozta ott is gyümölcseit, bár kétségtelen, hogy úgy az orosz, mint 
a francia meteorologusok is sokkal nehezebb helyzetben voltak a meteorologiai 
hírszolgálatot illetőleg, mint a központi hatalmak.

Galitzin herceg kezdeményezésére az intézet kibővült házinyomdával és lito
gráfiával, valamint egy nagyszabású műszerjavító és tervező műhellyel, amely ugyan
csak első sorban a hadsereg érdekeit szolgálta. 1915-ben Galitzin herceg parancs
noksága alatt megszervezik a külön frontbeli meteorologiai szolgálatot, amely 
katonai meteorologiai különítmény a háború után sem szűnt meg teljesen, hanem 
ma is mint az orosz intézet egyik osztálya működik tovább.

Galitzin hercegnek halála (1916 május 17) nagy veszteség volt az intézetre, 
emlékét az intézet ma is nagy szeretettel őrzi és úgy emlékezik meg működéséről, 
mint aki első rendű tudós és szervező tehetség volt, akinek igazgatói működése 
bár csak 3 évre terjedt, mégis hosszú időre megadta az intézet további fejlődésének 
irányvonalait. Utóda Kryloff lett, azonban csak 1917 végéig maradt állásában. Ezt 
az időt követte az a szomorú időszak, amikor azt hiszem, az emlékkönyvecske 
írója is csak leginkább fátyolt szeretne borítani a történtekre. Szószerint idézem az 
erről Írottakat:

„La période comprise entre 1917 et 1921 pourrait étre caracterisée comme 
période de réorganisation intérieure de l’Observatorie Physique Central.“ Mily sokat 
mondanak ezek az üres sorok.

Végre 1921 június 21-én megjelent népbiztossági rendeletben az intézetre 
bízták ismét az egész birodalom meteorológiai szolgálatának irányítását. Obolensky 
lett ezen év márciusában az intézet igazgatója és az újjászervezés az ő nevéhez 
fűződik. Újjá kellett szervezni a háborúk, súlyos forradalmak által leromlott és 
szétzülött hálózatot. Óriási feladat volt, amelyet azonban fényesen oldottak meg, 
amint azt az állandóan megjelenő orosz kiadványokból láthatni. De vegyük hozzá, 
bármily nagy feladat is volt az, még is aránylag könnyen ment, mert két dolog 
megvolt hozzá: az egyik a megfelelő tudományosan kiképzett elég nagyszámú 
tisztikar, a másik a teméntelen sok pénz — de honnan vette az állam ? Ezek nélkül 
pedig senki sem tud csinálni semmit. Ezen új korszak alatt keletkezett Novaja Semlján 
a mágnességi és meteorologiai obszervatórium. Szeptemberben az Utrecht-ben 
tartott meteorologiai nemzetközi igazgatói értekezleten is már részt vesznek az 
oroszok és az igazgató helyett Schoenrock az intézet kitűnő tagja képviseli az 
orosz intézetet. Az újjászervezés alatt volt ekkor egy idő, amidőn az intézet súlyos 
anyagi gondokkal küzdött, nem átallották sebeiket a külföld elé is vinni, kérve a 
a tudományos testvérintézetek támogatását (műszereket, könyveket, kiadványokat 
kérték), de ezen a súlyos időszakon mihamarabb túlestek. Gyors egymásutánban 
változnak az igazgatók, ami az ottani kormányzati rendszer, valamint az intézetnek 
előttünk teljesen ismeretlen belső szervezete mellett természetes is. 1924-ben Weinberg 
lett az igazgató, az ő nevéhez fűződik az újabb nagyszabású berendezkedés a 
mágnességi kutatások újbóli felvétele körül. 1925-ben betegsége miatt az igazgatói 
állásáról leköszönt, de mint magnetikus megmaradt az intézet szolgálatában. Utóda 
Friedmann lett, akihez nagy reményeket fűztek. Neki a sok külön intézetre és 
szervezetre tagolt orosz meteorologiai intézeteket és obszervatóriumokat sikerült — 
úgy mint Németországban is — egy plattformra hozni és az 1925 május havában



tartott orosz meteorologiai igazgatók értekezletén egyöntetű munkaterv alakult ki. 
Az egymástól független igazgatók bizonyos barátai és hivatali összmüködésre egye
sültek és ezen időtől fogva ismét úgy működnek az orosz államok sok apró intézetei 
és obszervatóriumai, mint egy óramű. Mindegyik egy önálló intézmény, azonban 
bizonyos dolgokat egyiknek úgy kell végezni, mint a másiknak. Ezen kívül azonban 
önálló kutatási szabadtere van minden intézetnek.

Az intézet szervezete ekkor így alakult: Igazgató két aligazgatóval, a kik közül 
az egyik tudományos ügyeket intéz, a másik csakis pénzügyi és adminisztratív 
dolgokban intézkedhetik. Rajtuk kívül az igazgatónak munkatársa a tudományos titkár.

Általános jellegű tudományos mértékek dolgában a tudományos tanács dönt. 
amelynek az intézet tudományos személyzetének vezetői a tagjai. A szakmunka 
megoszlására a következő tudományos osztályok vannak:

1. Szakosztály. Elméleti geofizikai,
2. V Kísérleti geofizikai,
3. V Földmágnességi,
4. Műszerhitelesítési.
Ebben a műszerhitelesítési szakosztályban mint normálműszer van: két drb 

Vioo mmnyi pontosságot elérő higanyos légsúlymérő, egy Rordanz f. anemográf, 
amely a szél lökéseit is feljegyzi, egy rotációs gép anemométerek hitelesítsére, 
hygrométerek hitelesítésére való berendezés, elektromosan aspirált hőmérő, amellyel 
a földfelszín felületén V ioo0 pontossággal lehet a hőmérséklet változásait mérni.

5. Szakosztály. Klimatológiai kérdésekkel foglalkozik.
6. Szakosztály. Az állomáshálózat osztálya, amely három alosztályból áll:

a) meterologiai állomások,
b) aerologiai állomások,
c) megfigyeléseket feldolgozó szakosztály (évkönyv-készítés, bulletinek 

stb.). Ez a hármas szakosztály látja el az egész országot műszerekkel, dolgozza fel 
az évente megjelenő hatalmas «Annuaire» részére az egybegyült anyagot.

7. Szakosztály. Az időjárási jelentéseket adja ki és ennek alosztályai bepil
lantást nyújtanak a munkába.

a) megfigyelési anyaggyűjtés,
b) napi időjárási térkép kiadása,
c) havi jelentések,
d) hosszú időre szóló jóslatok kiadása.

Az intézetben elég tudományos személyzet állván rendelkezésre, igen behatón 
foglalkoznak a hosszú időre szóló prognózisok kérdésével is. Vizsgálatok folynak 
a Néva jégviszonyaíról és áradásairól.

8. Szakosztály. Katonai meteorologia.
* * *

Az intézet könyvtára 60.000 kötetre rúg. Az intézetben három tudományos 
bizottság is működik: Aktinométriai, elektromágnességi és a meteorologia gyakor
lati alkalmazásával foglalkozó.

A pavlovszki (jelenleg Sloutzk) obszervatórium 1877-ben alakult Wild tervei 
szerint. Éppen mostan ünnepli fennállásának 50-ik esztendejét. Ez az obszervatórium 
évtizedek óta a földmágnességi kutatásnak mindig egyik legkiválóbb helye volt, 
ahonnan nemcsak értékes megfigyelési sorozatok kerültek ki, hanem mindenkor 
nagy lépésekkel vitték előbbre a föld mágneses kutatását. De nemcsak mágnességi, 
hanem igen számottevő meteorologiai kutatásokra tekinthet vissza a most jubiláló 
pavlovszki obszervatórium. Már csak a sugárzási megfigyelések is mintegy 35 éve 
folynak, még pedig úgy a napsugárzást, mint az éjjeli hőkisugárzást illetőleg és 
mindezek a legkülönbözőbb módszerekkel és eszközökkel.

A cári Oroszországból megmaradt hatalmas intézet, amint látjuk, 1917 - 1920 
között a legsúlyosabb időket élte. Ma szerencsésen már megállapodott és újra 
teljesítheti sokoldalú hivatását, de hogy bizonnyal olyan viszonyok között, amelyek 
nem irigylendők, azt nem kell külön hangsúlyoznunk. A jubileumi füzetkében alábbi 
statisztikai adatok vannak: ezek egyike-másika hihetetlen méretekre vall.

Az intézet belső tagjainak száma 324. Évi költségvetése 225.000 rubel. 
1917—1924 között a műszerhitelesítési osztály összesen 17.067 darabot hitelesített,
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1924-ben a napi időjárási jelentésekben kiadott meteorologiai megfigyelő állomások 
száma 169 orosz és 192 idegen, összesen 362. A hálózat a következő állomásokból 
alakul k i:

40 aerologiai állomás,
19 obszervatórium, jelenlegi fundamentális állomások,
49 önjelző műszerekkel felszerelt állomás,

475 Il-od rendű állomás,
______ 240 HI-ad rendű állomás (csapadékmérő állomásokon kívül!)

összesen: 823 állomás.
Az intézet a következő időszakos kiadványokat jelenteti meg:
1. Évkönyvek, 2. Geofizikai dolgozatok, 3. Napi időjárási térképek, 4. Tíz

napos időjárási bulletinek, 5. Meteorologiai folyóirat, 6. Földmágnességi és légköri 
elektromossági jelentések, 7. a pavlovszki obszervatórium aeorologiai megfigyelé
seinek eredményei.

* * *

Az orosz intézet kiadványai, sajnos legnagyobbrészt csak orosz nyelven 
jelennek meg és sok értékes dologról nem tudunk kellőképen tájékozódni. Még 
3 —4 év előtt annyira sovének voltak, hogy kiadványaik kizárólag orosz nyelven 
jelentek meg és még hozzá a cirill betű még nehezebbé tette a hozzáférhetőséget. 
Újabban mindjobban angol, francia, sőt németnyelvű kivonatokat is publikálnak 
és így a tudományos eredmények közkinccsé válhatnak. Hozzászólhatnak azok a 
szakemberek, akiket egy-egy kérdés érdekel. Elismeréssel vagyunk az orosz meteoro- 
logusok munkája iránt. El kell ismernünk, hogy az a tudományos munka, amelyet 
az orosz meteorologusok ügy a múltban mint a jelenben kifejtenek, mindenki sze
mében értékes és jelentős, mert azt nem lehet tagadni, hogy az a legkomolyabb 
tudományos törekvéseket tükrözteti vissza. Dr. Réthly Antal.

Egy negyedszázados meteorológiai felfedezésről.
A tudományos folyóiratok sokféle irányban működhetnek közre a tudományok 

fejlesztésében. Meggyőződésünk szerint értékes munkát végeznének többek közt az
által is, hogy olykor visszapillantásokat vetnének a tudomány történetének egiyes ki
magasló eseményeire. Kivált helyesnek véljük a nagyobb fontosságú fogalmak kelet
kezését, kifejlődését és bevezetésüknek jelentőségét időnként egy-egy alkalmas pont
ból megvilágítani. Az ilyen visszapillantás nem csak mint az aktualitás erejével bíró 
és ezért igen hatékony ismeretterjesztő eszköz lehetne becses, hanem abban is közre
működhetnék, hogy a szemünk előtt alakuló fogalmakról helyes történeti érzékünk 
fejlődhessék ki; így tehát mindenképpen a tudomány további virágzásának az útját 
egyengethetné.

A következőkben néhány sorban kísérletet teszünk arra, hogy a meteorológiai 
tudományt ebben az irányban is szolgáljuk. Kötelességünknek tartjuk ugyanis, hogy 
ne hagyjuk megemlítés nélkül azt az évfordulót, amelyhez az egyik igazán fontos 
meteorológiai felfedezés eléikezett: az, amelyet A. Wegener „az aerológia legnagyobb 
felfedezésének“ nevezett el. Ezelőtt 25 esztendővel történt, hogy az aerológia új fegy
vereinek segítségével Assmann és Teisserenc de Bort a sztratoszféra fogalmával aján
dékozta meg a meteorológiát.

Negyedszázaddal ezelőtt még az volt az általános hiedelem, hogy a levegő hő
mérséklete a magassággal általában fogy és inverziók csak néhol, inkább alacsonyabb 
rétegekben, szabálytalanul és csak vékony levegőlemezekben léphetnek fel, bizonyos 
magasságtól kezdve pedig egészen a légkör határáig olyan egyszerű törvény írná le 
a hőmérséklet menetét, hogy egyenlő emelkedésekkor egymással egyenlő hőcsökke
néseket kell találnunk, amelyeknek értéke az ú. n. adiabatikus hőmérsékleti gradiens
nek felel meg (kb. 1° C. hősüllyedés minden 100 méternyi emelkedés után). Azt a



régi századokban dívott véleményt1) pedig akkoriban túlhaladottnak tartották, hogy 
bizonyos igen magas légrétegek kozmikus hőhatások folytán rendszeresen melegeb
bek lehessenek az alattuk fekvőknél. Holott ma már ismét közelebb állunk bizonyos 
tekintetben ehhez a régi felfogáshoz: csupán a magaslégköri inverziót ma persze nem 
naiv módon az égitestek közellétéből magyarázzuk, hanem légkörünk termikus ház
tartásának körülményeivel indokoljuk és kísérleti adatokkal bizonyítjuk.

A folytonos lineáris hőmérséklet-csökkenés elméletével szemben Helmholtz-nál 
találunk első ízben kétségeket, aki indirekt okoskodást alkalmazott ennek a nézetnek 
a megingatására. Megjmutatta ugyanis, hogy a konvekciós egyensúlynak megfelelő 
hőcsökkenés már igen hamar (kb. 27—28 km. magasságban) az abszolút 0-fok eléré
séhez vezetne és így e feltevés teljesedésekor az atmoszféra magasságának sokkal 
szerényebbnek kellene lennie, mint aminő a valóságban. A problémának észlelési 
adatok bizonyító erejével való tisztázása azonban csak a huszadik század hajnalán 
vált lehetővé. Atmoszféránk höviszonyainak ismeretében ez a nagyjelentőségű for
dulat akkor következik be, amidőn Teisserenc de Bort 1902. április havában publikálja 
több száz sztratoszférikus ballons sondes megfigyelésének eredményeit,2) majd pedig 
három nappal később a berlini akadémiában is konstatálják a magaslégköri diszkon
tinuitás létét, amidőn Assmann a „ballons sondes“-ok mai alakjával végzett kísérleteit 
ismerteti.3) A francia és a porosz akadémiából, a tudományos viiág e két gyújtópont
jából, gyorsan terjedt el a Ch'rus-réteg feletti hőmérsékletviszonyokról szóló felfede
zés. A „Meteorologische Zeitschrift“ olvasóinak maga Julius Hann mutatta be még 
az 1902. év folyamán. Nálunk Róna Zsigmond ismerteti az aerológiai kutatások ered
ményeit a Természettudományi Közlöny C. pótfüzetében.4) A magaslégköri inverzió, ille
tőleg izotermia tanának elterjedése mégsem ment egészen símán, mert az a tény, 
hölgy a légburok a neki jutó hőenergiát nagyrészben a földfelszín kisugárzásának 
köszöni, ezidőben már mélyen bevésődött a tudományos gondolkodásba. Nem szabad 
tehát csodálnunk, hogy Teisserenc de Bort nagy felfedezését szigorú kritikával fogad
ták. A régi „ballons sondes“ megfigyelések ellen ugyanis azt az ellenvetést hozták 
fel, hogy ezek az állandó térfogatú ballonok lassudó mozgással emelkedtek és így éppen 
a kritikus magas rétegekben már csak olyan csekély sebességgel mozoghattak, ami a 
hőmérsékleti adatok becsét megcsorbíthatta. A magukkal vitt hőmérők állása eszerint 
már nem csupán hővezetés, hanem tetemes hőbesugárzás hatását is jelezte volna, 
minek folytán megbízhatatlan és inkább túlmagas adatokat szolgáltathatott. Ez az 
ellenvetés csak lassanként némult el teljesen. Akkor ugyanis, amidőn Teisserenc de 
Bort napnyugta után felbocsátott papírléggömbökkel jutott erre vonatkozó bizonyí
tékok birtokába, mert éjjel az inszolációs hatás nem hamisíthatta meg a meteorográf 
hőmérsékleti görbéjének alakját; másrészt pedig midőn Assmann az állandó felhaj
tású rugalmas ballonokat állította a magaslégköri kutatás szolgálatába.

Nagyon érdekes Hellmann-nak 1902. június havában tett megjegyzése, amely 
szerint a szóban lévő magasságokban a levegő már annyira ritkult állapotban van, 
hogy terr.iomctrikus hövezetőképessége már csaknem akkora, mint a vörösrézé. 
Ennélfogva a hőmérsékletek gyorsan egyenlítődnek ki ezekben a jólvezető rétegekben 
és jelentősebb hőmérsékleti különbségek tartósan csak az áramlások mentében állhat

*) Lásd pl. Hevenessy Gábor meteorológiájának dr. Hllle A. tollából a lapok hasáb
jain megjelent érdekes ismertetését. (1926.)

3) Comptes Rendus de l’Académie des Sociences 134. kötet, 987. lap.
3) »Sitzungsberichte« az 1902. május 1-i ülésről.
4) Teljesség végett emlíjük, hogy Teisserenc de Borinak már néhány évvel előbb is

volt a sztratoszférikus inverzióra nézve egy észlelése, mielőtt a most jubiláló korszakalkotó 
közlésével a nyilvánosság elé lépett. Ugyanis a trappesi magánobszervatóriumában végre
hajtott egyik felszállása alkalmával már 1899. január 8-án észlelte a sztratoszférikus inver
ziót és így ezt a napot tekinthetjük annak, amelyen első ízben jutott az emberi szellem a 
magas légköri inverzió nyomára. A felfedezés helyessége azonban csak az 1902. és 1903. 
év folyamán vált elvitathatatlanná, amikor a tudományos közvéleményt valóban meg is 
hódította. .
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nak fenn, az áramlási fonalak irányára merőlegesen ellenben izotermiának kell ural
kodnia. Ezt a nagyfontosságú észrevételt Hellmann annak igazolására aknázta ki, 
hogy a sztratoszféra függőleges izotermiája elméletileg is indokolható, mihelyt ki
zárólag vízszintes irányú áramlásokat (illetőleg nyugalmat) feltételezünk ezekben a 
rétegekben. Ma inkább fordított irányban értékesítjük Hellmann gondolatát és- a sztra
toszféra hőmérsékleti adataiból következtettünk ennek a rétegnek arra a tulajdonsá
gára, hogy benne alig érvényesül már a troposzférát annyira jellemző vertikális 
konvekció.

Az 1902. esztendő végétől kezdve már örvendetesen gyors ütemben halmozód
tak fel a sztratoszférára vonatkozó legkülönbözőbb irányú újabb ismeretek. Már Teis- 
serenc de Bort első közlésében olvasunk arról, hogy a sztratoszíérahatár magassági 
fekvése a.pillanatnyilag uralkodó időjárási helyzettől függ. Nevezetesen a nagyobb lég
nyomás alatt álló vidékeken a sztratoszíérikus rétegek magasabban helyezkednek el, 
mint a depressziós területeken. (Teisserenc de Bort a depressziók elő- és hátoldala 
közt ebben a tekintetben még nem ismerte fel a különbséget.) 1905-ben Teisserenc de 
Bort háromévi gazdag észlelési anyaggal lép a francia Akadémia elé, amely az eddi
giek megdönthetetlen támasztékát nyújtja.5) Ugyanebben az esztendőben a minap el
hunyt kiváló tudós, A. de Quervain, már arról értekezik,6 hogy mekkora lehet a lég
körünkben észlelhető legnagyobb hideg, amelyet immár a sztratoszférahatár leg
magasabbra nyúló boltozatain kell keresni: tehát elsősorban a sztratoszféra határ
rétegének azokon a vidékein, amelyek a jól fejlett téli kontinentális anticiklonok cen
trumának tájékát borítják. Arról azonban még nincs tudomása, hogy az alacsonyabb 
földrajzi szélességeken a troposzféra magasabbra nyúlik és itt még) alacsonyabb tem
peratúrák rejtőznek.7) A troposzféra és sztratoszféra szavak sem fordulnak még elő 
dolgozatában, holott Quervain munkatársa volt Teisserenc de Bort-nak, aki ezeket az 
elnevezéseket is megalkotta. Ugyanekkor a nemzetközi aerológiai kutatás vezetője, 
Hergesell, még csak „magas meleg réteg“ körülírással említi a sztratoszférát. Her- 
gesell kevéssel utóbb már a világszerte végzett aeorológiai megfigyelésekből merít, 
kutatja a sztratoszféra nedvességi és szélviszonyait és kimondja, hogy az ottani 
viszonyok élesen különböznek a troposzféra legfelsőbb rétegeinek viszonyaitól. 
(„Neue Beobachtungen über die meteorologische Verhältnisse der hohen wärmeren 
Luftschicht“. Beiträge zur Phys. d. freien Atm., 1905., 3. füzet.)

❖

Az anyag nagy kiterjedése miatt le kell mondanunk arról, hogy a sztratosz
férára vonatkozó ismeretek további kibontakozását is a történeti fejlődés medrében 
ismertessük. Legyen szabad azonban néhány vonással a sztratoszférára vonatkozó 
mai tudásunk rövid kompendiumát ideiktatni.

A magaslégkör hőmérsékleti viszonyainak felkutatása tehát avval az annak
idején igen meglepő eredménnyel szolgált, hogy a Cirrus-régió felett a hőcsökkenés 
rendszeresen megszűnik és helyét nagy közelítéssel izotermia foglalja el, amelyet az 
elmélet a sugárzási egyensúly bekövetkezésével magyaráz meg. (Humphreys, Gold, 
Emden, Wegener.) így a légkör hőmérsékleteloszlásának a vizsgálata adta az első 
okot arra, hogy az addig egységesnek felfogott légkört két, merőben különböző gömb
héjra (pontosabban inkább úgy mondhatnék: geoidhéjra) szétszeltnek tekintsük, ame
lyeket Teisserenc de Bort elnevezésével élve, troposzférának, illetőleg sztratoszférá
nak nevez a tudomány. Ezek közül a belsőt (az ú. n. felhőövet, vagy troposzférát) a 
vertikális hőcsökkenés törvényének túlnyomó érvényesülése jellemzi, (leszámítva a 
szerény terjedelmű és ephemer életű rendellenességeket, a hőmérsékleti inverziókat).

5) Comptes Rendus, 140. kötej, 467. lap.
6) Meteorologische Zeitschrift, (1905.) 279. lap.
7) Erről Berson 1909-ben szerzett bizonyítékot az egyenlítő közelében felbocsátott 

regisztráló léggömbökkel.



A külső gömbhéjban ellenben a vertikális hőcsökkenés törvényének a hatalma meg
törik, jelentékenyebb hőmérsékleti különbségek egyáltalában nincsenek, jó közelítés
sel izotermia tapasztalható.

A troposzféra és sztratoszféra fogalmi különválasztására tehát a hőmérsékleti 
mezőben észlelt diszkontinuitás vezetett. A két réteg közötti különbségek azonban 
sokkal mélyebben fekszenek mint egyedül ennek az egy meteorológiai elemnek a 
viselkedésében. Mert a légkör e két tartománya nem csak a hőmérséklet-eloszlás tör
vényeiben különbözik egymástól, hanem a bennük uralkodó egyéb fizikai viszonyok
ban is. Már idéztük Hcrgesell-nek erre vonatkozó úttörő megállapítását, legyen szabad 
még felemlíteni a következő részleteket. A légáramlási viszonyokat elsősorban a füg
gélyes mozgási összetevő eltűnése jellemzi. A sztratoszféra alacsonyabb rétegeiben 
(a szubszírutcszférában) a légáramlás közepes erőssége sokkal kisebb, mint a tro
poszférában, amelyben a közepes szélerősség annál nagyobb, minél magasabb réteget 
vizsgálunk. így ebben a tekintetben is lényeges változás van a sztratoszféra-határ 
magasságában. Említésre méltó a sztratoszféra magasabb rétegeiben, úgy látszik, 
állandóan dúló erős keleti szél, amelyet legújabban annak tulajdonítanak, hogy ezek 
a távoli rétegek már csak meglehetős lomhán vesznek részt bolygónk tengelyforgá
sában és így azokat a földi észlelőre nézve keletről nyugat felé rohanóknak kell talál
nunk. A nedvességi viszonyok valószínűleg igen egyszerűek, amennyiben a légnedves
ség ott diffúziós egyensúlyban van és a páranyomás már Dalton törvényének van alá
vetve. A sztrafoszférikus levegő annál szárazabb volna, minél magasabb rétegből való. 
Telítettség azonban még a sztratoszféra küszöbén sem fordul elő. A felhőzet, mint 
időjárási elem, tehát már nem is szerepel a sztratoszféra meteorológiájában8) és vele 
együtt kiesik a sztratozsférikus meteorológiai elemek sorából a napfény tartam, amely 
itt már független a meteorológiai viszonyoktól és a csapadék, amelyet a sztratoszféra 
nem ismer. A sztratoszféra meteorológiája tehát számban kisebb és törvényszerűsé
geikben állag egyszerűbb időjárási elemekkel foglalkoznék; tárgya a légnyomás, hő
mérséklet és a légnedvesség vizsgálata lesz, kiegészítve bizonyos optikai, elektromos 
és kémiai vizsgálatokkal.

A benne szereplő meteorológiai elemek aperiodusos változásairól legyen szabad 
még néhány szót ejtenünk. A hőmérséklet és a légnyomás számára ezeket már eléggé 
ismerjük. Ennek a két elemnek az interdiurnus (egyik napról a másikra való) ingado
zásait illetőleg ugyanis sokáig azt hitték, hogy ez a légóceán belsejében éppen úgy el
enyészik, mint ahogy például a hőmérséklet ilynemű változása is igen gyorsan meg- 
mérhetelenné törpül, amidőn a. tengerek vizébe vagy a szilárd földkéregbe behato
lunk A sztratoszféra kísérleti feltárása azonban elsöpörte ezeket az elméleti alapokra 
csak lazán épített spekulációkat. Mert a felszállások anyagából kitűnt, hogy sem a 
hőmérséklet, sem a nyomás egyik napról a másikra való változékonysága nem tart a 
„0“ határértékhez a sztratoszférában való emelkedéskor.9)

Még tömeggeometriai szempontból legyen szabad egy megállapítást ideiktat
nunk. Aki elsőízben hall a légkörnek két rétegre, troposzférára és sztratoszférára való 
szétválasztásáról és olvassa, hogy a troposzféra vastagsága csak 10—15 km. közt 
vállakozik, az egész kimutatható légkör vastagsága pedig több száz kilométerre tehető, 
— az könnyen hajlandó lesz azt gondolni, hogy a troposzféra csak szerény részét 
képviseli az egész légkörnek. Ezért célszerű hangsúlyozni, hogy a troposzféra csak 
térfogatban szerény jelentőségű a sztratoszférához képest. Ellenben a légkör egész 
tömegének kereken háromnegyede benne foglal helyet, a nagykiterjedésű sztratosz-

8) A nagyon riikán észlelhető és állítólag igen magasan, kb. 80 kilométeres magas
ságban tartózkodó »világító éjszakai felhők« jelenségét figyelmen kívül hagytuk. Erre nem
csak ennek a jelenségnek nagy ritkasága jogosít fel bennünket, hanem az a kőaülmény is, 
hogy ez a jelenség ma még teljesen tisztázatlan és azt sem tudjuk, hogy valóban a tro
poszférában megszokott értelemben vett jégfelhőkkel állunk-e itt szemben.

9) Dr. Róna Zs.: »Az aeorológiai kutatások jelentőségéről«. Elnöki megnyitó a Ma
gyar Meteorológiai Társaság 1926. évi közgyűlésén. Az Időjárás 1926. évf. 3o. lap.
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íéra pedig az atmoszféra tömegének csak a hátralévő negyedrészét foglalja magában, 
igen hígított állapotban.

❖

Az eddigi kutatások tehát már sokat feltártak az emberiség sóvár szemei előtt 
a sztratoszféra alsó határfelületéről, erről a nevezetes légköri diszkontinuitásról. 
Végre Kezd lehullani a fátyol, amely ezeknek a tőlünk csak néhány kilométernyi 
távolságban fekvő rétegeknek a fizikai szerkezetét a legújabb időkig elfedte előlünk. 
Természetes azonban, hogy az emberi szellem ezeket a sikereket azzal igyekszik 
tetézni, hogy az imént jellemzett sztratoszférikus rétegek fölé is betekintést nyerhes
sünk. Elsősorban annak az eldöntéséről van szó: vájjon megindul-e bizonyos magas
ságban újból az emelkedéssel való hőcsökkenés, és ha igen, hol történik ez és minő 
törvényszerűség szerint? A probléma ma még az elméleti viták birodalmában fekszik. 
A. Wegener az izoterm réteg megszűnését nem tartja valószínűnek, A. Berget ellenben 
csak 10 kilométernyi vastagságot enged meg a sztratoszférikus izotermiának, azon 
túl pedig újabb höcsökkenést feltételez, úgy hogy a hőmérsékleti görbe aszimptotiku
san az abszolút 0° felé tartana.

A magas légköri hőmérséklet-alakulás kérdése és más meteorológiai elemeknek 
ezekben a rétegekben való viselkedése ma még elintézetlen problémája a légköri fizi- 
Mnak. A sztratoszférának most negyedszázados fordulójához ért felfedezése, mint 
minden igazán nagy felfedezés, az újabb igazságok csillogó pompája mellett új prob
lémák özönét is ajándékozta a tudománynak, amelynek fejlődése azok megoldását 
lesz hivatva meghozni. Dr. Aujeszky László.

A nagyvázsonyi ombrometriai állomás esőadatai és 
a terméseredmények 1902— 1928.

Az állomás a Veszprém—Tapolca közötti út közepén, a tengerszín felet* 
260 m-nyire, a Bakonyban fekszik. A 26 év alatt észlelt csapadék havi, évi meny- 
nyiségei és átlagos értékei táblázatban találhatók, melyben az ezen évek alatt 15 
kát. hold szántöld termése kalászosokban is föl van tüntetve.

A száraz statisztika a csapadék menetére nézve csak akkor mutat föl némi 
szabályosságot, ha a havi átlagot nézzük. Februáriusban legkevesebb a csapadék 
(49 mm), augusztusban maximumot ér el (84 mm).

Nyáron a mérhető csapadék több mint télen, pedig a föld télen kapja a 
források részére a nagy vízmennyiséget.

A csapadék 26 évi összeállítása semmiféle rendszeres ciklusos ingadozást 
nem mutat.

Ami pedig a termésnek az évi csapadéktól való függését illeti, semmiféle 
határozott összefüggést nem találunk 1906., 1910., 1922., 1923. évek erős évi 
csapadékot s kevés termést hoztak. 1905., 1911., 1913., 1919., 1925. években az évi 
átlagosnál kevesebb csapadék mellett a termés az átlag felett volt, az 1912., 1914.,
1916., 1918., 1920. években az átlagnál több csapadékkal, egyszersmind az átlagnál 
jobb termés is járt együtt.

A csapadékban leggazdagabb 1915. év elég jó termést adott, holott az utána 
következő 1910. év igen sok csapadékkal a legrosszabb termést adta.

A legjobb termő esztendők azok, melyeknek csapadéka az évi átlag körül van. 
Esőszegény május és június kis terméssel jár.

A termés egyébbként sok tényezőtől függ. Mag, vetési idő, telelés, csapadék, 
napfény és melegség, továbbá a megmunkálás befolyásolja.

Ez a dolomitos bakonyi talaj sok csapadékot is kíván; az altalaj elnyeli, 
a légkör a kötetlenség folytán hamar ellopja.

Nagyon sokat ront a rossz télutó. Ha márciusban havazik és fagy. . .  úgy
mondja a példaszó: «Ha márciusban zsákban viszed is át a vetésen a havat, nem jó», 
így jártunk 1917. és 1922-ben.
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I. II. III. IV. V. VI. VII. vrn. IX. X. XI. XII. Év Termés
mm.

1902 29 124 35 42 96 54 125 48 24 125 24 44 770 74
03 36 17 13 135 39 61 131 64 46 39 78 58 717 72
04 36 66 81 30 81 49 12 74 59 121 38 50 697 65
05 19 24 42 62 119 40 48 50 79 140 171 2 796 89
06 51 48 52 33 61 73 103 57 115 40 76 116 825 77
07 70 17 22 152 109 8 118 40 59 17 49 76 737 59
08 22 79 123 75 28 24 42 140 56 8 63 73 733 69
09 27 65 68 38 73 52 62 76 111 23 46 109 749 102
10 139 96 10 64 164 157 94 77 90 20 137 43 1091 57

11 33 45 32 25 184 47 19 87 47 79 46 59 703 82
12 25 57 109 78 93 68 56 77 132 85 63 28 871 108
13 31 7 7 33 52 58 176 129 68 43 77 89 770 93
14 37 16 64 9 143 79 187 31 93 41 22 97 819 134
15 111 36 94 76 38 90 94 140 117 194 67 70 1127 85
16 62 48 101 129 21 119 55 57 120 41 76 82 919 89
17 74 58 43 99 9 16 55 35 23 92 25 68 588 59
18 13 41 10 65 97 40 148 107 82 138 50 57 848 117
19 60 59 47 86 91 60 58 59 61 36 77 38 732 89
20 49 11 47 56 96 170 63 137 49 30 7 101 816 100

21 26 66 4 62 56 86 39 44 15 75 85 41 599 58
22 56 40 72 122 20 48 38 76 165 157 29 40 863 55
23 71 67 83 74 t4 142 45 58 62 86 139 51 932 76
24 35 86 27 104 90 157 35 132 29 24 18 13 750 63
25 7 59 56 50 89 92 89 95 75 22 122 34 790 84
26 41 36 46 38 81 173 201 140 47 111 47 69 1030 82
27 »3 13 73 60 34 60 78 163 103 40 36 75 81S 61

K26 00 49 53 69 78 78 83 84 74 70 64 61 811 81

Kisebb késői fagy 1918-ban volt, de az jó termést hagyott. 1927. május 13-án 
azonban roppant kárt tett az ősziekben. Kitűnő terméskilátásaink voltak s este 
11 órakor már szárban, fejben lefagyott a bűza, rozs.

Kát. holdanként 26 évi átlagban 538 kg. a hozam. Ez a jobb klasszis, jobb 
gazdáé. A határ feleszántóföldje 1000 kát. hold jóval ez alatt áll.

Németh Gábor, plébános.

Magyarország időjárása 
az elmúlt december és januárius havában.

December.
E hónap időjárási helyzeteire jellemző az atlanti-óceáni maximumoknak többízben 

való lassú levonulása NW-ből SE, ill. E-felé, nevezetesen nov. 30.—dec. 12., azután 15—23.r 
végül 28—jan. 4. Közben, 12—15. cs 23—28. atlanti- vagy földközi-tengeri depressziók 
kerülnek uralomra Közép- és Dél-Európában. A maximumok útvonala Magyarországtól 
kissé északra feküdt, a Földközi-tenger felett többnyire alacsony volt a légnyomás. 
E két körülmény okozta egyrészt az igen alacsony hőmérsékletet, másrészt, különösen 
a hónap második felében, a nagy csapadékgyakoriságot.

Budapest nov. 27.-dec. 1. 2—6. 7 -11. 12—16. 17-21. 22-26. 27-31.
Ötnapos köz. hőm. + 0‘4 —0'9 -j-0'7 —1-8 —10*6; —4-6 —1*8 Temp. C°
Eltérés a norm.-tói —23  —2-8 —0*2 —2-6 —1E4 —4-2 —09 Departure from norm.

A hőmérséklet a közeli északi maximumok gyakorisága miatt igen alacsony, a 
havi közép eltérése a normálistól nyugaton és északon — 2xá  és — 30 között, az
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Alföldön — 3 és — 4° között mozog, mely nagy eltérések főleg a 17—23-ig tartós 
kemény hidegtől erednek, amikor a napi hőmérséklet 10—15 fokkal normális alatti 
volt. A túlhideg napok igen nagy gyakorisága is hozzájárult a havi közepek lenyomá
sához, igy Budapesten 6 kissé normális feletti nappal szemben áll 25 normális alatti, a 
peníádértékek valamennyien normális alattiak.

A hőmérséklet maximumai a Dunántúl + 4  és 6° között, az Alföldön +  5 és 9° 
között ingadoztak; legtöbb helyütt 7-én, hely éjik int, főleg északon 6-án, elvétve 25. és 
27-e közti időben észlelteitek. A minimumok nyugaton többnyire 21-én, keleten inkább 
22-én állottak’be s a — 15°-ot mindenütt, még a domb- és hegyvidéken is túllépték, 
az Alfc'dön a — 25°-ot megközelítették. Az abszolút minimumok kivételesen a — 30°-ot 
is majdnem elérték (Mezőhegyes 22-én reggel a minimum — 29°, az állomás működése 
óta észlelt legalacsonyabb hőmérséklet). Ezen igen kemény egyhetes hideg szakon 
kívül igen alacsony a hőmérséklet még 2—4., 15. és 31-én. Normálisnál melegebb napok 
igen szórványosak, eltéréseik igen mérsékeltek, viszonylag legmelegebbek a 27. és 7-e, 
melyek csak + 3’7, ill. +  2-0 fokkal melegebbek a rendesnél.

A nagy hideg kártevését a mezőkön és a vetésekben mérsékelte a rryásodik 
dekád elején keletkezett hótakaró, mely a hónap végéig szinte változatlanul meg
maradt, sőt az utolsó pentádban még gyarapodott is. A közlekedésben a hófúvás és 
hideg miatt zavarok állottak be, amelyeket azonban már karácsonykor mindenütt sike
rült megszüntetni.

Időjárási adatok. — Climatological data.

1927.
December

Hőmérséklet C° 
Temperature

Csapadék
Precipitation

Havi
közép

Monthly
mean

Eltérés a 
norm.-tói 
Departure 

írom 
normal

Max. Nap
Date Min. Nap

Date

Ősz-
szeg
Total
mm.

A normal 
0 o-ban 

in °/o of 
the normal

Eltérés a 
norm.-tói 
Departure 

from 
normal 

mm.

Napok
száma
Num

ber
of days

*-val
nap

Days
with
*

Sopron .......... —3-4 — 3-0 8-8 26. — 18-2 21. 17 35 —31 11 7
Szombathely . —2-5 — 2-2 4-2 7. — 16-8 21. 12 31 —27 13 8
Magyaróvár . —2-9 — 3-1 6-0 7. — 191 21. 26 55 —21 8 6
Keszthely . . . 
Pécs................

—2-4 — 3-0 • 4-4 7. — 171 22. 51 109 +  21 16 13
—2-4 — 3-2 5-4 27. — 19-9 21. 71 134 +  18 15 10

Budapest . . . 
T erény ..........

—5-2 — 5-8 1-8 25. — 18-7 22. 47 87 — 7 18 17
—4-0 — 5-0 6. —261 21. 25 56 —20 8 8

Kalocsa.......... —3-3 3-7 61 7. —21-6 22. 60 142 +  17 17 14
Szeged .......... —x2-3 3-5 7-4 7̂ —211 22. 48 117 +  7 17 17
Debrecen . . . . —41 3-3 5-2 6. —23-5 22. 28 58 —20 12 11
Nyíregyháza . —41 3.2 7-3 7. —21-0 22 . 15 31 —33 10 7
Tárcái .......... —3-4 2-6 7-5 6. —19-2 21. 20 45 —24 6 6
E g e r ..............
Galyatető

963 m . . . . —6-8 30 24. —17-4 19. — ■# — 
i

A talajhőmérséklet a felső szintekben általában normális alatti, a mélyebb réte
gekben azonban még normális feletti. A kemény hideg időszakban a fagy a hóréteg 
dacára is elég mélyen lehatolt a talajba, így pl. Budapesten 20 cm.-nél nagyobb mély
ségekig, de 24-c után ott már felengedett, s csak 10 cin. mélységig volt fagyott. Decem
ber elején a fagy csak 2—3 cm.-nyi mélyre hatolt le a földbe.

A hőmérsékleti viszonyoknál bonyolultabb a csapadék térbeli és időbeli elosz
lása. A nagy csapadékgyakoriság ellenére inkább csapadékhiányt lehet megállapítani, 
mint csapadékfölösleget, utóbbit főleg az ország déli részeiben, amelyek közelebb estek 
a földközi-tengeri depressziókhoz. A legtöbb hiányt a nyugati és északi határszélekről 
állapították meg (Szombathely és Nyíregyháza --69%), aránylag bőséges csapadék-



ban részesült a Dunántúl és az Alföld déli vidéke (Orosháza +67, Kalocsa +  42, 
Kaposvár és Pécs +35% ). A csapadék többnyire hó alakjában esett, eső vagy ónos 
eső ritkán volt, főleg a 23. és 24. depressziók alkalmából, 5—10 fokos hideg mellett. 
Ez az eső helyenkint tekintélyes napi összegeket hozott (Kalocsa 20, Oroshtáza és 
Kecskemét 12, Pécs 15, Kaposvár 12 és 14 mm.-t), a hótakarót azonban nem támadta 
meg lényegesen, mert úgyszólván pillanat alatt ráfagyott a hideg hófelszínre.

Az első dekád száraz jellegű, csak 3., 9. és 10-én volt az ország egy-egy 
negyedrészében 1—2 mm. havazás vagy elvétve eső. A másik két dekádban rövid 
szárazabb és csapadékosabb szakok váltakoztak. Inkább száraz jellegű 14., 16., 20—22., 
24—27., a többi nap az ország fele vagy háromnegyed részére hozott többnyire kisebb 
csapadékot. Bőségesebb napi mennyiségeket 11., 12., 15., 23. és 24., valamint 28—30-án 
mértek (Nagykanizsán 15-én 10, Kalocsán 23-án 20. Esztergomban 27-én 13, Hőgyészen, 
Siófokon és Szegeden 18 mm.-t elérő csapadékot). A hótakaró igen sok helyütt a két 
utolsó, dekádban 10 cm. körüli, a hónap vége felé helyenkint a síkságon is meghaladja 
a 20 cm. vastagságot.

Az időjárási helyzeteknek megíelelőleg a NE és N az uralkodó szélirány, a szél
erősség kissé normális feletti, gyakori a hófúvás. A felhőzet északkeleten kissé nor
mális alatti, az Alföld déli részeiben s a Dunántúl egyes helyein normális feletti, a 
nedvesség túlnyomóan normális, az elpárolgás csekély. Az időjárás, hála a kitartó hó
takarónak, általában véve nem volt káros a mezőgazdaságra, a vetések a nagy hideg 
alatt sem szenvedtek,

Januárius.

A hónap első pentádjában a karácsony előtti hideg időjáráshoz hasonló idő ural
kodik, amidőn ugyanis a dec. 28-án északon megjelent légnyomási maximum 4.-ig 
Oroszországon át a Fekete-tengerig vonult le. Utána hatalmas depresszió nyomul négy 
nap alatt délkeletnek, mely 6-án Nyugateurópában, 7-én Középeurópában viharokat 
okoz. A hónap többi napjain egységes időjárási típus uralkodik: a kontinens tengelyén 
az azori és ázsiai maximumot összekötő hát, tőle északra meg délre depressziók, 
melyeknek nyúlványai csak titkán szakítják meg a W—E vagy SW—NE irányú magas 
légnyomási sávot.

Budapest jan. 1—5 . 6—10. 11-15. 16—20. 21—25. 26—50.
Ötnapos köz. hőm. —7 5 2-7 —0'4 1*9 04 01 Temp. C°
Eltérés a norm.-tói — 6*0 + 3 6  -f-M + 2 ’9 +  E7 -f09 Departure from norm.

Hőmérsékleti viszonyaiban januárius tökéletes ellentéte a decembernek: 5 nor
mális alatti hőmérsékietű nappal szemben áll 26 normális feletti hőmérsékletű. Buda
pesten csak az első pentád hőmérséklete normális alatti, a többi jóval normális fölötti, 
átlagban 2ü-kal. Aránylag leghidegebb napok 3. és 4. aránylag legmelegebbek. 7. és 9.. 
előbbiek eltérése a normálistól — 9°, utóbbiaké +5°. Az ország különböző részei között 
igen nagyok az ellentétek, az első pentádban nyugaton 10—15°-kal kisebb a hideg, mint 
keleten, 8—10n-os hőmérsékleti, különbségek később is akadnak. Egyszer-másszor délen 
jóval hidegebb volt, mint északon, de túlnyomóan az Alföld közepe a leghidegebb.

A maximumok közel olyan határuk közt ingadoznak, mint decemberben, általá
ban véve 1—2n-kal alacsonyabbak csak s különböző napokra estek; nyugaton leginkább 
9—10-re, északon és a Tisza mentén leginkább 31-re. Sopronban és Szegeden az ab
szolút maximum meghaladta a 10°-ot. A minimumok a Dunántúl-on — 10 és — 15° 
közöttiek, az Alföldön jóval alacsonyabbak, majdnem oly alacsonyak, mint a decem
beriek, sok helyütt megközelítik vagy meghaladják a — 20°-ot. (Kecskeméten és Sőreg- 
pusztán az abszolút minimum — 25-0° volt). A minimumok a legtöbb helyen 4-én, elég 
sűrűn 3-án, elvétve 1-én észlelteitek. A hőmérséklet változékonysága az első dekád
ban nagy (5-ről 6-ra Budapesten 8"-os felmelegedés), később kicsi, havi átlagban erő-
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sen normális alatti. A hőmérséklet havi átlaga — nem tekintve az Alföld közepét, így 
Turkevét, Szerepet, Orosházát, Debrecent, — normális fölötti; nyugaton majdnem 
2°-kal, egeybutt V2—l°-kal volt melegebb a rendesnél. A talajhőmérséklet általában 
véve normális alatti, Budapesten 1 m. mélységig 1—lK fokkal alacsonyabb a kelleténél.

Időjárási adatok. — Climatological data.

1938.
Januárius

Hőmérséklet C° 
Temperature

Csapadék
Precipitation

Havi
közép

Monthly
mean

Eltérés a 
norm.-tói 
Departure 

from 
normal

Max. Kap
Date Min. Nap

Date

Ősz-
szeg
Total
mm.

A normal 
o/c-ban 
In u/o of 

the normal

Eltérés a 
norm.-tól 

Departure 
from 

normal 
mm.

Napok
száma
Num

berof days

-X-- val 
nap 

Days 
with
*

Sopron .......... 0-5 +  1.6 91 10. — 12-7 4. 10 30 — 22 9 6
Szombathely . —0-8 — 7-9 10. —14-0 1. 12 37 —20 4 2
Magyaróvár . —0-1 +  1-6 6-6 24. — 12-0 3. 22 69 — 12 7 2
Keszthely . . . —0-7 +  0-6 5-5 9. —11-8 1. 11 36 —20 4 1
Pécs................ 01 +  11 7-7 9. —12-6 4. 8 20 —32 7 1
Budapest . . . . —0-3 +  0-9 5-9 9- 12-5 4. 27 71 —11 14 10
T erény .......... —1-5 •— 5-5 31. —20-2 3. 7 22 —24 3 3
Kalocsa.......... —1-4 4- 0-3 6-7 10. 26. — 17-4 4. 8 22 —28 4 1
Szeged .......... — 1-5 +  0-2 9-6 31. -18-0 3. 4 12 —29 7 2
Debrecen . . . . —2-6 — 0-4 4-3 31. —19-6 3. 15 46 — 17 7 5
Nyíregyháza . —2-7 +  0-4 4.5 16. — 17-0 4. 5 15 —27 6 5
Tárcái ........ —2o +  0-6 2-6 7. — 16-5 4. 8 35 j—15 5 5
E g e r .............. —1-5 -f 0.9 5-4 31. —18-0 4. 10 36 — 18 5 4
Galyatető

963 m . . . . 12 6 5

A pozitív légnyomási anomáliának jobban megfelelőek a csapadékviszonyok. 
Igen kicsi csapadékgyakoriság mellett általános a csapad'ékhiiány, mely átlag 60—70% 
körüli. Sok helyütt csak 2 a csapadékos napok száma, helyenkint a havi csapadék ősz- 
szege alig éri el a 2 mm.-t. 5 mm.-t meghaladó napi mennyiségek csak a második 
pentádban és 31-én estek. Bár a csapadék legtöbbször eső, vagy havaseső alakjában 
hullott, a decemberben keletkezett hótakaró nem pusztult el teljesen, mert igen gya
kori volt a köd, zúzmara, dér és igen kevés a napsütés, a napsütés nélküli napok száma 
pedig általában véve nagy (Tárcái 20, Kecskemét és Nyíregyháza 18, Budapest és 
Csermajor 17). Száraz jellegű nap volt összesen 19, országosan csapadékos nap egy 
sem, sőt olyan sem, amelyen az ország 3/4 részében esett volna. Háromszor, 6. 8. és 
31-én ázott az ország területének körülbelül fele, a többi 9 napon alig terjedt az ázott 
terület az ország 1—1 negyedrészére ki. A havas napok száma alatta marad a kevés 
csapadékos nap felénél, csak északon meg északkeleten haladja azt meg.

A viharos napok száma kevés, de 7-ike országosan viharos volt és nagy káro
kat okozott különösen épületeken.

Említésreméltó, hogy a Duna a december közepén és január elején beállott nagy 
hidegre sok szakaszon, különösen a felső szakaszon, erősen befagyott, úgy, hogy ott 
komoly árvíz fenyegette a vidéket. Ügy az erős hideg, mint a hótakaró, hátráltatta a 
külső mezei munkákat, egyébként ezideig még mindig tűrhetőnek minősíthető a tél 
időjárása a mezőgazdaság szempontjából. M. Gy.

A Kir. Magy. Egyetemi Nyomda Könyvosztálya tanácsot ad könyvészeti kérdé
sekben. Egyesületi és magánkönyvtárak összeállítását, könyvek kötését vállalja. Buda
pest. VIII., Muzeum-körút 6.

Kérelem. Bizalommal fordulunk tagjainkhoz, hogy ne csak anyagilag támogassa
nak a tagdíjak mielőbbi befizetésével, hanem szellemileg is, közlemények, cikkek, tanul
mányok szíves beküldésével.
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Időjárási felvilágosítás adása a légiforgalom részére 
telefonos felhívás esetében.1)

A légiíorgalom időjárási biztonságának emelésére és a gépvezetők tájékoztatá
sára minden gépindulás előtt időjárási jelentések érkeznek a repülési vonal néhány 
pontjáról az indulási repülőtérre. E jelentések részletesen leírják, hogy milyen az idő 
általános jellege, a felhőzet nagysága, formája, magassága, az esetleges csapadék 
neme, a tiszta látás távolsága, a szél iránya és sebessége stb. Az ilyen jelentések leg
többször elégségesek ahhoz, hogy az indulási repülőtéren tiszta képet lehessen alkotni 
az útvonalon uralkodó időről, de néha előfordul olyan eset is, amikor a jelentések 
bizonytalanságot hagynak maguk után, mert a jelentöhelyek mégis nagyobb, 60—80 
km. távolságra vannak egymástól. Némely esetben pedig olyankor volna szükség idő- 
jeientésre, amikor éppen nincsen rendes jelentési idő és így jelentések nem futnak be. 
Ilyenkor az indulási repülőtér telefonon hív fel a repülési vonalon néhány címet és 
időjelentést kér tőlük.

Ilyen esetben nincsen szükség a fentemlített kimerítő jelentés adására, amely 
nagyobb gyakorlatot kíván meg. Elég, ha a felhívott a kérésnek olyan formában tesz 
eleget, hogy pár szóval csak a legfontosabb időjárási jelenség erősségére mutat rá, 
amely a repülést akadályozhatná. Ilyen jelenségek:

köd,
egész alacsony felhőzet,
zivatar,
sűrű csapadék (erős hó, eső, jég)
viharos szél.
A felhívó legtöbbször megmondja, hogy az említett időjelenségek közül melyik 

után tudakozódik, de ha általánosságban kérdezi is, hogy milyen az idő, akkor is csak 
azt akarja tudni, hogy az említett jelenségek közül nem fejlődött-e ki valamelyik, 
vagy azok néhány a együttesen.

Minden olyan időjelenség, amely a repülést is gátolja, vagy az utasok és gép 
biztonságát veszélyezteti, szokatlanságánál fogva mindig feltűnik. Köd fellépéséről, 
zivatar vagy viharos szél dühöngéséről mindenki tudomást vesz.

A ködnél nagyon fontos adat, hogy' meg tudjuk adni azt a távolságot — legalább 
hozzávetőlegesen —, ameddig távoli tárgyak (ház, torony, kémény, erdő, hegy) még 
jól láthatok.

Alacsony íclhcaetnél jó lenne, ha a felhő magasságát meg lehetne tudni, de ezt 
megbecsülni nehéz, legfeljebb ott lehetséges, ahol hegyoldal is van. Szokatlan ala
csony felhőzet azonban szintén feltűnik, az égre tekintve többször önkéntelenül is 
megállapítjuk, hogy: „de alacsonyban járnak ma felhők“.

A sűrű, erős csapadék is nagyon elfogja a látást, úgyhogy ennek a fellépésével 
kapcsolatban is nagyon hasznos, ha a látás távolságáról felvilágosítást tudunk adni.

Zivatarnál bemondjuk, hogy erős-e vagy gyenge, milyen sűrű a csapadéka, 
merről jött.

Viiiaíos szélnél közüljük, hogy kárt tett-e és merről fúj. (Pl. ágakat tört-e.)
Bárki, aki csak valamennyire érdeklődik az idő iránt, a felsorolt jelenségekről, 

ha azok tartózkodási helyén fellépnek, tájékozva van, s így nem kerül fáradságába fel
hívás esetében a kért felvilágosítás megadása. A kérés teljesítése őszinte örömet fog 
neki szerezni, amit mindenki érez, amikor fáradtság nélkül nagy segítségére lehet 
olyan fontos nemzeti ügynek, mint amilyen a magyar légiforgalom ügye.

Budapest, 1928. február 15. A M. Kir. Légügyi Hivatal. *)

*) A m. kir. L.égügyi Hivatal most szervezi azt az alkalmi időjelentő hálózatot, 
amely csak telefonon való felhívás esetében szolgál felvilágosítással a légi vonalon 
uralkodó időről. T. tagjaink és előfizetőink tájékoztatására közöljük a Légügyi Hivatal 
körlevelét. Szerk.
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IRODALOM

Statístique Mathématique par Charles Jordan. — Paris. — Gauthiers Vihart 
& Co. — 1927.

A budapesti közgazdasági egyetem tanárának, Jordán Károlynak francia nyelven 
megjelent könyve, a mathematikai statisztikát tárgyalta 344 lapon. A mathematikai 
statisztikai módszereknek a statisztikai meteorológiában mindenkor nagy szerepük volt 
és e módszerek a hosszabb időtartamra vonatkozó időjóslásokat illető újaob vizsgá
latokban kiterjedtebb mértékben felhasználtatnak. Nem kell tehát bizonyítani, hogy 
oly kézikönyv, mely e tárgykörre vonatkozó elméleti vizsgálatokat összefoglalja 
és az elméleti megállapításoknak gyakoriak alkalmazását példákon is bemutatja, a 
meteorológusra nagy érdekkel bír. A könyv kiválóságát pedig legjobban bizonyítja,, 
hogy D’Ocagne, a francia akadémia tagja írt a könyvhöz előszót és mutatta be a 
könyvet a francia akadémiában nagyon elismerő szók kíséretében.

A könyv bizonyos fokú mathematikai iskolázottságot feltételez, több helyen 
— az elméleti tárgyalásokban — Kissé túltömör, aminek megvan azonban az a haszna, 
hogy az olvasónak, magának keli egyes részeket részletesebben kidolgoznia. A szerző 
a tárgykörbe vágó számos jeles eredeti dolgozatával maga is gyarapította a mathe
matikai statisztika irodalmát és külföldön — nagyobbára angol folyóiratokban — meg
jelent értekezéseivel e tudományág egyes részeit hathatósan előbbre vitte. Hogy 
könyvét francia nyelven jelentette meg, annak az az oka, hogy épp a francia szak- 
irodalom szűkölködik a mathematikai statisztikát tárgyaló modern kézikönyvekben, 
holott például angol és német nyelven több jeles ilyen munka jelent meg az utolsó 
20—25 évben.

A meteorológus nagy haszonnal tanulmányozhatja a könyvet. Adott megfigye
lési adatok eloszlási törvényének vizsgálatához, ami oly gyakran felmerülő k'érdésv 
bő elméleti alapot és gyakorlati példákat talál; ezzel kapcsolatban különösen kiemeljük 
megfigyelési adatok gyakorisági eloszlásának a szerzőtől bevezetett és 0  és G függ
vények szerint való sorbafejtését. Gyakorisági görbéknek a legkisebb négyzetek mód
szerével való,, továbbá a momentumok elvén alapuló mathematikai leírása. Pearson 
görbéinek tárgyalása a meteorológus szempontjából is mindmegannyi fontos és érdekes 
részei a könyvnek. A meteorológiában újabban nagy szerepet játszó korreláció vizs
gálatokba kitűnő bevezetést talál az olvasó. A meteorológiai elemek gyakorisági elosz
lásának behatóbb vizsgálatára ösztönzést adnak a könyvben kifejtett eljárások. Rend
szerint megelégszünk annak megállapításával, hogy a Gauss-féle eloszlási törvénytől 
kisebb-nagyobb eltérés mutatkozik, de az eltérés szigorúbb és behatóbb vizsgálatával 
keveset foglalkozunk. Jordan könyvében ily vizsgálatokhoz kidolgozott módszereket 
és eljárásokat találunk. A könyv gazdag anyagából csak néhány, a meteorológust 
közelebbről érdeklő részt emeltünk ki, mely a gyakorlati alkalmazásokban fontos. Nem 
tértünk ki azokra a részekre, melyek inkább az elméleti alapokat tárgyalják: a foly
tonos adatsorok előállítására szolgáló kifejtéseket a Legendre és Hermite függvények 
szerint, a valószínűségszámítás főbb tételeire vonatkozó kifejtéseket stb. A könyv 
nemcsak elsőrendű összefoglaló munka, hanem egyúttal önálló kutatásokra serkentő 
és gondolatkeltő olvasmány. St. L.

Dr. Walter Georgii: Flugmeteorologie. 3 tábla és 90 ábrával. Leipzig 1927. Aka
demische Verlagsgesellschaft 238 oldal, 16X22.

A mindig hatalmasabb méreteket öltő német légi forgalom mind nagyobb igé
nyeket támaszt a forgalom biztonságlát célzó meteorológiai szervezettel szemben. A for
galmi gépvezetők meg a felelős intézők mind részletesebben óhajtanak tájékozódni a 
repülés vonalán uralkodó időjárási viszonyok felől és várható változásukról. Minden 
távolsági repülés gondos meteorológiai előkészítés után veszi csak kezdetét, a pilóták
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nem igen indulnak el, amíg az „idödoktorral“, (ahogyan odakünn a repülőtéren működő 
meteorológusokat hívják), az időjárási helyzetet meg nem beszélték.

Kétségtelen, hogy a levegőben utazgató gépvezetőnek a levegő jelenségeiről 
mindenképen alapos ismereteket kell szereznie, de a többi okon felül a meteorológussal 
folytatott napi tanácskozása is megkívánja, hogy bizonyos, a közös megértéshez szük
séges meteorológiai alap rendelkezésére álljon. (Világos, hogy a meteorológusnak meg 
repülési ismeretekkel kell bírnia.) Ennek a követelménynek a pilóta csak úgy tehet 
eleget, ha módja van az őt érdeklő meteorológiai ismeretek állandó felfrissítésére, 
vagyis ha van egy jó kézikönyve. Ilyen kézikönyvet akart Walter Georgii a pilóták 
kezébe adni most megjelent kötetével.

A szerző személye mindenképen hivatott volt ennek a könyvnek a megírására, 
nemcsak azért, mert általában jobban hajlik a gyakorlati természetű kérdések meg
oldásai felé, mint a tiszta elmélet felé, hanem azért is, mert a háború alatt hosszas 
repülőmeteorológusi gyakorlatot szerzett, mint az egyik éjjeli repülőraj meteorológiai 
tanácsadója, akinek így a legnehezebb tanácsadás jutott osztályrészül.

A könyv gazdag tartalmával ma a legrészletesebb meteorológia repülők szá
mára. Üj szempontokat e tárgykörnél már nehéz érvényesíteni. Jórészben azon fordul 
meg a dolog, hogy többet vagy kevesebbet nyujtsunk-e a repülők igényeihez alkalma
zott ismeretekből. Qeorgii is megtartja a régi beosztást: előbb az elemek ismertetése, 
majd összefoglalóan az idő és időjárás. Az, hogy az elemeket milyen sorrendben tár
gyaljuk, majdnem másodrendű fontosságú kérdés. Ö a hőmérséklet után a nedvességet, 
csapadékot, átlátszóságok tárgyalja, azután a légnyomást, légsűrüséget és a szelet. 
A felhőknél talán hiányzik a konvencionális osztályozás felhőformáinak ábrázolása. 
A részletes leírás különösen ilyen gyakorlati irányú könyvnél nem pótolhatja az ábrá
zolást. A könyv végén levő pár nagyon szép repülő felvétel inkább néhány különleges 
felhőformát mutat. Szerző egyébként messzemenő gondossággal ügyel a gyakorlati 
irányra. Az egész könyv Vs-ad részét a légáramlás jelenségeinek tárgyalása képezi, 
amelyből a torlódási és örvénylési jelenségek 28 oldalt foglalnak le. Az időjárás jelen
ségeit „Flugwetter“, azaz repülés és időjárás cím alatt foglalja össze, ezzel is jelezni 
akarván, hogy mindent ebből a szempontból tárgyal.

A könyv végén 45 oldalon olyan területek éghajlati sajátosságait ismerteti, 
amelyek a jövőben valószínűleg élénk légi forgalommal fognak bírni. Ezek közül az 
egyik az Atlanti-óceán, a másik a Földközi-tenger partvidéke. A pilóták, akiknek lassan 
készen kell lenniök a nagy világvonalakon való repülésre, vágy a navigátorok, a gép
vezetés irányítói, hálásak lehetnek a szerzőnek ezekért az összefoglalásokért. A Föld
közi-tenger időviszonyai már valamivel ismertebbek, ezért rövidebb vázolásban része
sültek. A harmadik terület, amelv a múltban több repülési kísérlet színhelye volt és a 
jövőben talán még többé lesz, az északi sarkvidék. Georgii ennek is juttat néhány oldalt.

A könyv kiállítása teljesen a modern német tankönyvek nívóján áll. Fehér, de 
nem vakító papiros, tiszjta nyomás, jórajzú ábrák. Jól esik benne lapozgatni s az 
átolvasás után azzal a benyomással tesszük le a könyvet, hogy Georgii elérte vele a 
célját: annak a pilótának, aki a könyvben foglalt ismeretekkel rendelkezik, tényleg 
nem lesznek nehézségei a meteorológussal való együttmunkálkodásban.

Dr. Hille A.

Dr. Hermann Bongards: Nedvességmérés (Feuchtigkeitsmessung). 126 szöveg
közti rajzzal és 2 táblával. R. Oldenbourg kiadása. München és Berlin 1926.

A 322 oldalra terjedő könyv részletesen tárgyalja azokat az eljárásokat, melyek 
a levegőben foglalt vízpára mennyiségének mérésére szolgálnak. A módszereket meg
lehetős kimerítően ismerteti és aligha merült fel oly módszer, melyről a könyv nem 
emlékszik meg. Az eljárások leírását megelőzi a gáztörvények rövid összefoglalása és 
a különböző halmazállapotok egymásba való átalakulásának tárgyalása, (l—41. 1.)

A könyvnek nagy hasznát vehetik oly gyári és ipari üzemekben, hol a levegő 
páratartalmának nagy gyakorlati fontossága van és annak folytonos ellenőrzése, egy
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bizonyos fokon tartása a gyártási termékek minősége szempontjából elsőrendű érdek. 
A könyvben tárgyalt módszerekből a gyakorlat embere kiválogathatja az adott esetben 
legmegfelelőbbet. A metrológust igen közelről érdekli a könyv. Megtalálja benne úg;y 
a régebbi és kevésbbé bevált mérési eljárásokat, mint a jelenleg általában használatos 
berendezéseket. Bő tárgyalásban részesül Assmann aspirációs psychrometere és a hai- 
szálhygrometer. Az utóbbi műszerről a szakkörökben táplált vélemény időnkint nagyon 
ellentmondó volt. A szerző magáévá teszi Saussure álláspontját, aki odanyilatkozott, 
hogyha a szakemberek már végigpróbálták a hygrometerek legkülönbözőbb fajtái;, 
mindig vissza fognak térni a hajszálhygrometerhez, mint a levegőnedvesség legegysze
rűbb és legpraktikusabb mérőeszközéhez,

A munkát nagyon világos és az apró részletekre kiterjeszkedő (némely helyen 
kissé túlrészletes) előadás jellemzi, miáltal a nem szorosan vett szakember számára 
is könnyen érthető. 126 szövegközti rajz és két grafikon-melléklét egészíti ki az elő
adottakat. Függelékben néhány hasznos számtáblázat (telített vízgőz nyomása, a rela
tív nedvesség megtállapítása a psychrometrikus különbségből és a száraz hőmérő ada
tából stb.) foglal helyet. A 7 oldalt kitevő irodalmi jegyzék a tárggyal behatóbban fog
lalkozó olvasónak hasznos útmutatóul szolgál. Név- és tárgymutató megkönnyíti a 
könyv használatát. Külön említést érdemel a könyv szép kiállítása.

Dr. Steiner Lajos.
Dr. A. Gockel: A zivatar. (Das Gewitter.) Harmadik átdolgozott kiadás, 3 szín- 

nyomatú táblával és 36 rajzzal, 1925. Férd. Dümmler kiadó cég. Berlini és Bonn.
A nemrég elhúnyt jeles geofizikusnak a zivatarról stoló, immár harmadik kiadás

ban megjelent könyvét úgy a szorosan vett szakkörök, mint a természeti jelenségek 
iránt érdeklődő szélesebb körök örömmel fogadják. A 2. kiadás óta eltelt 19 esz
tendőben történt újabb vizsgálatok mélyebbre ható átdolgozásokat tettek szükségessé, 
különösen vonatkozik ez a légköri elektromosságra, a csapadék elektromos töltésére, és 
a zivatarok alkalmával fellépő elektromos jelenségekre.

A 316 oldalra terjedő könyv 21 fejezetre osztva tárgyalja az anyagot. Terjedel
mesebb fejezetek a villámról (28 old.), gömbvillámról (48 old.), a villámcsapásról 
(28 old.) szólók; tekintélyes helyet foglalnak el a zivataros esők keletkezésére (42 oldj, 
a jégesőre (26 old.) vonatkozó részek.

A munka nem szorul különösebb ajánlatra. A szerző neve kezeskedik arról, hogy 
az olvasó megbízható vezetés melletlt megy végig a zivatar és a vele kapcsolatos jelen
ségek során.

A könyv kiállítása kiválóan szép. Dr. Steiner Lajos.
A Meteorológiai és Földmágnességi Intézet évkönyvei, Lili. kötet, 1923. évfolyam, 

a| Meteorológiai Intézet, XLIX. kötet, <1919. évfolyam. Budapest, 1926. és 1927. (Pesti 
könyvnyomda r.-t.)

Rövid időközben a Meteororlógiai Intézet évkönyveiből két kötet jelent meg, 
az 1923-as 80 és az 1919-es 82 oldal terjedelemben, intézetünk immár hozzáláthatott a 
hiányok pótlásához, mert ezidöszerint immár megfelelő szakerők és elegendő anyagi 
fedezet áll rendelkezésére arra, hogy a rossz gazdasági évek alatt beállott nagy hiá
nyokat pótolhassa. Az évkönyvek természetesen csökkentett terjedelemben jelentek 
meg és fognak mindaddig így megjelenni, amíg az elmaradt hiányok nem pótoltattak, az
után végre lehetségessé válik az évkönyveknek újból gazdagabbá tétele. Felette kívá
natos az, hogy ismét megközelítsük azt a tartalmat, amellyel évkönyveink a háború 
előtt bírtak, újból elkezdhessük a régi anyagnak tervszerű feldolgozását, hogy az 
úgy tudományos, mint gyakorlati célokra egyaránt gyorsan hasznosítható legyen. 
1923-ban 11 elsőrendű, 45 másod- és harmadrendű állomásunk volt, csapadékmegfigye
lések 312 helyen történtek. Mindkét évkönyvet Fraunhoffer Lajos nyug. igazgató úr 
rendezte sajtó alá. A legközelebb kiadásra kerülő 1920-as évkönyvvel az évkönyveink 
sorozatában lévő egyetlen hézag is el fog tűnni és már csak az 1925., 1926. és 1927. 
évek anyag várja a mielőbbi kiadását. Réthly.
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A MAGYAR METEOROLOGIAI TÁRSASÁG ÜGYEI

A Magyar Meteorológiai Társaság választmányának ii'ése 1928 január hó 24-én.
Jelen vannak: dr. Róna Zs. elnök, dr. Hille A. főtitkár, dr. Steiner L. és Héjas E. leve
lezőtagük, Eder 0., Marczell Gy., Poppe K-, dr. Szalay-Ujfalussy L., dr. Tass A. 
választmányi tagok, dr. Aujeszky L. titkár. Távolmaradásukat kimentették: Endrey E., 
Eraunhoffer L., dr. Massány E., Rothmeycr I., dr. Thóbiás Gy.

Elnök az ülést megnyitja, a kegyelet adóját rójja le Társaságunk két jeles 
halottjának, Fényi jézustársasági atya és Hoitsy Púi emlékezetével szemben. P. Fényi
ben, Társaságunk tiszteletbeli tagjában a magyar tudományos világnak egyik büszke
sége szállott sírba, akinek érdemeit elnök markáns vonásokkal ecsetelte. Hoitsy Pál- 
ban, a jeles csillagászban, Társaságunk igazgatótanácsi tagját is gyászolja. A választ
mány kegyeletének felállással is kifejezést ad. — Elnök az ülés jegyzőkönyvének 
hitelesítésére Szalay-Ujfalussy L. és Eder O. választmányi tagokat kéri fel, majd be
mutatja a múlt ülés jegyzőkönyvét, amelyet a választmány helyesléssel fogad. Az évi 
rendes közgyűlés első terminusául április 3-át, második időpontjául pedig április 24-ét 
hozza javaslatba. Elnöki előterjesztésre a választmány a közgyűlési választásokhoz 
jelölőbizottságot küld ki, amelynek tagjai: dr. Steiner L., Marczell Gy., dr. Réthly A. 
és dr. Hille A. főtitkár. Elnök jelenti, hogy a Duna-Tiszaközi Mezőgazdasági Kamara 
az általa hirdetett pályázat eredményeképpen egy pályamunkát küldött fel, amelynek 
az elbírálására vegyes bizottság fog alakulni. Ennek a bizottságnak három tagját 
Társaságunk választmánya küldi ki; erre a működésre a választmány dr. Róna Zs., 
Fraunhoiier L. és Marczell Gy. urakat kéri fel, míg a Kamara a maga részéről 
dr Sávoly F. és Kemény Sz. urakat nevezte meg.

A megüresedett számvizsgálóbizottsági tagság ideiglenes betöltésére egyhan
gúan dr. Réthly Antalt kérik fel. Elnök jelenti, hogy Szolnoki Imre bejelentett előadá
sát megtartotta, amelyben a hoszzú lejáratú időprognózisnak az úttörőivel foglalko
zott; továbbá dr. Réthly Antalt sikerült megnyerni egy előadásnak a tartására, amely
ben törökországi tapasztalatait és ottani nagyarányú szervezőmunkásságát élőszóban 
is fogja a Társaság előtt vázolni.

Főtitkár jelentésében mindenekelőtt a tagdíjbeszedésről tesz jelentést és be
mutatja a Társaság levelezését. Tájékoztatást ad a Társaság jelenlegi pénztári álla
potáról, amely szerint a készpénzmaradvány mai napon 138.15 P, a csekkszámla 
maradványa 71ST3 P. Az alapítványok, piályadíjak és letétek összegében nem történt 
változás.

Jelenti továbbá a főtitkár, hogy a Társaság következő évi költségvetési elő
irányzatánál az idei év bevételeit és kiadásait óhajtja alapul venni és kéri, hogy ennek 
az előirányzatnak részleteit a folyóiratunk legközelebbi számában lenyomathassa. 
Jelenti a főtitkár, hogy több tagunk a vállalt három éves kötelezettsége ellenére sem 
volt hajlandó tagdíjfizetéseit teljesíteni. Ezekre nézve a választmány úgy határoz, 
hogy kilépetteknek tekinti őket. A választmány új tagokként felveszi a következőket :

P. Angehrn Tivadar S. J., a ITavnald-obsz. igazgatója, Kalocsa.
Futó Gyula igazgató, Budapest,
Luger Camillo és Tsa, szénnagykereskedés, Budapest.
Karay-Szabó Pál, egyet, földr. int. asszisztens, Pécs.
Budapest Székesfőv. Közt. Hivatal igazgatósága, Budapest.
Indítványt Szalay-LJjialussy L. dr. tett, akinek javaslatára a választmány elhatá

rozza, hogy ezentúl csak a népszerű jellegű előadásokat tartatja az Egyetemtől kért 
teremben, a szaküléseket ellenben a Meteorológiai Intézet helyiségeiben.

Héjas E., meteorológiai intézeti aligazgató, levelezőtag a meteorológiai propa
ganda kérdéseivel foglalkozik és kivált a közérdekű, népszerű előadásoknak a tartá-
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-sara hívja fel a Társaság figyelmét. Főtitkár fejtegeti a meteorológiai ismeretterjesz
tés módjait és felveti a gondolatot, hogy most már elérkezett a térképes időjárási 
bulletinünk nagyobb nyilvánosság előtt való kifüggesztésének az ideje. Tass Antal dr. 
és Poppe Kornél útmutató megjegyzései után Elnök kifejti, hogy ezen a téren még 
igen sokat kell tennünk, hogy a külföldi eredményeket utolérjük és kilátásba helyezi 
az eszmének a Társaság részéről való támogatását a lehető legnagyobb mértékben, 
amelyet a Társaság anyagi erői megengednek.

A tárgysorozat ezzel véget érvén, Elnök az ülést bezárta.

Meteorológiai előadások. A Magyar Meteorológiai Társaság január 31-én tar
tott előadóülésén dr. Réthly Antal a török meteorológiai szolgálat megszervezését 
ismertette. A számos vetített képpel kísért előadást a nagyszámú hallgatóság élénk 
érdeklődéssel hallgatta.

A Magyar Meteorologiai Társaság 1927. évi zárószámadása.

B evéte l Összeg
pengő K iadás Összeg

pengő

1

2
3
4
5

6
7
8 
9

10

11
12
13

P é n z tá r i m a ra d v á n y
1926. év rő l .................

A la p ítv án y o k  .................
A lap ítá si tú lfize té s  . . . .
P á ly ad íj ..........................
R é th ly -H eg y fo k y  pálya-

d í j l e t é t ..........................
A d o m á n y o k .....................
E lő f iz e té s e k .....................

Á llam segélyi előfizetések
T ag d íjak  ..........................
J u ta lé k  k éz ik ö n y v 

k iad ásáb ó l ................
Á tfu tó  t é t e l e k ................
K a m a t ..............................
H ird e té s  ..........................

276.83 
147-94 

13-16 
150 —

98-02 
30-60 

103-52 
2.367 07 
1.234-16

15-36
59-96

147-10
241-70

1
2
3
4

5
6
7
8 
9

10

11

12

N y o m d ak ö b  ség ............
í r ó k  tis z te le td íja  . . . .  
Szem élyi adm . k iadások  
F o ly ó ira t szá llítási

kö ltségek  .....................
K lisék  ..............................
V egyes k iad áso k  . . . .
V issza té rítések  ............
P á ly a d íj-k ia d á s  ............
P á ly a d íj - szám lára

á tu t a lá s ..........................
R éth ly -H eg y fo k y  p á ly a 

d íj- le té t á tu ta lá s .  . . . 
A lap ító  tag ság o k  á t 

u ta lá s  ..........................
A lap ítási tú lfize tés 

v is s z a té r í té s ................

2.427-06 
579-50 
312-—

143-36
137-50
37-48
16-56

120-01

30-—

98-02

147-94

13-16

Ö sszeg . . . . 4.885-42
—

Ö sszeg . . . . 4.062-59

Következő közgyűlési esztendőre átviendő pénztári maradvány, mint egyenleg : 
822-83 P, azaz : nyolcszázhuszonkét pengő 83 fillér.

Budapest, 1927. december 31.
Endrey Elemér s. k., 

pénztáros.

Ezt a zárószámadást megvizsgáltuk, az okmányokkal összehasonlítottuk és rend* 
qen találtuk.

Budapest, 1928. évi február hó 27-én.

A Magyar Meteorologiai Társaság számvizsgálói :
Dr. Littke Aurél s. k. Dr. Réthly Antal s. k. Csernó Geyza s. k.
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A Magyar Meteorologiai Társaság 1927. évi vagyonmérlege.

Vagyon Pengő Teher Pengő

1 Alapítványok .............. 2.472.42 1 Réthly-Hegyfoky pálya-
2 Béthly-Hegyfoky pálya- díj-letét . . .  *.......... 338-02

díj -letét .................. 338-02 2 Pályadíjak .................. 165-99
3 Pályadíjak .................. 165-99 3 Eevenleer ...................... 3.295-25
4 Forgótőke .................. 822-83

Összesen. . . . 3.799-26 Összesen. . . . 3.799-26

Budapest, 1927. december 31.
Endrey Elemér s. k., 

pénztáros.

Ezt a mérleget megvizsgáltuk, az okmányokkal összehasonlítottuk és rendberu 
találtuk.

Budapest, 1928. február 27-én.

A Magyar Meteorologiai Társaság számvizsgálói :
Dr. Littke Aurél s. k. Dr. Réthly Antal s. k. Csernó Geyza s. k.

A Magyar Meteorologiai Társaság 1928. évi költségelőirányzata.

Bevétel Összeg
Pengő

1
-L Alapítványok kamatai 120
2 Tagdíjak .......................... 1.250
3 Szubvenció ...................... 1.800
4 ,,Az Időjárás“ előfizetési

díjai.................................. 100
5 Róna Zs. : „Meteorológiai 

Megfigyelések Kézi
könyve“ jutaléka . . . . 5

6 Hirdetések ,,Az Időjárás“-
b a n .................................. 10

Összesen. . . . 3.285

Kiadás Összeg
Pengő

1

2

3
4

,,Az Időjárás“ folyóirat 
nyomdai és klisé költ- 
sé^e .............................. 2.300

630
290
65

írói és szerkesztői tisztelet- 
díjak ..............................

Segédszemélyzet díjazása 
Vegyes kiadások ..............

Összesen. . . . 3.285

Budapest, 1928. évi február hó 27-én.

Dr. Róna Zsigmond s. k., Endrey Elemér s. k.,
elnök. pénztáros.

A METEOROLOGIAI INTÉZET KÖZLEMÉNYEI

Turkeve meteorológiai állomás hetijelentése. Turkevei munkatársunk, Vrannay 
Kálmán gazdasági iskolai igazgató úr, i924-ben vette át a meteorológiai állomás veze
tését. A mintaszerűen vezetett állomás újabban észleléseit a Turkevei Hírlap-ban heti
jelentések alakjában jelenteti meg, imígy népszerűsítve a meteorológiát. Az első jelen
tése a Turkevei Hírlap idei január 22-i számában jelent meg. Tartalmazza a hőmérsék
leti maximumok, minimumok értékeit, valamint a légnyomás tengerszínre redukált 
adatait a reggeli, déli és esti leolvasásról, ezenkívül a napi csapadékösszegeket. Egy
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rövid szöveges iész emlékezik meg az egyes időjárási elemeknek gazdaságilag fon
tos mellékkörülményeiről. Örömmel üdvözöljük kiváló észlelőnket, hogy ezen jelenté
seit a Turkevei Hírlap-ban meghonosította. R. A.

Turkevei meteorológiai elemek óraértékei. Hazánkban sok helyen vannak az 
állomásokon önjelző műszerek, de ezek között eddig csak az egyetlen kalocsai ob
szervatórium (régente P. Fényi Gyula S. J. igazgató küldötte be, jelenleg P. Anghern 
Tivadar S. J. igazgató úrtól kapjuk azokat teljes részletességgel feldolgozva) dolgozta 
fe? a szalagokat és évröl-évre immár hosszú évek óta küldi be az elemek kiszámított 
óraértékeit. Keszthelyről a szélsebesség óraértékeit ár. Keller Oszkár küldi be inté
zetünknek. Most ez évtől kezdődőleg turkevei észlelőnk is beküldi a termográf és a 
higrográf hetiszalagjainak leolvasott óraértékeit és így az Alföld ezen igen érdlekes 
vidékéről a hőmérséklet és a nedvesség napi menetét is megismerjük. Igen örvende
tes volna, hogyha akadna más állomás is, amely Vrannay Kálmán igazgató úr nemes 
buzgóságát követné és ezáltal egyrészt tehermentesítené intézetünket, másrészt hozzá
járulna az Alföld éghajlatának behatóbb megismeréséhez. R. A.

SZEMÉLYI HÍREK

Dr. Steiner Lajosnak, a Meteorológiai Intézet igazgatójának magántanári képe
sítését a bölcsésszettudomány'i kar a légkör fizikájára is kiterjesztette. Dr. Steiner 
Lajos 1907. április 15-én a földmágnesség köréből kapta magántanári képesítését.

ííeigesell kitüntetése. Az angol „Royal Meteorological Society“ 192S. évre a 
Symons emlékére alapított aranyérmet Hergesell-nek, a lindenbergi aeronautikai ob
szervatórium igazgatójának adományozta a meteorológiai tudomány körüli működése 
elismeréséül. (The Meteor. Magazine, 1927. dec. füzet.)

KÜLÖNFÉLÉK

Saussure higrométriája. Saussure, Horace- 
Bénédict de-, a higrométriának megalapí
tója felfedezéséről Essais sur L’higrométrie 
címmel négy nagy értekezést adott ki, 
amelyek egy 524 oldalra terjedő kötetben 
jelentek meg. Ez a több ábrával ellátott 
munka Neuchatelben 1783-ban látott nap
világot. Ez az alapvető munka igen nagy 
feltűnést keltett és amint az 1786-ban 
Saussure által kiadott újabb munkából lát
juk. három szerinte is' számottevő fizikus 
megkritizálta, miért is szükségét látta 
DéfenSe áe L'hygrometrie a cheveu címen 
egy védelmi iratot megjelentetni. A három 
fizikus, akikről szól: De Luc, Chiminello és 
Pere Jean-Baptis’te.

Nem szándékozom e munkával foglal
kozni, de mert ritka munka, amelyre még 
ma is minderj munkában hivatkoznak, amely 
a levegő nedvességével foglalkozik, meg
említem, hogy kedves barátom dr. Visnya 
Ernő nyug. főgimnáziumi igazgató úr e

munkával megajándékozott, majdnem azon 
a napon írva nekem a munkába a dediká- 
ciót, amikor Rómában Oááone prof. hír
neves geofizikussal Saussureről beszélget
tem. Ekkor mondotta el Oááone a következő 
apróságot Saussureről. E neves fizikus, aki 
a meteorológia egyik alapítójának is tekint
hető, a genfi egyetemnek volt a tanára. 
Egyik fizika órája előtt hallgatói a követ
kező versikét írták fel a táblára:

De Saussure
Nous assure
Que le sulfure
Le plus pure
Qui Hé dans la nature
C’esit le sulfure
De Mercure.

Saussure a versikén állítólag jót neve
tett. Szokatlan bár, de mégis kötelességem
nek tartom, hogy dr. Visnya úrnak kedves 
ajándékáért e helyen mondjak köszönetét
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és biztosítom, hogy halálom után e munka 
az arra leghivatottabb helyre, a Magyar 
Meteorológiai Intézet könyvtárába fog 
kerülni. Réthly.

A jégeső elleni védekezés hajdanában.
G. Hellmann1 érdekes cikkben értekezik azok
ról a történeti bizonyítékokról, melyek tanú
sítják, mily régi az a babonás hiedelem, hogy 
a jégesőt el lehet hárítani. A legrégibb föl
jegyzés Seneca-tói maradt, aki a keresztény 
időszámítás elején a „Quaestines Naturales“- 
ben (lib. IV. cap. 6—7.) a következőket közli. 
Cleonae városában (Argolis tartományban) 
Korinthtól délre, állítólag hivatalos őrök voltak 
a jégeső ellen, akik a jégfelhő közeledésekor 
— a felhőt a színéről ismerték föl — 
riasztó jellel figyelmeztettek a veszedelemre. 
Nyomban fiatal bárányt vagy csirkét áldoztak, 
mire a felhők másfelé vonultak. Seneca 
ehhez a közléshez gúnyos megjegyzést fűz 
»Hoc rides ? accipe quod rideas magis« 
(ezen is nevetsz, ime valami, amin még 
jobban nevethetsz'. Akinek nem volt áldozati 
báránya vagy tyúkja, éles vésővel megkarcolta 
újját, ez volt az áldozati vér. Hogy van a 
dolog, kérdi Seneca. Egyesek — a bölcsebbek 
azt állítják, hogy lehetetlen a jéggel szerző
dést csinálni és a veszedelmet elhárítani, 
jóllehet ajándékokkal az isteneket is lehet 
kiengesztelni. Mások meg azt hiszik, hogy a 
vérben rejlik bizonyos erő, mely a felhőt 
eltéríti és másfelé viszi. De akkor hogy 
lehet az, hogy néhány csepp vérnek 
akkora hatása legyen, hogy fent a magasban 
is mérgezzék a felhők (sentiant nubes) ? 
Legegyszerűbb az egészet valótlannak és üres 
fecsegésnek tartani.

Azt is említi, hogy az őröket felelősségre 
vonták, ha az ő hanyagságuk miatt a szöllöt 
és a vetést kár érte és így folytatja »Et apud 
nos in duodecim talentis cavetur, ne quis 
alienos fructus excantasset * (Nálunk is 12 
talentum birság van kiszabva, ha valaki más
nak a termését énekkel eltulajdonítja). Mivel 
Hellmann szerint a római tizenkéttáblás 
törvényt 450 évvel Kr. e. hozták, így arról 
időadattal is rendelkezünk, hogy még ez idő
tájt hivatalosan is uralkodott az a hiedelem, 
hogy a szomszéd földjéről gyümöcsöt át lehet 
varázsolni a saját birtokra. Mentségül hozzá
teszi Seneca »Rudis adhuc antiquitas credebat

J) Gerlands Beiträge zur Geophy-ik, 1927, 8. fűz.

et attrahi imbres cantibus et repelli« (a 
kevésbbé értelmes elődök azt hitték, hogy esőt 
énekkel vonzani vagy eltaszítani lehet), és 
mégis annak a lehetetlensége annyira nyilván
való, hogy ezzel senki tudóshoz kérdéssel 
ne forduljon.

2000 évvel reá Umbria olasz tartományban 
hasonló hiedelmekkel találkozunk a jégverés 
elűzéséről. Giuseppe Belucci, aki az Umbriá- 
ban hagyományképen megmaradt népies 
fölfogásokat összegyűjtötte, LaGrandine nelP 
Umbria con note esplicative e comparative 
e con illustrazione c. munkájában (Pe
rugia, 1903, 136 old.) közli a védekezés 
szokásos módjait. Sok helyült a mező 
szélén álló fák csúcsaira szentelt olajágat 
vagy a karácsonyfa elszenesedett darabkáit 
teszik, más helyeken a karácsonyfa hamuját 
keresztformájában szórják a mezőre. Sok 
helyütt nagyon elterjedt szokás szívalakú 
amuletteket vagy érmeket fákra akasztani, 
vagy a pane sacro-t, mit bizonyos napokon 
osztanak szét; az ezüst csengettyű éles hangját 
is igen hatásosnak tartják.

Valószínűleg Európa más helyein is lesznek 
ilyen ősrégi szokások. Hellmann említi, hogy 
Nagy Károly idején a jég ellen a földeken 
magas póznákra varázsigéket tartalmazó 
pergamentekercseket akasztottak. Bizonyára 
csak olyan tájakon keletkeztek a védekezés
nek ily módjai, melyeken jégkár sűrűbben 
fordult elő.

A jégeső ellen védekezésnek legutolsó 
módszerére, a viharágyúzásra mi is emlék
szünk. Ez 1895-ben indult ki Stájerországból 
(Wíndisch-Feistritz) és hamarosan elterjedt 
Olasz-Francia-Németországban, Ausztriában 
és nálunk is. Néhány évi próbálgatás után 
azonban felhagytak vele, mert hatástalannak 
bizonyult. R. Zs.

Az ózon problémájához. Ismert dolog, 
hogy a napsugár különböző hosszúságú 
hullámai nagyon egyenlőtlenül gyengítet
nek a légkörben. Az ózon az ibolyántúli 
nagyon rövidhullámú sugarakat nyeli el 
legfőképen és a légkör ózontartalmát az 
ibolyántúli sugárzás intenzitásának méré
sével határozzák meg. A napspektrumban 
a 320 P P hullámhosszúság körül hirtele- 
nül mutatkozó intenzitáscsökkenést a lég
köri ózon elnyelő hatásának tulajdonítj/ák. 
Az ózonnak a rövidebb hullámú sugarakra 
gyakorolt hatalmas elnyelő képességét la-
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boratóriumi kísérletek is igazolják. Az ózon 
keletkezésének színhelyét körülbelül 40— 
50 km. magasságban gondolják, ahol az 
oxigénatmoszféra legfelső rétegei a beeső 
napsugárzás hatására ózonná lesznek.

Dobson vizsgálatai következtében az 
ózon problémája újabban nagyon előtérbe 
tódul. Olyasmit is sejtenek, mintha igen 
nagy magasságokban a sztratoszférában a 
hőmérséklet ismét emelkednék. Dobson 
múlt évben 6  spektrográfot helyezett el 
Északnyugat-Európában (l műszert Chilé
ben) tisztán az ózon hatásának megfigye
lésére. A megfigyelések egységes feldolgo
zásával el akarja érni, hogy a helyi be
folyásokat elkülöníthesse azoktól, melyek 
egyetemlegesen a magas légrétegek hatá
sából erednek. Annyit már mostanság is 
állapítottak meg, hogy az ózontartalom a 
légnyomással szoros összefüggésben van, 
úgy időbeli változásban, amennyiben ala
csonyabb légnyomásnak nagyobb ózon
érték felel meg, mint térbeli eloszlásban, 
mert ciklónos területen is nagyobb az ózon
tartalom. (Proc. Roy. Soc. A. Vol. 110, 
660 old. és Vol. 114, 521 old. Das Wetter 
1927. 1 1 . fűz.) R. Zs.

Időjárási térképek továbbítása rádió- 
telegráfiával az Egyesült-Államokban. A
drótnélküli táviratozás rajzoknak továbbí
tására alkalmazott módszere gyakorlatilag 
felhasználtatik időjárási térképeknek köz
vetítésére Arlington állomás és a washing
toni Weather Bureau között. A térkép le
nyomata elég olvasható. Az átvitel Jenkins 
módszere szerint történik. (Monthly Weat
her Rewiew, vol. 54, No. 1 0 , p. 419).

Magassági széltérképek repülök számára.
Az Amerikai-Egyesült-Államok Meteoro
lógiai Intézete felvette munkarendjébe a 
magassági szélmérések eredményeinek rend
szeres ábrázolását nyolc rétegben: 0, 250, 
500, 1.000, 1.500, 2.000, 3.000, 4.000 méter 
magasságban a repülők számára. 43 pol
gári és 28 katonai meteorológiai állomáson 
bocsátanak fel naponta kis pilótléggönv 
böket, amelyeknek útját távcsővel követve 
nyerik a magassági széltérképek számára 
az adatokat. 5 helyen sárkányokkal, egy 
helyen repülőgépen a magassági hőmér
séklet- és nedvességeloszlást is megmérik. 
Ezekkel az adatokkal a Pilotballon mérések

eredményeit kiegészítik. A repülőgépen 
végzett felszállás pilótbalonnal egyesítve 
különösen értékes, mert zárt felhőtakarón 
áthatolva megadja a felső felhők magas
ságát, alakját és a levegő átlátszóságát a 
különböző magasságokban, valamint a tur
bulens rétegek elhelyezkedéséi (Bull. Am. 
Met. Soc. 1927. VIII—IX.) H. A.

Az aratás időpontja Olaszországban. Az
olasz királyság földrajzi elhelyezkedése, 
valamint változó domborzata következté
ben az aratás időpontja az ország külön
böző részeiben, egymástól felette távol 
esik. Szicília déli részei már a 37° é. sz.-en 
alul vannak, viszont az Alpok déli nyúlvá
nyain is megterem a gabona, pedig ez a 46a 
é. sz.-en túl van. De nemcsak a szélesség, 
hanem a tengerszint feletti magasságvál
tozás következtében is számottevő eltolódás 
mutatkozik az aratás időponjában. Azzi a 
gabona éghajlatáról írott alapvető munká
jában közli, hogy Olaszországban egy-egy 
földrajzi szélességi fok növekedtével 3 
nappal késik az aratás időpontja és ugyan
csak 3—5 napi késés jelentkezik 100 m. 
magasság emelkedéssel is.

Az aratás átlagos időpontja: Syracusa 
június 1., Qirgenti június 5.. Róma június 
13., Padova június 20., Torino, Modéna, 
Parma június 20., Bergamo június 30., 
Lussin júl 4.. Cherso július 10. Sestola jú
lius 25.. Belluno (S. Stepno) augusztus 6 ., 
Pontecio augusztus 10., Pesco Costenzo 
szeptember 1. Három hónapon át peng a 
kasza Itália kék ege alatt, s a bearatott 
mennyiség, a megművelt terület s a ter
méshozam évről-évre nagyobbodik, mert a 
„többtermelés“ Olaszországban komoly kor
mányzati Programm. R- A.

Repülőtérkeresés San Franciskoban. San
Eranciskoban repülőteret akarnak létesíteni 
és 9 lehetséges hely jön számításba. A vá
rosi tanács 1 0 . 0 0 0  dollárt szavazott meg 
meteorológiai kutatásokra, hogy a kilenc 
hely közül légkörtani szempontból, melyek 
a legmegfelelőbbek, különösen a talajszél 
örvénylése melyiken a legcsekélyebb. A 
kutatás egy évet fog igénybe venni. Az 
ottani intézet két tisztviselője egy évi 
szabadságot kapott a kutató munka elvég
zésére.
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Tájékoztatás a mult esztendő időjárásá
ról. Hőmérséklet tekintetében az év a na
gyon meleg évek közé sorozható, amennyi
ben az évi eltérés az ország túlnyomó ré
szében megközelíti az 1 fokot. A 12 hónap 
közül 5 hónap igen melegnek minősíthető 
(januárius, március, június, szeptember és 
november), kimondottan nagyon hideg csak 
a december volt, míg a tavasz vége, az 
április és május mérsékelten hűvösnek bi
zonyult. Említésreméltó az egész nyárnak 
meleg volta, mert mind a 3 hónapja a nor
málisnál melegebb volt, amire 1917. óta 
nem volt példa.

A nyári hőség mindjárt a nyár legelső 
napjain kivételes intenzitással köszöntött 
be. A hőmérsékletnek május 31-től június 
4-ig terjedő ötnapos értéke 1871. óta egy
általában ilyen magasságot nem ért el. A 
hőmérséklet évi maximuma is sok helyütt 
ezekre a napokra esett. A hőmérséklet évi 
minimuma országszerte a karácsony előtti 
napokra esett (dec. 21—22.). Budapesten 
ezen időszakban (dec. 17—21.) a hőmérsék
let pentádértéke —106°, amilyen alacsony 
pentádérték az utolsó 70 évben ezeken a 
napokon még nem észleltetett.

Mint kirívó jelenség említhető, november 
első harmadának példátlan enyhesége.

Csapadék dolgában az ország nyugati ré
szén hiányt, keleti részén pedig fölösleget 
tapasztalunk. Feltűnően száraz volt a feb- 
ruárius; az április, május és október is szá
raznak mondható, nedvesnek a március és 
az augusztus mutatkozott.

Szibéria örökké fagyos talajáról- Sista- 
kovics, irkutski tanár, a berlini földrajzi 
Társaság egyik ülésén előadást tartott 
Szibériának állandóan fagyos talajáról. 
Ebből az előadásból itt közlünk néhány 
részletet. A fagyott terület Ázsia északi 
részét foglalja el. Európában és Nyugat- 
Szibériában csak a tundrákra szorítkozik, 
de tovább haladva kelet felé, az messzire 
lenyúlik dél felé. A megszakítás nélküli,

állandóan fagyott területet dél felől az a 
vonal határolja, melyet a középső Tun- 
guszka melletti Turnchanszktól húzunk a 
Léna középfolyásáig és onnan az északi 
Sztanovói hegységig, azonkívül találunk 
ilyen fagyott talajra a Jablonói hegység 
déli környékén, valamint Transzbaikalban 
és az Amurtartomány északnyugati részén. 
Az örökké fagyos talaj kiterjedését 5 mil
lió négyzetkilométerre becsülik.

A fagyos talaj felső határa a felszín alatt 
néhány deciméter és 30 m. között váltako
zik, átlagban 6 —7 m. mélységben található. 
A vastagsága még nagyobb határok között 
ingadozik, körülbelül 30—70 m. között. 
Jakutsk mellett 117 m. vastag jégréteget 
fúrtak át, a nélkül, hogy a fagyos föld alsó 
határát elérték volna. A talajjég keletke
zésének alapíöltétele, hogy az évi közép
hőmérséklet 0 ° alatt legyen, de elősegíti a 
jég megmaradását a hóréteg hiánya, — lé
vén a hó jó szigetelő a külső hideg ellen 
— és a nyári eső hiánya, amennyiben a 
nyári hőség a felszínt kiszárítja és a leve
gőt tartalmazó laza réteg a nyári meleg 
behatolása ellen nyújt védelmet. Ahol ke
vés a talajvíz (kőzetes talajon), ott a jég
képződés is csekélyebb. Kelet-Szibéria ég
hajlata, melyet egyrészt a téli anticiklónos 
helyzet zordonsága és a hóban való szű- 
kölködése, másrészt a vízben szegény nyári 
esőmonszun jellemez, kiválóan kedvez a 
fagyos föld elhatalmasodásának. (Die Na
turwissenschaften 1927. évf. 79. old.)

Pusztító jégverés. „Hogy a jégverés nem
csak a gyümölcsösben, de a madarak kö
zött is milyen óriási károkat okozhat, ki
tűnik Hodek Ede bécsi preparátor leírásá
ból, kit 1869. júniusában az Obedszka Bara 
nevű híres szlavóniai gérntelepen egy oly 
borzalmas jégverés ért útól, hogy csak a 
felborított csónak alá bújva, tudta életét 
megmenteni, de a 75.000 darabra becsült 
gémtelep állományából hírmondó is alig 
maradt életben.“ („Növényvédelem“ III. évf. 
234. oldal.)
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Beitrag zu den Bewölkungsverhältnissen von Budapest-

Die Originalaufzeichnungen am Meteorologischen Institut seit seinem Bestände 
1871 bis 1920, also das Material von 50 Jahren diente als Grundlage einer eingehen
deren Behandlung der Bewölkungsverhältnisse von Budapest, wobei auch Pentadenwerte 
der Grösse der Bewölkung und die der Anzahl von heitern und trüben Tagen mit in 
Betracht gezogen wurden.

Auf Tafel I des ungarischen Texes (Seite 2) sind unter K die 1 0 -jährigen 
Mittel für die Monate und das Jahr zu ersehen und in der Reihe mit K 71—20 die 
50-jährigen Mittel, die ein Minimum im August (3-8), ein Maximum im Dezember (7*1) 
aufweisen. Das 50-jährige Jahresmittel beträgt 5-4. Aus dieser Zusammenstellung geht 
hervor, dass Dezennienmittel zur Charakterisierung der Bewölkungsverhältnisse unge
nügend sind u. z. nich't nur inbezug auf die absolute Grösse, sondern auch zur Dar
stellung des jährlichen Ganges. Denn die Dezennienmittei einzelner Monate können 
um 13̂  Bewölkungsgrade von einander abweichen, anderseits kommt der Fall vor, 
dass z. B. in einem Dezennium (1871—80) der November, der nach dem 50-jährigen 
Mitte! an dritter Stelle steht, der bewölkteste Monat ist.

Die letzten zwei Reihen dieser Tafel geben die extremen Werte von jedem 
Monat während des halben Jahrhunderts an. Einzelne Monate haben Amplituden mit 
5— 6  Bewölkungsgraden im Winter, aber auch im Sommer bis 4 Bewölkungsgraden. 
Besonders auffallend ist, dass der Feber 1882 mit einer Bewölkung von 2-6 der heiterste 
Monat des Jahres war; ein so geringer Betrag ist auch im Sommer eine Seltenheit. 
Nicht weniger auffallend ist die hohe Bewölkung des September 1912 mit dem Wert 
von 7'8. Absolute Extreme 9T (1920 Dezember) und 2T (1895 Sept.).

Die stetige Zunahme des Jahresmittels in den auf einander folgenden Dezennien 
erweckt Bedenken über die Homogenität des Materials, wozu gewiss nicht in letzter 
Reihe auch der neu gefasste internationale Beschluss beigetragen hat, dass bei der 
Schätzung der Bewölkungsgrösse die Dichte ausser Acht bleib.t. Dieser Umstand 
beeinflusst aber blos den absoluten Wert und berührt weniger den jährlichen Gang 
im vieljährigen Mittel.

Zweifelsohne gestatten die Pendatenmittel einen tiefem Einblick in die Struk
tur dieses meteorologischen Elementes. Auf Tafel II (Seite 4) sind in der ersten 
horizontalen Reihe dip Pentadenmittel der Bewölkungsgrösse, in der zweiten 
Reihe die Anzahl der heitern Tage (Tagesmittel von 7 -p 2 +  9 Uhr: 3 <j 2-0), 
iu der dritten die Anzahl der trüben Tage (Tagesmitte! ;> 8  0) zu finden, also für 
jede Pentade, die m dieser Epoche 250 Jage enthält, die Zahl der heitern und trüben 
Tage. Es lassen sich aus den Pentadenwerten der Eintritt der Extreme und der Ver
lauf des jährlichen Ganges jetzt viel genauer bestimmen. Der Höchstwert der Bewöl
kung 74 fällt auf die Pentade vom 12—16 Dezember, die darauf folgende hat den 
Wert von 7-3. Damit korrespondiert das Minimum der heitern Tage 13 in der 4. Pen-
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tade und das Maximum der trüben Tage in der 5. Pentade 130. Ausserdem ist noch 
ein zweites Maximum wahrnehmbar. Denn die Bewölkung nimmt besonders nach der
2. Januarpentade zusehends ab, fällt vom 21—25. Januar sogar auf 6 T, wonach sie 
wieder in der nächsten Pentade auf 7-0 und in der darauf folgenden auf 7T ansteigt, 
womit gleichzeitig ein Anwachsen der trüben Tage verbunden ist (anfangs Feber 128) 
und eine Abnahme der heitern Tage (Ende Januar 2 1 ). Die Verringerung der Bewöl
kung zwischen den zwei Maxima schein! wirklich vorhanden zu sein, denn sie hält 
durch 3 Pentaden an; als Nebenerscheinung sei angeführt, dass die 50-jährigen Pen- 
tadenwerte des Luitdruckes in der 4. und 5. Pentade des Januars kulminieren, also 
zur gleichen Zeit, in welcher die Bewölkung abnimmt.

Im fernem Verlauf ist von der 2. Februarpentade angefangen eine stetige Ab
nahme der Bewölkung bemerkbar, womit auch die Häufigkeit der heitern und trüben 
Tage Schritt hält. Ein auffallender plötzlicher Sprung zeigt sich von der 1 Pentade 
des Mai auf die zweite, so Anstieg der Bewölkung von 5T auf 5-8 und Abfall der 
heitern Tage von 51 auf 20. Es lässt sich nicht entscheiden, ob wir es hier mit einer 
verbleibenden klimatischen Eigentümlichkeit zu tun haben, oder nicht. Tatsächlich 
kommt diese Unterbrechung in vier Dezennien des behandelten Zeitraumes zum Vor
schein. Ausserdem besteht die Neigung, dass auf die zweite Maipentade am häufigsten 
das Monatsminimum des Luitdiuckes fällt (von den 6  Pentaden des Mai 15-mal, also nahezu 
zweimal so häufig als auf die andern Pentaden), was mit einem häufigem Erscheinen 
der Depressionen zu dieser Zeit im Zusammenhang sein mag.

Als klimatischer Zug scheint die im Juni auftretende Unregelmässigkeit des 
jährlichen Ganges der Bewölkung mehr reeller Natur zu sein. Denn die Bewölkung 
nimmt nach der ersten Pentade zu und nur in der letzten wieder ab. Sie erreicht erst 
in der 5. Pentade den Wert der ersten Pentade. Diese Unregelmässigkeit geht ohne 
Zweifel parallel mit den Temperaturrückfällen des Juni.

Der Zeitpunkt des Jahresminimums in der Bewölkung lässt sich nach den Pen- 
tadenwerten auf Ende August setzen. Allerdings ist in der Nähe dieses Zeitpunktes bis 
zur 2. Septemberpentade keine wesentliche Fluktuation der Bewölkung vorhanden, so 
dass man füglich die letzten 2  Augustpentaden und die ersten zwei Septemberpentaden 
als die heitersten Tage des Jahres ansehen kann. Im Zusammenhang damit fällt das 
Maximum der heitern Tage 99 auf die zweite Septemberpentade, das Minimum der 
trüben Tage 1 2 , hingegen auf den 19—23. August.

Die aus dem Temperaturverlauf sich ergebende Erwärmung vom 28. September 
auf den 2. Oktober (Altweibersommer), deren Existenz aus den Pendatenwerten des
selben Zeitraumes nicht bezweifelt werden kann, lässt im Gang der Bewölkung keine 
Spur zurück, woraus geschlossen werden kann, dass diese Erwärmung nicht die Folge 
von Insolation ist, sondern advektiven Strömungen entstammt.

Schliesslich wurde noch der Versuch gemacht, die Bewölkung aus der Zahl dei 
trüben und heitern Tage zu bestimmen. Als mittlere Bewölkung eines heiitern Tages 
(Tagesmittel OC bis P7) kann 0*83, als solche eines trüben Tages (8*3 bis 10*0) 0*17 
angenommen werden. Für einen Zeitraum von n Tagen, in welchen d hei'ters und b 
trübe Tage Vorkommen, — wenn die gemischten Tage von der Anzahl v mit einer mitt- 
lern Bewölkung von 5*0 charakterisiert sind — kann die mittlere Bewölkung /  die 
durchschnittlich auf einen Tag entfällt, ausgedrückt werden durch

/  =
0-83 d +  9-17 b 5V  v 

n
mit der Voraussetzung, dass die Einzelwerte sich um das charakteristische Mittel nach 
oben und unten gleichmässig verteilen. Da n =  d +  b +  v, wird nach Eliminierung 
von v

/  -  5 0 +  4-17
(b — d)

n
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Wollen wir diese Formel zur Berechnung der mindern jährlichen Bewölkung 
anwenden, so muss für sämtliche Tage des 50-jährigen Zeitraumes h =  18.261, d — 
3.506, b — 4.820 gesetzt werden und sodann ergibt sich als berechnete Jahresbewöl
kung 5'3, während die beobachtete 5'4 beträgt. Für den Sommer ist die Überein
stimmung zwischen den berechneten Wert 4-4 und den beobachteten 4 3 auch eine zu
friedenstellende, im Winter jedoch ist der berechnete Wert 64 uni ü'3 geringer als der 
beobachtete. Die Ursache dieser Unstimmigkeit dürfte darin zu suchen sein, dass die 
Verteilung der trüben und heitern Tage um den charakteristischen Wert keine gleich- 
mässige ist. L. Frciunhoffer u. S. Róna.

Das Wetter in Ungarn im Monat Dezember 1927.

Für die Wetterlagen dieses Monats war das langsame Wandern von Antizyklo
nen aus NW über Russland nach SE, bezw. E charakteristisch, so vom 30. Nov.—1 2 . 
Dez., dann am 15—23., endlich 28.—4. Januar. In der Zwischenzeit vom 12—15. und 
23.—28. gelangten West- und Süddepressionen zur Herrschaft. Die Zugstrassen dei 
Antizyklonen lagen etwas nördlich von Ungarn, über den Mittelmeer lag meist 
Tiefdruck.

Diesen Wetterlagen entsprechend herrschten in Ungarn Luftströmungen aus N 
bis E vor, die Kaltluft transportierten, welche an einigen heiteren Nächten durch Aus
strahlung weitere sehr bedeutende Abkühlung erlitt. Die Monatstemperatur war daher 
überall unternormal, im Tiefland um 3 bis 4°, im N und W etwas weniger, um 2V* bis 
3°. In Budapest waren insgesammt 25 Tage kälter, als normal und nur 6  Tage um ein 
geringes übernormal. Die Maxima der Temperatur schwankten zwischen + 3  und 
+  10̂ , sie trafen meist am 6 . und 7., vereinzelt zwischen 25. und 27. ein. Besonders 
gross waren die negativen Abweichungen vom 21—23. Die Minima trafen im W am 21., 
im E am 22. ein, und sanken auch im Hügel- und Qebirgsland unter — 15°, erreichten 
im Tiefland irn E — 25°. Vereinzelt wurde fast — 30° erreicht, so z. B. in Mezőhegyes, 
wo am 22. morgens das Mimmumthermometer — 29'0° zeigte, eine Temperatur, die 
auf dieser Station seit ihrem Bestehen (1874) noch nie beobachtet wurde. Die äusserst 
strenge Kälte dauerte ungefähr eine Woche (17—23), in welcher Zeit Tagesmittel
abweichungen von über — 15° nicht selten waren, am 24. war die Temperatur bereits 
normal, stellenweise übeinormal. Die Pentadenmittel waren in Budapest sämtlich 
unternormal. (S. Tafel p. 15.)

Der Boden war in Budapest nach der intensivsten Kälte bis mehr als 20 cm. 
Tiefe vorübergehend gefroren, nach dem 24. waren die Schichten in mehr als 1 0  cm. 
Tiefe bereits wieder frostfrei.

Die Niederschlagsverhältnisse sind ziemlich verwickelt. Trotz grosser Nieder
schlagshäufigkeit war in weiten Gebieten und zwar im W und N Niederschlagsmangel 
bis 70%, im S unter dem Einfluss von Mittelmeerdepressionen aber geringer Über
schuss, meist um 35—40% (Orosháza +67%). Der Niederschlag fiel meist als Schnee, 
nur vor Weihnachten gab es ziemlich allgemein Eisregen bei 5—10° unter 0°.

Die erste Dekade war meist trocken, in den beiden andern wurden kurze trockene 
Zeiträume (14., 16., 20—22., 24—27.) von längeren Niederschlagszeiten unterbrochen. 
Ausgiebige, 10 mm. überschreitende Tagesmengen lieferten stellenweise der 11., 12., 
15., 23., 24. und 28—30. (Kalocsa am 23. 20 mm., Högyész, Siófok und Szeged
(je 18 mm.).

Ab 10-ten gab es fast überall eine Schneedecke, welche bis Ende des Monats 
auf 10—20 cm. im 7 iefland an wuchs, und die Saaten vor dem starken Frost vollkom
men schützte, so dass die Landwirtschaft von der Witterungdes Dezember keinen 
Schaden litt.
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D as W etter in Ungarn im  M onat Januar 1928.

In der ersten Pentade herrschte eine Luftdruckverteilung, die der vor Weih
nachten eingetroffenen Kaltwetterlage ähnlich war. Das am 28. Dez. erschienene 
Maximum zog bis zum 4. über Russland nach dem Schwarzen Meere ab. Ihm folgt eine 
mächtige Depression, welche am 6 . Westeuropa, am 7. Mitteleuropa und Ungarn mit 
Stürmen heimsuchte. Daran schliessen Wetterlagen mit einer Kette von Hochs in der 
Axe des Kontinentes, die nur vorübergehend durch Ausläufer der Depressionen in N- 
und S-Europa durchbrochen werden.

Die dauernde Verbindung mit dem Azorenhoch sicherte ein milderes Wetter. 
Januar ist das Gegenstück Dezembers, 5 unternormalen Tagen stehen 26 übernormale 
gegenüber. In Budapest war nur die erste Pentade zu kalt, die übrigen waren im 
Mittel um 2° zu warm. Am 3. u. 4. war die Abweichung des Tagesmittels vom Nor
malwert — 9°, während die positiven Anomalien so hohe Werte nicht erreichen; die 
grössten Abweichungen betrugen + 5 °  am 7. und 9. Die räumliche Verteilung der Tem
peratur wies grosse Gegensätze auf, in der ersten Pentade gab es zwischen E und W 
Differenzen von 10 bis 15°, solche von 5— bis 10° gab es auch später, bei wenigei 
kaltem Wetter, selbst im S war es einigemale um 4— 6  Grade kälter, als im N. Die 
Maxima der Temperatur schwankten wie im Dezember, zwischen + 3  und +10°, sin 
wurden am 9., 10. im W und am 31. im N und E beobachtet. Die Minima, welche meist 
am 4. bzw. 3. und 1. beobachtet wurden, schwankten im W zwischen — 10 und — 15°, 
und erreichten im E nahezu — 20°. (In Kecskemét und Szörcgpuszta war das absolute 
Mmimum — 25‘0°.) Das Monatsmittel der Temperatur war inmitten des Tieflandes 
sporadisch etwas unternormal, sonst übernormal, im W um ca. 2 °, sonst Vi—1 ° zu warm.

Der positiven Luftdruckanomalie entsprechen die Niederschlagsverhältnisse 
besser. Bei sehr geringer Niederschlagshäufigkeit zeigte sich allgemein Niederschlags
mangel, meist 60—70%. An vielen Orten fielen an 1 — 2  Tagen kaum 1— 2  mm. im 
Monat. Tagessummen von über 5 mm. waren Ausnahmen, sie fielen sporadisch in der 
2 . Pentade und am 31.

Die Niederschläge fielen meist als Regen oder Regen gemischt mit Schnee, trotz
dem dauerte die im Dezember entstandene Schneedecke fast ohne Verminderung an, 
weil Nebel, Reif und Rauhreif häufig, Sonnenschein aber gering waren. (Tarcal hatte 
20, Kecskemét, Nyíregyháza 18, Budapest und Csermajor 17 Tage ohne Sonnenschein.)

Es gab insgesamrnt 19 Trockentage, oder höchstens mit sporadischem Regen von 
1 — 2  mm. an vereinzelten Stationen, dagegen keine Landregentage und nur 3  Tagt, 
nämlich 6 ., 8 . und 31., an denen wenigstens die Hälfte des Landesareals benetzt wor
den war. Sturmtage waren selten, blos am 7. wurde das ganze Land von einem schäd
lichen Sturm heimgesucht.

Als Folge der strengen Kälte Mitte Dezembers und Anfang Januars war die 
Donau an vielen Strecken, besonders im Oberlauf zugefroren, stellenweise bis auf den 
Grund, so dass an diesen Streckenteilen Hochwassergefahr drohte. Glücklicherweise 
konnte die Flussperre durch Eissprengungen noch vor Ankunft der Hochfluten frei
gemacht werden.

Sowohl die Schneedecke, als die Kälte am Anfang des Monats waren den Feld
arbeiten im Freien hinderlich, dessen ungeachtet kann das Wetter des Januars noch 
als befriedigend bezeichnet werden. G. Ai.

A MAGYAR METEOROLOGIAI TÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA.
Kiadásért felelős: Dr. RÓNA ZSIGMOND.

Pesti könyvnyomda részvénytársaság (Dr. Fáik Zsigmondi V. kér., Hold-utca 7. szám.)
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*) Ezt az emlókbeszédet Szerző a Magyar Meteorológiai Társaság 1928. április 
24-én tartott közgyűlésén olvasta fel.

■ 8-án született 
hazafias maga- 
rű, tiszta jelle
gnek örvendet-

. Ä   ______________________ - - jvv, * r>vi/>v \JL I /  I LKJKJKJ /  9 í v ^ i  V^OIVUUV JL v_/w . ^  "

oltárhoz vezette Binder Anna Máriát Kismartonból. Ezt a házassági frigyet 
az Üristen tizenegy gyermekkel áldotta meg. A tizenegy közül azonban csak
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Fényi Gyula S. J.
1845—1927.1)

„A tudomány és vallás vetekedve ünnepeljék a kiváló férfiú megérde
melt tiszteletét és tanulja az ifjabb nemzedék, mire képes az emberi lángelme, 
ha a hit vezérli és tám ogatja“ Ezeket a szavakat, amelyeket XIII. Leó Pápa 
Secchi Angelo halálának 25-ik évfordulóján írt, joggal arra a férfiúra is alkal
mazhatjuk, akinek emlékét a Magyar Meteorológiai Társaság mai közgyűlé
sén ünnepeljük. Mert mint Secchi, úgy Fényi Gyula életét és tudományos 
munkálkodását is csak akkor érthetjük meg és méltányolhatjuk igazán, ha 
azt nem csupán tudományos szempontból, hanem mély, meggyőződéses és 
bensőséges hitének világosságában is nézzük. Mind a kettő mély hitükből 
merítette az erőt ahhoz a kitartó és önzetlen munkához, amellyel bámulatba 
ejtenek bennünket. Mindketten szerették a tudományt, de szándékuk tiszta 
volt minden hiúságtól, amint azt Krisztus parancsolta. Meg is érdemli mind 
a kettő, hogy példakép gyanánt áilíttassék az ifjúság elé, hogy megtanulja 
tőlük, mire képes az emberi elme, ha a hitből táplált odaadással dolgozik és 
fáradozik.

P. Fényi Gyula mélyen meggyőződéses, vallásos felfogása ismeretes. 
Egész élete, amelyet az elmélkedő és szóbeli imádság által napról-napra 
mélyített és megszentelt, bizonyítja azt. Mint pap mindennap misézett, elvé
gezte papi zsolozsmáját és elmondta a rózsafüzért. Előttünk áll mint élő 
cáfolata Háckel ama állításának, hogy: „ahol a hit kezdődik, ott megszűnik 
a tudomány“. De Maistre találó mondása szerint ő is: „a vallásosságot mint 
a tudomány anyját“ tekintette. A hit és a tudás, ez a nemes ikerpár, amely 
az ég magaslatain született, Fényi atya szívében kezet nyújtott egymásnak 
felbonthatatlan frigyre. Szerzetesi mivolta nem akadályozta soha abban, hogy 
a természet törvényeit és tüneményeit, azok legmélyebb okait is, kutassa. 
Kutatásainak eredményei viszont soha meg nem ingatták hitét.

Külső életének lefolyása igen egyszerű volt. 1845. január 8-án született 
Sopronban. Nvugat-Magyarország ama városában, amely hü, hazafias maga
tartása miatt a „civitas fidelissima“ címet kapta. Szülei egyszerű, tiszta jelle
mük és igaz magyar gondolkozásuk miatt, általános jó hírnévnek örvendet
tek polgártársaiknál. Atyja, Finck Ignác (1797—1853), kereskedő volt. 1827-ben 
oltárhoz vezette Binder Anna Máriát Kismartonból. Ezt a házassági frigyet 
az Úristen tizenegy gyermekkel áldotta meg. A tizenegy közül azonban csak *)

*) Ezt az emlékbeszédet Szerző a Magyar Meteorológiai Társaság 1928. április 
24-én tartott közgyűlésén olvasta fel.
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öt érte el a nagykorúságot. Gyula volt a család Benjaminje és az összesek 
közt a legmagasabb életkort érte el. A családi feljegyzések különösen azt 
említik fel róla, hogy már kiskorától fogva nagy szelídséget és igénytelen
séget mutatott. Alig volt nyolc éves, mikor elveszítette édesapját, 1857-ben 
pedig a lialál szeretett anyját is elragadta. Már mint elemi iskolás kitűnt 
szorgalmával. Nagy előszeretete a tanulás iránt és mindjobban kibontakozó 
tehetségei indították hozzátartozóit arra, hogy — eléggé feltűnő hebegésé
nek ellenére is — a soproni (bencés) katholikus gimnáziumba írassák, ahol 
középiskolai tanulmányait 1864-ben fényes érettségi vizsgával fejezte be. 
János bátyja elbeszéléseiből, aki sok éven át Sopron városának polgármes
tere volt, tudjuk, hogy Gyula öccse minden este, ha az ég derült volt, fel
ment a padlásra, hogy a csillagokban gyönyörködjék és későn este kellett őt 
mindig onnét lehozni.

Nemsokára az érettségi vizsga után jelentékeny izzadmánnyal össze
kötött tüdőgyulladásban betegedett meg. S már-már lemondtak életben mara
dásáról is, mikor dr. Payer, volt katonai orvos kezelésére bízta magát, kinek 
gyógykezelése mellett hosszú és gondos ápolás után annyira helyreállott, 
hogy a Mödling melletti Gadenbe lehetett küldeni. Itt feltűnő jó eredménnyel 
tejkúrát végzett és rövidesen visszanyerte egészségét. Talán ez a hosszú 
betegség és a meggyőződés, hogy a tudomány is éppen a kolostorokban 
találja legszebb és legnyugodtabb otthonát, érlelte meg benne azt az elhatá
rozást, hogy visszanyert életét valamely szerzetben az Úrnak szentelje. Mi 
indította arra, hogy választása éppen az annyira meghurcolt és gyűlölt Jézus
társaságára esett, nem tudjuk. Némi befolyással volt talán reá főtisztelendö 
Himmel is, aki szintén valamikor tagja volt Jézustársaságának, s akivel 
Gadenben ismerkedett meg. Akárhogy volt is, az ifjú tényleg jelentkezett 
Kalksburgban és kérte felvételét a Jézustársaságába; 1864. őszén pedig már 
ott is találjuk őt a nagyszombati újcncházban.

Az első próbaidő befejezése után Jézustársasága szokása és előírása 
szerint Fényi két éven át klasszikus filológiával foglalkozott. Ennek leteltével 
pedig tudásszomjának egész új tere nyílt meg a legmagasabb emberi tudo
mány, a bölcselet csarnokaiban.

Fölösleges külön hangsúlyozni, mennyire fontos éppen a természetbúvár 
részére, az igazi bölcseletben való alapos kiképzés. Hiszen a tudományos 
kutató biztos és éles dialektika nélkül olyan, mint a katona fegyver nélkül, 
vagy mint a hajós a nyílt tengeren iránytű nélkül. Ez áll minden tudomány
ágban, de főleg a természettudományokban, ahol a kutató elme a jelenségek 
s ezek körülményeinek olyan komplikált, egymásba kapcsolódó tömkelegé 
előtt áll, hogy azok okszerű összefüggésének kibogozására ugyancsak éles, 
biztos okfejtésre van szüksége.

Ehhez járul még, hogy a természettudomány alapelvei szorosan össze
függnek a metafizika elveivel, oly annyira, hogy az utóbbiak elhanyagolása 
vagy szem elől tévesztése szükségképen az előbbiekben is zavart okoz. És 
e téren Fényi Gyulának, ki három teljes évet szentelt a legjobb sikerrel filo
zófiai tanulmányoknak, nem tehetünk szemrehányást. Erről tanúskodnak ösz- 
szes iratai.

A filozófiai tanulmányok idején, melyekhez a fizika és matematika is 
tartozott, elöljáróinak s tanárainak elég alkalmuk volt megismerni a boldo
gulnak kiváló tehetségeit és kedvenc szakmáját; s mivel tudták, hogy semmi 
sem fejleszti és képezi annyira a szellemet, mint a tanítás, azért 1871-ben a 
filozófiai tanulmányok végeztével leküldték Kalocsára. Itt három évig mint 
a fizika, matematika, kémia és természetrajz tanára működött. Egyidőben 
pedig az ottani internátusbán nevelő is volt. Kalocsára érkezésekor felvette a 
Fényi nevet is.
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Eme munkakörnek az 1874/1 S75-i iskolai év szabott határt, melyben 
Jézustársasága előírása szerint a fiatal Fényi az innsbrucki egyetem teológiai 
fakultására iratkozott. Itt végezte nagy buzgalommal egész 1878-ig teológiai 
tanulmányait, melyek alatt 1877. nyarán pappá szenteltetett.

De bármily nagy odaadással végezte is szent hivatásának tanulmányait, 
a teológiát, a fizika és matematika iránt táplált lelkesedése nem csökkent. 
Sőt ugyanabban az időben átjárt a bölcseleti fakultásra is, ahol fizikából külö
nös kedvvel Pfaundler Lipót tanárt hallgatta, matematikából pedig Stolz 
Ottót szerette leginkább.

Mikor az előzőkben nem elégedtünk meg a puszta tények felsorolásával, 
hanem rámutattunk az előkészítő tanulmányok fontosságára s horderejére is, 
az a körülmény lebegett szemünk előtt, hogy csak így leszünk képesek Fényi
nek egész fejlődését s egységei, organikus kiművelődését megérteni. Mert 
a nagy emberek nem a véletlen szülöttjei, hanem, feltéve a megfelelő tehet
ségeket, szükségük van megfelelő gondos ápolásra és szellemüket serkentő 
környezetre is. így volt az Fényi atyánál is. Fépésről-lépésre fejlődött az ő 
szelleme, fokról-fokra gyarapodtak s erősbültek tehetségei. Humanisztikus 
tanulmányai alapját képezték a bölcseleti tanulmányoknak, ezek viszont a 
természettudományaikat alapozták meg. S mindezeket, mint egy dóm hatal
mas pilléreit a kupola, befejezi és tökéletes egésszé teszi a legfőbb tudomány, 
a teológia. Ez adott meleget elméje élességének s különös bájt akarata 
szívósságának. E hármas kiképzés — a filozófiai, természettudományi, teoló
giai — adta Fényűnek azt az éleslátást, mellyel a természetben Istent és 
Istenben a természetet látta, s ami által képessé lett a rend Ura által szabott 
törvényszerűség középpontjába nézni és ezt megfigyelni. Bizonyára nem 
csekély érdeme a Jézustársaságának, hogy úgyszólván teljesen a saját erejé
ből oly kiváló tudóst és kutatót felnevelni tudott.

Jóllehet Fényi ezen tanulmányok után már szinte teljes fegyverzetben 
a tudományos kutatás terére léphetett volna s a többi tudósoknak méltó 
küzdőtársa lehetett volna az ég titkainak felderítésében, mégis, hogy azt, 
amit tud, másokkal is kellőképen közölni tudja, 1878-tól a kalocsai tanárok 
sorjában találjuk ismét. 1880—1882-ig a hírneves P. Braun Károlymak, a 
Haynald Obszervatórium első igazgatójának volt asszisztense. 1882-ben azon
ban az engedelmesség még egyszer elszólítja Kalocsáról és Pozsonyba ren
deli, hogy a rendi bölcseleti főiskolán fiatal rendtársait a felső matézis ber
keiben kalauzolja.

Ily hosszú és alapos előkészület után 1885. őszén végre visszakerült 
Kalocsára, hogyr az Obszervatórium vezetését átvegye s azt egészen 1913. 
őszéig megtartsa. Ezt az állást, amelyre elöljárói emelték a nélkül, hogy ő 
azt kereste volna, azon eleven hit szellemében fogadta az isteni Gondviselés
től, mely őt egész életében jellemezte; ugyanakkor nagylelkűen feláldozta 
szívében táplált régi vágyát, hogy tehetségeit és tudását a külföldi missziók
ban közvetlenül a halhatatlan lelkek szolgálatába állítsa. Kalocsán kifejtett 
áldásos munkálkodása fényesen is bizonyítja, hogy csakugyan a Gondviselés 
helyezte őt ebbe az állásba. Szerető és buzgóságtól lángoló szívének egész 
odaadásával szentelte ezentúl életét az Obszervatóriumon a tudományos 
kutatásnak. Csak ritkán, rövid időre s leginkább csak hivatalos ügyekben 
hagyta el Kalocsát. Feghosszabb ideig 1905-ben volt távol, mikor a Jézus
társaságának vezetése alatt álló granadai csillagvizsgáló igazgatójának meg
hívására Spanyolországba utazott, hogy a teljes napfogyatkozás megfigye
lésén részt vegyen.

Fényi nem mindennapi éles megfigyelőtehetségét és elméleti felkészült
ségét kezdettől fogva nemcsak a csillagászat, hanem a meteorológia szolgá
latába is állította. Észlelési eredményei éppúgy, mint elméleti fejtegetései a
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szaktársakat rövidesen figyelmesekké tették a szerény szerzetesre, aki mind
két téren maradandót alkotott. Messze túllépnők azonban ezen emlékezés 
kereteit, ha Fényi atya érdemeit és munkásságát e két téren behatóan mél
tatni akarnék. Meg kell elégedni azzal, hogy tudományos működését néhány 
vonással ecseteljük.

Nagyobb meteorológiai értekezéssel 1891-ben lép először a nyilvánosság 
elé. Ebben az értekezésben behatóbban, a kalocsai anemográf adatainak nyo
mán, a sok oldalról megtámadott Sprung-féle törvényt tárgyalja a szélfordu
lásokról. (Lásd: Publikationen des Haynald Observatoriums 1891, V. Heft.) 
Ugyanezzel a kérdéssel foglalkozik 1906-ban „Az Időjárás“ szeptemberi füze
tében. Mindkét tanulmányában közzéteszi a Kalocsán gyűjtött anemográf- 
adatokat és vizsgálja azokat a Sprung-féle törvény szempontjából és a követ
kező eredményhez jut: „Sprung törvénye beigazolódott és kétségtelen, hogy 
ez a törvény bármily időszakban megfelelő biztossággal érvényre jut“. A fel
tétel azonban az, hogy az anemográf minden irányban nyílt helyen legyen 
felállítva, amint az a nagy magyar Alföldön lehetséges. A fentnevezett füzet
ben adja a Jordan-féle napsütésautográf leírását is, ahogyan ő azt igen elmé
sen átalakította és egyszerűsítette. Azon eredményekről, melyeket ezen mű
szerrel elért, „Az Időjárás“ 1898-ik és 1906-ik évfolyamában számol be. (Lásd 
M. Z. 33. és 53. k. is.)

Hogy mennyire meg volt győződve Fényi atya a meteorológia fontossá
gáról és annak kozmopolitikus jelleméről, mi sem bizonyítja jobban, mint azT 
hogy rendtársa, P. Menyhárth László, aki 1889-ben Afrikába ment hithirdető
nek, főleg Fényi sürgetésére és szorgalmazására határozta el magát arra,, 
hogy Afrika belsejében a Zambézi partján meteorológiai állomást létesít és 
ott rendszeresen megfigyeléseket végez. Ebben az ügyben nem ismert sem 
fáradságot, sem áldozatot. P. Menyhárt halála után is azon fáradozott, hogy 
a misszió elöljárói egy rendtag tudományos kiképzését szorgalmazzák, aki 
idejét és tudását kizárólagosan a megfigyeléseknek és tudományos kutatá
soknak szentelje. Nagy szorgalommal és körültekintéssel rendezte és dol
gozta fel az ottani észleléseket és a Publikationen des Haynald Observato
riums VII. és IX. füzetében közzétette. Ezzel kapcsolatban mondja egyik tudós 
kor- és honfitársunk: „M enyhárth atya, Fényi utasítása szerint, Haynald 
érsek áldozatkészségéből oly időben emel Dél-Afrikában meteorológiai 
obszervatóriumot, amikor még a hazai intézetünk is a kezdet kezdetén volt 
és válsággal küzdött. A két magyar testvérnek ez az összefogása és Haynald, 
majd Császka érsekek áldozatkészsége a délafrikai m agyar rendház és 
obszervatórium érdekében a magyar faj- és tudományszeretet megható 
példája“.

Jóllehet Fényi nagy érdeklődéssel viselkedett mindenkor a meteoro
lógia minden ága iránt, bizonyos előszeretettel s talán a legértékesebb ered
ménnyel mégis a légnyomás napi menetének tanulmányozásával foglalkozott. 
Első erre vonatkozó tanulmányát P. Menyhárth délafrikai adatainak feldol
gozása alkalmával végezte. Közben a meteorológia tanítómestere, J. v. 
Hann Fényi közleményei révén figyelmessé lett a kalocsai állomásra, ame
lyet fekvésénél fogva különösen alkalmasnak talált a légnyomás tanulmányo
zására, és úgy vélte, hogy az ügybuzgó szerzetesben a legmegfelelőbb embert 
födözte föl ezen tanulmányok végzésére. Azért tehát felszólítást intézett hozzá 
eziránt és 1896. elején kölcsön küldött egy kis Richard-féle barográfot. 
Fényi pedig, aki már hosszabb idő óta kívánt egy ilyen barográf birtokába 
jutni, kapva kapott az alkalmon. Fokozta örömét, hogy még ugyanazon év 
május havában méltóságos dr. Boromissza Tibor kalocsai kanonok — most 
szatmári püspök — bőkezűsége lehetővé tette egy nagy Richard beszerzését, 
amely azóta megszakítás nélkül működésben van. 1897-ben „Die tägliche
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Periode des Luftdruckes in Kalocsa“ című cikkében már beszámol az első 
év eredményéről. (M. Z. 32. k.) Ebben az értekezésben talán mint első figyel
meztet arra, hogy a légnyomás napi menete nem kettős, hanem hármas, sőt 
négyes hullámból áll. Erre, mint mondja, már a boromai adatok feldolgozá
sánál lett figyelmessé. Azt hangsúlyozza, hogy ő ebben inkább egy új problé
mát, mint a puszta véletlen játékát látja. Véleménye fényesen beigazolódott, 
amint azt úgy a saját erre vonatkozó későbbi tanulmányai (M. Z. 46., 56. k.), 
mint Julius Ham. nagy értekezése is bizonyítja.

Feltűnőnek találhatná valaki azt, hogy Fényi nem foglalkozott beha
tóbban az Alföld hőmérsékleti viszonyaival. Ennek oka korántsem abban 
keresendő, mintha fel nem ismerte volna, vagy eléggé nem becsülte volna 
ezen elem fontosságát. Ó, nem! Az ő cikke: „Ergebnisse der Beobachtungen 
der Temperatur und des Luftdruckes in Boroma (Südafrika)“, amelyet a bécsi 
Akadémián mutatott be, az ellenkezőről tesz tanúbizonyságot. Hogy mennyire 
fontosnak tartotta ennek az elemnek tanulmányozását, abból is kitűnik, hogy 
— mivel a kalocsai állomásnak hőmérsékleti észlelések szempontjából 
kevésbbé szerencsés a fekvése — sokat fáradozott azon, de sajnos hiába, 
hogy megbízható egyént találjon, aki legalább egy évig, megfelelő szabad 
helyen a városon kívül terminusészleléseket végezne, hogy ezekből redukciós 
faktort állapíthasson meg.

Közleményeiből felemlítem még: A hőmérsékleti inverziók meteorológiai 
és csillagászati jelentőségéről. („Az időjárás“ és M. Z. 1907.) Über den 
Ursprung der täglichen doppelten Schwankung des Luftdruckes. (M. Z. 1921.) 
A csapadék napi periódusa Kalocsán. („Az Időjárás“ 1902.) Über die Ver
wendbarkeit des Hypsometers als Standbarometer. (M. Z. 1898.) Az 1899. évi 
időjelzések sikereiről. („Az Időjárás“ 1900.) Ez az utolsó cikk a Magyar 
Meteorológiai Intézet prognózis osztályának valóságos apológiája.

Mikor P. Fényi a csillagda vezetését átvette, csak harmadrendű meteo
rológiai észlelőállomást talált. Sokat fáradozott, hogy azt fejlessze s neki 
köszönjük, hogy ma elsőrendű állomásunk van. Az állomás fejlesztésére irá
nyuló törekvéseiben mindenkor a legmesszebb menő jóindulattal és megértés
sel támogatta őt a Magyar Meteorológiai Intézet vezetősége, amellyel a leg
bensőbb viszonyban állt mindig. Darányi Ignác földmívelésügyi miniszter 
pedig az 1903. október 7-én kelt magas leiratában teljes elismerését és köszö
netét fejezte ki Fényinek a meteorológia terén mindenkor kifejtett áldásos 
működéséért. A Magyar Meteorológiai Társaság viszont azzal honorálta ügy
buzgó közreműködését, hogy mindjárt a megalakulásakor tiszteletbeli tagjává 
választotta. A meteorológia külföldi művelői is, különösen az Altmeister Hann 
Gyula, a megboldogultnak munkálkodását mindig nagyra becsülték.

Még meg kell emlékeznünk, ha mindjárt csak néhány rövid szóval is, 
Fényi atya csillagászati működéséről is, amelyet más helyen bővebben mél
tattunk, hogy munkaprogrammjának főtárgyává a protuberanciák alapos meg
figyelését választotta, amire az Obszervatórium berendezése is utalta. Ezen 
elhatározáshoz hozzájárult bizonyára az a körülmény is, hogy ezáltal oly 
területre fog lépni, melyen egyes rendtársai, különösen Scheiner Kristóf és 
Secchi Angelo már kijelölték az utat. Talán nem tévedünk, ha a harmadik 
Indító okot szerzetesi és papi mivoltában, nemkülönben elmélkedő, mély hitű 
szívében keressük, mert mélyen vallásos lelke éppen a Napban szemlélte leg
szembetűnőbben Isten szépségének és jóságának legragyogóbb képét és vissz
fényét ama végtelen szeretetnek, amely Üdvözítőnk legszentebb szívében 
lángol.

Az a páratlan munkásság, melyet e téren kifejtett, csakhamar tekin
téllyé emelte őt szaktársai előtt. Harminckét teljes évet (1886—1917.) felölelő 
észlelési sorozata egyedül áll már a hosszú időszaknál fogva is, amelyre



kiterjed, még inkább az észlelések tökéletes egyöntetűsége folytán és azáltal, 
hogy nemcsak statisztikai adatokat nyújt, hanem a protuberancia tüneményé
nek minden mozzanatára is kiterjed. Fényi ezen megfigyelési sorozata, vala
mint számos elméleti értekezése is a napkutatás jövő eredményeinek meg- 
birálásánál és Napunk fejlődésének történetében megbecsülhetetlen kútfő 
marad mindenkoron.

Ezek után nem csodálkozhatunk azon, hogy a tudományos körök nem 
fukarkodtak elismerésük kifejezésével. Az Accademia Pontificia dei Nuovi Lincei 
őt 1902-ben levelezőtagjának választja. Az Institute Solar International Monte- 
videóban 1903. december havában felveszi levelezőtagjai közé, a protuberan
ciák körül szerzett érdemei miatt (por su valiosa y constante contribucion 
sobre protuberancias solares), és két hónappal később (1904. február) az „Első 
tiszteletbeli Elnök“ címmel tünteti ki (por sus notables trabajos sobre protu
berancias solares y publicaciones relativas). A Societá degli Spettroscopisti 
Italiani, amelynek havi folyóiratában számos cikket tett közzé, 1909-ben kül
földi tagjának választja be, melynek csak 30 ilyen tagja volt. Itthon pedig már 
1887-ben a Szent István Társulat irodalmi osztályának rendes tagja lett; 
1907-ben a Magyar Földrajzi Társaság legnagyobb elismerésének jeléül tisz
teletbeli tagjául veszi fel. 1916-ban a Magyar Tudományos Akadémia is lerója 
elismerését levelezőtaggá való beválasztásával; egyidőben a Szent István 
Akadémiának is rendes tagja lett. A „Stella“ Csillagászati Egyesület pedig 
mindjárt megalakulásakor, mint a magyar csillagászok nesztorát, tiszteletbeli 
elnökévé választotta.

Mikor Fényi atya 68 éves korában, 1913-ban az Obszervatórium veze
tésétől visszalépett, a protuberanciák rendszeres megfigyelését azért még 
folytatta az 1917. év végéig. Ekkor azonban súlyosbodó szembaja miatt vég
leg abbahagyta. Közben feldolgozta észlelési anyagát és sajtó alá rendezte.

1918. tavaszán állandó lakóhelyét a rendház nyaralójába tette át. Itt több 
éven át rendszeres fenológiai megfigyeléseket végzett és e mellett teljes szel
lemi frisseséggel és pihenést nem ismerő szorgalommal még több cikket írt 
és tovább rendezgette észleléseit. 1922. őszén kisebb fokú gutaütés érte, de 
rövidesen megint helyrejött. 1924-ben megünnepelte 60 éves szerzetesi jubi
leumát.

1926. vége felé azonban az aggkor tünetei mindig jobban és jobban 
mutatkoztak rajta, amiért is véglegesen visszaköltözködött a rendházba. 1927. 
tavaszán kijelentette az orvos, hogy a' tuberkulózis benne már igen virulenssé 
vált, úgyhogy a halál bármikor bekövetkezhetik. Szívós természete azonban 
mindnyájunk nagy örömére ezúttal is még győzött. Misézni azonban leg
nagyobb fájdalmára már nem tudott. így közelgett 1927. július 31-e, 50 éves 
papi jubileumának ünnepe. Az előző napon fájdalmasan panaszkodott: „Szo
morú jubileum, mise nélkül!“ Rendtársainak azonban sikerült őt rábeszélni, 
hogy ezen a szép napon két páter segédlete mellett mégis misét mondjon. 
A mise végén arca gyermeki boldogságtól és örömtől sugárzott. Augusztus 
első napjaiban megkapta Rómából az engedélyt a szent mise ülve való elmon
dásához. így aztán ezen naptól fogva nagy áhítattal és boldogan mutatta be 
ismét az Ürnak vallásunk legnagyobb és legfelségesebb áldozatát. Halála nap
ján — 1927. december 21-én — is misézett s mint rendesen egész napon át 
föntjárt. Este néhány perccel hét óra előtt a házikápolnába akart menni a 
közös imához. Útközben azonban összeesett. Társai azonnal segítségére siet
tek és a szobájába vitték, hol már csak annyi ideig élt, míg az abszolúciót, a 
szent kenet szentségét és a pápai áldást megkapta. Erre minden agónia nélkül 
visszaadta nemes lelkét Teremtőjének.

Jellemének alapvonása a szanguinikus és cholérikus tulajdonságok sze
rencsés keveréke volt. Az előbbi mozgékonnyá s elevenné tette szellemét, az
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utóbbi fokozta éleslátásának alaposságát s akaratának kitartó erejét. Jelle
mét kicsiszolták a keresztény erények s kellemet adtak neki és egész meg
jelenését átszellemesítették. Nem volt elszigetelt, zárkózott természetű, képes 
volt benső baráti érzelmek ápolására is. Általában jószívű s barátságos volt 
egész lényében. Állandóan megnyerő mosoly ült az arcán. Homlokán Isten 
békéje s benső boldogsága ragyogott. Társalgásában nem volt semmi mester
kéltség, semmi túlzott udvariaskodás. Egyszerű, nyílt, egyenes és kedves 
volt. Mindenkit megnyert, aki vele közelebb érintkezett. Kedves egyszerűsége 
akkor sem változott, amikor nevét dicsőség övezte. Különösen kedvelte az 
ifjúságot s fiatal rendtársait, akiket mindig szívesen látott a csillagdán.

Termete a közepesnél nagyobb volt, karcsú és inkább sovány. Élénk 
szeme magasívelésű homlok alól csillogott. Homlokán mély barázdák 
komoly, erős szellemi tevékenységre vallottak. Mindig vidám mosoly játszott 
kissé széles szája körül. Ruházatára kevés gondot fordított, úgyhogy inkább 
elhanyagoltnak látszott, mint gondozottnak. Egyáltalán egész külseje nagy 
önzetlenségről és szerénységről tanúskodott. Semmiféle kiváltságot nem 
kívánt maga számára a szerzetesi életben, még akkor sem, amikor egészségi 
állapota és magas kora révén erre igényt tarthatott volna.

Rendtársai iránt mindig szeretetteljes volt. Nagyon szerette a víg tár
saságot és szellemes ötleteivel és humorával nem egyszer jókedvre hangolta 
a jelenlevőket. S ezt a jókedvet megőrizte élete végéig, jóllehet hallóképes
ségének majdnem teljes elvesztése az utolsó években hősies próbára tette 
türelmét s valóságos remeteéletre kárhoztatta őt.

Jézustársasága, nevezetesen annak magyar tartománya, elveszítette 
benne egyik díszét, a Magyar Meteorológiai Társaság tiszteletbeli tagját; 
mi, magyar meteorológusok pedig szeretett nesztorunkat siratjuk benne. De: 
„Nem enyészik el emlékezete és neve ismételtetik nemzedékről nemzedékre“.

Legnagyobb fájdalmunkra eltávozott ugyan körünkből, hogy az igazi 
Napban gyönyörködjék, kinek képmását annyi éven át szemlélte, figyelte és 
kutatta, és hogy élvezze Isten nagyobb dicsőségére, a tudomány haladására 
és embertársai javára végzett önzetlen munkájának jutalmát. Szívünkben 
azonban tovább él és élni fog mindenkoron. Ragyogó példáját követni akarjuk 
és munkáira mindenkor magyar büszkeséggel fogunk hivatkozni.

Elvesztésén való szomorkodásunk nem olyan, mint azoké, akiknek nin
csen reményük, hanem erős a hitünk, hogy noha a halál kedves és ügybuzgó 
munkatársunktól megfosztott, benne mi hatalmas közbenjárót nyertünk az 
M en trónjánál, aki áldást és sikert esd továbbküzdő munkatársaira és szere
tett magyar hazájára.

Béke és áldás lebegjen porai felett. Angehrn Tivadar S. J.

Lettország meteorologiai hírszolgálata.

Üjabban egyre gyakrabban van alkalmunk tapasztalni, hogy nemzetünk távol 
északi rokonai milyen büszkén haladnak a tudományt fejlesztő népek legelső sorai
ban. Derűs sugárként világítanak az ilyen hírek az elhagyatott magyarság leikébe és 
különös örömmel tölt el bennünket a tudat, hogy ezek a népek nemcsak eredetükben 
és nemcsak a sorsuk mostohaságában, hanem rideg viszonyaik ellenére kivívott 
magas kultúrájukkal is méltó rokonainknak bizonyulnak.

Ilyen örömsugarat küldött felénk a fiatal lett állam meteorológiai szolgálata, 
amidőn közzétette napi jelentéseinek a legújabban életbeléptetett munkaprogrammját. 
Nemcsak azt látjuk ebből, hogy a lett kultúra a tudománynak ezen a mezején a leg
első helyek egyikét foglalja el, hanem egyúttal azt is tapasztaljuk, hogy a gyermek-



40

éveit éiö északi állam kormányíérfiai bölcs előrelátással karolták fel azokat a tudo
mányos intézményeket, amelyek a nemzetgazdasági érdekeknek szolgálatára lehet
nek. A meteorológiai munkából ugyanis olyan részt vesz ki ez a nemzet, amely a 
nagy nemzetek területi viszonyaihoz és anyagi erejéhez képest aránytalanul nagy, 
úgyhogy önkéntelenül feltámadó irigységünket leküzdve, rokoni büszkeséggel kell 
erre a lett munkatervre tekintenünk.

Legyen szabad ezt a munkaprogrammot, amelyet oly nagy örömmel olvastunk, 
néhány szóval ismertetnünk.

* * #
A nagyobb meteorológiai intézetek ma már egyre több fajta naponként, illetőleg 

naponta többször is készített jelentéseket adnak ki az időjárás alakulásáról, az idő
járási helyzet fejlődéséről. A legkülönbözőbb tartalommal, alakkal és terjesztési mód
dal látnak ezek a jelentések napvilágot. Legcélszerűbben a szerint osztályozhatjuk 
őket, hogy minő céllal és milyen közönség részére bocsátják ki azokat. A napijelen
tések egy része ugyanis a müveit világ meteorológiai intézeteinek szól, amelyeket 
tájékoztatni kíván az illető ország időjárási viszonyairól, és ily módon lehetővé teszi 
az időprognózis készítéséhez szükséges szinoptikus időjárási áttekintést. A napijelen
tések másik rsoDortia nem a világ tudományos intézményeinek, hanem a kibocsátó 
ország nagyközönségének szól, területileg szűkebb, de népesebb rétegekkel közli azo
kat a gyakorlati tanulságokat, amelyeket az intézet szakemberei szinoptikus munká
jukból már levontak. Az utóbbi jelentések oly közönség használatára készülnek, 
amelynek tagjai nagyon éltéiő műveltségi fokon állanak, a lehető legkülönbözőbb 
foglalkozási ágakat űzik, és így igen sokféle érdeklődési kört és anyagi érdeket kép
viselnek. Éppen ezért ezeknek az összes prognózis-szükségleteknek a kielégítése a 
legnagyobb nehézségek elé állítja a kibocsátó intézetet. Az egyes érdeklődők külön
böző előismeretei és érdeklődési irányaik gyakran annyira összeegyeztethetetlenek, 
hogy a modern fejlődés specializálni kezdi ezeket a jelentéseket. Amerikában már 
igen sok foglalkozási ágnak, és így a lakosság számos rétegének a számára külön 
speciális prognózisokat készítenek, amelyeknek kidolgozása, és kivált megfogalma
zása már lényegesen könnyebb feladat, mint a nagyközönség széles rétegeinek és a 
benne képviselt rengeteg érdekárnyalatnak a figyelembevételével készült általános 
prognózisé. Míg tehát az első csoportban említett, a tudományos köröknek szánt jelen
téseket az egyöntetűség jeliemzi, addig az utóbb említett jelentéstípusokuak a természe
téből folyik az a tendenciájuk, hogy közönségük foglalkozása és műveltségi köre szerint 
specializálódjanak.

Az alábbiakban örömmel fogjuk megmutatni, mi^en buzgó munkát végez a most 
vázolt mindkét irányban az a virágzásnak induló nemzet, amelyet a magyar meteo
rológus büszkén vallhat rokonának a müveit világ szakkörei előtt.

Mindenekelőtt az első csoportba tartozó meteorológiai szolgálatokról emléke
zünk meg. A nemzetközi meteorológiai hírellátást Lettország kétféle irányban támo
gatja:

I. A lett meteorológiai hálózat észleléseit közlő nemzetközi sürgönyjelentések. 
Mint minden állam, amely az emberi kultúrközösség részesének érzi magát, úgy 
Lettország is naponként háromszor Morse-jeles szikratáviratot ád a meteorológiai 
elemeknek a talaj mentén észlelt viselkedéséről. Ez a távirat a világ összes szak
embereinek szól és építőköve a szinoptikus időjárási áttekintésnek, amely nélkül 
komoly prognosztikus munkát berendezni lehetetlenség. Ezeknek a jelentéseknek 
nemzetközileg megállapított, előírt alakjuk van, és így eme táviratoknak az alakja 
még nem árulhatja el a lett meteorológiai hatóságoknak azt a különleges buzgalmát, 
amelyet a következőkben méltatni óhajtunk. Ellenben nagyon tiszteletreméltó áldozat- 
készség nyilvánul már meg a szinoptikus jelentést adó állomások számában, amennyi
ben a nemzetközi használatra szánt eme jelentésekben hat meteorológiai állomás 
észlelései kapnak helyet, ami az ország területéhez képest igen gazdag szinoptikus
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anyagot képvisel. Lettországra nézve a nemzetközi használatra szánt sürgönyjelen
téseket adó állomások sűrűsége (az ország területének ezer km2-ekben kifejezett terü
lete, osztva ezen állomások számával) 11-nek adódik, ami olyan előnyös érték, amely- 
lyel kevés európai állam dicsekedhetik. Így tehát azt találjuk, hogy a lett meteorológiai 
szervezet már ezen a téren is tanúságot tesz magasratörő ambícióiról.

II. Még jobban nyilvánul meg ez a törekvés abban a gazdagságban, amelyet az 
új munkaterv a szabad légkör állapotát leiró rádiójelentésekben felmutat. Itt ugyanis 
nemcsak a pilotballon-észlelések szerepelnek, amelyeknek közlésében a kisebb álla
mok mindennapos légkörkutató munkája rendszerint ki szokott merülni, hanem szere
pelnek a lett programmban a rigai obszervatóriumnak a szabad légkör hőmérsékleti 
és nedvességi viszonyairól szóló észlelései, vagyis olyan adatok, amelyek nemcsak 
rendkívül becsesek, de egyben igen ritkán hozzáférhetőek is. A kérdéses táviratok 
ügyes chiffrekulcs felhasználásával megadják, hogy mekkora légnyomás, minő hőmér
séklet és mekkora légnedvesség uralkodik bizonyos előre kijelölt magasságokban (a 
pilotballonok számára megállapított etage-magasságokban, úgymint a talaj felett 2 0 0 , 
500. 1.000, 1.500, 2.000, 3.000, 4.000 méter magasságban). A lett kormány áldozatkész
ségét mi sem dicsérheti jobban, mint az, hogy ezeket a költséges felszállásokat is 
naponta háromszor (reggel, délben és este) végezteti el, ami igen mélyreható tudo
mányos és gyakorlati érzékről tesz tanúságot. Ezek az észlelések, amelyeket az egész 
munkaprogramm fénypontjának látunk, bizonyára a nagy intézetek részéről is méltán 
irigyelt és mohón felhasznált részletei lesznek Lettország napi meteorológiai jelen
téseinek.

:J: * *

Áttérünk azoknak a lett jelentéseknek az áttekintésére, amelyek nem a föld- 
gömbön elszórt szakembereket, hanem a közelben tartózkodó érdekelteket óhajtják 
tájékoztatni a lefolyó és várható időjárási jelenségekről. A lett jelentéseknek erről a 
második csoportjáról a következőket óhajtjuk kiemelni.

I. Ide tartoznak mindenekelőtt a chiffre-es Morse-jelekkel küldött szélprognó
zisok, amelyeket az ország hajózási érdekeinek szolgálatában naponta kétszer — dél
ben és este — bocsátanak ki. Ezek hét különböző tengerrész hajóit tájékoztatják a 
várható szél irányáról és közelítő erősségéről. (A szélirányt kvadránsok szerint, a 
szélerősséget pedig két-két Beaufort-fokozatnyi pontossággal jelölik meg.) A hét ten
geri kerület aránylag messze terjeszkedik; a legtávolabbi a Skagerrak-ot foglalja 
magában. Itt említjük meg, hogy szélvihar veszedelme esetén (mihelyt a 1 2 -es szél- 
erösség-skálában kifejezve, 7-esnél nagyobb szélintenzitásokra van kilátás) különleges 
viharsürgönyöket adnak le a rigai adóállomáson, ezenkívül pedig három kisebb helyi 
rádióadó (Liepaja, Ventspils, Kolkalrags) is ad szükség esetén a közvetlen környezete 
számára vészjeleket. Ez utóbbi három állomás könnyen hozzáférhető hullámhosszon 
(600 m.) dolgozik.

II. A közeli hajósoknak szánt meteorológiai tájékoztató jelentések. Ezeket az 
említett adóállomások mind közzéteszik, és pedig mindenikük naponta háromszor, úgy 
hogy a lett rádiójelentéseknek ez az alakja naponként 1 2  alkalommal kel a rádió
hullámok szárnyára. Ezek a tájékoztató jelentések már nemcsak a szélprognózisra 
terjeszkednek ki, hanem ezenkívül még több igen értékes felvilágosítást közölnek a 
hajósokkal: a közeli vízterületek jégviszonyait, továbbá az általános légnyomási hely
zetnek néhány jellemző és becses adatát.

A jégjelentések 15 tengerparti állomás anyagából és az ezekhez járuló esetleges 
hajójelentésekből állanak. Igen kimerítően közük a közeli víziutak jégviszonyait leíró 
adatokat és a különböző hajótípusokkal való közlekedés lehetőségeit. Különös figyel
met érdemelnek ennek a rádiótáviratnak azok a részei, amelyek az általános időjárási 
helyzetről adnak tájékoztatást. Ezek nyilván maguknak az időjárási térképeknek a ma 
még nagyon intrikált rádió továbbítását vannak hivatva bizonyos fokig pótolni. A kér
déses, nagyon szerencsés rövidséggel megalkotott, tömör chiffrejelentések a légnyo
mási helyzetet uraló alakulatok helyéről, fejlettségéről és mozgási irányáról számol-
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nak be. (A földrajzi helyet egész fokokig terjedő, vagyis a célnak bőségesen meg
felelő pontossággal adják meg. A depressziók mélységét 5 mm.-es, a — tudvalévőén 
kisebb légnyomási kontrasztokat mutató — légnyomási maximumokét 4  mm.-es pon
tossággal jellemzik. A légnyomási alakulatok továbbterjedési irányát, ami igen érté
kes adat, különös gonddal tüntetik fel. Ha az anticiklon terjedési iránya megállapít
ható, úgy azt 45°-ig terjedő pontossággal közük; így pl. ESE irányban továbbvonulni 
látszó anticiklon vagy mint E, vagy mint SE irányba tartó alakulat szerepel. Nagyobb 
pontossággal jelzik a depresszióknak — könnyebben megállapítható és gyakorlati 
szempontból olyan fontos — vonulási irányát. Itt már az égtájak 16-os felosztását 
veszik igénybe, a ritkábban megjelenő reíográd — nyugat felé mozgó — depressziókra 
pedig tisztán közölt szövegben hívják fel a figyelmet.)

III. A hajózás biztonságát és zavartalan lebonyolítását támogató hidrográfikus 
jelentéseket is továbbit a lett meteorológiai szolgálat. Ezeket már nem chiffrealakban, 
hanem tiszta szövegben nyújtják, és pedig a nemzetközi forgalomra való tekintettel, 
angol nyelven. A hidrográfikus jelentések naponta kétszer, nevezetesen délben és este 
9 órakor jelennek meg az adóállomások munkarendjében.

IV. Rendszeres meteorológiai és jégjelentések a fontosabb vízi utakról. Ezeket 
a Rigán átfutó tengeri forgalom biztosításán dolgozó jégtörők küldik igen könnyen 
hozzáférhető (600 méteres) hullámhosszon. Kibocsátásuk nincs időhöz kötve, alakjuk 
chifíre-ezett. Közlik, hogy a jégtörők a Balti-tenger mely réjszén tartózkodnak (kb. fél 
fokig pontos helymeghatározással), azután a jégviszonyokat, a jégtörőmunkálatok 
eredményességét, a tenger felett uralkodó láthatósági állapotokat, végűi a szélirányt 
és erősséget, esetleges viharokat.

V. Rádiójelentések a nagyközönség részére. Mivel alig van ember, — bármi
féle társadalmi osztályhoz tartozzék és bárminő foglalkozást űzzön is, — akinek az 
eljövendő időjárás alakulása olykor ne vágna igen súlyosan az érdekeibe; sok foglal
kozási ágnak pedig állandóan elengedhetetlenül szükséges az elkövetkező időjárásnak 
legalább is közelítő ismerete: azért ma már a világ minden táján közlik a rádióadó
vállalatok az időprognózisokat. Bárha a tudomány ma még nem áll a fejlődésnek azon 
a fokári, hogy minden alkalommal teljesen kimerítő és biztos választ tudjon adni arra 
a nagyon bonyolult kérdésre, hogy az időjárás a következő napon miként fog ala
kulni: azért mai tudásunk is már a legtöbb esetben hasznos és méltánjdást érdemlő 
szolgálatokat tud tenni az érdekelteknek. így ma már a nagyközönség érdekeit és 
igényeit figyelemmel tartó müsoradóállomások mind felveszik munkaprogrammjukba 
az időprognózisok közvetítését. A nagyközönségnek tudományos szellemben nevelt 
rétegei jól tudják, hogy az időjelzésekben nem lehet csalhatatlan kijelentéseket látni, 
tudják azonban azt is, hogy nagyon sok kritikus esetben igen becses barátot, nagyon 
hasznos tanácsadót nyernek a tudományos időprognózisban. Abban a természettudo
mányos nevelőmunkában, amelyet ezeknek a gondolatoknak az egyre szélesebb kör
ben való elterjedése jelent, a művelt államok műsoradóállomásai nagyon méltány
landó részt vesznek ki.

Lettország meteorológiai szolgálatába is be van kapcsolva a rigai müsoradó- 
állomás (hullámhossz: 526 m.), amely az időprognózisoknak és időjárási jelentések
nek azonnali és széleskörű továbbítását teszi lehetővé. A nagyközönség így napon
ként három időprognózisnak jut a birtokába, amelyek az arra legilletékesebb kezekből 
kerülnek ki. A hajnali, déli és esti időprognózishoz viharjelzések, különös gonddal 
beillesztett szélprognózisok és jégjelentések járulnak, mindez természetesen lett nyel
ven. A jégjelentéseket azonban á nemzetközi hajóforgalom érdekében német és angol 
nyelven is megismétlik.

* * *
A fentiekben néhány szóval ismertettük mindazt, amit a lett meteorológiai szol

gálat körlevelében különösen említésre méltónak találtunk. Van ezenkívül ennek az 
új munkatervnek még számos olyan vonása, amelyet örömmel olvashat a magyar 
meteorológus, mert ezek is a fiatal lett állam máris virágzó természettudományos
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kultúréletéről és vezető férfiainak a meteorológia iránt tanúsított nagyszerű meg
értéséről tesznek tanúságot. A részletekbe azonban nem akartunk elmélyedni, mert 

•azoknak regisztrálásával csakis a meteorológiai hírszolgálattal speciálisan foglalkozó 
'olvasót mérnök fárasztani. Így tehát lezárjuk ezeket a sorokat annak az örömteljes 
megállapításunknak az újbóli kiemelésével, hogy az állami életének hajnalán álló lett 
nemzet a meteorológia terén a legnagyobb elismerést érdemlő erőfeszítéseket téve, 

'kontinensszerte mintaszerű meteorológiai jelentésprogrammot tett magáévá.
Dr. Aujeszky László.

Néhány szó a népies időjárási szabályokról.
A nép szájában ma is élnek régi időkből reánk maradt mondások és rövidre 

szabott szabályok, melyek a bekövetkezendő időjárásra, avagy a növényeknek az 
időjárással kapcsolatos fejlődésére vonatkoznak. Az összes kultúrnemzetek köztulaj
donában megvannak, de azért primitív népeknél sem hiányzanak, így Észak-Amerika 
indiánusainál is akadunk reájuk. Parasztreguláknak is hívják, mert legjobban a föld- 
miveléssel foglalkozó lakosságnál terjedtek el.

Ezek a parasztregulák évszázadok óta szájról-szájra szálltak az utókorra és 
aránylag nagyon későn lettek írásba foglalva és rendszeresen összegyűjtve. Leg
értékesebbek azok, melyek közvetlenül a néptől erednek, de vannak olyanok is, melye
ket idegen könyvekből hordtak össze, és melyek gyakran származási helyüknek bélye
gét viselik magukon és más országokra sehogy sem illenek. Ha pl. egy svéd paraszt
regulában a boroshordó szerepel, rögtön rá lehet fogni idegen származását..

G. Hellmann,1) aki fáradhatatlan búvárkodása közben régi írásokból sok érde
kességet hozott napfényre, . behatóbban foglalkozik az időjárási szabályokkal. A 
14 és 15. század előtti kéziratokban vajmi kevés időjárási szabályt tudott fölfedezni 
és búvárkodásának sovány eredménye csalódást okozott neki. Ügy véli, hogy az 
egyház írástudó férfiai, akiktől azok a régi kéziratok származnak, az időjárási sza
bályokat nem tartották eléggé méltóknak arra, hogy azokat a drága papiroson meg
örökítsék. De ha marad némi üres margó a kéziratban, akkor előszeretettel latin 
versek alakijába öltöztették. A latinnyelvű szabályok közvetlenül nem szivárogtak át 
a népbe, de a szerzetesek útján terjedtek el a különböző országokban, és mint fordí
tások jutottak az illető nép tudomására. így a Gyertyaszentelő Boldogasszonyra 
vonatkozó időjárási szabályról — mely nálunk is közismert — Hellmann ötféle latin 
fogalmazást talált és Spanyolországban meg Franciaországban a nép nyelvén húsz
féle variációban forog. Ez magyarázza az Európában elterjedt időjárási szabályok 
hasonlatosságát, ami közös eredetre vall.

Nagyon valószínű, hogy a népies időjárási szabályok eredete az emberi kultúra 
kezdetéig nyúlik vissza. A szabadban élő ember, aki földműveléssel, vadászattal fog
lalkozott, megleste a légköri jelenségeket, hogy tapasztalatait saját hasznára fordítsa. 
Így aztán ezek a tapasztalatok mint ősi örökség maradtak az utókorra. Hiszen még 
a régi görögök idejéből is számos rímes időjárási szabály ismeretes, nevezetesen a 
„Problemata“ című és Aristotelesnek tulajdonított írás — mely azonban az Aristo
teles utáni időből való — a görög népies időjárási mondásoknak bő forrása. Ezek a 
mondások a görögöknél jobbára a szélekre vonatkoznak, mert a hajósnépet a szelek 
érdekelték legjobban. Plutarchusnál (de primo frigido) akadunk például egy jón dialek
tusban írott mondásra: „ha a déli szél az északi széllel birokr^ kel, nemsokára utána 
havazni fog“. Ezzel ellentétben Hellmann oly időjárási szabályt idéz a régi Róma ide
jéből, mely nem a szélre, hanem az aratás minőségére vonatkozik, Ebben_ a formában: 
-„hiberno pulvere verno luto grandía farra, camille, metes“ (téli por és tavaszi eső *)

*) Deutsche Rundschau, 1924. jan. fűz. Wetterweisheit des Volkes.
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bő termést hoz néked, Kamill) előfordul Macrobius nevű írónál (Kr. u 4 —5 . század), 
mint egy ősrégi daloskönyvből átvett: „rusticum vetus eanticum“ (régi parasztnóta).

Annyi bizonyos, hogy a legtöbb időjárási szabályt még a Julianusi-naptár idejé
ben ismerték. Mert abban a heves vitában, melyet a Qergely-naptár behozatala 
(1582.) ellen folytattak, azt is hozták fel érvül, hogy a reform elfogadása után a föld
míves nem fog tudni eligazodni a mezei munkában, mert azok az időjárási szabá
lyok, melyek bizonyos napra vonatkoznak, elvesztik az érvényességüket. Azok a 
szabályok ugyanis bizonyos szentek nevéhez fűződtek és a szentek napja után követ
kező időjárást döntötték el. A szentek napjai az új kalendárium szerint eltolódtak 
ugyan, de a szentekhez tapadt közmondás jobbára megmaradt a naptárreform után 
is. Azért írt a gazdák oktatására pl. Johann Rasch bécsi asztrológus 1590-ben egy 
kis munkát: „New Losstág . . .“, melyben magyarázza, hogyan kell az időjárási sza
bályokat az új időszámítás után használni. (A „Lostag“ ugyanis meghatározza a 
következő időjárás sorsát, magyarul döntő napnak lehetne nevezni.) Hellmann említi, 
hogy már 1505-ben jelent meg az akkoriban ismert időjárási mondásokról egy össze
gyűjtő könyvecske Leonhard Reynmanntól, amely 18 kiadást ért meg és roppant elter
jedésnek örvendett. Ebben a „Wetterbüchlein“ című gyűjteményben fordul elő első
ízben ez a szó „Pauren regei“ (Bauernregel), amiből nálunk lett a „parasztregula“. 
Egy később, 1591-ben megjelent háztartási naptárban „Calendarium oeconomicum et 
perpetuum“, melynek szerzője Johannes Colerus, az időjárási szabályok nagyobb 
számban foglaltattak össze.

A parasztregulák közül legértékesebbek azok, melyek nem vonatkoznak egy 
bizonyos határozott napra, hanem helyi tapasztalatokból, az égen, a felhőzetben, a 
levegőben mutatkozó jelenségekből jósolják a bekövetkezendő időt. Ezek a termé
szetes előjelek éles megfigyelésekből szűrődtek le. Kevésbbé csalhatatlanok az úgy
nevezett döntő napok, melyekhez az utánuk következő időjárás sorsa fűződik. Ha 
azokat kissé szabadabban értelmezzük, a legtöbbjében jó magot is találunk, de pon
tosan fix dátumhoz nem szabad ragaszkodnunk. Pl. az az általánosan ismert mondás: 
„fekete karácsony, fehér húsvét“ azt akarja mondani, ha tél derekán nincs igazi téli 
idő, akkor még utótélben lesz részünk. És ez gyakran beválik is. Különben ismerik 
ezt a mondást más népek is. A németeknél így hangzik: „Grüne Weihnachten, weisse 
Ostern“, a franciáknál „a Noéi au balcon, ä Päques au tison“. Ugyanígy kell magya
rázni a februárius 2 -ához fűződő mondást a medve viselkedéséről; a dátumot nem 
szabad szigorúan venni, hanem oiy értelmet kell adni a közmondásnak, hogyha a tél 
még ki nem tombolta magát, akkor tavasszal jön a pótlás. A fagyos szentek hatását 
sem lehet másképen magyarázni, minthogy május hónap folyamán nálunk még fenn
forog a fagyveszély. A Medárdusnapi fordulót sem szabad szószerint venni, sem az 
időváltozás kelte, sem a 40 napi esőzés tekintetében. Szóval mindezektől a népies 
időjárási mondásoktól tágabb értelmezés mellett némi jogosultságot elvitatni nem lehet.

Legkevésbbé értékes a 12-es számhoz fűződő prognosztikai hiedelem, hogy az 
év első 1 2  napja már mind a tizenkét hónapnak időjárási jellegét előre meghatározza. 
Ez már nem tapasztaláson alapul, sem semmiféle fizikai ismeretekkel nem támogat
ható, hanem tisztán babonás felfogás. És pedig ősrégi, melynek nyoma egész Európá
ban található számos kéziratban visszamenőleg a 9. századig. Sőt Hellmann szerint 
ez a babona a közös indogermán ősi hazájából került Európába, mert már megvan az 
indusi Védák szövegében. Egy másik ilyen babonaszerű időjárási szabály gyökér
szálai a régi Babilonba vezetnek vissza. E szerint az egész esztendő időjárása és 
termékenysége minden hónap első dörgésének napjából ítélhető meg. Európában 
számos régi vásáros könyvecskében akadunk erre a tanításra, egy svéd „Sibyllae 
Prophetia“ című könyvecskében mainapság is található. A 6 . században Bizáncban 
megjelent „Geoponika“ című munka egy külön fejezetben tárgyalja ezt a jövendölést 
módot és Zoroasterre hivatkozik, mint annak első hirdetőjére. R. Zs.
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A szélirányok kiszámításának helyes módja.
A meteorológiai állomásokon a szél irányát rendszerint a négy fő- és 

á  négy mellékirány szerint szokták megfigyelni. Ezek a N, NE, E, SE, S, 
SW, W, és NW, amihez mit kilencedik csoport a szélcsendek esetei jönnek. 
Ha egy állomás ezen 8 irány szerint figyeli meg a szelet, úgy azzal a mete
orológiai intézet teljesen meg van elégedve, mert klimatológiai vizsgálatok szempont
jából ez eiegendő. Sajnos, azonban nem egy olyan állomásunk van, amelyen csak 
négy* főirányt jegyeznek fel, sőt még tovább megyek, van olyan állomás is, amelyen 
csak a nagyon élénk szeleket jegyzik fel és azokat is csak a fővilágtáj szerint.

A szélirányok megfigyelését, valamint azoknak feldolgozását nemzetközi hatá
rozatok szabályozzák, így először a bécsi nemzetközi meteorológiai összejövetelen 
már 1873-ban a következő határozatot hozták:

„A szélrózsában csak 16 szélirányt kell megadni. Abban az esetben, hogyha
közbeeső szélirányok észleltetlek volna, javasoljuk azokat felváltva, hol az egyik, 
hol a másik oldalhoz hozzászámítani.“ (Codex pag. 9.) Az eredeti szövegben az
„alternierend“ tulajdonképen azt jelenti, hogy felesben számítandók a szomszédos
irányokhoz. Továbbá az 1879. évi római kongresszuson ismét a 8-as szélirányok 
mellett hoztak határozatot.

A bécsi kongresszuson azt is kimondották, hogy mindazok a szélirányok, ame
lyeknek sebessége a A méter másodperc alatt van, nem veendők figyelembe, hanem 
a szélcsendekhez számolandók. Ez utóbbi határozat főként a szélregisztrálók feldolgo
zására vonatkozik, sok helyen azonban nem veszik figyelembe.

A szélirányok feldolgozásánál sokan következetlenek, miért is összegezni óhaj
tanám azt. hogy egyes meteorológiai intézeti utasítások mennyiben tartják be a nem
zetközi határozatot, illetve ismertetni szeretném az eljárást, amellyel ma a szél
irányok feldolgoztatnak.

A magyar meteorológiai utasításban (94. old.) Róna igen alaposan megadja az 
útbaigazítást a 16-cd szélirányok kiszámolására és mint látjuk, az egyetlen helyes 
megoldást ajánlja, amidőn a megfelezett páratlan számú szélirányok nagyobb felét a 
túlsúlyban levő szomszédos szélirányhoz adatja hozzá.

Schlein az osztrák utasításban megírja, hogy a 16-od irányok 8 irányra redu- 
kálandók, de egyúttal példákat sorol fel, így pl.:

1 NNW szelet 05 NW és 0'5 N-hoz számítjuk, vagy NW-hez 0 és N-hoz 1 
9 SSE ,, 45  SE és 4'5 S-höz ,, ,, SE-hez 4 és S-höz 5

16 WSW ,, 8 SW és 8 W-höz ,,

Amint látjuk, az osztrák utasítás nem követ szigprúan megállapított eljárást, 
hanem a feldolgozást az észlelő tetszésére bízza. Ebből következetlenségek származ
hatnak. Jelinek az előző osztrák utasításban a mellékirányok megfelezését adja útba
igazításul. (87. old.)

A szélirányok feldolgozására már régente adtak utasításokat, de különösen igen 
nagy gonddal foglalkozott ezzel a kérdéssel dr. Hugo Meyer1) kiváló és még ma is 
(40 éves!) nagyon hasznos kézikönyvében. Kimondja azt, hogjy a szélirányok felesben 
adandók hozzá a szomszédos szélirányhoz, amint azt ma is csinálják a porosz mete
orológiai intézetben. így tehát Va gyakorisági értékek adódnak. Megjegyzi azonban 
Meyer, hogy helyesebb volna a mellékirányokat nem egyforma féllel számítani, hanem 
részarányosán elosztani a szomszédos irányok között. Tehát ha pl N =  8, NNE =  9 
és NE =  18, akkor

N
N +  NE

NE
NNE =  x' és _j_ n . NNE =  x"

i) Dr. Hugo Meyer: Anleitung zur Bearbeitung meteorologischen Beobachtungen 
für die Klimatologie. Berlin. 1891.
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E szerint az x’ volna hozzáadandó a N és az x” pedig a NE szélhez. Tekintve 
azt, hogy minden főiránynak 2 mellékiránya van, összesen 16 ilyen egyenletet kellene 
megoldani. Amint látni fogjuk igazán nem érdemes a dologgal ennyit fáradni, legfel
jebb orról lehetne szó, hogy hosszabb időszakra terjedő óránkénti szélregisztráiás- 
adatait lehetne ily módon 16 irányból 8-ra redukálni. De havonta szükségtelen, és; 
amellett minden szélirányra tört gyakorisági értékek jönnének ki, ami a számolást 
még nehezebbé tenné.

Megvizsgáltam egy pár külföldi állomást és a következőket tapasztaltam. 
Ausztria. Bécs, 1910. január, Donnersberg, 1910. április. Megfelezi a mellékirányokat; 
ha páratlan az esetek száma, akkor a nagyobb felet az uralkodó szélhez adja. Porosz- 
ország. Berlin, 1910. április és Helgoland 1910. június. Mindkét állomáson a legszigo
rúbb számtani közép van alkalmazva és így Va gyakorisági értékek adódnak. Bár 
igazán érthetetlen miképen alakulhatott ki alábbi berlini sorozat:

Berlin ...................  N NNE NE ENE E ESE SE SSE S
É szle lt.............. 1 4 0 2 5 1 3 4 3
Logikus............  4 . 3 . 7 . 6 . 8
Évkönyv ........  4 . 3 . 7 . 6 . 7
Berlin ..................  SSW SW WSW W WNW NW NNW Szélcsend
É szlelt..............  7 16 9 12 16 4 2 0
Logikus............  . 25 . 24 . 13 . 0
Évkönyv ........ . 24 . 26 . 13 . 0
Helgoland .............  N NNE NE ENE E ESE SE SSE S
É szlelt..............  7 1 1 5 20 4 3 1 3
Logikus............ 11 . 3 . 25 . 6 . 3
Évkönyv ........  10’5 . 4 . 24’5 . 5‘5 . 4
Helgoland _____  SSW SW WSW W WNW NW NNW Szélcsend
É szlelt.............. 1 3 5 10 4 5 6 11
Logikus............  . 6 . 15 . 10 . 11
Évkönyv..........  . 6 . 14’5 . 10 . 11
Igen érdekes dolog ötlik a szemünkbe. Nem a berlini sorban véletlenül előforduló 

hibára gondolok, hanem arra, hogy amíg a NE szelet egyszer sem észlelték, addig 
a szomszédos mellékirányok elosztása után 3 is adódik, viszont a S szelek száma 
3 esetéből 8 lesz. Bármily szembeszökő dolog is, azt hiszem nem tehetünk mást, 
mint a mellékirányú szeleket felerészben osztjuk el, mert ha nem állítunk fel szabályt, 
akkor a szélkiszámolásnál önkények és következetlenségek fognak történni.

Franciaország meteorológiai évkönyveiben a 16-od irányok hasonló eljárás 
szerint vannak feldolgozva, azonban néha, igazán érthetetlen dolgokat találni, amint 
azt két véletlenül kikapott állomás adataiból láthatni.

Brest 1897. V......... N NNE NE ENE E ESE SE SSE S
É szlelt.............. 6 9 30 4 1 1 1 0 0
Logikus............ 15 . 37 . 3 . 1 . 0
és évkönyv . . .

Brest 1897. V.........  SSW SW WSW W WNW NW WNW Szélcsend
É szlelt.............. 0 13 3 7 4 3 9 3
Logikus............  . 15 . 10 . 9 . 3
és évkönyv

Langres 1897. VIII. .. N NNE NE ENE E ESE SE SSE S
É szlelt.............. 3 2 1 0 2 2 1 2 12
Logikus............ 4 . 2 . 3 . 3 . 18
Évkönyv ........  5 . 4 . 3 . 4 . 20
Eltérés ............  +1 . + 2  0 . . + 1  • + 2

Langres 1897. VIII. . .  SSW SW WSW W WNW NW NNW Szélcsend
É szlelt.............. 10 10 5 27 4 0 0 12
Logikus............ . 17 . 32 2 . 12
Évkönyv.......... . 21 . 21 . 2 . 13
Eltérés . . . . . .  . -f-4 . —11 . . . -j-1
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Amint látjuk teljesen tótágast áll az in extensos közlésből kiszámított szél
irányok eloszlása azzal szemben, amit a francia évkönyv közöl az évi összesítésben.

Meyer Keitum 10 évi szélirányait feldolgozta és a 16 szélirányt 8 irányra redu
kálta. Alábbiakban közöljük ezen redukciókat, de egyúttal erre a szélcsoportosírásra 
kiszámítottam a részarányos eloszlást is, valamint a nálunk használatos ú. n. logikus 
eljárást. Ezek a december reggel 8 órai adatai 10 évből.

A német redukció a „logikus eljárás között legfeljebb 1 lehet“ különbség, de ha 
részarányos szerint dolgozzuk fel, már igen nagy különbségek keletkeznek. Még meg 
kell említenem, hogy volt olyan redukciós eljárás is, amelyik a 16-od szélirányokat 
a szerint osztotta el, hogy melyik betű fordult elő kétszer, így pl. NNE a N-hez. ENE 
az E-hez stb., ez a legillogikusabb eljárás.

Keitum 1876/85. N NNE NE ENE E ESE SE SSE S
É szlelt.............. 8 9 18 15 8 26 12 9 21
Német redukció 17 . 30 . 28'5 . 29'5 . 34
Logikus............  16 . 33 > 28 . 29 . 34
Részarányos . . . 130 . 34 6 . 23 0 . 30'9 . 333
Keitum 1876/85. SSW SW W WSW WNW NW NNW Szélcsend
É szlelt..............  17 32 35 26 18 25 9 22
Német redukció . 58 . 52'5 . 38’5 . 22
Logikus............  . 59 . 52 . 39 . 22
Részará

nyos ..............  . 61‘7 . 50" 9 . 40'6 . 22

Leghelyesebb eljárás volna a 16-od szélirányokat a napi észlelések alapján a 
szélfordulásnak megfelelően, ahhoz a szélirányhoz számolni, amely irányban történik 
a szélíordulás. Ez az eljárás mindenesetre a leglogikusabb és egyúttal meteorológiailag 
is a leghelyesebb volna, de miután még ennél az eljárásnál is feltétlen adódnának önké
nyességek, legcélszerűbb a következő eljárás mellett maradni:

1. Minden egyes irányra összeadjuk az esetek számát.
2. A tizenhatod irányok eseteit elosztjuk a két szomszédos szélirány között, 

még pedig, hogyha a) páros szám, akkor a fele jut a tőle jobbra s fele a tőle balra 
lévő szélirány eseteihez; b) ha páratlan a mellékirányok száma, akkor a kisebbik fele 
a kisebbik, a nagyobbik fele a nagyobbik számú szélirányhoz; c) ha csak 1 mellék
irány volt, ezt nagyobbik félnek véve, a nagyobbik szélirányhoz adjuk hozzá; d) ha 
mindkét szomszédos szélirány egyforma számot mutat, akkor a nagyobbik fél ahhoz 
a szélirányhoz adandó, amelyik az általános uralkodó szélhez közelebb van. Példák:

NE ENE E SW SSW w SW SSW s NW NNW N
Észlelt .. . 6 4 5 9 1 8 6 5 8 4 7 4

' + 2 +  2 +  1 — ' +  2 +  3 '+ 4 +  3
Elosztott . 8 7 10 8 8 11 8 7

Ezekhez a budapesti példákhoz csak épp a negyediknél kell megjegyezni azt, 
hogy azért kellett a 4-et a NW-hez adni, mert az általános uralkodó szél abban a 
hónapban Budapesten a NW volt. Dr. Réthly Antal.

Magyarország időjárása 
az elmúlt februárius és március havában.

Februárius.
A légnyomás eloszlása e hónapban meglehetősen állandó. 1—7-ig az azori és a 

keleti maximum közötti nyereg terül el fölöttünk, tőle északra és délkeletre depressziók. 
8—14. a keleti maximum háttérbe szorul, északon depressziók vonulnak keletre, ezek
nek másodlagos képződményei Magyarországon is érvényesülnek. 15—16-án maximum
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vonul a Jegestengerből Lengyelországon át délkeletnek, nyomában atlanti depresszió 
rohant 16—19-én Finnországon keresztül keletnek, egész Nyugat- és Középeurópában 
viharos szelektől kísérve. E közben előretör az azori maximum, 18-ától zárt formában 
mindjobban megerősödve lassan keletnek vonul, 27-ére, tehát 10 nap alatt még csak 
Déloroszországig jutott.

Budapest jan. 31—febr. 4 . 5—9. 10- 14. 15—19- 20—24. 25-márc. 1.
Ötnapos köz. hőm. 25  L4 4 7 5 2 —1’2 0-2 Temp. C°
Eltérés a norm.-tói +  h0 +L9 + 4 6  + 4 9  —3’0 — 2-8 Departure from norm

A hónap első két dekádjában, 5. és 6. kivételével, a hőmérséklet erősen normális 
feletti, Budapesten 9., 15. és 17-én az eltérés a napi normálistól meghaladja a 7°-ot. 
A harmadik dekádban még erősebben normális alatti a hőmérséklet. Budapesten átlag 
3°-kal, 23-án 6°, 27-én 7°-kal volt hidegebb a rendesnél, az átmenet a melegből a 
hidegbe hirtelen, 20-ról 21-re 8'-kal süllyed a hőmérséklet. A meleg periódus hosszabb 
tartama miatt a hőmérséklet havi átlaga általában normális fölötti, az eltérés nyugaton 
majdnem +2°, az Alföld közepén + 1° körüli, délen, keleten meg északon valamivel 
kisebb mint +  F.

A maximumok az északkeleti vidékek kivételével mindenütt meghaladták a 
10°-ot s többnyire 17-e körül, nyugaton és északon már 9-e táján állottak be. Az 
abszolút maximum helyenkint elérte vagy megközelítette a 15°-ot (Sopron, Pápa, 
Kalocsa)

Időjárási adatok. — Climatological data.

1927.
Februárius

Hőmérséklet C° 
Temperature

Csapadék
Precipitation

Havi
közép

Monthly
mean

Eltérés a 
norm -tói 
Departure 

from 
normal

Max. Nap
Date Min. Nap

Date

Ösz-
szeg
Total
mm.

A normal
o-ban 

in °/o of 
the normal

Eltérés a 
norm.-tói 
Departure 

from 
normal 

mm.

Sopron .......... 1-8 +  1-7 13-8 16. — 8-2 24. 64 183 +  29
Szombathely . 1-4 +  1-5 12-8 9. — 8-5 25. 15 58 — 11
Magyaróvár . . 1-8 +  1-7 11-6 17. — 7-2 22 23 53 183 +  24
Keszthely. . . . 1-9 4- IT 10-9 9. — 7-4 23. 28 100 0
P é c s .............. 2T +  0-9 14-0 17. — 9'6 23. 29 94 — ■2
Budapest1) . . 2-2 +  1-6 13T 9. - 8'6 23. 15 53 — 14
Terény ......... 0-2 —- 7-5 10. — 8-0 29. 10 40 — 15
Kalocsa.......... 1-2 +  11 12-9 17. — 94 6. 35 125 +  7
Szeged ......... 1-4 +  1-2 130 17. — 8-0 25. 34 121 +  6
Debrecen . . . . —0-7 +  0-8 73 17. —10-5 25. 13 50 — 14
Nyíregyháza . — 0-3 +  11 7-2 17. — 9-9 25. 8 28 —20
Tárcái .......... —0*5 +  0-7 7‘4 15.18 — 9-8 25. 6 23 —20
E g e r ............. 0-3 +  0-8 9-0 8. 17. — 96 26. 8 32 — 17
Galyatető

963 m ___ —3-8 — 4-0 9. —14-4
.

22. 6 — —

(Zivatart)S naj 3. - -  Days with rs 3•)

Napok
száma
Num

ber
of days

•X--val
nap

Days
with
*

10
8
9

13 
10
14 
4 
9

10
9

12
4
3

2
1
7
8 
3 
3

4 1

A minimumok nyugaton — 7 és — 9°, keleten többnyire — 9 és — 11° között 
mozognak s általában 23. és 26; között, elvétve 6-a táján állottak be. Jellemző, hogy 
21 fagyos nap közül 9 a téli nap (5—8. és 22—26.), fagymentes csak 12. és 14—20.; 
— 10°-nál alacsonyabb minimumokat 5—8. és 23—27. meg 29-én észleltek, míg +  10°-nál 
magasabb maximumok 3., 9—13., 15—18. és 21-én fordultak elő. A talajhőmérséklet 
többnyire kissé normális feletti, egyes helyeken a közepes mélységekben (Vz—1

*) Az 1927. dec. havi hőmérsékleti adatok Budapestnél javítandók. —5’2, 
-  5-8, 1-8, 25, —18-7, 22. helyett írandó — 3 0, — 3 6, 6 1, 6, —17‘9, 21.

ti*,
 ^

 c
o 

in
s c

o
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m.-ben) kissé normális alatti februárul s 10-ig a talaj 10 cm.-ig gyengén fagyott volt, 
21—29-ig 10 cm. mélységig erősebb (— 27°) fagyott észleltek.

A csapadékviszonyok tekintetében is elég élesen két periódusra válik el az első 
két csapadékos dekád a harmadiktól, mely száraz jellegű. Országosan száraz napok 
— egy-két szórványos kisebb csapadéktól eltekintve — 1., 4., 8—10., 18., 21. és 23—29., 
összesen 14 nap, országosan csapadékos 14. és 15-e, tehát 2 nap, az ország? területének 
3Ai része ázott ezen felül még 11-én (1 nap), fele része még 3., 4., 13. és 17-én (4 nap), 
a többi 8 napon az ország területének csak alig í/i része ázott. A csapadékos napok 
száma többnyire 9 s helyenkint 4 (Tárcái) és 15 (Salgótarján) között variál. A csapa
dékos napok elég tekintélyes száma ellenére a csapadék havi összege általában nor
mális alatti, a hiány az Alföld északkeleti részein a legnagyobb (50—70%), az ország 
egyéb részein kisebb (0—30%), egyes helyeken többlet is mutatkozik (Sopron és 
Magyaróvár 83%, Pápa 60%, Kalocsa 25%, Szeged 21%, Veszprém 8%), mely többlet 
zivataros záporoknak az eredménye. A napi mennyiségek általában nem érik el a 
10 mm.-t, kivételesen azonban jóval meghaladják ezt a küszöböt (Sopron 14-én 22 mm.. 
Pápa 14-én 21 mm., 11-én Szekszárd 17, Pécs 16, Szeged 13, Orosháza 10 mm., Magyar
óvár 15-én 15 mm.). Zivatart észleltek 14., 17. és 20-án, jégesőt vagy darát ugyané 
napokon és ezenfelül még 12. és 13-án. A csapadék alakja többnyire eső, a havas vag\ 
havasesős napok száma alig harmada a csapadékosoknak, dátumuk főleg az első és 
utolsó dekádba esik. A januárból megmaradt hótakaró természetesen a meleg, esős 
első félhónap alatt teljesen eltűnt. A 17-i zivatarok alkalmával helyi viharok dúltak, 
különösen Budapest környékén, ahol zavarokat okoztak a vasúti és távirdai for
galomban.

A normálistól elég tetemesen tér el a többi elem havi átlaga is. Többnyire nor
mális alatti a nedvesség (átlag 5%-kal), a felhőzet (átlag 10%-kal), normális feletti a 
párolgás (25—35%-kal) s a napsütéstartam (22—66%-kal).

A mezőgazdaságra az időjárás a 3. dekákban általánosan kedvezőtlenre fordult. 
A hónap eleii csapadékos idő legfeljebb a külső munkálatokat hátráltatta, a hónap 
végi fagy — hótakaró hiányában — azonban ezenfelül még vissza is vetette a szépen 
áttelelt őszieket.

Március.
A februáriusi időjárási helyzetekhez hasonló stabilitású időjárási helyzetek ural

kodnak március havában is. A februárius végi maximum 8-ig lassan elvonul Kisázsiába. 
Mögötte 6—14-ig több kisebb-nagyobb depresszió vonul Közép- és Déleurópán át 
keletnek 5-én Izland felől maximum terjeszkedik E, majd S felé, melynek nyugati 
magjából 14-étől zárt maximum keletkezik, mely előbb egész Európát borítja, majd 
lassan E felé vonul s még a hónap végére sem hagyta el Európát. E hónapban tehát 
csak a depressziók valamivel jobban mozgékonyabbak, mint a megelőzőben, a maxi
mumok ellenben épp oly stabilisak, mint a februáriusiak.

Budapest márc. 2 -6 . 7 —11. 12—16. 17 - 21. 22 - 26 . 27-31.
Ötnapos köz. hőm. 22 4'3 2 5 0*4 80 1T6 Temp. C°
Eltérés a norm.-tói —P2 —0’3 —2-4 —65 +17 +2-8 Departure from norm.

Ennek következtében négy élesen elvált hőmérsékleti periódus alakult ki. Az 
első a februáriusból 4-ig átnyúlt hideg időszak, melyet ötnapos melegebb periódus követ. 
9-én a hőmérséklet visszaesik, a hideg tart 21-ig, amely idő alatt a normálistól való 
eltérések, különösen a negyedik pentádban elég nagyok (20-án Budapesten a napi 
eltérés a normálistól — 8*0. Az utolsó dekádban kis szökkenéssel megindult tartós, 
fokozatos melegedésnek örveendhettünk. Amint látható, 14 kissé normális feletti nap
pal szemben áll 17 erősen normális alatti nap, a következmény havi átlagban igen 
alacsony hőmérséklet. Az eltérés a Tiszától nyugatra — 1° és — 2° között van, a Tiszán 
túl többnyire nem éri el a — l°-ot, mert itt a nappali felmelegedés nagyobb volt, mint 
nyugaton. A maximumok kivétel nélkül az utolsó pentádban állottak be, keleten 20*
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Körüliek, nyugaton 16—19° körüliek. A minimumok viszont, amelyek csekély kivételtől 
eltekintve az első pentádban észleltettek, nyugaton általában kissé magasabbak (—4 
és — 8° közöttiek), mint keleten (— 7 és — 11° közöttiek), 27-ig az ország valamely 
részében mindig akadt fagy, 1—4., és 15—21-ig országos volt a fagy, sőt 1., 2., vala
mint 21-én a hőmérséklet sok helyütt — 10° alá süllyedt. A tavasz, amint látható, egy
általán nem volt hajlandó bevonulni, a hónap hőmérséklete általánosan csak 1—4 
íokkl volt magasaabb a februáriusénál. 10°-nál melegebb csak 13 napon volt (6—9. és 
23—31.), 15° fölé a hőmérő higanya csak 23-a után emelkedett. Ilyen hűvös márciusunk 
már régen nem volt.

A talajhőmérséklet általában normális alatti, a mélyebb rétegekben V*—1® a 
hiány, a felszíni rétegekben pedig 2—3°. A talajmenti fagy szintén mindennapos jelen
ség. Budapesten március 2—-10-ig még 20 cm. mélységben is fagyott volt a talaj, 10 
cm.-ben a leghidegebb (— 3'0°C) 2. és 3-án volt. 16—21-én újra megfagyott a talaj, 
de csak 3—4 cm. mélységig.

Időjárási adatok. — Climatological data.

1928.
Március

Hőmérséklet C° 
Temperature

Csapadék
Precipitation

Havi
közép

Monthly
mean

Eltérés a 
norm.-tói 
Departure 

from 
normal

Max.

1

Nap
Date

•
Min. Nap

Date

Ősz-
szeg
Total
mm.

A normal 
n/o-ban 

In °/o of 
the normal

Eltérés a 
norm.-tól 

Departure 
from 

normal 
mm.

Napok
száma
Num

berof days

*-val
nap

Days
with
*

Sopron .......... 2'9 — 1-4 17-8 31. — 6-7 21. 35 64 — 19 i , 5
Szombathely . 3T — 1-3 15-9 31. — 54 21. 30 71 12 12 3
Magyaróvár . . 4-1 -  0-8 18-7 31. — 43 1. 27 65 — 14 12 1
Keszthely . . . 40 — 21 17-9 31. — 5‘4 1. 52 122 +  9 15 4
Pécs................ 4‘5 — 1-2 19-8 31. 7T 1. 36 72 14 17 6
Budapest . . . . 4-6 IT 19-4 31. -  7-8 2. 18 39 —28 9 3
T erény .......... 50 — 20-5 27. — 8-3 2. 19 50 —19 5 2
Kalocsa.......... 4-0 1-4 19-2 31. — 7-6 1. 14 38 24 7 2
Szeged .......... 4-5 IT 19T 31. — 6-9 1. 16 44 —20 6 2
Debrecen........ 2-9 — 1-3 18-0 27. — 9-2 2. 17 42 —22 5 1
Nyíregyháza . 31 0-9 19-0 26. — 100 3. 12 30 —27 7 3
Tárcái .......... 36 - 0-7 19-0 27. — 7T 1. 11 31 -25 5 1
E g e r .............. 33 — 1-2 17-6 27. — 9-0 2. 10 27 —27 5 —

Galyatető
963 m ___ —0-9 — 11-2 27. — 94 16. — —- — — —

(Zivataré>s nap 3. - - Days with K 3•)

A csapadék összefüggése a hőmérsékleti periódusokkal már nem olyan pregnáns, 
mint amilyen februáriusban volt, bár most is a legtöbb csapadék a meleg időszakokban 
esett. Országosan száraz napok 1—3., 15—21., 23—26. és 30—21., tehát 14 nap, orszá
gosnak mondható eső csak 1 napon, 27-én esett. Az ország területének Vj, V*, */< része 
ázott 10 (4—6., 8., 9., 13—15., 23. és 29.), 3 (11., 12. és 22.), illetve 3 (7., 8. és 28.) napon, 
elég gyakran hó alakjában. Hó, havas eső, habár nyomokban is, 13 napon jegyeztetett, 
legutoljára 22-én. Az elég tekintélyes csapadékgyakoriság ellenére szinte általános a 
csapadékhiány (50—70%), csak a Balaton környéke jutott 10—33%-nyi többlethez. 
Ennek megfelelően a napi hozamok is csekétyek, csak néhány zivataros nap (7., 27. 
és 28.) hozott 10 mm.-t meghaladó napi összegeket (Keszthely, Pécs. Szekszárd 7-én 
közel 13 mm.-t, Keszthely, Zalaegerszeg 26-án 15, illetve 18 mm., Veszprém 27-én 14 
mm.), egyébként a napi maximumok alig érték el az 5 mm.-t. Csak természetes, hogy 
a mindennapos talajmenti fagy mellett igen gyakori a dér s a hónap végén a harmat 
is. Feltűnő ritkák ellenben a jégeső, a dara és a viharok.

A hőmérsékleti és csapadékanomáliáknál valamivel kisebbek a többi elemek 
anomáliái. Nedvesség az Aiföldön majdnem normális, nyugaton normális fölötti, a



51

borultság nyugaton nagyobb, keleten kisebb a rendesnél (eltérések mindkét irányban 
25—30°/o-ig), a napsütés többedre változó mértékben normális feletti, ámbátor, hogy 
a napsütés nélküli napok száma helyenkint igen tekintélyes (Vittnyéd 12, Kecskemét 9, 
Budapest és Nyíregyháza S).

Március időjárása a mezőgazdaságra nézve általában igen kedvezőtlen volt. 
A hótakaró nélkül maradt ősziek fejlődését a hideg megakasztotta, helyenkint, külö
nösen a takarmányfélékben, fagykár mutatkozott. A tavasz késése miatt késedelmet 
szenvednek a gazdasági külső munkálatok. Érezhető az is, hog[y a hűvös száraz 
márciust ugyancsak három egymásra következő csapadékdeficites hónap előzte meg.

M . G.

IRODALOM

Stella Csillagászati Egyesület Almanachja 1928-ra. IV. évfolyam. Szerkesztik: 
T a s s  A n ta l  és W o d e t z k y  J ó z s e f  ügyvezető titkárok. Ára 4 P 50 f.

A magyar csillagászati a ismét szebb napok köszöntenek be. Az elveszett ógyallai 
csillagvizsgáló pótlására a Svábhegyen épül egy nagyobbszabású csillagászati obszer
vatórium az állam és a főváros áldozatkészségéből, a csillagászat iránti érdeklődés 
felkeltésére pedig megalakult a „Stella“ csillagászati egyesület, mely folyóiratában, a 
„Stellá“-ban szép eredménnyel terjeszti és népszerűsíti a csillagászati ismereteket és 
tagjainak évenkint kitűnően szerkesztett Almanach-hal szolgál. Ez immár a IV. kötet, 
mely gazdag tartalmával a szerkesztők dicséretére válik.

Az Almanach I. része polgári naptár 1928. évre, II. része tartalmazza a csillagá
szati táblázatokat (Nap, Hold, nagybolygók koordinátái, kelte, delelés és nyugvás 
ideje, bolygókonstellációk, fogyatkozások stb.). III. részében kilenc értekezést találunk. 
M a h le r  E d e  „Adalékok a naptárkérdéshez“ c. cikkében az időbeosztásra szolgáló egy
ségek (év, nap, hét, hónap) történeti fejlődését ismerteti, hozzászól a húsvét-kérdéshez 
és a különböző naptárreform helyett a Qergely-naptár általános használata mellett fog
lal állást az összes kultúrnépeknél. O r t v a y  R u d o l f  „Az interplanetáris közlekedés pro
blémájáról“ c. közleményében tudományos alapon fejtegeti az égi testek közötti közle
kedés lehetőségeit, H a r k á n y i  Dél({ báró „Sirius színéről az ókorban“ c. tanulmányában 
nem látja bebizonyítottnak az ókori megfigyelések helyességét a Sirius színváltozása 
dolgában. W o d e t z k y  J ó z s e f  „Az éterről“ c. cikkében ismerteti az éterre vonatkozó 
elméleteket, egészen a legújabb időkig. Aztán T a s s  A n ta l  „A csillagfényesség-mérések 
pontosságának fejlődéséről“ írt, D á v i d  L a jo s  egy mathematikai értekezést „A határ
értékekről“, P . P in z g e r  F. S. J. pedig Hell Miksa emlékezetéről, amelyben érdekesen 
megírja a magyar származású nagyhírű csillagásznak vardői útját, hogy a dán király 
megbízásából a Vénusznak a Nap előtt való elvonulását (1769. jún. 3.) megfigyelje. Tel
jesen tisztázza Hell tudományos reputációját azokkal a vádakkal szemben, melyekkel 
annak idején Littrow, a bécsi csillagász illette. Van az Almanachban két meteorológiai 
tárgyú cikk is. Az egyiket S te in e r  L a jo s  írta a „periodogrammról“, amelyikben azt az 
eljárást ismerteti, amivel valamely jelenség időszakos ismétlődését elemezni lehet. A 
periodogramm módszerét Schuster Arthur dolgozta ki újabban abból a célból, hogy a 
periódusnak reális voltát megállapíthassuk. Steiner e cikkben a periodogramm mód
szerét néhány, a légnyomás menetére vonatkozó megfigyelési sorozatra alkalmazta. A 
másik meteorológiai cikk R ó n a  Z s ig m o n d tó l  való, aki „Nagyméretű kicserélődési áram
latok szerepe a föld hőmérsékletének eloszlása“ cím alatt, azzal a kérdéssel foglalko
zik, miképen lehet a szélességi körök hőmérsékleteihez eljutni, ha a sugárzási egyen
súly hőmérsékleteivel a légkicserélődés okozta hőmennyiségek elszállítását egybe
vetjük. R- Zs.

Kérelem. Bizalommal fordulunk tagjainkhoz, hogy ne csak anyagilag támogassa
nak a tagdíjak mielőbbi befizetésével, hanem szellemileg is, közlemények, cikkek, tanul
mányok szíves beküldésével.
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Dr. B. Gutenberg: L e h r b u c h  d e r  G e o p h y s i k .  (Lief. 4. 609—796.; 11-40 M.) Berlin 
1927. ( V e r l a g  B o r n t r a e g e r . )

A geofizikának 1 egújabb hatalmas kézikönyve most megjelent 4-ik részében 
immár a légkör fizikáját tárgyalják az arra kiválóan hivatott szerzők. Weickmann 
( L e i p z i g )  írta a légkör felépítéséről szóló fejezetet. Igen behatóan ismerteti a légkör 
összetételét, annak magasságát, valamint a robbanások alkalmával megfigyelt hallga
tási övét. A XIV. fejezet szerzője L in c k e  (<F ra k fu r t  a / M ) ,  tárgya a légkör optikája, 
l.incke hatalmas irodalmat sorol fel s ugyancsak nagy alapossággal tárgyalja ezt a 
fejezetét a meteorológiának. Ugyancsak itt találjuk a napsugárzásméréseket, valamint 
eredményeit, amely kérdésnek Lincke egyik kiváló ismerője s hivatott művelője. 
Ennek a fejezetnek második részét W ß g e n e r  A. ( G r a z )  írta meg a légkör sugártörésé
ről s a felhőkben előforduló optikai jelenségekről. P e r u t  e r — E x n e r  hatalmas meteo
rológiai optikai kézikönyve mellett itt találjuk meg kellőkép rövidre fogva a meteo
rológiai fénytan legfontosabb kérdéseit.

A légköri elektromosság régi hírneves művelője B e n n d o r f  ( G r a z )  a következő 
fejezet szerzője. Ez a rész felöleli a légköri elektromosság minden fontos kérdését s 
rövid történeti visszapillantás után lépésről-lépésre bevezeti az olvasót a megfigye
lésbe, majd az eredmények tárgyalásába. Kitér a napi és évi menetre s számos táblá
zattal s grafikonnal gazdagítja írását. Egyik fejezete a csapadék elektromosságáról 
szól, valamint a légköri elektromos áramoknak mágneses hatásairól. A G u te n b e r g - i é lc  
geofizika legújabb kötetrészlete is kielégíti a hozzáfűzöttt várakozásokat. R é th ly .

Dr. Martin Lindow: Numerische Infinitesimalrechnung. Mit 17 Figuren. Berlin und 
Bonn. 1928. Fcrd. Diimmler’s Verlagsbuchhandlung. VIII +  176 S.

A világosan megírt könyv azokat az eljárásokat ismerteti, amelyek segélyével a 
függvények szám szerint megadott értékein az infinitesimál műveleteket véghez lehet 
vinni. Ezekhez az eljárásokhoz kell folyamodnunk, amikor a függvények analytikus 
alakja nem ismeretes vagy túlságosan szövevényes. Függvények integrálja vagy diffe
renciálegyenletek megoldása sokszor nem adható meg zárt alakban, de ilyenkor is 
eredményhez jutunk a numerikus számítási eljárásokkal. Nem kell nyomatékosabban 
kiemelni, hogy a mathematika gyakorlati alkalmazásaiban ezek az eljárások nagy 
haszonnal alkalmazhatók, sőt sokszor egyedül célravezetők.

A könyv négy fejezetre oszlik, melyek rendre az interpolációt, a numerikus 
integrálást és a differenciálegyenletek numerikus megoldását tárgyalják. A fizikus, 
meteorológus, mérnök stb. nagy haszonnal tanulmányozhatja a könyvet, melynek külö
nösen nagy előnye, hogy a módszereknek alkalmazását számos jól megválasztott példán 
mutatja be. Dr. S t e in e r  L a jo s .

A Meteorológiai Intézet havi jelentései. Az időjárás iránt mutatkozó nagyfokú 
érdeklődés nemcsak arra terjed ki, hogy milyen lesz az idő a következő nap, hanem 
igen sokszor, sőt talán még többször szükség van arra, hogy az elmúlt időjárást egy 
bizonyos napra vagy helyre, egy bizonyos időjárási elemre pontosan megismerjük. 
Éppen ezért nemzetközi határozatok szabályozzák azt, hogy milyen formák között kell 
az egyes meteorológiai intézeteknek adataikat közölni. A Magyar Meteorológiai Intézet 
mindenkor nagy súlyt helyezett a nemzetközi határozatok betartására és ennek meg
felelően jelenik meg immár 58-ik esztendeje Budapest időjárásáról a havi jelentése. 
Évtizedekig ezek a jelentések a Természettudományi Közlönyben is megjelentek, de 
néhány éve, hogy terjedelmük kibővült, onnan kiszorultak, külön kiadványban jelennek 
meg és most már Budapesten kívül egész Magyarország időjárásáról nyújtanak igen jó 
áttekintést. A havi jelentés 4 sűrűn nyomtatott oldalra terjed. Az első oldal tartalmazza 
Magyarország 31 állomásáról a légnyomás, hőmérséklet, felhőzet és csapadék havi 
közepeit, valamint azok eltéréseit a sok évi normálisoktól. Azonkívül megtaláljuk min
den egyes helyen volt legnagyobb meleg és hideg adatát is. Budapest naponkint három
szori megfigyeléseit tartalmazzák a következő oldalak (3—4). Az összes időjárási ele-
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mek napi értékeit találjuk meg itt. Végül a jelentés utolsó oldala a főbb időjárási ele
mek átlagos óra-értékeit közli az elmúlt hónapról, továbbá 12 helyről a napsütés óra
értékeit és 6 helyről (az ország minden vidékéről) a párolgás nagyságát. Az igen gaz
dag havi jelentés egyúttal az elmúlt hónapról közli Magyarország csapadék-térképét is. 
A havi jelentés gazdasági, ipari, egészségügyi és tudományos kérdéseknél igen gyak
ran tesz hasznos szolgálatot. Előfizetési ára postai küldéssel együtt egy évre 3 pengő.

R. A.

A MAGYAR METEOROLOGIAI TÁRSASÁG ÜGYEI
A Magyar Meteorológiai Társaság választmányának ülése 1928. évi március hó 

27-én. Jelen vannak: Róna Zsigmond elnök, dr. Hille A. főtitkár, Endrey E. pénztáros, 
Fraunhoffer L., Marczell Gy., dr. Neubauer A., Poppe K-, dr. Steiner L., dr. Szalay- 
Ujfalussy L. választmányi tagok, dr. Réthly A. bizottsági tag és dr. Aujeszky L. titkár. 
Távolmaradásukat kimentették: De Pottere G., Renessey B.. dr. Thóbiús Gy., Paskay B., 
Héjas E., Massányi E.

Elnök a választmányt üdvözölve, bemutatja a legutóbbi választmányi ülés 
jegyzőkönyvét, amelyet a választmány hitelesíthetőnek nyilvánít. A jegyzőkönyv 
anyagával kapcsolatban dr. Steiner L. levelező tagunk azt az örvendetes hírt közli, 
hogy a választmánynak a felolvasott jegyzőkönyvben kifejezett egyik óhajtása tel
jesült, amennyiben a Meteorológiai Intézet igazgatósága már lépéseket tett az idő
járási térképeknek a városban való kifüggesztése érdekében. A választmány hálával 
veszi tudomásul Steiner igazgató bejelentését.

Elnök a folyó ülés jegyzőkönyvének hitelesítésére dr. Szalay-Ujfalussy és 
dr. Neubauer A. választmányi tagokat kéri fel, majd előterjesztést tesz az évi rendes 
közgyűlés előkészítésére. A közgyűlésre az első terminus április 3-ára, a határozat- 
képes közgyűlés végleges időpontja pedig április 24-ére van hirdetve. A közgyűlés 
napján lejár a tisztikar és a számvizsgálóbizottság mandátuma, választandók továbbá 
választmányi, esetleg tiszteleti és levelező tagok. A választmány a kiküldött bizottság 
javaslata alapján megejti a jelöléseket a tisztikar, a számvizsgálóbizottság, a meg
üresedő választmánjd tagsági helyek betöltésére, továbbá új tiszteleti és levelező
tagok választására.

A választmány felhatalmazza az elnökséget, hogy a két megüresedett igazgató- 
tanácsi tagság betöltését illetőleg a közgyűlésnek előterjesztést tegyen. Javasolja 
továbbá a választmány az alapszabályok 28. §. e) pontjának következő átszövegezé- 
sét: „28. §. e) pont: A szerkesztő a választmány utasításai szerint a Társaság hiva
talos lapját szerkeszti. 'Szerkesztővé választható a Társaság bármely tagja, tehát a 
tisztikar és a választmány valamely tagja is.“

Elnök »jelenti, hogy a közgyűlés szokásos megnyitó előadása helyett ez alka
lommal emlékbeszéd lesz P. Fényi S. I. Társaságunk tiszteleti tagjáról. Az emlék
beszéd megtartására sikerült P. Anghern Tivadart, a kalocsai Haynald-obszervatórium 
igazgatóját megnyernünk. Bizonyosra vesszük, hogy eziránt a nagyértékű megemlé
kezés iránt szélesebb körök, esetleg a Társaságon kívül álló vendégeink is, nagy 
érdeklődést fognak mutatni.

Elnök felolvassa a jelentést, melyet a kiküldött bírálóbizottság készített a Duna- 
Tiszaközi Mezőgazdasági Kamara által hirdetett pályázatról. A jelentés szerint a 
bizottság a beérkezett egyetlen pályamunkát alakilag és tartalmilag megfelelőnek 
találta és jutalomra érdemesnek nyilvánítja. A bizottság kívánatosnak tartaná, hogy 
a munka önálló könyvvé átdolgozva, nyilvánosságra kerüljön. Poppe K. ő rnap, 
választmányi tag felveti a gondolatot, hogy a dolgozatot könyvalakban való kiadása 
céljából a Földmívelésügyi Minisztériumnak kellene felajánlani.

Elnök utolsó bejelentése a Társaság zárszámadására és vagyonmérlegére 
vonatkozik, amely a számvizsgálóbizottság approbációjával ellátva, folyóiratunk leg
utolsó számában megtalálható.
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Főtitkár jelenti, hogy a II. kerületi elöljáróság kiküldötte a szokásos évi felül
vizsgálóbizottságot, amely a Társaság ügyvitelét és vagyonkezelését egyaránt kifo
gástalannak minősítette. A választmány dr. Buday I. orvost (Jászladány) tagjainak 
sorába iktatta. Főtitkár végül a Társaság levelezését ismertette.

Pénztáros a következő adatokat terjeszti a választmány elé: 1928. január 1. óta 
bevétel 1.775 P 06 f., kiadás 229 P 23 f.. Készpénzálladék 551 P 70 f., és jelenti, hogy 
a tagdíjak az előző éveknél nagyobb számban folynak be.

A választmány örömmel hallja a befolyó tagdíjak gyarapodását, és köszönetét 
fejezi ki a főtitkárnak ebben az irányban kifejtett eredményes fáradozásáért.

Ezek után, minthogy indítvány nem merült fel, elnök az ülést berekeszti.
Dr. Aujeszky László.

Tagdíjat fizettek 1927-re: Egyesült Kaszinó Rákospalota, M. kir. Kultúrmérnöki 
Hivatal Miskolc, M. kir. Állami Pincegazdaság Budapest, dr. Visnya Aladár Kőszeg, 
dr. Augusztin Béla Budapest, Kultúrmérnöki Hivatal Debrecen, dr. Vladárczyk J. Zug
liget, dr. Kerpely K. Budapest, Ármentesítő Társulat Szentes, dr. Frank Miklós Buda
pest, dr. Szabó Q. Budapest, M. kir. Légügyi Hivatal, M. kir. Repülőtéri Csendőrkül, 
Mátyásföld, ugyanaz Miskolc, Szeged, Szombathely, Székesfehérvár, gr. Eszterházy 
Móric Majk, Fodor F. Budapest, nemestóthy Szabó J. Magyargencs, dr. Halász R. 
Budapest, Szmodics Z. Balatonszárszó, Kálazdy A. Budapest.

1928- ra: Balassovich Margit Budapest, Felsődunántúli Mezőgazdasági Kamara 
Győr, Nagy Zoltán Békásmegyer, M. kir. Földmívesiskola Somogyszentimre, Vizer V. 
Budapest, Vassei K. Budapest, Luger Kamilló és Társa Budapest, M. kir. Erdőigaz
gatóság Miskolc, Hadiárvák Bőripari Iskolája Vác, dr. Jordán K. Budapest, dr. Aujeszky 
L. Budapest, Fraunhoffer L. Budapest, Országos Kaszinó Budapest, Kovács E. Buda
pest, dr. Neubauer A. Budapest, Folyammérnöki Hivatal Szeged, F. Baur Berlin, dr. 
Littke A. Budapest, M. kir. Állami Csillagvizsgáló Intézet Budapest, Hankó G. Buda
pest, Szőlészeti és Borászati Szakiskola Tárcái, Kálazdy A. Budapest, Lázár J. Duna- 
töldvár, dr. Dalmady Z. Budapest, Református Horthy Reálgimnázium Kisújszállás, 
Viczián E. Budapest, de Pottere Gerard Budapest, Köves L. Budapest, Kassuba D. 
Szentgotthard, dr. Máday I. Budapest, M. kir. Folyammérnöki Hivatal Gyula, M. kir. 
Selyemtenyésztési Felügyelőség Szekszárd, dr. Endre A. Szentes, Saxlehner A. Buda
pest, dr. Thirring G. Budapest, M. kir. Kultúrmérnöki Hivatal Miskolc, Magyar Hegy
mászók Egyesülete Budapest. Tass A. Budapest, Nemestóthy Szabó J. Magyargencs, 
Posztóczky K. Erdőtagyos, Széky I. Tiszaugar, Kreskay I. Báta, Stolmár V. Pásztó, 
dr. Kéz A. Budapest, Gulyás S. Orosháza, Geszty L. Budapest, Jáksó A. Makó, Hor
váth G. Tiszaszalka, Kámenszky J. Orosháza, Harsányi J. Orosháza, Kimer P. Oros
háza, Hadiárva Intézet Ikervár, dr. Salacz László Budapest, Önálló Gazdasági Nép
iskola Túrkeve, Egyetemi Földrajzi Intézet Szeged, dr. Baross E. Budapest, Öveges J. 
Vác, dr. Gróh Ede Budapest, Evangélikus Tanítónőképző Szarvas, Tóth Á. Baja, Lamos 
E. Balassagyarmat, M. kir. Kultúrmérnöki Hivatal Budapest, M. kir. Alföldi Mező- 
gazdasági Intézet Szeged, Lakos T. Keszthely, dr. v. Bodnár I. Budapest, dr. Keller
O. Keszthely, Szekszárdi Reálgimnázium Szekszárd, Balkay L. Budapest, dr. k. Szabó
P. Pécs, dr. Thóbiás Gy. AlsóÉügöd.

1929- re: Gerey J. Budapest.

A METEOROLOGIAI INTÉZET KÖZLEMÉNYEI

Mezőgazdasági Múzeum Meteorológiai Osztálya. Ez évi februárius 18-án a 
Mezőgazdasági Múzeumburátok Köre a Meteorológiai Intézetben ülést tartott Paikert 
Alajos mezőgazdasági múzeumi igazgató elnöklésével. Ezen az ülésen szóba került 
a múzeum teljesen elavult meteorológiai osztályának újjászervezése, amit a múzeum 
igazgatója azért tart felette szükségesnek, mert egyrészt idejét múlt térképek, grafi
konok stb. vannak kiállítva, másrészt, olyan dolgokkal veszik el a meteorológiai ősz-



55

tály helyét, amelyek érdekesek ugyan, de éppenséggel nem oda- valók, amint azt már 
sokan régen megállapították. Igazán szükséges a múzeum ezen osztályának is újjá
szervezése, de egyelőre azon múlik, hogy nincsen hozzá pénz. Üj intézményeket léte
sítünk, és sajnos, a régieket nem tudjuk azon a nívón tartani, amelyet úgy tárgyuk- 
nál fogva, mint a köz érdekében kifejtett működésük miatt megérdemelnének. A 
múzeum újjászervezésének kérdéséhez az ülésen résztvevők közül többen hozzászól
tak (Degen Árpád főigazgató, Róna és Steiner igazgatók stb.), és megbízták végül dr. 
Sávoly Ferencet, az agrármeteorológiai osztály főnökét az újjászervezés feladatainak 
intézésével.

Téli nap meghatározása. A hőmérséklet gyakorisági értékeinek nagyobb cso
portjait alkotják a fagyos és téli napok. Amíg a fagyos napokon a hőmérséklet mini
mumának kell a 0° alatt maradnia, addig teli napoknak azok számítanak, amelyeken 
a hőmérséklet maximuma is az olvadáspont alatt van. Bann a téli napokat a követ
kezőkép írja körül: „Wintertage (oder Eistage), an denen die Temperatur auch Nach
mittags den Gefrierpunkt nicht überschreitet“. A gyakorlatban a téli napok kiszámí
tásánál ennek megfelelően mindazokat a napokat vesszük számításba, amikor tehát 
a maximumhőmérő adatai is a 0° alatt maradnak. Azonban kivételesen előfordulhat 
olyan eset is, amikor a maximumhőmérő adata a 0° felett van és mégis téli napnak 
kell azt a napot számítanunk, amint azt egy érdekes példával mindjárt megvilágítok:

Reggel Délben Este Maximum Minimum
Tarczal 1915. november 22. — 3-4 +  3-2 +  1-4 +  3-8 — 3-9 C«
Tarczal 1915. november 23. — 3-9 — 2-1 — 3-6 +  1-4 — 4-9 Cs

Ha csak a rnaximumhőmérőt nézzük, akkor mindkét napot csak fagyos napnak 
volna szabad számba vennünk. Tényleg azonban november 23-a is téli nap volt, mert 
egyrészt mindhárom terminus temperatúrája a 0° alatt volt (ez ugyan egymagában 

.még nem bizonyíték), azonban az +  T4° temperaturamaximum az előző napi estéli 
leolvasásból ered és egyezik az akkori terminusészleléssel, u. i. ekkor történik az 
elmúlt 24 órára a szélső értékek megállapítása. Innen kezdve süllyedt a hőmérséklet 
és miután következő nap mindhárom terminus adata a fagypont alatt maradt, jogo
san tételezhetjük fel azt, hogy ezen a napon a hőmérséklet nem emelkedett a 0° fölé. 
És ha nagyion szigorúan vesszük az esetet, azt látjuk, hogy estétől a reggeli minimu
mig 6-3°-kal süllyedt a hőmérséklet és egyenletesen süllyedő tendenciát tételezve fel, 
már jóval éjfél előtt a hőmérséklet a fagypont alatt volt, és így még emiatt is novem
ber 23-át téli napnak kell számítanunk. Egészen szabatosan tehát úgy írhatjuk körül 
a téli napot, hogy „téli napok azok, amelyeken a hőmérséklet nem emelkedett éjféltől 
éjfélig a 0° fölé“. Miután azonban ezt pontosan csak a termográfok alapján volna 
lehetséges megállapítani, a gyakorlatban megelégszünk a maximumhőmérőnek adatai
val, de szükséges, hogy az ilyen kivételes eseteket is a téli napok közé számítsuk.

Egy másik kérdés az, hogy amikor a maximumhőmérő 0°-ot mutat, azt a napot 
már téli napnak számítsuk-e, és amidőn a minimumhőmérő is 0°-ot mutat, azt rpár 
fagyos napnak számítsuk-e? Én a gyakorlatban ezeket a napokát igenis a fagyos, 
illetve a téli napok közé számítom. A hőmérőfelállítások rendszerint a kelleténél 
magasabb hőmérsékletet mutatnak, de mégha ez ellen azt is hoznák fel, hogy az éjjel 
folyamán a hőkisugárzás fokozza a házikók lehűlését, mégis hajlandó vagyok a 0°-ot 
magát már ezen csoportok közé számítani, mert általában minden hőmérőfelállításnál 
inkább kisebb lesz a téli és fagyos napok száma, mint a valóságban. A talajon magán 
sokszor sokkal erősebb a fagy, igaz viszont, hogy ottan sugárzás esetén erősebb fel- 
melegedés is lehetséges. Mindezek az itten tárgyalt esetek természetesen igen kis 
hányadát teszik a téli és a fagyos napoknak, de .mégsem egészen mellékesek. Réthly.

Meteorológiai állomás Pestújhelyen. Örvendetes eseményről számolhatunk be 
állomáshálózatunk fejlődését illetőleg. Üj állomásunk létesült a Pestújhelyi, Római 
Katholikus Polgári Fiúiskolában. Ez lesz hivatott arra, hogy pótolja a megszűnt rákos-



56

palotai állomást s fekvésénél fogva értékes adatokat szolgáltasson a főváros alföldi 
jellegű környezetének klímájáról.

Az állomást Deák Sándor polgári iskolai igazgató kezdeményezésére szervezte 
az Intézet. A pestújhelyi római katholikus egyházközség vezetője, ft. Vedres Istyún 
apátplébános átérezve a tudománynak hozott áldozat jelentőségét, készséggel járult 
hozzá az állomás felállításával járó költségek fedezéséhez s így az Intézet adta az 
iskolának a műszereket, míg az angol hőmérőházikónak, a szálzászló felállításának s 
a kis telep bekerítésének költségeit az iskolafenntartó egyházközség viselte.

Az állomás naponta háromszor méri a csapadékot, észleli a hőmérsékletet s a 
relatív nedvességet. Ezeken kívül radiációs minimumhőmérővel a talaj hőkisugárzását, 
felhőíükörre! a felhők vonulásának sebességét állapítja meg. Az állomás vezetője, Bujtás 
János, az iskola fizika-tanára, aki fáradságos munkáját nagy lelkesedéssel s hozzá
értéssel végzi. Elküldte az Intézetnek Pestújhely 1 : 10.000 léptékű térképét, az iskola 
(1 :500) s a meteorológiai telep (l : 50) színes kivitelű tervrajzát, melyeket maga 
készített. Az eddigi eredmények alapján már megállapíthatjuk, hogy Intézetünk Pest
újhelyen mintaszerűen elhelyezett és kezelt állomást nyert. B. N.

Meteorológiai állomás Högyészen. Immár közel négy évtizede vezeti a hőgyészi 
meteorológiai állomást Kádernoszka János, ny. uradalmi főerdész, kinek kérelmére 
azonban az intézet, nehogy a hosszú megfigyelési sorozatban megszakadás álljon elő. 
már most gondoskodott egy párhuzamos meteorológiai állomás felállításáról. Az új 
állomás vezetését az Állatni Polgári Leányiskola igazgatója, Hanel Béla vállalta és a 
megfigyelések májusban vették kezdetüket. Reméljük, hogy Kádernoszka főerdész 
szellemi frisseségét és testi mozgékonyságát még soká megőrzi, és így a párhuzamos 
észlelések alapján módunkban lesz a két megfigyelési sort kellő biztonsággal kap
csolni. R. A.

Meteorológiai állomás Cegléden. 1927. év végén a ceglédi állami polgári fiúiskola 
igazgatója, Pavetits Manó kezdeményezésére a Meteorológiai Intézet Cegléden egy 
III. r. meteorológiai állomást létesített. Az állomás vezetését Ebert Vilmos, a fizika 
tanára volt szíves elvállalni. Felszerelése: August f. pszichrometer bádogházikóban, Hell
mann f. esőmérő (^o m2). Az észlelések december havában vették kezdetüket s remél
jük, hogy a kecskeméti megfigyelésekkel együtt értékes adatokat fog szolgáltatni a 
Duna-Tisza közének éghajlati feltárásához. B. N.

SZEMÉLYI HÍREK

Dr. Sávoly Ferenc egyetemi magántanári képesítése. A vallás- és közoktatás- 
ügyi miniszter úr dr. Sávoly Ferencet, az Országos Meteorológiai és Földmágnességi 
Intézet főmeteorológusát az egyetemi közgazdaságtudományi karon az agrometeo
rológia című tárgykörből egyetemi magántanárrá történt képesítését tudomásul vette 
és megerősítette.

Pogány Gyula t .  A napilapokban megjelent Pogány Gyula, az ungvári kir. kath. 
gimnázium nyugalmazott tanára elhúnytának híre. E név boldogabb időszak emlékét 
idézi föl bennünk, midőn még Pogány Gyula mint az ungvári meteorológiai állomás 
vezetője működött 1885—1905-ig. Mint a megfigyelőhálózat egyik legkitűnőbb munka
társa megérdemli, hogy róla e folyóiratban kegyelettel és hálával megemlékezzünk. 
A természetrajz tanára volt és amellett a meteorológia iránt különös szeretettel visel
kedett. Mintaszerű megfigyelései éveken át a meteorológiai évkönyvekben in extenso 
jelentek meg, ahol Ungvár az északkeleti Felföld éghajlatának volt képviselője. Néhány 
önjelző műszert is kezelt és éveken át naponta pontosan leadta a napi időjárási táv
iratot is.
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ELŐADÁSOK

Dr. Réthly Antal egyetemi magántanár, főmeteorológus az Országos Magyar 
Gazdasági Egyesület földmivelésügyi és növénytermelési szakosztályában ez évi ápri
lis hó 17-én „A rét- és legelőgazdálkodás éghajlati lehetőségei Magyarországon" című 
előadást tartott.

Előadó behatóan foglalkozott a Németország és Magyarország közötti nagy 
éghajlati eltérésekkel, amelyek nézete szerint lehetetlenné teszik, — minden egyébtől 
eltekintve, — hogy nálunk is olyan nagy terméseredményeket érhessenek el. Számos 
összehasonlító éghajlati táblázaton és görbén különösen Szilézia és a Magyarország 
alföldi részei között nagy éghajlati különbségeket mutatott be, amelyek itten olyan 
rét- és legelőgazdálkodást, mint amilyen Sziléziában van, külön helyi kiimát módosító 
beavatkozás nélkül, lehetetlenné tesznek. A hőmérsékleti, felhőzeti, napsütési, levegő- 
nedvességi, valamint csapadékviszonyok közép-, összeg- és gyakorisági értékeit tekintve 
olyan nagyok az éghajlati eltérések, hogy azok előadó szerint áthidalhatatlanok. Ha 
Szilézia és Magyarország esőzési hányadosait, melyet sokan „bioklimatikus értéknek“ 
neveznek, közei egyezők is, ez az érték még távolról sem alkalmas arra, hogy abból 
a két vidék éghajlati rokonvonásait levezethessük. Maga a Dunántúl nagyrésze sokkal 
egyenletesebb és még átlagban is ideális éghajlatával a rét- és legelőgazdálkodásra 
megfelelő, de már az Aiföldön leküzdhetetlen éghajlati különbségekkel állunk szem
ben. Előadó végül arra a következtetésre jut, hogy a Dunántúl nagyrészén megvannak 
a zöldmezőmozgalom éghajlati előfeltételei, de az Alföldnek jellegzetes buzaéghajlata 
van, amely éppenséggel nem alkalmas intenzív rét- és legelőgazdálkodásra.

Meteorológiai előadások az „Országos Balneológiái Egyesület“ XXXIIL kon
gresszusán. A kongresszus tudományos ülésein 1928. április 28-án

dr. Réthly Antal „Éghajlati tanulmányok Törökországban' címen tartott előadást, 
amelyben különösen a steppe éghajlatával foglalkozott, valamint rövid vonásokban 
ecsetelte Törökország közegészségi téren jelentkező hatalmas fellendülését, kiemelve 
a malária elleni küzdelem eredményes voltát.

Dr. Wladárczyk Józsci igazgató-főorvos előadásának címe: „Budapest és a budai 
hegyvidék levegőjének baktérium-tartalmáról". Előadó ebben a nagyon érdekes és tar
talmas előadásában foglalkozott azokkal az eredményekkel, amelyek az 1924. év szép- 
temeberétől 1925. nyár végéig a levegő baktériumtartalmára vonatkozó megfigyelések
ből levezethető volt. Tudvalevőleg Vass B. egészségügyi főtanácsos, egyetemi tanár kez
deményezésére a főváros különböző pontjain egy éven át hetenkint kétszer 10 percen 
át ugyanabban az időpontban Petri-csészékben lévő gelatint exponáltak. Majd lezárva 
a csészét, az a legrövidebb idő alatt a Fővárosi Bakteriológiai Intézetbe került, ahol 
kitenyészt ették a baktérium által fertőzött gelatint. A baktériumok száma megállapítta
tott. Miután egyidejűleg az időjárás is megfigyeltetett, lehetséges volt már mostan 
keresni az összefüggést a hely fertőzött volta és az időjárás között. Wladárczyk fő
orvos a Zugligetben és a Dohány-utcában, valamint a Mester-utcában végzett meg
figyelések eredményeivell foglalkozott. Több esetben teljesen baktériummentes volt a 
zugligeti levegő. — főkép W, NYV és N szelek mellett, — míg SE szelek mellett még 
a zugligeti levegőben is elegendő volt a baktérium. Amíg egy év alatt több ezerre ment 
a baktériumok száma a Dohány-utcában, addig a Zugligetben csak pár száz volt. Az 
érdekes előadásra részletesen visszatérünk. ^ ■

A Kir. Magy. Egyetemi Nyomda Könyvosztálva tanácsot ad könyvészeti kérdé
sekben. Egyesületi és magánkönyvtárak összeállítását, könyvek kötését vállalja. Buda
pest. VIII., Muzeum-körút 6.
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KÜLÖNFÉLÉK

A szélnyomásről. Az a nyomás, amelyet 
az áramló levegő az útjában fekvő tár
gyakra gyakorol, sok esetben tekintélyes 
lehet. Nagy viharoknál, valamint kisebb 
bőék egyes lökéseinél ez a nyomás kárt 
tehet szilárdabb építményekben is. Néhány 
adatot közlünk arra nézve, hogy egy-egy 
építészeti tervezésnél milyen igénybe
vételre kell számítani a szél okozta nyo
más miatt.

A szélnyomást a légáramlásra merőleges 
felület területegységére gyakorolt erővel 
mérjük. Mihelyt a kérdéses felület egy-egy 
négyzetcentimé térj éré egy grammsúlynál 
nagyobb erő hat, akkor a szélnyomás már 
tekintélyes igénybevételt jelent az épüle
tekre nézve. így például valamely 10 m. 
hosszú és ugyanilyen magas falfelületre ez 
az egy grammsúlynyi szélnyomás már 
1.000 kg.-súlynyi erőt gyakorolna.

A szél okozta nyomást a légáramlás se
bességéből ki lehet számítani. Coliadon, 
Cailletet, Renard Eiffel, Langley, és a 
fizikai tudományok sok más nagynevű ku
tatójának munkájából tudjuk, hogy a szél 
okozta nyomás közei arányos a szélsebes
ségnek a négyzetével, de az arányossági 
tényezőnek az értéke különböző körülmé
nyek közt kissé másnak adódik. A tapasz
talati adatok azonban jól megegyeznek az 
alább közölt átlagos eredményekkel.

A gyenge szellőt, amelyet még csak a 
felszálló füst csekély elhajlása árul el ne
künk, a meteorológiai szélskálában 1-es 
erősségűnek mondjuk. Ez a légáramlás 
legfeljebb másfél méteres utat tesz meg 
másodpercenkint, és az a nyomóerő, ame
lyet a reá merőlegesen tartott lapnak 1 
négyzetcentiméterére gyakorol, még na
gyon szerény: alig nagyobb egy tized 
grammsúlynál. Az olyan szelet, amelynek 
már a zúgását is hallani lehet, amikor há
zak, vagy más akadályok mellett elsuhan, 
a meteorológiában 6-os erősségűnek ne
vezzük. Ez a szél már körülbelül 12 méte
res utat tesz meg minden másodpercben, 
és ennek a nagyobb mozgási energiának 
felel meg az általa gyakorolt nyomás is, 
amely már csaknem 1 grammsúlynyit ér el . 
négyzetcentiméterenkint. Nagy viharok al
kalmával a szélsebesség megüti a gyors
vonat sebességet, sőt azt meg is halad
hatja. Egészen kivételes alkalmakkor a 30 
m./sec. értéket is átléipheti, és olyankor a 
reá merőlegesen állított felületre már 8 
gsúly/cm.2, vagy még ennél is tetemesebb 
nyomást gyakorolhat. Baker angol kutató 
szerint a szélnyomás még Angliában sem 
múlta feiül a 9 gsúly/cm.2 határt, nálunk a 
kontinens belsejében pedig természetesen

még kisebb értékeknél kulminálnak a vi
harok.

Ezek volnának azok a szélnyomás-érté- 
kek, amelyekkel a szélnek kitett objektu
mok készítője kell, hogy számoljon. Van 
még néhány körülmény, amely azt taná
csolja, hogy az imént említett maximális 
szélnyomásnál nagyobbat vegyünk számí
tásba egyes tervezéseknél. Ilyen az az 
óvatosság, amelyre a nagyobb konstruk
ciók biztonsága kötelez: azután az épít
ménynek oly magas volta, hogy már erő
sebb szélnyomást kell számításba venni; 
végül az objektumnak olyan fekvése, (be
vágásokban, völgyszükíile.tekbeíi), amelv 
a szélsebességnek abnormis megerősödését 
teszi valószínűvé. Ezért a közönséges épít
ményeknél 12—15 gsúly oldalirányú nyo
másnak az elviselését szokták tervbe 
venni a szélnek kitett felület minden négy
zetcentimétere után. Különlegesen exponált 
objektumoknál ellenben sokkal óvatosab
ban szokás eljárni. A legnagyobb gondot a 
világítótornyok kívánják. Ezek egyrészt 
hivatásuknál fogva igen magas építmények, 
másrészt pedig a tenger egyenletes és sí- 
mulékony tükre sokkal kisebb súrlódást 
támaszt a légmozgással szemben, mint a 
szárazföld változatos és szilárd felszíne, 
amely a szélsebességeket lényegesen le
fékezi. Végül gyakran fekszenek a vilá
gítótornyok tengerszorosokban, ahol a Ki
sebb keresztmetszet közé szorított lég
áramlás sebessége módfelett megnöveke
dik. Ezért vannak olyan gondosan épített 
világítótornyok, amelyek 33 gsúly/cm.- 
szélnyomást is elviselnének, bárha egy
általában nem valószínű, hogy ilyen mér
tékű elemi csaoás valaha is bekövetkez
zék.

Nagy szélnyomásra kell elkészülve lenni 
a hidaknál is, mert a partok mentén (egyes 
szélirányokban) ismét a szélpálya súlyos 
megszűkülésétől és így a normálist felül
múló széinyomásoktó! kell tartani. Ezért a 
hidaknál is megkövetelik, hogy 20, sőt in
dokolt esetekben 25 gsúly/cm.2 szélnyo
mást bírjanak el.

Valamivel kisebb, de még mindig rend
kívüli veszedelemnek vannak kitéve a 
hegyi kilátótornyok, a rádióállomások tor
nyai, síkságén emelt egyéb magasbanyúló 
konstrukciók, gyárkémények, valamint a 
különleges szerkezetük miatt is veszélyez
tetett víztornyok Mindezeknek a tervezé
sénél természetesen figyelemben kell ré
szesíteni az illető vidék szélstatisztikáját, 
é- a legmesszebbmenő óvatossággal kell 
eljárni.

Dr. Aujeszky László.
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A szibériai nagy erdöégések. Szibériában 
az erdőégések napirenden vannak és igen 
nagy méreteket öltenek. Többnyire az em
berek nembánomsága okozza és elvétve 
gyújtó villámcsapás is. Forró és aszályos 
nyáron fordulnak elő, amilyen az 1915. évi 
volt, amidőn az égési terület különösen el
hatalmasodott és az elégett famennyiség 
értékét kb. 1.300 millió márkára becsülték. 
Krről az óriási erdőégésről Sostakovics, 
irkutski egyetemi tanár gyűjtötte össze az 
adatokat, melyek közül egynéhányat itt 
közlünk.

1915-ben Nyugat- és Közép-Szibériában 
a csapadékmennyiség a normálisnak csak 
30—60%-át érte el. Az összefüggő tűlevelű 
erdőségek, a nagy szárazság, a gyéren la
kott sík terület mind kedvező tényezők 
voltak a tűz elterjedésében, mellyel szem
ben az emberi hatalom gyengének bizo
nyult és csak a folyók tudták elszigetelni. 
Az égéstől keletkezett borzalmas füst
tömegek akkora területet borítottak, hogy 
körülbelül egész Európa kiterjedésének 
kétharmadával egyenlő területen földi tár
gyakat 100 m.-nél nagyobb távolságban 
már látni nem lehetett és Európa egyötöd
részével egyenlő területen a látótávolság 
20—100 m. volt, míg a tulajdonképeni tűz
helyen, mely 4-szer akkora, mint Német
ország, 4—20 m. távolságban is eltűntek a 
tárgyak az emberi szem elől. Es ez az 
állapot két hónapon át, júliusban és 
augusztusban tartott. Tőzeges talajban a 
tűz' egy-két méter mélységig behatolt, ahol 
földalatti gödrökben áttelelt, úgy, hogy 
néhol következő tavasszal is észrevehető 
volt.

Közgazdasági következményei is igen 
jelentősek voltak. A hajó- és vasúti közleke
dés sokszor megakadt, a transzszibériai vo
nalon nappal is kellett a jelzőlámpásokat 
égetni Mariinszk és Krasznojarszk között. 
Mariinszkban előfordult, hogy a déli órákban 
teljes egyiptomi sötétség támadt, úgy hogy 
az utcai lámpákat meg kellett gyújtani és 
az embereket meg állatokat pánikszerű fé
lelem fogta el. Fulladástól eredő halálese
tek és szembetegségek napirenden voltak. 
Az állatvilágban is sok változást idézett 
elő az erdőégés. Legtöbbet szenvedtek a 
madarak, melyeknek kikelt fiókái egészen 
elpusztultak, a rovarok, méhek is oda
vesztek, az erdőkben utólag sok emlős
állatnak a csontvázát találták meg.

Állatföldrajzi szempontból is történtek 
lényeges változások az erdőégés követ
keztében. Az égés után egyes állatfajok 
oly vidékeken bukkantak föl, ahol azelőtt 
sohasem látták. Az őserdőből kiűzött va
dak, farkasok, medvék az emberi települé
sek közelébe menekültek, valóságos állat
vándorlás indult meg a folyók felé, ahol a 
menekülő állatok a vízen átgázolva, vagy 
átúszva, a tűztől mentes területen keres
tek biztosabb hajlékot. (Petermanns Mit

teilungen 1926. 112 old. és Die Naturwis
senschaften 1927. 840 old.) R. Zs.

Még egy hosszú lejáratú prognózis. Nem
régiben egy előadásban a hosszabb időre 
szóló időjóslásokra való törekvések, pró
bálgatások felsorolását hallottuk, sőt az 
előadó Szolnoki Irr re maga is megpróbál
kozott, hogy az 1927/28. évi tél időjárását 
előre megmondja és azt Groismayr nyo
mán enyhének jövendölte. Most kezembe 
került a ,,Das Wetter“ c. folyóirat 1927. évi 
novemberi száma és találtam egy jóslást 
az 1927/28. év telére vonatkozólag Rudolf 
Fischer (Darmstadt) tollából. Rudolf Fi
scher azt mondta, hogy az 1927/28. évi tél
nek szárazabbnak és hidegebbnek kell 
lennie, mint az előzőknek. Állítását a követ
kező négy pontban indokolta meg:

1. Enyhe telek nem járnak egyedül, ha
nem kettő, sőt három is szokott egymás
után következni. És utánuk rendesen egy 
hidegebb tél jön.

így a hideg 1916/17. tél előtt két enyhe 
tél volt: majd három enyhe tél, és pedig 
az 1918/19., 1919/20. és 1920/21. évi után a 
hideg 192122. tél következett. Az 1923/24. 
év tele is hideg volt, utána az 1924/25., 
1925/26. és az 1926/27, telek enyhék voltak. 
Ebből R. Fischer azt következtette, hogy 
hogy az 1927/28. tél is hidegebb lesz.

2. Az 1927. évi június, július és augusz
tus hónapok, tehát a meteorológiai nyár és 
a szeptember is nedves volt. Ezek után 
szárazabb és egyúttal hidegebb téli hóna
pokat remélt.

3. Azt mondja R. Fischer, hogy a bota
nikusok szerint a vadgesztenye a télre 
nézve jóslatot s ad. Ha a vadgesztenye 
szép fényes gyümölcse a gyermekek nagy 
örömére korán kipattan zöld burkából, 
akkor valószínűleg enyhe tél lesz. De ha 
csak október felé hull le a fákról, akkor a 
tél hidegebb lesz. Az ősszel tényleg kissé 
későn érett a vadgesztenye.

4. Állítását végül a napfoltokkal próbálja 
igazolni. Azt mondja, hogy 1928-ban a 
napfoltoknak egy feltűnő nagyr maximuma 
fog bekövetkezni és a napfoltoknak ilyen 
maximumához közel eső telek hidegek, sőt 
igen hidegek. Példának felhozza, hogy
1894., 1906. és 1917-ben napfoltmaximumok 
voltak és az 1894/95. tél igen hideg, az 
1906/07. mérsékelten hideg és az 1917/18. 
tél hideg volt. Tehát az 1927/28. tél is 
hideg lesz valószínűleg.

Ezeket írta R. Fischer 1927. november
ben. Ha ezeket az érveket mérlegeljük, azt 
látjuk, hogy bizony azokra sem lehet biz
ton építeni. De ennek dacára, ha az elmúlt 
télre gondolunk, azt kell mondanunk, hogy 
R. Fischernek több szerencséje volt a 
jóslásnál, mint Szolnoki Imrének.

Wieland Frigyes.
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Julius Fényi S. J.
1845-1927.1)

Am 21. Dezember 1927 starb zu Kalocsa der bekannte Meteorologe und Sonnen- 
iorscher Julius Fényi. Um sein Leben und seine wissenschaftliche Tätigkeit richtig 
würdigen zu können, müssen wir auch sein tiefes Giaubensleben und den ganzen Gang 
seiner Studien berücksichtigen.

P. Fényi wurde am 8. Januar 1845 in Sopron (Ödenburg) als das jüngste von 
elf Kindern geboren. Sein Vater, Ignaz Finck, war ein angesehener Kaufmann. Sowohl 
die Elementar- als auch die Mittelschule besuchte Fényi in seiner Vaterstadt. Nach
dem er 1864 seine Reifeprüfung gemacht, erkrankte er an einer heftigen Lungen
entzündung, die ihn an den Rand des Grabes brachte. Nur einer ganz besonders sorg
samen Pflege gelang es, ihn dem Leben zu erhalten. Im Herbst desselben Jahres finden 
wir Fényi im Noviziat der Gesellschaft Jesu.

Nagy Vollendung der ersten Prüfungszeit beschäftigte er sich, den Vorschriften 
der Gesellschaft Jesu gemäss, zwei Jahre lang mit dem Studium der klassischen 
Sprachen. Hierauf öffnete sich dem wissensdurstigen jungen Manne ein ganz neues 
Gebiet; die Hallen der höchsten Wissenschaft, der Philosophie, taten sich vor ihm auf.

Es ist wohl überflüssig besonders zu betonen, wie wichtig es gerade für den 
Naturforscher ist, dass er in der wahren Philosophie eine gründliche Durchbildung 
habe. Steht doch dieser einer Menge mit einander engverschlungener Ereignisse gegen
über, deren ursächlichen Zusammenhang er nur dann ergründen kann, wenn er 
Gewandtheit und Sicherheit hat im richtigen Aneinanderreihen von Schlussfolgerungen. 
Dazu kommt noch, dass die Voraussetzungen der Naturwissenschaften so eng mit den 
Grundsätzen der Metaphysik Zusammenhängen, dass ein Verkennen oder eine Ver
nachlässigung dieser naturnotwendig auch eine Störung der andern bedeutet.. Nun, 
auf diesem Gebiete können wir Fényi, der drei volle Jahre mit dem besten Erfolge 
den philosophischen Studien oblag, denen sich auch die der Physik und Mathematik 
anschlossen, keine Vorwürfe machen. Das bezeugen alle seine Schriften.

Während dieser drei Jahre hatten seine Obern sowohl, als auch seine Lehrer, 
Gelegenheit genug seine Fähigkeiten und sein Lieblingsfach kennen zu lernen. In der *)

*) Auszug aus einer Gedächtnisrede, gehalten an der Jahresversammlung der 
Ungarischen Meteorologischen Gesellschaft am 24. April 1928.
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wohlbegründeten Erkenntnis, dass nichts so sehr den Geist bilde und bereichere als 
das Lehren, schickten ihn seine Obern 1871 nach Vollendung seiner philosophischen 
Studien nach Kalocsa, wo er drei Jahre lang als Erzieher und als Lehrer der Physik, 
Mathematik, Chemie und Naturgeschichte tätig war. Hier vertauschte er auch seinen 
deutschen Namen mit dem ungarischen Fényi

Mit Beginn des Schuljahres 1874/75 finden wir Fényi als ordentlichen Hörer auf 
der Universität Innsbruck. Daselbst machte er bis 1878 seine theologischen Studien 
und wurde im Sommer 1877 zum Priester geweiht. Gleichzeitig hörte er auch an der 
philosophischen Fakultät Vorlesungen aus Physik und Mathematik, worin Pfaundler 
und Stolz seine bevorzugten Lehrer waren.

So baute sich von Stufe zu Stufe die geistige Bildung des Verstorbenen auf zu 
einem organischen Ganzen. Die humanistischen Studien waren die Unterlage für die 
philosophischen, diese wieder für die Naturwissenschaften. Über allen aber, wie auf 
drei kräftigen Tragbogen, wölbte sich die höchste aller Wissenschaften, die Theologie, 
die jenen ihrerseits wieder Anmut, Kraft und Festigkeit verlieh. Es ist gewdss kein 
geringes Verdienst der Gesellschaft Jesu sozusagen ganz aus eigner Kraft einen so 
hervorragenden Gelehrten und Forscher ausgebildet zu haben.

1878 ist Fényi -wieder in Kalocsa als Lehrer tätig. Von 1880—1882 arbeitete er 
als Assistent an der Seite des ersten Direktors des Haynald Observatoriums, des 
berühmten P. Karl Braun. 1882 rief ihn der Gehorsam nochmals von Kalocsa weg nach 
Pozsony (Pressburg), wo er seine jüngern Ordensbrüder in die Geheimnisse der höhe
ren Mathematik einführte.

Im Spätherbst 1885 kam er nach Kalocsa zurück, um den ihm von der Vorsehung 
zugedachten Posten als Direktor der Observatoriums zu übernehmen. Dieses Amt 
versah er bis 1913, führte aber seine Beobachtungen bis Ende 1917 fort. Die Ernennung 
zum Direktor bedeutete für ihn kein kleines Opfer, indem er auf seinen Herzens
wunsch verzichten musste, seine Fähigkeiten und Kenntnisse in den überseeischen 
Missionen in den unmittelbaren Dienst der unsterblichen Seelen zu stellen. Gott der 
Herr belohnte dieses Opfer durch ganz ungewöhnliche Erfolge in seinen wissenschaft
lichen Forschungen auf dem Gebiete der Sonnenforschung sowohl, als auch auf dem 
der Meteorologie. Seine diesbezüglichen Verdienste können wir hier nur in einigen 
kurzen Zügen andeuten.

Seine meteorologische Tätigkeit erstreckte sich auf alle meteorologischen 
Elemente Mit einer gewissen Vorliebe jedoch befasste er sich mit Untersuchungen 
über den täglichen Gang des Luftdruckes. Schon 1897 machte er, wohl als erster, 
darauf aufmerksam, dass der tägliche Gang des Luftdruckes eine dreifache, vielleicht 
gar vierfache, Periode enthält. Sowohl seine eigenen späteren Untersuchungen als 
auch die grosse Arbeit Hann’s bestätigten dies. Überaus interessante Ergebnisse findet 
er für den täglichen Gang des Luftdruckes in den Tropen, anlässlich der Bearbeitung 
der von seinem Ordenbruder und Landsmanne Ladislaus Menyhärth in Boroma (am 
Sambesi) auf sein Betreiben hin angestellten Beobachtungen.

In zwei Artikeln untersucht er an der Hand der in Kalocsa gewonnenen 
Anemograph-Aufzeichnungen das Sprung’sche Gesetz über Winddrehungen. Er findet 
dieses Gesetz mit genügender Sicherheit bestätigt, wenigstens für Stationen mit voll-
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kommen freier Lage, liier sei noch erwähnt, dass er den Jordan’schen Sonnenschein
autographen in recht sinnreicher Weise vereinfachte. Seine meteorologischen Arbeiten 
erschienen teils als selbständige Veröffentlichungen, teils in der meteorologischen 
Zeitschrift und in „Az Időjárás“.

Auch als Sonnenforscher hat er bleibende Erfolge aufzuweisen. Seine Beobach
tungsreihe der Protuberanzen ist einzig dastehend, nicht nur des ausserordentlich lan
gen Zeitraumes wegen, denn sie umfasst 32 volle Jahre, sondern mehr noch durch 
die denkbar vollkommenste Gleichartigkeit der Beobachtungen und durch den Umstand, 
dass sich darin Angaben finden über alle Fragen, die diese rätselhafte Naturerscheinung 
bietet. Zahlreiche diesbezügliche Artikel und Abhandlungen finden sich in den „Astro
nomische Nachrichten“, in „Memorie della Societä degli Spettroscopisti Italiani“, in 
„Comptes Rendus“ der Akademie in Paris. Seine Beobachtungen sind in neun selbstän
digen Heften veröffentlicht.

Nach dem Gesagten wird es niemanden befremden, dass die wissenschaftlichen 
Kreise gar bald auf den unermüdlichen Ordensmann aufmerksam wurden und mit 
ihren Anerkennungen nicht zurückhielten. Der Verstorbene war Ehrenmitglied der 
Ungarischen Meteorologischen Gesellschaft, sowie der Geographischen Gesellschaft in 
Budapest. Ferner war er korrespondierendes Mitglied der Accademia Pontiiieia in 
Rom und der Akademie der Wissenschaften in Budapest. Erster Ehrenvorsitzender des 
Instituto Solar Internacional in Montevideo und des ungarischen astronomischen 
Vereins „Stella“, ordentliches Mitglied der St. Stefans Akademie und der St. Sefans 
Gesellschaft.

Der Grundzug seines Charakters war eine glückliche Vereinigung des Sanguini
schen mit dem Cholerischen. Ersteres verlieh seinem Geiste eine grosse Beweglichkeit 
und Lebhaftigkeit in der Auffassung, letzteres dagegen Geistesschärfe und unbeugsame 
Willenskraft. Im Lichte der christlichen Tugend erschien sein Temperament zu einem 
höheren dritten wie verklärt. In seinem ganzen Wesen war er gutherzig und freudlich. 
Ein gewinnendes Lächeln begleitete seine ganze Erscheinung, Gottesfriede strahlte 
ihm von der Stirne. Gerade, offen und schlicht zog er jedermann an, der mit ihm 
in nähere Berührung kam. Der Ruhm, der sich an seinem Namen knüpfte, vermochte 
sein Wesen nicht zu beeinflussen. Eine ganz besondere Vorliebe hegte er für die Jugend.

Fényi war von mehr als mittlerer Grösse, schlank und eher mager. Er hatte 
scharf ausgeprägte Gesichtszüge. Über den lebhaften Augen wölbte sich eine hohe, 
breite Stirne, deren tiefe Falten von tiefer und ernster Geistesarbeit Zeugnis ablegten. 
Ein heiteres Lächeln umspielte den etwas breiten Mund. Sein ganzes Äussere ver
kündete grosse Selbstlosigkeit. Von Natur war P. Fényi äusserst gesellig und leutselig. 
Durch seinen nie versagenden Humor und seine geistreichen Einfälle hat er seinen 
Ordensbrüdern manche angenehme Stunde bereitet. Diese seine heitere Gesinnung hat 
er bis zu seinem Ende beibehalten, was ihm um so höher anzurechnen ist, da ihn 
seine Schwerhörigkeit in den letzten Jahren vom geselligen Umgang beinahe ganz 
ausschloss und ihn zu einem wahren Einsiedlerleben verurteilte.

Als Ordensmann war er jederzeit ein Muster. Die Gesellschaft Jesu, irn beson- 
dern die ungarische Ordensprovinz, verliert in ihm eine ihrer Zierden, die ungarischen 
Meteorologen und Astronomen betrauern in ihm ihren allverehrten Altmeister. Möge
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P. Fényi am ewigen Lohne seiner Arbeiten sich erfreuen, durch welche er in 
reiner Absicht die grössere Ehre Gottes, den Fortschritt der Wissenschaft und das 
Wohl seiner Mitmenschen zu fördern suchte. Sein Andenken wird immer unter uns 
fortleben. P. Theodor Angehrn S. /■

Das Wetter in Ungarn im Monat Feber x) 1928.

Die Wetterlagen dieses Monats waren sehr beständig. Vom 1—7. verband ein 
Sattel das Azoren-Hoch und Ural-Hoch, vom 8, bis 14. durchquerten den Konti
nent im N und Zentrum Depressionen, vom 1 15. zum 19. zieht, von einer atlan
tischen stürmischen Depression gefolgt, ein Maximum aus dem Eismeer über Polen 
rasch nach SE. Inzwischen stosst das Azoren-Hoch neuerdings vor und gelangt am 
Ultimo als selbstständige, geschlossene Antizyklone kaum bis S-Russland.

Der Monat enthält eine Wärme- und eine Kälteepoche. Erstere dauerte —- mit 
Ausnahme des unternormalen 5. und ö. — die zwei ersten, letztere die dritte Dekade 
hindurch. Die Abweichungen der Tagestemperatur sind nach beiden Seiten bedeutend: 
am 9., 15., 7. grösser als +  7°, am 23. — 6C, am 27. —9° C. Wegen der grösseren Länge 
der Wärmeepoche ist die Monatstemperatur allgemein übernormal, im W bis 2°, im 
Zentrum etwa 1°, im S. E und N etwas geringer als 1°.

Die Maxima erreichten sporadisch 15° (Sopron, Pápa, Kalocsa) und fielen meist 
auf den 17.. im W und N stellenweise auf den 9. Die Minima, zwischen — 7° und — 9J 
im W, — 9° und — 11° im E, traten um den 23—26., ausnahmsweise um den 6. auf. 
Zwischen den 21 meist regionalen Frosttagen gab es 9 Wintertage (5—8., 22—26.), 
frostfrei waren nur der 12. und 14—20. Temperaturen unter — 10° waren regional an 9, 
Temperaturen über ~i- 10° an 14 Tagen erreicht.

Auch der Niederschlagsverlauf folgt den zwei Temperaturepochen. Die Wärme
zeit war nass, uie Kältezeit trocken. Niederschlagslose Tage waren der 1., 4., 8—10.,
18., 21., 23—29., insgesammt 14 Tage, Landregen gab es am 14. und 15., also an 2 Tagen. 
An den übrigen 15 Tagen wurden bis Vr, 2/r bzw. 1U des Landesareals benetzt, an resp. 
1 (am 10.), 4 (am 3., 4., 12. und 17.) bzw. an weiteren 8 Tagen. Die Niederschlags
häufigkeit — meistens 9 Tage — variiert örtlich stark (Tarcal 4, Salgótarján 15 Tage). 
Die Niederschlagshöhe ist fast allgemein unternormal, im NE um 50—70%, in den 
übrigen Landstrichen um 0—30%. Einige Orte weisen infolge Gewitterregen sporadisch 
Überschuss zwischen 8 und 83%. Die Tagesmengen bleiben im allgemeinen unter 
10 mm. nur d.e erwähnten Gewitterregen brachten grössere Mengen (am 11. Szekszárd 
17. Pécs 16, Szeged 13 mm., am 14. Sopron 22, Pápa 21 mm., am 15. Magyaróvár 15 
mm.). Der Niederschlag fiel meist als Regen; Schnee oder Schneeregen fiel an weniger 
als Vs der Niederschlagstage, Hagel und Graupel an den wenigen Gewittertagen 
sporadisch. Am 17. gab es Gewdtterstürme, besonders in der Umgebung von Budapest, 
welche Verkelirsstöiungen zur Folge hatten.

Feuchtigkeit und Bewölkung w'aren etwas unternormal, Verdunstung und Sonnen
scheindauer ziemlich stark übernormal.

Infolge Abschmelzens der im Januar angehäuften Schneedecke gestaltete sich 
das Wetter in der 3. Dekade für die Landwirtschaft sehr ungünstig. Das trockene 
Frostwetter dieser Dekade verhinderte die Feldarbeiten und warf die Herbstsaaten in 
der Entwickelung stark zurück. Bis 10. war in Budapest der Boden 10 cm. tief schwach 
gefroren, zwischen dem 21. und 29. waren in 10 cm. Tiefe Temperaturen bis — 2-7° 
beobachtet, selbst in 20 cm. Tiefe noch schwacher Frost.

*) In der Tafel des Dezember 1927 sind die Temperaturdaten von Budapest zu 
korrigieren. An Stelle von — 5*2, — 5-8, F8, 25., — 187, 22. ist zu setzen der Reihe 
nach — 3-0, — 3-6, 6T, 6., — 17‘9, 21.
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Das Wetter in Ungarn im Monat März 1928

Die Wetterlagen waren stabil wie im Februar. Das Maximum von Ende Februar 
zieht bis 8. langsam nach Kleinasien ab. Ihm folgen vom 6—10. mehrere Depressionen. 
Mittel- und Südeuropa durchquerend. Am 5. bricht von Island her ein neues Hoch 
ein, das vom 14. an als geschlossenes Maximum langsam gegen E zieht und am letzten 
Europa noch nicht verlassen hat. An seiner Rückseite drängen mächtige Depressio
nen nach.

Der Durchzug der zwei Antizyklonen verursachte vier Temperaturepochen: vom 
1—4 und 9—21. kalt, mit Tagestemperaturabweichungen bis — 8°, besonders in der 
4. Pentade (s. Tafel S. 50), inzwischen, und vom 22. bis 31. warm, mit Tagesabwei
chungen bis -f 6° (am 27.).

Da 17 stark unternormalen Tagen 14 mässig übernormale gegenüberstehen, ist 
das Mouatsmitiel der Temperatur überall unternormal. Im W betragen die Abweichun
gen 1—2°, jenseits der Theiss, im E, weniger als 1°, wegen der stärkeren täglichen 
Erwärmung.

Die Temperaturmaxima treten in der letzten Pentade auf und erreichen im E 
20°, im W 16—19°. Die Minima hingegen, welche zumeist in die erste Pentade fallen, 
variieren .m E zwischen — 7 und — 11°, im W aber nur zwischen — 4 und — 8°. Bis. 
27. gab es örtlich täglich Frost, vom 1—4. und 15—21. war der Frost allgemein, am
1., 2. und 21. fiel die Temperatur vielerorts unter — 10°. Tag|e mit +  10° übersteigenden 
Maxima gab es nur 13 (6—9., 23—21.), über +15° stieg die Temperatur erst nach dem
23., über 20° nach dem 26. So einen kühlen März hatten wir schon lange nicht. Die 
Bodentemperamr war auch stark unternormal, in den oberflächennahen Schichten uni 
39, in den tieferen um 1/z—ln. Bodennaher Frost war eine fast tägliche Erscheinung. 
Vom 2—10. war der Boden bis 20 cm. Tiefe gefroren (am 2. und 3. selbst in 10 cm. 
Tiefe — 3° C!). Vom 16—21. war der Boden von neuern gefroren, jedoch nur bis 
3—4 cm. Tiefe.

Der Verlauf der Niederschläge war unregelmässiger, als der der Temperatur, 
immeihin fiel aber der meiste Niederschlag in den warmen Zeiträumen. Landestrocken
tage waren der 1—3., 15—21, 23—26. und 30—31., insgesammt 14 Tage, dagegen nur 
1 Landreegentag am 27. Auf 3/4 , 2/*, bzw. 1U des Landesäreals fielen Niederschläge an 
3 (7., 8. und 28.), 3 (11., 12. und 22.), bzw. 8 (den übrigen) Tagen, ziemlich häufig als 
Schnee. Schneemeldungen (oder Regen-Schnee) liefen an 13 Tagen ein, zuletzt 
am 22. Trotz der grossen Häufigkeit ist die Menge der Niederschläge stark unter
normal geblieben (Defizit allgemein 50—70%), nur die Umgebung des Balaton-Sees 
kam zu einem 10—33% betragenden Überschuss, der meist aus Gewitterregen her
stammt (am 7. Keszthely, Pécs, Szekszárd nahe 13 mm., am 26. Keszthely 15, Zala
egerszeg 18 mm., am 27. Veszprém 14 mm.). Die Tagesmengen erreichten sonst 
kaum 5 mm.

Die übrigen Elemente waren minder excessiv: Feuchtigkeit im Tiefland normal, 
im W etwas übernormal, die Bewölkung im W grösser, im E geringer als im Durch
schnitt (in beiden Richtungen Abweichungen bis 30%), Sonnenscheindauer meist iiber- 
norma! in variierender Grösse, obzwar sonnenscheinlose Tage ziemlich häuiig waren 
(Vittnyéd 12, Kecskemét 9 Tage).

Der Landwirtschaft war das Wetter im allgemeinen ungünstig. Die Verspätung 
des Frühlings verursachte starke Verspätungen der Feldarbeiten, der strenge Nach
winter richtete Frostschäden an, fühlbar ist auch, dass März in der Aufeinanderfolge 
trockener Monate der vierte Monat war. Dies macht sich besonders in den Hutweiden 
und Futterfeldern bemerkbar. G. M.
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A virágzás idejének ingadozásáról.
A klimatológia és íenológia egyik legkiválóbb hazai művelője, néhai Hegyfoky 

Kab'*s poszthumusz munkájáról szeretnék itten megemlékezni, annál is inkább, mert 
ebben a munkájában több évtizedes kutatásának végső eredményeit foglalta össze és 
kritikailag dolgozta fel gyűjtött megfigyeléseit. A fenológiának, sajnos, olyan körök
ben is vannak ellenzői, ahol inkább megértést várnánk. A fenológiai kutatásnak minden
esetre vannak gyengéi, de meggyőződésem, hogy a beteget nem megölni, hanem 
gyógyítani kell és arra kell törekedni, hogy a helytelen észlelési és feldolgozási mód
szereket megjavítsuk és találjunk olyan módszereket, amelyekkel jobban megközelít
hetjük az élettani jelenségek és az időjárás közötti kapcsolat megismerését. Hegyfoky 
Kobos éles szemmel látta meg a hibákat és azokat a tévedéseket, amit mások elkö
vettek, akik a megfigyelési anyagot feldolgozták. De mint szakavatott klimatológus, 
már eleve arra az álláspontra helyezkedett, hogy összehasonlító fenológiai tanulmá
nyoknál a legnagyobb súlyt az .egyidejűségre kell helyezni és az észleléseknél mindig 
jól meg kell válogatni a helyet és az egyedet, amelyet megfigyelünk és úgy a hely
nek, mint az egyednek az illető vidékre jellegzetesnek kell lennie. De ha sok észle
lésünk van és módunkban áll kellő kritika után kiválogatni abból a legjobb és leg
megfelelőbb anyagot, egész biztos az is, hogy elég hosszú és rendszeresen végzett 
észlelési sorozatból növényföldrajzi szempontból igen hasznosítható eredményeket 
kapunk.

,,A virágzás idejének ingadozásáról“ Hegyfoky1) poszthumusz müvének a címe. 
A munka négy fejezetből áll, amelyek a következők: 1. Az adatok feldolgozásának 
módszere. 2. A virágzás. 3. A virágzás ingadozása. 4. A virágzás inagadozásának oka. 
a) Az időjárás a kajszi kivirágzásáig, b) Az időjárás a kajszi és a fehér liliom kivirág
zása között. A Magyar Tudományos Akadémia kiadásában megjelent munka immár 
nem Hegyfoky eredeti munkája, mert az sokkal terjedelmesebb volt és részletesebbek 
voltak táblázatai, de hogy az anyag kiadható legyen, a legszükségesebbekre kellett 
csökkenteni s ez arra kényszerítette az Akadémiát, hogy a munkát átdolgoztassa. 
Szükségesnek tartom megemlíteni, hogy a most megjelent munkát végső formába 
dr. Steiner Lajos öntötte, míg előzőleg a munka már kétszeri rövidítésen ment át, 
amit e sorok írója végzett el. (Az eredeti táblák az Akadémia irattárában vannak.)

Az adatok feldolgozásának módszeréről szóló első fejezetben mintegy össze
foglalását találjuk a íenológia fejlődésének és különösen az európai művelőinek munkái 
találnak kellő méltánylást. Megalapítója ennek a tudománynak, mint az köztudomású, 
Linné volt, amidőn megállapította a növényfejlödési naptár legfőbb napjait.

J) Hegyfoky Kabos: A virágzás idejének ingadozásáról. (Matematikai és Termé
szettudományi Közlemények, Vonatkozólag a hazai viszonyokra.) XXXV. kötet. 3. sz. 
Budapest, 1926. 1. f. 51 oldal, XV. számtáblázattal, 1 grafikonnal. A Magyar Tudomá
nyos Akadémia kiadása.
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Linné-1 sokan követték, a sok egybegyült adat azonban nem nyert kellő tudo
mányos feldolgozást és elsőnek a belga statisztikus Quetelet adott ki utasítást, hogy 
az észlelések miképen történjenek. Az 1857-ben tartott bécsi statisztikai Kongresszu
son megszervezik a fonológiai észleléseket és 1880-ban már hazánkban is megírja 
Staub Móric „Utasítását“, amely a Meteorológiai Intézet kiadásában jelent meg. 
Hcgyfoky ismerteti a módszereket, amelyek szerint iparkodtak kimutatni a kapcso
latot az időjárás és a növényfejlödés között és reámutat arra a sok következetlen
ségre, amit a „hőösszegekkel“ elkövettek. De ne csodálkozzunk ezen, hiszen ma, amikor 
a meteorológia olyan fejlett tudomány, amelynek világszerte tanszékei vannak, még 
műidig vannak professzorok, akik természettudományilag lehetetlen kísérletekkel 
állanak elő, — csak a Hinti-féle kombinált temperatura-csapadéktérképre akarok reá
mutatni — mit várhattunk a fonológiától akkor, amikor a hozzáértő meteorológus, 
csak meteorológiai szempontból, a botanikus csak növényíejlödési szempontból vizs
gálta felül, a statisztikus csak a számok iránt érdeklődött és így kerülhetett bele a 
hőösszegek fogalma is a íenológiába, amely fogalmat meteorológus nem igen teheti
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1. ábra. A virágzás napja Turkevén. — Fig. 1. Tag des Aufblühens in Turkeve.

magáévá, mert nincsen semmiféle meteorológiai jelentősége és csak mint kisegítő
eszköz szolgálhat. Azt hiszem, reámutathatók arra, hogy a hőösszegek alkalmazásával 
valamit okvetlen megközelítünk, amit máskép sokkal körülményesebben kellene körül
írni, de semmiesetre ma már nem maradhatunk a hőösszegek mellett, hiszen a leg
újabb irányú mezőgazdasági meteorológiai kutatások egészen más irányt vettek és 
a fősúlyt a kedvezőtlen időjárási körülmények értékelésére fektetik, valamint a fontos 
növényfejlődési időpontokban uralkodott időjárás számbeli értékeire. A fenológia is 
részben a mezőgazdasági meteorológia körébe tartozik és ezért meg kell belőle 
menteni azt, amit a jövőben is hasznosítani lehet.

A fenológiának azonban mindamellett, hogy sokszor hibás utakon járt, vannak 
növényföidrajzi szempontból igen szép eredményei. A virágzás és érés időpontjának
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földrajzi változását (a tengerszínfeletti magassággal és a sarkmagassággal való késés, 
a talajnemek szerint való ingadozás stb.) csakis ezekkel az adatokkal lehetett ki
mutatni és egyes növények fejlődési fokozatairól készített térképek valóban nagyon 
szépen szemléltetik a két legfontosabb földrajzi tényezővel beálló késést és egyúttal 
igen szép tükörképét adják a hőmérsékleti viszonyoknak. Egyelőre helyezkedjünk 
arra az álláspontra, amelyet most az angol meteorológiai társaság követ, amidőn 
az egész föld kerekségén rendszeresíti a növényfejlődési észleléseket bizonyos növé
nyekre és majd utólag a meteorológiai világhálózat adatai feldolgozásával kimutatják 
az időjárással való összefüggést; ennek az új nemzetközi együttműködésnek főkép 
növényíöldrajzi céljai vannak. A legsúlyosabb kifogások közül, amiket Hegyfoky az

I. Táblázat. Tafel I.
A virágzás átlagos napja 1903—1912. időszakban.

Die mittlere Aufblühezeit (1903—1912) und deren Veränderlichkeit in Tagen.

É szak i szélesség 
K e le ti hosszúság. Grw.

K irá ly 
halom  
114 m . 
46°12' 
19° 47'

T u rkeve  
88 m . 
47°06' 
20°45'

Sajókaza 
154 m . 
48°17' 
20°35'

D a rm 
s ta d t 

156 m . 
49°50' 
8°35'

Ingadozás n ap o k b an

köze
pes

abszo lú t

Király
halom Turkeve Sajó

kaza

1. C orylus av e llan a . . .  . m árc. 6'5 febr. 2 4 3 febr. 12'8 10-27 34 33
2. P ru n u s  a rm en iaca  . . áp r. 5 -1 áp r. 7’1 áp r. 8‘6 áp r. 3 4 7-11 39 40 33
3. R ibes ru b ru m ............. „  11-5 „  16-5 „  6-1 6-64 27 27
4. R ibes a u r e u m ............ . ,, 17-9 „  1 1 0 6-09 26
5. P ers ica  vu lgaris  . . . . . „  12-5 „  8-9 6-91 25
6. P ru n u s  av iu m  . . . . „  14-3 „ 14-5 „  17-9 „  8-0 5-64 28 34 30
7. P ru n u s  sp inosa . . . . „  14-1 „  19-4 „ 10-2 5-89 37 29
8. P iru s com m unis . . . . „  19-5 „  18-6 „ 18-7 „ 16-9 5-55 33 27 32
9. P iru s  m alus ............ „  25-9 „  25-1 „  28-4 „  26-3 4 3 2 20 20 19

10. A esculus hippocas-
t a n ú m .......................... . m áj. 2' 7 „ 28-7 4-04 24

11. Syringa vu lgaris „ 26-9 „ 28-8 „  4-9 m áj. 2'0 4-35 18 20 21
12. L onicera  ta ta r ic a  . . 3-98
13. N arcissus poeticus . . áp r. 29'3 . 4-23 16
14. C ydonia v u lg a ris . . . . m á j. 4‘ 1 m áj. 16'6 „ 8-2 4-04 14 20
15. C ratageus

o x y a c a n th a ................ m áj. 5‘7 „ 18-7 „ 9-1 4-43 12 . 20
16. C ytisus la b u rn u m  . . „ 6-0 „ 10-3 3-97 17 .
17. Sam bucus n ig ra  . . . . „ 13-6 „ 24-5 „ 2 P 0 3-68 9 . 16
18. Secale cerale h iber-

n u m .............................. . „  24-0 „ 25-8 3 5 2 11
19. R u b in ia

pseudoacacia  ............ „  17-7 „ 15-7 „ 26-1 „ 26-4 2-65 11 15 6
20. R u b u s  i d a e u s ............ . . „  2P 3 3-28 . 17
21. Sym phoricarpus

racem osus ................ . „ 26-5 2-97
23. Cornus sangu inea  . . „ 19-7 „ 22-2 „ 28-2 3 1 7 11 22
22. L ig u stru m  vu lgare  . . „  28-3 jun . 7-0 ju n . 7‘4 3 7 3 8 . 11
24. T riticu m  vu lgare

h ib e rn u m ..................... . „  15-0 . 2-31 6
25. V itis v in ife ra  ............ ju n . 2‘5 ju n . 7-5 „ 2-5 . 3-55 16 10
26. L ilium  cand idum  . . * „  131 • „  25-2 3-84 • 9

eddigi fenológiai kutatási módszerek ellen tesz, az egyik az, „hogy az egyidejűséggel 
nem törődtek, a másik vedig, hogy több (3, 8, 13, 17) fajból átlagot számítottak, nem
csak kisebb vidékre, hanem egész Európára is." Ez természetesen abszurdum, épp 
úgy, mintha nem egynemű meteorológiai elemek értékeit egymással összeszoroznám, 
vagy elosztanám. (Pl. a csapadékot a hőmérséklettel, mint azt Hirth tette és amint 
azt a fenológiában eddigelé láttuk.) A legnagyobb élő meteorológus Koppén már 
1885-ben reámutatott arra a hibára, hogy a fenológiai térképen (Hoffmann) különféle



jelenségek összessége van együttesen feltüntetve, ő  volt az első, aki reámutatott az 
egyidejűség fontosságára ennél a kutatásnál is.

Hegyfoky nagy tanulmányában kimutatja, hogy a növényfejlődési jelenségek 
között éppen a virágzást lehet legpontosabban megfigyelni és ezért ennek beálltával 
foglalkozik 3 hazai és 19 külföldi állomáson 10 éven át (1903—1912.) 26 fajon végzett 
észlelések alapján. Ebben a növénysorozatban a legkorábban virágzó mogyorótól 
(Corylus avellana) a legkésőbb virágzó fehér liliomig (Lilium candidum) 26 fajt ölel 
fel. Egyes állomásokon néhány növényről hiányzott az észlelés, vagy egy-két év 
hiányzott a megfigyelési sorozatból. Ezt a hiányt megfelelő körültekintéssel össze
hasonlítások alapján pótolta. Az I. táblázatban Királyhalom, Turkeve, Sajókaza és 
Darmstadt részére közöljük a virágzás átlagos napját.

A munka III. fejezetében a virágzás ingadozását tárgyalja Hegyfoky, még pedig 
a turkevei megfigyelések alapján. Miután az egyes fajok között nagy időbeli különb
ségek vannak, a grafikus ábrázolás igen háladatos és szépen mutatja azt, hogy mily 
egyformáin áll be a kései vagy a korai virágzás egyes fajoknál.

Ha az egyes fajok sajátságait akarjuk megismerni, vissza kell térnünk magukra 
az észlelt adatokra és Hegyfoky kimutatta, hogy a közepes virágzási időponthoz viszo
nyítva az egyes években hánynapos késés, vagy korábbi virágzás állott be. Idézem 
itt Hegyfokyt magát, mert megállapítása reá mutat arra, hogy mint meteorológus 
milyen élesen látta azt a sok nehézséget, amely felbukkan akkor, amikor nagyobb 
területről vizsgáljuk a növények virágzási idejét, vagy egyéb fejlődési fokozatainak 
időpontját.

„Az állomások adatai mind egyidejűek, ugyanarra a 10 évre vonatkoznak. 
Az egyidejűségre, mint fentebb említettem, eddig semmi figyelmet nem fordítottak; 
éppen ezért a legjobb megfigyelések sem mérhetők össze. Hiszen megtörténhetik, hogy 
így egyik helyen több korai virágzású, a másikon több késői virágzású tív kerül össze 
s így átlaguk okvetlenül különbözik. Ha ezt a körülményt nem ismerjük, a két helynek 
az adatait egyenlő értéküeknek fogjuk venni, a kapott eredmény helytelen lesz." 
(25. old.)

„Tudom, hogy az időjárás, melytől a virágzás ingadozása függ, nem egész 
Európában egyforma, nálunk sokszor szép derült az idő, midőn Európa északnyugati 
vidékén eső jár; azt is tudom, hogy midőn ott enyhe a tél, vagy korai a tavasz, nálunk 
kemény hideg lehet, de mindamellett bizonyos az is, hogy a virágzásnál a hőmérséklet 
játssza a legfőbb szerepet, már pedig az többnyire nagy területen is feltűnő eltérése
ket mutat fel.“ (26—27. old.)

„A meteorológiában is így jártak el azelőtt, hogy az egyidejűségre semmi 
figyelmet nem fordítottak; de egy idő óta a nem egyidejű adatokat átszámítás által 
egyidejüekké változtatják. Erre az útra rá kell lépni a fenológiában is." (27. old.)

Feltűnő az, hogy az alföldi két állomáson a virágzás egyenközűen halad, míg 
a hegyvidéken már számottevő eltérés mutatkozik az Alfölddel szemben, ami csak 
arra mutat reá, hogy egi^mástól klimatológiailag ennyire eltérő vidékeken beálló 
virágzás időpontjától nem egyirányúak az eltérések. Az egyes fajok virágzásában 
Magyarországon az Alföldön beálló közepes és szélső ingadozás napokban kifejezve 
az I. táblázat négy utolsó függélyes oszlopában van összesítve.

„Valamely év korai vagy késői virágzása tehát éppen nem mutatkozik egy
formán valamennyi fajnál, hanem némelyiknél korai, másoknál normális vagy késői 
is lehet. Mindamellett mégis a fajok összességére az egyes évek bélyegüket reá- 
ryomják azzal, hogy egyes évek korai, mások késői virágzásúaknak mutatkoznak.“ 
(30. old.)

Az egyes évek hőmérsékleti értékeivel is egybevetette Hegyfoky a turkevei 
25 évre terjedő virágzás időpontjáig eltelt időszak hőmérsékletét (1892—1916.), illetve 
azok eltéréseit a közepektől és a következő eredményre jutott: „amely évben a 
március—május hónapok a 25 éves átlagnál melegebbek voltak, azokban korai volt a 
virágzás; ellenben amelyek hűvösebbek voltak, azokban késett a virágzás." (33. old.)
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Négy év kivétel volt. 1905-ben az április túlságos hűvössége okozta a késést, 1908-ban 
úgy a március, mint az április hűvösebb volt, 1909-ben a február volt túlságosan hideg 
(—4°-kal tért el), ami a korán érő fajoknál nagy késést okozott. 1912-ben viszont 
a tavaszelő volt nagyon meleg, bár a tavasz második része már hűvösebb volt. Külön
leges vizsgálat alá kellene venni azt, hogy rövidebb időjárási szakaszok milyen kiha
lással vannak a virágzás beálltára; igen érdekes, hogy a tárgyalt 25 év alatt 1902-ben 
a május 3-8°-kal maradt a normális alatt és ekkor állott be az akácnak legkésőbbi 
virágzása, midőn 14 nappal késett, azaz május 31-éu virágzott. A II. táblázat tartal-

II. Táblázat. Tafel II.
A virágzás időpontjának eltérése az egyes években a 10 éves átlagtól napokban.

Die Abweichungen der mittleren Aufblühezeit vom 10-jährigen Durchschnitt.

1903 1904 1905 1906 1907 1908 1909 1910 1911 1912 Átlagos
ingás

Királyhalom —6-65 —0-73 +  2-35 —4-07 +  11-18 +  3-77 +  1-43 —4-73 —1-40 —1-07 6-68
Túrke ve . .  . —5-40 —1-00 +  3-30 —3-80 +  10-60 +  3-70 +  2-10 —6-70 —1-70 —1-40 6-64
Sajókaza . . . —6-50 —8-28 +  0-70 —3-36 +  7-76 —2-19 +  4-48 +  315 +  0-81 +  3-43 6-61

mázzá a virágzás átlagos időpontjának eltéréseit. A két alföldi állomáson a virágzás 
eltérései egyenlő jelüek, a hegyvidéken azonban már számottevő különbséget mutatnak.

A virágzás idejét az egyes fajokról (összesen 10 különböző fajt választott ki) 
Hegyfoky igen tetszetős grafikonon szemlélteti az 1892—1916. évekről. E grafikont 
kisebbítve itt is bemutatjuk.

Lássuk végül a virágzás ingadozásának okát. Hegyfoky vizsgálatát két részre 
osztja: 1. a kajszi virágzásáig eltelt időjárást, majd 2. a kajszi és a liliom közötti 
időjárást tárgyalja. „Az időjárás több tényezőnek hatásából alakul. A növényfejlő
désnél a hőmérséklet, a borulat, az eső és a napfény jöhet csak számításba. A hő
mérsékletnél nem elégedhetünk meg, azzal, hogy a nap reggeli, déli és esti adataiból 
kiszámított átlagokat vegyük tekintetbe, hanem tudnunk kell azt is, hogy a hőfok 24 
óra alatt, mely pontig emelkedeit vagy süllyedt.“ (35. old.)

III. Táblázat. Tafel III.
4 fagypont feletti időjárás a kajszibarack (Prunus armeniaca) virágzása előtt.

Das Wetter vor dem Aufblühen der Prunus Armeniaca.

1909
H őm érsék le t C° B o ru la t C sapadék N apfény

közép m ax . m in. 0— 10° m m n ap o k (•) ó ra

M árcius 1....................... 0-7 5-3 —  5 1 4-0 0-8 1 7 6
2— 4................ 3-8 7-5 —  0'3 9 0 2-0 1 7-0
5., 6., 8. . . 2 0 6-9 —  1-8 4-0 10-9 2 15-6
9— 11............. 3-5 8-2 —  0-3 6-1 2-9 1 15-2

„ 12— 14........... 3-0 6-8 0 0 6-7 8 1 2 9-0
15— 17........... 4 1 ío-o —  0-3 5-2 9-5 2 17-4
18— 20........... 4-5 9-3 —  2-0 5-2 — — 18-6
21— 23........... 10-2 11-0 5-7 9-8 2-6 2 2-0

„ 24— 26........... 7-9 13-5 2-0 4-2 0-2 1 18-6
„ 27— 29........... 9-1 14-4 2-4 2-2 — — 26-9
,, 30— április 1. 12-2 19-2 2-9 3-9 — — 32-9

Á prilis 2— 4 .................. 4-2 7-8 0-9 9-8 5-0 3 4-7
»> 5—7............... 4-7 10-5 — 1-2 2-8 — — 21-9

8—10............. 10-5 15-6 3-9 7-9 — — 17-8
„ 11—13........... 10-6 15-9 5-5 91 36 2 12-6

43 nap ...................... 6-3 i m 1-1 61 45-6 17 227-8
0° alatt márc. 7. =  — 1-9° Prunus armeniaca ápr. 14-én virágzik. Hőösszegek 287°.
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A hőmérsékletnél 3 napos csoportokat alkotva a fagypont feletti napokból szá
mított közepeket s ugyanígy a többi elemre is kiterjeszkedett. A módszer, amelyet köve
tett, a III. táblázatban nyer kifejezést.

Ekkép a virágzást minden egyes évre feldolgozva, kapott a kajszira két nagy 
c: oporiot, az elsőben vannak azok az esztendők, amelyekben a virágzás korai (11 év) 
és március 29-e volt az átlagos nap, a második csoportban a késői évek (14 év), 
amelyeknek átlaga április 12-e volt. A részletes vizsgálat eredményei a következők
ben foglalhatók össze:

„A magas hőmérsékletek gyorsabb, hamarább való bekövetkezése siettette a 
kajszi v ir á g z á s á tTovábbá: „A gyakrabbi napfény, a derültebb ég, a ritkább és 
kisebb eső összes hatása, valamint a ritkább éjjeli fagy fokozta a hőmérsékletet és 
siettette a kajszi virágzását.“ (38. old.) A részletes összehasonlítás alapján kimutatja 
Hegyioky, hogy amikor korai a virágzás, akkor az azt megelőző 9 nap hőmérséklete 
a kellőnél nagyobb és 3°-kal meghaladja a késői virágzásnak ezen kilenc napi idő
szakának hőmérsékletét. Nem a hőmennyiség maga, hanem a hőmérsékletnek nap-nap 
melletti eloszlása a gyors vagy a lassú felmelegedési folyamat az, ami eldönti a korai 
vagy a késői virágzás beálltát. A részletes vizsgálat azt is kimutatta, hogy korai 
virágzás állhat be kemény tél után (1913.) éppen úgy, mint enyhe tél (1910.) után és 
döntő tisztán az, hogy a tavaszi felmelegedés gyorsan megy-e végbe. Viszont enyhe 
tél urán ugyancsak késhet a virágzás, ha a felmelegedési folyamat lassú, vagy ha még 
utólag hősüllyedés áll be. Ami a hőösszegeket illeti, érdekes annak a kimutatása, hogy 
gyors felmelegedés esetében a virágzás kevesebb höösszeggel áll be, mint lassú fel
melegedés esetében.

Munkája utolsó (IV.) fejezetében Hegyioky végül megvizsgálta az időjárás és 
a virágzás összefüggését a kajszi és a fehér liliom virágzási ideje között. A kajszi 
átlag április 6-án virágzik az Alfóldön, míg a liliom június 14-én. A kettő közötti 69 
nap telik el átlagosan Turkevén. Azonban ez az időtartam hol hosszabb, hol rövidebb, 
így 1907-ben csak 49 nap, míg 1902-ben 86 nap volt e két növény virágzási ideje között. 
„Rövidebb az időtartam a kajszi és a liliom virágzása között, ha a hőmérséklet 
nagyobb, naponkint több órán át süt a nap, az ég derültebb, ritkább és kevesebb az 
eső; hosszabb az időtartam, ha az időszak hűvösebb, borultabb, több és gyakoribb az 
eső s a napfény kevesebb." „A hőösszegek átlagos értéke az első esetben 972°, míg 
a másodikban 1072°-ra rúg.“ (44. old.) Kimutatható tehát, hogy kisebb hőösszegeknek

IV. Táblázat. Tafel IV.

Turkeve 25 évi (1892—1916.) virágzási naptára a következő:
Aufbliihezeit-Kalender: Turkeve (1892—1916) 25 Jahre.

F a j

H őösszegek  C° — W ärm e
su m m en  C°

Közepes 
eltérés. 

°/o C°
V irágzik

B lü h t
Késés1) 

V e r
sp ä tu n gközép

M itte l

legnagyobb
eltérések

Grösste
Abweich.

+  1 —

P ru n u s  a rm en iaca  ............ 284 +  49 —  94 7-8 áp r. 5-8-án
P ru n u s  av ium  ..................... 348 +  58 —  86 9'6 „  13-2 „ 7-4
P iru s  com m unis ................ ■ 388 +  55 —  91 8-5 „  16-7 „ 3 5
P iru s  m alus .......................... 455 +  92 —  65 6’9 „  22-9 „ 6 2
S yringa vu lgaris  ................ 523 +  143 —  98 7’8 „ 2 8 +  „ 5*5
C ydonia vu lgáris  ................ 601 +  84 —  84 5-2 m áj. 4 '3-án 5'9
R o b in ia  p seu d acac ia ............ 792 +  196 — 163 7-8 „  16'8 „ 12-5
E leagnus angustifo lia  . . . . 983 +  133 — 177 6 2 „ 28-0 „ 1T2
V itis v in ife ra  ..................... 1206 +  184 — 154 7-5 ju n . 9 1  „ 12-1
L ilium  c a n d id u m ................ 1307 +  128 — 113 4'6 „  14-0 „ 49

*) Időköz két egymás után következő faj virágzási ideje között.
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is nagyobb élettani hatása van gyors felmelegedés esetében, mint ha a felmelegedés 
lassan megy végbe nagyobb hőösszeggel, ebből tehát az következik, hogy a hőössze- 
ge.í évente távolról sem állandó mennyiségek, ugyanazon növényfajnál sem, amint 
azt a régi írók mint alaptételt fogadták el. Legfeljebb azt lehetne kimutatni, hogy egy 
bizonyos minimális napsütésre és hőmennyiségre minden fajnak a virágzás előtt okvetlen 
szüksége van.

Hegyfoky itten kisegítésképp ugyancsak elfogadja a hőösszegeket és a követ
kező tételt állapítja meg: „Ennélfogva a virágzási időtartam és a hőmérséklet között 
fordított viszony van: minél rövidcbb az időtartam, annál nagyobb a hőfok és minél 
hosszabb az időtartam annál kisebb a hőfok. Gyors felmelegedés rövidíti, lassú fel- 
melegedés hosszabbítja a virágzás (fakadás) időtartamát a kajszi és a liliom között.“ 
(47. old.) Ha a kajszi korán virágzott, sokkal több nap telik el a liliom virágzásáig, 
mintha a kajszi virágzása későn állott be. Tehát egyik faj virágzási idejéből a másik
nak virágzási idejét nagy valószínűséggel meg lehet előre állapítani. Az egyes fajok 
átlagos virágzási időpontja közötti különbséget IV. táblázatunk utolsó függélyes 
oszlopa adja meg.

Azonban egyes években igen nagy időbeli különbségek adódnak az egyes fajok 
között, ami a virágzás beálltát illeti. így pl. a szőlő az előtte virágzó Eleagnushoz 
képest 1899-ben 16 nappal később virágzott, míg 1912-ben csak 5 nap választotta el 
a virágzásukat egymástól. Vagy 1912-ben az orgona 14 nappal virágzott későbben a 
körténél, aminek oka az április 4-i és 14-i fag5 'okban volt, amikor az orgona fürtje 
lefagyott és a megmaradt bimbó csak későn fejlődött ki és volt képes virágozni. 
Látjuk, hogy ez a káros befolyás döntő volt a virágzás beálltára. Hegyfoky ekkép 
megmagyarázza a szélső eseteket és nemcsak a hőösszegek mennyiségére vezeti 
vissza a virágzás beálltában lévő ingadozásokat. Végül munkájának befejező szavait 
is idézem, amelyben mintegy igazolja magát, hog3r miért használta mégis kisegítésképp 
ő is a hőösszegek értékeit, amelyek úgylátszik mégis valamit összefognak és ha több 
o’delrói világosítjuk meg a kérdést, akkor ezek is hasznosak a fenológiai kérdések 
elbírálásánál.

„Dolgozatom célja volt kideríteni azokat az okokat, amelyek a virágzás idejé
nek ingadozását előidézik. Feltüntettem az időjárás bonyolult hatását, azokat a ténye
zőket, amelyek az ingadozásnál tekintetbe jöhetnek. Megismertettem a hőmérsékletet 
nemcsak önmagában, hanem a tenyészévszak alatti járásában is, úgy a virágzás előtt, 
mint az alatt, úgy rövidebb, mint hosszabb időn át. A borulat és napfény, az eső 
mennyisége és gyakorisága is figyelembe vétetett, mivel ezek a tényezők a hőmérsék
letre módosítólag hatnak. Mellesleg a hőösszegeket is megemlítettem s kimutattam, 
hogy kisebb-nagyobb voltuk a hőmérséklet járásától függ s ennélfogva nem lehetnek 
állandó mennyiségek.“ (49. old.)

„Dolgozatomnak tárgya: a virágzás ingadozása, mely munkám bő adatokkal 
járul hozzá annak igazolásához, hogy miként az idő változékonysága a téltől a nyárig 
kisebbedik, akként a virágzás idejének ingadozása is a korán virágzó fajoktól a későn 
virágzókig fokozatosan kisebbedik.“ (50. old.)

Ezzel befejezem Hegyfoky Kabos1) poszthumusz munkájának méltatását. Szán
dékosan foglalkoztam vele sokkal részletesebben és behatóbban, mert ezzel tartozunk 
Hegyfoky emlékének. Másrészt ez a Magyar Tudományos Akadémia kiadásában meg
jelent értekezés olvasóinknak talán kevésbbé hozzáférhető. Aki fenológiai kérdések
kel majdan foglalkozni akar, — remélem, majd eljön megint ennek az ügynek is újabb 
magyar apostola — azt okvetlen utalnom kell az eredeti muunkára.

Dr. Réthly Antal. *)
*) Hegyfoky Kabos fenológiai irodalmi működése, nagyrészt saját észlelései 

alapján igen nagy arányú volt és munkáinak teljes jegyzéke megjelent „Az Időjárás 
1919. évi XXIII. évfolyam 5—6. füzetében, amelyik tartalmazza Hegyfoky Kabos élet
rajzát dr. Róna Zsigmondtól és irodalmi működésének jegyzékét tőlem. Összesen 24 
fenológiai tárgyú dolgozata jelent meg, amelyhez hozzásorakozik az itt tárgyalt feno
lógiai főmunkája. R-
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Magassági kutató felszállások március hóban.
A m. kir. kereskedelemügyi minisztérium szegedi meteorológiai repülőkirendelt

sége a március 12—17-i nemzetközi magas légköri kutatási napokon magasság^ fel
szállásokat végzett. A felszállások a múlt évi októberi napokon is használt Focker 
típusú kétüléses gépeken történtek. Regisztráló műszerül a kezdettől fogva használt 
Bosch u. Bosch készítményű Kleinschmidt-rendszerű meteorográfok szolgáltak.

Az idő a felszállásokra általában kedvezőtlen volt. Az uralkodó légnyomási 
alakulat északi magas nyomású hátság, majd zárt anticiklon volt, amelynek északkelet 
felől leáramló légtömegei elől a földközi tengeri depresszió lassan dél felé vonuit. 
A lezúduló hideg légtömegek útját ismételt eső és havazás kísérte, csak 19-én vált 
az idő túlnyomóan derültre. Az erős felhőzet, amely a délnek néző légnyomási lejtő
kön képződött, ismételten meghiúsította a nagyobb magasságokba való emelkedést, 
mert ha a felhő alapja olyan alacsony volt (350—400 m.), hogy a föld közelsége a 
felhőből esetleg kétes helyzetben kikerülő vagy kizuhanó gépre veszélyessé válhatott 
volna, egyetlen gépünkkel nem volt szabad megkísérelni a kozkázatos beléje hatolást. 
Ezért kellett megelégedni március 14-én és 16-án csak pár száz méteres felemelke
déssel, amikor is belemerültünk a felhőbe 100—150 m. mélyen, de onnan már vissza
fordultunk. A iegmagasabb felszállás március 12-én volt, amikor a 6.000 m.-t elértük, 
a többi felszállás csúcsmagassága ezen alul maradt.

A felszállások közül az első volt a legérdekesebb. A felhők az eget teljesen 
eltakarták, csak délen, a horizont alján, a trianoni határon túl látszott szakadás az 
egyhangú szürke takarón, amely helyenkint könnyű, gyenge barázdákat mutatott. Az 
emelkedés után alig igazítottam meg az órám íekvését és alig hoztam rendbe az egyik 
magasságíró tollát, már túl voltunk a legalsó messze lebegő foszlányokon, amelyeket 
alulról alig vettünk észre. Még egy pár pillanat és a felhőbe merültünk. Vékony fosz- 
lányos rész áthatolása után sűrű köd vett körül, enyhe levegő csapta meg az arcun
kat. Kevéssel a bemerülés után a levegő megkapta a gépet és tisztán érezhetőleg 
emelte a magasba. Ilyenkor a megfigyelő, akinek a gép műszerei nincsenek a szemei 
előtt, minden igyekezetével látni szeretne valamit, de a felhőtömeg, amely a nedves
ségtől fojtó levegőjű, a szárnyak végéig korlátozta a szemhatárt. Kis vártatva sülyedni 
kezdtünk, nem túlsebesen, de az elején tisztán érezhető eséssel. Ettől kezdve egymást 
érték a legfurcsább helyzetváltozások. A gépnek a levegő helyi, örvénylő vagy hul
lámzó mozgásából eredő kényszerű mozdulatai összetevődtek a kormányfelületek 
működéséből származó mozdulatokkal és most már kisebb távkörben, de néha igen 
nagy sebességgel, amely a gép rendes emelkedését jóval felülmúlta, estünk és emel
kedtünk. Hol jobbról, hol balról kaptam a szelet és szorultam oda az üléshez. Az 
utolsó nagy esés előtt már majdnem kikerültünk a sűrű felhőből,, egy pillanatra a 
Nap fehér helyét is láttuk, amely egész szokatlanul a balszárny alól világított felénk, 
tehát jelentékenyen jobbra voltunk dőlve. Még mielőtt a gépet megfelelő helyzetbe 
lehetett volna hozni, már visszacsúsztunk a sűrű felhőbe, míg végre sikerült a pilótá
nak újra felvinni a gépet a felnő felső széléig, amelyet megint oldalra dűlve értünk 
el, mert a felső felhő helyenkint ragyogó vízszintes széle vagy 30 fokkal dűlt a 
szárnyhorizonthoz. Ritkásabb foszlányok közé jutottunk, amelyeket egyenletes emel
kedéssel szeltünk át. Felettünk második réteges felhő terült el, amelyből gyér eső 
hullott. Csakhamar belemerültünk és egy hatalmas esés árán túl voltunk rajta.

Ragyogó napsütés fogadott. A gép suhanó árnyékát színes koszorú gyűrűzte 
körül. Az alattunk levő felhőfelszín kis szabálytalanságokat alig mutatott, de helyen
kint nagy átmérőjű mélyedések voltak benne, amelyeket sötétebb színükről távolról 
is fel lehetett ismerni. Felettünk még egy felhőréteg látszott, amelynek foszlányai 
azonban csak ritkásan voltak elszórva. A felhő felett először északkeletnek navigál
tunk, azután magasságmérőnk szerint kb. 5.600 m. magasságban, amikor erősebben 
fázni kezdtünk, megfordultunk. Addigi északkeleti irányunkat délnyugatival cseréltük
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fel. A felhő felső szintjén azzal az érzéssel bocsátkoztunk az együk gödörbe, hogy 
ismét meglepetések várhatnak reánk. A valószínűség amellett szólt, hogy csak az 
alsó felhőhatárnál fogunk lökéseket kapni. Így is történt. A két réteg között a fosziá- 
nyos tér jelentékenyen kisebb volt, az előbb még: különálló íelhőrétegek már majd
nem teljesen egybeolvadtak egy hatalmas takaróba. Pilótám meredek siklásba állította 
a gépet, de egy hatalmas lódítást még így sem kerültünk el közvetlenül a felhőalap 
felett, ahol felmenet is az első lökéseket kaptuk. A feihő alatt szétnézve a pilóta 
azonnal felismerte az alattunk levő nagyobb községet, Kistelek volt. Mellette, mint 
egyenes tusvonal a rajzlapon, húzódott délkeletnek a szegedi vasútvonal, távolban 
a Fehértó tükre szürkésen csillogva ütött el a szárazföld sötétebb színétől. A Tiszáig 
nem lehetett ellátni. Amint a felhőből kiértünk, az iránytűre pillantottam, amelynek 
üveggömbje vastag dérrel vonódott be. Ez a körülmény néha igen kellemetlenné vál- 
hatik. Letörültem a deret, de csak szokásból, szükség már nem volt az iránytűre. 
A felhő alatt repülve tértünk vissza a szegedi repülőtérre, valamint több mint egy
órás repülés után, 9 órakor. A hangár előtt megálló gép szárnyélein, a dúcokon, a 
meteorográf külső dobozán még ott volt a néhány milliméteres jégkéreg, amelyet a

1. ábra. A hőmérséklet és a viszonylagos nedvesség függélyes eloszlása Szeged felett 1928. március 12-én 
8 órakor. Alul: A repülőgép útja a felhőtakaróban a meteorográf Iégsúlyírójának feljegyzése alapján idő 
es magasság szerint. Pontozott vonal: A repülőgép rendes emelkedési útja. — Fig. 1. Zustandskurve der 

Temperatur und rel. Feuchtigkeit über Szeged am 12. März 1928. 8h a. Unten: Bahn der Flugzeuges.

gép a nedves felhÖlevegőtől kapott, amikor messze a fagypont alá hülve siklott rajta 
keresztül. A kiértékelés szerint, amelyet később a Meteorológiai Intézet végzett, elért 
magasságunk 6.095 méterben adódott, ahol a hőmérséklet — 23’8 C fok értékkel bírt, 
tehát még enyhe levegőjű légoszloppal volt dolgunk, amelynek közepes hőcsökkenése 
felfelé mindössze 0'42 C° volt 100 m.-kint. Az ennél a felszállásnál nyert állapotgörbék-
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bői a 2. ábrán kivehető a hőmérséklet és a viszonylagos nedvesség eloszlása függé
lyes irányban az elért magasságig.

A következő napi felszállásnál március 13-án 5.264 m. volt a csúcsmagasság, 
— 21-4° a hőmérséklet, a közepes gradiens változatlanul 0-42°/100 m. Tóth Géza tanár 
megfigyelése szerint, aki a Meteorológiai Intézet részéről vett részt a felszállásokban, 
inkább az alsó 800 m. magasan kezdődő felhőréteg volt erős, vastagsága vagy 300 in. 
lehetett, amelyen az áthatolás aránylag simán történt meg. Elég jól kifejlődött az előző 
napi legfelső felhőréteg 3.800 m. körül, amely azonban vékonyabb maradt.

Május 14-én sűrű, egészen alacsony felhőzet megakadályozta a felszállást. Köz
ben a magasban erős lehűlés állott be. 15-én már 5.040 m. magasságban — 25-3 C* 
volt a hőmérséklet. Az első felszállás 6.100 méteren észlelt hőfoka már majdnem más
fél kilométerrel mélyebben 4.700 m.-nél volt feltalálható, 17-én pedig 4.400 m. magas
ban a 12-én észlelt — 13*4 C° helyett — 21-6 Cp volt a hőmérséklet, tehát a föld fel
színi hatásától teljesen függjetlenül több mint 8 C°-kal változott az illető réteg hő
mérséklete hideg légtömegek odaáramlása (advekciója) révén.

Az utolsó napi felszállásnál érdekes volt a repülőtértől északra fekvő hatalmas 
felhőhornlok, amelyen alul foszlányok úsztak. A homlok alja 1.700 m. magasan vonult, 
elég éles vonalban nyugat keleti irányban. Teteje 2.200 m.-en volt, ahol a hőmérséklet 
erős inverziót is mutatott. Az 500 in. magas meredély, mint egy fensík leszakadt 
oldala csaknem függélyes fallal bírt. Felülről tekintve az egész óriási felhőtömb szűk 
repedésekkel volt töredezve, amelyek hasonlítottak a száraz agyagtalaj repedéseihez. 
A repedések falai felülről szintén meredekeknek látszottak. Emelkedés közben eivág- 
tatumk egy legyezőszerű fehér finom foszlányos feihő mellett, amely helyi viharos 
csapadék felső felhője szokott lenni és finom szilárd csapadékból áll. A magassága 
kilométeres lehetett a felhőtömb felett, amelyből kiemelkedett. A nehézkes össze
köttetés a pilótával megakadályozott abban, hogy visszafordulva alaposabban meg
nézzük a tüneményt, amelyhez hasonlót 12-én is láttam messziről, szintén ilyen hatal
mas felhőhornlok mögött. Félórai emelkedés után valamivel nagyobb szakadék fölé 
értünk, amelyen keresztül leereszkedtünk, ismét Kistelek fölé. Dacára a felhő köz
vetlen közeiének és egyes foszlányokon való keresztülhatolásunknak, hygrograíunk 
az indulástól kezdve nem mutatott több mint 2%-nyi ingadozást, 57 és 59% között. 
Egyelőre ismeretlen körülmény folytán műszerünk sem a szomszédos szabad vizet 
tartalmazó levegőről, sem a felhő felső szélén észlelt elég erős inverzióról, amely 
erős viszonylagos nedvességcsökkenéssel jár együtt, nem vett tudomást.

A műszerek működésének a szempontjából nagyon sajnos, hogy még nincsen 
egy nyomómotoros vagy egy oidalt elhelyezett 2 motorral bíró jól emelkedő gépünk, 
amelynél az első ülésben kényelmesen lehet ellenőrző méréseket eszközölni, a motor 
által nem befolyásolt érintetlen levegőn.

Más aviatikái körülmények között, vagyis ha bőven lenne jól emelkedő erős 
gépünk és nem kellett volna az egyetlenre annyira vigyázni, a márciusi nemzetközi 
hét bő alkalommal szolgált volna a felhők átrepülésének tanulmányozására. A március 
12-i felszálláskor a sülyedéseknél és emelkedéseknél a termográf által felrajzolt arány
lag csekély hőmérsékleti változások, amelyek távol esnek az adiabatikus hőmérsékleti 
ingadozástól hasonló magassági körben, arra mutatnak, hogy még a műszer tehetetlen
ségének a tekintetbe vétele mellett is, inkább a gép emelkedéséből keletkeztek, mint 
a környező levegő hasonló mozgásából. Valószínű, hogy a levegő határfelületi hullámzó 
mozgásából, amely a felhő alján kétségtelenül megvolt, a gép azonnal nem ellenőriz
hető helyzetbe került és a kitérítés ellensúlyozásáig vesztett mindig magasságot a 
már nyugvó levegőben, amíg a pilótának sikerült újra és újra felemelnie.

A felhők biztos keresztülrepülésének a problémája külföldön is erősen foglal
koztatja az aviatikusokat, hiszen eltekintve általános jellegétől, szorosan a kereske
delmi forgalomban is nagy fontossága van, amennyiben többször kerülnek utasgépek 
is ama szükség elé, hogy felhőkön kell áthatolniok vagy az áthatolás előnnyel járna. 
A felhő feletti repülés a tájékozódás lehetőségének csökkenésén kívül, minden tekin-



tétben előnyös. Az áthatolás problémájának megoldása két részből áll. Az egyik az 
örvénylésmentes felhők keresztülrepülése, amely azonos a nyugodt, de csakis a gép 
műszereire alapított tájékozódás segélyével történő repülés problémájával. Alig van 
más veszedelme, mint az, hogy gyakorlatlanabb pilóta minél hamarább túl szeretne 
lenni a felhőn és túlhúzza a gépet, vagyis túl meredeken szeretne átjutni és a gép 
esetleg visszacsúszik. Egyébként azonban a feladatnak ez a része megoldottnak 
tekinthető.

Az örvénylő levegőjű felhőknél (Turbulenzwolke) van a feladatnak még egy
részt-. amely a gép gyors helyzetváltozásánál merül fel, ahol az eddigi műszerek a 
tájékozódásra nem kieíégítőek, mert a szükséges pillanatnyi áttekintést a gép helyze
téről nem adják meg. Amíg a pilóta megnézi a magasságváltozásra érzékeny vario- 
métert, a keresztdőlésmérőt, a hosszdőlésmérőt, túraszámlálót, iránytűt, képet alkot 
magának és kormányoz, addig a gép már a harmadik helyzetbe juthat. Ilyenkor ma 
még jóreszt csak az érzés szerinti kormányzás marad, de ennek a területét a szub
jektív benyomások ingatagsága miatt a lehetőség szerint korlátozni kell a műszerek 
tökéletesítésével. Természetesen nagy különbség van a feladat bonyolultságában az 
örvénylés erőssége és az örvénylő felhőtömeg méretei szerint. Mindenekelőtt olyan 
egyetlen műszerre volna szükség, amely pillanat alatt tájékoztat a gép helyzetválto
zásáról. A problémának ez a része tanulmányozás alatt áll, megoldása még várat 
magára. Nagyméretű viharos örvénylések felhőzeten kívül is kétségessé tudják tenni 
a gép kormányozhatóságát a tartalékos motorerő gyengülésével arányosan, így a 
felhőn keresztüli repülések feladatának tökéletes megoldása egyelőre nem is várható.

Dr. Hille Alfréd.
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A fagykárok ellen való mesterséges védekezésről.x)
I. Bevezetés. A késő tavaszi fagyok fizikája.

A meteorológia tanítása szerint a rettegett késői fagyok nálunk úgy jönnek létre, 
hogy az általános időjárási helyzetből származó lehűlés mellé még a talajnak éjjeli 
hőkisugárzás útján előálló jelentékeny hövesztesége szegődik.

A következő sorokban behatóbban megvilágítani szándékozunk, hogy miként 
alakulhat ki az említett két körülmény, amelyeknek összehatásából a késő tavaszi 
fagykárok erednek. Ezek a fejtegetések azután lehetővé teszik azoknak a módsze
reknek a bemutatását, amelyeket a fagyvédelem használ.

1. §. Az általános időjárási helyzet hűtő hatását annyiban gyakorolja a földfelszín 
közelében lévő alacsony levegőrétegekre, hogy egyrészt kedvezőtlen feltételeket 
teremthet az éjjeli hővisszasugárzás részére, másrészt hideg ievegőtömegeket sodor
hat hozzánk, végül pedig a felhőzeti viszonyok kedvező alakulását biztosíthatja. Az 
először említett tényező a talaj hőveszteségéről szóló paragrafus anyagába vág s 
ezért egyelőre csak annyit említünk róla, hogy az anticiklonos éjszakák kedveznek 
ennek a jelenségnek. A hideg levegő advekciójára alkalom nyílik mindannyiszor, 
midőn légnyomási minimumnak a hátoldalába kerülünk és a távozó depressziónak a 
szélrendszere, avagy a helyébe lépő hideg maximum szélrendszere olyan északi kom- 
ponensű légáramlásokban részesít bennünket, amelyek alkalmat adnak zord poláris 
levegőtestek beözönlésére. Különösen veszedelmes helyzet tehát az, amidőn gyorsan 
távozó depreszió nyomába északnyugat felől érkező hideg betörés siet.

2. §. A felhőzeti viszonyok pedig akkor kedveznek az éjszakai fagyoknak, ha 
úgy alakulnak, hogy a nappal folyamán még felhőtakaró gátolja a besugárzást, a koia

Szemelvény a Duna-Tiszaközi Mezőgazdasági Kamara által jutalmazott pálya
munkából.
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éjszakai órákban azonban szétfoszlik a felhőzet és nincs többé akadálya az erőteljes 
éjjeli lehűlésnek. Kivált veszedelmes körülmény az, midőn az illető hely felett a dél
előtt folyamán vonul el távozó ciklonnak a böe-frontja, mert ennek átvonulása a 
tapasztalat szerint hideg kvadránsba forduló szeleket hoz, és kevés óra múlva a felhő
zetnek gyors feloldódása szokott bekövetkezni. Így tehát az említett helyzet először 
is igen alacsony délutáni és esti léghőmérsékletet teremt, azután pedig módot ád 
fokozott és veszedelmet hozó éjszakai kisugárzásra.

3. §. A megelőző paragrafusokban vázoltuk azokat a fizikai folyamatokat, 
amelyek révén az általános időjárási helyzet alkalmat ad a késő tavaszi hőmérsékleti 
visszaesések kifejlődésére; most viszont foglalkozni szándékozunk azzal a másik 
tényezővel, amelynek hozzájárulása késői fagykáraink bekövetkezésére vezet. Miként 
jeleztük, fagykáraink előidézésében nagymértékben részes az a hökisugárzás miatt 
beálló melegveszteség, amelyet a földfelszín a fagyveszedelmes időjárási helyzetek
ben a talaj és a közelében lévő testek el szoktak szenvedni. Hősugarakat ezek a testek 
mindenkor bocsátanak ugyan a levegőbe, ezeknek egy részét azonban a légkör és 
kivált a benne lebegő felhőzet elnyeli. Az elnyelt hő visszasugárzás, reemisszió révén 
nagyrészt visszajut a talajba és a talajon lévő hőkisugárzó testekbe; ezért nagyon 
fontos a talajmenti lehűlés szempontjából, hogy a légkör mennyit képes a kisugár
zott hőből elnyelni és mennyit bocsát át belőle a világűr felé. Ezek a viszonyok azon
ban a légkör állapotától, az időjárási helyzettől függenek és avval változnak. Behatób
ban kell tehát azokkal a körülményekkel foglalkoznunk, amelyek a légkör sugárzás
átbocsátó képességére vannak hatással. Ez a probléma ugyanis szintén előkelő helyet 
foglal el a fagyjelenségek fizikájában, amennyiben a fagyveszedelmes éjjeli kisugár
zások bekövetkezésére éppen olyan elsőrangú befolyása van, mint az emisszióképes
ségek alakulásának.

Ha a légkörben megjelenő víztömegeket idegen anyagnak tekintjük, úgy azt kell 
mondanunk, hogy maga a légkör igen jó átbocsátója a sugárzó hőnek. Az idegen 
anyag jelenléte azonban lényegesen ronthatja a légkör átbocsátó képességét. A víz 
minden halmazállapotban gátolja a hősugárzást, így nemcsak a látható légköri víz (a 
felhő), hanem a láthatatlan vízpára is akadályozza a hőkisugárzást. Hasonló korlá
tozó hatással van a légköri szenny és füst is. Mindezek folytán már maga a légpalást 
is bizonyos fokú védelmet jelent a fagy ellen, amennyiben elnyeli és visszasugározza 
a kisugárzott talajmeleg nagyrészét, és ezáltal útját állja a talaj túlságos lehűlésének.

Az elmondottakból következik, hogy az anticiklonos alakulatok belsejében az 
időjárási helyzet kedvező a nagyobb lehűlésre. A levegő itt többnyire száraz (még 
relative is); a jellegzetes leszálló légáramlás pedig lehozza a légkör magasabb rétegei
ben lebegett tisztátalanságot és a hőkisugárzásból eredő hőveszteség fokozódik az 
így purifikált légkörön keresztül.

Az anticiklonos alakulatok szélén fekvő átmeneti területek már valamivel meg
nyugtatóbb viszonyoknak örvendenek, mert itt már élénkebb légmozgás és nagyobb 
légnedvesség szokott jelen lenni, ami korlátozza a kisugárzást. Az anticiklonos rend
szer perifériáján gyakran már köd is képződik, amely oltalmazó burokként fekszik a 
talajra, a kisugárzott hőt úgyszólván teljesen elnyeli és a talajnak visszatéríti.

4. §. A légkörnek erősen kifejlődött, és így az éjszaka folyamán könnyen veszé
lyessé válható hőátbocsátó képességét (diathermanziáját) már este megállapíthatjuk 
az égbolt sötétkékes színéből. Ez a színeződés ugyanis arra vall, hogy a légkör a 
Napból érkező energiakisugárzásokat elnyelő részecskékben nagyon szegény; kivált 
szegény pedig nedvességben, amely nemcsak a földi kisugárzás hosszú hullámait 
bocsátaná át nehezen, hanem a rövid kék hullámok terjedése elé is gördítene akadá
lyokat. így arra kell elkészülve lennünk, hogy a mélyen kék égbolt az éjjeli kisugár
zás számára is nagyon átjárható lesz és csak igen gyarló védelmet fog az éjjeli 
lehűléssel szemben szolgáltatni.

Ha ellenben az ég a délután folyamán fehéres színű, az alkonypír feltűnően 
színpompás, vagy éppen vastag felhőzetet látunk az égre felvonulni, akkor méltán
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számíthatunk a levegőpalást sugárzásvédő hatására, mert ezek a tünetek a légkör 
gyengébb átbocsátó képessége mellett tesznek tanulságot.

5. §. A fagyveszedelmes sugárzási inverzióról. Ismeretes, hogy a fagyveszedel
mes éjszakáikon a lehülési folyamat a talaj felszínén indul meg, amennyiben a talaj 
vagy az azt leborító jó hőkisugárzó (radiátor) testek a kibocsátott hő arányában 
lehűlni kezdenek. A talajnak, illetőleg ezeknek a testeknek a felszíni rétege lassan
ként a felette nyugvó levegőrétegnél hidegebbé válik. Ennek következtében azonban 
ez a levegőréteg vezetés útján hőt kezd átadni a kihűlő talajnak, és ez a hőátömlés annál 
élénkebben fog végbemenni, minél nagyobb hőmérsékleti különbség jön létre a két 
határfelület között. Ilyen módon ú. n. talajmenti temperatúrainverzió fejlődik ki, 
amennyiben a talajhoz közelebb eső levegőrétegek egyre hűvösebbek, mint a maga
sabban lévők.

A tapasztalat azt mutatja, hogy a késői fagytemperatúráink csak igen vékony 
talajmenti levegőpalástra terjeszkednek ki, amennyiben az inverziós rétegnek csekély 
magasságában már fagymentes levegő foglal helyet. A késő tavaszi fagyveszedelmet 
tehát a talajon kezdődő sugárzási inverzió testesíti meg.

Minthogy tehát a fagyveszedelmet éppen ennek az inverziónak a talapzatán 
uralkodó alacsony hőmérsékletek hordozzák, ismernünk kell azokat a méreteket, 
amelyekre ez a talajmenti inverzió a kérdéses tavaszi éjszakákon tehet szert.

Kritikus alföldi éjszakáink légköri viszonyait illetően aerológiai megfigyelési 
anyag, sajnos, nem áll rendelkezésünkre.1) Így legfeljebb becsléseket közölhetnénk 
arra nézve, hogy az inverziós réteg minő magasságokig ér fel. és annak felszíne és 
talapzata között mekkora hőmérsékleti különbség áll fenn. Hogy azonban ez a sugár
zási inverzió mily nagy temperatúra-különbségeket jelenthet már a talaj közvetlen 
közelében levő és csekély magasságkülönbségű két pontra nézve is, arról már a leg
egyszerűbb eszközökkel is meggyőződhetünk. Gyakori eset ugyanis, hogy másfél vagy 
két méter magasságban elhelyezett állomáshőmérőink csak 5—6 C°-ig süllyednek le, és 
a talajoh mégis fagynak vagy dérnek a jeleit találjuk.

6. §. Arra a kérdésre, vájjon mi szab határt az éjszakai hősüllyedésnek, a követ
kező választ adhatjuk.

Ha az éjszakkai visszasugárzást a légköri viszonyok (athermánná vált légkör, 
felhők vagy köd) nem biztosítják, akkor a földfelszíni testek lassanként lehűlnek a 
levegőnedvesség szaturációs hőmérsékletéig, sőt némely jól sugárzó és rosszul vezető 
felület hőmérséklete valamivel ez alá is lesüllyedhet. Mihelyt azonban a mondott 
állapot bekövetkezett, megindul a lecsapódás valamely formája (harmat- vagy dér
képződés, a szerint, hogy ez a hőmérséklet mennyire volt alacsony) és az e közben 
szabaddá váló rejtett meleg pótolja a további kisugárzott hőmennyiségeket. Esetleg 
nem is csak a testek felületén, hanem magában a levegőben is megindul a kicsapódási 
folyamat: köd keletkezik, amely már a további hökisugárzást is feltartóztatja. Minden
képen érvényes marad tehát a következő tétel, amelyet tudtunkkal elsőízben Janiin 
és Hamberg mondottak ki a múlt század derekán: „A szaturációs hőmérséklet (har
mat pont) elérésekor a hősüllyedés gyakorlatilag befejezettnek tekinthető; mert a 
netalán ezután is folytatódó hőkisugárzásokat a képződő harmatnak (dérnek) és eset
leg ködnek felszabaduló kötött melege teljesen fedezi. Az ezentúl lerakodó harmat 
(dér) mennyisége pedig mértékét adja annak, hogy az illető felület sugárzás útján 
még mennyi meleget vesztett el.

Elméletileg lehetséges még az az eset is, hogy az éjjeli lehűlés tetemes, de még 
sem süllyeszti le a temperatúrát a harmatpontig. Ez természetesen csak akkor követ- 
kezhetik be, ha a levegő nagyon száraz, és így a harmatpont igen alacsonyan fekszik. 
Bizonyos sivatagszerű éghajlatokban ez az eset valóban előfordul. így Amerikában, a 
Pecos Valley-ben, van olyan terület, ahol ritkaságszámba megy a harmat, mivel ott

*) Külföldi adatok szerint az inverziós palást rétegvastagsága hajnalkor átlag 
30 m.-nél kezdődik, kivételesen azonban az 500 m.-t is elérheti; tetején 10 C°-kal is 
felülmúlhatja a hőmérő az ú. n. „0 magasságú“ radiációs hőmérőnek az állását.
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a légnedvesség oly csekély szokott lenni, hogy a harmatpont olykor 10 Cu-kal is az 
éjszakai minimumhőmérséklet alatt fekszik. Alföldünkön azonban ezzel az esettel nem 
kell számolnunk, amennyiben nálunk a derült éjszakák hővesztesége gyakorlatilag 
mindig elegendő ahhoz, hogy a harmatpontig lejuthassunk.

7. §. Már a durva tapasztalat is igazolja, hogy bizonyos topografikus fekvések 
sokkal nagyobb fagyveszedelmet mutatnak, mint gyakran igen közeli szomszédos par
cellák. Az Egyesült-Államokban, ahol a legtöbb agrometeorológiai kérdést buzgón 
tanulmányozzák, fejlett tudományos terminológia alakult ki, amely az ilyen földdara
bokat a frost-pocket névvel illeti. A számunkra idegen „fagy-zseb“ elnevezés helyett 
egy jeles meteorológiai írónk a fagyzug elnevezést hozta forgalomba.

A fagyzugok kialakulását könnyű elméletileg indokolni. A hideg levegő (a lég
nemű anyagok csekély súrlódási együtthatója folytán) már a nagyon csekély hajlás
szögű lejtökön is lecsúszhat, és így alig észrevehető pártosságok már alkalmat adhat
nak arra, hogy a sűrű, nagy fajsúlyú hidegebb levegő alacsonyabb szinteket keressen 
fel. Ahol azután ez a levegő katlanszerü zugokban megreked, ott a fagyveszedelem 
mindenesetre komolyabb, mint azokon a helyeken, ahol a lehűlt levegőmennyiségek 
eltávozhatnak, és helyüket leszálló (már eleve is melegebb és a leszállás közben még 
dinamikusan is felmelegedett) levegőkontingens foglalja el.

Az ilyen helyek fagyveszedelmét azonban még egy másik körülmény is fokozza. 
Az élénk légáramlás (a kontinensen) mindig turbulenciával jár, amely az inverziót 
megzavarja és legtöbbször megakasztja a fagyveszedelmes lehűlést. A katlanszerü 
fekvésű fagyzugokban viszont gyakran nagyfokú szélvédelem áll fenn. így érthető, 
hogy itt olyankor is fenyegethet fagyveszedelem, amidőn az illető vidéket általában 
megkíméli a fagy; általános fagy esetén pedig hatványozott mértékben szenvedhet
nek ezek a helyek.

8. §. Az éjszakai lehűlés fizikájára vonatkozó tételeinket a növényi szervek 
hősugárzásának vizsgálatára kell alkalmaznunk, mert ez az a folyamat, amelynek 
módosítására vállalkoznunk- kell.

Növényeink féltett részei: a rügyek, levelek, bimbók és virágok igen jól kisu
gárzó közegek, amelyek ezenfelül még kiválóan rossz hővezetők is. így tehát hősugár
zás útján sok meleget képesek veszíteni, amelynek hővezetés útján való pótlására 
nincs meg a remény. Ennélfogva hőmérsékletük a kisugárzott hő elvesztése folytán 
fog süllyedni. Figyelembe jön még, hogy a növénytakaró a kisugárzó felületet teteme
sen nagyobbítja. Még szerencse, hogy itt az egyes testek éjszakai lehűlésének vizsgá
latakor említett harmadik tényező is érvényesül, és ez már kedvező hatást gyako
rol: az élő növényi részek fajmelege igen magas érték, ami gazdag nedvességtartal
muknak következménye.

A növényzetnek erős lehűlő és lehűtő képességére alig lehet beszédesebb példát 
felhozni, mint a következő tapasztalatot. Kalifornia gyümölcsöseiben szokásos a talajt 
teljesen csupaszon hagyni; más tulajdonosok ellenben bizonyos takarmánynövényeket 
(ú. n. talajfedőtermést „cover crop“-ot) állítanak elő a fák közötti tágas terület 
kihasználása útján. F. D. Young, a kiváló fagymeteorológus már most összehasonlító 
méréseket végzett és azt találta, hogy eme alacsony növényzet felszínén a léghőmér
séklet körülbelül 4—5 C°-kal alacsonyabb lehet egy-egy derült éjszakán, mint a csu
pasztalajú gyümölcsösnek ugyanebben a magasságában.

9. §. Meg kell jegyeznünk, hogy a pusztító fagyoknak van még egy más, bár 
igen ritka alakjuk, amely kissé eltérő fizikai alapokon keletkezik.

Kivételes körülmények közt előfordulhat ugyanis, hogy a fagykár nem az eddig 
vázolt, sugárzási fagynak nevezhető hővesztési folyamatnak a következtében áll be, 
hanem a növényi részek heves párolgása folytán jön létre. Ennél a párolgási fagynál 
ugyanis a kárt szenvedő növényi szervek nem hőkisugárzás útján veszítik el a leg
több meleget, hanem a felületükön történő párolgás révén. Az alacsony hőmérsékle
ten párolgó víz hatalmas rejtett meleget von el, és így tetemesen lehűti környezetét.
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II- A tavaszi fagykárok elhárítására ajánlott eljárások áttekintése.

1. §. A növénykultúráinkat megtámadó késői fagyokkal szemben kétféle irány
ban tudunk óvóintézkedéseket tenni. Egyrészt módunkban van a növénytermesztést 
olyan útra terelni, hogy a fagyos idő ellenállóbb egyedekre találjon, amelyeket kevésbbé 
képes megkárosítani. Másrészt pedig hatalmunkban áll meteorológiai természetű intéz
kedéseket tenni, amelyek maguknak a veszedelmes hőmérsékleteknek az elhárítására 
szolgálnak. A meteorológiai beavatkozások további osztályozása céljából a következő
ket kell előrebotcsátanunk.

2. §. A megelőző fejezetben igyekeztünk kidomborítani, hogy a májusban, sőt 
elvétve júniusban is bekövetkező fagyjelenségek az általános időjárási helyzetnek és 
a lokális talajlehülésnek az együttes hatása folytán jönnek létre.

Amidőn tehát meteorológiai beavatkozásokat óhajtunk tervezni a késői fagyok 
elhárítása érdekében, akkor szükséges az említett két tényező valamelyikének a mes
terséges befolyásolásáról gondoskodni; és ha ez elég gyökeresen megvalósítható 
volna, akkor elegendő is lesz célunk elérésére. A szóbanforgó két tényező közül azon
ban az általános időjárási helyzet mesterséges irányítására még csak nem is gondol
hatunk, mert ehhez olyan káprázatos arányú energiakészletre volna szükségünk, 
amelyről az emberi technika ma még nem is álmodhatik. Ebben az irányban tehát 
olyan áttörhetetlen szirtre bukkantunk, amely a fagy ellen való meteorológiai intéz
kedések lehetőségét már eleve áttereli az említett másik mederbe: a fagyveszedelmes 
temperatúrák elhárításának eszközét a lokális lehűlés korlátozásában kell keresnünk.

3. §. A fagyos éjszakák fizikájáról szóló fejezetben alkalmunk volt látni, hogy 
a késői fagy minálunk elsősorban sugárzási hőmérsékleti inverziók éles kialakulásá
nak a következménye. A nagyon intenzív éjjeli kisugárzás a talajmenti rétegekben 
tetemesen alacsonyabb hőmérsékletet teremt, mint aminők valamivel magasabban 
uralkodnak; és ha az éjszaka folyamán misem korlátozza ezeknek a talajmenti tem- 
peratúrainverzióknak a továbbfejlődését, akkor az inverziós réteg felszínén jelentkező 
enyhe hőmérsékletek ellenére is, a talaj közelében veszedelmesen alacsony tempera
túrák állhatnak elő.

A fagyjelenségek elhárításának egyik útja tehát feltárul előttünk, ha módot talá
lunk arra, hogy ennek a veszedelmet hozó talajmenti rétegeződés túlságos kifejlő
dését meggátoljuk. Ennek a célnak az elérésére két eljárást szoktak tanácsolni. Mind
kettő azoknak a folyamatoknak a mesterséges utánzásából áll, amelyeknek a révén 
maga a Természet szokta a talajmenti inverziókat megszüntetni.

I. A sugárzási inverzió legtöbbször úgy szűnik meg, hogy alulról hőforrás jelent
kezik, amely a talajmenti rétegeket áthevíti; ezek felszállani kezdenek és helyüket 
az inverziónak még át nem melegített rétege veszi át, mindaddig, amíg ezen kon- 
vekciós melegítés révén a hőmérsékleti inverzió el nem tűnik. A természetben ezt 
az alulról való fűtést a napkelte után hőenergiához jutó talaj szolgáltatja. A mester
séges beavatkozások fűtőberendezéseket alkalmaznak erre a célra. A velük való mele
gítésnek az a célja, hogy sikerüljön a talajmenti hőmérsékleti inverziót, még mielőtt 
az veszedelmes arányokat öltene, megbontani, vagyis gondoskodni arról, hogy a talaj
menti rétegek felmelegedjenek a felettük levő rétegek temperatúrájáig.

II. A természetben jelentkező másik mód, amely a talajmenti verzió elmosó
dására vezet, a különböző légrétegek keveredésében áll.

A levegő általában függőleges és vízszintes irányban keveredhetik; az elsőt 
általában termikus okok (felmelegedés, lehűlés), az utóbbit pedig mechanikai okok 
(szél) hozzák létre. De a talajmenti lehűlés stabilis egyensúlyi állapotot teremt az 
alacsony levegőrétegekben; ezért a függélyes irányú konvekciót ilyenkor a természet 
nem produkálja. Ellenben gyakran előfordul, hogy az egyébként fagyveszedelmes 
időjárási helyzetekben nagy légnyomás-gradiens lép fel, amely heves szelet okoz, és 
ez utóbbi megment bennünket a fagykártól. Az élénkebb vízszintes advekció (szél 
ugyanis a szárazföldön mindenkor bizonyos fokú turbulenciával jár, amely a levegő
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függélyes rétegezödését összezavarja, fia a szél viharos és megfelelő arányú turbu
lenciával bír, akkor annyira összekeverheti a különböző hőmérsékletű alacsony réte
geket, hogy a kifejlődőben lévő sugárzási inverziót teljesen megsemmisítheti.

A most vázolt természeti folyamatok tanulságait értékesíti az az eljárás, amely 
mesterséges levegőkeverés útján küzd a fagy ellen.

4. §. Merőben más ösvényeken keresik a fagy ellen való oltalmat azok az eljá
rások, amelyek az ú. n. levegődrainage jelenségét igyekeznek kihasználni.

A fizika törvényei értelmében (igen ritka kivételtől eltekintve) minden test 
annál nagyobb térfogatot igyekszik elfoglalni, minél magasabb hőmérsékleten van. 
Másszóval, csaknem minden testnek a sűrűsége és vele a íajsűlya is csökken a hőmér
séklet növekedésével. A levegő sem tartozik a kivételek közé, úgy hogy a sűrűbb 
hideg levegő lehetőleg alacsonyabban igyekszik elhelyezkedni, mint a nála melegebb, 
és így egyben könnyebb levegőtömegek. Leereszkedés közben ugyan összenyomódik 
és kissé felmelegszik a levegő, de a íagyveszedelmes helyzetekben mégis gyakran 
tapasztaljuk, hogy a talajmenti hideget ilyen magasabb fekvésű helyről érkező levegő
fonalak teszik súlyosabbá. Hasonlóképen tapasztaljuk azt is, hogy szerencsés fekvésű 
helyekről a lehűlt levegő eltávozik és ott a fagyveszedelem ilyen módon lényegesen 
csökken.

A most röviden ismertetett jelenségcsoportot általában a „levegődrainage“ szó
val jelölik. Hogy a kérdéses levegőeltolódásoknak mesterséges szabályozásával miként 
szolgálhatjuk a fagyvédelem ügyét, azt későbbi alkalommal fogjuk részletezni.

5. §. A késői fagyok fizikájáról szóló fejezetben arról értesülünk, hogy a fagy
veszedelmes helyzetek a légköri sugárzásátbocsátó-képesség (diathermanzia) különös 
fokozódásából keletkeznek. Ennélfogva nem csodálhatjuk, hogy a fagyvédelem leg
biztosabb útját sokáig a légköri átbocsátóképesség megrontásában keresték. Az ala
csony levegőrétegeket athermán anyagokkal igyekszenek elárasztani, amelyektől azt 
remélik, hogy a légköri átbocsátóképességet lényegesen rontani fogják. Ide tartozik 
a kevéssé népszerű homokszórási módszer és a nagyon is kedvelt füstfejlesztő eljárá
sok, amelyek mesterséges védőernyőket akarnak az oltalmazandó vidékekre borítani.

6. §. A fagyvédő eljárásoknak egy másik csoportja nem a légköri hőátbocsátó 
viszonyok befolyásolásával akarja a hőkisugárzást hátráltatni, hanem azt a könnyeb
ben elérhető célt tűzi ki maga elé, hogy a növényeket védőburokkal óvja meg az éjjeli 
kisugárzás veszedelmétől. Ide sorozzuk továbbá azokat az eljárásokat is, amelyek 
nem egyes növényeket vagy egyes növényi szerveket, hanem magát a talajt igye
keznek a legkülönbözőbb védőburkok útján az éjszakai hővesztéstől megkímélni.

7. §. A fagy ellen való védekezésnek egy további eszköze az öntözőberendezé
sekben van. Öntözés néven két, merőben különböző fagyvédelmi módszert lehet össze
foglalni.

Az egyik ilyen eljárás a magas oszlopokon elhelyezett permetezőkészülékekből 
való vízhintés, amely nagy térfogatot van hivatva apró vízcseppecskékkel befecsken
dezni. Ezt az eljárást az angol nyelvű szakirodalom az „overhead spraying“ terminus
sal jelöli; mi egyszerűen „fecskendezésnek“, „permetezésnek“ óhajtjuk nevezni.

A másik, ettől különböző eljárás nemcsak a technikai kivitelében, hanem az eléje 
tűzött célban is különbözik az előbbitől. A másik öntözőeljárás, a talajnak vízzel való 
elárasztása, ugyanis elsősorban a víz kalorimetrikus sajátságainak kiaknázására töre
kedik, míg az előbbi a légnedvesség fokozására helyezi a legnagyobb súlyt. Az elárasz
tás módszerét Amerikában „flooding“ néven ismerik.

A fentiekben áttekintettük a fagyellenes intézkedések főbb módszereit. Mielőtt 
ezen eljárások részletesebb feltárásához fognánk, előrebocsátjuk a következő észre
vételt.

Amidőn valamely területet mesterséges fagyvédelemben óhajtunk részesíteni, 
akkor leghelyesebb a felsorolt eljárások közül minél többet kombinálva alkalmazni. 
A felsorolt eljárások ugyanis sok esetben kitűnő eredményt adnak egyenként is; több 
ilyen eljárás együttes alkalmazásától azonban a legtöbb joggal várhatunk sikert. így
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kivált a leghatásosabb módszereknek (a védőburkok eljárásának, a fűtésnek és az 
öntözési eljárásoknak) az együttes alkalmazását tekinthetjük a legideálisabb fagy
megelőző intézkedésnek. Ahol azonban a kellő vízmennyiség nem áll rendelkezésre, és 
a védőburkok elhelyezéséhez szükséges nagy munkát nem érdemes elvállalni, ott nyu
godtan megelégedhetünk a fűtőeljárások alkalmazásával, minthogy a fűtés a legsze
rencsésebb fagyelhárító módszerként bontakozik ki szemünk előtt.

III. A fagyvédő eljárások felsorolt csoportjainak részletes tárgyalása.
A fent vázolt módszerek egyenként való behatóbb tárgyalását legyen szabad 

egy későbbi alkalommal bemutatnunk. Dr. Aujeszky László.

\

Magyarország időjárása 
az elmúlt április és május havában.

Április.
E hónap időjárási helyzeteire jellemző a depresszióknak uralma a kontinensen. 

A légnyomási maximumok többnyire csak a perifériákon érvényesülnek. 1—5-éig és
4—7-éig minimumok vonulnak az Északi-, illetve Keleti-tenger vidékéről a Fekete-ten
ger környékére, 10—14-éig, illetve 15-étől 22-éig Atlanti depressziók haladnak Közép- 
Európán át Déloroszország fölé, illetve Lengyelországon át északnak. 6—10-éig lég
nyomási maximum húzódik Németországból Kis-Ázsia fölé, végül 22—30-áig Biskayai 
maximum vonul Közép-Európán át az Uraiig. A 6—10-i maximum, valamint a 15—22-i 
minimumokat egymástól elválasztó relatív maximumok a depressziók hátoldalán erős 
lehűlésnek voltak okai. A légnyomás nálunk átlag 1—1/4 mm.-rel normális alatti volt, 
ingadozása 24 mm.-t tett ki.

Budapest ápr. 1—5. 6—10. - 11 -15 . 16 -2 0 . 22—25 . 26 -  30.
Ötnapos köz. hőm. 142 10*0 10 5 8-7 12-5 13 4 Temp. C°
Eltérés a norm.-tói -j-4’6 —01 — 0' s — 3-3 — 0*5 +2-7 Departure from norm.

A légnyomási helyzetek nyugtalansága megnyilvánult időjárásunkban is. A hő
mérséklet az első és utolsó pentádban erősen normálisfölötti, a negyedik pentád igen 
hűvös, a többi pentád mérsékelten hűvös, vagy közel normális. Budapesten 15—15 
a normálisnál melegebb és normálisnál hidegebb napok száma (legnagyobb eltérések 
-j- 7*5° 2-án, -j- 7*0° 1-én, +  6’6° 11-én, +5-5° 29-én, illetve — 5'3° 13-án, — 5-2° 18-án és 
— 7-5° 20-án). A változékonyság Budapesten 2,45°, 35%-kal normáisfölötti; 12-éről 13-ára 
9*3°-kal esett vissza a hőmérséklet; 6 napig tartó meleg vagy hideg időszak csak egy
szeregyszer volt. A pozitív anomáliák nagyobbak a negatívoknál, úgy hogy vég
eredményben a hónap hőmérséklete 14—2°-kal normálisfölötti. Az Alföldön általában 
valamivel nagyobbak a melegtöbbletek, mint a Dunántúlon és északon. A terminus
maximumok túlnyomóan 28-án és 29-én, elvétve (Budapest és Debrecen környékén)
11-én észleltettek, s a hegyvidék kivételével mindenütt meghaladták a 20°-ot, az Alföl
dön és délen sokhelyütt a 25°-ot is. Az abszolút maximumok 14—1)4 fokkal maga
sabbak a terminus-maximumoknál (Szerep 28-5°, Pécs 27-0°). 25°-ot meghaladó maxi
mumok csak 29-én és 30-án fordultak elő, 20°-nál nagyobb maximumokat még további 
14 napon, nevezetesen 1—5-én, 11—13-án, 16-án, 17-én és 25—28-án figyeltek meg. 
A terminus-minimumok túlnyomórészt 14-én és 13-án (Nagykanizsán 8-án, Zalaeger
szegen 21-én) állottak be és sokhelyütt közel jártak a 0°-hoz, helyenkint 0-2° (Nyír
egyháza) és 4’2° (Szeged) közt variálnak. Az abszolút minimumok jóval alacsonyab
bak, és az ország kisebb részeitől (Szeged, Orosháza, Siófok, Magyaróvár) eltekintve, 
általában — 34 és —114° közötti értékűek, helyenkint (Nyíregyháza) — 3°-ig süllyedtek. 
A talaj mentén természetesen mindenütt volt fagy, Sőregpusztán a radiációs minimum
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30-én — 6-5°-ot mutatott. Az Alföld közepe táján a minimumok többnyire l°-kal alacso
nyabbak, mint délen meg nyugaton. Az ország egyes helyeiről összesen 8 napon, neve
zetesen 9-én, 10-én, 14-én és 18—22-én jelentettek fagyot. Szerepnek és Debrecennek 
magának 7—7 fagyos napja volt, Galyatetőn 963 m.-ben 11 napon volt fagy. A talaj- 
hőmérséklet közel normális körüli — helyenkint és rétegenkint 0-3—0-5°-kal melegebb 
vagy 0-1—0-2°-kal hidegebb a rendesnél.

Időjárási adatok. — Climatological data.

1928.
Április

Hőmérséklet C° 
Temperature

Csapadék
Precipitation

Havi
közép

Monthly
mean

Eltérés a 
norm -tói 
Departure 

from 
normal

Max. Nap
Date Min. Nap

Date

Ö sz- 
szeg 
Total 
mm.

A normal 
o o-ban 

in °/" of 
the normal

Eltérés a 
norm.-tól 
Departure 

from 
normal 

mm.

Napok
száma
Num

ber
of days

•X--val
nap

Days
with
*

S opron .......... 10-7 + 1 - 2 23-8 29. 1 1 14. 63 1 0 1 1 1 2 0
Szombathely . 10-9 + 1-5 23-7 29. 23 14. 31 53 —28 1 0 0
Magyaróvár . . 11-5 + 1-3 23-8 29. 32 14. 45 94 — 3 8 0
Keszthely. . . . 11-9 + 0-7 232 28. 1 - 8 14. 37 60 —24 1 1 0
P é c s .............. 1 2 - 8 4“ 1-3 26-4 29. 2 - 6 14. 57 82 — 1 1 1 1 0
Budapest 1 2 0 + 0 - 6 233 1 1 . 1-3 14. 35 40 —23 1 0 0
Terény ......... 11-4 24-7 29. 24 14. 8 6 2 0 0 +  43 9 0
Kalocsa.......... 1 2 - 2 + 1-4 25-4 29. 0-4 14. 46 84 — 9 1 1 0
Szeged .......... 131 1-7 25-8 29. 4-2 13. 26 49 —27 1 1 0
Debrecen . . . . 1 1 - 2 + 1 1 2 2 - 8 11.29 0-3 13. 31 6 8 —16 1 2 1
Nyíregyháza . 11-4 + 1 - 2 242 29. 0 - 2 13. 33 62 —16 1 1 1
Tárcái .......... 11-4 + 0-7 236 29. 0-9 13. 33 75 —13 8 1
E g e r .............. 1 1 - 0 + 0-7 2 1 - 0 29. 1-4 14. 82 154 +  30 1 0 0
Galyatető

963 m . . . . 6 ‘ 2 18-0 30. — 4-8 14. 94 — — 13 5

Zivatar 6  napon. — Days with rc 6 .

A csapadék — közel normális csapadékgyakoriság mellett — az ország túlnyomó 
részében normálisalatti, a hiány helyenkint igen tetemes (Budapest 50%, Szombat
hely 47%, Szeged 51%, Debrecen 35%), nyugaton, délen meg keleten meghaladja a 
25%-ot. Északon, a Mátra-Bükk és a Tisza között változó mennyiségű többlet volt 
(Terény +100%, Eger +54% , Salgótarján +-36%, Vác +21% ). A csapadék időbeli 
eloszlása elég kedvező volt, úgy hogy a természet a csapadékszegénységet alig síny
lette meg. A rövid, 2—3 napos száraz szakok legalább olyan hosszú, kisebb csapadé
kot szolgáltatott csapadékos szakokkal váltakoztak. Országos kiterjedésű esők az első 
két dekádban voltak, összesen 4 napon (6-án, 12-én, 16-án, 19-én), az ország s/4-ed 
részére kiterjedő esők kétszer voltak (13-án és 30-án), a'z ország területének fele 
3 napon ázott (3-án, 5-én, 17-én), míg kisebb területeken 8 napon (7-én, 14-én, 15-én, 
18-án, 23—26-án) volt csapadék. így 17 csapadékos nappal szemben csak 13 száraz- 
jellegű nap volt. A zivatartevékenység elég élénk, amennyiben az ország különböző 
részeiből összesen 6 napon jelentettek zivatart (3-án, 12-én, 17-én, 19-én, 29-én és 30-án), 
ezek között a legnagyobb napi mennyiségeket 12-én (Terény 32, Galyatető 26, Salgó
tarján 23, Sőregpuszta 20 mm.-t) mértek, 20 mm.-t sokhelyütt megközelítő eső esett 
30-án, különösen a Dunántúlon, itt-ott szórványosan nagy csapadék volt majdnem 
minden esős napon. Havazás az Alföldön csak egyszer volt (13-án), míg jégesőt három 
napon jelentett (12-én, 17-én, 19-én) egy-két állomás.

A csapadékgyakoriságnak megfelelően a borultság foka, a nyugat kivételével, 
általában kissé normálisfeletti, a napsütésnélküli napok száma elég nagy (Pécs 1, 
Gellérthegy 8), maga a napsütéstartam csak kevéssel ingadozik a normális érték körül. 
Az elpárolgás vidékenkint igen különböző mértékben ingadozott a normális körül, az 
eltérések azonban nem nagyok.
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Az április időjárása a mezőgazdaságnak nem kedvezett, különösen sok a panasz 
a tavasz késése, továbbá az elég gyakori éjjeli fagyok miatt. A csapadék mennyisége. 
— időbeli eloszlása és a négy hűvös pentád miatt — talán nem volt túlkevés, bár 
eltérése a normálistól az ország legnagyobb részében igen tetemes. M. Gy.

Május.
I'] hónapban a depressziók uralma jellemzi Középeurópa időjárását. 1—4-ig 

depressziók vonulnak a Földközi tenger északi partvidékein át délkeletnek, Észak- 
európában és Északafrikában pedig magas a légnyomás. 5-én ez a helyzet átalakul, 
amennyiben Európa nyugati partvidékén a meggyengült északeurópai maximumot 
ketté szel* egy mély csatorna, mely összeköti a délnyugaton és északkeleten jelent
kezel minimumokat. Ez a csatorna S-ára eltolódik Középeurópába, ahol hatalmas 
depresszióvá alakult át, mely alakját napról-napra változtatva, ide-oda imbolygó mag
jaival hol megerősödve, hol meggyengülve, majdnem az egész kontinenst megfekszi 
s csak 25ién kezd lassan keletnek eltolódni, 31-én hátoldala még egész Magyarorszá
got takarja. A depressziók kizárólagos uralma miatt a légnyomás havi átlaga 27 
mm.-rel (Budapest) normális alatti.

Budapest május 1—5. 6—10. 11—15. 16 -  20. 21—25. 26—30.
Ötnapos köz. hőm 157 10'9 9-9 15'8 14 8 14 9 Temp. C°
Eltérés a norm.-tói +0'6 —4*0 —5 6 —0'9 —27 —3-6 Departure from norm.

Magyarország időjárása e légnyomási helyzetek miatt kivételes volt, A hőmér
séklet igen alacsony, Budapesten 24 tűlhideg nappal szemben csak 7 ama napok száma, 
amelyek a normálisnál valamivel melegebbek (1—3., 16., 17., 20. és 31.), az első pentád 
kivételével minden pentád hőmérséklete normális alatti, némelyik tetemes értékkel. 
Míg a legnagyobb pozitív napi anomália +  5-2° volt (1-én), addig a negatívok jóval 
nagyobbak — 7,5° (10.), — 6 3° (11.), — 5'8° (12.), — 5°-nál nagyobb a napi anomália még
13., 14.. 26. és 29-én. A legnagyobb melegedések 470 29/30-án és 37° 19/20-án, a leg
nagyobb hőcsökkenések 5’8n 7/8-án, 4-5° 17/18-án és 4-4° 3/4-én. A havi hőmérséklet 
vidékenkint IV2—2ík  fokkal normális alatti. Az eltérés a legkisebb a Balaton, Sió és 
Kapó.-, közti területen, aránylag mérsékelt még (— 2°-on aluli) a Rába és Rábca felső 
folyása: mentén, valamint keleten, legnagyobb (— 2V2°-on felüli) Zala megyében és 
az Alföld kózepeíáján, Kalocsától Túrkevéig húzódó sávon. A hűvösségre jellemző, 
hogy május havi hőmérséklete csak 0-8—2-5, átlag 17 fokkal magasabb, mint amilyen 
volt az áprilisé, a maximumok meg éppenséggel csak átlag V2°-kal haladták meg az 
áprilisiakat. 3 napon, 8—10-ig egynéhány állomáson a hőmérséklet egyáltalában nem 
emelkedett 10ft-on felül, ellenben 7 napon, 4., 10—16-án volt sporadikusan fagy; 10°-on 
aluli minimumok csak 6 napon, 1—3. és 6—8-ig, nem fordultak elő. A fagyos szentek 
előtt nagyobb kiterjedésű területeken volt fagy, 25°-ot elérő vagy meghaladó maximu
mok csak 7 napon (1., 2., 8., 16., 19—23.) fordultak elő helyenkiut. Az idei májusnál 
hűvösebb csak az 1902. és 1919. évi volt, amikor Budapesten a havi normálistól való 
eltérés — 2-9, illetve —3 9°-ot tett ki. A hőmérséklet változékonysága e mellett majd
nem normális volt.

Szintén abnormálisak, de nem oly nagy mértékben mint a hőmérsékletéi, a 
csapadékviszonyok, különösen ami a gyakoriságot illeti. Egyetlen egy nap sincs, amikor 
legalább 1—2 állomáson nem mértek volna csapadékot. Országosar száraz jellegű nap 
(szórványosan csapadékkal) csak 6 volt, 3., 4., 12., 14., 27. és 30-ika, országosan esős 
4 volt, 1., 7., 8. és 21-ike, ezeken kívül ázott az ország területének V4-e, 
illetve 3Aj-e 8, 9, illetve 4 napon. Különösen kiadósak voltak a 8-i és 21-i zivataros esők. 
Előbbin a Dunántúl összes klimaállomásainak napi átlagos hozama 26 mm.-t tett ki. 
A napi maximumok itt-ott meghaladták az 50, 40, 30, 20, illetve 10 mm.-t 1 (8.), 2 (21. 
es 23.), 1 (7.), 4 (1., 2., 24. és 26.), illetve 6 (6., 9., 17., 19., 28. és 31.) napon. A \e&- 
nagvobb napi mennyiségek 7-én Galyatető 31 mm., 8-án Balassagyarmat 66, Pápa, 
Kon lósd 50, Nagykanizsa, Zalaegerszeg, Bodvaszilas, Székesfehérvár, Keszthely 
43 -38, Vác 32 mm., 21-én Terény 47 mm., 24-én Terény 42, Eger 31, Debrecen 28 mm.
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Ezek a mennyiségek természetesen zivataros záporok eredményei. A zivatartevékeny
ség igen élénk. Zivatart észleltek 21 napon (1—3., 8—11., 13., 14., 18—25., 27—29. és 31.), 
jégeső: 8 napon (2., 6., 8., 14., 19., 21., 23., 25.), vihart szerencsére csak 5 napon (8.,
9., 17.. 20., 29.). Utóbbiak közül emlékezetes a 9-i, amikor Budapesten a sebesültek 
száma [meghaladta a százat s a vihar a város belterületén is számos' nagy fát tört 
törzsben ketté. Budán ezen a napon 25 méterinásodpercenkinti szélsebességet is mutat
tak a műszerek. A zivatartevékenységre talán jellemző, hogy Magyaróvárt 13, Szerep 
és Egerben 10, Debrecenben 8, Budapest és Szombathelyen 7—7 volt a zivataros 
napok száma.

A gyakori zivataros esők miatt a csapadék területi eloszlása nagyon változatos. 
A Muraköztől a Rimáig hűzódó 50—70 km.-es sávon, továbbá az Alföld északi és 
keleti rrészein változó mennyiségű, néhol igen tetemes többlet mutatkozik, 20—100 
mm.-ig, míg a stájer határmenti keskeny sáv és a Dunának és Tiszának Budapesttől, 
illetve Szolnoktól délre eső vízgyűjtői 5—35 mm.-nyi hiányt szenvedtek.

Időjárási adatok. — Climatological data.

1928.
Május

Sopron .......... 1 2 1 — P9 224 20.31 2-5 1 1 . 80 1 0 0 0 16 3
Szombathely . 12-3 — P9 23-8 31. 36 1 0 . 65 92 — 6 17 7
Magyaróvár . . 13-2 — 2 - 1 23-8 3. 5-0 1 1 . 97 146 + 31 14 13
Keszthely . . . 131 — 2 - 8 23T 31. 46 1 0 . 134 182 + 60 16 5
Pécs................ 13-6 — 2-4 23-9 31. 3T 1 1 . 55 65 — 29 16 4
Budapest . . . . 13-8 — 2-4 26T 31. 51 1 2 . 55 85 — 1 0 15 7
T erény .......... 13-4 — 249 1 . 40 1 1 . 158 300 +  105 8 3
Kalocsa.......... 13-7 — 26 24-3 31. 4 . 4 1 2 . 43 65 — 23 18 4
Szeged .......... 15-5 — 1 - 6 253 19. 5-6 11. 30 46 — 35 14 1
Debrecen . . . . 13-7 — P8 26-3 21. 5-4 1 0 . 1 1 100 165 + 39 20 8
Nyíregyháza . 13-9 — P4 27-8 21. 5-5 10.11 75 126 + 15 18 1
Tárcái .......... 13-7 — 2-0 256 21. 4 . 4 11. 90 146 + 28 14 1
E g e r ..............
Galyatető

13-3 — 2-2 242 1. 4-0 1 0 . 1 1 93 140 + 27 12 10

963 m . . . . 8-0 18-0 1. o-i 10. 140 16 2

H a v a s  n a p o k : S zom bathely  11-én. —  D ays w ith :  *  S zom bathely  11-th.
Pécs 11-én. —  Pécs 11-th.
Szerep 9-én. —- Szerep 9 -th .

H ő m é r s é k le t  C °  
T e m p e r a tu r e

C s a p a d é k
P r e c ip ita t io n

H avi
közép

Monthly
mean

Eltérés a 
norm.-tói 
Departure 

from 
normal

Max. Nap
Date Min. Nap

Date

Ősz-
szeg
Total
mm.

A normal
o/o-bau 

In a/o of 
the normal

Eltérés a 
norm.-tól 

Departure 
from 

normal 
mm.

Napok
száma
Num

ber
of days

K-os
nap

Days
with
K

Az általános időjárási helyzetnek megfelelő a többi elem is. A nedvesség vala
mivel nagyobb a normálisnál (0—4%, kivétel Túrkeve, mely 2%-kal szárazabb a kelle
ténél), normális feletti a felhőzet is (Szerep 0-3, Pécs P8 felhőzetfokkal), míg a párol
gás erősen normális alatti (kivétel Budapest -|- 30%-kal). A talajhőmérséklet a felső 
szintekben lV2°-ig, az alsó szintekben (V2 m.) W-ig és még lA  m. mélységben is 
h>°-kal normális alatti, csak 2 m. mélységben normális körüli. A napsütéstartam csak
1—11%-ig normális alatti, bár a napsütés nélküli napok száma elég nagy (Esztergom 0, 
Hőgyész 6 nap). A radiációs minimum Hőgyészen — 5°-ig szállott alá, a talajmenti 
fagyos napok száma 3 (Tárcái és Kecskemét) és 9 (Söregpuszta) között váltakozik.

Fagy, helyenkint íúlbő csapadék, szórványos jégeső és vihar elég okot szol
gáltatott a gazdának a sopánkodásra. Iia az időjárás okozta károk nem akkorák, mint 
aminőknek első pillanatra látszottak, mégis súlyosaknak minősítendők, mert legalább 
is a kora nyári termékek beérését majdnem két-három héttel késleltetni fogják.

Af. G y .
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IRODALOM
Prof. Dr. P. Grüner und Dr. H. Kleinert: Die Dätnmerungserscheinungen. Mit 30

Figuren im Text, 6-farbigen Tafeln, einem mehrfarbigen Übersichtsblatt und 11 Tabellen. 
VIII +  124 S. Hamburg. Verlag von Henri Grand. 1927.

A Jensen-tői és Scliv.’assmann-tói szerkesztett „Probleme der kosmischen Physik“ 
című gyűjteményes vállalatban megjelent könyvek sorában az előttünk levő X. kötet 
a szürkületi jelenségekkel foglalkozik. A társszerzők egyike, dr. Grüner 25 év óta 
buzgó megfigyelője e jelenségeknek, másika dr. Kleinert pedig számos idevágó meg
figyelési sorozatot dolgozott fel és foglalt össze statisztikai táblázatokban A köny
vecske a szürkületi jelenségek meglehetősen szövevényes csoportjára vonatkozó isme
reteinket foglalja össze. A tárgyalás fősúlya a jelenségek pontos leírására, a meg
figyelések összefoglalására esik, az elméleti magyarázatok szűkebbre vannak szabva; 
ez utóbbiakban a mathematikai fejtegetések kerültetnek és inkább geometriai ábrázo
lások használtatnak, melyek a viszonyokat áttekinthetőbben tüntetik fel. A színes rajz
mellékletek és egyéb rajzok a jelenségek főjellegét domborítják ki és nagy hasznára 
lesznek azoknak az olvasóknak, akik e jelenségek megfigyelésével maguk is foglalkozni 
akarnak. Azt hisszük a könyv sok olvasóban fel fogja kelteni a vágyat, hogy saját 
megfigyeléseivel kövesse a szerzőktől adott leírásokat. A megfigyelések végzésére 
is hasznos tanácsokat ad a könyv egy függelékben. Külön tárgyalásban részesülnek a 
szürkületi jelenségeknek a nevezetesebb légköri zavarok (1883—1886., 1902—1904. stb.) 
alkalmával fellépett módosulásai és az időjárás alakulásával fennállni látszó kapcso
latai, amely utóbbiak — tudjuk — több népies időjóslási szabályban is szerepelnek. 
Jó irodalmi tájékoztató és tárgymutató van a könyvhöz csatolva. A különböző meg
figyelési sorozatok eredményei 10 nagyobb táblázatos áttekintésben vannak a könyv 
végén összefoglalóan feltüntetve. A szerzők igen hasznos munkát végeztek, amikor 
az idevágó jelenségcsoportoknak meglehetős nagy, de szétszórt irodalma és saját 
megfigyelések alapján összefoglaló áttekintést nyújtanak a meteorológiai optikának 
erről a részéről. A könyv bizonyára serkentőleg fog| hatni oly irányban, hogy szak
emberek és műkedvelők az idevágó jelenségek megfigyelésével behatóan foglal
kozzanak. Dr. Steiner Lajos.

A MAGYAR METEOROLOGIAI TÁRSASÁG ÜGYEI
A Magyar Meteorológiai Társaság közgyűlése. A Magyar Meteorológiai Társa

ság április hó 24-én tartotta ez évi rendes közgyűlését, amelyen 25 szavazó tagon 
kívül szépszámú vendég is megjelent. Tekintettel a Társaság néhai tiszteleti tagjáról, 
P. Fényi Gyula jézustársasági atyáról elmondandó emlékbeszédre a közgyűlésen kép
viseltették magukat ama tudományos társaságok és testületek is, amelyeknek P. Fényt 
Gyula tagja volt. A Jezsuita-rend képviseletében a tartományi főnök helyett meg
jelent P. Batigha Béla S. J., a megbodogult családjából testvéröccse Fink Sándor, a 
Magyar Tudományos Akadémia harmadik osztálya részéről dr. Fröhlich Izidor ny. r 
egyetemi tanár, aki Mathematikai és Fizikai Társaságot is képviselte, azonkívül 
dr. Kövesligethy Radó ny. r. egyetemi tanár és dr. br. Harkányi Béla egyet. m. tanár; 
a Szent István Akadémia részéről megjelent dr. Aujeszky Aladár, az m. kir. Bakte
riológiai Intézet igazgatója, valamint képviseltette magát a m. kir. Természettudo
mányi Társulat dr. Tass Antal és dr. Róna Zsigmond igazgatók által, a Magyar Föld
rajzi Társaság Marczell György aligazgató által és résztvett a közgyűlésen a m. kir. 
áll. Csillagvizsgáló Intézet egész tudományos testületé.

Dr. Róna Zsigmond elnök az ülés megnyitása után üdvözli a megjelenteket. 
Megállapítja, hogy az első határidőre hirdetett közgyűlés nem volt határozatképes, 
aminek folytán jelen közgyűlés a megjelent tagok számára való tekintet nélkül hozhat 
határozatot. Jelen ülés jegyzőkönyvének hitelesítésére fölkéri Endrey Elemér és dr.
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Réthly Antal urakat. Bejelenti, hogy távolmaradásuk kimentését kérték: sachsenfelsi 
Dicírich Alfréd vezérkapitány, igazgatósági tag, azonkívül Baross Endre, De Pottere 
Gérard, Roíhmeyer Imre és dr. Thóbiás Gyula vál. tagok.

Miután a közgyűlés a múlt évi közgyűlés jegyzőkönyvét elfogadta, elnök külön 
üdvözlettel fordul az emlékbeszéd meghallgatására megjelent illusztris vendégekhez és 
fölkéri dr. P. Angehrn Tivadart az emlékbeszéd elmondására. (Az emlékbeszédet 
lapunk más helyén közöltük.)

A mindvégig nagy figyelemmel hallgatott lebilincselő megemlékezés után elnök 
meleg szavakkal köszönte meg előadónak a fáradtságát, amelynek eredményeképen 
tagjaink előtt sokoldalúan megrajzolva fog élni megboldogult tiszteleti tagunk tova
tűnt alakja.

Ezután elnök bejelenti, hogy a Társaság választmánya az igazgatótanács kiegé
szítésére javasolja dr. Kozma Jenő országgyűlési képviselőnek és Vassel Károly al
tábornagy, a m. kir. Légügyi Hivatal főnökének megválasztását, amelyhez a közgyűlés 
közfelkiáltással hozzájárul. Ugyanígy közfelkiáltással megválasztják külföldi tiszteleti 
tagul E. van Everdingen, a nemzetközi meteorológiai bizottság elnökét, a De Bilt-i 
meteorológiai intézet igazgatóját, W. Köppen-t a meteorológusok nesztorát és egyik 
legkiválóbbját, végül Luigi Palazzo-t. a római meteorológiai intézet igazgatóját, aki a 
magyar intézetet a közelmúltban látogatásával megtisztelte.

A meteorológia hazai művelői közül hosszú szakmunkásságuk eredményének 
elismeréséül levelező taggá közfelkiáltással megválasztják dr. Dalmady Zoltán egye
temi m. tanárt, Fraunhoffer Lajos ny. meteorológiai intézeti igazgatót, dr. Jordán 
Károly egyetemi m. tanárt, Marczell György intézeti aligazgatót és dr. Réthly Antal 
egyetemi in. tanárt.

A külföldi meteorológusok közül a közgyűlés levelezőtaggá választja G. Azzi 
perugiai egyetemi tanárt, W. J. Humphreys washingtoni egyetemi tanárt, W. Schmidt, 
a bécsi Hochschule für Bodenkultur tanárát és Sir Gilbert T. Walker az „Imperial 
College of Science and Technology“ tanárát, a Royal Society tagját Londonból.

Elnök ezután a tisztikar és választmány titkos szavazással történő megválasz
tására tesz javaslatot. Szavazatszedő bizottságul felkéri Endrey Elemér, Bacsó Nán
dor, Tóth Géza urakat és a szavazás tartaniára az ülést felfüggeszti.

A szavazások megtörténte után elnök az ülést ismét megnyitva felkéri a főtitkárt 
jelentésének megtételére. Dr. Hille Alfréd főtitkár a következő jelentést olvassa fel:

Mélyen tisztelt Közgyűlés!
A Magyar Meteorológiai Társaság fennállásának harmadik esztendeje a súlyos 

személyi veszteségek éve volt. Az imént méltóztattak hallani, hogy mennyi odaadó, 
áldozatos munkából épült az az élet, amely egyetlen tiszteleti tagunk Fényi Gyula 
jézustársasági atyának az alakját a magyar tudományos törekvések martiriumos gyűj
teményében is, meg a mi szívünkben is a hála borostyánjával fonja körül.

Mindjárt az előző évi közgyűlés után, márciusban mondtunk örök búcsút sze
retve tisztelt díszelnökünk dr. Darányi Ignác v. b. t. t., nyug. m. kir. földművelés
ügyi minisztertől, akinek a nevét a meteorológiának ez a hajléka sokat mondóan őrzi. 
A hazai meteorológiai munkálkodás erőteljessé válásának volt ő bölcs patrónusa, aki 
belátta, hogy a népek nagy versenyében a tudománj^os és kísérleti intézetek vala
mikor jelentős szerepet fognak játszani és ez a belátás vezette magas irányító műkö
désében. A megtisztelést, amelyet újonnan alakult Társaságunk a díszelnökségre való 
felkérés által a maga részére tőle kért, azzal az érzéssel juttathatta nekünk, hogy ez 
ama munkatársak hálás visszaemlékezésének a jele, akik tudják, hogy munkájuk 
mele tisztelettel körülvett díszelnökünk belátása által tudott csak lehetőséget nyerni. 
Jóindulatú érdeklődése, segíő pártfogása kísérte első próbálkozásainkat, el nem múló 
emlékezésünk fogja kísérni tovatűnt alakját.

Az év végén december hidegében vált meg tőlünk mindörökre igazgatótanácsi 
tagunk, dr. Hoitsy Pál, aki egész munkásságával azt a célt követte, hogy a tudomány
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munkásai által elért eredmények minél szélesebb körben elterjedjenek, hogy a nemzet 
egyetemességének közkincsévé váljanak, hogy a közönség széles rétegeit a lisztul- 
tabb, helyesebb felfogások, az emelkedett álláspont, szélesebb látókör felé lehessen 
vezetni. Őszintén örült annak, hogy mint tudományos társaság megalakultunk, mert 
olyan szervezetet látott bennünk, amely hidat akar verni a kutatások vegykonyhája 
és a tanulni vágyók tömege között. Maradjon közöttünk lelkesítő szelleme, hogy ki
tartással haladjunk a népszerűsítés útján, amelynek ápolását egyik célunkul kitűztük.

A fájdalmas veszteségek mellett a Társaság elmúlt esztendei élete az előző 
évek keretei között mozgott. Alapító tagjaink száma sachsenfelsi Dietrich Alfred 
vezérkapitány. rk. követ és megh- miniszter, ig. tan. tagunk és dr. Róna Zsigmond 
elnökünk alapítása által 19 lett. Az igazgatótanács 3 tagból, majd Hoitsy Pál halála 
óta két tagból állott, 4 levelező és 260 rendes tag töltötte ki a tagállományt, amely 
így számban az előző évhez képest változatlan. A belépések és kilépések egymást 
egyensúlyozták.

A választmány az elmúlt évben hat választmányi ülést tartott, amelyeken a 
folyó ügyek nyertek elintézést.

A Társaság tevékenysége az előző évek mesgyéjén haladva két részre tagozó
dott. Az egyik a folyóiratnak változatlan terjedelemben és nívón való megjelenteté
sére irányult, a másik a lehetőséghez képest előadások tartására.

A folyóirat 800 példányban jelenik meg, amelyből 700 példány azonnali szét
küldést nyer. A 260 rendes tagon kívül 191 csapadékmérő és 34 meteorológiai állomás 
kapja a lapot miniszteri előfizetés folytán, azonkívül 94 magánelőfizetőnk van. 26 
példányt igényel a csereviszony fenntartása a külföldi és belföldi más Társaságokkal, 
külföldi előfizetők részére és tiszteletpéldányok gyanánt szintén 26 lappéldány kül
detik szét, míg 30 példány a Bibliográfiái központ rendelkezésére áll.

A folyóirat tartalmát az elmúlt év folyamán 33 önálló és nagyobb cikk töltötte 
ki 13 szerzőtől, amelyek közül 24-nek a kivonata idegen nyelven is megjelent. A kül
földön napvilágot látó szakkönyvek ismertetésével 13 cikk foglalkozott. 32 kisebb 
közien.ény tárgyalt meteorológ;ai .érdekességeket.

A lap tartalmának biztosításában újabb időbér' mintha valamelyes könnyebbulés 
lenne észrevehető, amely azonban még mindig nem áll a kívánatos fokon. Ennek a 
jelenségnek az oka bizonyos mértékben a nehéz életviszonyok, egy kis közöny, a 
tisztdetdíjak alacsonysága és a csekély olvasótábor. Megvan azonban a remény arra. 
hogy ezek a nehézségek csökkeni fognak és a kedvezőbb körülmények bevárása kitar
tásunktól függ csupán.

Kívánatos lenne, hogy olvasótáborunkkal gyakrabban találkozzunk. E tekintet
bei ismételt mérlegelés tárgyát képezte a folyóiratnak havonta való megjelentetése. 
A havonkinti megjelenés munkatársainknak jelenlegi csekély száma mellett csakis a 
lap terjedelmének felére csökkentésével volna keresztülvihető, ami a folyóirat formá
jának a megváltozását is szükségképen maga után vonná. Ha azonban e két nagyon 
lényeges körülmény megfontolásán túl jutnánk is, egyelőre a kétszeres fűzési, borítási 
és szétküldési költségeket nem bírnók el. A tagsági díjak befolyásának az utóbbi idő
ben emelkedő irányzata anyagi téren valamelyes biztatást nyújt és ha a tagok száma 
is emelkednék az anyagi akadály a folyóirat gyakrabbi megjelenésénél elesnék. A havi 
megjelentetés azonban még nem jelenti azt, hogy a közönség széles rétegeinek a 
támogatását tudtuk volna biztosítani. Csak egy lépést jelentene azon az úton, amely 
a nagyközönség felé vezet. Ami a közönség nagy részére a legnagyobb érdeklődést 
keltené, a folyó időjárással, lapunk természetszerűleg nem foglalkozhatik, erre a napi
lapok nyújtanak egyetlen lehetőséget. A jövőre vonatkozólag az érdeklődés felkelté
sében a meteorológiai tünemények iránt az iskolának döntő szerep jut. Ezért kell 
elsősorban a mindenféle neveléssel foglalkozók érdeklődését megnyerni, mert a többi 
közönség csak rajtuk keresztül közelíthető meg.

Az előadások tartása az elmúlt évben jelentőségében a folyóirat mögött vissza
maradt. Az előbbi közgyűlés óta előadást tartott:
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Marczell György met. int. alig. Hegy és völgy napsütése címmel.
Szolnoki Imre: A hosszúlejáratú prognózis úttörői címmel.
Dr. Réíhly Antal: Törökország meteorológiai szolgálatának megszervezővé 

címmel.
Rádióelőadások a Társaság rendezésében nem voltak, mert eredetileg a kultusz

minisztérium és a földmívelésügyi minisztérium előadássorozatába akartunk beillesz
kedni. Miután azonban a kultuszminisztérium a vidék szükséges rádiófelszerelésével 
nem lett készen, a földművelésügyi minisztérium pedig rengeteg tárgya miatt a 
meteorológiának több helyet nem adhatott, mindössze egy meteorológiai tárgyú elő
adás volt, amelyet dr. Sávoly Ferenc adj. t. tagtársunk tartott. Az új közgyűlési évben 
a Társaság újra a saját rendezésében fogja a rádióelőadásokat megtartani.

Az érdeklődés fokozása érdekében kérelmeztük az időjárási térképeknek több 
helyen való kifüggesztését, amely kérést a meteorológiai intézet igazgatósága nagy 
megértéssel fogadott.

Jelentésem záradékául a hála és elismerés szavaival kell megemlékeznem 
Mayer János m. kir. földmívelésügyi és dr. Klebeisberg Kuno m. kir. kultuszminiszter 
urak őnagyméltóságáról, akik társaságunkat az elmúlt évben az előző évihez hasonló 
összeggel segélyezték. Köszöretünket küldjük Fraunhoffer Lajos, Keller Oszkár, 
Konkoly Thege Miklós és Siha József uraknak, akik Társaságunkat adományban 
részesítették.

Jelentésem bezárásául a Társaság nevében igaz köszönettel fordulok dr. Steiner 
Lajos meteor, intézeti igazgató úrhoz, aki az igazgatói szék elfoglalása után Társa
ságunknak az Intézetben továbbra is menedéket nyújtott és apróbb-nagyobb kérésein
ket mindig meleg jóindulattal intézte el.

A főtitkári jelentés tudomásulvétel után főtitkár a bíráló bizottság következő 
jelentését olvassa fel a Duna-Tiszaközi Mezőgazdasági Kamara pályázatára beérke
zett pályamunkáról:

Jelentés
a Duna-Tiszaközi Mezőgazdasági Kamara által kitűzött pályakérdésre beérkezett

munkáról.

Alulírottak, mint a pályamunka megbírálására kiküldött bizottság tagjai, az 
alábbiakban terjesztjük jelentésünket a Magyar Meteorológiai Társaság választ
mánya elé.

Beérkezett egyetlen egy pályamunka, mely a Duna-Tiszaközi Mezőgazdasági 
Kamara által kitűzött két kérdés közül a másodiknak megoldását választotta fel
adatául, amely így hangzik: „Lehet-e emberi beavatkozással és ha igen, mily módon 
és nnly irányban, az alföldi mezőgazdálkodás biztosabb alapokra fektetése érdekében, 
az éghajlati viszonyokra befolyást gyakorolni.“

A bizottság elsősorban megállapítja, hogy a „L’homme est une volontée servie 
par une intelligence“ jeligés pályamunka a pályázati hirdetmény alaki feltételeinek 
teljesen megfelel.

A munka — nem számítva a felhasznált irodalom lajstromát és a tartalom- 
jegyzéket — 589 negyedíves oldalra terjed és két főrészből áll, melynek elseje az 
éghajlat és időjárás mesterséges úton való módosításának lehetőségével foglalkozik, 
másodika pedig azokat a tanulságokat tárgyalja, amelyek a mesterséges időbefolyá- 
solásból a Magyar Alföldre levonhatók.

A munka íőképen foglalkozik: a) a szárazság leküzdésével, b) a sok eső kor
látozásával, c) a jégeső elleni védekezéssel, d) a fagykárok elhárításával, e) a villám
veszedelem csökkentésével.

Alulírottak egyhangúan azt a véleményüket nyilvánítják, hogy a pályadíj a 
szerzőnek kiadandó és ezt a javaslatot a következőkkel okolják meg.

A szerző tanulmányában komoly, tudományos, kimerítő munkát végzett, nagy
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irodalmi tájékozottsággal rendelkezik és a legújabb felfogásokat és kísérleteket is 
ismerteti. Az anyagot történeti és elméleti szempontok szerint dolgozza fel, azután 
kritikát gyakorol az egyes eljárások fölött és végül a gyakorlati alkalmazásra tér át 
a magyar viszonyokra való tekintettel. Stílusa választékos, nyelvezete magyaros.

Nem hallgathatjuk el, hogy — mint minden munkának — úgy a szóban levőnek 
is varrnak fogyatkozásai. Igaz, hogy tárgjó hiba alig van, de bizonyos, hogy az egyes 
részek terjedelme között nagy aránytalanság mutatkozik. így például erősen túlteng 
a villámhárító berendezéséről szóló VII. szakasz, mely 10S oldalt foglal el, amihez 
még a IV. szakaszban ugyanerről a tárgyról 42 oldal jár, úgy hogy ennek a témának 
a munka negyedrészét szenteli. Ennek oka valószínűleg abban keresendő, hogy a 
szerző — mivel egyéb csapások elleni küzdelem kevesebb pozitív eredménnyel jár — 
azokra terjeszkedik ki részletesebben, ahol az emberi beavatkozás nagyobb sikerrel 
biztat. így például behatóan tárgyalja a fagykár elleni védekezést is, de ebben szeren
csésebben találta el a keretet.

Továbbá nem hagyhatjuk megemlítés nélkül, hogy a munka felépítése, belső 
szerkezete miatt hivatkozások, ismétlések igen gyakoriak, ami az áttekinthetőség 
rovására esik és a munka terjedelmét mód felett megnöveszti. Azonban erre magyará
zatot szolgáltat az a körülmény, hogy a hatalmas anyag gazdaságos feldolgozására 
nem állott szerzőnek elég idő rendelkezésére a pályázat kihirdetése óta

Nehezebb javaslatunknak az a része, amely az igen terjedelmes munka kiadá
sára vonatkozik. Egyes fejezeteket ugyan a Meteorológiai Társaság rövid változta
tásokkal folyóiratában készséggel közzé tehet, de mivel a bizottság azt véli, hogy a 
Duna-Tiszaközi Mezőgazdasági Kamara célja azt volt, hogy ezzel a pályázattal össze
foglaló, rövid, közhasznú művet adjon az érdeklődő gazdaközönség kezébe, javasolja, 
hogy a Mezőgazdasági Kamara bízza meg a szerzőt munkájának átdolgozásával, 
nevezetesen kérje föl néhány szakasz megkurtítására és egy-két fejezet megfelelő 
kibővítésére, így pld. a magyar kiima és a terméseredmények kapcsolatának beiktatá
sára, az erdősítés kérdésének részletesebb méltatására, végül a védekező eljárások 
rentabilitásának számszerű feltüntetésére. Erre annál is inkább érzi magát a bizottság 
indíttatva, mert meggyőződése szerint kár lenne a munkában rejlő sok értéket kiadat
lanul hevertetni, illetőleg az érdekelt körök tudomására nem hozni. A bizottságnak 
egyes taggai szívesen szolgálnak tanáccsal a szerzőnek az átdolgozás munkájában.

Budapesten, 1928. évi március hó 24-én.
Dr. Róna Zsigmond s. k. Dr. Sávoly Ferenc s. k.
Fraunhoffer Lajos s. k. Kemény Szilárd s. k.

Marczell György s. k.
A sértetlen jeligés levél felbontása után kitűnik, hogy a pályamű szerzője 

dr. Aujeszky László társulatunk titkára, akinek elnök meleg üdvözlő és buzdító szavak 
kíséretében a hallgatóság tetszésnyilvánítása közben nyújtja át a 400 pengős pályadíjat.

A számvizsgáló bizottsági jelentés és a pénztárosi felmentvény megadása után 
elnök a Társaság köszönetét tolmácsolta a bizottság eddigi munkájáért és a követ
kező közgyűlési évre számvizsgálókul felkéri Csernó Geyza, dr. Litt ke Aurél és Tóth 
Géza Lajos urakat.

Következő tárgysorozati pont a választmány indítványa az alapszabályok 28. §-a
e) pontjának módosításáról. Az említett bekezdésre a választmány a következő módo
sított szöveget javasolja: „A szerkesztő a választmány utasításai szerint a Társaság 
hivatalos lapját szerkeszti. Szerkesztővé választható a Társaság bármely tagja, tehát 
a tisztikar és a választmány valamely tagja is.“ A közgyűlés a módosítást elfogadja 
és megbízza a választmányt az m. kir. belügyminiszter úr őnagym. jóváhagyásának 
kieszközlésével.

Ezután a szavazatszedö bizottság terjeszti be a jelentését. Leadatott összesen 
25 szavazólap. A jelentés szerint megválasztattak: elnökké: dr. Róna Zsigmond; 
alelnökké: dr. Cholnoky Jenő és Tolnay Lajos; főtitkárrá: dr. Mille Alfréd; titkárrá:
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dr. A u j e s z k y  László; szerkesztővé: dr. Róna Zsigmond; pénztárossá: Bacsó Nándor; 
ellenőrré: Keller Károly; könyvtárossá: Endrey Elemér, ügyésszé: dr. Kneffel József. 
Választmányi tagokká választattak: P. Angehrn Tivadar, dr. br. Harkányi Béla, dr. 
Kerpely Kálmán, dr. Magyary Zoltán, dr. Mihók Ernő, dr. Pékár Dezső, dr. Szilber 
József, dr. Tangl Károly, dr. Tass Antal, dr. gr. Teleki Pál. Vidékiek: Kimer Pál, 
Orosháza, dr. Thóbiás Gyula, Alsófüged. Póttagokká megválasztattak: Ehmann Tiva
dar, dr. Sz. Kovács József, dr. Lengyel Géza.

Elnök a felsorolt tisztikari és választmányi tagokat megválasztottakká nyilvá
nítja és bejelenti, hogy miután dr. Kneffel József az ügyészi tisztségről lemondott a 
Társaság ügyészévé a második jelölt dr. Vidovich Ödön választatik meg. A közgyűlés 
a bejelentést helyeslőleg tudomásul veszi és dr. Réthly Antal indítványa értelmében 
úgy határoz, hogy a póttagok meghívásáról adandó szükség esetében a választmány 
fog dönteni.

Felszólamlás a választásokkal kapcsolatban nincsen. Elnök megállapítja, hogy 
a közgyűlés tárgysorozata ki van merítve, szívélyesen megköszöni a megjelentek 
lekötelező érdeklődését és a közgyűlést bezárja.

Budapest, 1928. évi április hó 24-én.
Dr. Hille Alfréd.

A METEOROLOGIAI INTÉZET KÖZLEMÉNYEI
Éjjeii prognózisszolgálat. A legtöbb országban, ahol rendszeres légi közlekedés 

van, annak érdekében a meteorológiai intézetek éjjeli prognózisszolgálatot rendeztek 
be. Sőt vannak olyan intézetek is, ahol állandó proginózisszolgálat van és a mintegy
2—4 óránként gyűjtött adatok alapján kísérik figyelemmel az időjárásnak sokszor 
egészen váratlanul beálló igen gyors változásait. Intézetünkben április óta folynak a 
kísérletek az éjjeli prognózisszolgálat meghonosítása körül és nagyon örvendetes, 
hogy a földmívelésügyi minisztérium, felismerve ennek a kérdésnek nagy hordereiét, 
készséggel adta meg az ahhoz szükséges anyagi eszközöket. így lehetségessé vált 
szerény keretek között egyelőre ideiglenesen biztosítani az éjjeli prognózisszolgálatot; 
ha ez állandósítható lesz, hazánkban is naponta kétszer lehet majd kiadni az időjárási 
napi jelentéseket és a várható időt is nagyobb valószínűséggel és pontossággal állapít
hatjuk meg.

Hazai állomásaink közül az intézet felkérésére a következő állomások vállalták 
el az esti hét óiai sürgöny leadását: Szombathely, Keszthely, Pécs, Szeged, Debrecen 
és Eger. Észlelőink este a következő kulcs szerint adják le észleléseiket:

B B B S Z  E F T T J  /? rt Cs
Ebben a kulcsban tehát bennfoglaltatik a légnyomásnak 0°-ra és tengerszínére 

átszámított értéke, a szél iránya és ereje, a levegő hőmérséklete, a felhőzet, az 
elmúlt időjárás jellege, valamint a barometrikus tendencia hajlama és értéke, 
továbbá a reggel 7 órától estéli 7 óráig a lehullott csapadék mennyisége.

Felkérjük tisztelt fent említett munkatársainkat, hogy a másnap reggel feladandó 
újabb sürgönyükbe az este 7 órakor mért csapadékmennyiséget is okvetlen vegyék 
fel. Tehát, hogy ha este 7 órakor még esik, vagy utána újból esett volna, akkor a 
reggel megsürgönyzendő csapadékadat: az esti adat és a reggel mért adatnak össze
adása után nyert összeg, egészekre kikerekítve.

Pl. Eger este 7 órakor 3-7 mm.-t mért volna, akkor az esti sürgönyben 0-4 mm.-t 
ád. de reggel 7 órakor újból mért 2'4 mm.-t, akkor 37 +  2'4 mm. =  67 mm., a sür
gönybe tehát 06 mm. jön; az ívbe azonban az előző napra 67 mm. jegyzendő be. 
Igen kérjük észlelőinket, hogy a csapadék bejegyzésére nagy ügyeimmel legyenek, 
nehogy a kétszeri mérés következtében az ívből véletlenül kimaradjon a csapadék egy 
része. Figyeljünk arra, hogy a sürgönyben csak egészekben adjuk le a csapadékot, 
de az észlelési ívbe tizedmilliméterekben jegyezzük be. R A.
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KÜLÖNFÉLÉK

Jégeső Budapesten. 1928. június 6-án 
délután 1 óra 15 perckor a szemhatár 
északnyugati táján sötét felhők verődtek 
össze, melyek zivatarnak kitörésével fenye
gettek. Csakugyan 1 óra 20 perckor hallat
szott az első dörgés. Ekkor a felhők 
alakját még látni lehetett, de nyomban az 
égbolt és a légkör egyszerre átlátszatlan 
egyszínű szürke képet öltött és az eső 
megeredt. Kezdetben gyengén szitált, 25 
perckor sűrű cseppekban esett, majd kb. 
5 percig erős zápor és jégeső félelmetes 
módon zuhogott. A jégeső kezdetén a 
barográf egy pillanat alatt merőlegesen fel
szökött kb. 1’4 mm.-rel és 2—3 perccel 
később a tolla ugyanazon a vonáson le
ereszkedett, miáltal a vonás vastagabb lett. 
Nem a zivatarorrhoz hasonló alakot rajzolt, 
hanem utólag úgy látszott, mintha a víz
szintes vonalon függélyes pálcikát rajzol
tak volna. A jégszemek mogyorónagyságúak 
voltak, sűrűn estek, a járdákat és útteste
ket ellepték és még egy félóra múlva is 
halomban feküdtek sokfelé.

A többi autográfok jelzései: a hőmérsék
let hirtelenül süllyedt 26°-ról 17°-ra,'a szél 
2 m.-ről 9 m.-re (mp.) emelkedett, a csapa
dékmennyiség (eső. és olvadt jég) 5 perc 
alatt 13 mm.-re rúgott, tehát 1 mp.-re 2-6 
mm. jutott, ami már felhőszakadásszámba 
megy. A csatornák befogadó képessége sok 
helyütt elégtelennek bizonyult, így pld. a 
Kis-Rókus-utcában hegyipatak módjára foly- 
dogált a víz. 2 órakor kisütött a Nap és 
hamarosan eltüntette a természeti hábor
gás nyomait. A jégeső egyébként lokális 
jellegű volt,

Az itt vázolt meteorológiai jelenség meg
figyelése és elgondolása két megjegyzésre 
késztet. Az első az, hogyan magyarázzuk 
a barométer pillanatnyi felszökését a zápor 
megindulásakor, midőn depresszió nem vo
nult át rajtunk; a barogramm nem konyult 
le úgy, ahogy a depresszió közeledéskor 
szokott lenni és ahogyan a hideg légtöme
gek betörésekor szokott azután hirtelenül 
felmenni. Számbavehető erős szél sem volt. 
Aki a jégszemek sűrű hullását látta, ahogy 
azok egyszerre felülről nagy vehemenciá
val lezúdultak, nem zárkőzhatik el attól a 
magyarázattól, hogy a sűrű jégeső mecha

nikai úton fölülről lenyomta a levegőt és 
hogy ez a mechanikai hatás szöktette fel 
hirtelenül és átmenetileg a barométert. 
Vagyis nem a légkör súlya lett nagyobb, 
csak az alsó légréteg összenyomása emelte 
a barométert pillanatnyilag, amíg a ki
egyenlítődés meg nem történt.

A másik észrevétel arra vonatkozik, hogy 
a sötét, nehéz felhők körvonalai egyszerre 
elmosódtak, mintha a csapadékkiválást a 
felhő egész terjedelmében valamely isme
retlen ok hirtelenül megindította volna. Ez 
a jelenség emlékeztet arra, amit Schmauss 
említ, midőn az ilyfajta folyamatoknak a 
kolloidkémiában tapasztalható jelenségek
kel való rokonságára figyelmeztet.1) Pld. 
valamely kolloidoldat egy sav minimális 
mennyiségének hozzáadása által egyszerre 
zavarossá lesz és a benne feloldott részecs
kék kicsapódnak. Az analógia úgy adódik, 
hogy a felhőben a finoman eloszlott víz- 
testecskék kolloid módjára foglaltatnak és 
a stabilitást bizonyos elektromos feszült- 
ségi állapot — levegő és vízelemek között 
— tartja fenn. Mihelyt eddig ki nem derí
tett okból az elektromos feszültség meg
szűnik, az apró cseppek nagyobb cseppekké 
egyesülnek és lehullanak.

R. Zs.

Christian Wiener születésnapjának 100. 
évfordulója alkalmából (1926. dec. 7.) fia 
Otto Wiener, a lipcsei egyetem nemrég 
elhúnyt tanára, emlékezik meg atyjáról 
egy tartalmas életrajzban. Christian Wie
ner nagyon sokoldalú tevékenységet fejtett 
ki, úgy a mathematika, fizika, bölcsészet 
terén értékes dolgozataival szerzett érde
meket. Élete jórészét a karlsruhei műegye
temen mint az ábrázoló geometria tanára 
töltötte. E folyóiratban csak azért említjük 
őt, mert ő volt az első, aki a napsugárzás 
eloszlását a föld minden földr. szélessége 
számára az egész év folyamán szigorú 
módon kiszámította. Ez az alapvető érte
kezés megjelent a Meteorologische Zeit
schrift 1879. évfolyamában.

x) Lásd bővebben: A. Schmauss „Kolloid
chemie und Meteorologie. Meteorok Zeit
schrift. 1920. évf. 1., 2. füzet. 1—8. old.
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über die Schwankungen der Aufblühezeit.

Unter diesem Titel erschien ein posthumes Werk des gutbekannren Klimatologen 
/. Hegyfoky in der Ausgabe der Ungarischen Akademie der Wissenschaften, welches 
eine Zusammenfassung der langjährigen unermüdlichen Beobachtungen und Unter
suchung dieses verdienstvollen Forschers auf dem Gebiet der Phytophänologie ent
hält. Im Nachlass Hegyfokys fand sich eine Handschrift weit grossem Umfanges mit 
reichaltigem Tabellenmaterial vor, die aber — um die Veröffentlichung zu ermöglichen 
— einer starken Kürzung unterzogen wurde, welche von Dr. L. Steiner und dem Schrei
ber dieser Zeilen besorgt wurde.

In der Einleitung werden nach einer Widergabe der geschichtlichen Entwicklung 
der Phänologie die Arbeitsmethoden der Phänologie besprochen. Nach Darlegung ver
schiedener Irrtiimer, die in der Aufarbeitung der Beobachtungsdaten Vorkommen und 
mehrfach zu falschen Schlüssen führen, bekennt sich Hegyfoky zur Adoptierung jener 
strengen Methoden, die sich die vergleichende Klimatologie zueigen gemacht hat. 
Namentlich wird auf die Notwendigkeit hingewiesen, das Prinzip der Gleichzeitigkeit 
genau einzuhalten. Der Vergleich von Beobachtungsreihen verschiedener Dauer ist 
nicht zulässig, da der phänologische Charakter einzelner Jahrgänge stark mitspielt. 
Ebenso ist die Mittelbiidung von phänologischen Zeitangaben verschiedener Pflanzen
arten zu verwarfen, wenn man die Mittelwerte verschiedener Gegenden vereinigt, da 
jede Pflanzenart an verschiedenen Orten ein anderes Verhalten aufweisen kann.

Sodann wird die Aufblühezeit von 26 Pflanzenarten an 3 ungarischen und 19 aus
ländischen Orten in denselben 10 Jahren (1903—1912) untersucht, u. z. angefangen von 
der am frühesten aufblühenden Haselnuss (Corylus avellana) bis zu der am spätesten 
aufblühenden weissen Lilie (Lilium candidum). Auf Tafel I des ungarischen Textes 
(S. 67) ist der durchschnittliche Termin des Aufblühens an 3 ungarischen und einer 
deutschen Station (Darmstadt) zu ersehen.

In einem besondern Abschnitt beschäftigt sich Hegyfoky mit den Schwankungen 
der Aufblühezeit u. z. benützte er hiezu seine eigenen Aufzeichnungen zu Turkeve. In 
Fig. 1 (S. 66) sind die Zeitpunkte von 10 Arter für den 25-jährigen Zeitraum 1892— 
1916 von Jahr zu Jahr graphisch dargestellt. Bei den zeitlich blühenden Arten sind die 
Schwankungen bedeutender, als bei den spät blühenden. Im Ganzen und Grossen sind 
die Kurven parallel, d. h. ein früheres und späteres Eintreten der Blühezeit wäre allen 
Arten gemeinsam, jedoch trifft das nicht genau zu.

Die letzten vier Kolumnen auf Tafel I geben die Schwankungen der Aufblühezeit 
ausgedrückt als Abweichung in Tagen von dem durchschnittlichen Datum u. z. gibt die 
erste Kolumne die mittlere Schwankung berechnet aus mehreren Stationen, die 3 letz
ten Kolumnen die absolute Schwarkung an 3 ungarischen Stationen (Zeitraum 1903—
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1912). Die Grösse der Schwankung nimmt von den früh aufblühenden Arten bis zu den 
spät aufblühenden allgemein ab.

Wie sich die Schwankung von Jahr zu Jahr gestaltet, das wird auf Tafel II für 
die obgenannten 3 ungarischen Stationen in Abweichungen vom mittlern Datum der 
Aufbiühezeit dargelegt, wobei die positive Abweichung ein verfrühtes, die negative 
Abweichung ein verspätetes Eintreffen bedeutet.

Es wurde auch die Frage über die Genauigkeit der mittlern Schwankung für 
kürzere und längere Beobachtungsreihen gestreift; für einzelne Arten ergibt sich ein 
beträchtlicher Unterschied, so z. B. beträgt die Differenz zwischen dem 10-jährigen und 
25-jährigen Mittel bei Pirus malus in Turkeve 10 Tage.

Der Einfluss der Temperatur auf den Zeitpunkt des Aufblühens wurde auf Grund 
der 25-jährigen Beobachtungen (1892:—1916) behandelt. Es zeigt sich allgemein das 
Ergebnis, dass in solchen Jahren, in welchen das Temperaturmittel der Monate März— 
Mai übernormal ist, die Blütezeit früh eintritt und vice versa. In 4 Fällen war diese 
Regel nicht zutreffend und diese Ausnahmen konnten aus dem Verhalten der Tempe
ratur der verausgegangenen einzelnen Monate erklärt werden.

Die Ursachen der Schwankungen in der Blütezeit sind übrigens in der Gesamt
witterung zu suchen. Ausser Temperatur kommen auch Bewölkung, Niederschlag una 
Sonnenschein zur Geltung. Hegyfoky untersuchte die Witterung mit Zugrundelegung 
seiner eigenen 25-jährigen Aufzeichnungen zu Turkeve in zwei Zeitabschnitte getrennt 
u. z. 1. bis zum Aufblühen der Aprikose (Prunus armeniaca) und 2. vom 
Aufblühen der Aprikose bis zum Aufblühen der weissen Lilie (Lilium can- 
didum). Über die Arbeitsmethode gibt Tafel III Aufschluss, wo auf einander 
folgend die Daten der Temperatur (Mittel, Maximum, Minimum), Bewölkung, 
Niederschlagsmenge, Niederschlagstage, Sonnenscheindauer (Jahr) 1909) angege
ben sind u. z. dreitägige Mittel, angefangen vom Tage mit Temperaturmittel über 
0° bis zum Tage der Aufbiühezeit der Aprikose. Es wurden zwei Gruppen gebildet aus 
Jahren mit früher und später Aufblühzeit. Mittleres Datum der Aufbiühezeit der ersten 
Gruppe ist der 29. März und der Zeitraum von dem Beginn positiver Tagesmittel der 
Temperatur beträgt 38 Tage, bei der zweiten Gruppe sind die entsprechenden Zahlen: 
Mittleres Datum 12. April, resp. Zeitraum von positiven Tagesmitteln 46 Tage. 
Ausserdem wurden auch die Tage mit Temperaturminimum unter 0° und die Wärme
summen bis zur Blütezeit in Betracht gezogen. Für die frühe Aufbiühezeit ist 
die rasche frühzeitige Erwärmung entscheidend und auch häufiger Sonnenschein, 
heiterer Himmel, geringer und seltener Regen, Fehlen des Nachfrostes fördern 
das schnelle Aufblühen der Aprikose. Hiebei scheinen die gebräuchlichen Wärme
summen die man vom Zeitpunkt des Tages mit einem Tagesmittel, grösser 
als 0° rechnet, keine entscheidende Rolle zu spielen, denn auch im Falle geringer 
Wärmesummen trifft früheres Aufblühen ein, wenn die Erwärmung rascher vor sich 
geht. Hiebei ist auch der Charakter des vorangegangenen Winters nicht von Belang. 
Frühes Aufblühen kann ebenso nach strengen (1913), als nach milden Wintern (1910) 
erfolgen. Ausschlaggebend ist das Tempo des Erwärmungsverlaufes im Frühling.

Das Zeitintervall zwischen dem Aufblühen der Aprikose und dem der weissen 
Lilie variiert zwischen 49 und 86 Tagen. Die Methode der Untersuchung ist dieselbe, 
wie früher erwähnt. Wieder wurden die 25 Jahre in zwei Gruppen mit kürzern (62 
Tage) und längern Intervall (70 Tage) eingereiht. Die Resultate decken sich mit den 
früher gefundenen. Höhere Temperatur, mehr Sonnenschein, geringere Bewölkung und 
weniger Niederschlag verkürzen den Zeitraum zwischen dem Aufblühen der Aprikose 
und dem der weissen Lilie, und vice versa. Wiederum zeigt sich die entscheidende 
Einwirkung der raschen Erwärmung, die bei geringeren Wärmesummen einen grös
seren physiologischen Effekt ausübt, als die grösseren Wärmesummen bei langsamer 
Erwärmung. Die bekannte These von der Konstanz der alljährlichen Wärmesummen 
für das Aufblühen einer gewissen Pfianzenart findet daher nicht ihre Bestätigung.
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Tafel IV ist die Zusammenfassung einer Art Blütenkalenders für Turkeve. In 
der ersten Kolumne sind enthalten die mittleren Wärmesummen aller Tagesmittel mit 
Temperaturen über 0° vom 1. Januar angefangen, in der zweiten und dritten Kolumne 
die exlremen Abweichungen vom Mittelwert, in der vierten Kolumne die mittlere 
Abweichung, ausgedrückt in Perzenten der Wärmesummen. Beachtenswert sind die 
zwei letzten Kolumnen, a) in welchen für 10 Arten die mitlere Aufblühezeit, b) be
ziehungsweise die Zahl der Tage argegeben ist, mit welcher das Aufblühen einer Art 
dem Aufblühen der vorgehenden Art folgt. Letztere sind Durchschnittswerte, von 
denen die Einzelwerte sehr stark abweichen können. So z. B. folgt das Aufblühen der 
Kirsche (Prunus avium) dem der Aprikose (Prunus armeniaca) durchschnittlich nach 
7-4 Tagen, im Jahre 1910 betrug dieser Zeitunterschied 17, im Jahre 1901 bios 1 Tag. 
Die Ursache dieser grossen Abweichungen fand jedesmal in den Abnormitäten der 
Witterung ihre Erklärung, was den Gegenstand von spezielleren Untersuchungen 
bildete. Dr. A. Réthly.

über die Abwehr der Spätfröste. x)

Der Inhalt des ungarischen Textes umfasst folgende Fragen:

I. Physik der Spätfröste.

§ 1. Hauptsächliche Ursachen dei Maifröste: Wetterlage und lokale Abkühlung. 
§ 2. Besondere Bedeutung der Bewölkungsverhältnisse.
§ 3. Ausbildung der Strahlungskälte am Boden. Die atmosphärische Reemission. 
4 §. Symptome für starke Diathermansie der Lufthülle.
§ 5. Die Frostgefahr wird durch gewaltige Strahlungsinversion am Boden hervor

gerufen.
§ 6. Die Grenzen der nächtlichen Abkühlung.
§ 7. Über „frost-pockets“.
§ 8. Anwendung der Theorie der nächtlichen Abkühlung auf Organe der Pflanzen. 
9 §. Frostgefahr, die durch abnormen Dampfhunger der Luft entstehen kann.

II. Übersicht der zur Bekämpfung der Spätfröste verwendbaren Methoden.

§ 1. Unterscheidung meteorologischer und pfianzenphysiologischer Verfahren.
§ 2. Die Eingriffe meteorologischen Charakters können nur von lokaler Be

deutung sein.
§ 3. Verfahren, die auf die Zerstörung der Strahlungsinversion beruhen.
§ 4. Begriff der Luft-Drainage und Verwertung dieser Erscheinungen für die 

Frostabwehr.
§ 5. Verfahren, die der atmosphärischen Diathermansie entgegenarbeiten.
§ 6. Methode der Beschirmung.
§ 7. Verfahren, die auf den kalorimetrischen Eigenschaften des Wassers gegrün

det sind. „Flooding“ und „spraying“. Verwendung von Kalt- und Heiss
wasser.

Dr. L. Aujeszky. *)

*) Der im ungarischen Texte erschienene Aufsatz des Verfassers bildet einen 
Abschnitt aus einer grösseren Preisarbeit, die unter dem Titel „Die Frage der künst
lichen Beeinflussung meteorologischer Verhältnisse“ bei der Ungarischen Meteorolo
gischen Gesellschaft eingereicht und preisgekrönt wurde.
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Das Wetter in Ungarn im Monat April 1928.

Vom 1—5. und 4—7., sowie vom 10—14. und 15—22. durchqueren Depressionen 
den Kontinent nach verschiedenen Richtungen (SE, E, NNE), Luftdruckmaxima lagen 
meist nur an der Peripherie, Zentraleuropa gelangt nur zweimal zu Hochdruckwetter, 
als vom 6 —10. und vom 22—30. je ein Maximum nach Kleinasien bzw. zum Ural 
Europa überschreitet. In Ungarn ist das Luftdruckmittel um 1 —IV2 mm. unternorrnal, 
die Monatsschwankung betrug 24 mm.

Die allgemeine Unruhe der Wetterlagen drückte auch dem Wetter in Ungarn 
ihren Stempel auf. Die erste und letzte Pentade war übernormal warm, die vierte 
Pentade sehr kühl, die übrigen drei Pentaden ganz wenig unternormal. Die Temperatur
veränderlichkeit mit 2'45° fiel gross aus, vom 12—13. allein trat ein Temperaturrück- 
faU von 9’3° auf, während die grössten Erwärmungen 5° nicht erreichten (4’6° am 1 1 . 
und 3'7° am 25.). 20° überschreitende Tagesmaxima wurden am 1—5., 11—13., 16., 
',17. und 25—30. beobachtet, darunter am 29. und 30. solche über 25° (Szerep 2 8 V2, 
Pécs 27, Csenger, Debrecen, Szeged, Eger etc. 26°). Die Minima wurden meist am 13. 
und 14. beobachtet und reichten nahe an 0 °. Sporadisch war im Lande an 7 Tagen 
Frost beobachtet (9., 1 0 ., 14., 18—22.), Szerep und Debrecen allein zählen 7—7 Frost
tage, während Galyatető (963 m.) deren 11 verzeichnet. Bodennaher Frost, Reif war 
natürlich häufiger, das Radiationsthermometer fiel bis — 7°.

Die Anzahl der übernormalen und unternormalen Tage war einander gleich, da 
jedoch die positiven Anomalien grösser waren als die negativen, fällt das Monats
mittel der Temperatur übernormal aus, die Abweichungen schwanken von +  V20 im 
N und SW bis +  2° im Zentrum. Bezeichnend ist, dass es insgesammt 4 Kühle- und 
5 Wärmeabschnitte gab, jede natürlich von kurzer Dauer.

Den Temperaturänderungen ähnlich gestaltet sich der zeitliche Verlauf der 
Niederschläge, es wechseln kurze Trockenzeiten mit kurzen Regenzeiten. Die Häufig
keit der Niederschläge war genügend (13 Trockentage und 17 Regentage, bezogen 
auf das ganze Land), die Regenmengen aber ungenügend. Mit Ausnahme eines kleine
ren Landstriches im N zwischen dem Gebirg und der Tisza, wo ziemlich ausgiebige 
Summen erreicht wurden (Terény +100%, Eger +54% ), hatte der grösste Teil des 
L< ndes unternormale Mengen, im W, S und E selbst im Mittel mehrer Stationen 
Defizite bis über 25%. Landregentage gab es 4 (6 ., 12., 16., 19.), Trockentage 13. An 
den übrigen 13 Tagen wurde am 13. und 30. mehr als 3U Teile des Landes, an 3 Tagen 
(3., 5. und 17.) mehr als die Hälfte des Landes benetzt. Die Gewittertätigkeit war 
ziemlich lebhaft, im Lande gab es insgesammt an 6  Tagen Gewitter (3., 12., 17., 19., 
29. und 30.), davon die heftigsten am 12., wo Tagesmengen über 30 mm. 
fielen, und am 30., wo an vielen Orten Tagesmengen nahe 2 0  mm. gemessen 
waren. Schnee kam nur einmal am 13. vor (im NE Szerep bis Nyíregyháza), Hagel 
meldeten einige Stationen am 1 2 ., 17. und 19., stürmischen Wind am 13. und 17. Der 
Niederschlagshäufigkeit entsprechend war die Bewölkung mit Ausnahme des Westen 
übernormal, sonnenscheinlose Tage häufig (Pécs 1, Gellérthegy 8  Tage), die Sonnen- 
scheindäuer aber trotzdem ziemlich normal. Auch die Verdunstung schwankte nur 
gering um den Normalwert.

Das heurige Aprilwetter war der Landwirtschaft nicht günstig!, viel Klagen 
wurden laut wegen der grossen Verspätung des Frühlings und wegen der häufigen 
Nachtfröste. Der Niederschlagsmangel fiel weniger ins Gewicht, einerseits wegen der 
kühlen Monatsmitte, andererseits wegen der ziemlich günstigen zeitlichen Verteilung 
der Niederschläge. G. M.



96

Das Wetter in Ungarn im Monat Mai 1928.

Mit Bezug auf Ungarn waren in den Wetterlagen ausgesprochen Depressionen 
vorherrschend. Vom 1—4. Tiefs an der Nordküste des Mittelmeers, Hochs in Nord
europa und Nordafrika, nachher entwickelte sich aus einer am 5. an der Atlantischen 
Küste entstandenen Tiefdruckrinne eine den ganzen Kontinent überlagernde Depression, 
die bis zum 25. mit veränderter Intensität und Lage dem Ansturm atlantischer und 
asiatischer Antizyklonen trotzte, und noch zu Ende des Monates Ungarn in der Gewalt 
ihrer Rückseite hielt. Der Luftdruck in Budapest war um 2-7 mm. unternormal.

Der Luitdruckverteilung zufolge war die Temperatur in Ungarn aussergewöhn- 
unternormal. Budapest hatte gegen 24 überkalten Tagen blos 7 mässigi überwarme 
Tage. Nur die erste Pentade war — ganz gering — übernormal. Die Monatsmittel der 
Temperatur (l%—2/4 unternormal) waren nur 0-8—2-5° höher als die des vorangehen
den Aprils, die Maxima im Mittel nur %° höher als die Aprilmaxima (s. Tafel auf
S. 84). Während aus dem ganzen Lande sporadisch Frost an 7 Tagen gemeldet war 
(4., 10—16.), gab es sporadisch ebenfalls nur 7 Hitzetage (L, 2., S., 16., 19—23 ), dabei 
stieg an 3 Tagen, vom 8—10. die Temperatur an den meisten Stationen nicht über 10°. 
Die Tempelaturveränderlichkeit war nahe normal, Temperaturrückfälle über 5° kamen 
nur einmal vor, vom 7. auf 8., die grösste interdiurne Erwärmung war 4T° vom 29. 
auf 30. Dem heurigen Mai übertreffende Temperaturabweichungen weisen nur 1902 
und 1919 auf, mit ihren Abweichungen von — 2-9, bzw. — 3-9°.

Im allgemeinen waren auch die Niederschlagsverhältnisse aussergewöhnlich, 
besonders was deren Häufigkeit betrifft. Es gab keinen einzelnen Tag, an dem nicht 
wenigstens sporadisch in Ungarn Regen gefallen wäre. Trockentage (mit sporadischem 
Regen) gab es nur 6, Landregentage 4, Regen, die mehr als 3/* des Landes benetz
ten, weitere 4, die die Hälfte bzw. ein Viertel des Landes benetzten 9, bzw. 8 Tage. 
Die Gewitterregen brachten ungewöhnliche Tagesmaxima (50, 40, 30, 20, 10 mm. über
schreitend, an bzw. 1, 2, 1, 4, 6 Tagen), besonders heftig waren die Gewitter am 8., 
wo jenseits der Donau sämmtliche Klimastationen im Durchschnitt 26 mm. erreichten. 
Hagel gab es im Lande an 8, Sturm an 5 Tagen. Von letzteren ist besonders er
wähnenswert der vom 9., bei welchem in Budapest allein über 100 Personen verletzt 
wurden, und selbst im Weichbilde der Stadt gesunde Bäume von 20—25 cm. Durch
messer im Stamm geknicki wurden. Bezeichnend für die Gewittertätigkeit ist auch, 
dass z. B. Magyaróvár 13, Szerep und Eger 10 Gewittertage zählen, viele Stationen 
aber mehr als 5 Gewittertage aufwiesen.

Wegen der heftigen Gewitterregen war die räumliche Verteilung der Regen
summen ziemlich bunt. Trotzdem lässt sich konstatieren, dass der Landstrich, der von 
der SW-Grenze bis zum Bückgebirge reicht, ferner die NE-Ecke des Tieflandes einen 
Überschuss von 20—100 mm., die Westgrenze ganz unbedeutende, das Tiefland jedoch 
bedeutende Fehlbeträge aufweist.

Der allgemeinen Wetterlage entsprechend waren auch die übrigen Elemente. 
Bewölkung, Wind etwas übernormal, Sonnenschein, Verdunstung, insbesondere Boden
temperaturen unternormal.

Frost, stellenweise übernormale Regenmengen, sporadische Hagel und Stürme 
begründen zur Genüge die Klagen des Landmannes. Wenn auch die Schäden, welche das 
Wetter verursachte, geringer sind, als sie im ersten Augenblick momentan erschienen, 
so sind doch die Folgen der Witterung sehr empfindlich, weil sie eine Verspätung von 
2—3 Wochen in der Ernte der Frühsommer früchte hervor rufen. G. M.
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Az idei május kilencediki ciklon Magyarországon.

Május 9-én a reggeli órákban Budapesten szokatlan erejű szélvész dühön
gött. A vihar már hajnalban kezdődött és 8 óra körül eddig még nem tapasz
talt erősséget ért el. Egyidejűleg a barométer oly alacsony állást foglalt el, 
amityenre a nyári félévben még nem volt példa, sőt az nagyon közel jutott 
ahhoz az álláshoz, melyet nálunk egyáltalán mint abszolút minimumot 
ismerünk.

Ez a két körülmény rendkívülivé teszi ezt a meteorológiai jelenséget, 
mely egy barométeres depressziónak — ciklonnak — hazánkon át történt 
vonulását kísérte. A depresszió Olaszország felől jött, északkeletre ment és 
közben mélyebbedett. A légnyomás csökkenése 24 óra alatt nálunk sehol sem 
haladta meg a 15 mm.-t, ami ugyan elég jelentékeny, de páratlannak nem 
mondható. Az érdekesség inkább abban van, hogy ez a depresszió ellentétben 
azzal a tapasztalattal, hogy a depressziók a szárazföldön gyöngülni szoktak 
—• éppen nálunk mélyebbedett, és így módunkban van hazai adatokkal a 
mélyebbedés részleteit fokról-fokra megállapítani. Ez késztetett arra, hogy 
ennek a depressziónak szinoptikai feldolgozásába fogjak, jóllehet a felső réte
gek adatainak hiánya miatt már eleve kevés remény kecsegtetett elméleti 
következtetések levonására.

Előbb a helyzetet és annak változásait akarjuk nagy vonásokban ismer
tetni. A szóban levő depresszió viselkedését követve, az időjárási térképekből 
látjuk, hogy a depresszió az Atlanti-tenger felől érkezve, május 5-én reggel 
a francia és spanyol partvidék fölött van, és hogy 6-án reggel Franciaország
ban, Spanyolországban és a Földközi-tenger nyugati medencéjén a 755 mm.-es 
izobár határolja. 7-én Dél-Olaszországban találjuk, a tirennéi tengeren a 
750 mm.-es izobár veszi körül. A helyzetre nézve jellemző, hogy a magas 
légnyomás egyrészt az Atlanti-tengert, másrészt Oroszországot borítja, és 
hogv e két barométeres maximum között alacsonynyomású csatorna van, 
melyben két depresszió körvonalai vehetők észre, és pedig az egyik Skandi
návia északi szélén (Vardő 746-2 mm.), a másik — melyet most említettünk — 
Dél-Olaszországban.

A következő napon, május 8-án érdekes változás következett be. Ügy 
az atlanti, mint a keleti barométeres maximum erősbödik és Közép-Európa 
felé hatol előre, de egyben az említett alacsonynyomású csatorna — mely 
észak-déli irányban Közép-Európán át húzódik — mélyebb lett és a déli 
depresszió terjedelmében és aktivitásában növekedik. 8-án reggel Itáliát, az 
Adriát, az Alpokat, a Balkán-félsziget és Magyarország nyugati részét a
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750 mm.-es izobár zárja körül és itt nagyobb esőzések indulnak meg. Az izo- 
bárokat 8-án reggel 7 (8) órakor az 1-ső képen tüntetjük fel. Ezen a térképen 
érdeklődésünket csak a déli depresszióra akarjuk összpontosítani. Ez a 
depresszió a mondott időpontban még nem látszik nagyon agresszívnak, mert 
meglehetősen nagy területen kicsiny a nyomási gradiens. A legalacsonyabb 
barométerállás Közép-Itáliában 746 mm. (Firenze 745'9, Róma 746'1), Buda
pesten is csak 750-0 mm. a barométerállás; a depresszió területén erős szelek

l.ábra. Izobárok 1928. május 8. és 9.-én. A sorszám a képek felső balsarkában található.

nincsenek, nagy hőmérsékleti különbségek sincsenek, azonban általános eső
zés van Itáliában, az Adria keleti partvidékén és Magyarországon is. Nálunk 
a légáramlásnak keleti komponense van és ereje gyenge vagy mérsékelt.

A következő, 2-ik képen látjuk a légnyomás eloszlását 8-án este 7 óra
kor. A depresszió északkeleti irányban hatolt előre és mélyebb lett, most már 
a 745 mm.-es izobár keríti be hazánknak jelenlegi egész területét.
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Abból a célból, hogy az európai nagy keretbe beillesszem a magyar- 
országi részletes időjárási helyzetet, a 8-i esti terminusleolvasás alapján 
(9 óra) megszerkesztettem a hazánkbeli szinoptikai helyzetet. (L. 3-ik kép.) 
Ezen a rajzon az izobárok 1 mm.-es közökben haladnak. A depresszió centruma 
Kaposvár táján van (74P5 mm.), tevékenysége már fenyegetőbb jelleget ölt, 
mert a szelek a Dunántúl és a Duna-Tisza közén már viharosak lettek és 
nagyon élesen mutatkozik a szélirány közötti ellentét is a depresszió mellső 
és hátsó oldalán. így Keszthely NW szelet jegyez, Kalocsa, Királyhalom és 
Szeged SE szelet, és pedig 7—8 fokos erősséggel. A hőmérsékletben is meg
van az ellentét, de nem föltűnően, nyugaton 13°, keleten 17°. A barométerről 
megállapítható, hogy az itt helyben süllyedt, és pedig a reggeli terminustól 
az esti terminusig a depresszió útirányában (Kaposvár—Budapest) 6 mm.-rel, 
a széleken kevesebbet. A depresszió nyilván itt lett mélyebb, mert hiszen 
reggel centrumában a legalacsonyabb légnyomás 746 mm. volt.

A depresszió mélyebbedése éjjel tovább tartott, így a budapesti barográf 
egyre süllyedt egészen 9-én reggeli 5 óráig, legmélyebb állása ebben az idő
pontban 737-7 mm. (a tengerszínre átszámítva). Célszerűnek látszik a reggel 
5 órai izobárokat is megszerkeszteni (1. 4-ik kép), ami hazánk jelenlegi terü
letén lehetséges volt 6 barográf felhasználásával (Budapest, Magyaróvár, 
Keszthely, Pécs, Szeged, Debrecen). A depresszió centruma Budapest táján 
van, a legkisebb értékű izobár, a 738 mm.-es körülzárja a Budapesttől Egerig 
terjedő területet és e körül elég sűrűn sorakoznak az izobárok, amelyeknek 
megrajzolását a megcsonkított országon belül 743 mm.-ig lehetett folytatni. 
A depresszió centruma mélyebbedett este 9 órától reggel 5 óráig körülbelül 
4 mm.-rel, lévén abban a legalacsonyabb állás az első időpontban 74P5 mm. 
Kaposvárott, a másodikban 737'7 mm. Budapesten.

Folytatva a helyzet elemzését a 9-i reggeli európai térképen (1. 5-ik kép), 
látjuk, hogy a depresszió magját körülvevő szabálytalan alakú 740 mm.-es 
izobár délen Budapest—Túrkevén, északon Varsó—Tarnopolon megy át. 
Tehát az előző esti térképhez képest az a változás, hogy a legkisebb értékű 
izobár 5 mm.-rel alább ment. Azonkívül konstatálható, hogy a depresszió NNE 
irányban mozdult tovább.

Ennek a reggeli térképnek keretébe tartozik a magyarországi részletes 
térkép, mely a 9-i reggeli 7 órai terminusleolvasások alapján készült. A 
depresszió centruma Miskolc táján lehet, a légnyomás Egerben 738, Kassán 
738-3, Salgótarjánban 738-6 mm. A barométeres gradiens erősen megnöveke
dett, mert nyugaton a barométer már erősen emelkedik, északkeleten még 
kissé süllyed. A legalacsonyabb állás ugyanis Magyaróvárott 1—2 óra között, 
Keszthelyen, Pécsett 3—4 óra között, Budapesten, Szegeden 5 órakor, ellen
ben Debrecenben csak 7 órakor következett be. így a nyomáskülönbség reggel 
7 órakor nyugat-keleti irányban legnagyobb, Bécs—Eger között 10 mm., észak
déli irányban mérsékeltebb, Belgrád—Eger között 6 mm. Ezzel kapcsolatban 
a Dunántúl és az Alföldön erős viharok támadnak, melyeknek iránya a ciklo- 
nos rendszert jellemző, az óramutató járásával ellenkező fordulást szépen 
tünteti fel. A hőmérsékleti ellentét a depresszió két oldalán is jobban kiélése
déit, Bécsben, Magyaróvárott, Pozsonyban a hőmérséklet 6°, ellenben 1 úr- 
kevén, Debrecenben 14°.

Ugyanaznap a depresszió haladása N-felé folytatódott és mélysége is 
kissé növekedett, mert este 7 órakor a Seewarte adatai szerint a legalacso
nyabb állás Vilnában 735"5 mm. Az esti 7 órai helyzetet a 7-ik ábra tárja elénk. 
A következő napon, 10-én reggel Helsinki táján találjuk centrumát 736 1 
mm.-rel.
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A depresszió útját az 1. képen szakadozott vonallal rajzoltak meg és 
centrumának helyét bizonyos időpontokban karikával jelöltük. Mellőzve a 7-i 
reggeli adatot, mert a depresszió helye teljes pontossággal nem volt meg
állapítható, a depresszió vonulási sebessége számára néhány közelítő értéket 
Kaphatunk. 8-án reggel 7 órától 9-én reggel 7 óráig, 24 óra alatt kb. 900 km. 
utat, 9-én reggel 7 órától 10-én reggel 7 óráig, 24 óra alatt kb. 750 km. utat

2. ábra. Izobárok Magyarországon 1928. máj. 8. és 9.-én. A képek sorrendje 
a szöveggel egyezően a felső balsarokban van megjelölve.

futott be, ami hozzávetőleg 11, illetőleg 9 m/mp. haladási sebességnek 
felel meg.

Befejezésül néhány szó a ciklont kísérő jelenségekről és annak kártevé
séről. A meteorológiai intézet regisztráló szélmérő szalagja szerint a szél 9-én 
a reggeli órákban 4 óra 30 percig állandóan SE-ről fújt és gyenge volt. Azután 
iránya E, NE, N, NE-en át NW felé fordult, ami azt mutatja, hogy a ciklon

m a g y a «
tudományos
AKADÉMI A



közepe Budapesttől délre vonult el. Azt nem találjuk beigazolnak, hogy a 
tnélyebbedő ciklon esetén a barométer süllyedése a centrum elvonulása után 
némi ideig még eltartana, mivel a barogramm legalacsonyabb pontja és a 
centrum távozását jelző szélelfordulás idő dolgában egybeesik, illetve a kettő 
között észrevehető időköz nincs.

Budapest a ciklon centrumához elég közel feküdt. A centrum közeledése
kor az állandó SE szél gyengén fújt, amidőn legközelebb volt a centrumhoz, 
kis ideig szélcsend volt, melyet nyomban a jellemző szélfordulás — E-en át 
N-ra — követett. Csak 6 óra 5 perckor erősödött meg a szél, midőn sebessége 
E5 m/mp.-ről 10 m/mp.-re szökött fel. Később néhány órán keresztül viharossá 
fajult és a WNW irányt tartotta meg. Az egyes óraközökben a szélirány és 
sebesség átlagos értékei (Ady Munro) a következők:
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a—4, 4—5, 5—6, 6—7, 7—8 8—9,
SE, 2-6 N, 1-5 WNW, 3-5 WNW 140 u. a . 14-4 u. a. 20-4

9—10, 10—11, 11—12, 12—1, 1—2, 2—3
u . a. 18-2 u . a . 10-9 u . a . 14-0 u. a. 9-0 u . a . 9-9 u. a. 9*0

Legnagyobb átlagos sebességét tehát a szél 8—9 óra között érte el: 
204 m/mp., vagyis 72 km/óra. A Richard-féle cinemograph szerint a momentán 
maximális sebesség 8 óra 45 perckor 25‘3 m/mp.-re emelkedett, ami 90 km/órá- 
nak felel meg. (Lehettek még pillanatnyi erősebb lökések is.) Ez a legnagyobb 
érték, amelyet tapasztaltunk, amióta a meteorológiai intézetben anemográf 
jár (1910. óta).

A szóban levő depresszió rendkívülien alacsonyra nyomta le a barométer
állást; 737-7 mm., mondjuk kereken 738 mm.-nyi barométerállás (a tengerszín 
magasságában) nálunk sem májusban, sem pedig a nyári félévben nem fordul 
elő. Az eddig észlelt legalacsonyabb májusi barométerállás 1910-ben volt: 
745 mm. (tengerszínben), tehát 7 mm.-rel magasabb az ideinél. Sőt, ha tekin
tetbe vesszük, hogy az abszolút évi minimum, vagyis Budapesten 1860. óta a 
legalacsonyabb állás 734*4 mm. (1905. nov. 14., 2 óra), talán kellő világításba 
helyeztük a tárgyalt barométeres depresszió rendkívüliségét.

Ha azt a kérdést fölvetjük, honnan ered a ciklon mélyebbedése, miért 
mélyebbedett az a szárazföldön minálunk, akkor, sajnos, a kielégítő válasszal 
adósak maradunk. Csak annyit sejthetünk, hogy a depressziónak mélyebbe
dése légtömeghiányt jelent, amivel másutt tömeghalmozódás járna együtt. 
A mellett gondolunk arra a cserehatásra, amit régebben a ciklonok és anti
ciklonok között fennállónak véltek s amit S c h m a u s s  „Kohärentes System“ 
elnevezéssel jelölt meg. Tényleg tapasztalhatunk is ilyesmit. Abban a mérték
ben, amint az itt tárgyalt ciklon 8-ától 10-ére 750 mm.-ről 740 mm.-re mélyebbe- 
dik, ugyancsak egyidejűleg fokról-fokra erősbödik az oroszországi és nyugat
ázsiai anticiklon 765 mm.-ről 775 mm.-re (L. a Seewarte térképeit a Föld 
északi félgömbjéről).

Az újabb ciklonelméletek sem nyújtanak arról felvilágosítást. Az idő
járási térképekből ugyan észrevesszük, hogy Nyugat-Európában hideg sarki 
áramlatok hatoltak fokozatosan dél felé és Kelet-Európábán meleg déli áram
latok magasabb földrajzi szélességre, ami mindenesetre élénkebb cirkulációt 
jelent és a poláris fronton a ciklonok megerősödésére ad okot. Amint az való
ban meg is történt. 9-én reggel a barométeres csatornából nyugatra találunk 
alacsony hőmérsékleteket (Aachen 3°, München 1°), attól keletre magas hőmér
sékleteket (Bukarest 20°, Sevastopol 25°); a nagy hőmérsékleti ellentétek a
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meglevő ciklon hatásképességét fokozták. De mindamellett nem tudjuk, mily 
okok működtek közre abban, hogy ezek az ellentétes áramlatok éppen akkor 
ily nagy mértékben érvényesüljenek.

8jC #  *

Visszatérve a fentemlített rendkívüli szélsebességre, könnyen elképzel
hető, hogy az nagyobb károk nélkül nem múlik. A fővárosban az orkán hatal
mas fákat tépett ki gyökerestől, itt-ott kéményeket döntött le, cserepeket, 
téglákat, faldíszeket zúdított le a földre, a járást fölötte megnehezítette, sőt 
embereket is vágott a földhöz. Sok baleset és forgalmi zavar járt a vihar 
nyomában.

A szélvész a főváros környékén is okozott pusztítást és a napilapok sok 
említést tesznek más helyeken bekövetkezett károkról. Kiemelendő, hogy 
8-án1) a depresszió területén országszerte zivatarok jártak, helyenkint nagyon 
jelentékeny záporral, sőt felhőszakadással (Balassagyarmaton 66, Komlósdon 
49, Nagykanizsán 43, Zalaegerszegen 41 mm.-t mértek), melyek több helyütt 
áradásokat (főkép a Sajó és Hernád vidékén) és azoknak következményeként 
a vasúti közlekedésben zavarokat idéztek elő. D r . R ó n a  Z s ig m o n d i.

Esőmennyiség és tengeritermés.

Minél behatóbban foglalkozunk kultúrnövényeink fejlődésével, annál 
jobban meggyőződünk az éghajlati elemek megfigyelésének nagy jelentősé
géről a növény életének, számos jelenségének megmagyarázására. Már több 
ízben volt alkalmam tenyésztő tevékenységem során ezekből az összefüggé
sekből a gyakorlati mezőgazdaság számára is hasznosítható tapasztalatokat 
gyűjteni. Igaz, a magyarországi éghajlat — főkép az Alföldön — nagyon sze
szélyes és kiszámíthatatlan, de úgy vagyunk vele, mint egy szeszélyes nővel, 
akivel jobban boldogulunk, ha alaposan kiismerjük, és ez a megismerés meg
könnyíti aztán szeszélyeinek ellensúlyozását. Tehát reánk nézve is fölötte 
fontos, hogy éghajlatunk sajátosságait minél alaposabban megismerjük és 
ezeknek az ismereteknek a birtokában abba a helyzetbe jussunk, hogy a fajta 
helyes megválasztásával és a talajmívelés alkalmazkodásával az adott viszo
nyok között a lehetőleg legkedvezőbb eredményeket érjük el.

Jelen értekezésemben — melynek megírására engem dr. Réthly tanár úr 
látogatása alkalmával ösztönzött — csupán egy kis fejezetet akarok tárgyalni 
a rengeteg mezőgazdasági éghajlati kérdések halmazából, nevezetesen a 
nyári esőmennyiségnek befolyását a kukoricatermés eredményeire.

Megemlítem, hogy a kompolti vetőmagnemesitő telepen — mely az 
Alföld szélén fekszik — már 10 év óta alaposan figyelembe vettük munkálko
dásainkban az éghajlati tényezők hatását és amint a siker tanúsítja, a föld- 
mívelő társadalom javára. Új fajták termesztésekor vezető elvünk: a száraz
ság elleni ellenállás fokozása.

Ebben az irányban haladva — midőn kultúrnövényeink vízszükségletét 
meghatározni akarjuk — az összes kísérlő mellékjelenségekre ,,a milieu“-re

0 A szekszárdi meteorológiai megfigyelő azt írja, hogy a május 8-i zivatar alatt 
Öcsény felöl ciklon vonult a város déli részén át, fákat tördelve és háztetőket ron
gálva. A tölcsér alakja eleinte egyenes (függőleges), később S-alakú volt, aztán eltűnt. 
(Némelyek szerint ugyanakkor egy kisebb tölcsér is volt látható.)
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is ki kell terjeszteni figyelmünket. így a talaj minemüségét vonatkozásban a 
vízzel, és pedig a fel- és altalajét, a növényzet transzpirációs viszonyait, 
esetleg a transzpiráció csökkentését, mint védekezést a kiszáradás ellen, 
továbbá az eső milyenségét, kisebb vagy nagyobb adagokban való bekövet
kezését, vájjon eső után kiszárító szelek a nedvesség egy részét elhordják-e, 
nemkülönben a növénytest alakját, mely különbözőképen befolyásolja a 
lecsurgó víz levezetését a talajba: szóval, ha mindezeket fontolóra vesszük, 
akkor annak a felismerésére jutunk, hogy a lehullott esőnek puszta milliméter 
száma csak fogyatékos adatot szolgáltat kultúrnövényeink vízgazdaságának 
megállapítására. Valamely növény egész élettartamára szükséges vízmennyi
ségét összefoglaló számadatok nem tekinthetők kritériumnak arra nézve, hogy 
egy bizonyos növényfajtának mívelése adott csapadékviszonyok között siker
rel kecsegtet-e. Mennyi csalódás és pénzveszteség ér bennünket, ha bizonyos 
üzemekben olyan növények termelésére adjuk magunkat, melyek más éghaj
lati területbe valók. Éppen mai napság, mikor a növénynemesítés révén, 
ugyanazon növénynemnél élettanilag élesen megkülönböztetett fajtákhoz 
jutottunk, rendkívülien fontos az újonnan tenyésztett fajták optimális terme
lési feltételeknek a tudása. Másrészt azonban a nemesítőnek jól kell tanulmá
nyoznia vidékének éghajlati viszonyait, hogy új fajták teremtésében munkáját 
hamis irányba ne terelje, hanem hogy az alkalmazkodó képességet a meg
levő időjárási viszonyokhoz a lehetséges tökéletességig fejlessze.

Visszatérve tulajdonképeni tárgyunkhoz, mondhatjuk, hogy a tengeri 
összes vízszükséglete aránylag csekélyebb, mint más kultúrnövényeké. így 
pl. az 1 gr. száraz anyaghoz szükséges vízmennyiség búzánál 330, zabnál 
376, árpánál 310, vörös herénél 310, borsónál 273, tengerinél 270 gr.

Ezek a számok magukban nem adnak helyes képet, mert nem mondják 
meg, hogy az illető növény egyes életszakaira miképen oszlik meg a szük
séglet, mert a gazdát főkép az érdekli, hogy az élet melyik fázisában leg
nagyobb a vízszükséglet. Ez a periódus a tengerinél nálunk július—augusz
tusra tehető, tehát a virágzás és a csőképződés idejére. Ebben az időpont
ban elérte a növény teljes nagyságát és levélzete teljes asszimiláló és transz- 
piráló tevékenységét. A transzpirációt illetőleg kellő világításba helyezi a 
michigani kísérleti állomáson már néhány év óta nyert adat, hogy a levél
felület a kukoricaföld hatszoros területét boríthatná, vagyis 1 katasztrális hold
nak voltaképen 6 kát. hold levélfeíület felel meg. Ez élénken illusztrálja a 
párolgás útján szenvedett vízveszteséget. A kukoricánál még az is járul 
hozzá, hogy legnagyobb vízszükségletének időpontja nagyon messzire esik 
a téli nedvesség idejétől, — ellentétben a gabonaneműekkel, — amiből az őszi 
szántás szükségessége adódik, mint a téli nedvesség konzerválásának egyik 
eszköze.

Gyakran csodálkoztam rajta, hogy a tengeri mily hosszú száraz perió
dust bír el. Ez részben a növény alkotásából érthető. Hatalmas, mélyen 
lenyúló gyökérzete biztosítja részére az altalajból való vízfölvételt, fölfelé 
tartó széles levelei pedig fölfogják a harmatot és a legkisebb esőmennyisé
get, és mint a háztetőről az esőcsatornák, úgy vezetik le a földbe a gyökérzet 
közelében. Ha nyár derekán erős harmat után kukoricaföldön járunk, gyak
ran látjuk a földön a szár körül a nedves foltot. Ügy sejtem, hogy ez a körül
mény járul hozzá az ú. n. léggyökerek fejlődéséhez, amelyek ilyenkor a szár 
tövéből kinőnek, hogy a talajból ezt az alkalmi, de nagybecsű nedvességet 
fölszívják. Szárazság idején a levelek sodródással védekeznek a túlságos 
párolgás ellen, amely sodródást a középső borda mentén ékalakú sejtek köz
vetítenek. Nyáron ezt a jelenséget különösen a csalamádénál észlelhetjük, 
forró időben a levelek összecsavarodnak, hűvös időben pedig kitárulnak.
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Mint mívelési hibát ez alkalommal kell, hogy a töltögetést is szóvá 
tegyük. Már 50 év előtt kárhoztatta Mokry Sámuel ezt az eljárást és azóta 
számos belátó gazda a síma mivelés vízkonzerváíó hatása mellett tört 
lándzsát. Gyárfás „Dryfarming“ című munkájában is meggyőzően mellette 
foglal állást. Amerikában, a legtöbb tengerit termő világrészen senkinek 
eszébe sem jut a töltögetés, holott a mi gazdáink — kevés kivételt leszámítva 
— nem hagynak föl vele.

Alább közlünk néhány adatot, melyet a kompolti növénynemesítő telep 
észlelései alapján az utolsó 8 évből állítottuk össze. A kukoricafaj az általam 
tenyésztett F.-tengeri, mely sárga lófogú kukorica. A talaj humuszos agyag, jó 
erőben levő. A terméseredmények tavasszal morzsolt száraz kukoricára 
vonatkoznak és a későbbi számításokra való tekintettel gr. pro m2-ben vannak 
megadva.

Abból a célból, hogy az előbb említett kérdés értelmében kipuhatoljuk, 
hogy ez a tengerifajta életének melyik fokán reagál leginkább a vízre, a meg
figyelési időszakot két periódusra osztottuk: 1. május—június magában fog
lalják a fejlődési fokozatokat a címerhányásig; 2. július—augusztusra esik a 
virágzás és a termés fejlődése.

Felvetődnek a következő kérdések:
1. Van-e összefüggés az esőmennyiség és a kukorica terméseredménye 

között?
2. A szóban levő fajta és a kísérleti hely számára a május—júniusi vagy 

a július—augusztusi esők vannak-e nagyobb jelentőséggel?
3. Mennyi havi esőmennyiség szükségeltetik a F.-kukorica számára a 

kritikus periódusban a lehetséges legnagyobb terméseredmény eléréséhez?
A következő táblázatban következnek az észlelt esőmennyiségek a növe

kedő tengeritermés sorrendjében, a 3. ábra pedig rajzban tünteti fel az egyes 
esztendőkben egyrészt a termés nagyságát, másrészt az esőmennyiséget a 
különböző időszakokban.

Év — Jahr

/. Tábla. —

Tengeri termés 
gr pro m2 
Maisertrag

- Tabelle /.

Esőmennyiség 
Máj., Jún.

mm — Regenmenge mm 
Júl., Aug. Máj. 1.—Aug. 31.

1923 ................ ........ 149 67-3 19-2 86-5
1926 ................ ........ 197 270-5 85-6 356-1
1922 ................ ........  241 39-6 50-8 90-4
1921................ ........  244 112-3 80-9 193-2
1920 ................ ........  248 35-0 169-1 204-1
1924 ................ ........ 271 92-7 124-5 217-2
1927 ................ ........  274 109-6 143-8 253-4
1925 ................ ........ 345 76-0 166-5 242-5

Már a grafikonnak puszta megtekintése is tanúskodik arról, hogy a
tengeritermés és a július—augusztusi esőmennyiség között kapcsolat van,
és pedig oly értelemben, hogy az egymáshoz tartozó értékpárok eltérései a nor
mális értéktől egyenlő jelüek. Hogy a megegyezés pontosságát megállapítsuk, 
arra a célra felhasználjuk a korrelációs tényezőt, melynek kiszámítására 
B r a v a is  már 1846-ban adott képletet. Ha a szóban levő két sorozatban x  és y  
jelentik az illető eltéréseket a számtani középtől, akkor a korrelációs tényező 
r  =  2  ( x  y ) : n  ox Gy é s annak középhibája m  =  1 —r2: Y n, ahol n az évek száma 
=  8. A sorozat rövidségére való tekintettel gx —  Y ^  x 2 : Y n ~ l  és oy  =  Y ^ y 2 : \ n - l  •
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3. ábra. Tengeritermés és esőmennyiség egyes években.

A korrelációs tényező részére a következő értékeket kapjuk:
1. M ájus— jú n iu si esőm ennyiség és ten g erite rm és k ö z ö tt . .  r x = — 0-214 +  0-337
2. Jú liu s— augusz tu si ,, ,, ,, „ . . r2 =  +  0-691 +  0.185
3. M áj. 1— aug. 31. ,, „  ,, „  r 3 =  +  0-249 _+ 0-331

Aránylag nagy a korrelációs tényező értéke a 2. esetben,1) ami a július— 
augusztusi esők döntő hatását a tengeritermésre kidomborítja.2) Természete
sen a számítás alapjául szolgáló 8 év nagyon rövid időszak arra, hogy abból 
már végleges véleményt alkossunk. Azonban a számítási eredmények jó újj- 
mutatásul szolgálnak arra, hogy csakis a 2. esetben várhatunk reális össze
függést, mert a korrelációs tényező körülbelül négyszer nagyobb a közép
hibánál és semmiképen az 1. és 3. esetben, amikor a korrelációs tényezők 
aránylag kicsinyek és nagyobb hibával vannak megterhelve.

A lehető legnagyobb eredményt várhatjuk a kukoricatermésben, amidőn 
a kritikus két hónapban, július és augusztusban együttvéve kb. 120—140 mm. 
eső esik. A nálunk széliében elterjedt parasztregula, mely szerint „ha meg
ázunk aratáskor, lesz kukoricánk“ tapasztalásból merített valóságot fejez ki.

Mezőgazdaságunkra nézve nagyon értékes volna hasonló megfigyelése
ket nemcsak a tengerire, hanem más kultúrnövényekre és azoknak nemesített 
fajtáira kiterjesztve, a jövőben következetesen folytatni. 20 évi, esetleg még 
hosszabb megfigyelési sorozatok matematikailag is biztosabb eredményekre 
vezetnének. Látjuk, hogy még rövidebb megfigyelési sorozatokból is becses 
újjmutatást kaphatunk. Melegen ajánlom hazai szakférfiainknak, akik a növény
nemesítés és kísérletügy terén működnek, hogy hasonló vizsgálódásokkal 
hozzájárulnának a meglevő fajtáknak a nekik megfelelő klímakerületbe való 
besorolásához.

A gazda nagyon hálás lesz minden reális támpontért a fajtáknak nehez 
megválogatásában, és ha az itt előadott szempontokat nyomatékkai képvisel
jük, az idegen vetőmaggal néha balul végződő próbálkozások is meg fognak

Fleischmann Rudolf.

!) Roener és Orplial szerint a korrelációs tényező fokozatai: 0— .hi^ , zik:n.n 
korreláció; 0-1—0-25 nagyon gyenge; 0-25—0-5 gyenge; 0-5—075 felismerhető, 0 75 0 9 
nagyon felismerhető; 0-9—1 tökéletes a megegyezés. „ ,

2) Az idei július—augusztusi aszály sajnálatos módón megerősíti azt.
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A repülőgépek veszélyeztetése a villám által.
A légi jármüvek készítése, de különösen azoknak forgalmi eszközzé való kifej

lődése óta ismételten vita tárgyát képezte az a kérdés, hogy mekkora a légi járműnél 
a villámcsapás veszélye. Ezzel a kérdéssel foglalkozott nemrégen H. Markgraf is az 
Annalen der Hydrographie und Mar. Meteorologie mult év szeptemberi füzetében.

Szerinte, bár többször lehet hallani repülőgépet ért villámcsapásokról, nem 
igazolódott be egyetlen esetben sem, hogy valamely repülőszerencsétlenségnek ez lett 
volna az előidéző oka. Kalwagen norvég meteorológus lezuhanását és egy Juist mellett 
történt repülőbalesetnél kezdetben a villámra gondoltak, de később az a nézet kere
kedett felül, hogy ezekben az esetekben is más légköri okok, elsősorban nagyméretű 
örvénylések idézték elő a katasztrófát. A kétségtelenül megállapított esetek hiányából 
azonban nem szabad arra következtetni, hogy a repülőgép mentes a villámcsapás 
veszélyétől, viszont ez a veszély akkor sem tülnagy, ha a gép zivatarfelhők közelében 
repül.1)

Mindenekelőtt nem állja meg a helyét az a feltevés, mintha a repülőgépbe csak 
akkor üthetne be a villám, ha a gép eső által a földdel vezetőleg össze van kötve, 
úgyhogy a magasban a földfelszín elektromos állapotával bír. Az eső nem tud ilyen 
vezető összeköttetést létesíteni. A kérdés helyes megvilágítása a következő régebbi 
és újabb kutatások és megfigyelések alapján eszközölhető.

Derült, nyugodt időben megközelítőleg egyenletes, csak kisebb ingadozásoknak 
alávetett íeszültségkülönbség áll fenn a légkör és a föld között, aminél utóbbi negatív 
előjelű töltéssel bír. A feszültség értéke 50-—500 Volt méterenként. A föld körüli 
elektromos mezőben ionok imbolyognak, mint az elektromosság hordozói, töltésük 
előjele szerint fel- vagy lefelé, gyenge áramot képezve.

Ha felhők, de különösen zivatarfelhők lépnek fel, a légkör elektromos állapota 
nagymértékben bonyolódik, mert a felhőkben még kétségtelenül ki nem derített módon 
hatalmas töltés halmozódik fel, amelynek előjele lehet pozitív vagy negatív. Ilyenkor 
a felhő és a föld közötti vagy két ellentétes előjelű töltésű felhő közötti feszültség 
eléri a 10.000 Volt többszörösét méternyi távolságon. Az elektromosságot hordozó 
ionok, amelyek a kiegyenlítő áramot fenntartják, és amelyek a feszültség növekedésé
vel mindig gyorsabban mozognak, végre olyan sebességet érnek el, hogy az útközben 
talált semleges töltésű molekuláktól is szakítanak le elektromos részecskét és ennél 
a folyamatnál létrejön a fénylő kiegyenlítő áram, a villámlás.

A repülőgépnek van saját töltése is. A motor működése folytán a gép negatív 
töltést nyer és egyes esetekben elképzelhető lenne az is, hogy saját töltése miatt csak 
a gép és felhő között jöhetne létre a villám, nem pedig két felhő, vagy a felhő és a 
föld között. Miután azonban a gép saját mezejében a feszültség csekély, a géptől 10 m. 
távolságban csak 900 Volt/m. és 30 m. távolságban 100 Volt/m., ami már a derült idő 
rendes állapota, az említett veszedelem nem nagy. Vannak azonkívül motorok, amelyek 
jóval kisebb, elenyésző töltést adnak csak a gépnek.

Az igazi veszélyt az jelentené, ha a gép a villám útjának közelébe kerülve, erre 
valamilyen vonzó hatást fejtene ki. Ennek a kérdésnek a mérlegelésénél szem előtt 
kell tartani, hogy a kisülés még akkor is bizonyos kisülési, lappangási időt igényel, 
ha a szükséges feszültség már megvan. Már most a repülőgép az esetek túlnyomó 
többségében a rohamosan gyorsuló kiegyenlítő áram alakulását zavarja, néha meg is 
szakasztja, de minden esetben egy pillanat alatt túl van rajta és mindenütt változtatja,

x) Amerikában W. R. Gregg (Aeronautical Meteorology) azt írja, hogy sokszor 
ütött be villám repülőgépbe, egyes esetekben végzetes következményekkel, de nem 
szól arról, hogy voltak-e kétségtelenül megállapított esetek.

E sorok írója maga is látott szikranyomokat zivatarokon keresztüljött gépeknél 
kábelolvasztás, pörkölődés stb. formájában.
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alakítja a meglevő mezőt. Ha a gép a feszültségváltozás főirányában repülne, tehát 
a földtől a felhőbe, vagy egyik felhőtől a másikhoz, soká időzne a kiegyenlítő áram 
útjában, akkor nagyobb volna a veszély, de rendesen épp erre az irányra merőlege
sen történik a repülés, ezért a villámcsapás veszélye nagyon csekély.

Tekintet nélkül azonban erre a kis veszélyre, az óvatosság feltétlenül ajánlatos. 
Az erős légörvénylésen és a nehéz csapadékon kívül, amely zivatarfelhő alatt fenye
get, a közelben lecsapó villám szikrát indukálhat a gépben, amely szintén végzetes 
következményekkel járhat. Fel- és leszállásnál a villámcsapás veszélye nagyobb, mint 
fenn a levegőben. Így amennyiben a szembejövő zivatart kikerülni nem lehet, lelki- 
ismeretes meteorológus csak azt a tanácsot adhatja a pilótának, hogy idejében szálljon 
le, vagy forduljon vissza. Dr. H. A.

A  A  ▼  A  T A T A  ^  A  ^  A  A  *

A fagykárok ellen való mesterséges védekezésről.1)
III. A különböző fagyvédő eljárások részletes tárgyalása.

A lágy kár ok megelőzése növényfiziológiai úton.

1. §. Említettük, hogy a fagyeilenes intézkedések egy része nem időjárás
módosítás útján igyekszik célt érni, hanem növényélettani beavatkozások révén. 
Bárha ezek az eljárások nem tartoznak a dolgozatunk szorosan vett tárgykörébe, 
néhány szóval meg kell róluk emlékeznünk. Ezért ideiktatjuk az idevágó jelentősebb 
beavatkozások ismertetését. Nevezetesen a növényi fejlődés késleltetésére használt 
fehér védőporokról, a Thiessen-íé\e védőburokról, és a mesterséges hófelhalmozásról 
emlékezünk meg; azután pedig a fagy utáni permetezésről ejtünk néhány szót.

2. §. A tavaszi növényfejlődés hátráltatására alkalmas minden olyan eljárás, 
amely a Napból érkező sugárzó hőt távoltartja a növényi részektől. Ezek tavaszi 
ébredésében ugyanis az a melegmennyiség visz szerepet,' amelyet a napsugárzásból 
elnyelnek. Ha tehát sikerül ezt az érkező hősugárzást reflektáltatni, akkor a növényi 
ébredést elnapolhatjuk. Fehér színű port a hősugaraknak ilyen célból való vissza
v e ré s é re  már a múlt század utolsó évtizedében használták Franciaország egyes 
részein, így például Montpellier vidékén.

Amerikában az a terv merült fel, hogy fehér mészport kell a növényekre hin
teni. Ezt megfelelő permetezések útján juttathatjuk a növényekre. Az eljárás nem 
költséges és könnyen végrehajtható; de hogy mennyire hatásos, arra nézve ezidö- 
szerint még nincsenek megbízható adatok.

3. §. A. H. Thiessen, Colorado-i fagyspecialista azt javasolja, hogy a féltett 
gyümölcsfára kora tavaszkor vízálló anyagból készült védőleplet (amint ő nevezi: 
„süveget“) borítsunk. Ez a védőlepel nemcsak a fa egyels részeinek az éjjeli kisugár
zását van hivatva mérsékelni, hanem épúgy hivatva van a napsugárzást is távoltartani. 
Thiessen szerint evvel el lehet érni, hogy a leborított farészek napsütés alkalmával 
alig abszorbeálhassanak sugárzó hőt, olyannyira, hogy hőmérsékletük ilyenkor sem 
emelkedhetik lényegesen a levegőhőmérséklet értéke fölé. Ez a hatás visszatartja a 
fát a korai rügyfakasztástól, és ilyeji módon elérhetőnek látszik, hogy a veszedelmes 
fagyos éjjelek beköszöntésekor a fa még ne szenvedhessen kárt. A Thiessen-féle 
„hood“-ot temészetesen mindaddig a fán kell hagyni, míg az évszak annyira előre
halad, hogy a fagyoktól már nem kell rettegnünk.

x) A Duna-Tiszaközi Mezőgazdasági Kamara által jutalmazott pályamunkából 
szemelvényként közölt részletnek a folytatása.
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4. §. A leginkább elterjedt, de korántsem legmegbízhatóbb növényfiziológiai 
célzatú beavatkozás a mesterséges hófelhalmozás, amelyet gyümölcsfák aljában abból 
a célból űznek, hogy a rügyfakadást késleltessék. A gyökérzet felett felhalmozott, 
sőt gyakran a talajba belevert hótömbök célja az, hogy a gyökértemperatúrák ala
csonyan tartása útján biztosítsa a rügyezéis elhúzódását.

Erre a tengerentúli gyümölcsösökben olyan elterjedt eljárásra nekünk idegen
kedéssel kell tekintenünk; először is azért, mert a mi viszonyaink közt a tavaszi 
fagyveszedelmes időben aligha áll már hó rendelkezésre, másodszor pedig, mert 
magát az eljárást oly kiváló szakember ítéli el, mint W. J. Humphreys. Az ő véle
ménye szerint ugyanis a magasabban lévő faágak igen alacsony gyökértemperatúra 
mellett is rügyezhetnek, és így az eljárás sikeréhez vajmi kevés reményt lehet fűzni.

5. §. Másnemű növényfiziológiai irányú kárelőző beavatkozás az, amit fagy 
utáni permetezésnek neveztünk. Megfelelő szökőkútszerű permetezőkészülékekkel 
felülről juttatnak vizet a veszélyküszöb alá hült növényekre akkor, amikor a reggeli 
felmelegedés megindul. Az alkalmazott berendezések ugyanazok, amelyekről részle
tesebben szólunk a 35—36. §-ban, ahol ugyanezeknek a berendezéseknek egy másik, 
már meteorológiai irányú fagy elleni felhasználását ismertetjük. Míg azonban a 
meteorológiai célú permetezés a légkörbe akar nedvességet bevinni, addig a növény- 
élettani céllal történő vízfecskendezés magukra a növényekre hint ilyen jótékony 
hatású vízréteget. Különbség van ezenkívül a meteorológiai és a növényfizíológiai 
színezetű permetezés közt még abban a tekintetben is, hogy a növényélettani perme
tezést a fagy felengedésének kezdetétől kell alkalmazni, míg az alább ismertetendő 
meteorológiai eljárásnak az a lényege, hogy még a fagyveszedelmes lehűlés előtt 
kell a levegőbe minél több nedvességet belehinteni.

A fagy utáni permetezés eszméje abból a tapasztalatból ered, hogy amidőn 
veszedelmesen alacsony temperatúrájú éjszakát hajnali eső követett, akkor a fagy
károk jelentékenyen kisebbek voltak, mint aminőt rendes körülmények között várni 
kellett volna. Az ennek nyomán kialakult esőpótló eljárást erős mértékben űzik 
Dél-Texas nagyarányú zöldségkertészetei. Ennek sikere talán úgy magyarázható, hogy 
a megfagyott nedveket tartalmazó növényi részeket a reáhulló víz megvédi a túl- 
gyors felmelegedéstől. J. L." Cline szerint a víz behatol a növényi sejtekbe és jótékony 
hatást gyakorol a nedvek megolvadása közben.

6. §. Figyelemreméltó a növényfiziológiai tény is, hogy a nedves hajtásokban 
könnyebben tesz kárt a fagy, mint a szárazokban. E. S. Johnston mutatta ezt ki a 
Maryland-i egyetem mezőgazdasági kísérleti állomásán. Ez azért fontos megállapítás, 
mert éppen az eső utáni hideg időjárás veszélyességét növeli. A 2. fejezetben mon
dottak pedig mutatják, hogy az elvonuló depresszió már önmagában is fagyveszedel
met jelent, mert hideg quadránsból jövő szeleket és kiválóan diathermán légkört biz
tosít. így a most érintett körülmény még fokozza a májusi depresszió távozásával 
járó fagyveszedelmet.

7. §. Legyen szabad e fejezet berekesztése előtt kifejezést adni annak az aggo
dalmunknak, hogy a mi Alföldünk speciális viszonyai között a növényi fejlődés késlel
tetése kevéssé alkalmas eszköze lesz a fagy ellen való küzdelemnek. Alföldünkön 
ugyanis a vegetációs időszak a nagy melegek beállta előtt olyan rövid szokott lenni, 
hogy aligha tanácsos annak kezdetét mesterségesen későbbre tolni. Éppen ezért azon 
a véleményen vagyunk, hogy Alföldünkön a fagy ellen való védekezés meteorológiai 
eszközeinek sokkal nagyobb jövőjük van, mint a most érintett növényfíziológiai be
avatkozásoknak.

A talajmenti hőmérsékletinverzió feloldásán alapuló fagy elhárítási eljárások.
8. §. A meteorológiai irányú fagyelhárító intézkedések közül először a sugárzási 

inverzió megszüntetésére törekvő eljárásokat tárgyaljuk. Miként jeleztük, az inverzió 
feldöntése, sőt már bizonyos fokú csökkentése is elég ahhoz, hogy a késői fagy meg-
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kímélje az illető területet. Erre a célra egyrészt az inverziónak (alulról való melegí
téssel történő) feloldása, másrészt ellenben (az inverziós rétegnek a légköri kevere
dés előmozdítása útján való) megzavarása tanácsolható. Mindkét eljárásnak egy-egy 
szakaszt áldozunk.

9. §. A tßlajmenti hőmérsékleti inverzió feloldása a veszélyeztetett terület köz
vetlen fűtésével érhető el. Ez az eljárás egyébként a fagy ellen való védekezésnek 
megbízható és ma legelterjedtebb módja, amely a sikerét éppen a talajmenti inverzió 
jelenlétének köszöni.

Valamely kijelölt nagyobb térfogatnak az átfűtése ugyanis lényegesen meg van 
könnyítve abban az esetben, ha sikerül gondoskodni arról, hogy az azt betöltő levegő
tömegek a felmelegítéskor el ne távozzanak, és azok helyébe ne lépjenek folytonosan 
új, még hideg légtömegek. így a szabad ég alatt, normális hőmérsékleti rétegeződésű 
(inverziómentes) légkörben csupán igen nagy anyagfogyasztással sikerülne a talaj
menti hőmérsékletet csak kevéssel is felemelni, mert a felmelegített levegő gyorsan 
felemelkednék és helyét oldalról beözönlő fűtetlen levegő foglalná el. Eredményes és 
gazdaságos fűtésre tehát csak abban az esetben vagyunk képesek, ha biztosítani tudjuk, 
hogy az átmelegített légtömegekből ne túl sok távozzék el. Minthogy pedig a mele
gítés ténye már felhajtó erőt ad ezeknek a levegőtömegeknek, szükségünk van olyan 
gátló hatásokra, amelyek az áthevült gázok emelkedését korlátozni képesek.

A fűtés célszerűségének most talált feltétele kétféleképen elégíthető ki. Az egyik, 
a gyakorlatban úgyszólván kizárólagosan alkalmazott eljárás az, hogy a felmelegített, 
megkönnyebbült levegő eltávozását mechanikai akadállyal előzzük meg: Fűtött szó 
báinknak, kemencéink üregeinek és más hasonló térfogatoknak falakat építünk és nyílásai
kat megfelelő mértékben elzárjuk. A felhevült levegő visszatartásának most tárgya
landó másik módja ellenben úgyszólván csakis a fagy elleni küzdelemben jut szerep
hez, ahol a nagyobb kiterjedésű növénykultúrák fölé nem lehet vagy nem érdemes 
épített mennyezetet konstruálni.

10. §. A kisebb vastagságú talajfeletti hőmérsékl-'etinverzió ugyanis átveszi az 
épített boltozat szerepét és úgy mondhatnék, mint „dinamikus mennyezet“ működik 
a felmelegített levegőtömegekre nézve.

Ezt a kijelentésünket a következő részletek közlésével világítjuk meg. Amidőn 
fűtőberendezéseink a fagyra hajló éjszakán melegíteni kezdik a talajmenti levegőt, 
akkor ez a levegő viszonylag könnyebbé válik a vele egy szintben lévő fűtetlen levegő
höz képest és így emelkedni kezd. Emelkedése közben munkát végez külső nyomóerők 
ellenében, az ehhez szükséges energiát saját hőkészletéből kénytelen fedezni és így 
hőmérsékletéből vészit. így már kissé kevésbbé melegen jut fel olyan magasságokba, 
amelyekben viszont (az inverzió folytán) a hőmérséklet már magasabb, mint a talajon 
volt. A levegő emelkedése közben tehát a közte és környezete közt fennállott hőmér
sékleti különbség egyre inkább elmosódik.. Ily módon az emelkedő levegő adiabatikus 
lehűlése és a felsőbb rétegek magasabb hőmérséklete arra vezet, hogy a felfelé mozgó 
levegőtömeg felhajtása egyre csökken, a levegő egyre lassabban emelkedik és végre 
megáll olyan magasságban, ahol hőmérséklete már megegyezik az illető rétegben ural
kodó természetes temperatúrával.

Míg tehát normális légkörben az átfűtött levegőtömb még elég tekintélyes 
magasságokig emelkedhetik, mindaddig, amíg adiabatikus lehűlése egyensúlyi állapotba 
segíti; addig a hőmérsékleti inverzió jelenléte már sokkal szerényebb magasságban 
megállíthatja emelkedését. Ilyenkor tehát az inverzió valóban ugyanolyan hatást gya
korol a felszálló légoszlopra, mintha annak útját mechanikai kényszerrel, boltozattal 
zártuk volna el; és ily módon biztosítva van számunkra, hogy a felfűtött levegőtöme
gek nem fognak elveszni a fagyvédelem szempontjából.

11. §. Amidőn már most folytatjuk a fűtést, alulról egyre újabb és újabb fel
melegített levegőtömegek fognak felszállni, amelyek általában az inverziós rétegnek 
egy bizonyos magasságában nyugalomba fognak jönni, éppen úgy, mintha emelkedésű
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két mechanikai kényszer akadályozná. Rövidség kedvéért ezt a magasságot boltozati 
magasságnak, az ott lebegő réteget boltozati rétegnek óhajtjuk nevezni. A boltozati 
magasságba állandóan éikező és ott stagnáló fűtött levegőtömegeknek az a hatásuk 
lesz, hogy az alattuk fekvő, hidegebb réteg keveredés, kondukció és súrlódás révén 
melegedik. Ily módon a boltozati rétegben honoló magasabb hőmérséklet lefelé terjesz
kedni kezd. Ha a fűtést elég sokáig folytatjuk, elérhetjük, hogy ez a temperatura 
egészen a talajig ereszkedjék le, vagyis a boltozati magasságtól egészen a talajig az 
inverzió feloldódjék és helyét olyan izothermia foglalja el, amelynek a hőmérséklete 
a feloldott inverziószakasz tetején lévő, vagyis legmagasabb temperaturájával egyezik 
meg: a boltozati réteg hőmérsékletével.

12. §. A leírt beavatkozással rendszerint a védett terület felett nyugvó levegő- 
oszlop tömegének egy-két százalékát sikerült észrevehetően melegebbé tenni. Ez az 
eredmény azonban a késői fagyok ellen való védekezés szempontjából teljesen kielé
gítő. Hiszen gyakran már egy-két méteres magasságban 5—6 ° C-sal magasabb hőmér
séklet honol, mint aminő a talajon van; ha pedig a boltozati magasság csak 10—15 
métert tesz is ki, akkor csaknem biztosan számíthatunk ennek az inverziónak a fel
oldására. Egyes szakemberek szerint 3—5 m. magasságú levegőréteg átfűtése sok
szor már sikert jelent. Bizonyos adatok még azt is látszanak mutatni, hogy néhány 
száz méter magasságban 1 0 ° C-nál magasabb temperatura lehet ugyanakkor, mikor a 
talajon fagy veszedelem van. Természetesen ilyen vastag inverziós rétegnek a fel
oldását a használatos fűtőberendezésekkel nem lehet és ezenfelül nem is érdemes el
vállalni, hiszen az éjjeli hőmérséklet túli' magasan tartása nem csupán felesleges, 
hanem még káros is, amennyiben csak csökkentené a gondozandó növénykultúrák 
ellenállóképességét.

13. §. A fagykárok ellen való szabad ég alatti fűtés sikeres volta egy aerodina
mikai megjegyzés megtevésére ad alkalmat, amely, úgy véljük, nem lesz érdektelen.

Hogy ugyanis valamely atmoszférikus rétegnek a közvetlen melegítése révén 
valóban az illető réteg hőmérsékletének az emelkedését érjük el mint végeredményt, 
az általában csak különös viszonyok közt remélhető. A légköri dinamika ugyanis azt 
az első pillanatra kissé meglepő tételt hirdeti, hogy valamely atmoszférikus levegő
tömeg melegtíése általában annak adiabatikus lehűlésére vezet, hűtése viszont az 
illető levegőtömeg adiabatikus felmelegedésére. A felhőképződés folyamatából is jól 
ismert aerodinamikai paradoxonnal állunk itt szemben, amelyet legszellemesebben a 
kitűnő amerikai légköri fizikusnak, W. J. Humphreysnek az irataiban talál megfáz 
olvasó. (Elsősorban a „Weather proverbs and paradoxes“, valamint a „Rain making 
and other weather vagaries“ című munkáiban.)

Hogy a faggyal fenyegetett területen a szabad ég alatti fűtés mégis eredménnyel 
jár, azt nagy mértékben köszönhetjük a hőmérsékleti inverzió jelenlétének. Minthogy 
ennek feloldása már teljes sikert jelent a fagy ellen való küzdelemben, nyugodtan 
fordulhatunk az alulról való melegítéshez. Igaz ugyan, hogy a felmelegített levegő 
emelkedni kezd, és eközben adiabatice lehűl, de az inverzió szerkezete, miként az 
előző közleményben kifejtettük, olyan, hogy az aránylag vékony veszélyes felszíni 
réteg átmelegedését mégis biztosíthatjuk.

14. §. A fagyellenes fűtés technikai megvalósítását az apró fagyellenes kályhács- 
kák szolgálják, amelyek szén, fa, vagy ásványi olaj eltüzelésére vannak berendezve.

Felmerültek központi fűtésről szóló tervek is, amelyek azonban az előbbiekkel 
nem versenyezhetnek.

A legnagyobb arányú ilyen tervek közé az a hatalmas átmérőjű, derékszögben 
meghajlított cső tartozik, amelynek alsó vége 8  m. magas fémállványra van helyezve. 
Alsó torkolata alá hatalmas tűzhely van építve, melynek meleg égési termékei a 
csőbe jutnak; onnan pedig annak vízszintes ágán keresztül állítólag a védendő fák 
tetejéig özönlenek. A terv e szerint nem a talajmenti melegítést szolgálja, hanem a 
fák tetejét védi. Erre csak ott van szükség, ahoil a fákon már dús lombtakaró van.



I l l

Ez ugyanis a talajt megvédi a túlságos kisugárzástól, ellenben az erősen lehűlő lomb
koronák csúcsa védőintézkedésekre szorul. Az említett eljárás azonban nem ért célt, 
mert a nagy költségekkel megépített berendezés nem okozott észrevehető melegedést 
a fák csúcsának magasságában. (Alacsonyabb rétegekben pedig annál kevésbbé!)

Ezidőszerint tehát a központi fűtés tervétől el kell állanunk, a sok apró kályha
egységgel való fűtés ellenben a legszebb eredményeket adja.

A talajmenti inverzió feldöntése mechanikai úton.

15. §. A fagyveszedelmes inverziót sokan úgy óhajtják megszüntetni, hogy a 
kárt okozó hideg alacsony rétegeket mesterségesen összekevernék a felettük lévő 
melegebb levegőtömegekkel. A talajmenti növényzet ugyanis gyakran olyan vékony 
hideg rétegtől szenved, amelyet néhány méter magasságban már ártalmatlan, mele
gebb levegő követ. így kivihetőnek látszik az a terv, hogy ezeket a nagyon csekély 
vastagságú rétegeket összekeverve, a talaj mentén is olyan hőmérsékleti viszonyokat 
lehessen teremteni, amelyek kevésbbé veszedelmesek.

Immár tíznél több oly berendezést hoztak javaslatba, amelynek ezt a célt kellett 
volna elérnie. Technikailag három csoportba lehet ezeket sorozni, nevezetesen a turbi
nákkal vagy motorokkal hajtott szélmalbmszerű lapátszerkezeteknek, az elektromos 
legyezőknek és a meleg levegőt fújtató berendezéseknek a csoportjába. Utóbbiak már 
a fűtést és mechanikai keverést együttesen szeretnék megvalósítani.

Röviden ismertetünk e találmányok közül néhányat, amelyek nagyobb hírre 
tettek szert.

Kaliforniában felállítottak egy nagy fagyvédő tornyot, amely teljesen acélból 
épült. HataiUmas, hathengeres gazolin-motor volt rajta elhelyezve, amely másodpercen
kénti 12 fordulatszámmal hajtott egy függőleges tengelyt. Ennek végén propeller volt, 
amely a magasabb rétegek meleg levegőjét állítólag leszívta.

Ugyanez a találmány abban a javított alakban is kipróbálásra került, hogy meg
felelő öntözőrózsákat helyeztek el a közelében, úgy hogy a leözönlő meleg levegőt 
egyúttal nedvesebbé is tették.

Egy további ilyen berendezés abból állott, hogy 5 méter magas emelvényre 
vízszintes tengely körül forgó lapátszerkezetet erősítettek, amelyet gazolin-motor úgy 
hajtott, hogy másodpercenkint 2  fordulatot tett meg.

Később javították ezt a berendezést, amennyiben a torony körül gyűrű alakban 
több fűtőkészüléket helyeztek el. Ezek a leszálló meleg levegő további melegítését 
célozták.

Ugyanilyen toronyra centrifugális fujtatót is szereltek, amelynek felső vége 
vízszintes tengelyű tölcsérben végződött. Ez a tölcsér abba az irányba nézett, amelyet 
éppen meleg levegővel akartak ellátni; iránya változtatható volt.

16. §. A 14. §-ban említett gigantikus fűtő- és fujtatóberendezéstől nem csak azt 
várták, hogy melegíteni fogja a levegőt, hanem azt is, hogy mesterséges levegőcirku
lációt teremt, amely a hőmérsékleti inverziót megzavarja. Kiderült azonban, hogy ez 
a nagy áldozatokkal megépített berendezés az utóbbi feladatot épp oly kevéssé képes 
teljesíteni, mint az elsőt.

Ugyanezt a berendezést elkészítették azzal a különbséggel is, hogy a kemence 
helyébe centrifugális fujtatót helyeztek. Ez hideg levegőt fújtatott fel egészen 1 2  m. 
magasságig; az eredmény a gyümölcsös hőmérsékletének 2—3° C-nyi emelkedése volt.

Alkalmazták továbbá ezt az eljárást azzal a módosítással, hogy két kisebb kohó 
is volt a centrifugális fújtató mellé állÜtva. Ez esetben meleg levegőt fújtattak ki, és 
pedig vagy a talajra egy alsó csövön át, vagy a fák tetejére a felső csövön keresztül, 
de mindenkor vízszintes irányban. A berendezés természetesen nem tudott szóra érde
mes eredményeket szabad ég alatt felmutatni.
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17. §. A tapasztalat általában azt mutatja, hogy e nagyszámú gépmodel mind 
nem éri el az eléje tűzött célt. Egyikükkel sem sikerült még csak egy Fahrenheit- 
ícknyi talajmenti hőmérsékletjavulást sem biztosítani. A szóra érdemes eredmények
hez szükséges energiák, úgy látszik, olyan nagyok, aminőket mai eszközeinkkel aligha 
tudunk előteremteni. A feladat különleges nehézsége abban van, hogy könnyű, meleg 
levegőt kell az alant elhelyezkedett nehéz, hideg levegőrétegbe belesajtolni. A kérdés 
tekintélyei: Humphreys, Schoonover, Young, Hodgson, Merrill egyaránt azt vallják, 
hogy az inverzió megtámadásának ez a módja nem versenyképes azokkal a kitűnően 
bevált eljárásokkal, amelyeket az előző szakaszban vázoltunk.

Dr. Aujeszky László.

Aerológiai kutatások.
A Meteorológiai Intézet Aerológiai Osztálya az alábbi táblázatban közli a felső lég

rétegekbe eresztett regisztráló léggömbök révén kapott főbb adatokat. 
Zusamenfassung einiger Ergebnisse der Erforschung der freien Atmosphäre mittels
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Km C° C’ Km Km C® C> Km

1927 II 15 8 Kiskunlacháza 36 12-5— 58-60 11 1927 X 21 8 Ujló'rinc falva 112 19 — 50-57 11-5
18 Dunapentele 61 16-5 — 60 -61 10 » 22 » Zagyvarékas 78 13 — b0-66 12

» » 16 8 Lajosm izse 62 14 — 57-64 10 1928 III 12 » Gödöllő' 19 16 — 45-57 10
» » 18 Kiskunhalas 120 16-5 -62-2 10 » 11 » Isaszeg 19 15 — -59 11

» » 17 8 Békéssám son 165 ) , ..........  „ » #• 14 Vasad 35 14 — 48-60 10
» > 18 Derékegyháza 140 ? liasziialhatcitlaii ) » » 15 Rákóczifalva 94 15 — 50-58 10
VI 13 8 Feketebalog 143 12 — 40-50 10 * 16 » Ercsi 36 16 — 50-54 10-5

» » 14 » Cin kot a 4 4-5— 6-  6 4-5 » » 17 » K ápolnásnyék 47 15-5— 53-57 10-5
» » 15 • Nyáregyháza 42 19 — -50 12 VII 17 9 Hatvan 48 19 — 52 -57 12-5
> » 16 » ■lászkarajenő 86 22 — -61 12 » » 18 Óvarsány 45 18 — 47 -50 14‘5

» 17 » Gyón 41 14-5— 53-62 12 » 18 8 H évízgyörk 33 22 — 52-56 12
» 18 Cserhálsurány 56 17-5 46 -57 12 » » 18 Jászárok-

* X 17 Feldebrő 88 7 — 23 -23 7 szá llá s 69 17 1— 53 -55 13
» » 18 Sarud 112 7-5— 24-24 7-5 > » 19 8 Tarnaörs 70 25 — 50-55 13-5

*■ 19 » G acsály 280 18-5 — -55 12 » » » 18 Kőtelek 100 18 - 5 1 -53 12'5
* 20 » T ápiószecső 38 10-5 -  51 -51 10-5
b  A v ih a r  a  lé g g ö m b ö t  le n y o m t a ,  ú g y  h o g y  a m ű s z e r t  a  f ö ld ö n  v o n s z o l t a  v é g ig ,  
b  D er  S tu r m  d r ü c k te  d e n  B a llo n  h e r u n te r , s o  d a s s  er  d a s  I n s tr u m e n t  a m  B o d e n  n a c h s c h le i f t e  

(S c h le if fa h r t  d e n  g a n z e n  W o g  e n t la n g ) .

Magassági felszállások.
A m. kir. Keresk. Minisztérium Meteorológiai Repülőkirendeltsége Szegeden a 

júliusi nemzetközi napokon 17—18—19-én két magassági felszállást végzett. 17-én 
a felszállás előtti próbái épülésnél a motor hibát kapott, amely aznap már nem is volt 
helyrehozható. 18-án a felszállás csúcsmagassága 5.100 méter volt, a mért legkisebb 
hőfok — 6-1 C°. A következő napon ugyanazon magasságban — 77 fokot jegyzett fel 
a meteorográr hőírója. A nedvességmérő működése ismételten kétkedésre adott okot,



113

amennyiben az első napon a felszállás egész ideje alatt nem mutatott többet 5 5 %-os 
nedvességnél.

Az általános időjárási helyzetet nyugatról benyomuló magas nyomású ék 
uralta, amelynek homlokán nálunk észak-északnyugatról zúdult be a hűvösebb levegő 
és végig esőt és zivatarokat okozva gördült délkeletre a kisázsiai alacsony nyomású 
terület felé. 17-én hatása még nem volt érezhető. A szélmérés szerint nagyobb magas
ságig 6 . 0 0 0  méterig déli összetevőjű szelek fújtak. 18-án reggel a zivatar után szél
csendes réteg felett 1.000 métertől kezdve 4.000 méterig már nyugati áramlás volt 
eszlelhető, amely 19-én végleg északi összetevőt nyert.

A 18-i reggei 8  órai zivatar után még a 16 órai felszállás is az alsó megemelés 
folytán kondenzáló réteghatárokat mutatott. Az indulás után 3.300 méterig romlott a 
látás, ott volt a páraréteg teteje. Felette azonban még 4—5 réteghatár tűnt elő, ame
lyek mindegyikét vékony rétegfelhő jelezte. Az egyes rétegek között kevés volt az 
állapotkülönbség ahhoz, hogy a meteorográf diagrammján is megkülönböztethetők 
legyenek. A kb. 3.300 m.-en levő réteges páratömegből karcsú tornyok emelkedtek 
100— 2 0 0  méterre, igazi Altocumulus Castellatus felhőcskék, amelyek azonban jórész
ben nem bírták áttörni a felettük levő vékony rétegfelhős határfelületet. Északnyugatra 
vastagderekú viharfelhők is látszottak a rétegek között, amelyek alapját és tetejét 
a réteges felhőzet elfedte a szemeink elől, csak derekuk volt látható a messzeségben. 
A leszállásnál a Castellátusok nívójában 3.600 n.. magasan néhány kört írtunk le, részben 
felhőben repülés gyakorlása céljából, részben az örvénylés kikémlelésére és a higrográf 
beállítására. Már a felhők felett láttuk, hogy a Castellátusok padokon, sorokban helyez
kednek el, tehát kétségtelenül hullámos eredetűek voltak, a hatalmas Focker-gépen 
azonban semmiféle örvénylést vagy hullámlökést nem lehetett észlelni. A higrográf 
a percekig tartó felhőbeni tartózkodással mégis beállott legalább 90%-re. Érdekes 
volt, hogy a felszállás után a felhők gyorsan tünedezni kezdtek, aminél a rétegfelhők 
hamarább eloszoltak és a tornyok mint ritkás függélyes redők maradtak meg az égen.

Másnap Tóth Géza tanár, meteorológiai intézeti kiküldött megfigyelő jelentése 
szerint a páraréteg teteje még mindig 3.300 m. körül volt, 3.600 méter magasságban 
pedig lapos gomolyok úsztak hosszú sorokban. Keleten és délkeleten távol látszottak 
Castellátusok, valamint megvolt az 5.000 m. feletti magas Cirrostratus réteg is, ame
lyet előző napon is láttam. A felső légköri állapot tehát nagyjában megmaradt. Délig 
azonban az elpárolgás erősebben haladt előre. Minden valószínűség szerint az eddigi 
emelkedés helyett lefelé való szüremkezés kezdődött a magasabb légrétegekben.

Dr. Hille Alfréd.

Magyarország időjárása 
az elmúlt június és július havában.

Június.

Ügyszólván az egész hónap alatt Európa középső zónáiban, különösen Nyugat- 
és Északeurópára kiható hatalmas depressziók vonulnak el a poláris-tengeri maximum 
és azori maximum földközitengeri nyúlványai között. Ezt a képet csak átmenetileg 
zavarja meg kisebb-nagyobb mértékben az északi vagy déli maximumok Középeuró- 
pába való előretörése. így a poláris frontnak június 7-ig tartó kétszeri betörése, mely 
igen erős lehűlést okozott, azután az azori maximumról leszakadt zárt maximumoknak 
Dél- és Középeurópa feletti átvonulása 12—14., és 20—30. között, továbbá egy atlanti 
maximumnak beékelődése Középeurópába 15—18-ig, mindezek változatosságot hoztak 
az időjárásunkba. A déli maximumok gyakorisága miatt a légnyomás nálunk körülbelül 
1 mm.-rel normális fölötti.
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Budapest máj. 31— jún. 4. 5 -9 . 10—14.» 15-19. 2 0 -  24. 25—29.

Ötnapos köz. hőm. 15*6 19'0 21*1 16*5 193 22-2 Temp. C°
Eltérés a norm.-tól —40 —0’8 +1’7 —3 0 —08 + 1 0  Departure from norm.

A hőmérséklet menete szorosan összefüggött az egyes maximumok benyomulásá
val. Hűvös időszakok: 1—7.,13., 16—22., és 28—30., tehát összesen 18 napon volt a 
napi hőmérséklet normális alatti. A napi anomáliák ezek némelyikén igen nagy érté
kűek voltak: az eltérés a normálistól 2-án — 7-6°, 3-án — 6-5°, 17. és 18-án — 4-6, 
ill. — 5-2°. Ugyanilyen rendűek a meleg szakok (összesen 12 nap) pozitív anomáliái 
is: -f- 77° 26-án, +  6-0° 11-én és -f- 4-4° 10-én. A változékonyság átlag 2,2°, igen 
nagy, nagyobb mint az átlagos januáriusé; a legnagyobb hőcsökkenések: 5-8°, 2-ára 
és 12-ére, 4-2, ill. 4-4° 27., ill. 28-ára, a legnagyobb felmelegedések rendre: 4-8, 4-2,
4-6, 4‘7, 4T és 4,4° 4-ére, 16-ára, 23-ára, 26-ára és 28-ára. A negatív eltérések 
gyakoribb volta miatt a havi átlag kivétel nélkül normális alatti, északkeleten közel 
l/4°-kal, egyebütt V*—l°-kal, az anomália legkisebb délen meg nyugaton. Ügy a nap
pali felmelegedés, mint az éjjeli lehűlés — különösen az utóbbi — kivételesnek mond
ható. A hőmérsékleti maximumok, melyek a Dunántúlon 26-án, egyebütt 11-én ész
lelteitek, országszerte meghaladták a 30°-ot, és csak kb. K fokkal alacsonyabbak az 
igen meleg 1918. évi június maximumainál; a minimumok viszont az igen alacsony 
1881. évi június minimumainál majdnem 4°-kal alacsonyabbak. Több helyen talajmenti 
fagy és dér is akadt (Sopron 0-6; Szőreg-puszta — 2-7, Királyhalom — 0-4°, Eger dér, 
valamennyi 3-án hajnalban). 30° fölé emelkedett a hőmérséklet az országban 6  napon 
(10., 11., 14., 15., 26. és 27-én), a 20°-ot nem érte el 4 napon (2., 3., 18. és 19-én), 
10° alá süllyedt 4 napon (2—4. és 18-án). A talaj-hőmérséklet általában szintén nor
mális alatti 2 m. mélységig, északon és az Alföld közepén tetemes az eltérés. A hőmér
séklet szélsőségeinek |okozói az advekció (maximumok délkeleti áramlás, minimumok 
poláris front, vagy atlanti maximum betörése).

Időjárási adatok. — Climatological data.

1928.
Június

Hőmérséklet C° 
Temperature

Csapadék
Precipitation

Havi
közép

Monthly
mean

Eltérés a 
norm -tói 
Departure 

from 
normal

Max. Nap
Date Min. Nap

Date

Ősz-
szeg
Total
mm.

A normal 
°,o-ban 

in °/° °f 
the normal

Eltérés a 
norm.-tól 
Departure 

from 
normal 

mm.

Napok
száma
Num

ber
of days

F5-os
nap

Days
with
K

Sopron ............ 17-5 —  0-3 2 9 3 26. 6 3 2. 55 60 —  37 11 7
S zom bathely  . . 17-6 —  0-2 2 9 3 26. 7 4 2. 65 78 —  18 11 5
M agyaróvár . . 18-0 — PO 31-3 26. 8-5 2. 41 62 —  26 12 1
K esz th e ly  . . . .  
P é c s .....................

18-4 —  1 1 30-5 26. 6’9 2. 142 198 +  70 12 3
19-3 -T- 0-4 3 3 6 26. 6-6 2. 22 29 —  53 10 2

B u d ap es t . . . .  
T erény  ............

1 9 0 —  0-8 3 3 3 26. 7-8 2. 58 82 —  13 8 5
18-0 — 32T 11. 5-0 2. 34 54 —  29 6 3

K alocsa  ............ 191 —  0-5 3 3 6 11. 7-6 3. 106 154 +  38 12 5
Szeged ............ 20-0 —  0-7 3 3 3 11. 7-6 3. 35 49 —  36 11 4
D ebrecen  . . . . 17-7 —  1-4 31-8 11. 6-4 2. 77 108 +  6 13 7
N y íregyháza  . . 17-9 —  1-1 33T 11. 5 1 2. 84 107 +  6 11 4
T árcá i ............ 17-8 —  1-4 32-1 11. 5-7 2. 62 87 —  9 8 1
E g e r .................
G a ly a te tő

181 —  1 0 3 1 0 11. 6 4 2. 55 75 —  18 7 14

963 m  . . . . 12-9 — 24-0 11. 2-2 2. 66 — --- : 11 2

A csapadék gyakorisága közel normális, az időbeli eloszlás elég egyenletes. Volt 
12 száraz jellegű nap, 7 nap, amikor az ország területének 1/4-e, fe, ill. 3 nap, amikor 
a terület /í-e, ill. 3/4-e ázott, (1., 11., 19., 24. és 28., ill. 5., 6. és 17-e), végül 3 orszá-
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gos csapadékos nap (7., 15. és 27-e). A zivatartevékenység igen élénk volt (távoli 
zivatarokkal Eger 14, Szerep 1 2 , sok állomás 7 — 8  nappal). Zivatarjelentés csak 8 .,
9., 12,, 13., 21., 24. és 28 30-ról nem érkezett, tehlát a zivatarmentes nap kevesebb, 
mint amennyi a száraz jellegű nap. Aránylag is sok volt a jégeső, (némelyik kivéte
lesen súlyos), és a felhőszakadásszerű zápor, így pl. 6 -án Budapest és Sopron környé
kén, valamint kisebb mértékben Zala és Veszprém vármegyékben, 11-én a Tiszántúl 
és az Északi dombvidéken, 24-én a Dunántúlon, 27-én az egész országban. E napokon 
egyes tájakon igen nagy károkat okozott részben a jég, részben a zivatarral járt helyi 
vihar. A napi esőmennyiségek helyenkint hihetetlen nagyságot értek el (Keszthely 
74 inm. jéggel 24-én, Szerep 41 mm. jéggel 11-én, 30 mm.-t meghaladó mennyiségek 
a ftljebb kiemelt napokon sokhelyütt estek). A havi összegek többnyire inkább nor
mális alattiak, a hiány helyenkint tetemes, az 50%-ot meghaladó. Tetemes többlet 
mutatkozik az Alföldön, (a 1 1 -iki zivatarból), helyenkint szintén 50%-ot meghaladó 
mértékben, továbbá szórványosan a Dunántúlon (Keszthely, Zalaegerszeg, Högyész).. 
A viharok gyakorisága — tekintettel a nagy zivatartevékenységre — igen mérsékelt 
volt, több helyről 2 1 -én érkeztek viharjelentések.

A déli légnyomási maximum gyakori közelségének megfelelően viselkedik a 
többi elem is. A borultság foka általában kisebb a normálisnál, nyugaton nagyobb mér
tékben (1—lK borultsági fokkal), mint keleten meg északon, ahol közel normális. 
Ugyancsak kb. 5%-kal normális alatti a nedvesség. A napsütéstartam 5—25%-ig nor
mális feletti, ennek megfelelőleg a párolgás is többnyire nagyobb (10—50%-ig), csak 
északon, ahol a napsütés közel normális, kisebb a párolgás is.

Június időjárása a hűvös május miatt visszamaradt gazdasági növényzetre álta
lában véve kedvezőnek mondható. A sporadikus talajmenti fagyok, az elég gyakori 
jégesők szerencsére csak kisebb területeken okoztak súlyosabb károkat.

Július.

Ebben a hónapban páratlanul stabilisak az időjárási helyzetek, melyeket Európa , 
déli felét borító, nyugatról meg-megújuló légnyomási maximumok és Középeurópától 
északra eső útvonalakon nyugatról kelet felé vándorló depressziók jellemeznek. Ilyen 
a ^íeiyzet az egész hónapban, két napnak, 2(8. és 29-ike kivételével, amikorra az északi 
depresszió a déli maximumot elnyomva, az egész kontinenst borítja. A légnyomás 
Magyarországon ezért majdnem 3 mm.-rel magasabb volt, mint átlagban!

A déli (délnyugati) eredetű légnyomási maximumok rendkívüli stabilitása 
Magyarországon, sőt egész Nyugat-, Közép- és Déleurópában rendkívüli forróságnak 
és szárazságnak volt okozója. A hőmérséklet napi átlaga Budapesten csak háromszor,
5 -én, 8 . és 9 -én volt normális alatti, az is csak 1—l l 2 0-kal, míg a többi napon erősen 
normális feletti, még pedig 1—2°-kal csak 8  napon, 2—4°-kal 9 napon, 4—6 °-ig 4 napon 
s 9 napon 6°-nál többel melegebb a rendesnél. A legnagyobb eltérések voltak 6-7° 14-én 
és 17-én. 6-9° 15-én, 7-3° 16-án, 7'7° 28-án és 8‘0n 27-én. E mellett a napt változékonyság 
véletlenül pontosan egyenlő volt a normálissal. A legnagyobb lehűlések 7'3° 5-ére és 
3‘7° 30-ára, a legnagyobb felmelegedések 5 9° 6 -ára és 5'6° 27-ére esnek.

Budapest jún. 31—júl. 4. 5—9. 10-14. 15—19- 20—24. 25—29.
Ötnapos köz. hőm. 24 1 21 -5 25 1 26-9 24-2 26-4 Temp. C°
Eltérés a norm.-tól +2-5 — 0T -j-3 6 +4'6 +2-2 +4-5 Departure from norm.

A napi maximumok páratlan makacssággal rendkívül magasak, magasak a napi 
minimumok is, de kisebb mértékben. Az idei júliusi közepes maximum 5"-kal, a köze
pes minimum is még 2 °-kal magasabb a normális júliusi közepes szélső értéknél. 
Magyarországon júliusban helyenkint mindennap észleltek 25"-nál magasabb maximu 
mot (25° és 30° közé esőket csak 6  napon: 6—9., 25. és 30.), 30ft-nál magasabb maxi
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mumot a többi 25 napon és 35°-nál magasabbat még mindig 9 napon, nevezetesen 4, 
13—17. és 27—29-én. Az Alföldön a maximum helyenkint elérte (Turkeve), sőt meg
haladta (Szerep 4M 0) a 40p-ot. A maximumok a Dunántúl túlnyomóan 16-án, az Alföl
dön többnyire 17-én, Budapesten 15-én, Terényben 19-én észlelteitek, nyugaton 
1 —2 °-kal alacsonyabbak, mint az Alföldön. Budapesten a maximum 3 7 -4 ° 15-én, 5'3°-kal 
magasabb, mint az 1871. óta észlelt legmagasabb 1895. július 15-iki maximum! 
Kevésbbé excesszívek a minimumok, melyek a Dunántúl 8 -án, helyenkint 5-én, ill. 
9-én, a Dunáninnen és Tiszántúl pedig 9-én, szórványosan 5-én, ill. 10-én állottak be 
s 7-0° (Szőregpuszta) és 1 2-5° (Orosháza) között variálnak. Budapesten a terminus
minimum 14-9° 5-én, Tl°-kal melegebb csak az 1871. óta észlelt legalacsonyabb 1879. 
július 5-iki terminusminimumnál. A maximum és minimum ezen egyenlőtlen viselke
dése következtében a hőmérséklet f. é. júliusi közepes napi ingása 15'0°, 3T°-kal nor
mális fölötti!

Időjárási adatok. — Climatological data.

1928.
Július

Hó'mérséklet C° 
Temperature

Csapadék
Precipitation

Havi
közép

Monthly
mean

Eltérés a 
norm.-tói 
Departure 

from 
normal

Max. Nap
Date Min. Nap

Date

Ösz-
szeg
Total
mm.

A normal 
0/o-ban 

In 0/0 of 
the normal

Eltérés a 
norm.-tól 

Departure 
from 

normal 
mm.

Napok
száma
Num

ber
of days

r5-os
nap

Days
with
K

Sopron  ............ 22-9 + 2-6 34-7 16. 12-8 9. 32 38 —  52 8 7
S zom bathely  . . 22-5 + 2-7 33-8 16. 13-3 8. 31 32 —  66 7 8
M agyaróvár . . 2 3 5 + 2-8 37-0 16. 14-3 5. 8 12 —  56 7 8
K esz th e ly  . . . . 24-0 + 2-7 36T 16. 15-2 8. 29 36 —  51 4 2
P é c s ..................... 25-2 + 3 3 38.0 17. 16-9 8. 39 57 —  29 4 3
B u d ap es t . . . . 24*7 + 3-0 37-4 15. 14-9 5. 16 29 —  39 5 5
T erény  ............ 22-5 36-5 19. 12-0 8. 45 73 —  13 4 3
K alocsa  ............ 2 5 3 + 3 3 38-0 17. 15-2 5. 14 24 —  45 ; 6 3
Szeged ............ 25-9 + 3T 36-4 17. 16-8 9. 10 18 —  47 2 1
D ebrecen  . . . . (22-8 + 1-7) 35-0 17. 14-2 9. 5 7 —  68 2 2
N y íregyháza  . . 2 3 5 + 2-6 36-7 16. 13-2 9. 17 22 —  59 3 2
T árcá i ............ 23-8 + 2 6 37-0 17. 15-5 10. 35 39 —  55 5 4
E g e r ................. 23-7 + 2-6 38-2 17. 16-0 9. 9 12 —  63 2 —

G aly a te tő
963 m  . . . . 32 44 —  40 3 3

A hőmérséklet havi átlaga az országban többnyire 2/4°-kal normális fölötti, a 
Duna és Tisza mentén valamivel nagyobb az eltérés (Kalocsa 3-3°, Szeged 3T°), 
nyugaton valamivel kisebb (Zalaejglerszeg 2T°, Nagykanizsa 1-6°). A hőségnek kivéte
lessége mellett tanúskodik az a sok tűzeset, melyet a vasúti vonalak mentén a földe
ken (parlag és rét) a mozdony kéményéből kipattanó szikrák okoztak és egyéb tűz
esetek, továbbá az a sok napszúrásos megbetegedés és haláleset, mely Budapesten és 
a vidéken is ez év júliusában érte az embereket. Még a budai hegyvidéken is annyira 
kisült a fű és egyéb takarmány, hogy ezeknek ez esztendőben még a második kaszá
lásuk, is kizárt dolog.

Amilyen szélsőséges volt a júliusi hőmérséklet, olyan szélsőséges természete
sen a többi elem viselkedése is.

Az országosan száraz jellegű napok száma 20. A többi 11 napon ázott az ország 
területének 1/i -része 6 napon (4., 6., 20., 24., 25. és 27 .)'<, K -része 3 napon (17., 18. 
és 23.), 3/4-része 2 napon (7. és 29.), országosan csapadékos nap nem volt! A csapa
dék túlnyomó része zivataros eső, állomásaink 9 napról jelentettek zivatart (4., 6 .,
17., 19., 22—24., 27. és 29.).
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A csapadékos napok száma vidékenkint 2  (Szeged, Eger) és 8  (Sopron) között 
változik (néhol a zivataros napok száma nagyobb a csapadékosakénál), átlagosan volt 
4 5 nap, úgj^hogy a hián3r 5—7 nap. Az esők és zivatarok intenzitása, csekély, a napi 
hozamok csak rittkán haladják meg a 2 0  mm.-t (Salgótarján 27, Tárcái 2 1  mm. 23-án, 
2 0  mm. Keszthely 29-én). Világos, hogy e szegényes hozamok párosulva a csapadék- 
gyakcriság elégtelenségével, általános csapadékhiányt szültek. A havi összegek álta
lában nagymértékben normális alattiak, a hiány az Alföldön a legnagyobb, a Dunán
túlon valamivel mérsékeltebb. Aránylag legkeveseebb esett Szerepen és Debrecenben 
(a normálisnak csupán 7%-a), aránylag legtöbb Pécsett (57%) és Siófokon (87%). 
A havi összegek térbeli eloszlása — mivel túlnyomóan zivataros esőkről van szó — 
természetesen nagyon egyenlőtlen. Jellemző a csapadékjelenségek csekély intenzitá
sára, hogy jégeső alig akad (Sopron 4-én) s hogy a vihar is a ritkaságok közé tarto
zik (egyes esetek az Alföldön és az északi hegyvidéken). 8 -ától 17-ig, vagyis 9 napon 
át, egy-két kivételtől eltekintve, az egész országban egyáltalában nem esett eső.

Ezek után nem lesz megelepő, ha azt látjuk, hogy a borultság foka erősen nor
mális alatti, a hiány 2(5% (Pécs) és 50% (Debrecen) között változik, hogy a rel. ned
vesség is csekély (hiány Debrecenben 6 %, Kalocsán 16%), viszont a párolgás igen 
nagy (többlet Tarcalon 42%, Budapesten 90%!), s hogy a napsütés tartama is normá- 
lis fölötti (Budapesten 82-7%-a a lehetségesnek, 150%-a a normálisnak), napsütés nél
küli nap egyáltalán nem fordult elő. A talajhőmérséklet a felsőbb szintekben végre 
normális fölötti (vidékenkint 0-7 és 2-0° közt változó értékkel), a mélyebb rétegekben 
(Tarcalon 1*2 m., Budapesten 4 m.), azonban még nem érezhető a felmelegedés, itt 
még a hiány 0 - 6  és 0 -1 ° között váltakozik.

Július időjárása, amilyen kedvező volt a gabonafélék érésére és a cséplési mun
kálatokra, olyan káros volt a kapásokra és takarmányfélékre. A legelők, rétek sok
helyütt teljesen kisültek, úgyhogy a jószág elesett a legelés lehetőségétől. Ha a szá
razság még hosszabb ideig tart, a kapásokban és takarmányfélékben katasztrofális 
károktól lehet tartani. Súlyosbítja még az esőhiányt a levegő rendkívüli szárazsága, 
mely miatt harmat sem képződik, amely némileg felüdítené a tikkadt növényzetet.

M. Gy.

____________________ IRODALOM___________________
Berényi Dénes: Tudományos idő jóslás. Debreceni Szemle. 1927. évf. 94—103. old.
Ma már sokan vannak nálunk, akik a meteorológiai tudomány elméleti részét 

és igen sok irányba kiágazó gyakorlati fontosságát értékelni tudják. Valamivel sző
kébb körben az is ismeretes, hogy egyes gyakorlatiasabban gondolkodó országok 
milyen nagy arányban élvezik ma már az alkalmazott meteorológia gyümölcseit és 
hogy milyen nagy súlyt fektetnek arra, hogy minél tágasabb néprétegeket ittassanak 
át a meteorológiának alapismereteivel. Akik ezeknek a mozgalmaknak a célját és az 
arányait ismerik, azok fájdalommal látják, hogy nálunk ezen a téren még milyen kevés 
történt. Kétségtelen, hogy a népek gyorsütemű versenye bennünket is arra fog kény
szeríteni, hogy ezen a téren lázas buzgalommal cselekedjünk. Éppen azért örömmel 
kell megállapítanunk, hogy meteorológiai ismeretterjesztő munkánkba mint értékes 
segítőtárs más tudományos folyóirat is kapcsolódott be, amely a magyar kultúrának 
egyik vidéki gyújtópontjából terjeszti a tudományos felvilágosítás sugarait.

A „Debreceni Szemle“ már a legelső kettős számában is érdemeket szerzett a 
meteorológiai ismeretterjesztés mezején. Közölt ugyanis egy nagyon tartalmas cikket 
a tudományos időprognózisról Berényi Dénes tollából. A következőkben erről a köz
leményről óhajtok néhány szót ejteni.

Berényinek a 10 nagyalakú nyomtatott oldalra terjedő dolgozata teljesen köz
érthető módon van megírva, és annál meglepőbb, hogy milyen terjedelmes anyagnak 
az ismertetését öleli fel. A szerző az időprognózis tanának sok érdekes m o z z a n a t á t
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és mindvégig népszerű, élvezetes előadásban tudta ezek közé a keretek közé bele
foglalni. A bevezető sorokban a népies időjárási szabályok értékét állítja elénk, majd 
gyors és magvas történeti vázlat pereg le előttünk. A népies szabályokat az „időjelző 
műszerek“ divatja követi, majd megjelenik a tudományos alapokra épített időprognosz
tika. eisö iránya, a helyi szélészlelésekre támaszkodó iskola, amelynek alaptanítása 
a (Bacon-tói eredő) mondás: „Every wind has its weather“. Dove meteorológiai 
elveinek említése után a szinoptikus módszernek a keletkezéséről halljuk a legfonto
sabb eseményt, és itt azonnal a szinoptikus térkéneknek és a Buy-Ballot-féle tör
vénynek a bemutatása következik. Tömör, de világos mondatokban vezeti be a fon
tosabb légnyomásalakulatoknak a fogalmát, és azoknak az ismertebb sajátságait. 
Ezután az áramlási görbéknek az alapfogalmai és a polárfrontelméletnek nagyon 
ügyesen elkészített ismertetése következik, amelynek a szolgálatában a klasszikus 
Bjerknes-Solberg-féle sematikus depresszióábrák szépen kiállított reprodukciói álla
nak. Következik az alacsony típusba tartozó légnyomási alakulatok keletkezésének az 
Exner-féle és a Bjerknes-féle magyarázata. Ezeknek a nagyon kéjnyes és nehezen 
kivonatolható tanításoknak a népszerű közlését is kitünően oldja meg a cikk. A mini
mumoknak a Bjerknes-féle sematikus élettörténete átvezet az okklúzió fogalmához, 
ez utóbbi pedig a Skagerrak- és a Génua-ciklonok (Ficker-féle) magyarázatának a 
beszövésére ad alkalmat. Igen becses megjegyzéseket találunk a déli irányokból 
hozzánk érkező V/b-pályájú minimumokra nézve, kivált pedig a Tisza „zöld“ tavaszi 
áradását illetően, amelyet szintén ezek a csapadékbő alakulatok szoktak táplálni. 
A másodlagos minimumoknak a hazai időjárás szempontjából való jelentősége is mél
tatást talál, sőt szerző annak is módját tudta ejteni, hogy a másodlagos képződ
mények keletkezésének a korai diagnosztikus jeleit is megemlítse egy nagyon érté
kes megjegyzésben. A néhány legfontosabb ciklonvonulási szabálynak is jutott hely 
a dolgozatban, sőt még a retrográd-ciklonok fontos felismerési tünete is ki van emelve. 
Végül az aerológiai segédeszközöknek a nagy fontosságát méltatja és körvonalozza 
azokat a lehetőségeket, amelyekre a szabad légkör viszonyainak a rendszeres szem- 
mekartása az idöprognózis tanát feljogosítaná.

A felsorolt gazdag anyaghoz képest a cikk terjedelme nem nagy és éppen ezért 
is kell elismeréssel adóznunk a dolgozatnak, amely ezt a sok értékes ismeretet azok 
közé a keretek közé világos alakban tudta beilleszteni.

Szóvá kell azonban tennünk néhány külsőséget, amelyre nézve a cikkel nem 
érthetünk teljesen egyet. Az egyik ilyen panaszunk a cikknek a címe ellen irányul, 
amely bizonyos értelemben ellentmondást tartalmaz. Éppen, mert a nagyközönség 
körében az időprognózis tudományos elvei kevéssé ismeretesek, azért nem tanácsos 
a tudományos prognózisokat jóslatoknak nevezni, mert ez a szó inkább arra alkal
mas, hogy a nagyközönségnek ebben az irányban való felvilágosítását akadályozza és 
a hivatalos prognózis egész intézményét diszkreditálja. Ez a vád természetesen nem 
érinti a szerzőt, aki alaposan és kellemes alakban megírt munkájával éppen az idő
prognózisra vonatkozó felvilágosítás terén szerzett érdemeket. Mégis szívesebben 
láttuk volna, ha az „időjóslás“ szót egészen mellőzte volna, hiszen az időprognózis 
azok közé az idegen szavak közé tartozik, amelyek nálunk már polgárjogot nyertek. 
És pedig azért nyert polgárjogot ez a kifejezés, mert semmiféle olyan magyar szóval 
nem sikerült pótolni, amely ennek a fogalomnak a félreértésektől és súlyos torzítá
soktól mentes kifejezését biztosítaná.

Még néhány más észrevételünk is volna, ezek olyan apró tévedésekre vonat
koznak, amelyek bizonyára csak nyomdahiba alakjában csúsztak be a dolgozatba, 
így az egyik mondatot úgy lehet értelmezni, hogy a minimumok déli szektorában 
mindig van zivatar, egy másikat pedig úgy, hogy a minimumok mindig termikus okok
nak a következményei. Mindenesetre sajtóhibát kell látnunk abban a kijelentésben, 
hogy amikor Északnyugat-Európa felett depresszió van, akkor a Földközi-tenger 
vidékén van magas légnyomás; ennek a mondatnak a figyelmes elolvasása egyébként
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mutatja is, hogy itt egyszerűen csak egy kötőszónak a felcserélése okozta a szöveg
nek ezt az eltorzulását. Ugyanilyen forrásból eredhet az az állítás is, hogy a lég
nyomási minimumok várható vonulási irányának kipuhatolása végett a Cirrus-felhők 
irányváltozásait kell megfigyelni, holott itt a szerző mindenesetre csak magának a 
vonulási iránynak a megfigyelését akarta említeni.

Ez a néhány apróság volt az, amit Berényi cikkének terhére fel lehet hozni. 
Ezzel áll szemben a cikknek dicséretes ismeretterjesztő célja és az a gazdag anyagot 
feltáró világos és alapos kidolgozás, amellyel Berényi ezt a szép célt sikeresen érte el.

Dr. Aujeszky László.

A MAGYAR METEOROLOGIAI TÁRSASÁG ÜGYEI
A Magyar Meteorológiai Társaság választmányi ülése 1928. június 19-én. Az

ülésen megjelentek: Lovag dr. Fáik Zsigmond, dr. br. Harkányi Béla, Marcell György, 
dr. Réthly Antal, dr. Róna Zsigmond, dr Steiner Lajos, dr. Szilber József, dr. Vidovich 
Ödön. Kimentették távolmaradásukat: P. Angehrn Tivadar S. J., dr. Aujeszky László, 
Bacsó Nándor, Éder Oszkár, Fraunhofter Lajos, dr. Massány Ernő, de Pottere Gerard, 
dr. Szalay-Ujfalussy László, dr. Tóbiás Gyula. Elnök az ülés megnyitásakor üdvözlő 
szavakkal fordul különösen a most elsőízben megjelenő választmányi tagokhoz és 
szíves támogatásukat kéri a Társaság számára, majd néhány bejelentést tesz, amelyek 
után főtitkár számolt be a Társaság levelezéséről. Döntés csak egy levél ügyében 
vált szükségessé, amely szerint a Választmány elhatározta, hogy az ismételten meg
újuló tagnévjegyzékek iránti kérelmekre való tekintettel a névjegyzéket néhány pél
dányban legépelteti.

Főtitkár bejelenti, hogy pénztárosunk hirtelen megbetegedése miatt nincsen 
módjában pénztári jelentést benyújtani. A bejelentést a Választmány tudomásul veszi.

A tagválasztások során új tagokul megválasztják: Dr. Berényi Dénes egyet, 
tanársegédet, Debrecen, ajánlja a titkárság. Fleischmann Rudolf igazgatót, Kompolt 
(Heves m.), ajánlja Réthly A. Gönczy József földbirtokost, Hajdúszoboszló, ajánlja 
a titkárság. Kohányi Gyula kir. tanfelügyelőt, Budapest, ajánlja Róna Zs. Sulyok 
Zoltán oki. gazdászt, Vác, ajánlja Réthly A.

A tárgysorozat ezzel ki lévén merítve, az indítványokra kerül sor. Szilber József 
reámutat arra, hogy a meteorológia terén a közönség ismereteinek hiányosságát a 
tanárok ily irányú ismereteinek hiányosságában kell keresnünk, mert nincsen elég 
alkalmuk meteorológiai ismeretek elsajátítására, de ha lenne is, nem igen tennék, mert 
a vizsgáztató bizottságok nem helfyeznek reá súlyt. Javasolja, hogy a Társaság fel
irattal forduljon a Kultuszminiszter úr őnagyméltóságához, amelyben kérjen rendel
kezést arra, hegy a vizsgáztató bizottságok győződjenek meg a vizsgázó tanárjelöltek 
meteorológiai ismereteiről is. Szükségesnek tartja azonkívül a középiskolai oktatás 
reformjánál a Kultuszminiszter úr őnagyméltóságának figyelmét a meteorológiai isme
reteknek az életben állandó alkalmazására felhívni, ami kívánatossá tenné, hogy a 
még annyira szűkreszabott tantervi anyagban is találjanak megfelelő helyet a 
meteorológia számára. Nagyon célszerű lenne, ha az időjárási térképet ettől függet
lenül is minden iskola megkapná és kifüggesztené.

Elnök megemlíti, hogy a múlt ülések egyikén Massány Ernő hasonló indítványt 
tett, aki megígérte, hogy a meteorológia népszerűsítésére programmot fog kidolgozni.

Fáik Zsigmond reámutat arra, hogy a feliratok nem elegendőek, hanem lehetőleg 
személyesen kell a Kultuszminiszter úr őnagyméltóságának a figyelmét erre a kér
désre felhívni. Kenessey ■ Béla szintén e véleményen van és különösen hangsúlyozza, 
hogy ezt a kívánalmat érlelni kell1, hangoztatni, kifejteni, ahol csak lehet, hogy széle
sebb köztudatban elterjedjen a reform szükségességének a belátása. Erre a célra 
a napi sajtó is szívesen rendelkezésre áll.



Az indítvány felett a Választmány Réthly Antal, Steiner Lajos, Róna Zsigmondi 
hozzászólása után úgy határoz, hogy felkéri Massány Ernő, Réthly Antal, Szilber 
József urakat, mint bizottságot, megfelelő memorandum megszerkesztésére, de ettől 
függetlenül a Társaságnak egyéb tagjait is fel fogja kérni ennek a kérdésnek a napi 
sajtóban való megvilágítására.

Kenessey Béla indítványozza ezután, hogy a társasági folyóirat kétségtelenül 
nívós tartalma bővíttessék ki agrometeorológiai irányú résszel, amely a gazdaközön
séget még közelebbről érdekelné, legalább 3 ívnyi tartalomra. Elnök megjegyzi, hogy 
anyaigilag ezt a túlkiadást semmiképen sem bírjuk el. Kenessey Béla lehetetlennek 
tartja, hogy a m. kir. Földmívelésügyi miniszter úr őnagyméltósága ne támogatná a 
Társaságot ennél a lépésnél, ha megvannak hozzá a szellemi munkatársak.

Elnök ezirányban is aggályait fejezi ki, különösen azért, mert egészen népszerű 
jó cikkeket írni nehéz, de amennyiben lenne elégi kézirat, ő a legnagyobb örömmel 
közölné azokat.

Szilber József azt kérdezi, hogy a Mezőgazdasági Kamarák nem jöhetnének-e 
támogatásunkra. Réthly Antal szerint ezt nem igen lehet várni, mert azoknak saját 
kiadványaik vannak. Az indítvánnyal kapcsolatban többen adnak kifejezést abbeli 
véleményüknek, hogy sikerülni fog a terjedelmesebb folyóirat tartalmát is biztosítani. 
Hille Alfréd állandó rovatok bevezetését ajánlja, amelyeknek szerkesztői, ha szükség 
van reá, garantálják a rovatoknak tartalommal való ellátását.

Elnök megköszöni Kenessey Bélának, hogy ezt az indítványt megtette és további 
támogatását kéri a sikeres keresztülvitel érdekében.

Egyéb indítvány nincsen, mire Elnök az ülést bezárja.
Dr. Hille Alfréd.

A METEOROLOGIAI INTÉZET KÖZLEMÉNYEI
Új méretű esömérök a magyar hálózatban. A magyar meteorológiai megfigyelő 

hálózatban 1871-ben Schenzl Guidó akkori igazgató az Vm m2 felfogó felülettel bíró 
esőmérőket vezette be. Ezen típus, mely tulajdonkép folytatása volt az osztrák háló
zatban használt esőmérőknek, kizárólagos használatban volt mintegy 1893-ig. Ekkor 
dr. Anderkó Aurél egyetemi m. tanár, különösen a hóból származó csapadék kellő 
összegyűjtése érdekében módosította az esőmérőt és a felfogó edényt mélyítette, ne
hogy a szél abból kikavarja, kifújja a havat. Ugyanis kimutatható volt az, hogy a csa
padékmérők különösen a téli félévben sokkal kevesebb csapadékot gyűjtenek a kel
leténél.

1900-ban Héjas Endre1) ny. aligazgató ve'tte át az ombrométriai osztály vezeté
sét, aki Schenzl- és az ú. n. Anderkó-féle esőmérők helyett a Hclimann-r endszevü eső
mérőket vezette be hálózatunkba, azonban az eredeti Hellmann-féle esőmérők V50 m2-es 
felfogó felületét és ennek megfelelően az egész műszert megnagyította. Ez a Hellmann- 
Héjas-féle esőmérő V20 m2 felfogó felülettel bírt. Ez a műszer került minden új állo
másra használatba, és 1920. után a magyar hálózatban már jóformán csak ilyen mű
szerrel mértek csapadékot. Közben még egy átalakítás történt a régi esőmérőkön. Mi
után többen is kimutatták, alulírott behatóan foglalkozott a régi rendszerű esőmérők 
beszivárgási hibájával. Miután minden régi Schenzl- és Anderkó-féle esőmérő hosszabb 
használat után mintegy 10—15%-kal több esőt mért a kelleténél, az esőmérőkre a szu
ronyzár fölé egy védőgallér2) került. Ez a felfedezett hiba arra serkentette az intéze
tet. hogy gyors ütemben cserélje ki a hálózatnak régi esőmérőit, és ma már csak 
néhány helyen van ilyen galléros esőmérő használatban.

!) Héjas Endre: A csapadék évi átlagos eloszlása  ̂Magyarországon 1901-től 
1910-ig terjedő 10 év megfigyelései alapján. Vízügyi Közlemények. II. évf. 1912. (Buda
pest 1912.) _  ̂ .

2) Réthly Antal dr.: A régi rendszerű esőmérő főhibájáról. (3 képpel.) Vízügyi 
Közlemények. IX. évf. 1923. (Budapest 1923.)
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Miután 1928-ban szükségesnek mutatkozott a hálózatban mindjobban pusztuló 
esőmérőket nagyobb arányban kicserélni és az újonnan létesített állomásokat is eí 
kellett látni új esőmérőkkel, a súlyos gazdasági viszonyok arra kényszerítették az inté
zetet, hegy kisebb mintájú esőmérőkre térjen át, még pedig az eredeti Hellmann-rend
szerű műszerre, amelynek felfogó felülete V50 m2. Jóval kevesebb anyag kell ilyen eső
mérőhöz, a hozzávaló mérőhenger is sokkal olcsóbb és így abból a pénzből, ami eddig 
talán két állomásra kellett, legalább is hármat tudunk felszerelni. A javítási költségei 
is jóval kisebbek az új műszernek, mert könnyebb lévén, nem rongálódik annyira, 
azonkívül a felállítása sem kerül oly sokba, mert könnyebb lévén a műszer, kisebb, 
gyengébb oszlop is megfelel. Budapesten a Meteorológiai Intézetben már 30 éve ilyen 
műszer van használatban, és most fokozatosan az egész magyar hálózatba ezt vezeti 
be az intézet. A műszer ára páronkint mérőhengerrel együttt 56 pengő, míg egy darab 
esőmérő mérőhengerrel csak 32 pengő. Télen az esőmérőbe hókereszt való, amelynek 
az a feladata, hogy a szél örvénylő mozgását az esőmérőben meggátolja. Ez a hókereszt 
külön rendelhető és ára 2xá  pengő. Réthly.

A kis csapadékok mérése és a nedves hőmérő kezelése. A meteorológiai iállomá- 
sok jóságát és megbízhatóságát, egyéb dolgoktól eltekintve, különösen két megfigye
lésből lehet eldönlteni: 1 . rendesen méri-e a csapadékot, azaz elegendő számú 1 inuL-en 
aluli csapadékos napot jegyezze fel, és 2 -szor, miképen kezeli a nedves hőmérőt. Észle
lőink nagyrésze sajnos, a csapadékot igazán csak akkor méri meg. amikor már olyan 
eső volt, hogy reggel azt minden körülmények között észreveszi. Sokaknál nem tudott 
meggyökeresedni az a szabály, hogy „az esőmérőt minden nap reggel meg kell nézni 
és a csapadékod lemérni“. Ha csapadék nem volt, akkor is tegyünk az előző napra 
pontot a jegyzőkönyvünkbe. Nagyon szomorú, hogy erre éppen a gazdákat nem tudjuk 
reászektatni, és sajnos, mindenkor a gazdák által kezelt állomások voltak a legrosz- 
szabbak és legmegbízhatatlanabbak. A legtöbb hiábavaló állomás szervezése a gazdák 
között történt és úgy látszik, hogy éppenséggel nem tartják olyan fontosnak az idő
járás megfig: elését, mint amilyen erősen hangoztatják az időjárástól való függésüket.

Az elmúltban sokszor a Il-od rendű állomások nedves hőmérői adatai annyira 
hibásak voltak, hogy alig lehetett azokat feldolgozni, és különösen a téli félévben egé
szen használhatatlanok voltak a megfigyelések. Sajnos, még újabban is, — pedig most 
már igen kimerítő és pontos Utasítás áli az észlelők rendelkezésére, — sok állomásunk 
nedves hőmérő adatai megbízhatatlanok. Ennek, amint újabb inspekciós utaimon meg
győződtem, több oka van. Az első ok — az észlelő hibáján kívül esik, — az, hogy a 
nedves hőmérő szívó burkolata nedvességszívó képessége rossz volt, és hamarosan 
elvesztette azt is, amivel bírt, amint beporosodott. Most újabb és teljesen megfelelő, 
kellőképen kipróbált anyagból készült szívóval szereltettek fel az állomások, de még 
most is akadnak hibák. Pl. a pszichrométerburkolatot az észlelő nem teszi fel előírás 
szerint, hanem lazán teszi reá a gömbre, és a felesleges muszelent nem vágja le. Sza
bály: a muszelent erősen kell reáfeszíteni a hőmérő gömbjére, fehér cérnával két- 
háromszor körülcsavarjuk a gömb felett és jól megkötjük. A felette elálló muszelen- 
részeke.t — a párolgófelület csökkentése végett — ollóval levágjuk. A szívó pamut a 
víztartóba érjen, amely tartó legalább 2  cm.-rel a hőmérőgömb alatt és előtte legyen. 
Továbbá használjunk desztillált, vagy forralt, vagy átszűrt esővizet. Hetenkint egy
szer öblítsük le a nedveshőmérő gömbjét ás törüljük le gyengéden tiszta újjunkkal. 
Minden 3—4 hónapban kell váltani a burkolatot, de nem kell okvetlen újat reátenni, 
hanem a régit meleg vízben kimossuk. Ha elszakad, akkor új burkolatot veszünk elő.

R. A.

Salgótarján meteorológiai állomása. A Salgótarjáni Kőszénbánya r.-t. évekkel ez
előtt egy elsőrangú meteorológiai állomás műszereit szerezte be és azokon már 1925. 
óta rendszeresen végeztet megfigyeléseket, amelyeket a Meteorológiai Intézetnek is
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rendelkezésére bocsát. Az állomás, sajnos, ez év tavaszáig nem volt megfelelő helyen 
felállítva, miért is az állomást egy teljesen szabad helyre helyeztettem át., ahol most 
már igazán minden követelménynek megfelelően vannak a műszerek felállítva, és az 
azokról nyert észlelések sok tekintetben igen értékes és hasznosítható adatokkal fog
nak szolgálni. Az állomásnak felszerelése: Fuess-féle higanybarométer, aspirált ned
ves hőmérővel elláltott pszichrcméter. Six. maximum-minimum hőmérő, Hellmann-féle 
esőmérő, és Wild-féle nyomólapos szélzászló. Ezeken kívül a következő regisztráló 
műszerek vannak használatban: barográí, termogríáf, higrográf és üveggolyós napfény- 
tartammérő. Igazán felette örvendetes, hogy a megfigyelések itten percnyi pontosság
gal végeztetnek, mert a Bányaigazgatóság ezzel a feladattal egy külön altisztet bízott 
meg, aki az észleléseket végzi és naponta feladja a csapadéktáviratot is. Az állomás 
G e r ő  J á n o s  főmérnök úr felügyelete alatt iáll, aki nagy ambícióval foglalkozik a meteo
rológiai állomás ügyeivel és intézetünknek a barográf, termográf és higrográf szalag
jait is planiméterrel kiméreti, és így megadja erre a három elemre a valódi napi közép
értékét is.

Külön ki kell emelnem még, hogy a bányaigazgatóság további két meteorológiai 
állomást létesített, egyet K i s t e r e n y é n ,  ahol egy száraz hőmérő és egy Six maximum- 
minimum hőmérő van egy bádogházikóban felállítva, valamint egy Hellmann-féle eső
mérő. A második állomás Z a g y v a r ó n a  bányatelepen van, ahol egy kis angol hőmérő- 
házikóban ugyanazok a műszerek kerülnek felállításra, és már május elseje óta rend
szeresen megfigyelik a csapadékot. A Meteorológiai Intézet igazán csak nagy köszö
nettel és elismeréssel adózik a S a lg ó ta r já n i  K ő s z é n b á n y a  r . - t . -n a k ,  és különösen G e r ő  
János főmérnök úrnak, hogy egy ilyen szép és minden tekintetben pontosan működő 
kis hálózatot létesített a salgótarjáni völgyben. Tudományos tekintetben (is nagy jelen
tősége van ennek a kis hálózatnak, mert ezek egyúttal a Galyatetőn lévő észlelő- 
helyünknek talpponti állomásainak számítanak. Salgótarjánban a barométer 0 pontja 
pontos lejtmérés szerint 255-585 méterre van a tengerszíne felett. A Kisterenyén lévő 
állomás magassága 400 m., míg a Zagyvaróna bányatelepen lévő állomás magassága 
200 m. R. A.

Múzeumunk újabb gyarapodása. Az intézet múzeuma részére az elmúlt májusban 
egy kisebb, de igen értékes ajándék érkezett. Baier Zsigmond úr, Budapestről (ponto
sabb cím ismeretien és így a Meteorológiai Intézet az ajándékot meg sem köszönhette) 
a következő tárgyakat küldötte be: 1 db. zsebóraalakú fémhőmérö, francia gyártmány 
(Jean Holtzmann), 2 db. orrcsiptető-keret, 1 db. orrcsiptető, amelynek üvegei nem 
oválisak, hanem csipkézettek és a fémkeretet feleslegessé teszik, 1 db. pápaszem-keret, 
1 db. egy üvegből készült pápaszem (convex), igen érdekes gyártmány.

Miután a Meteorológiai Intézetnek nem állott módjában a nemes ajándékozónak 
igen szép ajándékát közvetlenül megköszönni, ezen a helyen mond legőszintébb 
köszönetét. í R. A.

Szenímargitapusztai meteorológiai állomás. A Hortobágy északnyugati szélén, 
Máta pusztától északra van az egri főkáptalan hatalmas birtoka, amelynek központjá
ban S z e n tm a r g i t á n  (Bödönhati tanya) egy II. r. meteorológiai állomás létesült. A meg
figyelések itt 1926. július havában vették Kezdetüket és igazán örvendetes az állomás 
kifogástalan működése. Az állomáson, melyet ez év május havában felülvizsgáltam, a 
megfigyelések pontos időben történnek. A hőmérőhlázikó (angol rendszerű), a talaj- 
hőmérőkkel együtt a baromfiudvarban volt elhelyezve. Ezidőszerint F ra n k  gazd. gya
kornok úr észlel, s az állomás K e m p t n e r  E rn ő  tiszttartó és F le i s c h m a n n  R u d o l f  igaz
gató felügyelete alatt áll. Jellegzetes alföldi állomást nyertünk Szentmargitapusztán. 
Végre egy hely, ahol tejesen szabadban történnek a megfigyelések, amelyek a felszíni 
talajrétegek hőmérsékletére is kiterjednek.
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Az állomást a baromfiudvarból áthelyeztettem az egyik lucernásba, ahol erre a 
célra külön 5 X  6 m. nagyságú területet voltak szívesek kihasítani.

A főkáptalani uradalomban még 6 helyen történnek csapadékmegfigyelések, ű. m.; 
B a g o t á n , .  M a r  g i t a e r  d ő n ,  S z e n t m a r  g i t  án, N a g y s z ö g ö n ,  Ö r v é n y  s z ö g ö n  é s  T u k á n  s bírjuk 
a Tiszttartóság ígéretét, hogy ezen állomások csapadékmegfigyeléseit is rendszeresen 
beküldik az Intézetnek. R. A.

KÜLÖNFÉLÉK

Időjárási megfigyelések a pásztorélet 
köréből. H e r m a n n  Ottó, a magyar pász
torélet köréből írott örökbecsű munkájá
ban összegyűjtötte a pásztorok ajkán élő 
időjárási mondásokat. Újabban G y ő r f f y  
István,1) a szilaj pásztorokról írott munká
jában találunk néhány olyan megjegyzést, 
amelyek meteorológiai szempontból érde
kesek és így müvéből azt a pár sort, amely 
minket bármily vonatkozásban is érdekel, 
itt közöljük.

Az Alföld fásításával kapcsolatosan újab
ban ismét félhivatalosnak látszó hírben azt 
olvassuk: „Szükséges ez a fásítás nemcsak 
azért, hogy az Alföldnek tüzelő anyaga 
legyen, hanem azért is, hogy a klíma meg
változzék és a csapadékban szegény terü
letek a jövőben több esőhöz jussanak.“ 
Az Alföld fásításának szüksége és hasznos 
volta senki előtt sem vitás, hanem hogy az 
a k l ím á t  megváltoztatná, erről .komolyan 
nem lehet beszélni. Megváltozott az Alföld 
éghajlata, — egyes területeken, — igen is 
árterületeink lecsapolása által, amire nagy 
szükség volt és sok helyen nagy szükség 
van még most is. A sok helyen szénáttermő 
Alföldből, híres búzatermőföldeket csinál
tak. Ezt a szénaföldet sajnálja ma is sok 
gazda és hogy különösen a pásztorléletet 
— tehát egy alsóbbrendű kultúrát —• élők 
között megmaradt a régi árteres élet em
léke és még ma is azon siránkoznak, hogy 
az többé vissza nem tér, azt mutatja G y ő r f f y  
fent említett munkája is.

Régi időben az Alföldön nem igen volt 
érdemes gabonát termelni, mert nem volt 
mód az értékesítésre. (Ez az állapot van 
ma Kis-Ázsiában is, hogy pl. az Euphrát 
vidékén Ersindján stb. termel sok gabonát, 
gyümölcsöt, de nem tudják értékesíteni; 4 
garaért árulják a piacon az árpa okáját 
(12—15 pengő 1 mm.) Stamboulban és 
Adanában, Smyrnában pedig világpiaci ára 
van.)

Az emberek lóháton jártak. Esők évad
ján az utak feláztak, a k.énytelenségből járó 
szekerek és lovasok felvágták s ha mele
gebb napok köszöntöttek be, az ilyen fel
vágott utakon a jármű az utasnak az agy
velejét rázta s a fakó szekér széthullott.

i) Dr. G y ő r f f y  István. A szilaj pásztorok. 
( A  M a g y a r  F ö ld  é s  N é p e .  Szerkeszti: Dr. 
M il le k e r  Rezső.) Debrecen—Karcag, 1928. 
(1. f. 46 old., 50 rajzzal.)

Sáros időben Istenkísértés volt teherrel út
nak indulni, már pedig az év nagyobbik 
felében sárosak voltak az utak. Más volt 
akkoriban az időjárás. Gyakori volt az eső, 
a harmat pedig délig sem száradt fel. A 
vizek szabályozatlanok voltak. A Tisza, 
Hortobágy, Mirhó, Berettyó, Kőrös árvizei 
évről-évre pontosan, néha többször bekö- 
szöntöttek s a lakott helyeket elvágták 
egymástól, úgyhogy hajón lehetett s kel
lett közlekedni. A pásztor éneke nagy szá
razságban pedig — mely ükapáról ükuno
kára szállott — így szólt:

Kiszáradt a tóból mind a sár, mind a víz, 
A szeginy barom is csak a gazdára niz, 
Istenem, Istenem! Adj egy csendes esőt,
A szeginy baromnak jó legelő mezőt.

A kun városok régi tanácsi jegyzőköny
veiben sohasem panaszkodtak a sok víz 
ellen, hanem mindig a szárazság volt az, 
ami ellen feljajdultak. 1780-ban Turkevén 
a következő határozatot hozták: „A víznek 
megtartásáért in s tá ln i  k e ll . mivel a víz 
mingyárt el mégyen, sok helyen alig 
vagyon térdig való víz és ha ez a kevés 
árvíz sem lett volna, a militia számára 
szénát sem lehetett volna kaszálni és bar
maink most is egyedül ott élhetnek, ahol 
a víz a földeket megfutotta.“ (7.) A kunok 
a víziéletbe belénőttek és úgy érzik most 
magukat, mint a partra vetett hal.

„A szilaj pásztor jól ismerte a természet 
jelenségeit és a szerint igazodott.

Mikor a tőcs madár sűrűn fütyölt, vagy 
a fecske a marha körül csapongott, eső 
következett.

Ha a bölömbika dudált, vagy a gém sokat 
beszélt, hideg, szeles eső lett.

Mikor a varjú rébelliozott, biztosan 
zimankó támadt.“

*
Bármennyire sajnálja is G y ő r f f y  a 

pásztorélet pusztulását, ami természetes 
következménye lett az ármentesítésnek és 
a gazdálkodási kultúra magasabb nívóra 
való emelésének, mégis így ír annak el
múlásáról: „Mikor a 60-as, 70-es években 
a rétek vizeit kezdték leereszteni, meg- 
kondult a lélekharang a szilaj pásztorok és 
a szilaj nyájak feje felett. Az eke, a pász
torok örök ellensége, a kiszáradhatatlanok- 
nak hitt lápokhoz mind közelébb tolakodott



s azokon a fenekeken, hol a százados 
aszály nem tudott úrrá lenni, az indzsellér 
keze, esze diadalmaskodott. A rét feladta 
az utolsó menedéket, az eke meg eltemette 
még az emlékét is.“ (36.)

A munka szövegmagyarázó szótárából 
közöljük a következőket:

B e l v í z :  a határban lévő lefolyástalan hó- 
és esővíz, mely helyenként nagy tóvá szé
lesedik.

D e r e k a k :  időszakos folyások, vagy ezek 
medrében lévő mélyebb helyek, melyek 
nyáron egyáltalán nem, vagy csak későre 
száradnak ki.

E n y h e l y :  szél, eső, hő elleni menedék.
G ö m ö r ö d ö t t  enyhén fagyott:
N a g y b u n d a - s u b a :  júhbőrből készült, bo

káig érő bunda, melegben szőrével kifelé, 
hidegben szőrével befelé viselték.

Ó n o s  e s ő :  ha a hulló eső a földön meg
fagy, ónosnak mondják. Ilyenkor a föld 
nagyon síkos, csak patkós, szöges csiz
mában lehet bátorságosan járni.

S z i t á l  a h ó :  egyenletesen hulldogál.
V i z e k  h á ta  m e g l á g y u l t :  a jég elolvadt.
Z im a n k ó :  hideg, szeles, havas idő.
7 .U Z :  zúzmara.
Elmúlóban van egy darab őskultúra,, más 

kerül helyébe, a nép pedig visszasírja a 
régi állapotot, mert abból csak a jónak 
emlékét őrizte meg* annak sok rosszát pe
dig elfelejtette, mint egy gonosz álmot.

R é th ly .

Dr. Linzbauer Ferenc Xavér.1) A pesti 
egyetemek hírneves tanára volt, aki egy 
hatalmas munkában összegyűjtötte mind
azokat az iratokat, amelyek a kir. hely
tartótanács felállításáig az ország köz- 
egészségügyével valamilyen összefüggés
ben vannak. Ez a Codex Sanitatis Medici- 
nalis Hungriae 7 kötetben jelent meg és a 
munkához Toldy Ferenc segítségét is 
igénybe vette, amennyiben egy hozzá írott 
levelében többek között ezt ír ja : .. .  ezennel 
sürgősen megkérem Tekintetességet, hogy 
mind azon adatokról, amelyek az említett 
ügyekhez tartoznak és Ön előtt Hazánk 
történetéből és régi írókból nagyon is is
meretesek, nekem szíveskedjék felvilágo
sítást adni. Ezek pedig: az Országban ural
kodó betegségek és a pestis. Természeti 
tünemények: z i v a t a r o k ,  n a g y o n  h i d e g  te l e k ,  
fo r r ó  n y a r a k ,  f ö l d r e n g é s e k ,  ü s tö k ö s ö k  s tb .  
Toldy Ferenc tényleg közreműködött, hogy 
Linzbauer bizonyos adatokhoz hozzájusson 
és így a régi magyar megfigyelések gyűj
tésének első magyar kutatóját — aki az 
összes természeti tüneményekre kiterjesz
kedik — Linzbauerban találjuk meg. Linz
bauer munkáját dr. Győri Tibior prof. úr

0 Dr. deési D a d a y  András: Dr. L in z 
b a u e r  Ferenc Xavér. (Népegészségügy, IX. 
évi. 1928. 14. szám. 988—992. Szerkesztik: 
Dr. G y ő r y  Tibor és dr. G o r t v a y  György 
Budapest, 1928.)

szíves figyelmeztetése alapján már magam 
is régen felhasználtam, de ezeket az ér
dekes életrajzi adatokat csak most ismer
tem meg Linzbauerról írott kimerítő és 
Daday dr. által írott életrajzból,, amelyben 
a szerző a nagy Codex megszületésének 
mellékkörülményeit iparkodott tisztázni.

Dr. Daday értekezésében kiterjeszkedik 
Linzbauer professzori működésére is és itt 
találjuk meg a nyomát annak, hogy a 
meteorológia iránt mint előadó tanár is ér
deklődött. így megtudjuk, hogy a fizikából 
csak azt adta elő, ami a „chemia, phy- 
siologia, m e t e o r o l ó g i a  alapos megértéséhez 
szükséges“. (985.) Linzbauert 1861-ben ne
vezték ki rendes tanárrá. Előadta a bonc
tant, természettant, vegytant és növény
tant. A fizika keretében természetesen szó 
került a meteorológiára és tanszéke átvé
telekor reformokra törekszik. Ezekre vo- 
natkozólóag egyik pontjában ezt írja: ^mú
zeumomból hiányoznak a m e t e o r o l ó g ia i  
viszonyoknak bemutatására kellő tárgyak 
és készülékek“. Ügy látszik Linzbauer adta 
elő a meteorológiai és klimatológiai ismere
teket is* amelyek ma a K ö z e g é s z s é g t a n  
keretébe tartoznak. Budán, a Krisztina
városban született 1807-ben és 81 éves ko
rában — 1888-ban — Mödlingben halt meg.

R é t h l y .

Gömbvillám? Egy különös hulló csillag
hoz hasonló, de ettől sok tekintetben eltérő 
jelenségéről számolok be.

F. hó 5-én este 9 óra 50 perckor a keleti 
láthatáron mintegy 25 foknyi magasságban 
délről észak felé egy fénylő, kékes fehér 
színű és csillagnál valamivel nagyobb 
gömbszerű test vonult el.

Csak maga a fénylő test volt látható, 
anélkül, hogy az — mint a hulló csillagnál 
— fényes csíkot hagyott volna maga után. 
Repülőgép nem lehetett, mert ennél gyor
sabban haladt és a nagy csend dacára, 
motorzúgás nem volt hallható; azonban 
sokkal lassabban haladt, mint a hullócsil
lag, legalább 3—4 másodpercig haladt át 
a horizonton majdnem vízszintesen, nagyon 
kevés lejtéssel. Léggömbre erősített vilá
gítóanyag sem lehetett; a csendes időben 
ehhez igen gyorsan haladt, egyenes vonal
ban és egyenletes sebességgel. Az égbol
tozat más része felleges volt, délen villám- 
lőtt olykor.

Sem a pesti, sem a helyi lapokban nem 
volt erről említés, másokról sem tudok, 
hogy látták volna. A haladás aránylagos 
lassúságára jellemző, hogy mi nyolcán ül
tünk egy asztalnál egy íehajló ágú nagy 
fa alatt és annak felkiáltására, aki szemben 
ülve, a jelenséget feltűnésekor meglátva, a 
fa alól kiugorva, valamennyien még egy 
másodpercig láthattuk.

Kecskemét, 1928. augusztus 7-én.
O b i t z  G y u la .  

mezőg. kam. tisztv.



1928. Juli—August Budapest.ANNÉE IV. NQ 7 -8 .

DAS WETTER -  LE TEMPS 
THE WEATHER -  IL TEMPO
Die Zyklone vom 9. Mai dieses Jahres in Ungarn,

Der Umstand, dass sich diese Zyklone auf ihrer Bahn vom Mittelmeer gegen 
den Finischen Meerbusen in Ungarn erheblich vertiefte, so dass das Barometer auf 
einen zu dieser Jahreszeit noch nie beobachteten tiefen Stand sank, ferner die heftigen 
Stürme, die im Gefolge auftraten, gaben Veranlassung zur synoptischen Bearbeitung 
der Zyklone. Auf Seite 100 des ungarischen Textes sind ausserden europäischen Isobaren 
vom 8. und 9. Mai 7 Uhr und 19 Uhr noch 3 Spezialkärtchen zu finden, auf welchen 
die Wetterlage in Ungarn am 8. Mai 21 Uhr, am 9. Mai 5 Uhr und 7 Uhr detailliert 
(Isobaren im Intervall von 1 mm.) dargestellt wurde.

Die Vertiefung der Depression setzte bereits am 8-ten ein, Zentrum um 7 Uhr 
etwa Florenz mit 745-9 mm., um 21 Uhr Kaposvár mit 74F5 mm. und dauerte nachts
über an. In Budapest sank der Luftdruck bis zum 9-ten 5 Uhr, tiefster Stand zu diesem 
Zeitpunkt 737'7 mm. Nach Aufzeichnungen des Anemographen wehten in Budapest bis 
4 Uhr 30 Minuten schwache Winde aus SE, dann folgte kurze Zeit Windstille und 
hierauf Drehung der Windrichtung über E—N nach NWN. Das Zentrum der Depression 
passierte etwas südlich von Budapest, der tiefste Punkt des Barographen fiel zeitlich 
mit der Winddrehung zusammen. Erst um 6 Uhr 5 Minuten frischte der Wind auf, 
plötzlich von L5 auf 10 m/sec., wuchs später einige Stunden bis Sturmesstärke, kulmi
nierte um 8 Uhr 45 Minuten mit 25 m/sec.; das Stundenmittel von 8—9 Uhr betrug 

20*4 m/sec.
Der Weg der Zyklone ist auf Kärtchen 1 mit gestrichelter Linie bezeichnet, sie 

bewegte sich am 8. und 9-ten gegen NNE—N mit einer Geschwindigkeit von 11, bezw. 
9 m/sec., ihr Zentrum lag am 9-ten abends bei Vilna mit 735’5, am 10-ten morgens bei 
Helsinki mit 736T mm.

Derlei tiefe Depressionen kommen in der warmen Jahreszeit in diesen Gegenden 
äusserst selten vor, ebenso auffallend ist die Vertiefung im Innern des Kontinents. 
Im Zusammenhang mit dieser Erscheinung steht der grosse Temperaturunterschied 
zwischen der fortwährend vorstossenden kalten Polarluft in W-Europa und den war
men Südströmungen im Osten (am 9-ten früh Aachen 3°, München 1° und Bukarest 
20°, Sevastopol 25°), ferner scheint als Kompensation der Druckerniedrigung innerhalb 
der Zyklone vom 8-ten auf 10-ten von 750 auf 740 mm. eine sukcessive Stärkung der 
Antizyklone in der Uralgegend von 765 auf 775 mm. (im Sinne von Schmaus als kohä
rentes System) zu bestehen. 5. Róna.

Regenmenge und Maisertrag.
In einleitenden Bemerkungen über die Wasserbilanz der Kulturpflanzen wird 

auf die Notwendigkeit der Betrachtung der Niederschläge in den verschiedenen Ent
wicklungsphasen der Pflanze hingewiesen, Höchsternten kommen in unserem Trocken
gebiet dann zu Stande, wenn die Entwickelungsphase, die den höchsten Wasserbedarf 
aufweist, mit entsprechenden Niederschlägen zusammenfällt.

Die Bedeutung der Form und Stellung der Maisblätter als Fang- und Leitungs
apparat für Thau und geringe Niederschläge wird betont. Der grösste Wasserbedarf 
fällt in die Zeit von Juli—August, bei der untersuchten Sorte (Fleischmanns gelber 
Pferdezahn) in die Blüte- und folgende Kolbenentwicklung, wie bei anderen Sorten.



Die Bedeutung der später in den Boden eindringenden Luftwurzeln am Stengelgrund 
für die Wasseraufnahme aus der oberen Schicht des Bodens wird gewürdigt.

Die Beobachtungen der Jahre 1920 bis 1927 sind in der Tabelle angeführt 
(S. Seite 104), wo die 1. Sp. die Jahreszahl, die 2. die Maiserträge in g. Körner pro nr, 
die 3. die Regenmenge Mai—Juni, die 4. Regenmenge Juli—August und schliesslich 
die 5, Spalte die Summe der Niederschläge der 4 Monate enthält.

Im Graphikon bedeutet die ausgezogene Linie den Maisertrag, die gestrichelte 
den Regen Juli—August, die punktierte Mai—Juni-Regen (mm.).

Die Berechnung des Korrelationskoeffizienten nach Bravais ergab folgende 
Wertt (r — Kor.-koeff., _+. mittlerer Fehler):

1. Regen Mai—Juni und Maisertrag . . . . r =  — 0.214 +_ 0.337
3. Regen 1. Mai bis 31. Augjust und Maisertrag r =  +  0.691 +_ 0.185
2. Regen Juli—August und Maisertrag . . . r =  +  0.249 _+ 0.331
Wenn auch die Zahl der Beobachtungsjahre zu gering ist, um endgültige Schlüsse

zu ziehen, so dient doch das Ergebnis als Fingerzeig, dass am ehesten zwischen den 
Niederschlagshöhen Juli—August und der Höhe des Maisertrages ein Zusammenhang 
zu vermuten ist, bestimmt nicht aber bei den anderen beiden Reihen.

Zu Vollernten bei dieser Sorte sind am Versuchsort im Juli—August 120 bis 
140 mm. Regen nötig. An jenen Orten in unserem Maisgürtel1, die in den betreffenden 
2 Monaten diese Regenmenge im Mittel aufweisen, kann die erwähnte Sorte mit Erfolg 
gebaut werden. R u d o l f  F le isc h m a n n .

Uber die Abwehr der Spätfröste. *)
(Fortsetzung.)

III. Ausführungen über verschiedene Frostschutz-Methoden.
E in g r if fe  p f l a n z e n p h y s io l o g i s c h e n  C h a r a k te r s .

§ 1. Einleitung.
§ 2. Pulver-Methode.
§ 3. Methode von Thiessen.
§ 4. Aufstappelung von Schnee.
§ 5. Besprengung beim Auftauen.
§ 6. Eine wichtige pflanzenphysiologische Tatsache.
§ 7. Die pflanzenphysiologischen Eingriffe scheinen unter den klimatischen Ver

hältnissen Ungarns keinen zuverlässigen Frostschutz zu versprechen.
M e t h o d e  auf  d a s  A u f lö s e n  d e r  B o d e n i n v e r s i o n  g e g r ü n d e t .

§ 8. Begriff des Auflösens einer Inversion.
§ 9. Das Kriterium für das Gelingen der Heizung

§ 10. Die Sperrschicht als dynamischer Plafond.
§ 11. Die Bodeninversion kann durch Heizen aufgelöst werden.
§ 12. Durch rechtzeitiges Auflösen der Bodeninversion kann die Frostgefahr 

beseitigt werden.
§ 13. Eine Bemerkung aus dem Gebiete der Aerodynamik.
§ 14. Frostbekämpfung mit Zentralheizanlagen?

Z e r s t ö r e n  d e r  B o d e n i n v e r s i o n  auf m e c h a n is c h e m  W e g e .

§ 15. Meteorologische Grundlagen des Verfahrens.
$ 16. Kombiniertes Verfahren für Heizung und mechanische Eingriffe.
§ 17. Kritik der vorangehenden Methoden.

Dr. L. A u j e s z k y .

J) Der im ungarischen Texte erschienene Aufsatz des Verfassers bildet einen 
weiteren Abschnitt aus einer grösseren Preisarbeit, die unter dem Titel „Die Fragen 
der künstlichen Beeinflussung meteorologischer Verhältnisse“ bei der Ungarischen 
Meteorologischen Gesellschaft eingereicht und preisgekrönt wurde.
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Das Wetter in Ungarn im Monat Juni 1928.
Fast während des ganzen Monats durchziehen Depressionen die mittleren Zonen 

Europas. Dieses Bild wird vorübergehend gestört durch das Vorrücken der Polarfront 
zwischen 1. und 7., dann durch Hochs, welche von den Azoren Süd- und Mitteleuropa 
zwischen 12—14. und 20—30. überschreiten, endlich durch das Eindringen eines Hoch
druckkeiles aus Westen am 15—18. Wegen Häufigkeit der Hochs im Süden war der 
Luftdruck in Ungarn etwa 1 mm. übernormal.

Der Verlauf der Temperatur ist innig verknüpft mit dem Vordringen der Hochs. 
An der Rückseite der Tiefs brachte der Einbruch der Polarfront in der ersten Pentade 
starke Abkühlungen, während diejenigen der atlantischen und Azoren-Hochs auf den
13., 16—22. und 28—30. fielen. Die grössten negativen Anomalien betragen 7-6° am 2.,
6-5c am 3., 4-6° bzw. 5'6° am 17. rsp. 18. Von derselben Grössenordnung sind die posi
tiven Anomalien der warmen Abschnitte, so 7'7° am 26., 6-0° am 11. Die Veränderlich
keit war sehr gross: 2-2°, also gleich der mittleren interdiurnen Veränderlichkeit des 
Januar. Wegen der grösseren Häufigkeit der unternormalen Tage ist auch das Monats
mittel unternorma! im NE um Dt»0, im Zentrum um 1°, im S und W um ML Die Tages
extreme sind bedeutend, besonders die Minima waren ungewöhnlich extrem. Die 
Maxima trafen ein im W am 26., im E am 11. (S. Tabelle auf S. 114), und überschritten 
fast allgemein 30", sie blieben etwa 14° unter dem Maximum des besonders warmen 
Juni 1918. Dagegen sanken die Minima ca 4° unter den extrem tiefen Stand des abso
luten Minimums des kühlen Juni 1881. Sie trafen meist am 2., stellenweise am 3. ein, 
und erreichten Werte tief unter 10°. Am 3. gab es sporadisch bodennahen Frost und 
Reif. Die Bodentemperaturen waren auch allgemein unternormal.

Der Niederschlag fiel auch in günstigen, dem Zurückweichen der Hochs ange
schmiegten Epochen. Die Häufigkeit war ziemlich normal, es gab auf 12 Trockentage 
3 Landregentage (7., 15. und 27.), 1U, 14, 3U Teile der Landesoberfläche wurden benetzt 
an respektive 5, 3, 3 Tagen. Die Gewittertätigkeit war sehr bedeutend, es gab im 
Lande nur 8 gewitterlose Tage (8., 9., 12., 13., 21., 24., 28. und 30.). Am 6., 11. und 24. 
fielen wolkenbrnchartige Gewitterregen mit schweren Hagelschauern (Keszthely am 
24. 74 mm., Szerep am 11. 41 mm.), 30 mm. überschreitende Tagesmengen waren 
häufig (s. auch das Gewitter vom 6. im Mai—Juni-Heft d. Z.). Wegen des Vorwiegens 
der Gewitterregen ist die räumliche Verteilung der Niederschläge sehr ungleichmässiig, 
die Monatssummen schwanken zwischen 30 und 200% der Normalen, im allgemeinen 
kann man aber doch eher von Niederschlagsmangel, als von einem Überschuss sprechen. 
Stürme waren ziemlich selten, von einer grösseren Anzahl Stationen liefen am 21. 
Sturmmeldungen ein.

Der Häufigkeit der Mittelmeerhochs entsprechen auch die übrigen Elemente: 
Bewölkung bis \ XA Bewölkungsgrad unternormal, Feuchtigkeit ca 5% zu klein, Sonnen
scheindauer um 5 bis 25% übernormal, daher auch die Verdunstung um 10 bis 50% 
übernormal.

Das Wetter des Juni war nach dem kalten Mai der Landwirtschaft im allge
meinen günstig, die sporadischen Bodenfröste, als auch die schweren Hagelschauer 
verursachten glücklicherweise nur Lokalschäden von geringer Ausbreitung, stellen
weise jedoch auch 100% überschreitende Schäden (Weinreben, Obst).

Das Wetter in Ungarn im Monat Juli 1928,
Die Wetterlagen waren in diesem Monat besonders stabil. Die südliche Hälfte 

Europas überlagernden, von Westen aus neue Kraft schöpfenden Luftdruckmaxima und 
auf nördlich von Mitteleuropa verlaufenden Zugbahnen gegen Osten schreitende 
Depressionen kennzeichnen dauernd die Wetterlage den ganzen Monat lang, mit Aus
nahme des 28. und 29., als eine nordeuropäische Depression die Antizyklone zurück
drängt und sich zu einer den ganzen Kontinent bedeckenden mächtigen Zyklone ent
wickelt. Der Luftdruck in Ungarn war durchschnittlich fast 3 mm. übernormal.



Die Stabilität der Luftdruckmaxima südwestlichen Ursprunges hatte in Ungarn, 
sowie auch in ganz Mittel- und Westeuropa aussergewöhnliche Folgen, sie verursachte 
extreme Dürre und Hitze. In Budapest war das Temperaturmittel nur an 3 Tagen 
(5., 8. und 9.) unternormal, die Abweichungen betrugen damals nur 1—1 lA°, hingegen 
waren die Abweichungen der überwarmen Tage aussergewöhnlich gross, sie über
schritten 6° an 9 Tagen! Die grössten positiven Anomalien betrugen 6-9° am 15., 7'3° 
am 16., 7'7° am 28. und 8-0° am 27. Dabei war die interdiurne Veränderlichkeit zufällig 
genau normal. Der grösste Wärmerückfall erfolgte vom 4. auf 5., mit einer Abkühlung 
von 7-3°, die grösste Erwärmung vom 5. auf 6. mit 5-9°. Die Tagesmaxima waren 
bedeutend extremer, als die Minima. Das mittlere Maximum des heurigen Juli über
schreitet den Normalwert um 5°, das mittlere Minimum ist um 2° höher als das nor
male, so dass also die mittlere Schwankung den Normalwert um 3° übertraf. Die 
Maxima in Ungarn waren jeden Tag höher als 25°, an 25 Tagen höher als 30°, davon 
an 9 Tagen Maxima über 35°. Vereinzelt wurden 40° erreicht oder etwas überschritten 
(Turkeve 39-9°, Szerep 41T° am 17.). Im Osten war die Hitze 1—2° grösser als im W. 
Das Maximum von Budapest 37'4° am 15., ist um höher als das des heissesten 
15. Juli (1918) seit 1971. Die wärmsten Tage waren im Osten überwiegend der 17., 
im Westen der 16. Wie erwähnt, sind die Minima weniger extrem gewesen. Die abso
luten Minima wurden im Westen am 8. (5. und 9.), im Osten am 9. (5. und 10.) be
obachtet und schwankten zwischen 7-0° (Söregpuszta) und 12-5° (Orosháza). Die Termin- 
minima sind etwa 3°—5° höher.

Die Monatstemperatur ist im Zusammenhang mit diesen Verhältnissen überall 
übernormal, und zwar im Donau- und Tiszatal um 3°, im Westen nahe den Alpen aber 
nur um 1K—2°. Für das Aussergewöhnliche der Hitze zeugen die vielen Feld- und 
Waldbrände längs der Eisenbahnen, auch häufige andere Brandschäden in Dorf und 
Stadt, dann die vielen Menschenopfer des Hitzschlages.

Fast eben so abnorm als die Temperaturverhältnisse, waren die Niederschlags
verhältnisse. 20 Landestrockentagjen gegenüber steht kein einziger Landregentag. 
1/i, Vi, bzw. 3/i der Landesoberfläche wurden benetzt an 6 (4., 6., 20., 24., 25. und 27.),
3 (17., 18. und 23.), bzw. 2 (7. und 29.) Tagen fast ausnahmslos durch Gewitterregen. 
Von den 9 Regentagen langten nur vom 18. und 20. keine Gewittermeldungen ein. 
Pro Station war die Anzahl der Nicderschlagstage 2 (Szeged) bis 8 (Sopron), also 
um 5—7 Tage unternormal. Viele Stationen hatten mehr Gewitter als Regentage. Die 
Gewitter- und Regenintensität war allgemein nur gering, die Tagesmengen überschreiten 
kaum 20 mm. (Salgótarján 27 und Tarcal 21 mm. am 23., Keszthely 20 mm. am 29.)

Diese Verhältnisse weisen auf eine aussergewöhnliche Dürre hin. Im Westen 
wurden etwa 30% (Siófok 87, Pécs 57%), im Osten aber durchschnittlich nur 15% 
(Szerep und Debrecen sogar nur 7%) der normalen Monatssumme erreicht. Hagel 
meldete nur eine Station (Sopron am 4.), Stürme gehörten zu den Seltenheiten (ver
einzelte Fälle im Alföld und nördlichem Hügelland).

Alldemzufolge befremdet es nicht, wenn die übrigen Elemente sich auch extrem 
verhalten. Bewölkung und Feuchtigkeit stark unternormal (Mangel 25—50, bzw. 
6—16 %), Sonnenscheindaucr und Verdunstung stark übernormal (10 bis 50, bzw. 40 
bis 90%). Die Bodentemperaturen sind endlich einmal übernormal igeworden, wenigstens 
in den oberen Schichten. Die tieferen Schichten hingegen sind im Monatsmittel immer 
noch etwas unternormal. (Abweichungen: Tarcal in L2 m. >—0-6, Budapest 4 m. — 0T.)

So günstig das Juliwetter für die verspätete Getreidereife war, so schädlich 
war es den später reifenden Kulturen (Mais, Kartoffel, Gemüsearten, Futterpflanzen). 
Die Hutweiden und Futterfelder sind total verbrannt. Den Regenmangel verschlim
merte noch die grosse Trockenheit der Luft, derzufolge der Tau ausblieb, der den 
durstenden Gewächsen Labung gebracht hätte. Eine Andauer der Dürrezeit könnte für 
die Land- und Gartenwirtschaft katastrophal werden. G. M.

A MAGYAR METEOROLOGIAI TÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA.
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Magyarország téli hőmérsékletének előrejelzéséről.
A »Meteorologische Zeitschrift« 1927. évi 8. füzetében kimutattam a 

Nílus vízállásának összefüggését Közép-Európa rákövetkező telének hőmérsék
leti jellegével. Ez az ellentétes kapcsolat sokkal szorosabb Közép-Európa nyu
gati területével, amennyiben a negatív korreláció Közép-Európa keleti része 
felé rohamosan csökken. Míg a kapcsolatot Németországgal még egy —0 50 
nagyságú korrelációs együttható fejezi ki, addig ez a kapcsolat Nyíregyházá
val ugyanabban az 50 éves időtartamban (1874— 1923) sokkal kisebb —0'33 
nagyságú korrelációs együtthatóban nyilvánul. Újabban azonban sikerült Magyar- 
ország téli hőmérsékletének meghatározására oly hatástényezőket megtalálnom, 
melyek nemcsak elméleti, hanem gyakorlati jelentőségre tarthatnak igényt. 
Ezek közül említendők a március—augusztusi légnyomás Alsó-Egyiptomban és 
kiváló mértékben Bombay-nak novemberi légnyomása.

Jelen tanulmányom alapjául tehát választottam Kairó március—augusztusi 
légnyomásközepeinek, valamint Bombay novemberi légnyomásközepeinek eltéré
seit, másrészt Nyíregyháza reákövetkező téli hőmérsékletének eltéréseit, vonat
koztatva az 1873—1922. megfigyelési sorozatra, illetve Nyíregyháza 1873/4— 
1922/3. téli sorozatára. Az eltérések a következő egységekben vannak megadva:

1. Kairó légnyomási adatainál Hg mm-ekben.
2. Bombay légnyomási adatainál Hg 0 001 inchesben.
3. Nyíregyháza téli hőmérsékleténél C fokokban.
A kapcsolatokat a korrelációs együttható számbeli értékével fejeztem ki. 

A párciális korrelációból átmentem aztán a mindkét tényező hatását egyesítő 
totális korrelációs együtthatóra abból a célból, hogy képletem gyakorlati hasz
nosítására a vonatkozási (regressziós) egyenletet megállapítsam.

A vizsgálatnak alávetett időszakban a következő korrelációs együttható
kat találjuk.

100-szoros korrelációs együtthatók az 1873— 1922., illetőleg 1873/4— 
1922/3. évi 50 éves sorozatból

Ap Kairó III—VIII jelenti Kairó légnyomáseltérését a normálistól már
cius-augusztus hónapokban.

Ap Bombay XI jelenti Bombay légnyomáseltérését a normálistól novem
ber hónapban.

Ai XII—II Nyíregyháza jelenti Nyíregyháza téli hőmérséketének (decem
ber-feb ruár) eltérését a normálistól.

At XII—II Ap XI Ap III—vili
Nyíregyháza Bombay Kairó

At XII II Nyíregyháza ... ... 100
dp XI Bombay.................................-  —50
Ap III—VIII K airó______________  37

—50 37
100 — 13

— 13 100
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Ezekből a következő egyenleteket nyerjük, melyekben egyelőre Jp  XI Bom
bay helyett a, Jp  III—VIII Kairó helyett b áll.

—50 =  100a — 13b
37 =  — 13a +  100b,

amiből a =  —0"46 és b =  031.
A totális korrelációs együttható (R) egyrészt a bombayi novemberi és a 

kairói tavasz-nyári légnyomás, másrészt a nyíregyházai téli hőmérséklet között 
kiszámítható a következő egyenletből

R2 =  (0-46.0-50) - f  (0-31 . 037) =  0 ‘3447 és ebből 
R (totális) =  fO 3447 =  < ^059!

2 __
R-nek valószínű hibája Pearson szerint f =  ^  (1—R2) : 1 n> a^ol R  a 

korrelációs együttható és n az esetek száma, vagyis a szóban levő esetben

2 (1 — 0-3447)
f =  3 0*6553 : 7 01 "  °  0618’

tehát R =  ^ - 9 ‘5 f, következésképen az összefüggés okozati. 
a és b tényezőket elosztva a közepes anomáliával q, amely

Q — (A szögletes zárójel =  a Gauss-féle szummáció-jel),

kapjuk a céljainkra alkalmas regressziós egyenletet

J t XII—II Nyíregyháza =  -  0'46a 0'31b
248  31 *5 h 0-487'

Figyelembe véve, hogy a =  Jp XI. Bombay és b =  Jp  III—VIII Kairó,
lesz:

I. J t XII—II Nyíregyháza = —0 032 Jp XI Bombay -f-l*39 Jp III—VIII Kairó. 
Mivel Nyíregyháza téli hőmérséklete a fentemlített 50 éves időszakban =  —1-8° C, 
annak előrejelzésére adódik a következő végleges képlet

II. tXII-II Nyíregyháza =  -1 8 -0  032 Jp XI Bombay+ 1  *39 JpIIl-VIII Kairó. 
A hőmérsékletet itt C°-ban kapjuk, ha Jp  XI Bombay ezred-inches-ben (angol 
hüvelyk), Jp  III—VIII Kairó pedig mm Hg.-ban vannak megadva.

Részint az ellenőrzés céljából, részint pedig a nagyjelentőségű vonat
kozás szemléltetésére a mellékelt táblában feltüntetem a nyíregyházai téli 
hőmérsékletet megelőző két említett elem eltérését a normálistól (Jp XI Bom
bay, Jp  III—VIII Kairó), valamint a nyíregyházai téli hómérséklet eltérését. 
Még hozzácsatoltam utóbbinak az I. alatti egyenletem szerint számítás útján 
nyert értékeinek az eltéréseit is, hogy az előrejelzés megbízhatóságát és gya
korlati hasznavehetőségét megmutassam. Ennek a táblázatnak a megtekintése 
három fontos tapasztalati tény levonására vezet.

1. A légnyomás eltérései Kairóban tavasszal és nyáron, 1879-től 1895-ig 
előjelre nézve egyeznek Nyíregyháza hőmérsékletének eltéréseivel az 1879/80-tól 
1895/6-ig terjedő téli évszakokban. A megegyezés tehát 17 éven át tart.

2. Bombay november havi légnyomásának eltérése 1906-tól 1922-ig elő
jel tekintetében ellenkezik Nyíregyháza téli hőmérsékletének eltéréseivel 
1906/7— 1922 3-ig. Ez az ellentét is következetesen 17 éven át tart.

3. Nyíregyháza ténylegesen észlelt téli hőmérséklete nagyon kielégítően 
egyezik a képletem felhasználásával kiszámított értékekkel. Ha azokat az ese-



leket kiválogatjuk, midőn a számított hőmérsékleti eltérés ^  1 C°-nál — és 
ezeknek száma 23 — azt látjuk, hogy az előjel az észlelt és számított érték
nél egyező.

Ez a körülmény, valamint a jelentékeny korreláció bizonyítja az okozati 
összefüggést, illetőleg a makrometeorológiai kapcsolatot az itt említett két 
tényező és Nyíregyháza téli hőmérséklete között, amely összefüggés a hőmérsék
leti anomáliák természete szerint nagyobb területre, vagyis Magyarországra is 
kiterjeszthető.

Ennek az eredménynek jelentősége a magyar közgazdaság több ágára 
nézve nem kicsinyelhető. Különösen fontosnak ígérkezik képletem gyakorlati 
alkalmazása a mezőgazdák részére, akik a bekövetkező tél hőmésékleti jelle
gének megtudása által abba a helyzetbe jutnak, hogy célszerű intézkedéseket 
és hasznos készülődéseket tehessenek.

A képlet felhasználása szükségessé teszi 1. Kairó tavaszi és nyári lég
nyomásadatainak ismeretét a folyó évről, amit a »Physical department-tól of 
the Ministry of Publics Works, Däwäwin-Cairo, Egypte« szerezhető be,
2. nemkülönben Bombay november havi légnyomásának gyors beszerzését az 
»Indian Meteorological Service-tői, Observatory Bombay«.

Passau. Fritz Groissmayr.

Eltérések a normális értéktől. 50 év 1873 — 1922., illetve téli évszak
1873/74—1922/23.

Abweichungen vom Normalwert. 50 Jahre 1873—1922, bzw. Winter
1873/74— 1922/23.

j  p  i n —  
Í v  V ili. Cairo
Jahr mm Hg

J  p XI / f t  XII—II. Nyiregy-
Bombay észlelt náza

—1—inches c ° be' számított
1000 obachtet berechnet

A  p m -  J p X t
Év VIII. Cairo Bombay

Jahr mm Hg —1— inches
1000

/ / t  XII—I I .  Nyiregy- 
észlelt háza 

C 0 be- számított 
obachtet berechnet

1873 —0-2 49 —1-3 — 1-8
1874 0-5 34 — 1-0 —0-4
1875 —0-7 35 —2-6 —2-1
1876 —0-3 11 30 —0-8
1877 0-3 34 —10 —0-7
1878 —0-5 —50 0-9 0-9
1879 —0-7 l=f 7 —65 — 1-2
1880 —<O'! = = 25 o. —1-0 —0-9
1881 0-2 J * —23 ^ 0-8 10
1882 0‘5 — 17 = 0-8 1-2
1883
1884

0-4
0-3 2 s *

—18 ; 
13^ö

0-5
11

11
o-o

1885 —0-2 41^-s —0-3 — 1-6
1886 0-0:3 á - | 8 SP 0-4 —0-3
1887 —0-2 e 17 ga —37 —0-8
1888 —0-2 J g £ —13*1 —0-9 —0-2
1889 —0-4 -1 0 -1 3 —1-9 —0-2
1890 _10 ~-S 19 ea —31 —2-0
1891 0-0 n ©i Ctß 0-5 —0-2
1892 —0-7 ®S öS —4-8 — 10
1893 01 a 5 3 *7* 0-5 o-o
1894 —0-4 gv 4 2 - —1-0 —1-9
1895 —0-2 39 —2-3 —1-5
1896 —01 —29 10 0-8
1897 0-2 6 —0-4 01
1898 —0-2 —36 2-7 0-8

1899 0-5 43 2-3 —0-7
1900 0-2 —15 —1-6 0-8
1901 0-2 —22 ' 36 1-0
1902 o-i 31 —0-9 —0-9
1903 0-5 — 5 1-9 0-9
1904 o-o 65 —1-2 —2-1
1905 0-4 47 0-6 —0-9
1906 0‘5 29 = —2-4 —0-2
1907 0-2 —33-5 0-6 1-3
1908 0-5 7 J —2-6 0-5
1909 —01 — 12 43 0-2
1910 01 —14 S f 1-4 0-6
1911 0-4 —23 £3 11 1-3
1912 0-8 —15 .-3 ! 0-3 1-6
1913 0-5 24 e §, —r i —o-i
1914 0-5 —20 J ő 2-9 1-3
1915 —10 —54 £ g, 2-9 1-6
1916 —1-4 —46 = 0-8 —0-5
1917 —0-4 OO :CÖso *T 1-5 0-2
1918 01 —48-S^ 2-6 1-7
1919 10 —63 11 3-4
1920 1-3 —511 2-9 3-4
1921 —0-3 41 £ —2-0 —1*7
1922 0-4 —31 w 10 1-5

A n o m á lia  

A n o m i l i e n  < = 0-487 31-5 2-18 1-28
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A szél meghatározása nagy magasságokban pilot- és 
regisztráló léggömbmegfigyelésekből

A pilotballonokkal való szélmérés alapja az a feltevés, hogy a ballon elmozdu
lásának vízszintes összetevője irányra és nagyságra teljesen egyenlő a szél útjával 
az illető rétegben. Állandó c sebességgel emelkedő ballon helye a térben ismeretes, 
ha ismeretesek a felbocsátás pillanatától eltelt idő t. azonkívül a ballon gömbi ko
ordinátái h és a (szögmagdssúg és azimuth =  szögeltérés a délkörtől számítva, észak
tól keleten át OMól 360°-ig). Ez adatokkal a baliotn'magassága z =  e. t. vízszintes távol
sága d =  c. t. cot h, iránya a, tehát vízszintes koordinátái x =  c. t. cot h. cos« (pozitív 
észak felé), y - -  c, t, cot h. sin a. (pozitív kelet felé). Az (x, y) pontok sorozata adja 
a ballonpálya vízszintes vetületét, melynek húrjai azonosak a ballon vízszintes elmoz
dulásaival s így arányosak a szélsebességgel.

A gyakorlatban a megfigyelt t, h, a adatokból meghatározzuk a d távolságot, 
rendszerint grafikusan külön erre a célra készült rajzoló-eszközzel bizonyos lépték
ben s ezt felrakjuk « irányban rajzlapra. A (d, «) pontok sorozata adja a ballonpálya 
vízszintes projekcióját, mint poligont, a poligon oldalai aranyosak a szélsebességgel 
és a szélirányban fekszenek.

Ez az eljárás csak kisebb magasságig emelkedett pilotbalionra alkalmazható, 
akár pontos számítás, akár grafikus úton határozzuk meg a d távolságot, mert 
nagyobb magasságok s így nagyobb d távolságok elérése után oly kicsiny léptékben 
vagyunk kénytelenek megrajzolni a pilotpályát, mely léptékben már nem érhetjük el 
a megfigyelés pontosságának megfelelő pontosságot a rajzban, még akkor sem, ha 
rajzolókészülékünk precíziós eszköz. így jártunk pl. í. é. szept. 10-én, amikor pilot- 
ballonunk 19-2 km magasságig és 28‘8 km vízszintes távolságig volt megfigyelhető. 
Megrajzolván ennek a megfigyelésnek pilotpályáját rajzeszközeinkkel, — melyen a 
szögbeállítások pontossága 1 becsült tizedfok, míg a theodoliton a direkt szögleolvasás 
pontossága 0’1°, a becsülté 0’03°, —- a kicsiny lépték miatt a pontok egymás tetejére 
estek, úgyhogy egyes részletek egyáltalán nem voltak megrajzolhatók.

Kénytelenek voltunk tehát a rajzot teljesen mellőzni s tisztán számítással élni 
a szél meghatározására nagyobb magasságokban a következő eljárással:

Ha x, y a ballon talppontjainak feljebb c, t, h és a-val meghatározott koordi
nátái, úgy a kinematika ismert tételei szerint a vízszintes sebesség nagysága v és irá
nya A adva van a következő egyenletekkel:

„ _  ds_ _  (dx* +  dy2) »/a , * — dy
v — dt dt ’ g dx

Behelyettesítve ez egyenletekbe 
vonás után

v =  c cot h . (a2 -j- b2) ‘/2,

x

hol
2 1 dh

sin 2h ‘ dt ’

és y differenciáljait, kapjuk némi össze-

A =  a - f  arctg 

b =  t

. . 1 .

2.

és dh, valamint d ß ívanértékben van mérve. (Ha fokokban mérjük, az illető taghoz 
még 0-0175 faktor járul), c. cot h, arctg sin 2 h értékét akár számoló lécből, aká: 
logarkönyvből vesszük, (a2 -{- b2) V2 grafikusan határoztatik meg, a többi műveletet 
számoló léccel (logarléccel) végezzük el. Csekély gyakorlattal ezek a számítások el
végezhetők észlelés közben, ha c. cot h, és <a2 +  b2) X  meghatározására egy-
szersmindenkorra érvényes egy negyedív írópapíron elférő kis segédtáblát haszná
lunk. Különösen alkalmas ez az eljárás akkor, ha dh és da még nagyobb pontosság
gal, pl. okulármikrométerrel való meghatározás útján áll rendelkezésre.

Marczell György.
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Az idei nagy hőségről.
Az utóbbi években többször fordultak elő esetek, hogy a hőmérséklet igen ki

vételes módon tért el a normális menetétől. Ilyen feltűnő volt az 1926. évi abnormis 
meleg november. Ehhez hasonló, mondhatni, példátlan lefolyású volt az elmúlt július 
hó. A Meteorológiai Intézet fennállása óta (1871) ilyen meleg nyári hónapunk még 
nem volt. Havi középhőmérséklete 24-7° és ez 0T°-kal nagyobb, mint az eddig legmele
gebb 1874. évi júliusé és 3‘0p-kal nagyobb, mint az 50 évi átlag.

Régebben, 1871 előtt, az idei júliushoz hasonló foiró július csak 1859., 1834. és 
1811-ben lehetett. Szigorúan nem lehet ma megállapítani, hogy ezek közül melyiké az 
elsőség, mert a régi hőmérők hibájáról, felállítási helyéről stb. nincsenek pontos ada
taink. Az újabb (1871 utáni) időszakban még két július válik ki melegségével: az 1904. 
és 1911. évi.

Abból a célból, hogy az idei július rendkívüli viselkedését kellőképen értékeljük, 
alább összeállítjuk a legforróbb négy július hónapnak ötnapi hőmérsékletét.

jún. 30—júl. 4 5 -9  10—14 15—19 20-24 25—29
1834 ............... 20 2 26 4 25'7 24‘2 24‘5 264)
1859 . . . . 26-0 25 0 23 9 22 9 26 0 216
1874 ...............  20-4 252 26 1 250 25’4 22 9
1928 . . . .  24 1 21-5 25i 26'9 24-2 264

Amint látható, valamennyinek az a sajátsága, hogy a nagy forróság a hónap túl
nyomó részén át megmarad és csupán egy pentádban van erősebb lehűlés. így a hő
mérséklet csökkenése 1834. és 1874-ben a hónap elejére, 1859-ben a hónap végére 
esik, ez idén pedig a második pentádra. Továbbá állíthatjuk, hogy ebben a 4 évben 
egyik pentád sem érte el a rekordot, vagyis, hogy az itt közölt pentádértékeknél egyes 
években még előfordultak nagyobbak is. A kivételesség inkább a hőség tartósságában 
van, vagyis azelőtt is voltak még az ideinél forróbb, de rövidebb periódusok, vagy 
pedig előfordult, hogy a hőség nem esett egy hónapba, hanem kezdődött július köze
pén és szintén eltartott 6 pentádon át. Ha tehát nem ragaszkodunk a naptári hónapok
hoz, akkor az 1921. évi hőséget kell az első helyre állítani, mely július 14-étől augusz
tus 14-éig tartott. Ebben az évben az illető pentádokban a hőmérséklet:

1921. júl. 14-18 19-23 24-28 29-aug. 2 3 -7  8-12
23-4 22-2 27-2 273 244 270°

Amint látjuk, ebben az esztendőben három olyan pentád volt, mely a 27 fokot 
elérte vagy felülmúlta, míg a fent elsorolt négy forró júliusban ilyen magas pentád- 
értékre egyáltalán nem akadunk, és az idei júliusban csakis akkor kapunk 5 napról 
27°-nál magasabb középhőmérsékletet, ha a pentádok kereteit mellőzve, a július 13— 
17-ig tartó 5 napot foglaljuk össze. Joggal állíthatjuk tehát, hogy az 1921. évi nyár 
derekán uralkodott hőség az utolsó 100 esztendőnek legforróbb időszaka volt. Hann 
szerint a 27 fokos pentádérték már trópusinak minősítendő. Ha pedig az 1921. évnek 
lennemlített 6 pentádjából egy hónapot állítanánk össze, akkor 25-8°-nyi havi középhez 
jutnánk el, amely egy egész fokkal meghaladja az idei július havi közepét.

Miután az idei júliusnak rendkívüli hőségét méltattuk és az utolsó száz évnek 
melegebb periódusairól megemlékeztünk, azt a kérdést is vethetjük fel, vájjon az 
eddigi, körülbelül 150 évre terjedő megfigyelések alapján várhatunk-e — a mi klímánk 
alatt — ezeknél nagyobb és tartósabb hőségperiódust is? Erre a kérdésre igennel 
felelhetünk, mert bizonyos, hogy volt már az itt említetteknél intenzívebb és legalább 
oly tartós hőség. Igaz, nem gyakran, de egy esetben, az 1807. évi nyár második felé
ben megtaláljuk éghajlatunknak ezt a páratlan kilengését. Sajnos, erről az időszakról 
hiányzanak a bizonyítékok, mert az akkori feljegyzések, melyeket Budán a királyi
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várpalota helyén állott egyetemi csillagdán végeztek, elvesztek. De nagy 
valószínűséggel következtethetünk állításunk igaz voltára más megfigyelésekből, mert 
úgy látszik, az a hőség egész Közép-Európára terjedt ki. így Bécsben ugyancsak a 
csillagdán történt megfigyelések szerint 1807. július 23-tól augusztus végéig az ideinél 
jóval nagyobb és hosszabb hőség uralkodott. A pentádértékek augusztus közepén 28° 
és augusztus végén 27°-ot értek el és maga az aguuisztusi közép 5°-kal haladta meg a 
normálist, Harm1) maga is kételkedett az adatok valóságában, de mivel úgy a párizsi 
feljegyzések (1757. óta), mint a prágaiak (1771. óta) reális voltukat igazolták, helyes
ségüket el kell fogadnunk.

Visszatérve az idei július szokatlan hőségére, azt tapasztaljuk, hogy a hőség 
átterjedt augusztus első két napjára, majd néhány napi erősebb lehűlés után az egész 
augusztusra. Egy-két napot leszámítva, a hőmérséklet e hó folyamán is erősen nor
mális fölötti volt, úgyhogy ezt a hónapot is a rendkívülien melegekhez kell sorol
nunk. Hőmérsékletének havi közepe Budapesten 22-5 C°, ami l'7°-kal magasabb a 
normálisnál. Ily nagy pozitív anomália 1890 és 1892 óta, amely két esztendőben az 
augusztusi hőség példátlan volt, csak egyszer fordult elő 1917-ben.'

Az a körülmény, hogy páratlanul forró július után még egy kivételesen meleg 
augusztus következett, természetesen emeli a jelenség rendkívüliségét, amire a Meteo
rológiai Intézet fennállása óta nem volt példa. Hozzá legközelebb áll, mint egymást 
követő két igen meleg hónap, az 1873. évi, továbbá az 1905. és 1917. évi július és 
augusztus. Az összehasonlítás érdekében ideiktatjuk azoknak az anomáliáit is, és 
pedig: 1873-ban, 17° és 2‘1°, 1905-ben 1-8° és 1-4°, 1917-ben M° és 2-0°, végül 1928-ban 
3’0° és 1*7°. Kitűnik, hogy az egymásra következő meleg július és augusztusi hónapok 
sorában az idei eset messze meghaladja az 1871 óta előfordult eseteket.

Hogy az ideihez hasonló vagy esetleg még melegebb, két egymást követő nyári 
hónapra bukkanjunk, vissza kell mennünk egészen 1859-re. Ebben az évben a július 
majdnem olyan meleg volt, mint ezidén, de a reákövetkező augusztus már közel l°-kal 
melegebb volt a mostaninál. Igen melegek voltak még az 1834. és 1811. évi augusztu
sok. Általában azt találjuk, hogy kivéve az 1874. évi forró júliust, forró júliusok után 
rendszerint meleg augusztus következik.

Az idei augusztus utolsó napján erős lehűlés állott be, és úgy látszott, hogy 
azzai a szokatlan, hosszú ideig húzódó nagy kánikula lezárult. Azonban szep
tember 3-án ismét újból nekilendült és 12-ig megint oly értékeket ért el, amilyenekre 
ilyenkor az utolsó 80 esztendőben nem emlékszünk. Budapesten a szeptember 8—12-iki 
pentáöérték 23'4° körülbelül 6°-kal fölülmúlja a normálist és így majdnem l°-kal fölötte 
marad az eddig 1886-ban észlelt 22'5n-nyi értéknek. Szeptember 12-ike után már meg
szűntek ezek a rendkívüli hőmérsékletek.

Befejezésül térjünk ki még arra a kérdésre, vájjon volt-c már az ideinél hosz- 
szabb tartamú rendkívüli hőség, de olyformán, hogy vizsgálódásainkat a június és 
szeptember hónapokra is kiterjesztjük, amidőn a hőség korábban kezdődött vagy 
tovább tartott. Végigtekintve az eddigi megfigyelési anyagot, azt találjuk, hogyr mind
két lehetőségre volt már példa. Az elsőre 1811-ben, az utóbbira 1834-ben.

ISlJ-ben a forró két nyári hónapot oly forró két hónap (május, június) előzött 
meg, amilyen eddig alig fordult elő; különösen áll ez a június hónapra. Viszont 1834-ben 
igen meleg május és forró nyár után példátlanul meleg szeptember következett. A 
hőség akkor is megszakítás nélkül szeptember közepéig tartott. Volt tehát az ideinél 
jóval hosszabb hőségperiódus is, igaz, hogy csak kétszer az utolsó másfél században, 
mindazonáltal a most átélt rendkívüli forró nyár nagyon kivételes és annyira ritka 
jelenség, hogy nagy valószínűséggel állítható: a mai nemzedék túlnyomó része ilyet 
már nem fog megérni. Fraurthoffer Lajos. i)

i) J. v. Uann: Die Meteorologie von Wien. Denkschriften der Kais. Akademie 
der Wissenschaften. Wien. 73. kötet.



Az 1927. évi májusi fagyok és pusztításuk.
Talán kissé későinek látszik ennek a jelenségnek mai tárgyalása, amidőn már 

az 1928-as májusi időjárás is foglalkoztat bennünket, azonban a meteorológiában is 
szükséges a történeti távlat, különösen ebben a kérdésben. Az elemi csapások riasztó 
hírei rendszerint túlszárnyalják a valót s csak a későbbi adatok nyújthatnak biztos 
képet a pusztulás nagyságáról. így történt ez tavaly is. Ma már a Statisztikai Hivatal 
hiteles adataira támaszkodhatunk megállapításainkban.

1927. május hó folyamán tulajdonképen három fagyos éjszakáról beszélhetünk. 
Ezek a 11/12., 13/14. és a 14/15-iki éjjelek. Még egy lehűlés volt e hónap végén, 26— 
29-ike között, ez azonban jóval kisebb méretű s inkább helyi jellegű volt. Szándékom 
időrendben tárgyalni a fagyos napok meteorológiai anyagát, majd azután összefoglaló- 
lag pusztításukat.

Május 10-én az ország egy északkeleti depresszió délnyugati nyúlványában fek
szik. míg a maximum északnyugatról közeleg. Az egész országban zivatarok vannak 
s nyomukban északi és északnyugati szelekkel lehűlés következik be. Május 11-ére a 
depresszió kelet felé haladt s előállott a tipikus magyarországi májusi fagyhelyzet. 1

1. ábra. Időjárási térkép 1927. évi május 11-én reggel 7—8 óra között.
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Az ország a kelet felé vonuló depresszió hátsó oldalán fekszik. Viharos északi . 
és északnyugati szelek hozzák a hideg légtömegeket s a hőmérséklet az egész ország
ban rohamosan sülyed. A 11-én kiadott prognózis következőkép hangzik; „Változékony, 
inkább száraz s igen hűvös idő, éjjeli faggyal s a szelek gyengülésével.“ Országszerte 
nagy riadalmat okozott ez a híradás úgy a gazdák, mint a közönség körében. Növelte 
a rémületet, hogy 12-ike éppen Pongrác, az első fagyosszent napja, mely a néphit 
szerint mindig faggyal fenyeget. De nem maradtak meg a termelők a puszta ijedelem
nél, hanem szembeszálltak a természettel, hogy megmentsék munkájuk veszélyben 
forgó eredményét. Országszerte talpon volt éjjel a gazdanép s tüzek gyújtásával, 
gyümölcsfák, szőlőtőkék betakarásával próbált védekezni a csípős hideg ellen. Sajnos, 
a pihenést nem ismerő éjszakai munka majdnem eredménytelen volt: reggelre már 
kétségbeesve szemlélhették a dérlepte földet s az elpusztított növényzetet.

A klimatológiai állomások jelentéseiből alkothatunk képet a május 12-iki reggeli 
időjárási helyzetről. (L. I. tábla.)

Látjuk ez adatokból, hogy a felhőzet a reggeli órákban majdnem teljesen hiány
zott az ország felett. Az előző napi lehűlést ennek következtében az éjjeli kisugárzás 
oly nagymértékben megnövelte, hogy a hőmérséklet sok helyen a fagypont alá szál
lott. Az L5 m. magasságban elhelyezett minimumhőmérök nem mutatnak fagyot min
denütt, ebből következtethetünk a lehűlés erősségi megoszlására. A talaj közvetlen 
közelében azonban mindenütt fagy volt, erre következtethetünk egyrészt a radiációs 
hőméröx adataiból, másrészt az észlelők jelentéséből. Legerősebb volt a fagy az ország 
északkeleti vidékein és a Dunántúl középvidékén. Ez utóbbira sajnos, alig kapunk ada 
tot, mivel meteorológiai állomáshálózatunk itt a legritkább. (Fejérmegye.) Erre most 
is inkább a pusztulás adataiból 3 újsághírekből következtethettünk. E szerint Székes- 
fehérváron — 3-5 C° volt a minimum, a környéken — 4-5 C°. Csekélyebb volt a le
hűlés a Dunántúl délkeleti s északnyugati vidékén (kivétel Sopron törvényhatóság) 
és az Alföld déli részén. A dér, mint látjuk a táblázatból, országos volt.

12- én reggel az ország egy magas légnyomású gerincben fekszik. Északra és 
délre tőle alacsony légnyomású területek vannak. A prognózis csapadékot s a fagy
veszély megszűntét jelenti. Csakugyan felhők tornyosulnak a nap folyamán az ország 
felett s 12/13-án éjjel sok helyütt eső esik.

13- án reggel ismét depresszió hatáskörében vagyunk, a magas légnyomás észak
nyugaton s délkeleten terül el. Nappal sok helyütt esik, de az északnyugati anticiklon 
előnyomulása éjjelre ismét faggyal fenyeget. A 13/14-iki éjjelen az ég ismét derült 
volt s a hőmérő sok helyütt a fagypont alá szállt. A hálózat jelentése szerint neveze
tesebb adatok:

Minimum C°: Sopron — LO Szombathely —0 6 ■, Bábolna 0 0 ^ ,  Miskolc —L5
Salgótarján — 0-2 •—>, Szt. Margita-p —1‘0, Tárcái — 0*9 ■. Rád min. C°: Budapest — 08, 
Debrecen —3 0, Tárcái —L5.

Dért jelent még ezeken kívül Bábolna, Kapuvár, Keszthely, Terény, Szőreg- 
puszta, Szerep és Orosháza. Látjuk, hogy ez a fagy nem volt oly általános, mint a
12-iki. annak ellenére, hogy az északi vidékeken most nagyobb volt a lehűlés.

14- én reggelre északnyugaton a légnyomás sűlyedése állott be, a magas lég
nyomás Franciaország felett van. A prognózis ismét szórványos fagyot helyez ki
látásba éjjelre. Erről a következő adataink vannak; ,

Minimumok C°: Csenger — 0-2, Nyíregyháza — L5, Tárcái 0*0, Alsófiigöd — 2T, 
Miskolc — 2‘0, Salgótarján — 0‘2. Rád. min. C°: Debrecen — 2 3, Tárcái — 1*4.

Az adatok szerint tehát az ország északkeleti vidékén volt csak lehűlés a 14—
15-iki éjjelen.

15- én reggelre az előzőkkel ellentétes időjárási helyzet állott be. A maximum 
délkeletre húzódott, a fagyveszély megszűnt. Csakugyan a 15/16-iki reggeli észlelési 
adatok szerint a minimum mindenütt a 0° felett van. A talaj mentén mégis volt némi 
lehűlés, különösen keleten, erre mutat a debreceni — L5°-os radiációs minimum adata



I. tábla.
43 állomás adatai 1927. évi május 12-én reggel 7 óráról.
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I .  o rs zá g ré sz  : D u n á n tú l

Sopron  .............................. 8 - 5 — 0 - 3 5 6 0 0
B ü k ........................................ 6 - 0 0 0
K a p u v á r .......................... 6 ’3 0 0 ,_,
M agyaróvár ..................... 5 - 0 1 5 8 6 0 0 '2 erős fagy
B á b o l n a .............................. 8 - 0 — 1 - 8 7 5 0 0
G yőr ............................ 6 - 5 . . 0 0 éjje l fagy
E s z te r g o m .......................... 4 - 2 — 1 - 9 8 5 0 0
P á p a  ................................... 7 - 6 1 - 2 5 6 0 0
S zom bathely  ..................... 8 - 5 — 0 - 3 5 6 0 0 t_,
Zalaegerszeg ..................... 4 - 6 0 - 8 . 0 1 - 0 reggel fagy
N agykan izsa  ..................... 5 ’ 8 . 0 1 - 0
K esz th e ly  .......................... 8 - 4 1 - 9 7 0 0 P 0 ■—> éjje l •
A rács ................................... 4 - 6 7 1 0 0
S ió f o k ................................... 7 1 — 0 - 8 7 3 0 0
E lőszállás .......................... — 1 - 4 0 0
H idvég  .............................. 6 - 8 . 0 0 reggel fagy
K ap o sv ár .......................... 54 0-9 78 0 0 k ö rn y ék en  fagy
Pécs ................................... 8-4 57 2 0 t_,
N é m e tb o ly .......................... 7-0 • 82 0 0 —

I I .  o r s zá g ré sz  : A l j  ö ld

B a ja ........................................ 73 31 51 2 0
K alocsa  .............................. 5’9 3-0 67 1 0 .
K irá ly h a lo m  ..................... 8-0 1 0 L_j
Szeged ........................ 7-0 3-0 61 0 0
K e c s k e m é t .................... 7-2 2-0 —2*5 58 1 0
O rosháza .................... 6'7 2-1 61 1 0 i—2 fagy
T ú rk ev e  ........................ 63 —1-3 —6-0 63 0 0
S z e r e p ............................ 5-8 —1*3 73 0 0 t_,2
D e b recen ........................ 5-2 —0-9 —4-6 72 0 0
C senger ........................ 5-2 —P5 0 0
N y íreg y h áza  ................. 1-9 —2-0 88 0 0 ,_,
T árcá i .............................. 4-2 —0-7 —2-7 82 0 0 ,_,
S zen t M arg ita  p ................ 6-1 —2-0 0 0 ,
Já szb e rén y  . ....................... 7-1 —1-2 56 0 0
Sőregpuszta  ..................... 5-6 . 70 0 0 ,_,
V á c ........................................ 6-5 —1-0 0 0 ,_,2
B u d ap es t M eteor. In t .  . . 5-9 0-5 —30 62 0 0 ,_,
B u d ap es t S vábhegy  . . . . 4-7 0-5 0 0 ,_,
B u d ap es t P aedagóg ium 9-2 —0-6 • 46 0 0

I I I .  o rs zá g ré sz  :
É s z a k i  d o m b v id é k

T e ré n y ................................... 30 0 0 — fagy
E g e r ........................................ 5-9 —0-2 62 0 0
M iskolc .............................. 5-2 —1-0 72 0 0
A lsófügöd .......................... 3-9 —2-5 80 0 0 ,_j2
S a lg ó ta rján  ..................... 6'6 — P0 77 0 0 1-1

Ezután mintegy 10 napos meleg időjárás következett, amit a hónap végén eg} 
újabb lehűlés követ, amely 25—29-ig tart. A minimumhőmérők 15 m magasságban 
sehol sem mutatnak fagyot, csak az 5 cm magasságbaan lévő radiációs hőmérők jel
zik az alsó légrétegek lehűlését. Adataink erről a következők:



26/27-én: Budapest — 0-6°, Kecskemét 0‘0°, Debrecen — 2'0°. 27/28-án; Tárcái O'O.
A pár napos hűvös időjárás után oly mértékű felmelegedés következett be, mel> ■ 

nyár elején „példátlan hőségnek“ jegyezhető fel.
Ezek után rátérek a fagy által a szántóföldeken okozott pusztításokra, melyekre 

vonatkozó adatokat a m. kir. Központi Statisztikai Hivataltól nyertem.
A szántóföldeken okozott károkról törvényhatóságonkint a következő két össze 

állítás számol be:

II. tábla.
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I .  o rszá g ré sz  : D u n á n tú l

Sopron v m ............................................................................... 24 0 0 1 0 0 4
Sopron t j v ............................................................................... 52 0-88 0-08
V as v m ..................................................................................... 1.929 0-58 3-01
Z ala  v m .................................................................................... 5-981 1-79 9-36
Som ogy v m ............................................................................. 5.629 0-91 8-80
V eszprém  v m ......................................................................... 9-399 2-59 14-70
G yőr, M oson, P ozsony  v m ..............................................
G yőr t j v ..................................................................................

2.675 1-34 4-18
207 7-23 0-32

K o m árom -E sz te rgom  v m ................................................. 232 0T 3 0-36
F e jé r  v m .................................................................................. 4.082 0-89 6-40
Székesfehérvár t j v ........................................................ .. 75 0-56 0-12
T o lna  v m ................................................................................. 2-940 0-74 4-60
B a ra n y a  vm . és Pécs t j v ................................................ .
I .  országrész összesen ...................................................... 33.225 0-94 51-79

I I .  o rs zá g ré sz  : A lfö ld

B ács-B odrog  vm . és B a ja  t j v ....................................... 0 0 0
C songrád vm . Szeged és H ódm ezővásárhe ly  tjv .  . . 0 0 0
B ékés v m ................................................................................ 0 0 0
C sanád, A rad  T o ro n tá l v m ............................................ 87 0 0 3 0-14
P est-P ilis -S o lt-K iskun  v m ................................................ 7.906 0-74 12-36
B u d a p e s t t j v .......................................................................... 57 0-75 0-09
Jász-N agykun-S zo lnok  v m ............................................... 83 o-oi 0-13
H a jd ú  v m ................................................................................ 204 0-08 0-32
D ebrecen  t j v .......................................................................... 2-173 2-69 3-40
B ih a r v m ................................................................................. 3.008 0-99 4-71
Szabolcs és U ng  v m ........................................................... 9-806 1-86 15-33
S zatm ár, U gocsa, B ereg v m ........................................... 4-522 2-02 7 1 1
II. országrész összesen ................................................. 27.846 0-62 43-59

I I I .  o rs zá g ré sz  : É s z a k i  d o m b v id é k

Z em plén v m ........................................................................... 875 0-59 1-37
A bau j T o rn a  v m .................................................................. 690 0-53 1-08
B orsod , G öm ör, K ish o n t v m ......................................... 137 0-05 0-21
H eves v m ................................................................................ 776 0-24 1-21
N ó grád  és H o n t v m ........................................................... 362 0T 6 0-57
III. O rszágrész ö s s z e s e n ................................................. 2.840 0-25 4-44
C sonka-M agyarország összesen ................................... 63.911 0-70 100-00

Ha ezt összehasonlítjuk a május 12-iki minimumadatokkal, általában elég jó 
megegyezést veszünk észre. Nem látunk egyezést Szolnok és Hajdú megyében a 
káradatok s a hőmérsékleti viszonyok között, mert bár az utóbbiak jelentékeny fagyra 
mutatnak, a pusztítás aránylag jelentéktelen. Ha azonban a pusztulást terményenkint
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feltüntető III. táblát megvizsgáljuk, a látszólagos ellentmondás magyarázatát a követ
kezőkben nyerhetjük: Összes terményeink közül a paradicsom után a virágzásban lévő 
őszi rozsot érte aránylag a legnagyobb kár, míg a búzában s a tavaszi gabonavetések
ben %-ban csak Vio annyi kárt okozott, mint az őszi rozsban. Az őszi rozs Szolnok 
és Hajdú megyében az összes bevetett terülteinek 3—4%-át foglalja el, míg pl. Sza
bolcs, illetve Pest megyében 20%, azaz 25%-át. A fagy természetesen nem egyenlete
sen oszlott meg, hanem a mélyebb fekvésű vidékeken, teknőkben sokkal erősebb volt, 
mint a magasabbakon. így aztán pásztásan pusztította a vetésterületeket is. Ezzet 
könnyen megmagyarázható, hogy a csekély területű, érzékeny őszi vetéseket Szolnok 
és Hajdú megyében átugrotta, s a natgykiterjedésű, de nagyobb ellenállású tavaszi veté
seket érte, amelyekben nem okozhatott lényeges kárt. Míg Szabolcs vagy Pest megyé
ben oly sok a rozsvetés, hogy okvetlenül lényeges kárt kellett benne tennie, akár
milyen hézagosán oszlottak meg az alacsony hőmérsékletű területek.

III. tábla.
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8.099 0-29 12-66 M uhar ..................... 2 0 0
T avasz i b ú za  . . . . 2 0 T 0 T e n g e r i ..................... 3.698 0-19 5-79

46.794 3-48 7322 B u r g o n y a ................ 1.495 0-33 2-34
T avasz i rozs . . . . 55 0-30 0-09 C ukorrépa  ............ 208 0-18 0-32
Őszi á r p a ................ 488 0-36 0-76 T ak a rm án y rép a  . . 177 o-io 0-28
T avasz i á rp a  . . . . 1.016 0T 7 1-59 D in n y e  ..................... 175 0-88 0-27

247 0-05 0-39 B orsó  ..................... 179 o-io •029
10 0-06 o-oi B ab  .......................... 125 1-83 0-19

220 0T 7 0-34 Őszi repce  ............ 36 0-24 0-06
Őszi b ü k k ö n y  . . . . 40 0-29 0-06 D o h án y  ................ 137 0-33 0-22
T avasz i b ü k k ö n y . . 34 0-06 0-05 K en d e r ..................... 69 0-43 o- i i
Zabos b ü k k ö n y  . . 58 0-02 0-09 K á p o sz ta  ................. 73 1-01 0-12
L óhere  ..................... 106 0-04 0-17 K e lk á p o s z ta ............ 2 0-03 0
L u cern a  ................. 116 0-04 0-18 P arad icso m  ............ 250 8-26 0-40

Ö sszesen ............ 63.911 0-70 100-00

A következő grafikon szemléltetően mutatja be a III. tábla anyagát.

Paradicsom 

Őszi rozs 

Bab

Káposzta

Dinnye

Kender

Burgonya,
dohány

Őszi búza, 
tavaszi rozs

:2. ábra. Az egyes termények pusztulási százaléka a velük bevetett területekre vonatkozóan.
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Aránylag legnagyobb mértékű a paradicsom pusztulása, amely teljes egészében
Pest megye paradicsomvetését érte. Ez azzal magyarázható, hogy a paradicsom- 
termés 70%-a Pest megyére esik.

IV. tábla.
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Elpusztított szőlő :
I. Dunántúli dombvidék......................................

II. A lföld .................................................................
III. Északi dombvidék .........................................

Összesen.............................................................

64.287
86.192
37219

47-27
44-39
70-09

34-25
45-92
19-83

187.698 48-68 100-00

Ezek a pusztítás számadatai. Figyelemreméltó dolog, hogy az újsághírek annak 
idején, bár a fagy pusztítását túlozták, a rozsvetések káráról nem igen vettek tudo
mást s abban bizakodtak, hogy kiheverik a csapást. Ez nem következett be, hiszen 
látjuk, hogy úgy mennyiségben, mint arányban az őszi rozs vezet a káradatok között. 
Erre a terményre esik az elpusztított terület legnagyobb része (73‘22%). Jelentős még-

3. ábra.
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a tengeri, burgonya és a tavaszi árpa részvétele a kárban, míg a többi veteményekre 
mindössze 4-40% jut az elpusztult területekből.

A fagy az 1926/27-iki gazdasági év vetésterületének 0-70%-át pusztította el. Az 
összes elemi csapások az ország vetésterületének csak 1%-át tették tönkre, látjuk 
tehát, hogy a fagy a múlt évben túlnyomó részt vett a pusztításban. Érdemes megvizs
gálni, hogy a többi elemi csapások általában milyen károkat okoznak. Dr. Sajóhelyi 
István min. titkár úr foglalkozott ezzel a kérdéssel s beleegyezésével itt közlöm az 
áltam készített, a kérdést megvilágító grafikont, mely 5 évre visszamenőleg bemutatja 
a jellegzetesebb elemi csapások által okozott károk menetét.1)

Valósággal szembeszökő a fagy pusztitási arányának magassága az 1926/27. gaz
dasági évben. Máskor 1—2%-át képviseli csak az elemi csapásoknak, most pedig 
68‘8%-os arányszámmal vesz részt a pusztításban. Évek hosszú sora óta nem volt 
példa ily mérvű májusi fagyra Magyarországon. Bacsó Nándor.

J) Magyar Statisztikai Szemle 1928. 2. sz. 187. o.

Az 1928. évi ákácvirágzás.
Az ákác (Robinia pseudoacacia) virágzása ez idén hazánk délkeleti részén május 

20-án kezdődött. Innen észak—északnyugat—nyugati irányba húzódva, június 1-én 
érte el az ország északi, július 3-án a nyugati határát. Ezt az időbeli különbséget föld
rajzi és meteorológiai tényezők idézték elő. A földrajzi tényezők közül a virágzás 
idejére lényeges befolyást gyakorolnak: a tengerszíníeletti magasság, földrajzi széles
ség és hosszúság, világtáj felé való fekvés.

Hegyfoky Kabos szerint a meteorológiai tényezők közül „a növényfejlődésnél a 
hőmérséklet, a borulat, az eső és a napfény jöhet csak számításba“.

Vegyük ezen tényezőket részletesebb vizsgálat alá. Thurmann svájci geográfus 
már 1849-ben foglalkozott azzal, hogy a tengerszínfeletti magasság milyen befolyást 
gyakorol a növényzetre. Kimutatja, hogy kb. 166 m. magassággal 1 C° hősüllyedés jár, 
melynek következtében az aratás idejében késés áll be, mely 100 m. szintküiönbségre 
kb. 5'5 napot tesz. Újabban Ihne foglalkozott ezzel a kérdéssel behatóbban. S ezirányú 
tapasztalata: alapján így nyilatkozik; „Általában ismeretes, hogy a hőmérséklet a 
magasság növekedésével csökken, s a levélfakadás és virágzás késik; tehát a hegyek 
a tavasz beköszöntését késleltetik. De nem szabad hinnünk, mintha minden csekély 
magasságkülönbség ebben az értelemben hatna, hogy alacsonyabb fekvésen okvetlen 
korábban köszönt be a tavasz, mint csak kevéssel magasabb színtájon.“

Hosszas németországi megfigyelései alapján kimutatja, hogy 100 m. emelkedésre
3—4 napi késést kapunk, mely ritkán 3-nál kevesebb, vagy 4-nél nagyobb. Tekintettel 
arra, hogy ezer. a téren újabb megfigyelésekkel nem rendelkezünk, nem követünk el 
nagy hibát, ha a hazai állomásoknak egyszintre hozásánál Ihne középértékét, 3‘5 napot 
vesszük számításaink alapjául.

Az északi szélesség növekedésével a virágzás egyre késik, viszont az őszi her- 
vadás hamarább áll be. A növényeknek ezen tulajdonságát már régóta tanulmányoz
zák. 1866-ban Fritsch osztrák meteorológus kimutatta, hogy a fás növények virágzása 
1—1 geográfiái fokra észak felé haladva, 3—3 nap késést mutat. Wimmenauer „Die 
Hauptergebnisse zehnjähriger forstl.-phaenologischer Beobachtungen in Deutschland
1885— 94“ című művében 1—1 szélességi fokra észak felé 2-7 nap késést mutat ki. Ihne
1886- ban az orgonafa (Syringe vulgaris) virágzásának tanulmányozásával kapcsolat
ban azt találta, hogy a virágzás észak felé haladva, 1—1 geográfiái fokra 3 4 napot 
késett. 1900-ban megismételte erre vonatkozó számításait, most 13 tavasszal virágzó 
fajra (1. P e t e r m a n n s  M i t te i lu n g e n  V. 1905. „Phaenologische Karte des Frühlingseinzugs
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in Mitteleuropa“) terjeszkedett ki. Ebben a munkájában Ihne átlagosan 4-2 nap késést 
mutat ki, 1—1 szélességi fokra észak felé haladva.

Wimmenauer és Ihne adatai között lényeges (15 nap) különbség mutatkozik. 
Ennek láttára a számítások megbízhatatlanságára gondolunk. Nem szabad azonban 
figyelmen kívül hagyni azt, hogy Ihne kora tavaszi és tavaszi növényeket (Veres ribizke 
Ribis rubrum, átl. virágzás. Giessenben IV. 19-én és a Birsalma Cydonia vulgaris átl. 
vir. Gies.-ben V. 17-én) figyelt meg (1. Petermanns Mitteil. V. 1905.) Wimmenauer 
számításai pedig nyári növényekre is kiterjednek, s e két számítási mód okozza azt, 
hogy az eredmény nem egyezik, mert a kora tavaszi növényeknél egy-egy szélességi 
foknál nagyobb a késés, mint a tavaszi, ill. nyári növényeknél. Az ákác virágzásával 
kapcsolatban Wimmenauer adata, a 2-7 napos késés 1—1 szélességi fokra jobban meg
felel, mint ihne 4-2 napos késése, mely, mint fentebb látható, kora tavaszi és tavaszi 
növényekre vonatkozik.

A hosszúsági fokoknak a virágzásra való hatásával Ihne foglalkozott fentebb 
említett művében és 1—1 hosszúsági fokra 095 nap késést mutatott ki, nyugatról kelet 
felé haladva. Ugyanezt az eredményt kapta W. Naegler is (1. Pét. Mittl. 1912), aki a 
tavasz kezdetét vette alapul és megfigyelő állomásai Bonn és Breslau voltak. Ezeknél 
az adatoknál ismét figyelembe kell venni, hogy úgy Ihne, mint Naegler megfigyelései 
csak tavaszi növények virágzására terjedtek ki. Mennél későbbi virágzású fajokat 
választunk, annál kisebb lesz ez a késés. A nyáron virágzó növények pedig előbb 
nyílnak keleten és nyílásuk késik nyugat felé. Hegyfoky kitűnő müvében („A virágzás 
idejének ingadozásáról“) bemutatja 26 faj virágzásának eltérését három hazai és a 
darmstadti állomás 10 évi átlagai között. Ebből a táblázatból láthatjuk, hogy Király 
halmán a mogyoró (Coryius avellona vir. II. 27*3) 21*7 nap késést mutatott Darmsíadt- 
hoz képest. A közönséges orgona (Syringa vulgaris) már 5 nappal előbb virágzott 
Királyhalmán. A fehér ákác (Robinia pseudoacacia) Túrkevéh 10 7 nappal nyílott előbb, 
mint Darmsadtban. Ennek az adatnak alapján kiszámítva, az ákác virágzása 1—1 
hosszúsági fokra 0 9 nappal késik, de nem nyugatról kelet felé, mint ezt Ihne általános
ságban kimondta, hanem ellenkezőleg, keletről nyugatra haladva.

A világtáj felé való fekvés szintén lényegesen befolyásolja a virágzás idejét. A 
virágzás sorrendje a következő: legelőször a déli, azután a keleti, majd a nyugati s 
végül az északi világtáj felé lejtő területek következnek. Ilyen esetekben nemcsak a 
napsugarak beesési szöge, hanem a napfény tartama is lényeges szerepet játszik. 
Hazánkban az uralkodó északnyugati légáramlat szintén késleltetőleg hat a virágzásra 
Most pedig áttérhetünk a meteorológiai tényezők részletesebb ismertetésére. Ha vala
mely helyen egyes növények virágzásának kezdetét évről-évre feljegyezzük, akkor 
azt fogjuk tapasztalni, hogy az egyik évben korábban, a másikban későbben áll be.

A növények életében a hőmérséklet viszi a legnagyobb szerepet. Minden 
növénynek megvan a maga optimális hőmérséklete. Ha az időjárás következtében a 
hőmérséklet az optimálistól lényegesen eltér, úgy azt a növény megszenvedi, sőt szo
katlanul nagy eltérések a növény pusztulását is okozhatják A növények érzékenysége 
ezekkel az eltérésekkel szemben nem egyforma. Általában a hideg iránt érzékenyeb
bek. Az egyes növények virágzása — mely a fajfenntartással kapcsolatos életjelen
ség — akkor áll elő, mikor az optimális hőmérséklet beállt. Tudjuk jól, hogy a hőmér
séklet évről-évre változik és csak hosszú évek adatai alapján kaphatunk egy-egy hely
ről átlagokat. Amint a hőmérséklet értéke évről-évre változik, úgy a virágzás ideje is 
ingadozásokat mutat, melyek azonban nem követik hűségesen a hőmérsékleti ingadozá
sokat, mert arra még egyéb tényezők is gyakorolnak befolyást.

ricgyfoky 25 évi (18921—1916.) fonológiai megfigyelései alapján az alábbi követ
keztetéseket vonta le: „Gyakrabbi napfény, a derültebb ég, a ritkább és kisebb eső 
összes hatása, valamint a ritkáb éjjeli fagy fokozta a hőmérsékletet és siettette a 
kajszi virágzását.“ Ez nemcsak a kajszi virágzására vonatkozik, hanem az összes.
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virlágzó növényekre. Hogy az egyes tényezők külön-külön mennyivel késleltették, ill. 
siettették a yirágzást, arra vonatkozólag nem végzett Hegyfoky számításokat. 
Könyvének 33-ik oldalán a VIII-ik táblázatban összeállította 11 faj átlagos virágzása 
időpontjának eltérését az egyes években a 25 éves (1892—1916) átlagoktól és feltün
tette az egyes évek március—májusi hőmérsékletének eltéréseit. Ezen táblázatból a 
következőket vonta le: „Amely évben a március—május hónapok a 25 éves átlagnál 
melegebbek voltak, azokban korai volt a virágzás, ellenben, amelyek hűvösebbek vol
tak, azokban késett a virágzás.

Ezek után nézzük, hogy az idei évben mily szerepet játszottak az egyes ténye
zők az akácfa virágzásánál. Válasszunk ki néhány állomást, melyek lehetőleg hazánk 
területén egyenletesen oszlanak el és nézzük meg, hogy az idei március—májusi állagok 
hidegebbek vagy melegebbek voltak-e az 50 éves (1871—1920.) átlagnál. A megfigye
lést a következő állomásokra terjesszük ki, a virágzás idejének sorrendjében. 
Lásd I. táblázatot.

I. táblázat. A hőmérsékletnek a normálistól való eltérései.

1828. Szeged Türke ve Pécs Budapest Eger Keszthely Szombat
hely

M á r c iu s .......................... —  1 1 — 0-7 —  1-2 —  T I —  1 2 — 2 1 —  T3
Á prilis .......................... +  1-7 +  1-6 +  1’3 +  0-6 +  0-7 +  0-7 +  1-5
M ájus .......................... — 1*6 — 2 1 — 2-4 — 2-4 — 2 2 — 2-8 — T9
Á t l a g .............................. — 0-3 — 0-6 — 0-8 — T 0 — 0-9 — T 4 — 0-6

Mind a hét állomáson negatív értéket kapunk. Tehát ebből az következik, hogy 
az idén a 25 éves átlagokhoz viszonyítva a virágzás késett. Hegyfoky „Az alföldi 
fenológiai megfigyelésekéről írt értekezésében, mely három év (1910—12.) anyagát 
öleli fel, azt találta, hogy az akác átlagos virágzása Turkevén május 18, Pécsett 16. 
Ezen átlagokkal szemben az idén Túrkevén május 22-én, Pécsett ugyancsak május 
22-én kezdődött az akác virágzása és így Túrkevén 4, Pécsett 6 napi késést mutatott.

Válasszuk Szegedet, mint a legkorábbi virágzású helyet, kiinduló pontnak, s 
vegyük sorra, hogy az egyes földrajzi tényezők miképpen befolyásoiják egyes állomá
sokon a virágzás idejét.

Az alább feltüntetett II. sz. táblázat első sorában a tengerszín feletti magassá
gok, a második sorában Szegedhez mért relatív magasságok, a harmadik sorában a 
virágzás késései napokban kifejezve, melyek úgy adódtak, hogy 100 m. relatív szint
különbségre 3-5 nap késést számítottunk.

II. táblázat.

Szeged Turkeve Pécs Budapest Eger Keszthely Szombat
hely

T enger sz. f. m ...............
K ülönbség  ................
100 m  =  3 5 n a p  . . . .

95 
+  0 
±  0

88
—  7
—  2-0

'
154 

+  59 
+  2-0

120 
+  25 
+  0-9

179
+  84 
+  2-9

132 
+  37 
+  1-3

214
—  119
—  4 2

É szak i szélesség . . . . 46° 15' 47° 06' 46° 04' 47° 30' 47° 54' 46° 46' 47014'
K ü lönbség  ................... 1 +  0° 0' +  0° 51' +  0° 11' +  1° 15' +  1° 39' +  0° 31' +  0° 59'
1 szélességi fok  =  2.7 

n a p  .......................... ±  o-o +  2-3 —  0-5 +  3-4 +  4-2 +  IS +  2-6

K ele ti hossz. G rw -től 20° 10' 20° 24' 18° 14' 19° 05' 20° 22' 17° 17' 16° 37'
K ü lönbség  ................... + 0° 0' +  0° 14' —  1° 56' —  1° 05' +  0° 12' —  2° 55' —  3° 33'
1 hosszúsági fok  =  

0‘9 n a p ........................ +  o-o —  0-3 +  T7 +  T 0 —  0-3 +  2-6 +  3-4
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A negyedik sorban az északi szélességek, ötödik sorban ezen szélességek 
különbségei, a hatodik sorban föl vannak tüntetve ezen különbségek okozta késésék. 
egy szélességi fokra 2-7 napot számítva. A hetedik sorban a keleti hosszúságok, a 
nyolcadik sorban a hosszúsági fokok különbségei, a kilencedik sorban ezen különbségek 
okozta késések, eigy hosszúsági fokra 09 napot számítva.

Az alábbi III. sz. táblázatban a II. sz. táblázat 3., 6. és 9. sora van összegezve, 
— könnyebb áttekinthetőség szempontjából — mely kimutatja, hogy a legfontosabb 
geográfiái tényezők az egyes állomásokon hány napi késést idéznének elő, ha ezt az 
időjárás nem befolyásolná.

III. táblázat.

Szeged Turkeve Pécs Budapest Eger Keszthely Szombat
hely

T enger sz. f. m .............. + 0 -0 — 0-2 +  2-0 +  0-9 +  2 '9 +  1-3 +  4-2
É szak i sz ........................ +o-o +  2-3 — 0-5 +  3‘4 +  4-2 +  1-3 +  2-6
K ele ti h .......................... ± 0 -0 — 0-3 +  1-7 +  1-0 — 0-3 +  2-6 +  3 4

Ö sszesen ..................... ± 0 -0 +  1-8 +  3-2 +  5-3 +  6 '8 +  5-2 +  10-2

A IV. táblázat első sorában a számítások alapján előálló virágzás napjai, a 
második sorában a tényleges virágzás napjai, a harmadik sorában ezen dátumok közu 
különbségek vannak feltüntetve, melyeknél a 4- jel a korábbi, a — jel a későbbi 
virágzást jelenti. ,

IV. táblázat.

Számítás alapján 
Valóságban ..............

Szeged Turkeve Pécs Budapest Eger Keszthely Szombat
hely

V. 20-0 
V. 20 0

V. 21-8 
V. 22-0

V. 23 2 
V. 22-0

V. 25 3 
V. 23 0

V. 26-8 
V. 25 0

V. 25-2 
V. 27 0

V. 30-2 
V. 310

Különbség .............. o-o —0-2 +  1-2 +  2-3 +  1-8 —1*8 —0-8

Fenti különbségek okai a meteorológiai tényezőkben keresendők. Ha Hegyfoky 
módszere szerint kiszámítjuk az egyes állomásokra I. 1-től a virágzás napjáig a 
hőösszegeket, a borultságot, a csapadékot, akkor az alábbi V. táblázatban feltüntetett 
összegeket kapjuk. Itt tüntetjük még fel a csapadékos és fagyos napok számát is.

V. táblázat.

I. 1-től virágzásig Szeged Turkeve Pécs Budapest Eger Keszthely Szombat
hely

Hőösszeg .................. 899-3 814-6 928-5 898-6 837-2 923-0 890-1
B orultság.................. 873-2 865-6 981-8 918-2 774-3 1210-2 1009-6
Csapadék mm . . . . 93-0 114-0 170-0 144-0 1930 250-0 1530
Cs. napok száma 42 35 59 60 32 57 51
Fagyos nap V.-ban . . — 3 — — 1 — 2

A virágzásig eltelt napok száma az egyes állomásokon más és más, és így a 
hőösszeg és csapadékmennyiség összege nem mutat tiszta képet. Azért ezen számítások

r
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átlagait az alábbi VI. táblázat tünteti fel, melynek utolsó sorában a virágzás előtt 
eltelt 2 hét borultságának átlaga van feltüntetve.

VI. táblázat.

Hőösszeg átl............
Borultság átl...........
Csapadék átl............
Virágzás előtti 2 hét 

borultság átl. . . .

Szeged Turkeve Pécs Bndapest Eger Keszthely Szombat
hely

6 ’4 5-6 6 ’5 6-3 5-8 6'2 5-9
6 '2 6-0 6-9 6-4 5 3 8-1 6 6
2-2 3-2 2-8 2-5 6-0 4 3 3 0

6-2 5 '2 6-7 5 6 5 0 7-9 6 '8

Mint már fentebb láttuk, az idei hűvös tavasz, az egész ország területén késiéi- • 
tette a virágzást. Vegyük sorra az egyes állomásokat és vizsgáljuk meg, hogy mely 
meteorológiai tényezők okozhatták a IV. táblázatban feltüntetett különbségeket.

Túrkevén 0-2 napot késett a virágzás. Ezt a csekély különbséget el is hanya
golhatjuk. \  hőösszegek átlaga Túrkevén 0-8-del kisebb, a csapadékátiaga 1 mm.-rel 
nagyobb, csapadékos napok száma 7-tel kevesebb, a borultsága akár az év elejétől,
akár a virágzás előtti 14 napot számítjuk, kisebb mint Szegeden. A derültebb ég, ser
kentő hatását a virágzásra ellensúlyozta az átlagos alacsonyabb hőmérséklet, vala
mint a három májusi fagyos nap (11-én — 0'8, 12-én — 0-0, 14-én — 0-0).

Pécsett V2 nappal korábban állt be a virágzás, mint geográfiái helyzetéből 
következtetni lehetett. A meteorológiai tényezők mind kissé késleltető hatást fejtettek 
ki, s hogy ezzel szemben mégis korábbi virágzás állott be, azt csak az északnyugati 
szelektől védett volta magyarázza meg.

4. ábra.
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Budapesten a virágzás 2-3 nappal megelőzte számításunkat. Itt a virágzás előtti 
2 hét 6%-kal derültebb, mint Szegeden s ez a kis napfénytöbblet csalta ki a virágo
kat. Eger hűvösebb, csapadékosabb (100 mm.), mint Szeged. Ez a két tényező késlel- 
tetőleg hatott a virágzásra; ezekkel szemben sokkal derültebb volt az ege (január 
1-étől számítva 9%-kal, a virágzás előtti 2 hét 12%-kal). Az északnyugati szelektől 
védett helyen 1-8 nappal korábban állt be a virágzás.

Keszthelyen az V9 napos késést az alacsonyabb hőmérséklet, a nagyobb fokú 
borultság, a több csapadékos nap és a nagyobb csapadékmennyiség okozta.

A szombathelyi 0'8 napos késés oka ugyancsak az alacsonyabb hőmérséklet
ben, a nagyobb fokú borultságban, a több csapadékos napban és a nagyobb csapadék- 
mennyiségben keresendő. De ezen átlagok különbségei Szeged és Szombathely között 
sokkal kisebbek voltak, mint Szeged és Keszthely között.

Érdekes képet kapunk, ha megszerkesztjük a májusi izotermákat és ebben a 
térképben összekötjük az egy napon virágzó helyeket, azaz megszerkesztjük az 
izofánokat. Könnyebb áttekintés céljából csak a május 20-i, 23-i, 27-i, 31-i izofánokat 
tüntetjük fel. A május 20-i izofán csak kissé tér el a 14 C°-os izotermától, a május 
27-i izofán pedig nagyon megközelíti a 13 C°-os izotermát, a 31-i izofán pedig kivétel 
nélkül azon kívül helyezkedik el.

------------------SmroóLS  ------------------- iCecskemét---------------------Threat  ~ ~ ...............Sopron
^ ...............  > ' di akicjcL virágzásának napjai

5. ábra. A talajhőmérséklet menete 1 m mélységben.

Az izofánok a kevés rendelkezésre álló adatokból pontosabban nem szerkeszt
hetők meg. Egyes elszigeteltebb helyen mutatkozhatnak eltérések, de ezekre nem 
térhetünk ki.

Mindezideig nem nagy gondot fordítottak a fenológiában a virágzás ideje és a 
talajhőmérséklet közötti összefüggésre. Dr. Naegler „Die Erdbodentemperatur in ihren 
Beziehungen zur Entwicklung der Vegetation“ című művében (Pet. Mittl. 1912.) bemu
tatja részletes táblázatban azt az összefüggést, melyet 11 német állomás talajhőmér
sékletének márc.—ápr. átlagai és a tavasz kezdete között talált. 0-75 m. mélységű 
talajrétegek hőmérsékletét vizsgálta. Majd kimutatta, hogy azokon az állomásokon, 
melyeken a számított átlag alacsony, ott a tavasz kezdete késett azokhoz az állomá
sokhoz képest, melyeknek átlagai magasabbak voltak.



147

Ha megvizsgáljuk, hogy milyen meteorológiai tényezők játszanak közre a talaj 
hőmérsékletének változásainál, akkor látjuk, hogy mindazok a tényezők, melyeket 
Hegyfoky a virágzás idejével hoz kapcsolatba, egyúttal lényeges szerepet játszanak 
a talaj hőmérsékleténél is. Ezeken kívül még a talaj fizikai és kémiai összetétele, 
valamint annak valamely világtáj felé való lejtése is lényeges szerepet játszik. Nagy 
általánosságban a talaj hőmérséklete követi az illető hely léghőmérsékletének ingado
zásait, kisebb-nagyobb késéssel. Mennél mélyebbre megyünk, annál nagyobb a késés 
és kisebb az ingadozás. 12 m. mélységben ez az ingadozás igen kicsinnyé válik és 
jóformán teljesen megszűnik, ezen túl a talaj hőmérséklete az illető helynek évi 
átlagos hőmérsékletével majdnem teljesen megegyezik.

Egy méter mélységig még leér a hőmérséklet napi ingása, azonban a havi köze
pek szerint a talaj hőmérséklete körülbelül 1 hónapi késést mutat a levegő hőmér
sékletéhez képest. Ha a rendelkezésünkre álló kevés talajhőmérséklet adatait felraj
zoljuk és ebbe feltüntetjük az egyes állomásokon észlelt ákácvirágzás kezdetét, akkor 
az alábbi tanulságos képet kapjuk:

Fenti ábrából láthatjuk, hogy a virágzás napján az egyes állomásokon a talaj 
hőmérséklete 1 m. mélységben csak csekély ingadozást mutatott. A fentebb föltün
tetett négy állomás adatai között a legnagyobb ingadozás 0*7 C°. Ezekből látható, hogy 
a talaj hőmérséklete mily lényeges szerepet játszik a virágzásnál. Az idén az ákácfák 
akkor kezdtek virágzani, mikor a talaj hőmérséklete 1 m. mélységben 12 C°-ot meg
haladta, de a 13 C°-ot még nem érte el. A mélyen gyökerező növényeknél az 1 m. 
mélységbeni talajhőmérsékleteket vehetjük számításaink alapjául, a sekélyebben gyöke
rező növényeknél a kisebb mélységű talajhőmérsékleteket kell figyelembe venni.

Sulyok Zoltán.

Jelentés az idei júliusi csapadékjelleg prognózisának
beválásáról.

A tudományos időjóslás mai állásáról tartott rádióelőadásommal kapcsolatban 
július 2-án több német rádió-leadó állomás körözvéuyében közöltem az idei július 
csapadék jellegére vonatkozó prognózisomat, melyben egész Közép-Európára inkább 
száraz mint nedves július bekövetkezését előre jeleztem. Továbbá különösen az 
Oderától nyugatra fekvő Északnémetország és a Magyar Alföld számára — amely 
területekre vonatkozóan a júliusi csapadékprognózis alapjai eddig legjobban feldoK 
goztattak — nagy beválási valószínűséggel túlszáraz júliust jeleztem előre, amihez 
még hozzáfűztem, hogy az Oderától nyugatra fekvő Északnémetországban nemcsak 
a csapadék mennyisége, hanem a csapadékos napok száma a normális értéken alul 
marad.

Az azóta hozzám érkezett értesítések alapján (a hamburgi Seewarte, a berlini, 
budapesti, bécsi és prágai intézetektől) a ténylegesen bekövetkezett esőviszonyokró® 
folyó évi július havában a következő kép alakult ki:

1. Északnémetországban az Oderától nyugatra eső 37 állomás átlagos júliusi 
csapadékmennyisége a normális értéknek csak 56%-át tette, vagyis jóval kisebb a 
kelleténél. Különösen száraz Lausitz és Szilézia nyugatra az Oderától fekvő területe, 
ahol a normális csapadéknak csak 14—20%-a esett. Az esős napok átlagos száma 
(0‘1 mm.-től fölfelé számítva) azon a 37 helyen 11, holott a normális szám 15.

2. Északnémetországban az Oderától keletre a normális mennyiségnek 
77%-a esett.

3. Délnémetországban a Dunától északra, valamint
4. az Alpok szélén (Friedrichshafen, München, Kremsmünster, Wien) a lehullott 

csapadék a normálisnak 28%-a.



Prágában a normálisnak 31%-át mérték.
6. Magyarországon a következő 10 állomáson, ú. m. Magyaróvár, Keszthely, 

Pécs, Budapest, Kalocsa. Szeged, Gyula, Eger, Nyíregyháza és Debrecen a rendes 
mennyiségnek csak 24%-a esett.

Megállapítható ezekből, hogy Közép-Európában a július túlszáraznak bizonyult, 
kiváltképen Északnémetországbar. (nyugatra az Oderától) és Magyarországon nem
csak a csapadékösszeg, hanem a csapadékos napok száma is a normális értéken alul 
maradt. Az előrejelzés tehát minden pontban bevált.

Falkensee, 1928. évi augusztus hó 14-én.
Dr. Baur Ferenc.

A húsvét- és a pünkösdhétfői esőről.
Két különleges budapesti és régen ismert, ma is közkeletű népies időjárási 

mondás szerint:
1. „Húsvét hétfőjén a gellérthegyi búcsún okvetlenül esik" és
2. ..Pünkösd hétfőjén a svábhegyi búcsún nem maradhat el az eső.“
Miután ez a hit nemcsak a népben, hanem a középosztályban is eléggé elterjedt,, 

kíváncsi voltam arra, hogy milyen valószínűsége van ezeken a napokon az esőnek 
és mi lehet az oka annak, hogy ilyen népies időjárási babona keletkezhetett. A kérdés 
igen egyszerűen azzal is volna elüthető, hogy már eleve kimondjuk azt, hogy miután 
a húsvét és a tőle függő pünkösd változó ünnepek, teljesen indokolatlan ezekhez 
periodikusan visszatérő időjárást fűzni. Amennyire indokolt a fagyos szentekkel, a 
Medárdussal, a Gyertyaszentelővel bővebben foglalkozni, mert hiszen ezek bizonyos 
periódusba beleeshetnek és így beválhat a népies időjóslás, illetve időnként igazolást 
nyerhet a nép szemében és tudományosan is magyarázható, addig változó ünnephez 
kötni bizonyos időjárás beálltát, erőszakolt dolog és nem más, mint időjárási babona.

Azonban az elfogulatlan olvasó előtt csakis a statisztikai anyag bírhat bizonyító 
erővel, miért is nem sajnáltam a fáradtságot arra, hogy olyan anyagot állítsak össze, 
amellyel a budapesti nép ezen időjárási babonáját kellőkép meglehet világítani.

A legkorábbi húsvétvasárnap a tavasz kezdetét, március 21 .-ét követő első 
holdtölte utáni első vasárnap. Ez természetesen legkorábban március 22.-ére és leg
későbben pedig április 25-ére eshetik. Ennek megfelelően a húsvét 35 napos ingadozást 
mutathat. Úgyszintén ennek megfelelően változik az 50 nappal később beálló pünkösd
nek a határideje is.

A március 22.-i húsvétnak megfelelő legkorábbi pünkösd május lO.-ére esik, ilyen 
korai pünkösd azonban Kr. u. 750—2000 esztendeig csak 10 lehetséges. Utoljára 
1818-ban volt. A legkésőbbi pünkösd pedig június 13.-ára esik, ilyen a mi életünkben 
utoljára 1886-ban volt és csak 1943-ban lesz megint. Látjuk, hogy éppen 7 pentádra, 
azaz 5 hétre oszlik el húsvét és a pünkösd napjának ingása és igazán merészség volna 
ehhez kötni az esős jelleget. Úgy a húsvét, mint a pünkösd már az évi menet szem
pontjából is számottevő változásnak van alávetve; míg a húsvét egy nedvesebb 
(gyakrabbi esők) periódussal kezdődik és egy szárazabb (ritkább esők) periódussal 
végződik (márc. 22—ápr. 25.), addig a pünkösd inkább szárazabb jellegű a legkorábbi 
beálltakor és amikor legkésőbbre esik, benne vagyunk a legesősebb időjárási szakasz
ban, amikor úgy mennyiség, mint gyakoriság dolgában az esőben leggazdagabb hóna
pot járjuk.

Igen érdekes az, hogy ez a megállapítás miképen fog mutatkozni a húsvét és 
a pünkösd esős jellegének kimutatásánál.

Budapesten 1789. óta történnek rendszeres időjárási feljegyzések. Ebből az 
immár 140 éves sorozatból összesen 112 évnek megfigyelései állanak rendelkezésünkre.
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még pedig a következő esztendőkről: 1800—1802., 1809—1849. és 1861—1828., összesen 
112 év. Ebből a sorból, sajnos, néhány év hiányzik, egyrésze elveszett, másik része 
pedig még várja valahol feltámadását.

Az anyagot következőképen csoportosítottam: minden egyes húsvétre és pün
kösdre kiírtam, hogy volt-e eső, annak vasárnapján és hétfőjén. Ezeket a húsvéteket 
és pünkösdöket 5—5 naponkint csoportosítottam az első, legkorábbi húsvétból, illetve 
pünkösdből kiindulva. így két táblázatot nyertem, amelyek a következő eredményeket 
szolgáltatták:

I. Az esős húsvétek csoportosításai.

Húsvét napja Összesen hány 
húsvét volt

Esős volt a
vasára, hétfő mindkettő

Az összes húsvétek 
esősek voltak

vasára, hétfő mindkettő 
•/o-okban

Március 22—26 . . ........... 8 1 3 1 13 38 13

Április
27—31 . . ........... 17 5 6 3 29 35 18

1— 5 . . ........... 21 11 7 6 52 33 29
6— 10 . . ........... 16 6 5 3 37 31 19

11—15 . . ........... 20 4 4 1 20 20 5
16—20 . . ........... 20 8 11 7 40 55 35

99 21—25 . . ........... 10 3 6 2 30 60 5
Összesen ........ 112 38 42 23 34 37 21

II. Az esős pünkösdök csoportosításai.

Pünkösd napja Összesen hány Esős volt a
Az összes pünkösdök 

esősek voltak
pünkösd volt vasára. hétfő mindkettő vasára, hétfő mindkettő

Május 11—15 .......... 8 3 5 2 37
*/o-okban

63 25
16—20 .......... 17 7 7 4 41 41 24

„ 21—25 .......... 21 9 10 7 43 48 33
26—30 .......... 16 8 9 6 50 56 37

,, 31—június 4 . . 20 10 11 9 50 55 45
Június 5— 9 .......... 20 6 9 4 30 45 20

„ 10—14 ............ 10 3 3 1 30 30 10
Összesen...................... 112 46 54 33 41 48 29

Ezekből a táblázatokból azt látjuk, hogy a húsvétek leggyakrabban akkor esős 
jellegűek, hogyha a húsvét április 16.-a után esik, mi ga pünkösdöknél május 26.-a után 
áll be inkább az esős jelleg (figyelmen kívül hagyva a május 11—15.-i pentád nagy 
%-át, mert akkor csak 8 pünkösdre véletlenül 5 esős hétfő esett).

Mindeneseire megállapítható az, hogy a húsvétek két pentádját kivéve, a többi 
húsvét és valamennyi pünkösdnél a hétfő határozottan erősebb jellegű. Még pedig elég 
nagy %-kal. Ez a véletlen a babona malmára hajtja a vizet. De a menet, amely az 
esős jelleg megnövekedésében mutatkozik, határozottan a csapadék évi járásával függ 
össze, amint azt már fentebb érintettem. Különösen áll ez a pünkösdi esőkre, mert 
ezek a pentádok már beleesnek a júniusi hőcsökkenés periódusába.

Önkéntelenül is azt kérdezzük már most, hogy honnan származik az ilyen babona 
és miképen tarthatja magát a mai természettudományilag műveltebb időkben? A babona 
rendszerint a véletlen egybeeséstől veszi eredetét, amit aztán valaki terjeszt és miután 
véletlenül más is megfigyelt hasonló egybeesést, — vagy olyant megfigyelni vélt — 
az hólabdaszerűen terjed a nép között, amely mindig hajlik a misztikus felé. Bár a 
misztikust sem érti rneg, de elegendő, hogy hiszi, a természettudományi magyarázatot 
kisebb műveltségénél fogva nem képes megérteni és így egyszerűen megmarad a 
misztikusnak hite mellett. És hány dolog van, amit viszont természettudományilag 
magyarázni sem lehet.
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Meg tudom magyarázni azt, hogy miképen tudta magát ez a két népies időjárási 
babona nálunk egy évszázadon át fenntartani. Mióta ismerik, nem tudom. Hogyha 
véletlenül követik egymást az esős pünkösdhétfős évek, úgy azok ismét egy-egy 
évtizedre, ha nem többre, megalapozták hitelüket. Az 1837-es esztendő pünkösdhétfője 
tett ki magáért legjobban. A budai csillagvizsgáló feljegyzései erről a napról a követ
kezőkép szólnak:

1837. Május 15. „Tempestas terribilis cum imbre et exundatione aquarum. Erat 
calamitas publica memorabilis in specie viridario Budensi Auwinkel, dicto perierunt 
homis qurque.“

Az ilyen katasztrófa a már fennálló babonát kiirthatatlanul megerősíti. Azonban 
hozzájárulnak még azok az esetek is, amidőn pl. néhány éven át egymást követőleg 
esett az eső, a húsvét- vagy a pünkösdhétfőkön. Kikerestem azokat az évsorozatokat, 
amelyekben 3, vagy több éven át egymásután volt a szóban forgó ünnephétfőkön eső:

111. Egymást követő esztendőkben esett az eső.

Húsvéthétfőn
1875—1877 =  3 év 
1896—1898 =  3 „ 
1908—1910 =  3 „

Összesen 3 sor 9 évvel

Pünkösdhétfőn
1813—1820 =  8 év 
1861—1866 ±= 6 „ 
1885—1887 =  3 „ 
1894— 1898 =  5 „ 
1907—1911 =  5 „ 
1913—1915 =  3 „

6 sor 30 évvel

IV. Egymást követő esztendőkben nem esett az eső.

Húsvéthétfőn
1817—1821 =  5 év 
1838—1841 =  4 „ 
1868—1870 =  3 „ 
1872— 1874 =  4 „ 
1878—1881 =  4 „ 
1884—1887 =  4 „ 
1893— 1895 =  3 „ 
1921—1923 =  3 „

Pünkösdhétfőn
1809—1812 =  4 év 
1823—1826 =  4 év 
1828—1830 =  3 „ 
1832—1836 =  5 „ 
1840—1843 =  4 „ 
1846—1848 =  3 „ 
1874—1876 =  3 „ 
1881— 1884 =  4 „ 
1888—1891 =  4 „ 
1921—1924 =  4 „

Összesen 8 sor 30 évvel 10 sor 38 évvel

A pünkösdhétfős esős évjáratok egymás közötti aránya kedvezőbb a pünkös
dökre, míg a száraz évjáratok között nincsen olyan nagy különbség. Ebben is tisztán 
véletlen játszik közre, amit a %-os arányszám is bizonyít. Trabert prof. egy alkalom
mal egyik tudományos értekezésében azt írta, hogy a népies időjárási mondásoknak 
mindig van valamilyen magva és így e mellett a megvilágítás mellett a május végére 
és júniusra eső pünkösdök e,gy szemernyire ennek a babonának is adnak valamelyes 
természettudományi alapot. Egészben véve azonban, miután a valószínűsége igen 
kicsiny, csak azt mondhatjuk, hogy minden olyan népies szabály, amely valamilyen 
változó ünneppel van egybekötve, megingathatatlan reális alappal nem bír és így 
komolyan számba nem vehető.

Dr. Réthly Antal.

Kérelem. Bizalommal fordulunk tagjainkhoz, hogy ne csak anyagilag támogassa
nak a tagdíjak mielőbbi befizetésével, hanem szellemileg is, közlemények, cikkek, tanul
mányok szíves beküldésével.



151

A regisztráló szalagok leolvasásának megbízhatósága.
A meteorológiai elemeknek óraértékeit vagy óránkinti közvetlen észleléssel, 

vagy önjelzőműszerek diagrammjainak kiértékeléséből nyerjük. Az első mód igazán 
olyan nehézségekbe ütközik, hogy azt a regisztráló műszerek nagyszabású elterje
dése után immár igazán nem használják, kivéve a felhőzet óraértékeinek megállapítá
sánál, mert hiszen olyan műszer, amely éjjel-nappal egyaránt feljegyezné az égbolt 
borultságát, nincsen és nem is lesz. A napfénytartammérő is csak megközelítéssel adja 
meg a nappali órák felhőzetének óraértékeit, viszont az éjjeli órák felhőzetét, ugyan
csak megközelítéssel adja a sarkcsillag fényét leíró műszer, de persze ez is csak az 
égbolt egyik pontjának derült vagy borult voltát adja meg.

A regisztráló műszerek alkalmazása már nagyon sok helyen terjedt el és 
egyes országokban — ahol az emberek kényelmesek és a rendszeres terminusészlelé
seket nem akarják betartani, — egyszerűen a regisztrálókat járatják, hogy azokból 
utólag kiolvassák az egyes óraértékeket. Ez a kényelemszeretet pl. a törökországi 
egyes ú. n. erdészeti meteorológiai állomásokon annyira ment, hogy direkt észlelést 
egyet sem végeztek, hanem minden elemet csak regisztrálóval jegyeztettek fel, és 
hétfőn, mikor a szalagokat kiváltották, (barográf, termográf, higrográf, anemográf és 
ombrográf) az egész hétről egyes terminusok adatait benn a szobában olvasták le 
utólag. Persze nem vették figyelembe sem az óra járását, sem pedig — mert nem vol
tak — a terminusészlelések értékeit a redukáláshoz nem használták fel. fis nagyon 
csodálkoztak, amikor kijelentettem, hogy az erdészeti meteorológiai állomások haszna
vehetetlenek. Sőt ez a kritika szemükben személyes sértés volt.

Még 1916-ban, amikor az ógyallai meteorológiai obszervatórium regisztráló mű
szereinek szalagjait Budapesten feldolgozták, egy véletlen folytán elkallódtak az 1915. 
évi december havi barográf-szalagoknak Büky Aurél adjunktus által kiértékelt és ki
számított adatai. Ekkor Fraunhoffer Lajos aligazgató megbízott ugyanezen december 
havi szalagoknak sürgős feldolgozásával. Pár hónap múlva azonban, amikor már én 
is régen kész voltam a munkával, előkerült a Büky-féle leolvasás. Első teendőnk volt a 
diagrammoknak a két különböző szakember által egymástól függetlenül végzett ki
értékelését összehasonlítani, és bizonyos aggódás fogott el, hátha a dolog nem egye
zik. De várakozásomon felüli volt a megegyezés és most, hogy az 1915. évi ógyallai 
évkönyvet sajtó alá előkészíteni, újból kezembe kerültek a leolvasások és az eset 
tanulságos volta miatt ismertetem az egyes óraértékek havi közepeit, amelyeket mind
ketten nyertünk. Végeredményben az én leolvasásaim középben 0‘06 mm.-rel alacso
nyabbak, azaz kisebb értékkel térnek el, mint amilyen pontossággal a szalagok ki
értékelhetők.

Tudvalevő, hogy a szalagok kiéitékelésénél kiinduló pontul mindenkor a két 
vagy inkább három terminusészlelés közös adatai szolgálnak, mivel a terminusokban 
a nem regisztráló, valamint a regisztráló műszert egyaránt leolvassuk. A nem regisz
tráló műszer adatát megfelelően megredukáljuk, (pl. hogyha a hőmérőnek hibája volna, 
akkor először azt a hibát korrigáljuk, a barométernél, megredukáljuk azt 0°-ra és egy
úttal korrigáljuk a műszer állandójával stb.), majd a redukált műszeradatot, valamint 
a regisztrálóról közvetlenül leolvasott értékek között elkészítjük a különbséget. Ezek 
a különbségek lehetőleg közel állandó értékek lesznek, hogyha a műszerek jók, jól 
vannak kezelve, és csak egy pár tizednyi (mm., vagy %, illetve C°) eltéréseket fog
nak felmutatni az egyes terminusok között. Ezeket az eltéréseket részarányosán alkal
mazzuk már most mint javításokat az önjelző műszerről leolvasott értékeken és így 
nyerjük azokat az adatokat, amelyek megfelelnek — igen nagy valószínűséggel — 
annak az értéknek, amelyet közvetlen észlelés által nyertünk volna az egyes órákban. 
Természetes azonban, hogy a szalagleoivasást még megnehezíti az óra járása is, mert
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az órák nem járnak egészen pontosan, és egy hét alatt, vagy késnek, vagy sietnek 
egy bizonyos időt. Ennek a sietésnek vagy késésnek megfelelően keil viszont a sza
lagról a műszer értékeit leolvasni, nem pedig ottan, ahol a diagramm a szalag óra 
beosztását éppen metszi.

Ezekből most már az következik, hogy a három terminusban a regisztráló mű
szer és a közvetlen észlelés aiapjául szolgáló műszernek végleg kiközepeit értéke 
között — amelyet adott esetben mi ketten elvégeztünk — különbség nem lehet, hiszen 
közös kiinduló pontunk közvetlen észlelés volt. Az alábbiakban látjuk, hogy a 744 
(24X31) megredukált adatból levezetett napi 24 óraérték között a legnagyobb pozi
tív eltérés csak +  OOl mm., reggel 8 órakor, míg a legnagyobb negatív eltérés 
— 045 mm. 12 órakor. A szalagok maximum értékeiből levezetett közép —045 mm., 
a minimumokból levezetett pedig +  0’04 mm. eltérést mutat. És e kettőből nyert közép 
teljesen megegyezik a közepes eltéréssel, ami — 0'06 mm.

Az ógyallai barogrdt óraértékei.

1915 dec. 1 2 3 4 5 6 7 8 9
Büky . . . . 49-81 49-85 49-85 49-73 49-65 49-63 49-68 49-81 50 02
Réthly . . 49-74 49-80 49-80 49-69 49-59 49-61 49-68 49-82 49-95
Eltérés . . —0-07 —0-05 —005 —0-04 —0-06 —0-02 o-oo +0-01 —0-07

1915 dec. 10 11 12 13 14 15 16 17 18
Büky . . . . 5017 15-18 50-09 49-82 49-68 49-72 49-80 49-84 49-88
Réthly . . 5014 5012 49-94 49-70 49-68 49-69 49-72 49-72 49-83
Eltérés . . —0-03 —0-06 —0-15 —0-12 —o-oo —0-03 —0-08 —012 —0-05

1915 dec. 19 20 21 22 23 24 Max. Min. Közép
Büky . . . . 49-94 49-98 49-99 50-03 50-07 50-05 52-07 47-83 49-89
Réthly . . 49-92 49-96 49-99 50-00 50 04 50-02 51-92 47-87 49-84
Eltérés . . —0-02 —0-02 o-oo —0-03 —0-03 —0-03 —015 +  0-04 —005

Igen érdekes végül az a nagy megegyezés is, amely a 24 órai, valamint a maxi
mum- és minimumértékek összegeiből nyert közepekből adódott:

Valódi közép Max-j-Min/2 Eltérés
B ü k y .............................................. 49-89 49-90 —001
R é t h l y .......................................    49-84________ 49'84_______ — O'OO
E lté rés .......................................... —0-05 —0’06 +0-01

Az egymástól függetlenül végzett diagrammkiértékelések eredményei arról 
tanúskodnak, hogy a redukciós módszer teljesen megbízható, a diagrammok kiértéke
lése jól történt, és ami természetes is, hogy mindKetten lelkiismeretesen végeztük el 
a kiolvasást és a redukálást. A két leolvasott érték között a közepes eltérés tehái 
csak 0-05 mm.-t tesz, ami igen kicsiny érték (az észlelési, ill. leolvasási hiba határain 
belül marad). Legfeljebb az hibáztatható, hogy az eltérések egyirányúak, de bármely 
tudományos vagy gyakorlati irányú kérdés eldöntésénél ennek az eltérésnek nincsen 
jelentősége. Dr. Réthly Antal.
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Magyarország időjárása 
az elmúlt augusztus és szeptember havában.

Augusztus.

E hónap időjárási helyzeteire jellemző a nagy légnyomási ellentétek hiánya és 
a légnyomási alakulatok meglehetős stabilitása, minek folytán a légnyomás ingadozásai 
az egész kontinensen igen mérsékeltek. Budapesten pl. a légnyomás alig változott 
10 mm.-t: maximuma 754-0 mm. (10-én), minimuma 744-1 mm. (30-án). Ügy a maximu
mok, mint a minimumok rendszerint kiterjedtek, de csekély intenzitásúak; az előbbiek 
leggyakrabban Európa középső és déli zónáiban, az utóbbiak inkább az északi része
ken vonulnak elég lassan a kontinensen keresztül. Nyugatról vagy északnyugatról 
három anticiklon nyomult keletnek (2., 11. és 17-én), délnyugatról ugyancsak három 
anticiklon érkezett (5., 20. és 28-án), ezzel szembejn a depressziók közül öt nyugati 
vagy északnyugati eredetű (2., 11. 18., 23. és 26-án léptek fel) s csak három déli 
eredetű (3., 13. és 17-én). Az anticiklonoknak a középső és déli zónákban való túlsúlya 
Magyarországon a száraz és meleg napok túlsúlyában nyilvánult.

Budapest júl. 30-aug. 3. 4—8. 9—13. 14—18. 19 —23. 24—28. 29-Szept. 2.~;

Ötnapos köz. hőm. 23-6 20-7 23'0 23'4 20-3 23-8 198 Temp. C°
Eltérés a norm.-tói +1'6 —0*7 + 2 -l + 2 ‘6 —0*3 -f-3'5 + 0 4  Departure from norm.

A hőmérséklet igen magas a hónap elején, egyébként normálisalatti hőmérsék
letek inkább csak a másódik és ötödik pentádban jelentkeztek. A negatív anomáliák 
igen mérsékeltek, a pozitívok ellenben igen tetemesek, Budapesten, pl. a 6. pentád 
3%°-kai normális feletti. A napi ingadozások is jelentékenyek a felhőzet csekély volta 
miatt. A hőmérséklet havi közepe ezek következtében mindenütt normális fölötti, a 
többlet 1 és 2 fok között ingadozik, leggyakoribb értéke l lA°\ regionális különbségek 
alig mutatkoznak, a különbségek inkább csak lokális jellegűek. A napi maximumok 
általában megközelítették a 35°-ot; az Alföldön pedig jóval meghaladták ezt a küszöb
értéket. Az abszolút maximumok lényegesen csak kivételesen magasabbak a tabellá
ban közölt terminus maximumoknál. 35°-nál nagyobb maximumot több helyütt 6 napon 
(1., 2., 14., 16., 28. és 30-án) észleltek, 30fl-nál magasabbat további 10 napon, és a 25°-ot 
meghaladót további 8 napon. Nagyobb területeken a maximum a 20°-ot csak két napon 
nem érte el, nevezetesen 6. és ,22-én. Aránylag hűvös napok 25°-on aluli maximumok
kal voltak 3., 7., 19., 23. és 3l-én. A legmelegebb napok vidékenkint más-más dátumra 
estek: nyugaton leginkább 1. és 2-án, keleten 16-án, a Duna-Tiszaközén 30-án volt a 
legmelegebb, elvétve még 13. és 28-án észlelték a maximumot. A minimumok vala
mivel kevésbbé szélsőségesek, közel jártak a 10°-hoz. Az abszolút minimumok 2—5°-kaI 
alacsonyabbak a közölt terminus-minimumoknál s különböző dátumokon állottak be, 
nyugaton leginkább 18. és 23-a között, keleten leginkább 7-e körül. Szórványosan 10., 
25. és 31-én észlelték a minimumot. Nagyobb területeken 10° alá sülyedt a minimum 
4. és 31-én.

A csapadék kevésnek bizonyult és időbeli eloszlása sem mondható kedvezőnek, 
amennyiben a közel normális gyakoriságú esőzések csoportosan léptek fel. Országosan 
száraznak mondható nap volt 20, melyek közül 9, illetve 7 egymást megszakítás nélkül 
követte, nevezetesen 7—15. és 23—29-ig. A 11 csapadékos nap közül 4 hozott országos 
esőt (5., 6., 17. és 30.), további 3 napon ázott az országinak 3/i része (2., 16. és 22.), 
1 napon az országnak körülbelül fele (21.), míg a hátralévő 3 napon (4., 18., 31.) alig 
ázott az ország területének rU része. A csapadékok legnagyobb része — amint az a 
légnyomási gradiensek csekélységéből következtethető — zivataros esőkből adódott. 
Zivatart az ország különböző helyeiről összesen 11 napon jelentettek (1., 2., 4—6.,
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Időjárási adatok. — Climatological data.

1928.
Augusztus

Hőmérséklet C° 
Temperature

Csapadék
Precipitation

Havi
közép

Monthly
mean

Eltérés a 
norm -tói 
Departure 

from 
normal

Max. Nap
Date Min. Nap

Date

Ösz-
szeg
Total
mm.

A normal 
0/O-ban 

in °/o of 
the normal

Eltérés a 
nonn.-tól 
Departure 

from 
normal 

mm.

Napok
száma
Num

ber
of days

K-os
nap

Days
with
rz

Sopron ............ 20-5 +  1-3 326 1. 12-8 31. 86 92 — 7 14 7
Szom bathely 20-5 +  1-8 33-4 1. 13-2 23. 56 63 — 36 10 5
M agyaróvár 211 +  1-3 34-8 1. 12-5 6. 57 98 —1 11 4
K esz the ly
Pécs ................

21-4 +  0-9 32-9 1. 11-2 23. 88 116 +  13 8 5
230 +  2-0 353 2. 111 23. 59 84 — 11 6 3

B u d ap est . . . . 22-5 +  1-7 34-8 28.30. 13-6 7. 21 43 • — 28 8 3
T e r é n y ............ 20-1 — 32-5 30. 11-6 31. 16 30 — 38 — —

K a lo c sa ............ 22-6 +  1-7 35-1 30. 12-3 18. 42 78 — 12 8 6
Szeged ............ 232 +  1-6 350 30. 14-2 7. 29 66 — 15 6 2
D ebrecen  . . . . 20-0 (+  o-i) 336 16. 12-2 7. 46 80 — 11 11 7
N yíregyháza 20-8 +  11 347 16. 11-4 31. 29 49 — 31 11 2
T árcá i .......... 21-0 +  0-8 33-8 16. 13-5 25. 58 126 +  12 9 2
E g e r ................
G a ly a te tő

2P5 +  lő 32-8 1. 13-8 7. 29 50 — 29 7 4

963 m  ___ 171 — 26-2 28.30. 7-6 7. 41 — — 7

13., 16., 17., 21., 22., 26., 28., 30-án), jégeső csak szórványosan volt (4-én Gyöngyösön,
5-én Zalaegerszegen és Alsóörsön, 21-én Kaposvárott, 30-án Turkevén), ami a zivatarok 
csekély intenzitásáról tanúskodik. Erről tanúskodnak az aránylag csekély napi csapadék
maximumok is, amelyek többnyire 5—10 mm. körül mozognak s a 20 mm.-t csak 
elvétve haladják meg (Sopron 26 mm. 5-én, Zafeegerszeg ugyanakkor 40 mm., 2-án 
21 mm., Högyész 20 mm. 17-én, ugyanakkor Pécs 31 mm., Szekszárd 23 mm., Túrkeve 
30-án 22 mm.). A vihar is aránylag ritka jelenség volt, szórványosan 2., 6. és 7-én, 
valamint 30-án jelentettek zivataros lokális viharokat. A csapadék havi mennyisége 
majdnem kivétel nélkül hiányt mutat fel, mely hiány helyenkint meghaladja az 50%-ot, 
A térbeli eloszlás, amint az zivataros esőknél várható is, nagyon szeszélyes, így pl. 
Szombathely 36 mm.-es hiányt, Zalaegerszeg 34 mm.-es többletet mutat, kisebb-nagyobb 
többlete van még Keszthelynek, Túrkevének, Szerepnek és Tarcalnak. Aránylag leg
kisebb volt a hiány a Dunántúlon.

A többi meteorológiai elem viselkedésén is meglátszik a légnyomási maximumok 
uralkodása. A talajhőmérséklet, napsütéstartam, párolgás erősen normális felettiek, a 
felhőzet és nedvesség erősen normális alattiak voltak.

Augusztus időjárása a mezőgazdaságra általában nem volt kedvező, mert nem 
hozta meg a szomjazó veteményeknek a várva várt megváltó bőséges esőzést. A mező- 
gazdasági munkák közül is csak a cséplésnek kedvezett, ellenben a szántást s vetést 
erősen hátráltatta.

Szeptember.

Az augusztus 27-én Spanyolország felett jelentkezett légnyomási maximum 
szeptember elején uralomra jut Középeurópában s itt, az azori maximumtól táplálva, 
az első dekádon végig egyedül uralkodó. Az utána következő nyugati maximumok 
(6., 10., 15-én) inkább északkeletnek elhajló útvonalon haladnak, közöttük mély nyer
gen át érintkeznek az északi depressziók a mediterran depressziókkal, mely utóbbiak 
többnyire jól fejlettek. A 19-én nyugaton jelentkező anticiklon hiába ostromolja a kon
tinenst, ide-oda imbolyog az Atlanti partszegélyen, de nem tudja kiszorítani az észak
ról vagy délről megújuló európai depressziókat. Ma gyár országon így 11-ig az idő-



járási helyzet tisztán anticiklonos, azután pedig túlnyomóan minimumokat összekötő 
árkok vagy depressziók szélei húzódnak át rajtunk. Ennek következtében az első dekád 
száraz, a másik két dekád pedig csapadékos.

Budapest aug. 29-szept. 2. 3—7. 8 -12 . 13-17. 18-22. 23-27. 28-okt.2.
Ötnapos köz. hőm. 19 8 18 8 23 4 16-9 19-0 9-5 13-1 Temp. C°
Eltérés a norm.-tói -f 0'4 +0  3 +5  9 +(h3 + 3 ‘4 —4-3 —16 Departure fr. norm-

Míg a csapadékviszonyok szerint két szigorúan elhatárolt időszakra oszlik a
szeptember, addig hőmérséklet tekintetében nagyobb a változatosság, a szerint, hogy 
a depresszióknak melyik oldala éri Magyarországot. Budapesten az utolsó — kivéte
lesen hűvös pentád kivételével — valamennyi pentád normális feletti, mégpedig a 
harmadik és ötödik jelentékeny mértékben, a többiek csak kevéssel melegebbek a 
rendesnél. Különösen meleg a 3. pentád, melynek egyes napjai (8., 9., 10.) 6—8 fok
kal melegebbek a normálisnál. Viszont kivételesen hűvös a 6. pentád, melynek egyes 
napjain a hőmérséklet maximuma nem érte el a 15°-ot, minimuma pedig 5° alá süllyedt, 
úgyhogy e napokon az anomália elérte, vagy meg is haladta a — 5° küszöbértéket. 
Olyan nap, amelyen nagyobb területen a maximum meghaladta a 30°-ot csak 5 volt 
(6—10-éig), további 3 napon (5., 11., 12-én) a maximum meghaladta a 259-ot, további 
l i  napon meghaladta a 20°-ot, míg a hátralevő 11 napon (1., 14., 15., 17., 18, 23—28.) 
nem érte el a 20°-ot, sőt ezek közül1 az utolsó 5 napon sok helyütt a 15°-ot sem. A mini
mumok ingadozása kisebb skálán mozog. 21 napon a minimum nagyobb területen nem 
süllyedt 109 alá, 5 napon (l—4. és 23-án) sok helyütt 10° alatti, további 4 napon 
24—27-én) sokhelyütt 5° alatti minimumot is észleltek. A napi hőmérséklet általában 
18 napon normális alatti, 12 napon normális feletti de mivel a pozitív anomáliák vala
mivel nagyobbak a negatívoknál, a hőmérséklet havi átlaga mégis normális fölötti. A 
normálistól való eltérés nyugaton +  0-2 és +  0-8°, keleten 0-8 és -f- 1-5° között 
variál. A hőmérsékleti maximumok 8. és 11-e között, a minimumok 25. és 28-a között 
észlelteitek. Az abszolút szélsőségek majdnem egyeznek a táblában közölt terminus
maximumokkal és minimumokkal. A radiációs minimum helyenkint a fagypont alá 
süllyedt (Debrecen — 1-2°, Sopron — 0-5°, Sőregpuszta — 0-59, valamennyin 28-án, 
Királyhalmon — 0-5° 25-én), Debrecenben ekkor dér is volt.

Időjárási adatok. — Climatological data.

H ő m é r s é k l e t  C°
Temperature

1928.
Szeptember Havi

közép
Monthly

mean

Eltérés a 
norm.-tói 
Departure 

írom 
normal

Max. Nap
Date

Sopron ............ 15-4 _i_i 0-4 3P 5 9.
S zom bathely 151 + 0-5 3P 5 9.
M agyaróvár 16-2 + 0-6 3 2 5 8.
K esz th e ly 16-6 + 0-2 3P 9 10.
Pécs ................ 17-8 + 0-8 3 3 3 10.
B u d ap est . . . . 17-2 + 0-8 3 3 9 10.
T e r é n y ............ 161 32-1 10.
K a lo c sa ............ 17-7 + 0-8 3 2 9 10.
Szeged ............ 18-6 + P 3 3 1 1 9.
D ebrecen  . . . . 16-0 + 0-8 2 9 9 10.
N y íregyháza 16-6 + 1-1 3 3 0 10.
T árcá i ............ 17-3 + 1-2 3 2 0 10.
E g er . . ............
G a lya te tő

16-5 + 0-9 30-2 10.

963 m  . . . . 13-0 25-8 10.

C s a p a d é k
Precipitation

Min.

3- 0
4- 0 
5 '4 
4-8 
3 2
4- 7
5- 0 
4-1 
6 1
4- 8 
2*4
5- 2 
4-6

3 2

Nap
Date

25.
25.
25.
25.
25.
25.
25.
25.
28.
25.
28.
25.
28.

25.

Ösz-
szeg
Total

132

76
104

81
63
67

110
41
84
93
67
69

106

A normal
J/o-baa 

In “/o of 
the normal

203

138
165
137
117
131
208

91
179
183
152
128

Eltérés a 
norm.-tói 

Departure 
from 

normal 
mm.

+  67

21
41
22

8
16
57

4
37
42 
23 
15

Napok
száma
Num

ber
of days

15
12
11
15
13
14 
(7)
14
15 
11 
11 
14 
11

10

K-os
nap

Days
with
K

U>
 C

a



Kivételesek a csapadékviszonyok is, úgy a gyakoriságot, mint a mennyiséget 
illetőleg. Országosan száraz nap csak 10 van (2—10. és 27-én), ezzel szemben áll 
7 országosan esős nap (13—15., 23., 24., 28., 30-án). Ezenfelül volt még 3 nap, amikor 
az ország területének 3A-ed része (20., 22., 26-án), továbbá még 4, illetve 6 nap, amikor 
az ország területének fele (12., 17., 21., 29-én), illetve V4-ed része kapott csapadékot. 
A csapadékgyakoriság nemcsak országosan, de lokálisan is igen nagy, az állomások 
nagyrészén eléri, szórványosan meghaladja a 15 napot! A csapadék nagy része ziva
taros esőkből származik, amit a rendkívül nagy — különösen szeptemberi viszonyla
tokban nagy — napi maximumok is mutatnak. így pl. Siófok 54 mm. 22-én, ugyan
akkor Pécs 36 mm., 15-én Kaposvár 40 mm., Szekszárd 34 mm., Zalaegerszeg 33 mm., 
Nagykanizsa 38 mm. Jellemző, hogy a napi csapadékmaximumok nyugaton általában 
jóval nagyobbak, mint keleten, ami összefügg azzal, hogy e nagy csapadékokat föld
közitengeri depressziók nyúlványai hozták. A csapadék havi összegei szinte kivétel 
nélkül erősen normális fölöttiek. (Egész csekély hiány mutatkozik Szegeden.) A több
let a zivataros jellegből kifolyólag hely r öl-hely re nagyon változó, sok helyütt jóval 
felümúlja a 100%-ot (Siófok 180, Szarvas 160), de túlnyomóan mégis 100%-on alul 
maradt. Zivatarok csak szórványosan léptek fel, de aránylag gyakran, az esős napok
nak majdnem fele, 9 nap (12., 14., 20—24., 26. és 30-án) egyúttal zivataros is.

A sok csapadék ellenére a relatív nedvesség majdnem normális (helyenkint 
kissé normális feletti), úgyszintén a párolgás is. Feltűnő, hogy a talajhőmérséklet álta
lában normális feletti, valószínűleg a korábban tárolt melegből kifolyólag. Ámbár a 
felhőzet általában véve 14—\y2 felhözetfokkal normális feletti és a napsütésnélküli 
napok száma is elég nagy (2—6 nap), a napsütéstartam mégis normális feletti, az első 
dekád hosszú nappalainak derült volta miatt.

Szeptember időjárása a mezőgazdaságra nézve elég kedvező volt. A várva várt 
eső, sajnos, a legtöbb terményre nézve elkésett, de némely termény (takarmányrépa, 
legelők) mégis hasznát vette.1) M. Gy.

0 A 116. oldal 6. sorában 1895 helyébe 1885 teendő.

SZEMÉLYI HÍREK

Em il W iechert em lék eze te .

A geofizikának nagy halottja van. Emil Wiechert, e tudományszak egyik leg
nagyobb nevű kutatója, immár nincs többé.

Wiechert érdemei a földgömb fizikájának legkülönbözőbb fejezeteiben olyan 
nagy számmal villannak fel, hogy kimerítő méltatásukra nem is gondolhatunk. Ezért 
csak említjük, hogy munkálkodásáért a geofizika legtöbb része, főleg a geodézia és 
mindenckfelett a modern szeizmológia (amelynek ő egyik megteremtője), a legnagyobb 
hálával adózik, és rátérünk ennek a sokoldalú kutatónak a  l é g k ö r i  f i z ik a  t e r é n  t e l j e 
s í t e t t  s z o lg á la ta i r a .

Wiechert meteorológiai jellegű munkáinak egyik csoportja a l é g k ö r i  e l e k t r o m o s 
s á g  ta n á b a  tartozik. Ezen a téren a szabadlégkörben és a talaj közelében való potenciál
esést, a csapadékelektromosságot, a levegő vezetőképességét tanulmányozta, főként 
gálatait, amelyek általános elismerést vívtak ki.

pedig irányította tanítványának, H. G e r d ie n -nek ilyen irányban végzett kísérleti vizs-
Egv másik, a meteorológia mezejére eső munkaterülete Wiechertnek a l é g k ö r i  

o p t i k a  volt. Ezen a téren főleg az északi fény spektrumával foglalkozott, vagyis olyan 
kérdésekkel, amelyek ma, V é g a r d  kutatásai nyomán, ismét a tudományos világ érdek
lődésének a homlokterében állanak. Fontos megállapítása volt ezen a téren, hogy a
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sarki fény jellemző sávja meglehetősen gyakran kimutatható a mi vidékeinken is, és 
így az északi fény körébe tartozó folyamatok, ha szerényebb mértékben is jelentkez
nek, de nálunk se sorozhatok a ritkaságok közé.

Wiechertnek egy harmadik meteorológiai jellegű kutatási köre a meteorológiának 
és a radiológiának a határterülete volt, amelyet rendszerint a légköri elektromosság 
tanába szoktak besorozni. Ebben a mederben folytatott kutatásai szintén Qerdiennek 
a munkásságában csúcsosodtak ki, aki 1905-ben lépett azokkal a nyilvánosság elé,, 
eredményeit pedig egy évvel későbben maga Wiechert is összefoglalta.

Utolsónak említjük Wiechert meteorológiai működésének azt a csoportját, amely 
legmaradandóbb és az egész világ meteorológusainak a figyelmét felkeltő hatást gya
korolt. Mint vezérlő és iránytadó egyéniség állt ugyanis Wiechert a m e te o r o ló g ia i  
a k u s z t i k a  művelőinek élén. Ö vetette fel mindenekelőtt azt a nagy horderejű gondo
latot. hogy a meteorológiai akusztika szövevényes kérdéseit csak tervszerűen és nagy 
arányokban folytatott k í s é r l e t e k k e l  lehet feltárni, és nagyrészt az ő befolyásának 
köszönhető, hogy Németországban a legnagyobb méretű ilyen kísérletek indultak meg 
és vannak még ma is folyamatban. Wiechertet a meteorológiai akusztikához a háború 
vezette el, melynek folyamán szemben találta magát ennek a területnek a még meg 
nem oldott kérdéseivel, és kivált a rejtélyes „hallgatási zónának'* a magyarázatát 
kereste. Közben kidolgozta a szeizmikus helyzetmeghatározás elméletét is, amelyet 
M in t r o p  a gyakorlatba is igyekezett átültetni. Az eközben szerzett tapasztalatok és 
a tárgynak vonzó volta keltették fel Wiechertben azt az óhajt, hogy a nagyobb deto
nációk alkalmával a földben és a levegőben előidézett folyamatokat k ü lö n  e  c é l r a  
l é t e s í t e t t  é s  m e g f e l e l ő  m ó d o n  m e g f i g y e l t  r o b b a n á s o k  ú t já n  k e l l e n e  t a n u lm á n y o z n i .  A 
meteorológiai akusztika eddigi rendelkezésre álló megfigyelési anyaga ugyanis nagy 
katasztrófák (robbanások és vulkánikus kitörések), továbbá az ágyúzás detonációjának 
a távolban észlelt hatására vonatkozott. Ez az anyag az utóbbi évekig már meglehető
sen terjedelmes lett, azonban sok hiány és sok ellentmondás is maradt benne. így a 
detonációk távoli hatásával kapcsolatos kérdések nagyrészben tisztázatlanok marad
tak. Wiechert éles kutató szeme már most felismerte, hogy ezeknek a problémáknak 
a megoldásához csak a rendszeres kísérletezés vezethet, amidőn tervszerűen végre
hajtott detonációkat tökéletes műszerekkel és nagy területen figyelnek meg. A háború
ból visszamaradt hadianyagnak az elpusztítása kitűnő alkalmat szolgáltatott ezekre * 
a megfigyelésekre, és Wiechert egész tekintélyének a latbavetésével igyekezett keresz
tülvinni, hogy a talán soha többé nem kínálkozó alkalmat felhasználják ezeknek az 
érdekes folyamatoknak a behatóbb tanulmányozására. Tervének keresztülvitele 
komoly anyagi nehézségekbe ütközött, mert a kísérletek kiaknázásához sok és költsé
ges műszer volt kívánatos. A talajrezgések számára álltak rendelkezésre műszerek, 
de a levegőrezgések tanulmányozására, ami a kérdésnek a gyakorlatilag értékesebb 
része lett volna, újonnan kellett műszereket konstruáltatni. A „Notgemeinschaft der 
deutschen Wissenschaft“ azonban felismerte ezeknek a mesterséges robbanási kísérle
teknek a fontosságát és bőkezű támogatással lehetővé tette, hogy igazán nagyarányú, 
az egész német birodalomra kiterjedő megfigyelőhálózatot tudtak kitűnő regisztráló 
műszerekkel ellátni. Ezeknek a segítségével immár hatodik esztendeje folynak a kísér
letek, amelyek a robbanásoknál lefolyó különleges sűrűsödési hullámokat és azoknak 
a hallhatóságát illetőleg igen sok becses adatnak a birtokába juttatták el a tudományt. 
H a W i e c h e r t n e k  s e m m i  e g y é b  é r d e m e  s e m  v o ln a  a m e t e o r o l ó g ia  te r é n ,  m in t  a z ,  h o g y  
e z e k n e k  a  k í s é r l e t e k n e k  a g o n d o l a t á t  f e l v e t e t t e  é s  m e g v a l ó s u l á s u k n a k  a z  ú t j á t  m e g 
n y i to t t a ,  a k k o r  i s  a  l e g n a g y o b b  h á lá v a l  k e l l e n e  ró la  m e g e m lé k e z n ü n k .

Wiechert azonban nemcsak ezeknek az alapvető kísérleteknek az életrehívója 
volt, hanem kivette a részét azoknak a gyümölcsöztetéséből is. A kísérletek eredmé
nyeiből a hallgatási zónának a magyarázatát kereste, e mellett pedig abban az irány
ban is igyekezett ezeket az eredményeket kiaknázni, h o g y  a z  a k u s z t i k a i  t a n u ls á g o d b ó l



k ö v e t k e z t e t é s e k e t  v o n jo n  le  a m a g a s  l é g k ö r n e k  a m ű s z e r e k k e l  e l n e m  é r h e t ő  r é t e g e i 
b e n  j e l e n l é v ő  v i s z o n y o k r a  n é z v e . * 1 2 3) A meteorológiai akusztika akkoriban még gyermek
cipőkben járt és elterjedt volt az a felfogás, hogy a hallgatási zónának a magyaráza
tát a szélviszonyokban kell keresni. Wiechert eleinte maga is hajlott eme felfogás 
felé, de később ellenőrző kísérleteket végzett, amelyek őt is és kortársait is meggyőz
ték arról, hogy a jelenséget a szélviszonyok alig szokták befolyásolni. Ekkor azt az 
álláspontot foglalta el Wiechert, hogy a hangsebességnek a tapasztalt módosulását 
valószínűleg könnyebb gázoknak nagyobb mennyiségben való jelenléte okozza. Ezek 
a könnyebb gázok, nézete szerint, már a légkörnek aránylag alacsonyabb rétegeiben 
is nagyobb mennyiségben lépnek fel. Evvel az állításával az ismert v o n  d e m  B o rn e -  
iéle hidrogénszféra-elméletet alakította át úgy, hogy alacsonyabb légköri rétegeknek 
tulajdonította a hangsugarak megfordítását. Ez az elmélet aztán E. L ü b c k e -nek a 
kritikáját hívta ki maga ellen, Wiechert pedig mindinkább a h ő m é r s é k l e t e lo s z l á s b a n  
kezdte keresni azt az okot, amely a hallgatási zónák rejtélyét létrehozza. A külön
böző hőmérsékletű levegőrétegekben a hang terjedési sebessége más és más (a hűvö
sebb rétegekben csekélyebb) s ennek következtében a hőmérsékletnek a függélyes 
mentén való változása a felfelé tartó hangsugarakat meghajlíthatja, sőt vissza is for
díthatja. így elképzelhető, hogy bizonyos területen a detonációt nem hallják, messzebb 
ellenben ezek a visszahajlított hangsugarak földet érnek és újra észlelhetővé teszik a 
jelenséget. Ez az elmélet számot ad a hallgatási zóna szabályos köralakjának az 
eredetéről is. Még érdekesebb azonban Wiechertnek az az állítása, hogy a külső 
hallhatósági zónát olyan nagyarányú h ő m é r s é k l e t i  i n v e r z i ó  idézi elő, amely a légkör
nek igen magas rétegeiben közel a talajmenti értékekig emeli fel a hőmérsékletet. 
Wiechert számításai ugyanis azt mutatták, hogy a hallgatási zóna észlelt arányai 
mellett ezt a jelenséget csak olyan hőmérsékleti rétegeződés idézheti elő, amely körül
belül 40 km. magasságban fagypont f e le t t i  hőmérsékletet biztosít. Ez az eredmény 
azért igen érdekes számunkra, mert Lindemann és Dobson legújabb kutatásai szintén 
arra látszanak mutatni, hogy ezekben a nagy magasságokban ilyen enyhe hőmérsék
letek uralkodnak.

A férfiú, akinek még a munkássága mellékágaiban is ilyen dús eredmények 
csillognak, német kereskedőcsaládból született Tilsitben, 1861-ben. Súlyos anyagi gon
dok közt végezte tanulmányait a Königsberg-i egyetemen, ahol főleg az elaszticitás 
tanával, majd elektrodynamikával foglalkozott. 1898-ban a geofizika tanszékét kapja 
meg Göttinga egyetemén, 1901-ben pedig már felavatja ottani kiváló geofizikai inté
zetét, ahol több mint negyedszázadon át megszakítás nélkül folytatja sikerekben 
gazdag és ernyedetlen kutatásait. Sokoldalú érdemei, kivált pedig a szeizmológia 
terén elért hatalmas vívmányai világraszóló tekintélyt biztosítottak számára, amelyet 
hazája is számos kitüntetéssel (többek között a, titkos tanácsosi címmel) sietett 
elismerni. A világháború folyamán nagy tudását, mint láttuk, a hadiérdekek szolgála
tába állította, de az összeomlás után sem hagyta el munkakedve. Az utóbbi években 
súlyos betegen is a geofizikának nem egy ágazatát irányította munkájával és ötletei
vel. A legutóbbi nyár küszöbén azonban kihullott a toll eleddig fáradhatatlan kezéből, 
és a tudományok története egy fényes névvel többet jegyzett az elhúnyt nagyok sír
táblájára. Dr. A u j e s z k y  L á s z ló .

*) Idevágó dolgozatai, amelyeket külön fel kell említenünk, a következők:
1. „Beobachtungen von Lufterschütterungen bei Sprengungen in Jüterbog/4 

(Seismische Untersuchungen, I.) Zeitschrift für Geophysik, 1914., 14. 1.)
2. „Bemerkungen über die anomale Schallausbreitung in der Luft.“ Nachrichten 

der Ges. d. Wiss. zu Göttingen, Mathematisch-phys. Klasse, 1925., 67. 1.
3. „Über die Schallausbreitung in der Atmosphäre.“ Met. Zs. 1926., 85. 1.
4. „Die normale Schallausbreitung als Mittel zur Erforschung der Stratosphäre“. 

Zeitschrift für Geophysik, 1926., 99. 1.
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Karl Cranz jubileum a.

A r.émet tudományos szellem egyik legjellegzetesebb megtestesítőjének félszá- 
2ados munkássága előtt hódol, amikor Kurl C r a n z  hetvenedik születésnapja alkalmából 
meghajtja zászlaját a nagy kutató előtt. C r a n z  a legszélesebb látókörű német fizikusok 
egyike, aki a matematikai fizikának úgyszólván minden fejezetével foglalkozott tanítva 
és búvárkodva, a fizikai experimentumnak pedig mindenesetre egyik legjelesebb mes
tere. De legnagyobb jelentőségű eredményeit, amelyek nevét világhírre emelték, nem 
fizikai előadásaival és nem is elméleti kutatásaival vívta ki, hanem azokkal az alkal
mazott fizika területére eső munkáival, amelyeknek a szolgálatába messzeágazó képes
ségeit állította. Az alkalmazott fizikának az a mezeje, amelyet félszázados kutatásai 
elválaszthatatlanná tettek a C r a n z  névtől: a b a l l i s z t i k a .  Cranznak ezen a téren kifejtett 
korszakalkotó munkásságát az jellemzi, hogy nagy tudásával és geniálisan kidolgozott 
kísérleti vizsgálataival hidat tudott verni az elmélet és a gyakorlat között; a régi 
ballisztikusok által tárolt elméleti anyagot gyakorlatilag alkalmazhatóvá tette, a gya
korlati ballisztikát pedig exakt tudománnyá emelte.

A természettudományok egyik legérdekesebb gyakorlati alkalmazása, a bal
lisztika, úgyszólván minden művelt embernek az érdeklődési körével érintkezik. A 
meteorológust azonban, mint a legtöbb tudományos diszciplínához, úgy a ballisztikához 
is szorosabb kapcsok fűzik; ezért legyen szabad nekünk Cranz munkásságából külö
nösen azokat a mozzanatokat méltatni, amelyek a légköri fizika munkaterületéhez a 
legközelebb állnak.

Cranz munkássága úgyszólván egyenletesen oszlott meg a belső és a külső 
ballisztika közt;1) bennünket az utóbb említett kutatásai érdekelnek közelebbről, 
amelyek a l e v e g ő e l l e n á l l á s  problémáit magukba foglalják. Ezen a téren is az az érdem 
fűződik Cranz nevéhez, hogy a ballisztika egyik alapvető fogalmát éles világításba 
helyezte és megszabadította a hozzá tapadó helytelen és mélyen begyökeredzett néze
tektől így megállapította, hogy a levegőellenállási képletekben régóta alkalmazott 
arányossági tényező nem csupán a lövedékek csúcsának az alakjától függ, a miként 
azt régebben gondolták. Helytelennek bizonyult az a régebbi feltevés is, hogy a 
levegő a benne rohanó testre annak keresztmetszetével szigorúan arányos ellen
állást gyakorolna. További fontos eredménye Cranznak ezen a véren, hogj- 
a különböző kaliberű, sebességű és alakú lövedékek mindegyikének más és más lég- 
ellená'Iási függvény felel meg, amelyet minden ilyen esetre nézve külön, közvetlen 
méréssel kell meghatározni. Eme kutatásainak a továbbíüzéséből fakadtak az ú. n 
Eberhard-féle függvények a különböző ellenállástörvényeknek a rögzítésére, amelyek
kel a Mester nagynevű tanítványa, 0. von Eberhard ajándékozta meg a ballisztikát. 
Egy másik, szintén a meteorológiai diszciplínák mesgyéjére eső teljesítménye Cranz
nak a z  e g y s é g e s  l é g s ú l y  e l v é n e k  a bevezetése a közelítő számításokba. Ez az elv a 
gyakorlati ballisztika számára elkerülhetővé tette a magassággal való légsúlycsökke
nésnek a folytonos számításba vételét. Ezt a gondolatot tanítványa és munkatársa, 
B e c k e r  fejlesztette tovább. (Ballisztikus légsúly.) Foglalkozott Cranz ezenkívül még 
a meteorológiai akusztika modern kérdéseivel is.

Amidőn a nagy német ballisztikus érdemeinek áldozunk, nem mulaszthatjuk el 
egy párhuzamnak a megemlítését. Ezt a párhuzamot az a kép sugallja, amelyet a 
jubiláló tudós barátja, N i e s i o lo w s k i - G a w in  fest a ballisztikának Cranz fellépése előtt 
való állapotáról. Ez az állapot bizonyos tekintetben erősen hasonlít azokhoz a viszo
nyokhoz, amelyek a z  i d ő p r o g n ó z i s  t a n á b a n  még ma is uralkodnak. Az elméleti ered
ményeknek a gyakorlatban való alkalmazhatatlansága; az exakt tudományos kezel- *)

*) Cranz dolgozatainak részletes (1927. végéig terjedő) jegyzékét a „Die Natur
wissenschaften“ című folyóirat 16. évfolyamának 278/80. oldalán összeállítva találjuk.
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hetőség zátonyra jutása a felmerülő kérdések bonyolult volta miatt; a nyers tapasz
talat eredményeinek tapogatódzó felhasználása — ezek azok a tünetek, amelyek az 
idöprognózis munkájának egyes részeit még ma is oly tövisessé teszik. Vajha már 
közel volna a mi diszciplínánk Cranz-ának a megjelenése, aki az exakt és csalatkoz- 
hatatlan, szóval matematikai biztonság révébe vezeti az idöprognózis hajóját!

Dr. Aujeszky László.

IRODALOM
A Meteorológiai és Földmágnessége Intézet évkönyvei. LIV. kötet, 1924. évfolyam. 

Budapest, 1928. (Pesti könyvnyomda r.-t.) 1 köt. VI. +  98 old
Az elmaradt évkönyvek pótlása immár örvendetesen halad és ismét egy újabb 

kötetét évkönyveinek jelentette meg a Meteorológiai Intézet. Az évkönyv anyaga is 
bővült és így természetesen annak terjedelme is nagyobbodott. Ebben a kötetben in 
extenso 3 állomás megfigyeléseit találjuk (Budapest, Szombathely és Debrecen) és a 
budapest* állomás meteorológiai elemeinek óraértékeit, de már a levegő relatív ned
vességének adataival kibővítve. 1924-ben 10 első, 45 másod- és harmadrangú, valamint 
258 csapadékmérő állomás működött. Az évkönyvben azonban csak 38 állomásnak tel
jes évi átnézetei vétettek fel, ezekkel együtt összesen 303 helyről találunk ebben a 
kötetben csapadékmegfigyeléseket. Az évkönyvben pótlólag az 1921—22—23. évi kalo
csai szélmegfigyelések óraértékeinek évi átnézetei is közöltéinek, amivel ez az érté
kes anyag az intézeten kívül álló idegen kutatóknak is hozzáférhetővé válik. Örven
detes ennek az újabb évfolyamnak a megjelenése, és tekintve azt, hogy az 1920-as 
kötet is már sajtó alatt van, annak megjelenése után már csak az 1914. és 1915. évi 
évkönyveink II. részei fognak a sorozatból hiányozni. Ezek a kötetrészek is nagyrészt 
nyomdaképes állapotban vannak (1914. teljesen) és megjelentetésük tisztán csak „fede
zet hiánya miatt“ nem lehetséges, ami bizony eléggé elszomorító. Az 1924-es évköny
vet a klimatológiai osztály vezetője rendezte sajtó alá. Réthly A.

Anales de la sociedad espanola de meteorologia. Madrid, 1927. Vol. I.
1927. februárius 5.-én alakult meg Madridban a spanyol meteorológiai társaság, 

amelynek első elnöke D. Enrique M e s e g u e r  lett. Az új társaság célja a meteorológia 
ápolása és fejlesztése, aminek első feltétele, hogy megfelelő szakfolyóirat álljon ren
delkezésre. Már megalakulásuk első hónapjában megjelentették az A n a le s  első kettős 
füzetét, olyan finom kiállításban és számos ábrával, térképpel gazdagítva, hogy való
ban irigyeljük azt a jólétet, amellyel az új Társaság útjára elindul. A folyóirat belső 
tartalma is magas színvonalú és igaz örömmel üdvözöljük a nálunk bár fiatalabb, de 
jóval tehetősebb testvért és kívánjuk, hogy Spanyolország meteorológiai szolgálatá
nak ő is erkölcsi támasza legyen. Az új társaság évi tagdíja 15 spanyol pesetas.

Réthly.
D r. B. G u te n b e r g .  Grundlagen der Erdbebenkunde. (Sammlung Borntraeger, 

Band 12). Berlin, 1927. 189 old. Ara 6-60 M.
A nagyarányú német geofizikai irodalomnak értékes könyvei jelennek meg a 

Borntracger-gyüjteményben. A legújabb kis kötet jó áttekintést nyújt a szakkal nem 
foglalkozók részére is, de még sem népszerű, hanem tudományos munka, amelyben 
kritikai megjegyzések is vannak és a dolgoknak a miértjét a legtöbb helyen kellően 
fejtegetve tárja az olvasó elé. Elsőrangú sematikus ábrák, kimerítő irodalom és muta
tók teszik lehetővé a geofizika ennek az ágának minden részletébe való gyors be
pillantást. Ábrái igen jól vannak megválasztva (84). Tartalomjegyzékéből csak a 
következő fejezeteket említjük meg: A földi rengéshatások. A földrengések keletke
zése. Azok elterjedése. A földrengésjegyző műszerek. A szeizinografikus feljegyzések 
és a földrengési hullámok. A fészekmeghatározás. A szeizmikus talajnyugtalanság. A 
földrengésjóslás és a védelem. A munka igen szép kiállításban jelent meg. R.A.
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A MAGYAR METEOROLÓGIAI TÁRSASÁG OGVEI
A Magyar Meteorológiai Társaság választmányi ülése 1928. szeptember 25-én. 

Megjelentek: P. Angehrn Tivadar dr., Bacsó Nándor, Cholnoky Jenő dr., lovag Falle 
.Zsigmond dr., Fraunhoffer I ajos, báró Harkányi Béla dr., Héjjas Endre, Hille Alfréd 
dr., K■ Lehotzky Gyula, Marczell György, Massány Ernő d r , Neubauer Aladár dr., 
Réthly Antal dr., Róna Zsigmond dr., Szalay-Ujfalussy László dr Kimentették magu
kat: Aujeszky László dr., Dalmady Zoltán dr., sachsenfelsi Dietrich Alfréd, Fröhlich 
Izidor dr., de Pottere Gerard, Steiner Lajos dr.

Napirend eiőtt elnök üdvözli Szalay László dr.-t aligazgatóvá és Neubauer 
Aladár dr.-t L o. főmeteorológussá történt kinevezése alkalmából, valamint indítvá 
nyozza, hogy a választmány fejezze ki szerencsekívánatait Fröhlich Izidor dr. leve
lező tagtársunknak, aki nyugalomba vonulása alkalmából legfelsőbb elismerésben 
részesült és Dalmady Zoltán dr. levelező tagnak, aki egyetemi ny. rk. tanárrá nevez
tetett ki. A választmány elnök indítványához meleg helyesléssel hozzájárul.

A múlt ülés jegyzőkönyvével kapcsolatban, amely foglalkozott a főiskolai meteo
rológiai oktatás kiterjesztésének a kérdésével is, Cholnoky Jenő dr. aleinök megjegyzi, 
hogy ebben a tekintetben az előző időszakhoz; képest jelentékeny javulás észlelhető. 
Ö maga is az általános földrajzi oktatás keretében nagy gonddal és hosszasan foglal
kozik meteorológiával, épp így a vidéki egyetemeken is mind több súlyt helyeznek a 
meteorológiai és klimatológiai előadásokra. így azután a fiatal’ tanárok terjedelmes 
meteorológiai ismeretek birtokában kerülnek ki a középiskolákhoz, ott azonban nin
csen módjuk ismereteiket gyümölcsöztetni, mert a mai tanterv erre nagyon kevés terei 
enged. A meteorológiai oktatási memorandum készítőinek ezt a körülményt melegen 
figyelmébe ajánlja annál is inkább, mert az Országos Közoktatási Tanácsban megvan 
a hajlandóság arra, hogy egyes nyilvánvalóan közhasznú, reális tudományágak okta
tásának több lehetőséget biztosítson. Cholnoky Jenő dr. felszólalásához elnök még azt 
a megjegyzést fűzi, hogy az előbbihez hasonló fontossággal bírna a tanítóképző inté
setek tantervének megfelelő módosítása is, mert a tanítók a meteorológiai ismeretek 
szempontjából alapvető felvilágosító munkát végezhetnének.

Róna Zsigmond dr. ezután bejelenti, hogy értesülése szerint az állami támoga
tás emelése céljából a m. kir. földmívelésügyi miniszter úrhoz beadott kérvény ked
vező elintézés alatt van, mi által lehetővé válik a folyóiratnak három ívnyi terjede
lemben való megjelentetése, amelyből a miniszter úr intenciójának megfelelően kb. 
egy ívnyi tartalom agrometeorológiai kérdésekkel fog foglalkozni.

Hosszas eszmecsere indul meg ezután a leközlésre kerülő cikkek szelleméről, 
í. 1., hogy azok inkább szakszerűek vagy népszerűek legyenek-e. Massány Ernő dr. 
ilyen tárgyú felszólalása után Cholnoky Jenő dr. a jövőre vonatkozólag azt ajánlja, 
hogy lehetőség szerint e kétfajta közleményeket teljesen szét kellene választani olyan 
módon, hogy egy állandó időközben megjelenő népszerű folyóirat mellett alkalmilag, 
esetieg kisebb példányszámban, egy szakszerű közleményekkel bíró kiadvány jelenne 
meg. Héjjas Endre hangsúlyozza a népszerű közlemények fontosságát, különösen a 
közönség széles rétegű érdeklődésének a felkeltése szempontjából. Massány Ernő dr. 
célszerűnek tartaná, ha a folyóiratban elől a népszerű közlemények foglalnának helyet 
és a végén jönnének a szakszerű cikkek az idegen nyelvű kivonatokkal együtt. Lovag 
Fáik Zsigmond dr. az elnökség véleményét kéri a fennforgó kérdésre vonatkozólag, 
mire Róna Zsigmond dr. elnök kifejti, hogy a folyóiratban eddig a szakszerű és nép
szerű irány egyaránt egyesült. A szétválasztás két külön folyóirat kiadása által a 
jelen viszonyok között nagy nehézségekbe ütköznék. A komoly tudományos irányt 
nem szabad háttérbe szorítani, mert a folyóirat idegennyelvű függeléke révén utat 
nyitott magának a nemzetközi meteorológiai irodalomba is. Egyébként a szerkesztő



162

készséggel közöl népszerű cikkeket, amennyiben ilyenek rendelkezésre állanak, annál 
is inkább, mert most a lap nagyobb terjedelme mellett meg lesz reá a lehetőség- 
Inkább attól tart, hogy kéziratokban hiány lesz. A Cholnoky Jenő dr. által ajánlott 
megoldás néhány társaságnál már a gyakorlatban bevált, de nlunk célszerűbb annak 
megvalósítását későbbi időpontra hagyni.

Az állami támogatás felemelésével kapcsolatban elnök indítványára a választ
mány jegyzőkönyvileg meleg köszönetét mond Kcnessey Béla választmányi tagnak, 
aki ezt az ügyet lelkesen felkarolta.

Ezután a választmány új tagokul megválasztja: Kiszner Pál oki. gazdát Buda
pest, ajánlja: Róna Zs. dr. Elmer Smith elect, ing. Secaucus, New-Jersey EL S. A., 
ajánlja: prof. dr. Brooks.

A pénztáros jelentését, amely szerint szeptember 25-én a Társaság készpénz- 
álladéka 233-78 P, a csekkszámla egyenlege 690-69 P, a választmány tudomásul veszi.

Végül Réthly Antal dr. hangsúlyozza, hogy amennyiben lehetőség kínálkozik új 
pályadíjak kitűzésére, ilyeneket szorgalmazni kell, mert serkentőleg hatnak a meteo
rológia tudományos mívelésére.

Egyéb indítvány nerr. merült fel, mire elnök az ülést bezárja.
Dr. Hille Alfréd.

Tagdíjat fizettek 1928-ra okt. 15-éig: Kálozdy Andor Budapest, Váradi Antal Kaba„ 
Várady József dr. Páty, Szalay-Ujfalussy László dr. Budapest, Hűnek Emil Nyíregyháza, 
dr. Szabó Vilmos Eger, Ambrózy Géza Nyíregyháza, Természetbarátok Turista Egye
sülete Ferencváros, Pető László Budapest. Egj^et. Közegészségtaní Intézet Szeged, 
Lázár Károly Sárospatak, Szerdahelyi Sándor Budapest, Győrffy István Szeged, Nikel 
Imre Szombathely, Pécsi Albert Budapest, Szabó József Sopron, Mohácsi Lajos Buda
pest. Fleischmann Rudolf Kompolt. Középfokú Gazdasági Tanintézet Szarvas, Antal 
Ferenc Budapest, Vancsura Antal Baja, Zónay Mátyás Kúnszentmárton, Bacsó Nándor 
Budapest, P. Angehrn Tivadar Kalocsa, Schwalm Amadé Budapest.

A METEOROLOGIAI INTÉZET KÖZLEMÉNYEI
Kinevezések és egyéb változások a m. kir. Országos Meteorológiai és Földmág- 

nességi Intézet tisztikarában:
A Kormányzó Ür ő  Főméltósága kinevezte dr. Szalay László aligazgatói címmel 

felruházott II. oszt. fömeteorológust aligazgatóvá a VI. fizetéisi osztályba és dr. Neubauer 
Aladár II. oszt. fömeteorológust I. oszt. főmeteorológussá a VI. fizetési osztályba (mind
kettőt 1928. évi szeptember hó 7-i legfelső elhatározással).

A földmívelésügyi m. kir. miniszter úr ő nagyméltósága kinevezte dr. Massány 
Ernő II. oszt. címzetes főmeteorológust II. oszt. főmeteorológussá (1928. évi október hó 
2-i miniszteri rendelet), Klassohn János műszaki tisztet műszaki főtisztté a VIII. fizetési 
osztályba (1928. évi október hó 2-i miniszteri rendelet), Wieland Frigyes kalkulátort a 
IX. fizetési osztályba kalkulátorrá (1928. évi július hó 14-i miniszteri rendelet).

Dr. Sávoly Ferenc, egyetemi magántanárt, II. oszt. fömeteorológust a földmíve
lésügyi in. kir. miniszter úr ő nagyméltósága a szolgálat érdekében a Mezőgazdasági 
Múzeumhoz osztotta be és megbízta az igazgató helyettesítésével.

A napíénytartammérö helyes beállítása. Intézetünk ezidén kezdte meg minden 
egyes hónapban az összes állomások napfénytartam megfigyeléseinek közlését. Eddig 
havijelentéseinkben a következő 12 állomásnak napfénytartam feljegyzéseiből eredő 
óriösszegeket jelentetjük meg: Budapest Meteorológiai Intézet, Budapest Csillagda, 
Vitnyéd-Csermajcr, Pécs, Kalocsa, Kecskemét, Orosháza, Nyíregyháza, Tárcái, Deb
recen, Salgóta.rján és Lillafüred. Ezeknek az állomásoknak egy része, sajnos, ma olyan
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hibás napszalagokat küld be, hogy azok egyáltalán nem olvashatók le, és így leg* 
nagyobb sajnálatunkra ezek közül egynéhányat majd el kell hagynunk, illetve ha a 
felállítás nem javítható meg, a műszert be kell vonnunk. Miután minden eigyes rosszul 
működő állomásunkat külön levélben is figyelmeztettük arra, hogy miként kell a 
műszert rendbehozni, nem akarjuk a hibásan működő állomásainkat „kiszerkeszteni“, 
de itt is megkérjük mindazokat, akiknél a napszalagon az égetés nem halad párhuza
mosan — egyenközűen — a papiros közepén végigmenő nyomtatott vonallal, az ipar
kodjék műszerét rendbehozni.

A műszer helyes felállításához, ottan, ahol szabad, nyílt térség áll rendelkezésre, 
legcélszerűbb egy betontömb, vagy egy igen erős, széles ákácfaoszlop. A műszer alap
zatának teljesen vízszintesnek kell lennie, továbbá nagyon fontos követelmény a 
műszernek a kellő sarkmagasságba való beállítása. Minderre igen részletes útbaigazí
tást találhat az észlelő a Róna: Meteorológiai Megfigyelések Kézikönyve 114—117.. 
oldalain, és aki csak egy kis fáradságot vesz magának az okvetlen rendbe tudja hozni 
műszerét.

Nagyon kérjük összes észlelőinket, hogy műszereiket okvetlen hozzák rendbe, 
mert éppen a napíénytartammegfigyeléseknek nemcsak általános klimatológiai jelen
tősége van, hanem orvosklimatológiai szempontból is nagy fontossággal bír valamely 
vidék napfényes óráinak pontos megismerése. Réthly.

Siófoki meteorológiai állomás. A Dunántúlon csak Pécsett és Vitnyéden (Sopron- 
mellett) van napfénytartammérő felállítva. A Balaton vidékéről még ilyen adatok nem 
állottak rendelkezésünkre, mert a Balaton mellett, sajnos, egyetlen fürdőigazgat óság 
sem tartotta eddig szükségesnek azt, hogy meteorológiai megfigyelésekre berendezked
jék. Most intézetünk, szemelőtt tartva a Balaton éghajlati megismerésének nagy fon
tosságát, Siófokon állított fel egy napfénytartammérőt. A műszer közvetlen a Balaton 
partján áll, ugyanottan, ahol a balatoni kikötők kormánybiztossága a második párolgás
mérőt is felállította. Érdekes, ho®y ez a párolgásmérő éppen kétszer annyi elpárolgást 
regisztrál, mint a régi siófoki műszer, amely a Siócsatorna melletti zsilipfelügyelői 
lakás kertjében van. A két műszer teljesen egyforma és ugyanolyan rendszerű házikó
ban van felállítva. A siófoki állomást Larger Viktor zsilipfelügyelő kezeli, az intézet 
teljes megelégedésére. Réthly,

Szerep meteorológiai állomás kibővítése. 1904 óta, tehát már egy negyed év
százada van Szerepen meteorológiai állomásunk, amelynek vezetője Ráicz Béla úr, 
mindenkor a leglelkiismeretesebb észlelőink egyike. A hőmérőházikót a gyümölcs
fákkal teleültetett kertben állítottuk fel annak idején és már kezdettől fogva igen magas 
hőmérsékletekről kaptunk jelentéseket. Azonban a környező állomásokkal egybevetve 
Szerep adatai középben mindenkor megfelelők voltak. A túlmagas hőmérsékletek 
eldöntése végett, szükségesnek mutatkozott egy angol hőmérőházikónak felállítása, 
ami az idén nyáron végre megtörténhetett. Teljesen szabad helyen a szomszéd telken 
— a tulajdonos szíves engedelmével — nyert elhelyezést az új szabványos angol 
hőmérőházikó, amelynek eddigi adatai is már azt mutatják, hogy főkép a déli hőmér
sékletek túlmagasak, míg a reggeliek szokatlanul alacsonyak voltak. Az összehason
lítás eredményeit majd egy év elmúltával fogjuk feldolgozni és közölni. Az új helyen 
egyúttal felállítást nyertek a Lindenlaub-féle Six szélsőséghőmérők, valamint elhelyez
tetett egy sorozat talajhőmérő, amelyeket a debreceni „Tiszántúli Mezőgazdasági 
Kamara“ szerzext be és a debreceni egvetem Földrajzi Intézetének tanársegéde, dr. 
Berényi Dénes úr szerelt fel. Igazán nagy köszönettel tartozunk Rúcz Béla úrnak azért, 
hogy ezt az újabb nagy megterhelést — íiaponta igen sok különböző hőmérő leolvasása 
és eredményeinek feldolgozása — a tudományos kutatás érdekében szíves volt 
elvállalni. R- A.
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KÜLÖNFÉLÉK
Az ibolyántúli napsugárzás a magas észa

kon. Régen ismert tény, hogy az állat- és 
növényvilág fejlődése magas földrajzi szé
lességben gyorsabb tempóban történik, 
mint közepes szélességben, és hogy az 
arktikus, meg a magaslati éghajlaton elő
forduló fajok között bizonyos hasonlatos
ság tapasztalható. Másrészt pedig az utolsó 
esztendőkben megállapították, hogy az 
állatok és növények fejlődésében a hőmér
sékleten kívül az ibolyántúli sugárzás na
gyon is latba esik. Kiváltképen annak leg
rövidebb hullámokkal bíró része, amit mos
tanában Rö-sugárzásnak neveznek, váltja 
ki a legnagyobb élettani hatást az emberi 
szervezetben, fokozza az anyagcserét, sza
porítja a vörös vértestecskék számát, 
aktívvá teszi az ergosterint, a növényi 
szervezetben pedig a vitamin keletkezését 
mozdítja elő.

Ezek a tapasztalások, melyeknek fontos
sága közegészségi szempontból kétségte
len, vitték rá a fiziológusokat, hogy az 
ibolyántúli sugárzásnak megfigyelését a 
magas északra is kiterjesszék, miután ily
nemű vizsgálatokat magas hegyeken, ahol 
a légkörnek elnyelőképessége tudvalévőén 
lényegesen megcsökken, már régebben 
végeztek. Kestner 1926. augusztus havában 
Abiszkóban (Lappland) és Svolverben (Lo- 
fót-sz.) mérte az ibolyántúli sugárzás 
intenzitását, 1927-ben pedig Borchardt-tál 
együtt több helyen, melyek mind a sark
körön túl íeküsznek, sőt a Spitzbergákban 
is végeztek méréseket.

A méréseket Dorno módszere szerint 
Kadmiurrr-cellával végezték és az eredmé
nyeket összehasonlították a Hamburg kör
nyékén és a Jungfraujochon nyert eredmé
nyekkel. A magas északon kapott számok 
a másik két helyen nyert értékek közé 
esnek, és így kitűnt, hogy az ibolyántúli 
sugárzás a magas északon jóval nagyobb, 
mint Közép-Európában. Ezeken a tájakon 
még sűrű felhőlepelen át is kapták az 
ibolyántúli sugárzás nyomát.

A rövid hullámú sugárzásnak a légkörön 
való nagymértékű áthatolása élettani tekin
tetben előnyt jelent. így Borchardt Észak- 
Norvégiában a gyermekek vérében sokkal 
több vörös testecskét állapított meg, mint 
amennyit német városokban találni szok
tak. Innét van a növényzet fejlődésében a 
gyors iram az aránylag rövid nyár tar
tama alatt. A tengerben élő növények a 
napsugárzás hatásából nagyon gazdagok 
vitamintartalomban és az azokból táplál
kozó állatok is sokat kapnak belőle. Egyik 
állat megeszi a másikat, és így harmad
vagy negyedízben eljut a tőkehalba, ahol 
oly nagy mennyiségben halmozódik, hogy 
a csukamájolaj a vitaminban leggazdagabb 
anyag, amit ismerünk.

Arra a kérdésre, hogy miért erősebb az 
ibolyántúli sugárzás a magas északon, mint 
Közép-Európában, kielégítő választ nem 
adhatunk. Közelfekvő gondolat, hogy a sar
kon lapult föld fölött a légkör ritkább és 
jobban ereszti át a rövid hullámú sugara
kat. Arra is gondolnak, hogy a norvég 
északifénykutatók, Birkeland és Vegard 
szerint, a legmagasabb régiókban meg
fagyott nitrogénből álló kozmikus por 
lencsealakban veszi körül a földet és ez az 
egyenlítő körül sokkal sűrűbb, mint a sar
kok táján. (Die Naturwissenschaften 1927.. 
S79. old.) R. Zs.

A pártartalom fontossága a mesterséges 
keltetésnél. Szakkönyvekben olvashatjuk, 
hogy a mesterséges keltetéshez a legmeg
felelőbb helyiség; az, melynek hőmérséklete 
a keltetés ideje alatt 10—15 C°, levegőjének 
páratartalma lehetőleg 100% legyen.

Hűvösebb helyiség nem felel meg, mert 
akkor a keltetőgép fűtéséhez aránytalanul 
több tüzelőanyag szükséges, mert a hő- 
mérsékleti különbség nagy a keltetőgép, 
valamint a szoba levegője között, s így túl 
élénk a kicserélődés. Melegebb helyiségben 
viszont a légcsere annyira legyöngülhet, 
hogy a fejlődő ébrények nem kapnának 
elegendő mennyiségű oxigént.

A helyiség optimális páratartalmát köny- 
nyen elérhetjük a padlózat szorgalmas 
locsolásával. A teljes (100%) telítettséget 
nem tudjuk elérni, vagy csak igen ritkán, 
és akkor is csak rövid időre, mert a keltető 
helyiség nem zár légmentesen. Másképp 
áll a helyzet a keltetőgép páratartalmával. 
A jól működő keltetőgépnek állandóan 39‘5 
C° hőmérséklettel kell bírnia. A tapasztalat 
azt bizonyítja, hogy a keltetés eredménye 
akkor a legmegfelelőbb, ha a gép páratar
talma a keltetés 1—14. napján 40%, 15—21. 
napján 50—55%. Víziszárnyasok tojásainak 
keltetésénél 1—14-ig 45%, 15—21-ig 60%,
22—27-ig 70%, a 28-ik napon lehetőleg 
70—100%-os legyen a nedvesség. Ezen 
viszonylagos páratartalom ellenőrzésére 
legcélszerűbb egy jó Lambrecht-féle poly- 
métert használni (hajszálas higrométer 
egy hőmérővel, melynek minden fokánál 
megtaláljuk a maximális páratartalom érté
keit is).

Lássuk, hogy a keltetőgép páratartalmára 
milyen befolyással van a keltető helyiség 
páratartalma. Az alábbi táblázatban látható, 
hogy a 10, illetve 15 C# hőmérsékletű kel
tető helyiség és a 39-5 Cft hőmérsékletű 
keltetőgép 1 ms levegőjében hány gr. víz
gőzt találunk 20—100% teiatív nedvesség 
mellett.
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Ha tehát a levegő még elítettség esetén
a keltető helyiségből a keltetőgépbe áram
lik, szárazabbá lesz, távolodik még a telí
tettségi állapottól, ami a tojás nedvesség- 
tartalmát csökkentené. Ezt megakadályo
zandó, az újabb rendszerű keltetőgépek 
már fel vannak szerelve vízelpárologtatók
kal. Ha ilyennel nem rendelkeznénk, akkor 
nedves vatta behelyezésével vagy a tojá
sok permetezésével kell segítenünk. Men
nél szárazabb a keltető helyiség, annál 
hamarabb mutatkozik a keltetőgépben a 
párahiány.

Akármilyen pontosan betartjuk az előírt 
páratartalmat, a tojásokban keletkező lég- 
űrt is állandóan figyelemmel kell kísérni, 
mely minden esetben megadja a választ, 
hogy elegendő-e a páratartalom, vagy sem.

Sulyok Zoltán oki. gazda.

Lehet-e felhőket csinálni? A „felhőcsiná-
lást“ nem szabad összetéveszteni az eső- 
csinálással. A meteorológia és a kémia ke
reszteződése, az • aerokolloidkémia nem
csak az esőcsinálók naivitására, hanem a 
kritikusok érveléseinek hiányaira is mutat 
rá. A. Schmauss, a Német Meteorológiai 
Társaság elnöke, az aerokolloidkémiai első 
rendszerbe foglalója szerint a felhők ké
miájában is szerepelni kell a katalysisnek, 
egy az erjedéshez hasonló titokzatos fo
lyamatnak, amelynél kis hatások arányta
lanul nagy tömegeket képesek átalakítani. 
Más szóval a meteorológiának legújabb 
ága az esőcsinálást nem sorolja az utópiák 
közé. És amerikaiaknak már sikerült villa
mossággal telitett homokkal repülőgépek
ről a felhőket kilyukasztani, lecsapódásra 
bírni.

A felhő egy ú. n. kolloid, vagyis rop
pant kis részecskék lebegő halmaza. Mint 
a tejben a zsírcseppeket, vagy a füstben 
a koromrészeket, a felhő vízcseppjeit is az 
egynemű villamos töltés tartja távol egy
mástól. Az eső, a lecsapódás akkor indul 
meg, ha a töltés elvezetődik és a cseppek 
összeolvadnak. Lehet, hogy ez egyszer az 
„esőtechnikusok“ mindennapi foglalkozása 
lesz, előbb azonban ismerni kell a felhők 
szerkezetét, keletkezését.

Hogyan jönnek létre a felhők villamos
sággal töltött vízcseppecskéi?

A vízgőz lehűlése után csak akkor fo- 
lyósodik meg, ha a levegőben apró tes- 
tecskék, porszemek, „lecsapódási magvak“ 
lebegnek. E magvaknak van elektromos 
töltésük és ezzel vonz-ák magukhoz a fo
lyósodó vízgőzt. Tehát a felhőcseppbőí 
először is az elektromos töltést tartalmazó 
„mag“ van meg.

Mi az összetétele a felhők kondenzációs 
magvainak?

Norvég és osztrák meteorológusok ké
miai vizsgálatai szerint a felhők vize, amit 
magas hegycsúcsokon fagyasztással gyűj
töttek össze, mindig tartalmazza a 
konyhasó és a magnézium ionjait oly 
arányban, mint a tenger vízében oldott 
sók. Ezért Köhler feltételezi, hogy a ten
gerből kerülnek be a levegőbe a felhők 
sűrítő magvai.

Hogyan jut a tengerből a levegőbe só? 
Erre több mód van. Az bizonyos, ezt min
denki érzi, hogy a tengeri levegő csak
ugyan sós. És úgy látszik, sós tengeri le
vegőt hordoznak a nagy magasságú lég
áramlások a kontinensek belseje fölé.

Gyakran előfordul, hogy valahol a lég
körben vagy a vízgőz vagy a magvak 
mennyisége aránylag csekély. Lehet ilyen
kor felhőt csinálni? Ha csak a magvak hiá
nyoznak, — talán.

Kérdés, lehet-e nagy magasságokban a 
vízgőzt „megsózni“ és ha igen, a röppen
tyűvel, a lövedékkel, a szétszórt sórészek 
fognak-e vízgőzt vonzani magukhoz? Erre 
csak a kísérletek adhatják meg a választ

Megpróbáltam en miniature üvegben 
utánozni a felhőképződést és azt találtam, 
hogy ilyenkor a viszonyok bonyolultak, 
mert az üveg sűrítőképessége is szerepet 
játszik. A röppentyű-kísérleteknek az az 
előnye, hogy ilyenkor a szabad természet
ben szereplő más faktorok is jelen lesznek, 
pl. a napsugárzás. Vannak ugyanis tapasz
talatok, amelyek szerint a sugárzás elő
mozdítja a vízgőz megsűrítését.

A felvetett kérdésekre a sószóró röp
pentyű fog válaszolni. Szolnoki Imre.

Különböző talaj felszíni hőmérséklete. Az
egyes talajnemek hőmérsékleti viselkedése 
mezőgazdasági szempontból fölötte jelen
tős lévén, Angliában (Salisbury Plain) egy 
egész éven át (1925.) folytattak megfigye
léseket ennek a problémának tanulmányo
zására. A kísérleti elrendezés úgy történt, 
hogy hatféle talajt helyeztek el egy-egy 
négyzetméternyi területen 15 cm. réteg- 
vastagságban a kimélyített földön, és pedig. 
1. kátrányos makadámföldet; 2. csupasz 
földet; 3. gyepes földet; 4. homokot; 5. ka
vicstörmeléket; 6. agyagos földet. A maxi
mum- és minimumhőmérőket 1 cm. átmé
rőjű sárgaréztokban vízszintesen helyeztek 
el 1 cm. mélységben a megvizsgál an io ta-
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Jajban. Azonfölül egy platinaellenállást 
helyeztek el 1 cm. mélységben a homok
ban, hogy a hőmérséklet változását állan
dóan regisztrálják.

Az eredményekről a következőket közöl
jük. Nyáron a talaj maximirnhőmérsékletei- 
nek közepe sokkal magasabb, mint a levegőé, 
így júniusban a kátrányos makadámföld 
maximumainak átlaga 42-2 C° és a legszélső 
esetben 20-5 C°-kal magasabb a levegő 
maximumainál. Ugyanabban a hónapban a 
gyepes föld átlagos maximuma 29'4 C°, és
7-7 fokkal múlja fölül a levegőét. A többi 
talajnemek értékei a kettő között válta
koznak.

Télen a talajhőmérsékletek maximumai
nak a közepei közel egyenlők a levegőével.

A talajhőmérséklet minimumai az év 
folyamán nagyjából egyeznek a hőmérő
házikóban észlelt minimumértékekkel. Ki
vétel a gyepes talaj, melynek minimuma 
körülbelül 2-8 C°-kal magasabb, mint a 
levegőé. (Quarterly Journal of the Royal 
Meteor. Soc. Vol. 53. 1927. és Revue intern, 
de Renseignements agricoles, 1927., No. 8.)

R. Zs.

A jégeső keletkezéséről. Az emberi elmét 
a jégeső keletkezésének problémája már 
igen régen izgatja és foglalkoztatja. A ter
mészetkutató, aki fokról-fokra haladva ke
reste a természet nagy csodáinak' rúgóit, 
eíméletet-elmélet után állított fel, hogy a 
természetnek ezen káros jelenségét is meg
fejtse. Az újabb elméletek a régieket alap
jukban változtatták meg. Ma, amikor a 
meteorológusok úgy vélik, hogy a helyes 
úton járnak és a keletkezés főokait felderí
tették, még mindig akadnak kérdések, 
amelyeknek megfejtése előtt tanácstalanul 
állnak.

Mivel a természettudományok a legrégibb 
időkben ismeretlenek voltak, az efféle ter
mészeti jelenségeket az emberek a leg
különbözőbb, ma már szinte nevetséges 
módon magyarázták. Csak amidőn meg
lehetős biztonsággal állapították meg a 
természet alaptörvényeit, lehetett e kérdés
hez is tudományos felkészültséggel! nyúlni. 
Ma több mint 40 elméletről tudunk és így 
ezeknek felsorolása igen hosszadalmas és 
a célnak meg nem felelő volna és így a 
fontosabbakat csak érinteni fogjuk, hogy 
azután a legmodernebb elméletnél kimerí
tőbb tárgyalásba bocsátkozzunk.

De Luc szerint, ha a levegőben elektro
mosság keletkezik, ami különösen a nyári 
kánikulában gyakori, úgy ezek az elektro
mos kisülések meleget kötnek meg, úgy 
hogy a hőmérséklet ezáltal 0° alá sülyed 
és ez a jég keletkezésének okozója. Az 
egész elméletből azonban hiányzik a fizikai 
megokolás. Volta az elpárolgás által kelet
kező lehűlést tartja a jégképződés okának, 
Munke az igen magasra felszálló légtöme
geket tartja a jégképződés magyarázatául 
fontosnak, de figyelmen kívül hagyja a jég
képződés helyhez kötött jellegét, továbbá

figyelmen kívül hagyta az elektromos jelen
ségeket. Mohr térfogatkisebbedésről beszél, 
mely gőzöknek kondenzációja révén áll 
elő. Szerinte a jégfelhőkben tölcsérszerü 
örvénylés keletkezik, mely csavarmenet- 
szerűleg haladva csapódik le a földre. 
Ferrel is hasonlót állít, sőt még hozzáteszi, 
hogy a keletkező jégszemek többször fel
felé sodródnak az örvénylés által, amíg 
csak azt a nagyságot, illetőleg súlyt el 
nem érik, hogy saját súlyuknál fogva a 
földié eshessenek. Riniker a gőzök konden
zációját a melegnek elektromossággá való 
átalakulásával magyarázza, miáltal a levegő 
lehűlése következik be, mely a jégképző
dés előfeltétele. De nem folytatjuk a sokféle 
teóriák ismertetését, mielőtt azonban a ma 
általánosan elfogadottnak ismertetésébe kez
denénk, nem lehet elsiklanunk egy mód
felett merész, Flammarion-szerű felfogás 
rövid ismertetése felett. Ez Hörbiger „gla- 
cialkosmogoniai“ teóriája, mint ahogy a 
tudományos világban e néven ismerik. 
Jellemző erre az elméletre és még inkább 
Hörbiger jelentőségére, hogy ezt az elmé
letet már akkor állította fel, amikor szaK- 
körökben Trabert modern elveit már álta
lánosan elfogadták. Hörbiger kétségbevonja 
a víz terresztikus körforgásának mérhetet
len jelentőségét és helyette a föld óriási víz- 
fogyasztásának fedezésére egy a világűrből 
származó állandó jégútánpótlást állítja. 
Ugyanis naprendszerünk óriási jégtömegek 
közelébe kerülvén, ezek a jégtömegek rob
banásszerűen a föld felé vettetnek, a iég- 
ürben szétdarabolóanak, hogy azután a 
levegő ellenállása folytán a földre vezető 
helyes irányba terelődjenek. Bár meteoroló
gusaink ezt az elméletet fantasztikusnak és 
így el nem íogadhatónak tartják, mégsem 
tudnak megdöntésére elegendő bizonyíté
kokat felhozni, sőt jelentékeny tudósok so
rozzák ma már magukat ezen elmélet hívei 
közé.

Csak amidőn Harting és Wallernek sike
rült a jégszemek struktúráját alapos mikrosz
kópiái vizsgálat tárgyává tenni, kelet
kezett az új elmélet, melynek érdeme 
Trabert wieni egyet, tanár nevéhez fűződik, 
ö  a jégeső képződését épp a legforróbb 
évszakokban a következőképen magyarázza. 
Felettünk már meglehetősen alacsonyan 
hideg levegőrétegnek kell lennie. A nyári 
forróságban előálló forró levegő könnyebb 
súlyánál fogva felemelkedik egész a hideg 
rétegig. Minél hidegebb ez a réteg annál1 
magasabbra bírnak ezek a meleg légrészecs
kék emelkedni. Fontos tudni, hogy ezek a 
hideg légrétegek nedvességgel vannak te
lítve, miáltal a felfelé törekvő meleg lég
részecskék nehezebben hűlnek le s így még 
elég melegen érkeznek a hideg rétegbe, 
ahol jéggé fagynak. Hogy ez a jégképző
dés azután miként megy végbe, azt a jég
szemek struktúrájából magyarázza meg. A 
jégszemek struktúrája 3 réteget mutat és 
minden egyes réteg keletkezése más-más 
felhőrétegben történik, úgy, hogy 3 felhő
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réteget is kell feltételeznünk. Ami már most 
a jégszemecskében belülről kifelé követ
kezik, azt a keletkezés sorrendje szerint a 
felhőben felülről lefelé tételezzük fel. A leg
felső felhőréteg, mely túlhűtött vízcsöppecs- 
kéket és hókristályokat tartalmaz, képezi 
a jégszemecske legbelsőbb részét, a mag
iát. Ez jelentékeny mennyiségben tartal
maz levegőhólyagocskákat, ami fehér színt 
kölcsönöz e legbelsőbb rétegnek. A középső 
felhőréteg csakis túlhűtött vízcsöppecskéket 
tartalmaz, mely a középső, átlátszó és kon
centrikusan elhelyezett hüvelyrétegeit al
kotja a jégszemecskének. Ezen koncen
trikus hüvelyrétegek pontos mikroszkópiái 
vizsgálata még nem sikerült, egyes esetek
ben 12 ilyen hüvelyréteget is találtak a 
mag körül koncentrikusan elhelyezve. A 
legalsó felhőréteg vízcseppeket tartalmaz s 
itt a hőmérséklet 0° alatt áll. Hogy a 
középső rétegben lévő vízcseppecskék az
után miképen rakódnak He koncentrikusan 
a magra, azt a jégfelhőket kísérő elektro
mos kisülésekkel magyarázza, miáltal a túl
hűtött vízcseppecskék hirtelen összefoly
nak. A jégszemek alakjukat tulajdonképen 
az alsó felhőrétegben kapják, ahol még az 
utolsó lerakodások történnek. Reynolds ezt 
kísérletekkel bizonyítja.

Mivel e soroknak tulájdonképeni célja a 
jégeső keletkezésének és az erre vonatkozó 
fontosabb elméleteknek rövid ismertetése, 
így a jégszemek különféle formáinak be
osztását is főleg a keletkezés és növekedés 
szempontjából foglaljuk rendszerbe és 3 cso
portot különböztetünk meg Trabert szerint.
1. Ha a növekedés lefelé történik, akkor 
golyó- vagy gúlaalakú jégszemeket külön
böztetünk meg. Ezek felfelé csúcsban vég
ződnek, lefelé pedig megvastagodnak. 2. Ha 
a növekedés minden irányban egyszerre 
történik, akkor a szferoidalak keletkezik. 
3. Ha a növekedés egy meghatározott irány
ban történik, mely a szemek körforgásával 
magyarázandó, úgy lelapított formáról be
szélhetünk. Természetesen számos más for
májú jéigszemkről is tehetnénk említést, de 
egy szisztematikus beosztás részére ez a 
3 forma a legalkalmasabb.

Reményiem, hogy ezen kis cikkem, me
lyet a jégfelhők elleni védekezésről szóló 
cikkem fog követni, szakkörökből hozzá
szólásra ad alkalmat. Azonban annak ki
jelentésével okvetlenül tartozom az olvasó
közönségnek, hogy ennél szakszerűbb ismer
tetését a fenti témának már azért sem 
nyújthattam, mert lévén mezőgazda, mint 
ilyen és nem mint meteorológus foglalkoz
tam a kérdéssel és igyekszem azt egy a 
jéi&kárbiztosításról Írandó értekezés kere
tébe beilleszteni.

Kiszner Pál oki. gazda.

A földön észlelt legalacsonyabb légnyo
más. A „Saparoea" hollandi nemzetiségű 
tengerjáró hajó 1927. augusztus 18-án Luzon- 
tói keletre 400 mérföldnyire (742 km.) egy

pusztító tájfun magvába került. Ekkor töb
ben a hajó higanybarométerén 665T mm. 
légnyomást figyeltek meg (tengerszínre^ 
45° szélességre és 0° hőmérsékletre szá
mítva). Ezt az adatot Keijser H. (Utrecht) 
közli a „Meteorologische Zeitschriíf‘-ben 
(1928. szeptember, 350. o.), és így ennek 
hitelességét el kell fogadnunk, bár nem 
tudom elképzelni, hogyan lehetett egy 
tájfunban, legalább 40-50 méteres szélben 
tizedmilliméternyi pontossággal leolvasni 
egy higanybarométert. Felette valószínű
nek tartom, hogy egy szelencés önjegyző 
légnyomásmérőmüszer (barográf) is volt a 
hajón működésben és annak adatai szolgál
tatták a lehetőséget a higanylégsúlymérő 
adatának megállapításához. Eddig az 1885. 
évi szeptember hó 22-én az orissai part 
mentén, a Bengáliai-öböl mellett, False 
Point-ban észlelt 687-8 mm.-es légnyomást 
ismertük mint legalacsonyabbat. R. A.

Szénatermés és időjárás New-York állam
ban. Mattia W. A. tanulmányozta az idő
járás befolyását a takarmányhozamra New- 
York államban, és arra az eredményre 
jutott, hogy a május és június hónapoknak 
csapadéka és hőmérséklete dönti el a ter
més nagyságát. 30 évi megfigyelés alapján 
képletet állított fel, mellyel nagy megköze
lítéssel sikerült a szénatermés nagyságát, 
mint az eső és hőmérséklet függvényét, 
meghatározni. A jó termés együtt jár a 
hűvös és nedves időjárással. (Monthly 
Weather Review, 1927 vol. 54. no. 11, 
p. 461.)

Tudósítás a légkör homályosságáról.
Folyó évi április 27-én eléggé meleg, verő
fényes napon utaztam Nagymihálybtc 
Amint a sátoraljaújhelyi sátorhegyek mögé 
kerültem, feltűnt nekem, hogy a szárazság 
dacára a látóhatár homályos; a Sátoralja
újhely felőli szalánci és kassai hegylánco
lat, valamint a Víhorláttal egyetemben az 
Ungvár felőli keleti Kárpátok, melyek 
Nagymihályon át Homonnáig félhold alak
ban koszorúzzák a vidéket, ködbe voltak 
borulva. Miféle köd lehet ez nedvesség és 
hideg nélkül, tűnődtem magamban? Április 
28—29—30-án Nagymihályban __ időztem és 
folyton tartó melegebb időjárás állott be. 
31-én innen Bánóc, Ungváron át  ̂ felesé
gemmel a Beregszász alatti Nagybégányba 
utaztam és az emberek a vonatban is tár
gyalták a láthatárok szokatlan homályos
ságát és óriási viharos esőzésekre követ
keztettek. Egy Nagybereg községi 70 éves 
református magyar kisgazda soha elete- 
ben nem emlékezett verófényes időben 
ilyen borult látóhatárra. Felvittem  ̂bala- 
tonvidéki feleségemet a nagybéganyi 
szőlőhegyre, hogy a bájos vidéket a kö
zeli Munkács várral egyetemben bemutas
sam neki; semmit sem láthattunk, val-
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tozatlanul ködszerű, borult és homályos 
maradt a környezet. Azonnal a lengyel 
hamuesővel hoztam kapcsolatba a szokat
lan látványt. Csak tovább tartott a látó
határ homályossága és a hőmérséklet 
emelkedése. Május 2-án iszonyatos forró 
kánikulában utaztam innen vissza Nagy- 
mihályba az ide használt útirányon, min
denfelé temérdek cserebogár (4-ik év), sok 
helyen teljesen lerágták már a fák lombo
zatát. A rekkenö hőségből és homályból 
Nagymihályba érkezve, itt földrengéstől és 
a Vihorlát kitörésétől tartottak. Másnapon, 
május 3-án oly szeles, hideg időre ébred
tem fel, hogy a téli felöltőmet kellett vi
selnem. Csodálatos, hogy a május 3-iki 
időváltozással a köd eltűnt, a látóhatár 
tiszta maradt. Azt volna érdekes meg
tudni, melyik napon lépett föl a ködszerű 
látványosság e vidéken?

Bárdos Ede, 
ny. Máv. felügyelő.

Látogatás a Sonnblick-Obszervalórium- 
ban. A tudományok népszerűsítése a tudo
mányok művelésének egyik rendkívülien 
fontos kiegészítő része. Ifjúsági regények, 
elbeszélések keretében sok olyan dolgot 
lehet megismertetni a tanulókkal, amit itt 
játszva jegyeznek meg maguknak és nem 
egyszer irányítónk lehetnek életükre is. 
Flammarion pompás, népszerű olvasmányai 
a csillagászatnak hihetetlen sok barátot 
szereztek, és ha egyszer körlevélben meg
kérdeznék a csillagászokat, mi terelte őket 
pályájukra, egészen bizonyos, hogy akad
nának köztük többen, akik a hivatottság 
mellett, olyan ifjúsági olvasmányokat fog
nak megjelölni, amelyek érdeklődésüket 
ezen magasztos tudomány iránt felkeltette. 
Azt tartják, könnyebb dolog a tudományo
kat művelni, — persze mindenkinek szán
tása e téren nem egyforma, jóllehet a 
kevésbbé mélyen szántóktól sem lehet a 
hivatottságot megtagadni, — mint azokat 
sikerrel népszerűsíteni. Hazánkban a föld
rajztudományok népszerűsítése érdekében 
1926-ban megindult az „Ifjúság és Élet“ 
című folyóirat, amelynek kiadásában több 
népszerű földrajztudományi ifjúsági regény 
is jelent meg. Több kellemes estét szerzett 
nekem Cholnoky Jenő professzor — aki 
éppúgy ért a mélyenszántáshoz, mint a 
népszerűsítéshez — kát kötetes munkája: 
Utazás a sátán szekerén. Ebben leírja az 
ördöggel gyors iramban tett európai utazá
sát és megadja így Európa földrajzát. 
Ebben megtaláljuk sok helyen a meteoro
lógiai' és klimatológiai viszonyok könnyen 
érthető és alapos ismertetését is. De nem 
erről akarok most megemlékezni, hanem 
szószerint óhajtom közölni annak a látoga- 
tásnak^ leírását, amelyet az elbeszélés hőse 
„a sátán szekerén“ tett a Sonnblick-Obszer- 
vatóriumban, ahol1 az őrrel a következő 
párbeszéd folyt le (IT. köt. 33—36. o.):

Amint keletre szálltak, átrepültek az 
E n g a d i n - v ö l g y  felett s a H o h e -T a u e r n  leg
magasabb csúcsán túl, a S o n n b l i c k - c s ú c s o n  
szálltak le. S z i g i i g e t h y  rögtön felismerte a 
meteorológiai obszervatóriumot, ennek a 
csúcsnak ékességét. Mintha fáradt turisták 
volnának, tarisznyával a hátukon állítottak 
be az obszervatóriumba, mert az egyúttal 
menedékház is. A ház őre, az észlelő, nagy 
meglepetéssel nézte a két turistát, hogy 
ilyen ítéletidőben fel tudtak ide jönni.

— Ha megengedi, — szólt M e t i s z t ó ,  
itt maradunk, amíg az idő jobbra fordul.

— Ezt tanácsolom én is, — szólt az őr,
— mert ha föl is tudtak jönni az urak ide 
ilyen időben, lemenni azonban sokkal ve
szedelmesebb, mert azóta nagyon sok hó 
esett s bizonyosan eltévesztenék az utat, 
esetleg lavinába kerülhetnek. Már hallom a 
lavinákat mennydörögni, hisz rövid idő 
alatt igen sok hó esett ebben a szokatlan 
időben. Az ördög hozta éppen most ezt a 
rossz időt! Meg vagyok hűlve s mégis ki 
kell mennem a műszereket leolvasni, ezt 
nem szabad elmulasztani. Pedig olyan 
gyenge lábon állok, hogy még letaszít ez 
az ördögadta vihar!

— Dehát minek kell azokat a műszere
ket leolvasni? — kérdezte ártatlan arccal 
M e f i s z tó .

— Mert a meteorológiai észlelés-sorozat
nak nem szabad hiányosnak lennie. Le kell 
olvasnom a szélmérőt, meg kell mérnem a 
hullott hó vastagságát, aztán a hőmérőt, 
ott áll a háztetőn, de onnan majd ledobja 
az embert az ilyen vihar!

— Ha beteg, miért kockáztatja az életét, 
nem küldheti föl a feleségét?

— Uram, nem vagyok pogány, — felelte 
az őr némi méltatlankodással, — nem dol
goztatom és nem küldöm veszedelembe 
magam helyett az asszonyt! Majd megsegít 
a jó Isten s csak meglesz a leolvasás min
den baj nélkül.

— Hátha nem olvasná !e, csak amúgy, 
becslés szerint írná be a jegyzőkönyvbe az 
adatokat, vájjon ki tudná megmondani, 
hogy nem olvasta 'e azokat az ostoba mű
szereket.

Az őr most már egész felháborodással 
mondta •

— N e m  v a g y o k  én  c s a ló !  A z t á n  a  t u d o 
m á n y r a  n é z v e  é r t é k t e l e n e k  a z  i l y e n  a d a 
t o k !  A  m i  é s z l e l é s e in k b ő l  a t u d ó s o k  f o n to s  
k ö v e t k e z t e t é s e k e t  v o n t a k  le  s  e lő b b r e  v i s z i k  
a t u d o m á n y t .  H a m is  a d a t o k k a l  n e m  l e h e t  a 
t u d o m á n y t  m ű v e ln i ,  m á r  p e d i g  a t u d o m á n y  
v i s z i  e lő b b r e  a z  e m b e r i s é g e t !

— No, hisz nem akartam és önt rosszra 
csábítani, ez nem szokásom, — szólt M e -  
f i s z tó ,  mire S z i g l i g e t h y t  erős köhögésroham 
fogta el, — csak csodálkozom azon, hogy 
egy-két adatért kockáztatja az életét és 
ezzel feleségének, gyermekeinek boldogsá
gát. Igazság ez?

— Uram, olyan vagyok, mint a katona.
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Ide rendelt a hivatásom, megállóm helye
met s engem az ördög sem fog rosszra csá
bítani!

Azzal nagyot dobbantott szeges cipőjé
vel a menház előszobájának padlóján. 
Hátat fordított a sötét tekintetű „túristá
nak“ és ment kötelességét teljesíteni.

Igaza van, hogy a tudomány rendkívülien 
becses adatokkal gyarapszik az ilyenféle 
észlelések segítségével. A Sonnblick-Ob- 
szervatórium 3.095 in. magasan fekszik, 
Európa legmagasabb meteorológiai állo
mása. A levegő felső rétegeiben lejátszódó 
tünemények tanulmányozására nélkülözhe
tetlen. Már 1886. óta dolgozik s adatai meg
becsülhetetlen értékűek. Ebből tudtuk meg. 
hogy a magas hegycsúcsok éghajlata ha
sonlít az óceánok éghajlatához, t. i. arány
lag nagyon kicsiny itt a hőmérséklet inga
dozása. Télen sokkal melegebb van itt. 
mint a völgyekben, nyáron pedig sokkal 
hidegebb. Az egész év hőmérsékletingado
zása nagyon csekély. A szél ereje és gya
korisága sokkal nagyobb, mint a völg /ék
ben, a csapadék meg éppen lényegesen 
több. Innen magyarázható az, hogy a 
gleccserek olyan hatalmasak. A völgybe 
hulló csapadék, még ha mind hó volna is. 
jóval mögötte marad annak, amennyi a 
gleccserek táplálására szükséges.

Az őr csakugyan kiment, szerencsésen 
leolvasta a műszereket s gondosan be
jegyezte az adatokat a jegyzőkönyvbe. 
Szigligethy elgondolkozott. íme! Ezt az 
embert az igazi lelkimüveltsége valóságos 
hőssé avatja s az emberiség javát ily ki
tartóan és derekasan munkálja. Ezen az 
igazán müveit emberen nem fog az ördög 
incselkedése.

Cholnoky professzor művének ezen része 
dicshimnusza a meteorológus munkájának. 
Sajnos, sokszor magam is hallottam, hogy 
gúnyolódnak az észlelő felett nem félmü
veit, hanem ú. n. „müveit“, mondjuk inkább 
tanult emberek. Mi, meteorológusok kö
szönjük Cholnoky professzornak a munká
jában megírt szép fejezetet. Réthly.

Kik észleltek Budán 1861. június és 
július havában. Schenzl Guidó önéletrajzában 
megemlíti, hogy milyen nehézségei voltak, 
amikor megindította az észleléseket a 
budai reáliskolában. Eleinte a VI. oszt. ta
nulók vettek abban részt, de csakhamar 
belátta, hogy a tanulókban hiányzik ilyen 
munkára szükséges komolyság és köteles* 
ségérzet és már 1861. májusától kezdve 
Schenzllel a laboránsa észlelt és Schenk 
Ferencről szíves szavakkal megemlékezik.

1861. évi észleléseiből csak a június else
jétől az év végéig terjedő észlelések ívei 
maradtak meg reánk. A júniusi és júliusi 
ívekben 22-éig nap-nap után a három ter
minus észlelést más-más tanuló jegyzi be, 
julius 22-étől kezdve azon az összes ész

lelések után Schenzl névaláírásával talál
kozunk.

A következő budai tanulók vették ki ré
szüket az észlelésekből: Bach Nándor, 
Carstensen N.. Carstensen G. A., Czell- 
ner. Davidovic. Eberling J Gergusov, He- 
verdle, Kiss. Koller, Nagy D., Peller, Petz- 
rik, Pohl, Riester és Schmidt Gyula.

R A.

Óránkénti meteorológiai feljegyzések
Budán. A Gellérthegyi csillagda felépítése 
előtt a budai meteorológiai feljegyzések a 
budai várban lévő királyi palota csillagdá
ján történtek. Intézetünk irattárában a régi 
budai megfigyelések egy része megvan. 
Ezek között igen érdekesek azok, amelyek 
az óránkénti feljegyzéseket tartalmazzák. 
Ilyen feljegyzéseket mintegy két éven át 
végezhettek havonta kétszer. Ezek közül 
reánk maradtak a következők: 1829. jan.
15., júl. 17., 1830. jan. 15., febr. 15., márc.
1., ápr. 15., máj. 15.. jún. 15., júl. 17., aug.
15., 1831. jan. 15., összesen tehát 11 nap
ról vannak 100 év előtti feljegyzéseink.

Az észlelések tárgya a légnyomás, 
hőmérséklet, nedvesség, inszoláció, felhő
zet nagysága, alakja, huzama. időjárási 
jelleg, szél iránya és ereje és az égbolt 
különböző tájainak felhőzeti viszonyai. 
Mindezeket az észleléseket és bejegyzése
ket német nyelven Montedegói Albert Fe
renc asszisztens végezte (stip. Praktikant 
der Sternwarte, vagy geprüfter Astronom 
der kgl. St.), az egri csillagda későbbi igaz
gatója.

Az észlelésekben egyszer-kétszer más is 
segédkezett, vagy zavarok voltak, amint 
azt a következő bejegyzések mutatják:
1829. jan. 15. Einige Stunden beobachtete 
mein Freund Ditrich absolvirter Geometer. 
Júl. 17-én: Da ich kränklich war und 
medizinirte so unterblieben die übrigen 
Beobachtungen diesmahl, indem sie in die 
Nachtstunden fielen. (Csak reggel 8-tól 
esti 9-ig észlelt betegsége miatt.) 1830. 
jan. 15 : Die Beobachtungen 7, 9 und 11 
Uhr Vormittag, dann 4, 6, 8 und 10 Uhr 
Abends gemacht von Ditrich Geometer.
1830. febr. 15.: Die strahlende Wärme 
konnte «licht beobachtet werden (um 24 
Uhr), da es des sehr starken Windes we
gen, schlechterdings unmöglich war, sich 
mit brennender I.ampe dem Thermometer 
zu nähern. Hasonló bejegyzés március 
1-éről, amikor ugyancsak a nagy vihar a 
lámpát eloltotta.

Az adatok nincsenek feldolgozva, lehet
séges, hogy ezek az óránkinti feljegyzések 
valamely külföldi csillagda kérésére tör
téntek és a budai csillagda is kivette ré
szét ebben a munkában. Sajnos, a budai 
csillagda irattára nincsen meg, mert az 
iratok nagy része a szabadságharc alatt a 
gellérthegyi csillagdát feldúló harcosok ke
zén elkallódtak. Réthly.
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DAS WETTER -  LE TEMPS 

THE WEATHER -  IL TEMPO
Ein Beitrag zur Vorhersage der Wintertemperatur Ungarns^

In Heft 8, 1927 der Meteorologischen Zeitschrift habe ich die Einfluss
nahme der Nilflut auf den Temperaturcharakter des Folgewinters in Mittel
europa nachgewiesen. Die Inversbeziehung ist jedoch wesentlich höher mit 
der westlichen Area Mitteleuropas, während die Negativkorrelation der Nilflut 
mit der Wintertemperatur östlicherer Gebiete Zentraleuropas rasch abnimmt. 
1st die Beziehung mit Deutschland noch durch einen Korrelationskoeffizienten 
von —0'50 gegeben, so beträgt dieselbe mit Nyíregyháza nur mehr —0'33 für 
dieselbe 50-jährige Periode 1874— 1923. In allerjüngster Zeit ist es mir jedoch 
gelungen, für die Wintertemperaturvorhersage Ungarns Einflussfaktoren auf
zudecken, die theoretisches Interesse, wie praktische Bedeutung beanspruchen 
dürfen. Diese Faktoren sind vor allem der Luftdruck von März—August in 
Unterägypten und in ganz besonderem Maase der Novemberluftdruck von 
Bombay.

Als Grundlage für meine Studie habe ich die Abweichungen des Luft
druckes von März—August von Cairo und jene desselben Elementes im 
November in Bombay mit den darauffolgenden Abweichungen der Winter
temperatur von Nyíregyháza unter Zugrundelegung der 50-jährigen Reihe 
1873— 1922 bzw. Winter 1973/74- 1922/23 gewählt. Die Abweichungen sind 
gegeben :

1. Für den Luftdruck von Cairo in mm Hg.
2. Für den Luftdruck von Bombay in ^  inches Hg.
3. Für die Wintertemperatur von Nyíregyháza in 0 C.
Die Beziehungen fanden durch Korrelationskoeffizienten ihren numeri

schen Ausdruck. Aus den partiellen Korrelationen wurde der totale, beide 
Elemente berücksichtigende Korrelationsfaktor ermittelt und zum Zwecke der 
Anwendung meiner Formel in der Praxis eine Regressionsgleichung auf
gestellt.

Für die untersuchte Periode erhalten wir folgende Korrelationskoeffizienten.
Korrelationskoeffizienten X  100. 50 Jahre 1873—1922 bzw. 1873/74— 

1922/23.
dp Cairo III—VIII =  Luftdruckabweichung in Cairo vom Normale 

März—August.
Ap Bombay XI =  Luftdruckabweichung in Bombay vom Normale im 

November.
At XII—II Nyíregyháza =  Wintertemperaturabweichung Dezember— 

Februar in Nyíregyháza.
dt XII—II dp XI dp in —v

Nyíregyháza Bombay Cairo
' XII—II Nyíregyháza ................ 100 —50 37

dp XI Bombay ... . . ... —50 100 — 13
dp III—VIII Cairo ... . . . ____ — 37 - 1 3 100
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Wir erhalten daraus folgende Gleichungen, wobei einstweilen für dp XI 
Bombay =  a, für dp III—VIII in Cairo =  b gesetzt sei:

—50 =  100a —13b
37 =  — 13a 4-100b

es resultiert: a =  — 0*46; b =  031 ;
der totale Korrelationskoeffizient des Novemberluftdruckes von Bombay 
und des Frühjahrs- und Sommerluftdruckes von Cairo mit der folgenden 
Wintertemperatur Nyíregyházad errechnet sich hieraus zu

R2 =  (0-46 . 0-501 - f  (0-31 .0 3 7 )  =  0 ‘3447, daher 
R (total) =  j O-3447 =  0*59!

Der wahrscheinliche Fehler von R  ist nach Pearson allgemein
2 _

f =  - (1 — R2) : 1 n, wobei R der Korrelationsfaktor und n die 

Anzahl der Fälle bedeutet; in unserem Falle haben wir:

f “  • 3 w
2 (1 — 0-3447)

06553 7-07 =  0-0618.

daher R =  9y f, die Beziehung somit kausal.
Durch Division der Faktoren a und b durch deren mittlere Anomalie Qr 

wobei
rp74

q =  / n ( [  ] =  Gauss’sche Summenzeichen) ist, erhalten wir

folgende, für unsere Zwecke geeignete Regressionsgleichung:

dt XII—II Nyíregyháza =  —0"46a 0"31b
248 31t 5 +  0-487'

Da nun a =■ dp XI Bombay, b =  dp III—VIII Cairo, erhalten wir:
I. dt XII —II Nyíregyháza =  -—0 -032 dp XI Bombay 4 “ 1'39 dp III—VIII Cairo. 
Da nun die Wintertemperatur im Mittel des oberwähnten 50-jährigen 
Zeitraumes in Nyíregyháza =  — 1"8° C betrug, ergibt sich für die Vorhersage 
folgende Schlussformel:

II. t XII—II Nyíregyháza =  — 1 ’8—0 032 dp XI Bombay - f  1 "39 dp III—VIII
Cairo.

Die Temperatur resultiert hiebei in 0 C, wenn dp XI in Bombay 
in inches (engl. Zoll), dp III—VIII in Cairo in mm Hg eingesetzt wird.

Zum Zwecke der Kontrolle einerseits, zur näheren Veranschaulichung 
dieser hochinteressanten Beziehungen anderseits habe ich in beiliegender 
Tabelle1) die numerischen Abweichungen vom »Normal« der die Wintertempe
ratur von Nyíregyháza bedingenden Elemente (dp XI Bombay, dp III—VIII 
Cairo) sowohl wie die Abweichungen der Wintertemperatur unserer ungari
schen Vergleichsstation gegeben und zwar sowohl die tatsächlich stattgehabten, 
wie die nach der von mir aufgestellten Gleichung I berechneten Winter
temperaturabweichungen von Nyíregyháza, um die Güte und praktische 
Bedeutung der Vorhersage zu beweisen. Bei näherem Studium der Tabelle 
erkennen wir folgende drei Tatsachen von einschneidendster Bedeutung:

1. Der Luftdruck von März—August in Cairo zeigt mit dem Folgewinter 
in Nyíregyháza von 1879— 1895 bzw. 1879/80—1895/96 eine 17-jährige gleich
sinnige Folge!

x) Siehe S. 131 des ungarichen Textes.
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2. Der Novemberluftdruck Bombay’s zeigt mit dem darauffolgenden Winter 
in Nyíregyháza eine ebenfalls 17-jährige, jedoch Gegensatzfolge von 1906— 
1922 bzw. 1906/07— 1922/23.

3. Die Übereinstimmung der tatsächlich beobachteten mit den berech
neten Wintertemperaturabweichungen von Nyíregyháza ist sehr befriedigend. 
Greifen wir jene Fälle heraus für welche die Berechnung der Wintertemperatur
abweichung einen Wert von >  +  1° Cergab, es sind dies 23 Fälle, so finden wir 
in allen diesen Fällen, dass die stattgehabte Temperaturabweichung dasselbe 
Vorzeichen aufwies !

Diese Tatsache spricht wohl für sich selbst und beweist ebenso wie die 
sehr beträchtliche Korrelation die unbedingte Kausalität, das makrometeorologi
sche Verkettetsein der beiden hier analysierten Einflussfaktoren mit der Winter
temperatur nicht nur der von mir gewählten Station Nyíregyháza, sondern, 
da sich Temperaturanomalien fast stets über ausgedehnte Areale erstrecken, 
Ungarns überhaupt.

Die praktische Bedeutung dieser Erkenntnis für weite Zweige der unga
rischen Volkswirtschaft liegt somit klar auf der Hand. Eine Anwendung meiner 
Formel in der Praxis dürfte besonders für Agrarier von ausschlaggebender 
Wirkung sein, da die Landwirtschaft nunmehr in die Lage versetzt ist dies
bezügliche Vorkehrungen und Maasnahmen zu treffen.

Die jeweils erforderlichen Daten sind zu erhalten: 1. die Luftdrukwerte 
von Cairo vom »Physical department of the Ministry of Public Works in 
Däwäwin-Cairo, Ägypten. 2. Der Novemberluftdruck von Bombay von »Indian 
meteorogical service, Observatory Bombay«.

Passau. Fritz Groissmayr.

Windmessung in grossen Höhen mittels Pilot-(Registrier)-
ballonen.

Die gebräuchliche graphische Auswertung der Pilotballonbeobachtung ist nur bis 
massigen Höhen der Beobachtungsgenauigkeit entsprechend genau, bei grossen Höhen und 
Distanzen scheitert sie zumeist an dem zwangweise zu verwendenden sehr kleinen Mass
stab. Am 10. September laufenden Jahres konnten wir einen Pilotballon (Steiggeschwindig
keit 150 m/min.) 128 Minuten lang verfolgen, also bis zur Höhe von 19‘2 km, wobei er 
eine horizontale Distanz von 28 8 km erreichte. Bei der graphischen Auswertung dieser 
Beobachtung mit unserem Zeichnungsapparat fiel eine Reihe von Punkten der Pilotbahn 
so nahe nebeneinander, dass das Diagramm ganz unleserlich wurde. Die Anwendung eines 
grösseren Massstabes war praktisch unmöglich.

Wir waren also gezwungen die Auswertung rechnerisch zu vollziehen, wobei wir 
folgendermassen vorgingen. 1st c die Steiggeschwindigkeit, t die Zeit gerechnet vom Start 
aus, h die Höhe, a das Azimuth des Pilotballons, gezählt von N =  0° aus über E bis 
N =  360°, so sind die rechtwinkligen Koordinaten des Ballons (z nach oben, x nach N, 
y nach E)

z — c. t, x =  c. t. cot h. cos k, y — c. t. cot h. sin «
und die Windgeschwindigkeit nach Grösse v und Richtung (Azimuth)

ds (dx2 -I- dy2)1/2 
v =  dt =  dt ’ tg A

dy
dx

A :

Setzt man in letztere Gleichungen die Differentiale aus den Koordinaten explizit ein
und vollzieht die nötigen Operationen, so erhält an

1/ bv =  c . cot h (a2 +  b2) /3, A — a +  arcig —  21
2 1 dh dr.

worin a =  1 — ^T T h ' ~dt> b =  1 • dt ist’ dh und drc



173

in Bogenmass gemessen. (Will man mit Gradmass rechnen, so kommt zu den dh und dr: 
enthaltenden Gliedern noch der Faktor 00175.)

Berechnet man für c cot h, ^T21i’ (a‘ +  b2) ein iür allemal gültige kleine Hilfs
tafeln, die auf einem Viertel Bogen Schreibpapier genug Platz haben, so kann die 
Berechnung durch den zweiten Beobachter am Theodolit während der Beobachtung fertig 
gebracht werden mit Hilfe eines Rechenschiebers. Besonders geeignet ist dieses Verfahren, 
wenn dh und de: mit grösserer Genauigkeit, als sie der gewöhnliche Ballontheodolith bietet, 
z. B. mit Hilfe eines Okularmikrometers bestimmt werden. G. Marczell.

Uber die heurige grosse Hitze.
Der Juli dieses Jahres erwies sich als der wärmste Monat seit Bestehen des 

Meteorologischen Instituts (1871). Seine Mitteltemperatur 24-7° war um 3-0° höher als 
der 50-jährige Normalwert und um 0T° höher als die des bisher wärmsten Juli 1874. Vor 
1871 dürften etwa noch 3 Julimonate vorgekommen sein, die dem diesjährigen Juli 
ebenbürtig waren, u. z. 1859, 1834 u. 1811, doch lässt sich heute wegen mangelhafter 
Kenntnis über Aufstellung, Instrumentalfehler etc. nicht mehr genau die Priorität 
feststellen.

Behufs Vergleichung der bisherigen 4 heissesten Monate seien die Pentaden 
werte derselben hier angeführt:

30. Juni-4. Juli 5—9 10—14 15 19 20-24 25—29
1834 ............... 20 2 26*4 257 24-2 24-5 26'0U
1859 ...............  260. 25-0 239 22'9 260 2F6
1874 ............... 20-4 25 2 26 1 25 0 25'4 22 9
1928. . . . 242 21-5 257 26‘9 24-2 26’4

Wie ersichtlich, war die Hitze in allen 4 Monaten anhaltend und Abkühlung 
erfolgte blos in je einer Pentade. Doch ist zu bemerken, dass die einzelnen Pentaden 
keineswegs die bisher jvorgekommenen Höchstwerte darstellen. Ferner, dass bei 
Negligierung der Abgrenzung der Kalendermonate sich in unserer Witterungschronik 
auch eine grössere Hitzperiode auffinden lässt u. z. die vom 14. Juli—14. August 1921. 
Die Pentadenwerte derselben sind:

1921. 14-18. Juli 19-23 24-28 29. Juli—2. Aug. 3-7 8-12
23-4 22-2 27'2 27‘3 244 27 0°;

in denselben kommen 3 Pentaden vor mit 27° und darüber, während in den ange
führten 4 Juli-Monaten Werte in dieser Höhe nicht zu verzeichnen sind. Im heurigen 
Juli würde dieser Wert nur so erreicht werden, wenn wir vom 13. bis 17. eine Pen
tade bilden würden. Man kann daher mit Recht behaupten, dass die Hitze zur Mitte 
des Sommers 1921 die heisseste Periode der letzten 100 Jahre repräsentiert. .Würde 
man aus diesen 6 Pentaden (Mitte Juli— bis Mitte August 1921) ein Mcnatsmittel 
bilden, würde man 25’8° erhalten, also um 1° mehr, als das Temperaturmittel des 
heurigen Juli beträgt.

Aut die Frage, ob in unserem Klima auf Grundlage 150-jähriger Aufzeichnungen 
eine Hitzpeiiode von grösserer Intensität und längerer Dauer zu gewärtigen sei, 
kann man bejahend antworten Im Jahre 1807 in der zweiten Sommerhälfte dürfte 
diese beispiellose Ausschreitung stattgefunden haben. Wenn auch die; Beweisdoku
mente fehlen, denn die Aufzeichnungen der Sternwarte in Ofen sind grade aus diesem 
Jahre nicht aufzufinden, so kann man doch indirekt darauf schliessen, dass die Hitz
periode vom 23. Juli bis Ende August 1807 ein Unikum war, wenn man die Aufzeich
nungen an der Wiener Sternwarte in diesem Jahr in Augenschein nimmt. Es finden 
sich dort Pentadenwerte von 27° und 28° (das Augustmittel um 5° übernormal). Die
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Richtigkeit dieser Daten kann nicht bezweifelt werden, denn die gleichzeitigen Auf
zeichnungen von Paris und Prag sprechen für deren Gültigkeit.

Um auf die diesjährige Hitze zurückzukommen, muss bemerkt werden, dass 
dem sehr heissen Juli auch ein ungewöhnlich warmer August folgte. Mit dem Mittel 
von 22‘5° erwies er sich auch um P7° als übernormal. Gerade dieser Umstand, die 
Aufeinanderfolge von zwei heissen Monaten steigerte die Seltenheit dieses meteoro
logischen Ereignisses. Seit Bestand des Institutes (1871) sind ähnliche Fälle zu ver
zeichnen: 1873, mit der Anomalie im Juli von 17°, im August 2'1°, im J. 1905, bezw. 
1’8° und P4° und 1917 mit 1*1° u. 2'0°, während die Anomalien beider Monate in die
sem Jahr 3’0° und 17° die angeführten übertreffen.

Man müsste bis auf das Jahr 1859 zurückgehen, um ein Gegenstück für die 
aufeinanderfolgenden heissen Juli—Augustmonate zu finden. In dem Jahre war der 
Juli fast ebenso heiss, wie heuer, der August hingegen um nahezu 1° wärmer, als der 
diesjährige. Sehr warm war auch der August 1811 u. 1834. Mit Ausnahme des war
men Juli 1874, zeigt die Statistik, dass einem heissen Juli gewöhnlich ein warmer
August folgt.

Da heuer zu Ende August starke Abkühlung einsetzte, hatte es den Anschein, 
dass die Hitzperiode ihr Ende erreichte. Jedoch erhielt die Temperatur am
3. September neuerdings einen Aufstieg und erreichte bis 12. September
solche hohe Werte, wie dies seit 80 Jahren nicht der Fall war. Die Pentade 
vom 8—12. Sept. d. J. mit dem Mittel von 23'4° überstieg das Normale um 6°, was 
bisher ohne Bespiel dasteht. Nach dem 12. September hatten die hohen Temperaturen 
ihr Ende.

Zum Schluss wurde noch untersucht, ob nicht durch Hinzuziehung besonders 
des Juni und September Hitzperioden vorgekommen sind, die inbezug auf ihre Dauer 
die heurge übertrafen. Dafür lassen sich 2 Fälle anführen. Im Jahre 1811 gingen den 
zwei heissen Sommermonaten Juli, August noch 2 heisse Monate Mai, Juni voran, 
besonders der Juni war exceptionel. Dann 1834, in dem nach einem sehr W'armen Mai 
und einem heissen Sommer ein beispiellos warmer September folgte. Die Hitze hielt 
damals ohne Unterbrechung bis Mitte September an. Es waren demnach schon Hitz
perioden von längerer Dauer, als dieses Jahr, allerdings seit anderthalb Jahrhunder
ten blos zweimal, so dass es wahrscheinlich scheint, dass die jetzt lebende Genera
tion eine der heurigen ähnliche Hitzperiode kaum mehr erleben wird. L. Fraunhoffer.

• /
Das Wetter in Ungarn im Monat August 1928.

Bezeichnend für die Wetterlagen dieses Monats sind: das Fehlen igrösserer 
Lufidruckgegensätze, ziemliche Stabilität der ausgebreiteten flachen Luftdruckgebiete 
und geringe zeitliche Schwankungen des Luftdruckes (in Budapest z. B. kaum 10 mm. 
Monatsschwankung). Es durchziehen den Kontinent je 3 Antizyklonen aus NW bzw. 
SW, welche am 2., 11., 17., bzw. 5., 20., 28. aaftauchen, ferner 5., bzw. 3. Depressio
nen aus W bis NW bzw. SW, die auf der Karte am 2., 11., 18., 23., 26. 
bzw. 3.. 13.. 17. erscheinen. Sämtliche Gebilde ziehen langsam nach E resp. NE ab, 
die Hochs meist in den mittleren und südlichen Zonen Europas, die Tiefs dagegen 
im N. Daher war in Ungarn die Wetterlage zumeist antizyklonal.

Die Temperatur war dementsprechend zumeist hoch; negative Abweichungen 
treten blos in der 2. und 5. Pentade auf und sind mässig, während die positiven Ab
weichungen beträchitliche Werte erreichen. Die Tagesamplituden sind ziemlich be
deutend infolge der geringen Bewölkung. Die Monatstemperatur ist zumeist um 1)40 
übernormal, lokal variiert die Abweichung etwa zwischen 1 und 2°. Die Tagesmaxima 
waren in der Nähe von 35°, im Tiefland wurden noch grössere Werte erreicht. Die 
Stufen 35°, 30°, 25°, 20° wurden örtlich an 6, bzw. 10, 8, 5 Tagen überschritten, 
unter 20n blieb die Temperatur nur an 2 Tagen (6. und 22.). Die heissesten Tage mit
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Maxima über 35° waren der 1., 2., 14., 16., 28. und 30. Die Tagesminima bewegen 
sich innerhalb einer geringem Skalenlänge, die Monatsminima waren nahe an 
10°. Die absoluten Minima sind 2^5° tiefer als die in Tafel p. 154 angegebenen Ter- 
minmmima und traten im W zwischen den 18. und 23., im E zumeist schon am 7. 
auf, sporadisch fiel das Minimum auf den 10., 15. und 31. Über grösseren Gebieten 
sank das Minimumthermometer am 4. und 31. unter 10°.

Der Niederschlag war sowohl der Häufigkeit, als der Menge nach stark 
unternormal, die zeitliche Verteilung der wenigen Niederschlagstage sehr ungünstig. 
Von 20 Landestrockentagen fallen 9 bzw. 7 in je eine ununterbrochene Trocken
periode (7—15., 23—29.) und die wenigen Niederschlagstage traten auch gruppen
weise auf. Den meisten Regen brachten die 4 Landregen am 5., 6., 17. und 30., fer
ner wurden benetzt 3/4 Teile des Landes am 2., 16. und 22., die Hälfte des Landes
areals am 21., an den übrigen 3 Tagen, dem 4, 8. und 31. aber nur kaum je V4 Teil 
der Landesoberfläche. Der Regen stammte grösstenteils — wie aus der Luftdruck
verteilung (ganz geringe, unbestimmte Gradienten) zu schliessen — von Gewitter
regen her. Von verschiedenen Stellen des Landes waren an 11 Tagen (L, 2., 4—6.,
13., 16., 17., 21., 22., 26., 28., 30.) Gewittermeldungen eingelangt. Für die geringe 
Intensität dieser Gewitter spricht die Seltenheit des Hagels (Gyöngyös am 4., Zala
egerszeg und Alsóörs am 5., Kaposvár am 21. und Turkeve am 30.), sowie die massi
gen Tagesmaxima der Regenmenge, welche meist zwischen 5 und 10 mm. blieben, 
während 20 mm. selten erreicht oder überschritten wurden am 2. Zalaegerszeg 21 mm., 
am 5. Zalaegerszeg 40 mm. und Sopron 26 mm., am 17. Pécs 31 mm., Högyész 2)) mm., 
Szekszárd 23 mm., am 31. Turkeve 22 mm.). Auch Gewitterstürme waren selten, 
sporadisch am 2., 6., 7. und 30. Die Monatssummen des Niederschlages waren 
zumeist unternormal, der Mangel überschritt stellenweise 50%, geringe Überschüsse 
weisen Zalaegerszeg, Keszthely, Turkeve, Szerep und Tarcal auf. Die räumliche Ver
teilung ist, wie bei Gewitterregen überhaupt, sehr bunt, so z. B. weisen von den 
einander naheliegenden Stationen Szombathely und Zalaegerszeg die eine 36 mm. 
Mangel, die andere 34 mm. Überschuss auf.

Die übrigen meteorologischen Elemente betragen sich ganz der dominierenden 
Wetterlage entsprechend: Bodentemperatur, Sonnenscheindauer und Verdunstung 
stark übernormal, Bewölkung und Feuchtigkeit unternormal.

Das Augustwetter begünstigte einzig und allein die Drescharbeiten, im übrigen 
war es der Landwirtschaft ungünstig. Pflügen und Säen waren verhindert, die Spät
früchte litten unter Durst und Sonnenbrand.

Das Wetter in Ungarn im Monat September 1928,
Bis zum 11. durchziehen Mitteleuropa die am 27. August und 6. September im 

W erschienenen Antizyklonen, während die am 10. und 15. erschienenen Antizyklonen 
der Axe des Kontinents folgende, aiso von SW nach NE verlaufende Bahnen benützen. 
Die am 19. erschienene letzte Antizyklone bestürmte vergeblich den von Depressionen be
lagerten Kontinent, sie musste am Rande des Ozeans umherwandern um zeitweise gegen 
Mitteleuropa vorstossen zu können. Das Wetter war demzufolge in Ungarn bis zum 
11. ausgesprochen antizyklonal, von da ab aber von Europa durchquerenden Tiefdruck
furchen und aus N oder S vorstossenden Depressionen beherrscht. Wir hatten bis 10. 
mit Ausnahme des 1. Trockenwetter, vom 11. mit Ausnahme des 27. täglich Regen
wetter.

Während die Niederschläge im ganzen in nur zwei gut begrenzte Abschnitte 
fallen, weist die Temperatur mehr Schwankungen auf, je nach der Lage der Druck
gebilde gegen Ungarn. Vom Beginn bis zum 4. war es kühl, dann warm bis zum 13., 
wiederum kühl bis zum 28. mit Ausnahme des übernormalen 23., die letzten zwei Tage 
hingegen mässig warm. In Budapest stehen 12 übernormalen Tagen 18 unternormale 
gegenüber, trotzdem ist die Monatstemperatur allgemein übernormal, weil die positiven
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Abweichungen die negativen an Grösse stark überholen, was in dem Tc-mperaturverlaui 
der Pentadenmittel auch zum Ausdruck gelangt, indem nur die zwei letzten Pentaden 
vom 23. September bis zum 2. Oktober untermormal sind. (S. Seite 155.) Die grössten 
positiven Anomalien betrugen 6, 7 und 8° vom 9. zum 11-ten, die grössten negativen 
Abweichungen aber nur — 4Y>, — 5 und — 6 V 3 0 am 19. bzw. 27., 25. und 24. Besonders 
kühl war die 6. Pen.tade, in der die Minima ausserordentlich tief waren und auch die 
Maxima 15° kaum überschritten.

Das Maximum der Temperatur überschritt auf grösseren Gebieten die Stufen
werte 30, 25, 20° der Reihe nach fünfmal (6—10.), dreimal (5., 11., 12.) und elfmal, an 
den übrigen elf Tagen (1., 14., 15., 17., 18., 23—28.) erreichte es nicht 20°, dagegen 
blieb es an den letzten 5 Tagen vielerorts selbst unter 15°. Geringer sind die Unter
schiede in den Temperaturminima. Über grösseren Gebieten fiel die Temperatur an 
21 Tagen nicht unter 10°, an weiteren 5 Tagen fiel sie nicht bis 5° (1—4. und 23.),. 
während an den übrigen 4 Tagen (24—27.) das Minimum an vielen Orten unter 5°, 
stellenweise bis nahe Null fiel. Die Monatstemperaturen sind, wie erwähnt, übernormal, 
im Westen um 0*2 bis 0-8°, im Osten um 0'8 bis T5°. Die Maxima der Temperatur trafen 
vom 8. zum 11., die Minima vom 25. zum 28. ein. Die absoluten Extreme stimmen auf 
einige Zehntel Grad mit den in der Tafel auf Seite 155 angegebenen Terminextremen 
überein, das Radiationsminimum aber war um einige Grade tiefer, stellenweise fiel 
es unter Null (Debrecen — T2°, Sopron und Szöreigpuszta — 0-5° am 28., Királyhalom 
— 0-5° am 25.). An diesen Tagen gab es auch Reif, so z. B. in Debrecen, Budapest und 
Sopron.

Die Niederschlagsverhältnisse nehmen einen einfacheren Verlauf. Landestrocken
tage gab es, wiebereits erwähnt 10 (2—10. und 27.), Regentage 20, also umgekehrt, 
wie im August. Von den Regentagen fielen an 7 Tatgien Landregen (13—15., 23., 24.,
28., 30.), an den übrigen 13 Tagen wurden 3/4, 2A, 'U der Landesoberfläche benetzt an 
drei (20., 22.. 26.), bezw. vier (12., 17., 21., 29.) und sechs Tagen. Die Regenhäufigkeit 
ist im allgemeinen gross, Stationen mit 15 Regentagen sind häufig, solche mit 16 
sporadisch. Ein grosser Teil der Regenmengen stammt von Gewitterregen, worauf die 
für September grossen Tagesmaxima hinweisen. So z. B. hatten am 22. Siófok 54 mm., 
Pécs 36 mm., am 15. Kaposvár 40, Nagykanizsa 38, Szekszárd 34 und Zalaegerszeg 
33 mm. gemessen. Bezeichnend ist, dass die Tagesmaxima von NE nach SW anwach- 
sen, ein Zeichen, dass diese Regen von Ausläufern der Mittelmeerdepressionen geliefert 
wurden. Die Monatsummen sind allgemein stark übernormal (nur Szeged hat einige 
mm. Mangel), stellenweise bis über 100% (Abweichung in Siófok 180, in Szarvas 160%), 
bleiben aber in der Mehrzahl der Fälle innerhalb 100%. Gewitter waren nicht häufig, 
Gewittertage gab es aber trotzdem fast so viele als im August, nämlich 9 (12., 14., 
20—24., 26. und 30.), deren Zahl nahezu gleich der Hälfte der Regentage. Hagel wurde 
nicht gemeldet.

Trotz der vielen Niederschläge waren die relative Feuchtigkeit und die Ver
dunstung fast normal, die Bewölkung aber, wie zu erwarten, um Y>—1% Bewölkungs
grade übernormal. Die Sonnenscheindauer blieb bei häufigen (2—6) sonnenscheinlosen 
Tagen doch noch etwas übernormal, Dank der heiteren Epoche der ersten Dekade bei 
langen Tagesbögen. Auffallend ist, dass auch die Bodentemperaturen ziemlich stark 
übernormal waren, wahrscheinlich zehrten die Schichten von der in tieferen Etagen 
aufgespeicherten Sommerwärme.

Der Bodenkultur war das Septemberwetter im allgemeinen günstig. Der lang 
ersehnte ausgiebige Regen kam wohl zumeist verspätet, immerhin nützte er aber doch 
einigen Gemüse- und Futtergewächsen.1) G. Ai.

0  Auf Seite 128, Zeile 17 soll statt 15. Juli (1918) 15. Juli 1885 gesetzt wrerden.
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AZ IDŐJÁRÁS
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Az 1928/29-i tél hőmérsékleti jellege.
F r itz  G r o i s s m a y r  »Magyarország téli hőmérsékletének előrejelzéséről« 

című cikkében (»Az Időjárás« f. évi szeptember—október füzet 12J—131 1.) 
Nyíregyháza téli hőmérséklete és a bombayi és kairói légnyomásadatok kozott 
reális Összefüggést vél találni. Ez az összefüggés a G r o is s m a y r - tő \  használt 
jelzéstől kissé eltérő jelelésben a következő:

y  =  — -032 q  +  T33 q  ...................... 1)

q  a telet közvetlen megelőző november hónapban a havi légnyomásközép 
eltérése a normálistól (1/10'00 angol hüvelykekben) Bombayben, q  a március — 
augusztus időszakban a kairói havi légnyomásközepek és a havi normális 
légnyomások közti különbségek átlagos értéke milliméterekben. E két ( q ,  q )  
adatot az 1. egyenlet jobb oldalán helyettesítve, nyerjük y - 1, mely Nyíregy
házán a december, januárius és februárius hónapok középhőmérséklete és a 
normális téli középhőmérséklet közti különbségnek valószínű értéke, q  és q  
adat birtokában e képletből — G r o is s m a y r  szerint — a bekövetkező tél 
hőmérsékleti jellegére következtethetünk. A következőkben a megfigyelésekből 
adódó téli középhőmérsékletnek a normális értéktől való eltérését d/-vel, és 
a megfigyelés és számítás közt fennmaradó különbséget A t — y  =  u-vel 
jeleljük.

Nyíregyházán a normális téli hőmérséklet az 1873;74 —1922 23. 50 télből 
számítva — 18 C°-nak aJódik. Ehhez az 1. egyenletből számított y - t  saját 
jelével hozzáadva, nyerjük Níregyházán a téli hőmérsékletnek számítás által 
adódó valószínű értékét.

A bombayi és kairói meteorológiai központok a Meteorológiai Intézet 
kérésére a folyó évre vonatkozó fentemlített x t és q  légnyomási adatokat 
megküldötték, amiért 5. K . B a n e r j i  úrnak, a bombayi meteorológiai obszer
vatórium főnökének és L. J. S u tto n  úrnak, a kairói meteeorológiai intézet 
igazgatójának e helyen is köszönetünket fejezzük ki. A bombay-i novemberi 
adat táviratban érkezett, úgy, hogy december hó első napjaiban a szükséges 
adatok birtokában voltunk. Ezek az adatok: q  =  -(-18 és q  =  — ’28. 
Ezeket helyettesítve az 1. egyenletben, nyerjük y  =  —*965 C° vagy praktikusan 
—10 C°. E szerint G r o is s m a y r  képlete szerint az idei tél valószínű eltérése 
a normálistól — 1 0 C°, vagyis azt kell mondanunk, hogy a tél Nyíregyházán 
valószínűleg hidegebb lesz a normálisnál. Ezt a megállapítást nagyjában az 
egész országra is kiterjeszthetjük.

Az y - ra talált adat természetesen csupán tájékoztató adatnak tekintendő 
és nem várhatjuk, hogy a megfigyelésekből kiadódó eltérés éppen ekkora lesz. 
Bizonyos valószínűségi megfontolásokkal ezen adat jelentését pontosabban
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körvonalazhatjuk, nevezetesen a talált y  érték alapján bizonyos valószínűségeket 
állapíthatunk meg arra nézve, hogy a normális téli hőmérséklettől való eltérés 
milyen határok között lesz. E megfontolásoknál feltételezzük, hogy az y-ok 
eloszlása is követi a Gauss-féle hibatcrvényt. A következő 1. tábla mutatja, 
hogy mekkora (százalékos) valószínűsége (W °/o) van annak, hogy a várható 
eltérés a számított y -tói (— '965 C°) ±  '5, ± 1 0 , ±1*5, ± 1 5 , ± 2  0, ± 2 5  C°-al 
tér el és így mily határok közé eshet At (tizedfokra kikerekítve) J)

I. tábla. I. Tabelle.
y-tól való eltérés határai At határai

Grenzen der Abweichung von y Grenzen von At Wahrscheinlic
—  '5 és ± - '5 — 1-5 — 5 22
- 1 0  » ± i - o - 2 0 0 43

— 1-17 » + 1 1 7 - 2 2 +  -2 50
— 1 5  » + 1 - 5 — 2 5 +  ‘5 61
- 2 0  » + 2 0 — 3 0 +  1 0 75
- 2 ' 5  » + 2  5 — 3 5 +  1-5 85

E táblázatból látjuk, hogy a határok tágításával a valószínűség is növek
szik, de csak amikor ő aránylag igen nagy, kapunk a valószínűségre nagyobb 
értéket. Hisz 50%  valószínűségnek megfelelő ingadozási köz már 2 3 r és a 
határok —2 2 és 0 2 C°.

Ha az évszak hőmérsékleti jellegének szabatosabb definíciót adunk, a) 
ennek bekövetkezési valószínűségét is szabatosabban állapíthatjuk meg. A szá
mítás alapjául szolgáló 50 télen a normálistól való eltérések szóródása.

235.46
50

=  2'1747.

Nevezzük »normálisnak« azt az évszakot, melyben az átlagos hőmérséklet 

eltérése a normálistól abszolút értékben kisebb mint o =  725 és »nagyon
O

melegnek«, illetve »nagyon hidegnek« olyan évszakot, amikor az átlagos 
hőmérséklet eltérése a normálistól pozitív, illetve negatív irányban abszolút 
értékben 1'5 o =  3 262 C -nál nagyobb. Ez utóbbi klimatológiai szempontból 
rendkívül tág határ. Azért a következő összeállításban foglalt kijelentésekben 
aj és b)-xe 1 jelelt esetet különböztetünk meg, a) eset az, amikor az említett 
határ 15 a, a b) eset, amikor e határ 10  a. Továbbá, »melegnek« — jelző 
nélkül — illetve »hidegnek« hívjuk az évszakot, ha a normájától való e,térés

pozitív illetve negatív értelemben aj 

van. Ily megállapodások mellett

í* és 1’5 o b )  o és 1 0 a között
O J

az idei tél hőmérsékleti jellegére a

x )  Annak a valószínűsége, hogy az eltérés y — 4 és y -f- J határok közt lesz :
hrf ____

2
W

]/ n S . T % hol h —7-?71 és m =
m

[v v]
TV" n

, [v v] a

megfigyelés és számtás közt fennmaradó eltérések négyzeteinek összege.
A nyíregyházai adatokból következik [v v] — 146 23 továbbá N — 50, n — 2 és 

m — 17157 az y ok középhibája.
A fellépő határos integrál értékei többek között W. Chciuvenet: Manual of Spherical and 

PracticalAslronomyVol.il IX táblájában vagy Th. Oppolzer: Lehrbuch der Bahnstimmung 
der Kometen und Planeten II. kötet X táblázatában találhatók.

a) Fr. Baur: Grundlagen einer Vierteljahrstemperaturaussage für Deutschland. — 
Braunschweig 1926. 23 lap.
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11. táblázataan foglalt kijelentéseket tehetjük; e kijelentések bekövetkezésének 
százalékos valószínűsége ugyanott a W %  feliratú oszlopban található. 3)

II. tábla. II. Tabelle.
Az 1928 29-í tél Eltérés a normális középtől Valószínűség W#/o *)

Der Winter 1928/29 Abweichung vom normalen Mittel Wahrscheinlichkeit W0/®

1. Normális . . . .  
Normal . . . . — 725 és +  *725 Cű között 27-8

2. M e le g .................. a) -h  725 » +3-252 C° » lo"9
W a r m .................. b) - f  725 » + 2-i 75 C° » 13-0

3. H i d e g ................. a) — 725 » —3 262 C° » 4 6 0
K a i t ..................... b) — 725 » —2175 C° » 310

A Nagyon meleg . a) +3-262 » +  00 c° » 0-84. Sehr warm . . . b) +2-175 » +  00 c° » 3 7

5. Nagyon hideg . . a) —3-262 --  00 c° » 9-5
Sehr kait . . . b) —2-175 v»- — 00 c° » 245

E táblázatból látjuk, hogy annak a valószínűsége, hogy az idei tél a 
fent definiált értelemben »hideg« lesz, (vagyis, hogy a normális téli hőmér
séklettől való eltérés — 725 és —3"262 O', illetve -  725 és — 2175 C° 
között lesz) az összes eshetőségek valószínűségei között a legnagyobb.

A II. táblázatból egyéb kombinált kijelentések bekövetkezésének való
színűsége egyszerű összegezéssel levezethető. Például annak a valószínűsége, 
hogy sem nagyon hideg; sem nagyon meleg nem lesz a té l: a) esetben 
100 -  10-3 =  897% , b) esetben 100 — 28'2 =  71*8%). Ha általában 
melegnek, illetve hidegnek mondjuk az évszakot, ha a normálistól való eltérés 
pozitív illetve negatív, tekintet nélkül az eltérés abszolút nagyságára, 5) úgy 
annak valószínűsége, hogy az évszak »meleg vagy normális«:
vagy 27-8 +  15*9 +  0*8 =  44'5%

27 8 +  13 0 +  3 7  =  44-5%
és annak valószínűsége, hogy »hideg vagy normális«
vagy 27-8 +  46*0 4- 9*5 =  83'3%

27-8 - f  31 0 - f  24*5 =  83 3%
A »meleg« évszak ilyen értelmezése mellett, annak valószínűsége, hogy az 
évszak »meleg« lesz:

12 3 - f  15-9 4 - 0-8 *  29*0%
és hogy »hideg« lesz:

15 5 4 - 46 0 - f  9*5 =  71*0%
stb., stb. Dr. Steiner Lajos.

3) E kijelentések bekövetkezési valószínűségéhez következőkép jutunk. Ha a normá
listól való eltérés z/, és és á 2 > z / , ,  úgy az y-tól való eltérés d v —y  és á t —y-  
A valószínűséget a következő határos integrál adja:

h { 4 t - y )
J_ r - £ 2} e d t , hol 

h ( d l - y )
0-7071h -= — =  --------, és a mi esetünkben m — 17457.

m \  2 m
*) Annak a valószínűsége, hogy az eltérés a normálistól 0 és — 725 C között 

lesz 15'5°/o és hogy 0 és -f- 725 C között lesz 12-3'/o és 155-j- 12 3 =27*8*/•.
4) Ilyen megállapodás szerepel B au r-n á l  is.



Fémbarométerek hőmérsékleti korrekciójáról.

A műkedvelő meteorológusok többsége, utazók és turisták a légnyomás 
mérésére fémbarometereket, VzV/i-dobozos vagy ßourdon-csöves műszereket 
használnak, mely szerkezeteknek számlapján rendszerint olvasható a „com
pensated“ anglius szó, de hogy ez a szó mit akar kifejezni, azzal igen sokszor 
sem a műszer tulajdonosa, sem a gyáros és annak elárusítója nincsen egészen 
tisztában. Utóbbiak tulajdonképen azt akarják elhitetni, hogy ilyen compen- 
sated-műszer adatait a hőmérséklet változásai nem befolyásolják. Ha állo
mási műszerrel van dolgunk s biztosak vagyunk arról, hogy a mű
szernek közel légüres szervébe, a dobozba vagy csőbe nem került túl
ságosan sok levegő, akkor még hitelt adhatunk annak a felírásnak, de már 
egy 4.000—5.000 m. magasságig használandó „magasságmérő aneroid“-ról, 
mely néhány száz higanymilliméternyi légnyomásváltozásnak lesz alávetve, 
ilyet állítani, mint látni fogjuk alábbiakban, több mint félrevezető reklám. Ilyen 
műszernek a skálája, számlapja ugyanis csak egy bizonyos hőmérsékletre, 
amelyre éppen készült, lehet érvényes, hibátlan.

Az aneroid-barométerek tulajdonképen rugalmas mérlegek, amelyek 
rugalmasan deformálódnak (térfogat és alakváltozások) a megterhelésnek 
a légnyomásnak — változásával, hasonlóan ahhoz, amint megnyúlik vagy 
megrövidül a rúgós konyha- vagy zsebmérleg rúgójának a hossza, ha a rá
akasztott súlyt növeljük vagy kisebbítjük. A zsebmérleg rúgóját helyettesíti 
a zsebaneroidban a Bourdon-cső rugalmassága vagy a Vidi-doboz fenekét és 
fedelét szétfeszítő lemez-rúgó rugalmassága. Ez az egyensúlyozó erő pedig 
változik a hőmérséklettel, mert a cső (doboz) anyagának van a nullától külön
böző termikus tágulékonysága (hokiterjedési állandója) és azonkívül ugyan
csak a hőmérséklettől függő rugalmassági állandója (modulusa). A mérőszerv 
térfogata és alakja tehát általában véve nemcsak a megterhelésnek — a lég
nyomásnak a „függvénye“, ha szabad mennyiségtani műszóval élni, hanem 
függvénye a hőmérsékletnek is. Mivel a mérőszerv deformációit nagyító emel
tyűkkel átvisszük a skála felett mozgó mutatóra, kétségtelen, hogy a mutató 
állása is általában függvénye két változónak, a légnyomásnak és a hőmérsék
letnek, mégpedig folytonos függvénye.

A legtöbb folytonos függvény számértéke előállítható véges vagy vég
telen hatványsorral, olyan sorral, amelynek minden tagjában szerepelnek mint 
tényezők egy állandó és ama mennyiségeknek bizonyos hatványai, amely 
mennyiségektől a függvény függ. A mi esetünkre áttérve, mondhatjuk, hogy a 
mutató-állás y, a légnyomás p és a hőmérséklet t összefüggnek egymással: 
mindegyiket a másik kettőnek többszörös hatványainak összegével fejezhet
jük ki végtelen sorral, például a légnyomást: p == ~  a,-, k y' tk sorral, hol
/ -j- k  =  n és ahol a — jelenti az összegezés műveletét, a* k bizonyos 
állandók, y  a mutatóállás számmértéke, t a hőmérséklet számértéke* az i, k  
indexek, illetve hatványkitevők végigmennek a pozitív egész számokon, úgy; 
hogy n megyen 0-tól (nullától) <x> -ig (végtelenig).

A gyakorlatban természetesen nem vehetünk végtelen sok tagot, hanem 
megelégszünk bizonyos közelítéssel, amennyiben a sornak felsőbb rendű tag
jait (amelyekben az n =  i~ \~k  nagy, de aztfik állandó, rendszerint igen kicsiny 
már) elhanyagoljuk. Mennél több tagot veszünk, annál nagyobb lesz a meg
közelítés pontossága, hogy mennyi tagot kell vennünk bizonyos pontosság el
érésére, azt az egyes feladatok maguk döntik el.

A mi esetünkben, az aneroid temperatúrakorrekciójához elégséges a 
másodrendű tagokig elmenni, sőt ezek közül is kimaradhat az ao2 t2 tag; 
mint a tapasztalás szerint teljesen elhanyagolható. Ez esetre kapjuk
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P =. a00 +  a10 y +  a20 y2 - f  a01 t - f  an  y t =  P - f  6 F . . . .1 .)

hol P  jelenti az első három tag összegét, vagyis azt a nyomást, melyet a 
műszer a fagyponton mutatna ugyanazon légnyomás mellett, é p  pedig a két 
utolsó tagnak az összegét, a mutatónak az elmozdulását, a t hőmérséklet miatt 
negatív jellel, vagyis a hőmérsékleti korrekciót:

é P =  (a01 - f  an y) . t

Ámde y  első közelítésben az 1. egyenlet szerint

y =  (p—a.,,,) : a 10

tehát <SP =  (ao, +  *n (“ *■] . t -  (A +  Bp) . t .

Ahol A és B  bizonyos állandók, nevezetesen

A =  aoi — aoi <k>o B, B — «1 M

. . 2 .)

A 2. egyenletből látjuk, hogy é p  a Mől függetlenül csak akkor nulla, ha
A

A +  B, p =  0, azaz csak egy bizonyos po =  — -g- ú. n. kompenzációs nyo
más közelében, amelynek közelében a műszer gyakorlatilag tényleg kompen
zált. Mihelyt azonban a légnyomás p messzebb esik p0-tói, a zárójeles A +  Bp 
tényező lényegesebben éltér a nullától, é P  annál nagyobb lesz, mennél na
gyobb t abszolút értéke. Ha a 2. egyenletbe bevezetjük a po kompenzációs 
nyomást, kapjuk végül a legkényelmesebb formában a hőmérsékleti korrekciót:

éP  =  B (po — p) . t .................  3.)

A 3 egyenlet B, p», vagy a 2. egyenlet A, B állandóinak, vagy az 
1. egyenlet öt állandójának ( ö o o . .  . ö n )  meghatározására többféle műveletnek 
kell alávetni a műszert. ariC, a 10, a.2 , állandókat megkapjuk, ha műszerünket 
a fagyponton összehasonlítjuk egy higanybarométerrel, pl. a légszivattyú 
burájában. Az a„u a n  állandókat, helyesebben ezeknek az előbbiekkel való 
kombinált értékeket A, és B, vagy B és /?<> állandókat megkapjuk, ha állandó 
Pi nyomás mellett különböző ti, U hőmérsékletekre hozzuk a műszert s meg
figyeljük a hőmérsékletváltozásra bekövetkező — úP,, ill. óP2 mutatóelmozdu
lásokat. Ezeknek számértékével a 2. egyenletből kapjuk:

A =
Ú Pi — B Pi 6 P2 -  B P, t2

B =

ti t2

ó P t _  ÓP2)
ti tg : Pi

állandókat. Az A (ill. po) individuális műszerállandó, melyet minden egyes 
esetben meg kell határozni. B műszertípus-állandó, mely azonos eredetű 
(anyagú) műszereknél alig különbözik egymástól, pl. Hergesell, aki a 2. for
mulát először levezette, a Bourdon-cső anyagának termometrikus és rugal
mas állandóira felvett értékekből, valamint a csőben lévő kevés levegő meny- 
nyiségéből kiindulva, fizikai megfontolások alapján sárgarézből készült Bour- 
don-csövekre nézve úgy találta, hogy B =  — 000046, Kleinschmidt szerint 
acélrúgós Vidi-dobozokra nézve B =  — 0'000273. A állandó O'O és 0 6 között 
szokott változni.
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Aktualitást adott e cikknek az a körülmény, hogy a meteorológiai inté
zethez újabban mindgyakrabban hoztak megvizsgálásra a higanybarométer 
adataitól igen eltérő adatokat szolgáltató különböző gyártmányú aneroidokat 
és állomási fémbarográfokat is. A hiba rendszerint az volt, hogy a dobozokba 
lassankint levegő szivárgott be nagyobb mennyiségben, minek következtében 
a műszer temperatúrakoefficiense (temperatúrakorrekciója) szeríelett meg
növekedett. Egyik állomásunkról pl. beérkezett egy barográf, amely változat
lan légnyomás mellett a hőmérséklet napi ingadozása következtében 7—8 mm. 
„légnycmásváltczást“ regisztrált. Hogy ez a műszer a hőmérséklet ismerete 
nélkül hasznavehetetlen, különösen kényesebb feladatoknál, mint pl. a baro- 
méteres tendencia meghatározása, az kézenfekvő, elvitázhatatlan tény. A mű
szer kétfélekép tehető üzemképessé. Vagy kicseréltetjük a gyárossal az ane- 
roid-dobozokat, vagy a Hergesell-K}einschmidt-\é\Q B állandók elfogadásával 
s egy egyszerű kísérlettel meghatározzuk az A állandót s ezeknek, valamint a 
í hőmérsékletnek ismerete alapján meghatározzuk a műszernek a 2.vagy 3. 
egyenlet szerint készült hőmérsékleti korrekciós táblázatát. M. G y .

A keleti zivatarokról.
Különös tekintettel a folyó év novemberében észlelt zivatarok keletkezésére.

Ezekben a sorokban a zivatarok egy érdekes alfajával foglalkozunk, 
amelyeknek tanulmányozása fényt vet a legutóbb észlelt későőszi zivatarok 
létrejöttére.

Bevezetésül szolgáljon néhány észrevétel, amely a zivatarosztályozás 
kérdésének mai állásáról beszámol és reámutat ennek az osztályozásnak a 
gyakorlati meterológia szempontjából való jelentőségére.

Aki a zivatarok jelenségének csak kevés figyelmet is szentel — tegye azt 
akár mint a természet kedvelője, akár mint az időjárás alakulásában érdekeit 
mezőgazda, iparos vagy kereskedő — az csakhamar felismeri, hogy ennek a 
jelenségnek igen különböző alakjai vannak. Zivatarnak általában azokat az 
időjárási folyamatokat nevezzük, amelyekben a légköri elektromosságnak a 
diszruptiv kisülése (villám) is jelentkezik. Ámde ilyen villámkisülésekkel 
kísért jelenségcsoportok nagyon eltérő időjárási viszonyok közt és merőben 
elütő időjárási előzmények után jöhetnek létre. Kétségtelen, hogy a zivatarok
nak több fajtáját lehet megkülönböztetni, amelyek egészen eltérő sajátságok
kal bírnak.

Ez a megkülönböztetés nemcsak tisztán elméleti jelentőséggel bír, hanem 
vannak gyakorlati következményei is. A zivatarok különböző fajtáit ugyanis 
más és más módon lehet előre jelezni; a zivatarok bekövetkezésének előre
jelzése pedig fontos gyakorlati érdek. (Béke idején a közlekedésnek, bizonyos 
mezőgazdasági munkáknak és szórakozásoknak, háború idején pedig a had
vezetésnek és kivált a légi haderők kihasználásának szempontjából.)

Arra nézve azonban, hogy a zivataroknak ezeket a fajtáit milyen szem
pontok szerint lehetne legcélszerűbben rendszerbe illeszteni, arra nézve 
ezideig még nem alakult ki egységes vélemény. A zivatarok helyes osztályo
zása a legutóbbi években is vita tárgya volt és ez a vita még ma sem tekint
hető lezártnak.

Ezen a helyen csak azt a néhány tényt óhajtom megemlíteni, amely a 
zivatar-osztályozás kérdésében már ma is megingathatatlannak látszik. Bár
minő is legyen a zivataroknak véglegesen elfogadandó osztályozása, mindea 
esetre szerepelni fog benne az a vonás, hogy két főtípust állapítunk meg;



front zivatar okát és helyi zivatarokat. A zivatarok e két csoportja között min- 
denekelött az a lényeges különbség áll fenn, hogy a frontzivatarok az idővál
tozásokat hordozó frontok vándorlásában vesznek részt, míg a helyi zivatarok 
teljesen lokális jellegűek. A frontzivatarok a légköri viszonyok nagyarányú 
átalakulásának a velejárói, a helyi zivatarok ellenben akkor lépnek fel, ha 
egyformaság és változatlanság uralkodik a légnyomási helyzetben. A front- 
zivatarok átvonulása után nagy területek kapnak egészen új levegőtömegeket, 
olyan levegőtömegeket, amelyeknek fizikai sajátságai sok tekintetben eltér
nek a zivatar előtt ott tartózkodott levegőétől. Ennek folytán a frontzivatarok 
a mezőgazdasági vagy ipari érdekek szempontjából jelentős utókövetkezmé
nyekkel szoktak járni. A helyi zivatarok ilyen változást nem hoznak, a helyi 
zivatar lezajlása után a levegő sajátságai nem különböznek lényegesen a 
zivatar előtti tulajdonságaitól. Éppen ezért ezek a zivatarok mindenkor hajla
mosak arra, hogy megismétlődjenek.

Azt is megállapíthatjuk, hogy a zivataroknak ebbe a két fajtájába nem 
minden zivatart lehet beosztani. A most jellemzett két típus között ugyanis 
átmenetek jelentkeznek, amelyek mind a két zivatar-alaknak néhány sajátságát 
felmutatják. Ebbe az átmeneti típusba tartozó zivatarok egy-egy terjedelmes 
anticiklonos rendszernek a szélein fejlődnek. Itt eltérő sajátságú levegőtöm
bök feküdhetnek egymás mellett, amelyeknek egymással való érintkezése 
bizonyos körülmények között zivatarok keletkezésére vezethet. Az ilyen ziva
tarokat A. Bakiit „orage de bordűré“ néven kezeli. Több sajátságuk van, amely 
a frontzivatarokhoz hozza őket közel; más tulajdonságaik ellenben a helyi 
zivatarokkal közösek.

Annyit tehát kimondhatunk, hogy a zivatarok helyes osztályozásában 
bizonyára szerepelni fog a frontzivatarok és helyi zivatarok csoportja és az 
átmeneti sajátságokat viselő közbeeső csoport.

Milyen jelentősége van ennek a hármas csoportosításnak a gyakorlati 
meteorológia szempontjából? A frontzivatarok közeledését elfogadható bizton
sággal jelezheti a prognosztika, hiszen a frontok felkeresésére ma már meg- 
bízl ató módszerek állnak rendelkezésünkre, és azok elmozdulását is kielégí
tően tudjuk előre látni. Már sokkal tövisesebb feladat az átmeneti csoportba 
tartozó zivataroknak az előrejelzése, mert itt élesen kialakult, terjedelmesebb 
frontokra nem találunk és a szomszédos levegőtömegek sajátságainak fino
mabb árnyalatait kellene ismerni és mérlegelni. Végül a helyi zivatarok fel
lépését és arányait csaknem lehetetlen kielégítően prognosztizálni, úgy, hogy 
ezen a téren csak a zivatarhajlam jelenlétének és mértékének a megállapítá
sára szorítkozhatunk.

* * *

Ezek előrebocsátása után áttérhetünk szűkebb tárgyunkra, a zivatarok 
egy 1 üícnleges alfajának a vizsgálatára. Az imént ismertetett átmeneti cso
portba tartozó zivatarok között ugyanis egy jól elhatárolható alfaj ismerhető 
fel, amelyet Benn és Defant ,.keleti zivatarnak“ neveztek el.

A keleti zivatarok jellemző sajátsága, hogy Kelet-Európa felől érkeznek 
hozzánk a délutáni (rendszerint a koradclutáni) órákban és egyre gyengülve 
haladnak nyugat felé. A napnyugta körüli órákban erejüket elvesztik és szét- 
o z anak még mielőtt nagyobb távolságra nyomulhattak volna nyugat felé. 
Rendszerint május és június hónapban lépnek fel, bizonyos előírt légnyomási 
helyzethez vannak kapcsolva és meglehetősen egyszerű fizikai folyamattal 
magyarázhatók. Amikor Kelet- vagy Északkelet-Európában hatalmas magas- 
íégnyomású terület van jelen, nyugat felé pedig ciklonok tartózkodnak, akkor 
kontinentális hidegleverő ömlik hozzánk a maximumból, amelv itt a nyugati 
melegebb és nappal erősen fel is hevített levegőtestbe hatol be. A könnyű
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meleg levegő erőszakos felemelése azután zivatartevékenységre vezet, amely 
azonban csak addig tart, amíg a hőmérsékleti ellentétek el nem mosódnak. Ez 
már a késő délutáni vagy esti órákban szokott bekövetkezni és a zivatar
tevékenységnek akkor végeszakad.

* ❖  *

A keleti zivatarok sajátságai között szerepelt az a vonás is, hogy azok 
tavasszal, vagy a nyár legelején lépnek fel, vagyis olyan időpontban, amikor 
az euráziai kontinens belsejében még erős hideg anticiklon áll fenn. A közel
múltban azonban tanúi voltunk, hogy késő ősszel is fellépett néhány zivatar, 
amely szintén ebbe a csoportba látszik sorozhatónak.

Folyó évi november hó 5-én délután és este szokatlan jelenség keltette 
fel nem egy honfitársunk figyelmét. Az ország keleti felében számos zivatar 
tört ki, egyes vidékeken két-három zivatar is követte egym ást Több helyen 
jégeső is hullott; villogást pedig országszerte észleltek. így pl. Orosházán 
borsónyi jégszemek estek, Szerepen pedig szintén jégeső kísérte a zivatart 
amelynek érdekes leírását lapunk más helyén találja az olvasó. Villogást ész
leltek többek közt Szegeden, Debrecenben, Cegléden, Budafokon, Vácon és 
Szekszárdon. A legnyugatibb pont, ahol a klimatológiai hálózat észlelője villo
gást jegyzett, Balatonarács. Hogy ez az adat nem téves, azt megerősíti Nagy 
Zoltánnak Békásmegyeren vezetett rendkívül értékes és alapos észlelési 
naplója, amelynek alapján ennek az állomásnak a havi jelentése nyugaton ész
leli villogást tüntet fel.

Fővárosunkban is többen észlelték a villogást és bizonyos kétkedéssel 
gondoltak arra, hogy ebben az előrehaladt évszakban még zivatartól származ
hasson a megfigyelt jelenség.

Valóban, a novemberi zivatarok már az aránylag ritka időjárási jelensé
geink sorába tartoznak. Hazánk zivatargyakoriságát részletesen ismerjük 
azokból a nagybecsű adatgyűjtésekből, amelyeket Méjjas Endre, majd Róna 
Zsigmond bocsátott közre. A zivatarstatisztikának erre vonatkozó adata úgy 
szól, hogy november 2-a és 6-a között körülbelül csak minden tíz esztendőben 
fordul elő egy zivataré)

A meteorológia azonban nem pusztán leíró, hanem fizikai tudomány. Az 
észlelt jelenségeket tehát nem csak a lehető legpontosabban örökíti meg fel
jegyzéseiben, hanem ezeket a feljegyzéseket magasabb célok érdekében ki is 
aknázza. Keresi ugyanis mindenekelőtt a megfigyelt jelenségek okait, azután 
a légköri jelenségek fizikai struktúrájának megértését gyakorlatilag, a gazda
sági érdekek javára kamatoztatni is törekszik. Éppen ezért nem elégedhetünk 
meg a novemberi zivatar fellépésének puszta regisztrálásával, hanem keres
nünk kell azokat a légköri okokat, amelyek azt létrehozhatták.

Az időjárási helyzet megvizsgálása — amennyire azt az általam felkutat
ható, meglehetősen gazdag, de mégsem hiánytalan észlelési anyag segítségével 
sikerült elvégeznem — a következő eredményeket adja.

A keleteurópai kontinentális nagylégnyomás ezen az őszön meglehetősen 
korán kialakult. Első határozott körvonalai már október 18-án feltűnnek az 
időjárási térképünkön; ettől az időponttól kezdve mint glaciális anticiklon 
fekszik Oroszország belsejében. Eleinte természetesen csak a hideg északkelet
európai vidékeket borítja, 21-én azonban már Dél-Oroszországot is hatalmába 
ejti és megindul a téli légnyomáseloszlás jól ismert játéka, amennyiben a kelet
európai magasnyomású centrum hol összeköttetésbe lép az azóri akciócentrum 
egyik alakulatával, hol pedig ismét elszakad attól. Kelet-Európát azonban ettől

*) Héjjas: „A zivatarok Magyarországon“ Budapest, a kir. m. Természettudo
mányi Társulat kiadása, 1898., 112—114. lap.
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kezdve mint szilárd bázist üli meg a nagylégnyomás és onnan intézi Közép-, 
valamint Dél-Európa felé előtöréseit.

A rendelkezésemre álló adatok már most azt mutatják, hogy a november 
hó 5-en beköszöntött zivatarokat szintén a keleti hideg maximum ilyen előre
nyomulásának kell tulajdonítanunk. A kérdéses nap reggelén Nyugat-Európa 
fölött egy cikloncsalád két utolsó tagja ismerhető fel, amelyek mögött a család 
életét lezáró izlandi magaslégnyomás előretörése állapítható meg. A ciklon
család legutolsó (legdélibb) tagjának mellékképződménye is van, a Földközi
tenger nyugati medencéje fölött. A tendenciatérkép tanulsága szerint ez a 
mellékképződmény kitöltődőben van, mert kelet felől a légnyomás erős emel
kedése ígérkezik. Estére megindul a keleti maximum előretörése délnyugati 
irányban és az esti térképen is felismerhető, hogy az a földközitengeri mellék- 
minimumot visszaszorítja. Az esti adatokból szerkesztett barométeres ten
denciatérkép pedig azt tanúsítja, hogy ez a folyamat még este sem fejező
dött be.

1. ábra. A légnyomás eloszlása 1928. november 5.-én este.
Fig. 1. Veiteilung des Luftdruckes am 5. November 1928 abends.
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A légnyomási helyzet vizsgálata tehát arra az eredményre vezet, hogy 
a kérdéses estén valóban erős és életképes kontinentális maximum fedte 
Kelet-Európát, nyugat felé ellenben alacsonyabb nyomás alatt álló területek 
feküdtek. A keleti maximum azonban aktív volt, annak kontinentális levegője 
elárasztotta Közép-Európát és a nyugati alacsonynyomású alakulatokat is 
hátrálásra kényszerítette, illetőleg kitöltötte.

Miután a kérdéses estén uralkodó időjárási helyzetet a szinoptikus 
meteorológia régi módszereivel megvilágítottuk, legyen szabad ugyanezt az 
időjárási helyzetet a dinamikus meteorológia újabb vívmányaival is vizsgálat 
alá venni. Vessük fel mindenekelőtt a kérdést, vájjon milyen fizikai sajátsá
gokkal bíró levegőtömegek voltak jelen a kérdéses alkalommal Európa felett 
és minő eltolódás állapítható meg azok elrendezésében az illető napon.

Az ilyen kérdésekre bizonyos esetekben a közönséges hőmérsékleti ada
tokból is meg lehet találni a választ. A közönséges hőmérséklet azonban gyak
ran nem árulja el ezeket a finomabb különbségeket, amelyek a nagyon is eltérő 
eredetű levegőtömegek között inkább nedvességtartalmuk, mint hőmérsékletük 
tekintetében állanak fenn. Ezért eredményesebb lesz ugyanezeket a viszonyo-

2. álra. Az ekvivalens-pofenciá's hi'mérsék'et eloszlása 1928. november P.-'n reggel. 
Fig. 2. Verteilung der Aequival.nt-Potentiellen Temperatur am 5. November 1928 morgens.
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kát az ekvivalens-potenciális hőmérsékletek módszerével kutatni. Minthogy 
evvei a fiatal, de a frontok fekvésének meghatározásában páratlanul becses 
módszerrel egy külön dolgozatban óhajtunk foglalkozni, azért ezúttal csak 
azokra az eredményekre szorítkozunk, amelyek itt az ekvivalens-potenciális 
hőmérsékletek módszere útján meghatározhatók voltak. Az ekvivalens-poten
ciális hőmérsékleteknek november 5-én és 6-án reggel való eloszlását a mellé
kelt ábrák tüntetik fel. A két térképlap összehasonlítása világosan mutatja, 
hogy az Európát borító levegőtömegek eloszlása a kérdéses 24 óra folyamán 
lényegesen mégváltozott. A legszembetűnőbb változás az, hogy a Keleti-tenger 
felett november 5-én reggel még jól látható kis ciklon másnapra okkludálódott, 
amennyiben az ekvivalens-potenciális hőmérséklet magas értékei eltűnnek 
arrói a vidékről és a diszkontinuitások a talaj mentén elsimulnak. Ezt a körül
ményt a közönséges hőmérsékleteket tartalmazó izotermatérképen nem lehet 
felismerni. A közölt két térképen jól látható úgy a hátoldali hideg levegőfajták
nak az előretörése, mint — ami számunkra fontosabb — a keleti kontinentális 
levegőnek az előrenyomulása is. Ez a kontinentális hidegáramlat Magyar- 
országot is elborította, ami megmagyarázza a keleti zivatarok kifejlődését.

3. ábr;i Az ekvivalens-potenciális hőmérséklet eloszlása 1928. novembeer 6-án reggel. 
Fig 3 Verteilung der Aeqivalent-Poienliellen Temperatur am 6. November 192S morgens.



Legyen szabad az akkor uralkodó időjárási helyzetet még egy másik, az 
előbbiektől elütő szemszögből is megvizsgálnunk. Schereschewsky és Wehrlé, 
a franciák két jeles katonai meteorológusa hat esztendővel ezelőtt új módszert 
dolgozott ki az időprognózis készítésének támogatására. Ez az ú. n. „Systeme 
nuageux“-elmélet a legyőzött államok meteorológusai körében eddig kevés 
méltánylásra talált. Előbb-utóbb azonban majd el kell ismerni legalább is 
annyit, hogy az új módszer sok szellemes ötletet és több használható eljárást 
nyújt az időjárási helyzetek tanulmányozására és az időváltozások előre
jelzésére.

Hogy a kérdéses novemberi zivataros helyzetet Schereschewsky és 
Wehrlé módszerének szellemében ítélhessük meg, a végből az egyes felhő
alakok eloszlását feltüntető térképeket szerkesztettünk. E térképek hiánytalan 
áttekintést nyújtanak a felhőalakok eloszlásáról Közép- és Nyugat-Európa 
felett; csupán Olaszország, Románia és Oroszország területéről nem sikerült 
ilyen áttekintést szereznünk, mert ezek az államok részben egyáltalában nem 
közlik a szinoptikus táviratokban a felhőalakokat, részben pedig használhatat
lan adatokat közölnek1) E sajnálatos hiányok ellenére is meg lehet állapítani 
a felhőalakeloszlási térképeinkből annyit, hogy november 5-én este 7 órakor 
négy „felhős rendszer“ tartózkodott Európa felett. (A felhős rendszerek mag- 
vát Schereschewsky és Wehrlé elmélete értelmében alacsony felhőalakok 
teszik; ezt elől, oldalt és a vonulásukkal ellentétes irányban különböző, más és 
más szabályok szerint eloszlott felhőalakok övezik. Az egyes felhős rendsze
reket olyan zónák választják el, amelyek vagy teljesen derültek, vagy kizáró- 
lag helyi felhőket és jóidő-felhőket tartalmaznak.) A négy felhős rendszer 
közül egy Írország partjain, egy másik a messze északon foglal helyet és a 
keletmagyarországi zivataros helyzetre nem gyakorol hatást. A visszamaradó 
két rendszer közül az egyik a Keleti-tenger vidékét borítja, a másik ellenben 
a térkép hiányos részére esik és a rendelkezésre álló néhány adat szerint 
Közép-Európa déli és délkeleti részein foglal helyet. Ezek a felhős rendszerek 
a következő kapcsolatban állnak az izobártérképen látható légnyomási alakula
tokkal. A Keleti-tenger felett tartózkodó felhős rendszer a kitöltődő depresszió 
déli felében látható, a legutóbb említett felhőzet viszont a keleti kontinentális 
maximum kifutójában fekszik, amely hazánk felett terjeszkedik. Ez utóbbi 
felhős rendszer volt az, amellyel kapcsolatban a kérdéses novemberi zivatarok 
felléptek. Sajnos, ennek a felhős rendszernek a közelebbi szerkezetét nem lehet 
megvizsgálnom, mert Kelet-Európa államai nagyrészt még ma is a régi sür
gönykulcsban közlik időjárási észleléseiket, amelyben a felhőalakok nincsenek 
megjelölve. A magyar klimatológiai hálózat adatai azonban arra mutatnak, 
hogy hazánk ennek a felhős rendszernek a legérdekesebb szektorában, az ú. n. 
uszályában (train) feküdt, amely a legkülönbözőbb felhőalakokat a legváltoza
tosabb összetételben szokta tartalmazni és a mindennapos terminológiában 
„változékony idő“-nek nevezett jelenségcsoportot hozza magával.

Az időjárási helyzet felsorolt tünetei alapján nagy valószínűséggel lehet 
állítani, hogy a november eleji zivataros napot a keleti kontinentális hideg 
levegő előretörésének kell tulajdonítanunk. Állításunk támogatására szolgál
nak ezenfelül azok a jellegzetes tünetek is, amelyeket a magyar meteorológiai 
hálózat buzgó észlelői a zivatarok lefolyásáról megfigyeltek. Megtudjuk ezek
ből az értékes feljegyzésekből, hogy a zivatarok helyi jellegűek voltak, a leg
különbözőbb vonulási irányokat követték, a késő éjjeli órákig megszűntek, 
átvonulásukat pedig hőmérséklet-sülyedés nem követte. Ez csupa olyan tulaj- *)

*) Felhőalak-térképeinket ez alkalommal technikai okokból nem közölhetjük. A 
felhős rendszerek elméletéről és a gyakorlati időprognózisban való alkalmazásukról 
pedig külön cikksorozatban szándékozunk megemlékezni.
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donság, amellyel csakis az ilyen időjárási helyzetben fellépő zivatarok bír
nak, és amelyek a frontszerű zivatarjelenségeknél hiányzanak. A zivatarok
nak ezekből a sajátságaiból tehát még abban az esetben is nagy valószínűség
gel lehetne következtetni e jelenségek fizikai okára, ha megfelelő szinoptikus 
anyag nem állana rendelkezésünkre.

Megtekintettük az ország különböző részeiből eredő barogramokat; 
úgyszólván az összes állomásokon csak a napi periódust jegyezte a barográf, 
a zivatarorroknak pedig nyomuk sem látható. Sajnos, egy-két igen érdekes 
állomásnak barográf-szalagjai még nem érkeztek be a meteorológiai intézet
hez e sorok lezárása előtt. A zivatarorroknak és általában a légnyomásválío- 
zásnak a hiánya azonban már a feldolgozott anyagban is annyira feltűnő, hogy 
a fellépett zivatarokat egyedül ennek az egy érvnek a súlya miatt sem tekint- 
hetnők frontzivataroknak.

Összefoglalva az elmondottakat: a november elején észlelt őszi zivatarok 
a fentebb megkülönböztetett három zivatarcsoport közül abba tartoznak, 
amelyet „átmeneti csoporténak neveztünk. Közelebbről pedig a keleti zivata
rok alosztályába sorozzuk őket. Ha ez az álláspontunk helyes, akkor megdől 
az a vélemény, hogy a keleti zivatarok kizárólag tavasszal keresnek fel 
bennünket. Utóbbi állítás egyébként már azért is valószínűtlennek látszik, mert 
a kontinentális hideg anticiklon a késő őszi hónapokban is kialakulhat, és így 
elképzelhető, hogy egyes előretöréseivel ugyanolyan jelenségeket vált ki 
Közép-Európa területén, amilyeneket tavasszal is okozni szokott.

Legyen szabad újból említeni, hogy most kifejtett nézeteimet a rendelke
zésemre álló jelentésanyag teljesen igazolja; azoknak határozottabb kimon
dásától azonban visszatart az a körülmény, hogy éppen a legszükségesebb esti 
észleléseket illetően nem lehet eléggé részletes híranyagot szerezni Orosz
ország és a Balkán-félsziget területéről. Dr. Aujeszky László.

Kalocsa napfénytartamának normális értékei.*)
Néhai P. Fényi Gyula S. J. több 1—4) értekezésben foglalkozott Kalocsa 

napfénytartamával és már régebben vizsgálat alá vette a két, egymástól eltérő 
módon író műszeren nyert eredményeket. A Meteorológiai Intézet időjárási 
havi jelentéseiben ez év kezdete óta közli 12 állomásról a napsütés tartamának 
havi óraösszegeit és 3 helyről (Budapest. Kecskemét, Tárcái) egyúttal a 
normális értékektől való eltéréseket is megtaláljuk. Kalocsán már 40 éven át 
ugyanaz a műszer jegyzi a napsütést és még is erről az állomásról mindeddig 
nem közölhettük a normálistól való eltéréseket, mert a P. Fényi által meg
állapított normálértékek a fényérzékeny papirosra író Jordan —Fényi-féle mű
szerre vonatkoznak, míg a havi jelentések táblázatában közölt összes napsütés
adat >k — a kalocsaiak is— a Campbell —Stokes-féle üveggolyós műszerektől 
erednek. Miután a következőkben ismételten fordul elő mindkét műszer neve, 
azokat rövidesen csak Jo, illetve Ca-betűkkel fogom jelölni. Hogy a sok évi 
közepektől való eltéréseket Kalocsáról is közölhessük, szükségesnek mutat
kozott a J o é s a C a  közötti különbségeket kiszámítani és azokat új normálisok 
készítéséhez felhasználni. Erre alapul szolgált elsősorban az az 5 évi párhuzamos 
észlelés, amelyet Kalocsán nyertünk, ahol utóbbi években mindkét műszer 
együtt volt használatban. *)

*) A Magyar Meteorológiai Társaság 1928. évi december hó 12.-i szakülésén tartott 
előadás.
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Több módszerrel kíséreltem meg a Ca normálisok kiszámítását. A leg
egyszerűbb és legtermészetebb eljárással kapott havi összegek azonban olyan 
kicsinyeknek bizonyultak, hogy kénytelen voltam három távolabb fekvő állomás 
adatait is igénybe venni, amelyek között Budapest segítségével végre sikerült 
teljesen megfelelő eredményt kapnom.

Alábbiakban bemutatom a számítások eredményeit, amelyek arról győznek 
meg, hogy Kalocsa napsütéses óráinak normális értékei, — úgy a haviak, mint 
az éviek — amelyeket P. Fényi kapott, kicsinyek. A legutóbbi évek meg
figyelései jóval nagyobb óracsszegekről tesznek bizonyságot. Ennek az eltérés
nek az okát felderítendő, kérésemre P. Anghern Tivadar S. J. a kalocsai 
csillagda igazgatója volt szíves Kalocsán még egy napfénytartamméröt fel
állítani és remélhető, hogy annak adatai majd világosságot derítenek erre a 
kérdésre.

Kalocsán 1914. májusától 1919. júliusáig és újból 1926. májusa óta 
egymás mellett működik a két műszer. Ezeknek leolvasott szalagjaiból nyert 
havi és évi óraértékek az I. táb’ázatban vannak egybefoglalva. Ezek szerint 
a fényérzékeny papiroson író műszer évi középértéke 2318 óra napsütés, míg 
az üveggolyós műszer adata 1936 óra. A fotográfiái lag író műszer havonta 
mintegy 15—50 órával több napsütésről ad hírt, és évi összegben a többlet 
382 óra. Százalékokban kifejezve 6 - 8 % nyáron és 20 — 22% tavasszal. 
Középben 16*9%. A két műszer adatainak egymás közötti arányszáma 1*11 és 
1 *33 között váltakozik és évi középben 1'20, ami bár egyezik a temesvári 
arányszámokkal, még sem alkalmas a redukcióra.

Ezen eltéréseket alkalmazva a Fényi-féle 15 éves normálisokon, nyertük 
az I. táblázat 6. sorában közölt számított Ca-féle úgynevezett »normálisokat«. 
Adódott 1657 óra, ami teljesen hihetetlen alacsony érték az Alföld közepén.

I. Táblázat. Tafel I.
A kalocsai párhuzamos napsütéstartam megfigyelések:

I. II. III. IV . V . V I. V II. V i l i . IX . X . IX . X II . E v

1 . J o . . . .  7 7 1 1 9 1 5 6 2 0 7 2 8 1 3 2 1 3 2 5 3 0 7 2 3 0 1 4 0 9 4 61 2 3 1 8

2 . C a . . . . 61 9 0 1 1 3 1 5 9 2 5 1 2 8 6 2 9 3 2 7 5 1 8 0 1 0 8 7 4 4 6 1 9 3 6

3 . óra  . . . + 1 6 +  2 9 +  4 3 + 4 8 + 3 0 +  3 5 +  3 2 +  32 + 5 0 +  3 2 +  2 0 +  1 5  + 3 8 2

4 . 1 : 2 . . 1 -2 6 1 -3 2 1 -32 1 -3 0 1 - 1 2 1 - 1 2 M l 1 - 1 2 1-29 1 -3 0 1-27 1-33 1 - 2 0

5 . N o rm . C a . 5 9 71 1 0 7 1 3 3 1 9 8 2 2 4 2 5 3 2 3 2 151 1 1 8 6 8 4 3 1 6 5 7

6 . F é n y i : 15  
é v i n o r m . 7 4 9 4 141 1 7 3 2 2 2 2 5 1 2 8 1 2 5 9 1 9 5 1 5 3 8 6 5 7 1 9 8 6

Az [\. táblázat utolsóelőtti sora igazolja azt, hogy a szokásos redukciós 
eljárás nem vezethetett eredményre, mert a kalocsai úgynevezett normális sor 
túlkicsiny értéket ad.

Megkíséreltem a kalocsai adatokat a Temesvárott ny ert5) nyert reduk
ciós mennyiségek figyelembe vételével is kiszámítani, de miután alapul itt is 
a kalocsai Fényi-féle normális sor szolgált, ez sem vezethetett eredményre. 
A temesvári redukciós mennyiségeket és az így számított kalocsai Ca normá
lisokat a II. táblázat sorai tartalmazzák.

*) Ez az évi összeg még a csonka 1928. év egyes hónapjai figyelembe vételével 
számított hónapok átlagaiból adódott s így nem egyezik a IV. táblázat kalocsai Ca 
összegével.
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II. Táblázat. Tafel II.
A kalocsai Ca normálisok Temesvárral számítva:

I. II. i i  r. IV . V. VI. V II. V ili. IX. X. X f. X II . É v
T e m e s v á r  
J o - C a  °/o 16 22 21 20 7 8 6 8 19 12 13 14 12-3
J o  : C a . 1*19 T 2 8 1-26 1-25 1-08 1 0 8 1-07 1 T 8 1-24 T 1 4 1 1 5 1-16 T i 4
K a lo c s a i  C a. 
n o rm . T e 
m e s v á r ra l  . 62 73 112 139 206 232 262 240 157 134 76 49 1742

A II. táblázat szerint a napsütés tartamának évi óraösszege Kalocsán 
a Ca műszerre vonatkoztatva 17-t2 órát tenne ki. Ez is kevés, mert hiszen 
Temesvárott a napsütés évi összege ezen műszer szerint 1968 és Budapesté 
pedig 1885 óra. Nem lehetséges az, hogy Kalocsán kisebb legyen a napsütés, 
mint Budapesten. De vegyük kissé szeműgyre a temesvári adatokat és hason
lítsuk össze mindkét heiyen a Jo-müszerrel nyert évi összegeket. Ezekkel 
igazolni kívánjuk azt az állítást, hogy a napsütés óraértékei Kalocsára túl- 
kicsinyek. Az 1601 — 1608. évek napsütéses oraértékei a III. táblázatban vannak 
egybeállítva. Ezek az adatok is arra mutatnak rá, hogy Temesvárott egy év 
kivételével jóval több volt a napsütés, mint Kalocsán, pedig ha tobo is a 
napsütés a délvidéken, az még sem lehet annyival több és másrészt különös
nek tartjuk éppen azt, hogy egy ipari, szinte gyárvárosi jelleggel bíró városban 
több legyen a napsütés, -mint az Alföld szíveben, ahol ugyan sok por van a 
levegőben, de a levegő erősebben szennyező és a napsugarakat elnyelő 
tisztátalan füstben még is csak jóval szegényebb.

III. Táblázat. Tafel III.
A Jordán—Fényi-féle műszer napsütés óraösszegei:

1904 . 1905. 1906. 1307 . 1908.

K a lo c s a  ........................... I n  08 2 36 2 2 6 3 2 238

T e m e s v á r • 3 1 3 2401 2 403 2 2 4 9 2 4 9

K ü lö n b s é g  ó r a  . . . — 3 i 2 — 4 9 3 — 367 +  14 — 2 1
A ra n y  T  : K....................... 1-26 1-18 0-99 1 08

Ezekhez az adatokhoz csak még annyit kell megjegyeznünk, hogy az 
1607-es év viselkedése rendellenes, még pedig Temesvár viselkedése vo.t 
hibás, mert a segítségül vett Túrkeve szerűt  a hasonló rendszerű műszer 
alapján a napsütés évi összegei az 1^07. és 1 08. években 22.3, illetve 2183 
órát tettek ki. Ezek szerint a napsütés l_Ü8-ban 60 órával kisebb, mint 
1907-ben, viszont Temesvárott ezen két év kozott 200 órás emelkedés van. 
Miután Kalocsán is L07-ről D08-ra 25 órával kisebb volt a napsütés, egészen 
bizonyos az, hogy Temesvár ezen évének napsütesadata hibás, miért is 
figyelmen kívül hagyható. Érdekes a ', hogy Túrkeve és Kalocsa kozott 
kicsinyek a különbségek, ami arra enged k »vetkeztetni, hogy az esetleges 
hibát talán a napszalagok kiértékelésében vagy a meg nem felelő vegyszerben 
kell keresnünk.

A temesvári obszervatórium elvesztése miatt nem áll módomban ma már 
az újabb kalocsai Jo-adatokat a temesvári Jo-műszer újabb feljegyzéseivel
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egybevetni és így meg kell elégednünk az eddigi összehasonlítások 'ered
ményeivel.

Végül lássuk, hogy miképen volna lehetséges Budapestnek segítségével 
kiszámítani Kalocsára a redukciós tényezőket. Abból az időből, amelyben 
Kalocsán a megfigyelések a Ca-műszerrel is történtek, Budapestről is állanak 
feljegyzések rendelkezésünkre. Ez az idő 1915—18. és 1927. Figyelmen kívül 
hagytam azt, hogy Budapesten a Meteorológiai Intézetnek nincsen olyan szabad 
horizontja, mint a kalocsai csillagdának, mert az ezen átszámítási eljárás mellett 
nem hibaforrás.

A IV. táblázatban a szóban forgó évekről a Ca napsütés óraösszegei 
vannak egybeállítva, valamint az egyes évek napsütéses óráinak különbségei:

IV. Táblázat. Tafel IV.
A Campell-Stokes évi óraösszegei:

1 9 1 5 . 1 9 1 6 . 1 9 1 7 . 1 9 1 8 . 1 9 2 7 . K ö z é p

K a l o c s a ........................ . .  .  1 6 6 8 1 9 5 9 2 1 1 0 1 9 1 0 2 1 4 1 1 9 5 8

B u d a p e s t  M . I. . . . . . 1 6 3 4 1 7 8 5 2 0 4 8 1 8 5 9 2 0 9 8 1 8 8 5

E lté r é s  ó r á k b a n  . . . .  . + 3 4 +  1 7 4 +  6 2 + 5 1 +  4 3 +  7 3

K a lo c s a  : B u d a p e s t . . • 1 0 2 1 - 1 0 1 -0 3 1 0 3 1 - 0 2 1 0 4

Ezek szerint már meteorológiailag helyes adatokat nyerünk, mert Kalocsán 
az 5 évi átlag 1958 óra, Budapesten valamivel kevesebb, azaz 1885 óra. 
Budapesten a hosszabb megfigyelési sorozat alapján a napsütés tartamának 
normális évi értéke 18^8 óra. Ha már most a párhuzamos sor alapján a 
különbözeti módszert alkalmazzuk, akkor

K a lo c s a
n o r m

g g  B u d a p e s t  n o r m  - f -  ( K a lo c s a 6 — B u d a p e s t^

Ha viszont az arányosítási módszer szerint számítjuk ki a 'napsütést

K a lo c s a  __ B u d a p e s t  K a lo c s a 6

n o r m  —  n o r m  B u d a p e s t 6

Az első eljárás szerint 1848+73=1921, a második szerint 1848. 1 ’04=  1922 óra.
Elfogadhatjuk tehát azt, hogy a napsütés évi óraösszegei Kalocsára a 

Ca-műszer szerint 1921 órát tesznek ki, ami már minden tekintetben meg
felelő érték és összhangban áll, úgy a temesvári, mint a budapesti adatokkal, 
s megfelel annak is, hogy délfelé növekedik az Alföldön a napsütés tartama, 
valamint a rövid 5 évi kalocsai Ca feljegyzésekkel is közel megegyezik.

Végül még egy kérdést kell tisztáznunk, még pedig azt, hogy miképen 
járunk el helyesen a havi normálisok kiszámításánál. A közvetlen összehason
lítás alapján nyert különbségek még nem elég állandók, hogy két ilyen nagy 
távolságban lévő állomásra azokból a havi normálisokat levezessük, éppen 
ezért azt vettem alapul, hogy Kalocsán a napsütés az év folyamán az egyes 
hónapokban miképen oszlik el. Három sorozat állott e célra rendelkezésre. 
Az első a Fényi-féle 15 éves normális sor, továbbá az 5 éves párhuzamos 
sorok. Kiszámítottam, hogy a közepes évi napsütés-óraösszeg %-ban mi képen 
oszlik el az egyes hónapokra. Ezt az alábbi V. táblázatban találjuk meg.
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V. Táblázat. Tafel V.
Az egyes hónapok napsütéses órái az évi összeg °/o-aiban kifejezve:

I. II. III. IV . V. V I. V II. V III. IX . X . X I. X II .

1 . N o r m á lis  F é n y i1B 3  7 4 -7 7-1 8 -7 1 1 - 2 1 2 ' 6 14 -3 1 3 -0 9 -8 7 -7 4 -3 2 -9

2- J o 6 ............................. 3 ’3 5 T 6*7 8  9 1 2  2 1 3 9 1 4 1 1 3 '4 9  8 6 - 0 4 -0 2 - 6

3- C a 6 ............................. 3 T 4 -6 5 9 8 * 2 1 3 -0 1 4 -8 15-1 14 -2 9 -3 5*6 3 8 2  4

Ezek alapján a napsütés havi óraösszegei Kalocsára a Ca-ra:

VI. Táblázat. Tafeli VI.
I. II. III. IV . V . VI. V II. V i l i . IX . X . X I . X II, Év

A . . ,  . 5 9 8 8 1 1 6 .157 2 5 0 2 8 4 2 9 0 2 7 3 1 7 8 107 7 3 4 6 1 9 2 1

B. .. . . 71 9 0 13G 1 6 7 2 1 5 2 4 2 2 7 5 2 5 0 1 8 8 1 4 8 8 3 5 6 19 2 1

A VI. táblázatban közlöm Kalocsa Ca napsütésmérőjének havi normális 
értékeit, még pedig A. sorban az 5 éves Ca feljegyzéseknek megfelelő %-os 
eloszlást, míg a B. sorban a 15 évi Jo %-os havi eloszlásainak alapul 
vételével. Normálisnak már most az A. sort fogadtam el, mert evvel a reduk
cióval kiküszöböltetett az a hibaforrás, ami az évi menetben két különböző 
műszer érzékenységéből adódik, ami pedig, mint látjuk az I. táblázat 4. sorában, 
igen jellegzetes. Ezért kellett a havi normálisok kiszámításánál a normális évi 
összeg mellett az 5 éves Ca feljegyzéseket alapul venni.

Dr. Réthly Antal.

Irodalom : x) P. Fényi Gyula S.J. A felhőzet megfigyelése. Az »Időjárás« II. 1898. (263-271. o.)
2) P. Fényi Gyula S. J. A napsütés napi menete Kalocsán. U. o. 298—302. o.).
3) Fraunhoffer Lajos. Megjegyzések Fényi Gyula S. J. »A felhőzet megfigyelése«

című cikkéhez U. o. (303-304. o.>
4) P Fényi Gyula S. J. Napsütési megfigyelések Kalocsán 1898—1913-ig. U. o.

XXIX. 1925. G05 109. o.)
b) Dr. Réthly Antal Temesvár napfénytartamának viszonyai 1900—1911. »Ter

mészettudományi Füzetek« XXXVI. 1912. Temesvár.

Nagy csapadékmennyiségek rövid idő alatt.
Valamely vidék csapadékviszonyainak megismeréséhez a leesett csapadék 

mennyiségének és gyakoriságának ismeretén kívül még az időegység (óra, perc) 
alatt leesett eső mennyiségét, azaz annak »hevességét« — intenzitását is 
tudnunk kell.

Csapadékintenzitás hevesség, sűrűség elnevezésen értjük az időegység 
alatt lehullott esőmennyiséget. Például 30 perc alatt 335 mm eső esett, akkor 
ennek az esőnek a sűrűsége (intenzitása) 38 o : 30 =  1 28 mm/min. A csapadék- 
mennyiség tehát a következő képlettel fejezhető ki H =  I . t, ahol /  az 
1 percben leesett csapadék és t a percek száma.

Tapasztalás szerint az intenzitás nagysága az időtartammal fordított arány
ban van, azaz mennél hjsszabb ideig tart az eső, annál kisebb annak a 
hevessége, illetve intenzitása.

Symons foglalkozott 1898-ban a »British Rainfall«-ban az eső sűrű
ségének meghatározásával. Kétféle sűrűségű esőt különböztet meg: a) átlagosat 
és b) rendkívülit.
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Átlagos sűrűségűnek nevezi azokat az esőket, melyek az alábbi táblázat 
értékeit el nem érik.

I. táblázat. Tafel I.

I d ő ia t a m 15«* 3 0 m 4 5 m 6 0 m 1 2 0 m

A  le e s e t t  c s a p a d é k  m e n n y is é g e  m m  . 19 3 2 41 4 4 51

S ű r ű s é g  ( in te n z itá s )  m m  . . .  . . . . .  .  . . 1 -27 1-07 0 ’91 0 ’71 0 -4 3

Rendkívülinek nevezi azokat, melyek a fenti táblázat értékeit túllépik.
A német évkönyvek 1891 óta Hellmann bevezetése szerint szintén 

kétféle esőt különböztetnek meg. Az átlagos vagy mondjuk, igen gyakran 
előforduló sűrűségű (intenzitású) esőket nem tüntették fel külön, ellenben azokat, 
melyek az alábbi II. táblázat értékeit elérték vagy meghaladták, mint rend
kívüli esőket részletes táblázatban foglalták össze.

II. táblázat. Tafel II.

I d ő ta r ta m  p e r c 1 - 5 6  —  15 1 6 — 3 0 31  — 4 5 4 6 - 6 0 61 — i 2 u 1 2 1  —  1 8 0 1 8 1 — 2 4 0

P e r c e n k in t  
le g a lá b b  m m . 1 - 0 1 0 -8 7 0 -61 0 -51 0 -4 1 0 -31 0  2 1 0  1 1

A német évkönyvek alapián a m. kir. Meteorológiai és Földmágnességi 
antézet évkönyvei (lt.06—1916) is külön tüntetik fel azokat az esőket, melyek 
I II. táblázat értékeit el éri k, illetve meghaladják.

I. Nagy 1
II. ritkán előforduló ê k ™enn>;iseg.e

III. nagyon ritkán előforduló j U P' kozot‘-
4. ábra.
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Az angol évkönyvekben (»British Rainfall«) 1908. óta a rövid idő 
(5 perc—2 óra) alatt leesett csapadékmennyiségek négy csoportba vannak 
osztályozva. Ezen négy osztály a következő: a) gyakran előforduló sűrűségű 
(intenzitású), b) nagy sűrűségű, c) ritkán előforduló nagy sűrűségű, ű^igen ritkán 
előforduló rendkívüli sűrűségű csapadék.

Ezt a négy csoportot grafikus ábrázolásban három görbe választja el 
egymástól (1. 4. ábra.).

A fenti görbék számértékeit az alábbi III. táblázat tünteti fel.

III. táblázat. . Tafel III.

Időtartam perc 6 10 15 20 : 30
1 1 1

1 ' I ■ 1 |. i40 50 60 90 | 120 150 180 210 240

a leesett csap. mm 5*0 7-5 107 13-3117-5 20-5 23‘0 2o‘0 28’8 30‘8 32'8 34'8 36 8 38-8
I. görbe csapadék

— -------- mmperi 0-83 0-75 0-71 0-66 0‘58 0'51 0‘46 0’41 04>2 0'25 0'22j049 047
1 i i 1 0-16

II "őrbe a leeset* c s a P- m m 10-8Ő6-3 21-8 26-5,33'8 38 5 41-8 43-8 47-3 48-5 49’8 51*0 52-3 53-5
sűrűség mm 1-80 1-63 1-4511-38 1 13 0-96 0’84 073|0-ü3|0-4oj0'33 0'28 0 25 0-28

III görb® a ^e e s e ^  c s a P- m ra 16-5 25-0 33-3j3«-5 50-0 56-5 60"5 62'5 65'0 66'3 67‘5 68-.s 70-0 71-5
sűrűség mm 2-75|2-5u 2-22 1*98 1 -67 1 *41 1 -214-04 0-72|0'55 0'45 0'38 O'333-dO

i í 1 I í 1 1 1 1 |

A fenti 4. ábrán látható görbéknek megfelelő sűrűségek az 5. ábrán 
láthatók.

5. ábra.



Ha valakinek a fenti III. táblázatban feltüntetett értékeken kívül még 
közbeeső értékekre van szüksége, akkor azokat az alábbi képletek segítségével 
könnyen kiszámíthatja.

Mint fentebb láttuk, a leesett csapadék mennyiségének egyenlete: 
H  =  11. Ezen képletben a /  nagysága az eltelt idővel fordított arányban van. 
Azaz mennél nagyobb a t annál kisebb az /.

Ha a Ár-ik perc sűrűségét /k -val, az m -ik percét Im -mel jelöljük, akkor 
a két sűrűség között a következő összefüggés áll fenn.

m—k
lm =  Ik ak, m ebből ak) m

m-k

Az a egy oly egységnél kisebb szám, melynek értékét a k, és m perc 
között állandónak vehetjük. Ha most a k  és m perc közötti / perc sűrűségére 
van szükségünk, akkor

1—k
II =  Ik ak, ni

A leesett csapadék mennyisége:
1—k

H| =  1 . Ik ak; m

Mennél közelebb fekszik a k  az m -hez, annál jobban megegyezik az 
/ percre kapott érték a fenti tapasztalati görbék adataival.

Felmerül az a kérdés, hogy érdemes-e nekünk ilyen nagy sűrűségű 
esőkkel behatóbban foglalkoznunk. Előfordulnak-e ilyenek hazánkban, s ha 
igen, úgy milyen gyakran.

Ennek felderítése céljából összeállítottam a m. kir. Meteorológiai és 
Földmágnességi Intézet 1905—1916-os évkönyvei alapján az egyes években 
észlelt legnagyobb csapadéksűrűségeket. Ezeket részletesen a IV. táblázat 
tünteti fel.

IV. táblázat. Tafel IV.

Min. 1906 1907 1908 1909 1910 1911 1912 1913 1914 1915 1916 Max.

1— 5 perc . . . 1-01 4-00 3-60 3-48 3-03 4-85 4-12 3-85 3-20 4-60 3-10 1-38 4-85
6— 15 » . . . 0-87 3-80 2-84 2-42 2-68 275 3-62 2-93 3-16 2-80 1-83 0-56 3-62

16— 30 » . . . 0-61 2-32 1-47 1-60 2-43 2-53 3'29 2-83 2-09 2-66 1-41 0-63 3 29

31— 45 » . . . 0-51 1-53 l'3ó 2-10 1-00 1-41 1-21 1-87 1-84 1-47 1-49 0'85 2-10
46— 60 » . . . 0-41 1 13 1-06 1-43 1-15 1-01 1-08 1-34 1-29 106 1-33 0-61 1-43
61—120 » . . . 0-31 0-88 0-82 0-89 0-76 1-03 113 1-38 0-85 099 0-77 0*35 1-38

Ezen adatok alapján nem tudjuk megszerkeszteni az 1906-1916. években 
észlelt legnagyobb sűrűségű csapadékok görbéjét, mert ha az alsó időhatárt 
vesszük, akkor alacsony, ha a felsőt, akkor magas értékeket kapnánk. A helyes 
adatokat akkor kapjuk, ha az észlelés időtartamát vesszük, nem pedig azt az 
az időközt, melybe az beletartoznék.
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A tényleg eltelt idő alapján összeállított legnagyobb csapadéksűröségek 
a fenti 11 év folyamán a következők voltak:

5m át^percenkint 460  mm
15™ » » 3 6 2 »
20™ » » 3 2 9 »
65™ » » 1 38
82™ » » 1 1 3 »

(1914) Nagykáta (Pest.) 
(1911.) Bisztratelep (Szeben.) 
(1911.) Angyalos (Háromszék.) 
’(1912.) Lovrin (Torontál.) 
(1911.) Verespatak (Alsó-Fehér.)

Ezen öt ponton keresztül meg lehet szerkeszteni az eddig rendelkezé
sünkre álló tizenegy esztendő alatt észlelt legnagyobb csapadéksűrüségek felső 
határának görbéjét, mely az 5. ábrán eredményvonallal van kihúzva.

Meg kell jegyezni, hogy a fentebbi IV. táblázat adatai észlelőktől, nem 
pedig önjelző készülékektől (ombrográf) származnak.

Első pillanatra úgy tűnik fel, mintha a fenti adatok mind kevésbbé 
megbízható adatok volnának. De ha összehasonlítjuk a »British Rainfall;<-ban 
feltüntetett önjelző készülékek adatait az észlelők által beszolgáltatott adatokkal, 
akkor azt látjuk, hogy a rövid ideig tartó esőzéseknél az önjelző műszerek, 
a hosszabb ideig tartó esőzéseknél az észlelők által szolgáltatott adatok adnak 
magasabb értékeket.

Rövid ideig tartó nagy csapadékok sokszor igen tekintélyes károkat 
okoznak, mert sokszor oly nagy tömegben és rövid idő alatt zúdulnak le, 
hogy még a megmunkált talajt sem képesek 5— 10 cm.-nél mélyebben beáz
tatni, hanem a lejtők irányát követve a völgyeket elöntéssel, beiszapolással 
fenyegetik.

Hogy az egyes talajok mily mennyiségű esőt képesek visszatartani, arra vonatkozólag 
hazai kísérletek állnak rendelkezésűnkre. Ezeket a kísérleteket, illetőleg számításokat 
Kenessey Béla miniszteri tanácsos a »Vízügyi közlemények« 1928. Vil—XII. számában 
ismerteti, melynek idevonatkozó részletét bemutatom.

»Azt, hogy a leesett csapadék beszivárog-e a talajba, a következő tényezők hatá
rozzák meg:

1. a lejtési viszonyok .................-.................  <xt
2. a talaj vízáteresztő képessége............-  — a2
3. a terület kultúrállapota ........ ............. -  a3

a lefolyási tényező a — ax +  a2.+ a:!
/. A lejtési viszonyok tényezői:

a)  ha az oldal hajlása ^  35°/o'n^ ’ a^ or cíi =  0'22— 0 30

b) » » » » ^ \ \ J l  » » » === 012—0*20
c) » » » » 3'5°/o » » » = 0  06—O'IO
d )  » » » » < 3'5°/o » » » =  001-005

2 . A z  á le re s z tő  k é p esség  ré sz té n y e ző i:

a ) igen vízzáró talajon — -..................  «2 — 0-22—0 30
b) közepes áteresztő talajon ................. -  » =  0*12—0*20
c) áteresztő talajon ....................... - — » =  0*06—010
d ) igen áteresztő talajon................ -  — » =  0*03—0 05

3. A terü le t k u l tú r á lla p o ta :
a) kopár szikla ____ — — — — — — — — — «3 — 0'22 0*30
b) rét, legelő ........... -  — — — ... — —  — — * ~  017—0 25
c) feltört kultúrtalaj és erdő ... - ------------------------ » — 0 07—0 15
d) zárt erdő, laza hordalék, köves, homokos sivárság—
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Ezen adatok alapján a legkedvezőtlenebb körülmények esetében a leíolyási tényező 
«max =  0-30 +  0 30 +  0-30 =  0 90

a legkedvezőbb esetekben
Címin =  0-01+ 0-03+0 07 =  o -ll.

Az árvízszámításoknál ezeken kívül még figyelembe kell venni a vízgyűjtő terület 
nagyságát, valamint a csapadék időtartamát is, mert ezen két tényező növekedésével csökken 
a sűrűség.

Hazánkban elég gyakoriak az olyan heves esők, melyek a II. táblázatban 
feltüntetett sűrűségeket meghaladják. Ezen nagy intenzitású esők leggyakrabban 
csak kis területre terjednek ki.

V. táblázat.

1 9 2 5
k e le t

J e l. Á llo m á s

S ta t io n

V á r m e g y e

K o m ita t

V I. 1 3. * B o d v a r á k ó A b a ú j -T o r n a

V II. 16 . V a r ja k p u sz ta S o m o g y
R á k s i »

* S o m o g y s z e n t im r e »
*  * R in y a k o v á .'s i »

V II. 17 . * S o l t  v a d k e r t P e s t

*  * M e z ő k ö v e s d B o r s ó d
B o r s ó d b o g á c s »

V II. 18 . *  * A ls ó n é m e d i P e s t
* M ak ó C sa n á d

V II. 2 2 . B u d a p e s t -Z u g ló P e s t
* N o g r á d N o g r á d

G ö d ö l lő P e s t
K á p o s z tá ^ m e g y e r »

V II. 2 3 . K e s z th e ly Z a la
* Z a la e g e r s z e g »

V II. 2 5 . * A b a ú j s z á n tó A b a u j -T o r n a
* B é la p á tfa lv a B o r s ó d

*  * H á m o r »

V II. 3 1 , *  * S z e n tg o t th a r d V a s

V III. 2 . *  * T á p io s z e l e P e s t

vnr. 2 i. P u s z ta lá n c V a s
* K ő s z e g  *

*  * H e g y e s h a lo m M o so n

IX . 2. * V a r ja k p u sz ta S o m o g y
S z e p e tk Z a la
K e s z th e ly »
B örön d

* S ió fo k V e sz p r é m
G ö r b ő p in c e h e ly T o ln a
D u n a fö ld v á r

V

Tafel V.
a  -  
£ £ 6

4sS 5 A-<D O £ .2 :ci fcß -e M e g j e g y z é s
C

sa
pa

i
ös

sz
e:

N
ie

de
r

m
m

S-HC3 a)
-O g
2  a

s §
£ 2

A n m e r k u n g

5 0 -6 8 0 0 -6 3 H e ly i  z iv a ta r .

2 7 -4 6 0 0 ’4 2 )
4 2 -6 1 5 0 0 2 8 ( A z iv a ta r  k ite r je d é s e
4 9 -5 1 5 0 0 -3 3 I k b . 4 .8 0 0  k m 3.
9 3 -0 1 3 5 0 't)9 j
3 7 -2 3 5 1-06 -a. H e ly i  z iv a ta r .

5 7 -4 3 0 1-91 \  7 0 0  k m 3 te r ü le te n  2 0

2 4 -2 5 0 0 -4 8 /  m m -n é l  tö b b  e s ő  e s e t t .

6 3 -0 4 5 1-40 H e ly i  z iv a ta r
4 M 120 0 -4 0 » »

1 2 '9
m - o
2 7 '5
2 3 -4

15
12
9 0
7 5

0-86
1-58
0 -3 1
0 -3 2

J 2 .6 0 0  k m 3 t e r ü le te n  
> 2 0  m m -n é l  tö b b  e s ő  

e s e t t

3 4 6
5 2 -0

4 5
4 8

0 -  77
1- 0 8

^  1  15  d k g r o s  jé g s z e m e k

4 3 -1 4 0 1 -0 7 j 7 .0 0 0  k m 2 te r ü le te n
66’0 2 4 0 0 2 7 ✓  4 u  m m -n é l  tö b b  e s ő
9 2 7 3 3 0 0 -2 8 J e s e t t .

8 0 -5 3 1 0 0 -2 6 H e ly i  z iv a ta r .

7 0 -5 1 0 5 0 -6 7 \  Csanádot kivéve, az egész  
/  országra kiterjedt,

3 3  0 120 0 -2 8 j 3 .5 0 0  k m 3 te r ü le t e n
60-1 1 7 5 0 -3 4 > 2 0  m m -n é l  tö b b  e s ő
92 -1 9 3 0 -9 9 J e s e t t .

3 8 5 3 0 1 -2 8 1
2 8 '5 5 0 0 -5 7
4 2 -3 6 0 0 -7 0 1 7 .2 0 0  k m J te r ü le te n  

J 20 m m -n é l  tö b b  e s ő  
1 e s e t t .

2 4 -8 120 0 21
4 2 1 5 0 0 -8 4
2 5 -3 5 0 0 -5 1
2 9 -9 1 3 5 0 -2 3

1
)



A megelőző összeállításban az 1925. évben észlelt azok az átlagosnál 
nagyobb sűrűségű csapaoékok vannak feltüntetve, melyek a III. táblázat II., 
illetőleg III. görbéjének határértékéit meghaladják. A ritkán előforduló nagy 
csapadékok (II. görbe) *-gal, az igen ritkán előfordulók (III. görbe) **-gal 
vannak megjelölve. A megjegyzés rovatban az egyes zivatarok területe, kiter
jedése van feltüntetve.

Nagy intenzitású csapadékok megfigyelését az időtartam pontos meg
jelölésével 1925. év folyamán csak ö8 állomáson végezték, ami az akkori 
hálózatnak 23%-a. A b8 állomás vármegyénkint a következőkép oszlott el:

Dunántúlon: Baranya 1, Győr-Moson-Pozsony 4, Bsztergom-Komárom 3, 
Somogy 8, Tolna 5, Vas 5, Veszprém 1, Zala 5.

Az Alfóldön: Békés 2, Csanád-Arad-Torontál 1, Hajdú 5, Pest 10, 
Szabolcs 3, Szolnok 1.

Északi dombvidéken: Abaui 3, Borsód 4, Heves 3, Nógrád 1, Zemplén 3.
Ami pedig az időbeli eloszlást illeti, a nagy csapadékok 1925. év egyes 

hónapjaiban következőkép oszlottak el :

VI. táblázat. Tafel VI.

1 9 2 5 . IV . V . VI. VII. VII [. IX .

H á n y  e s e tb e n 1 6 5 13 4 1

H á n y a d ik á n  . . 9 2 , 3 ,  6 , 11 , 
12, 2 8

2 , 1 3 , 14 , 17 , 
2 5

8, l o ,  11 , 13 , H l, 
1 7 , 18 , 2 0 ,  2 2 , 
2 3 , 2 5 , 2 8 ,  31

2 , 9 , 2 1 , 2 5 2.

A nagy intenzitású csapadékok megfigyelésére és pDntos feljegyzésére 
nagy súlyt kell helyeznün-c, mert a rövid idő alatt lehullott csapadékok meg
mérése es az időtartam feljegyzése nemcsak tudományos szempontból fontos, 
hanem nagy gyakorlati jelentőséggel is bír. Árkok, átereszek, hidak, csatornák 
méretezésénél a tervezőnek elkerülhetetlenül szüksége van az esősürűség 
adataira, miért is ezt a kis munkatöbbletet újból a Meteorológiai Intézet 
munkatárséinak szíves figyelmébe ajánljuk.

A csapadékutasításnak erről szóló pontja így hangzik: »Felkérjük az észlelőt, hogy 
valahányszor nagyobb csapadék esik (zivatar, felhőszakadás, jégeső stb.) az eső kezdetének 
és megszűnésének idejét pontosan figyelje meg és az ezen idő alatt esett csapadékmennyi
séget külön mérje meg s úgy az időt, valamint a mért csapadékot a havi kimutatás meg
felelő rovatába és napjára jegyezze be. Az így megmért csapadék, a később még netalán 
mérendő csapadékmennyiséggel együtt adja az illető nap csapadékmennyiségét, melynek 
számadata a kimutatás megfelelő rovatába írandó.«

Suiyok Zoltán.

Kérelem. Bizalommal fordulunk tagjainkhoz, hogy ne csak anyagilag támogassa
nak a tagdíjak mielőbbi befizetésével, hanem szellemileg is, közlemények, cikkek, tanul
mányok szíves beküldésével.



A Haynald-obszervatórium félszázados jubileuma.

Kalocsa fenkölt emlékű érseke, Haynald Lajos a természettudományok iránt 
nagy érdeklődést tanúsított és annak egyik ágát maga is nagy sikerrel művelte. Gyűj
tötte a növényeket, azokat nagy pedántériával rendezte és korában Európa egyik 
legszebb herbáriuma az övé volt. Emlékét ezzel a szép és értékes gyűjteménnyel, 
amelyet a Nemzeti Múzeumnak ajándékozott, is megörökítette a természettudomá
nyok terén. Azonban nemcsak a botanika művelői gondolnak rá szeretettel, hanem 
nagy érdeklődést tanúsított a csillagos ég iránt is, sőt érzéke volt a meteorológia 
iránt is. Ennek a nagy érdeklődésnek köszönhető az, hogy Kalocsán csillagdát alapí
tott. Eredetileg nem is az volt a terve, hanem saját érdeklődése kielégítésére akart 
egy távcsövet, amelyet kérésére Schenzl Guido, a Meteorológiai Intézet első igazga
tója Merznél Münchenben meg is rendelt. Azonban a megérkezett műszer nagy és 
kényelmetlen volt ahhoz, hogy azzal az érseki palota ablakából meg lehessen figyelni 
az eget, ezért odaajándékozta a kalocsai gimnáziumnak. így lassan mind több és több 
dologra volt szükség, egy forgatható kupola, majd egy passzázs-műszer, pontos csilla 
gászati órák, szóvai mindenre, ami egy szerény kis csillagdához kell. S minderre sokat 
áldozott a nemes érsek, sőt alapítványt is tett a csillagda fenntartására. Ennek az első 
ajándékozásnak immár 50 esztendeje és ezt a félszázados fordulót ünnepelte meg a 
Haynald-Obszervatórium 1928. október 16-án. Az ünnepélyen jelen volt maga a kul
tuszminiszter, dr. Klebelsberg Kunó gróf, dr. Korniss Gyula államtitkár és dr. Tass 
Antal, a Konkoly-alapítványú csillagda igazgatója kíséretében. A gimnáziumban üdvö
zölte a minisztert, mint a magyar közoktatás és tudományos kutatás legfőbb őrét 
P. Jablonkay Gábor rektor.. A miniszter válaszában reámutatoit arra a nagyszerű 
kultúrmunkára, amelyet a Jézus-társaság tagjai kifejtettek Magyarországon, nemcsak 
az oktatás, hanem nagyrészt a tudományok művelésének terén is. Kérte a rend tag
jait, hogy legyenek folytatói a XVIII. századbeli jezsuiták munkájának, akik több 
tudományágat honosítottak meg hazánkban .

A csillagdában P. Angehrn Tivadar S. J. atya fogadta a minisztert és gróf Zichy 
Gyula érseket illusztris kíséretükkel. A csillagda bejárásakor a nagy kupolában meg
tekintették a nagy refraktort, mely már a mai kultuszminiszter bőkezűségét dicséri. 
Itt eldöntötték azt, hogy a nagy műszer fölé új megfelelő toronyra, illetve kupolára 
van szükség és a miniszter kijelentette, hogy annak költségeit (38.000 pengő) részben 
vállalja. Örömmel állapíthatjuk meg, hogy a miniszter nagylelkűségének megvolt a 
megkívánt eredménye, mert a kupola költségeinek másik fele ugyancsak előkerül, a 
kalocsai nagylelkű adakozók áldozatkészsége folytán.

A jubileum alkalmából P. Angehrn Tivadar szép előadást tartott, amelynek 
tárgya dicső emlékű elődjének P Fényi tudományos munkájának méltatása volt, mert 
ma bárki tartson tudományos előadást a „Protuberanciákról“, azt nem teheti meg 
anélkül, hogy a legnagyobb elismeréssel ismételten meg ne említse azt, amit e téren 
P. Fényi tett.

Az elmúlt félévszázad alatt a kalocsai csillagdának több tudós igazgatója volt, 
akik értékes közleményeikkel és évkönyveikkel ismertté tették a magyar csillagásza
tot és ma Kalocsa nevét mindenütt, ahol a föld kerekségén asztronómiával foglalkoz
nak, tisztelettel ejtik ki, mert egyike azoknak a tudományos intézeteknek, amelyek 
mindenkor nagyot és maradandót alkottak.

A csillagda első igazgatója a kitűnő P. Braun Károly volt, aki 1878—1884-ig 
vezette az intézetet és tulajdonképen ö volt annak igazi lelke és megalapítója. Kalo
csán már ő kezdette meg a napfoltok megfigyelését. Utóda P. Hüninger Adolf volt, 
aki azonban csak 1884—1885-ben állott a csillagda élén. Ö alatta egyesítették a csil
lagdát a meteorológiai állomással, amely már 1870. óta működött. A csillagda arany
korszaka csak ezután következett. Szerencsés kézzel megválasztva: P. Fényi lett
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1885-ben a csillagda igazgatója és annak élén maradt 1913-ig. Az ő működése a Nap 
fizikájának megismerése körül rendkívül jelentős volt, és igazán három Jezsuita atyá
nak az érdeme főképen, hogy ma a protuberanciákat és a napfoltokat annyira ismerjük, 
ezek: P. Scheiner, P. Secchi és P. Fényi

Fényi működéséről itten bővebben megemlékeznünk felesleges, kétségtelen azon
ban, hogy az ő nevéhez fűződik a csillagdának világhírűvé való válása. Utódja 1913-ban 
P. Angehrn Tivadar S. J. atya lett, kinek már csak az a feladata, hogy a tradíciónak 
megfelelően vezesse és fejlessze tovább a csillagdát, amelynek már eddig is olyan 
szép sikerei voltak.

A csillagda 50 év alatt nagyot és szépet alkotott. Mindenfelé elterjedt a híre. 
Most, amikor ünnepelni jöttek össze, csendben történt az, szerényen, annyira szeré
nyen, hogy még mi meteorológusok sem tudtunk róla, pedig évtizedes közös munka 
fűz; a csilagdához. Méltó volt a munka ahhoz a rendhez, amely a természettudomá
nyok fejlesztése terén hazánkban sokat és nagyot alkotott. Méltóan szerény volt az 
ünnep, amelyet talán csak éppen azért tartották meg, mert hiszen meg nem tartani, 
meg nem ragadni az alkalmat arra, hogy a legilletékesebbnek figyelme a csillagda felé 
forduljon, talán mulasztás lett volna a tudományos kutatás érdekei ellen. Mert a korral 
haladni kell, a csillagdának is fejlődnie kell, újabb és újabb dolgokra van szüksége és 
jól tudjuk, minden memorandum stb. helyett sokkal többet tesz egy nyílt szemű és 
megér ő miniszter látogatása, különösen ilyen alkalommal, amikor azok, akik részt- 
vettek az ünnepélyen, okvetlen átérzik az ünnep fenségességét és komolyságát.

Dr. Réthly Antal.

A fagykárok ellen való mesterséges védekezésről.x)
Fagyveszély elhárítása a hideg levegő célszerű cirkuláltatása útján.

18. §. A fagyveszedelmes hideg levegő nagyobb sűrűségénél fogva a lehető leg
alacsonyabb helyzetet igyekszik elfoglalni. Ezt a sajátságát arra használhatjuk fel, 
hogy a leginkább féltett növénykultúrákat megkíméljük ettől a veszedelmessé válható 
vendégtől. Mindenekelőtt az ültetésnél arra kell törekednünk, hogy ezek a növények 
ne (a múltkori közleményben ismertetett) fagyzug helyekre kerüljenek, hanem ellen
kezőleg olyan helyet kell számukra kiválasztanunk, ahonnan a lehűlt levegőnek valami 
lejtőn vagy pártosságon keresztül alkalma legyen lefolynia.

A már meglévő és esetleg a most érintett szempontból kedvezőtlen fekvésű 
növényzetet azonban szintén oltalmazni tudjuk az úgynevezett levegődrainage meg
felelő szabályozásával; éspedig ebben az irányban kétféle ii tézkedést tehetünk. Az 
egyiket maguknak a fagyzugoknak a feljavítására, a másikat pedig a kevésbbé kedve
zőtlen fekvésű helyek levegődrainage-folyamatának előmozdítása érdekében.

19. §. Hogy a most röviden vázolt két intézkedés lényegét jobban megvilágít
hassuk, legyen szabad bevezetni a pozitív és negatív levegődrainage fogalmát. A csen
des sugárzási éjszakákon ugyanis, miként láttuk, a levegő lehűlése minden egyes 
helyen bizonyos finom levegőcirkulációt indít meg, amelyet általában a „természetes 
levegődrainage“ kifejezéssel jelölünk. Valamely hely természetes levegődrainage- 
folyamatát már most pozitívnak fogjuk nevezni, ha ez a curkuláció az illető helyet a 
lehűlt levegő'ől megszabadítja. Ellenben negatív lesz, ha ez a cirkuláció máshonnan 
egyre több lehűlt levegőt szállít az illető helyre és azt ott feltorlasztja.

i) A Duna-Tiszaközi Mezőgazdasági Kamara által jutalmazott pályamunkából 
szemelvényként közölt részletnek a folytatása. (L. az Időjárás 1928. május ]umusi, 
valamint július—augusztusi füzetét.)
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Azok az intézkedések mármost, amelyeket valamely hely levegődrainage-viszo
nyainak szabályozása céljából foganatosítani kell, aszerint alakulnak, hogy az illető 
helyet pozitív vagy negatív természetes ievegődrainage jellemzi-e.

20. §. A természetes pozitív levegődrainage által jellemzett helyek védelme 
érdekében csupán arra kell törekednünk, hogy ezt a kedvező levegőcirkulációt még 
mesterségesen is fokozzuk.

1. Ezt a célt szolgálják mindenekelőtt a drainage-árkok, amelyek a lefelé tartó 
hideg levegőnek síma és gyors utat nyitnak.

2. Egy másik beavatkozás, amely a kedvező levegődrainaget élénkíti, abban áll, 
hogy a lejtős terület alsó részén tüzekkel melegítjük a levegőt. Ez a fogás ugyanis a 
(leereszkedés révén mái adiabatice is felmelegedő) levegőt emelkedésre kényszeríti, 
és az így előállt levegőritkulás serkentőleg hat a feljebb lévő hideg talajmenti levegő 
leáramlására. Ilyen módon sokkal gyorsabban sikerül a hideg levegőt a talajról le- 
szivain,, mintha a leáramlást csupán a sűrűségnövekedésből származó lefelé csúsztató 
erőre bíznók.

3. Végül célszerű a megvédendő lejtős terület alsó határáról minden akadályt 
eltávolítani, amely a levegő leözönlésének útját állani képes. Ebben a tekintetben 
kivált az olyan, gyakran csak néhány deciméter magasságú akadályok jönnek tekin
tetbe, amelyek közvetlenül a talaj felett foglalnak helyet. így sűrű sövényeket, kő
falakat nem szabad itt megtűrni, hanem helyettük ritka fém- vagy fakerítést kell alkal
maznunk.

21. §. A természetes negatív levegődrainage-t mutató helyet a fagy ellen úgy 
kell védelmezni, hogy ezt a cirkulációs folyamatot meggátolni igyekszünk. Az ilyen 
helyen tehát kísérletet kell tenni az előbb említett tervvel, hogy a felgyülemlő hideg 
levegői árkokkal valahová elvezessük. Ha azonban ez a terv nem valósítható meg, 
akkor a hideg levegő odaérkezése elé kell akadályokat gördíteni. Miként tudjuk, fagyos 
éjszakákon a szabad légkör viszonylag meleg, és Jgy a veszedelmes hideg levegő nem 
az ennan való leereszkedésből ered, hanem a talaj mentén lehűlt és lejtő mentén le
bocsátkozó levegőtömegekkel van dolgunk. Ezek érkezését azonban úgy lehet meg
nehezíteni, hogy a féltett terület felső határán élő sövényeket, vagy kőfalakat létesí
tünk. Gyakran már néhány deciméter magasságú kőfaltól nagy eredményt várhatunk. 
A lecsúszó hideg levegő ellen úgy is védekezhetünk, hogy a megóvandó növényeket 
megfelelő védőburokka! vesszük körül. így Amerikában függönyökkel és sűrű hálók
kal védik a fagyzugokat, az eperágyakat pedig vízzel árasztják el a veszedelmes 
éjszakai órákra.

A vizet egyébként még másféle módon is fel lehet használni a negatív levegő
drainage rneg'ékezésére, nevezetesen alkalmasan elhelyezett hőtároló vízfelületek léte
sítése útján. Erről a kissé költségesebb eljárásról ennek az áttekintésnek a végén 
teszünk említést.

22. §. Az elmondoUakbó* kitűnik, hogy nagyobb gyümölcsös területeknek a fagy 
ellen való megvédése céljából nagyon kívánatos az illető terület levegődrainage viszo
nyait tanulmányozni. J. C. Alter amerikai búvár azt ajánlja, hogy az oltalomban 
részesítendő területről gondos térképet készítsünk, amely nemcsak a legcsekélyebb 
domborzati vonásokat ic a legpontosabban tűn esse fel, hanem számos éjszakai mérés 
alapján egyúttal megmutassa az éjjeli hőmérsékletnek átlagos eloszlását is a kérdéses 
területen. Ha ilyen alapos és szeretetteljes tanulmánnyal megismertük a védendő terü
let helyi viszonyait, akkor az óvóintézkedések megtételére sokkal biztosabb alappat 
rendelkezünk, mint az a birtokos, aki előtt tulajdonának eme sajátos viszonyai idegenek.

Amerikában egyébként arra használják fel ezt a körülményt, hogy a védőeljárá
sok gazdaságos időpontban való alkalmazását biztosítsák. Minthogy a túlkésői be
avatkozás már hiba, a túlkorai pedig felesleges és nagy kiadásokat okoz, a helyes 
időpont kitűzése igen fontos feladat. Ennek megoldására C. H. Matson azt ajánlja,



hogy a területnek leghidegebb részét kell figyelemmel kísérni, s mihelyt itt a kár
veszedelem bekövetkezik, üzembe kell helyezni a fűtőberendezéseket.

F agy megelőző eljárások a légköri diathermanzia megrontása alapján.

23. §. Az éjjeli lehűlés elkerülése végett a légkör hőátbocsátó képességét igye
keznek egyes eljárások mérsékelni. Ilyen mindenekelőtt az az eljárás, amely apró 
homok- és porszemeket hint szét a levegőben. A légköri diathermanzia leküzdésének 
ez a módja kevéssé ismert ugyan, de enyhébb fagyok esetében teljesen kielégítő.

Sokkal elterjedtebb azonban a légköri diathermanzia rontásának az a módja, 
hogy füstfelhőket képeznek, amelyeknek a kisugárzás útját elzáruiok kellene. Bárha 
a Weather Bureau gondos vizsgálatai kiderítették, hogy ilyen módon legfeljebb 
10 százalékkal lehet csökkenteni a sugárzási hőveszteséget, a füstgerjesztő eljárások 
még mindig nagy kedveltségnek örvendenek. Mindenesetre kétségtelen, hogy ez a 
10%-os hömegtakarítás gyakran már megment a komolyabb fagykároktól. így érthető, 
hogy pi. C. C. Teaugue, a jeles kaliforniai citrom-szakértő, valóságos elragadtatással 
nyilatkozik a füsttel védekező eljárásokról. (Pacific Rural Press, 1911. január
13-iki szám.)

A használatos fűtőberendezések között több van, amely oly sűrű füstöt termel, 
hogy ebben az irányban is szolgálatot tehet. E kérdés megítélésében azt az álláspontot 
szokták elfoglalni, hogy a közvetlenül növényi eredetű tüzelőszerek füstje sokkal 
becsesebb védelmet nyújt, mint az ásványi anyagok eltüzelése.

24. §. Füstfelhők gerjesztése gyakran a legolcsóbban, sőt minden anyagi áldo
zat nélkül is sikerül a gazdaságokban. Nehezen égő, vagyis minél nedvesebb, növényi 
eredetű anyagok ugyanis kitűnő füstfejlesztő szerek, és a gazdaságokban bármikor 
bőven találhatók. így nedves szalmának, istállóhulladéknak, nedves faleveleknek és 
sza'makötegeknek, friss mohának, vízzel itatott fűrészpornak nagy tömegben való 
elégetése már célra vezet. Hasonló eredménnyel használhatjuk a korhadó fát is, fel
téve, hogy a bomlási folyamat már előrehaladt. Ha pedig ezek a nedves anyagok az 
elmúlt gazdasági év folyamán nem gyülemlettek fel elegendő mennyiségben, vagy mái 
előző fagyveszedelmes éjszakákon felhasználták őket, akkor elegendő közönséges 
tüzelőanyagokat, pl. tűzifát alkalmazni, és erre felül valami igen nedves, éghető 
anyagot helyezni. Fokozhatjuk az eredményt azzal a (már kissé költségesebb) fogás' 
sál, hogy a mondott anyagokat még kátránnyal vagy kevés petróleummai is leönt
jük. Lemström tőzegből készített fáklyákat javasolt fústgerjesztőkül.

25. §. Az imént felsorolt könnyen hozzáférhető füstfejlesztő anyagokon kívül 
külön e célra gyártott fústgerjesztő készítmények is kerülnek forgalomba. Az eddigiek
nek előnye éppen könnyű hozzáférhetőségükben és ebből eredő olcsóságukban van; 
az ezután említendőké viszont speciális sajátságaikban.

Speciális füstgerjesztő szereket első ízben Franciaországban hoztak forgalomba, 
nevezetesen már a múlt század utolsó éveiben. Az évszázad fordulójakor már három
féle ily készítmény szerepelt a francia piacon: a Mortier-féle, a Lestout-féle és a 
Maydieu-fé!e füstölőszer Az elsőt egy Marseilles-i gyárban, az utóbbi kettőt Bordeaux- 
ban állították elő.

Az elsőnek említett „Fumigéne Mortier“ nevű készítmény üzletileg a legismer
tebb és méltán, mert több oly sajátsága van, amely a többi füstképzö anyagokkal 
szemben kitünteti. Elsősorban is megvan az az előnye, hogy a belőle fejlődő sárgás 
színű füst igen sűrű és valóban rossz sugárzásátbocsátó. Ezenkívül ez a fiistfelhc 
nehezen változtatja helyét, úgy, hogy még élénkebb szélben is, az oltalmazandó termet 
felett maradhat, amit a többi füstfelhőkről nem állíthatunk.

A másik két francia készítményt bizonyos kátrányipari melléktermékekből 
állítják elő. Nagyon keveset különböznek egymástól; Méras francia szőlőművelési 
szakember azt találta, hogy a Maydieu-féle preparátum valamivel tovább ég, mint a
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Lestout-féle. Mind a két készítmény a fent említett hátrányokban van a „Fumigéne 
Mortier'-rel szemben. Ezeken kívül megvan még az a hibájuk is, hogy olyan fadobo
zokban kerültek forgalomba, amelyek működés közben előbb-utóbb maguk is tüzet 
fognak. Ha ez megtörtént, a íüstfejlesztő anyag nagy felüieten kezd égni. így a füstölő 
doboz túlgyorsan kimerül, ami aláássa gazdaságos voltát.

2G. §. Különleges íüstképzö tüzelőszert Amerikában is használnak; ilyen az ú. n. 
Griifííh-iéle tüzelőanyag. Ez finomítatlan kőolajba kevert őrlési hulladékokból áll.

Ugyancsak Amerikában alkalmaztak különböző vegyi anyagokat is a íüstkéu- 
zésre, így elsősorban az égő fehér foszfor füstjével folytak kísérletek. Ezt a sűrű 
füstöt már a világháborúban használták mint palástoló szelt a hadmozdulaiok eltitko
lására Ez a füstölő szer elvben bevált ugyan, költségei azonban elriasztóak. A többi 
kémiai füstölő szerről elég megjegyeznünk, hogy a fehér foszfor a vegyi füstfejlesztők 
sorában még a legolcsóbb anyagként szerepel.

27. §. A védőfüstök módszerét, válamint a füstöléssel járó fűtőberendezések 
alkalmazását sokan azért kifogásolják, men a keletkező füst és korom állítólag meg
támadja a növényzetet. Mai tudásunk szerint ez az álláspont jogosulatlan, mert nincs 
megbízható adatunk arra nézve, hogy ezek a hatások valóban kárt okoztak volna.

Kétségtelen azonban, hogy a sűrű védőfüst higiénikus és kényelmi szempontok 
ból kifogásolható. Délkaliforniában ez a panasz többször bíróság eié is került, sőt 
arról is volt szó már, hogj a füstölőszerek alkalmazását törvényhozási úton ti 1 tsák 
meg. Ennek a bonyodalomnak azonban előbb-utóbb a fagyvédelmi technika fejlődése 
fogja útját állani. Újabban ugyanis a melegítésre helyezik a fősúlyt, sőt a füstpalást 
oltalmáról már-már teljesen le is mondunk. így a modern fűtőberendezések abban az 
irányban fejlődnek, , hogy működésükkor mentői kevesebb kellemetlen égési termék 
kerüljön a levegőbe. Egyes újabb típusok már csak rendkívül kevés füstöt küldenek 
a levegőbe, úgy, hogy észrevehető füstképződést csak nagy tömegben való alkalma
zásukkor tapasztalunk.

28. §. Végigtekintve a légköri diathermanzia rontásán alapuló eljárásokon, a 
következőket mondhatjuk. A homokhintéssel dolgozó eljárásokról még fenn kell tar
tanunk végleges ítéletünket, mert azoknak a sikerességéről csak újabb ellenőrző kísér
letek alapján nyilatkozhatnánk. A füstgerjesztö eljárások értékét azonban az eddigi 
kutatások eléggé tiszta fénybe helyezték. Kétségtelen, hogy füstképzéssel becses 
védelmet nyújthatunk a gyenge fagyok ellen; viszont a nagyobb fagy veszedelemnek 
ilyen szerény eszközökkel nem izenhetünk hadat. A közvetlen fűtés mindenesetre 
eredményesebb módja a védekezésnek, mint a diathermanziát rontó eljárások, amelyek 
szerény méretű beavatkozások a légköri folyamatok dimenzióihoz képest.

Eljárások, amelyek közvetlen védöburkot alkalmaznak.
29. §. A közvetlen védöburkokat négyféle céllal szoktak a íagyvédelemben alkal

mazni. Védmök kell ugyanis a taiajt és a növényzetet a hőkisngárzás ellen, a negatív 
természetes levegődrainage-t mutató helyeket a hideg levegő beözönlese ellen, továbbá 
a növényzetet a túlgyors fagyutáni felmelegedés ellenében. Végül abszorbeió útján 
szerzett hőkészletüknek a reemissziója révén még hőt is kell átadniok a környezetük
nek. Mindezeket a feladatokat többé-kevésbbé teljesítik a használatos fagyvédőburkok, 
amelyeket a következő csoportosításban szándékozunk ismertetni. A védőburkok egy 
része a talajt és a növényzetet is egyaránt óhajtja oltalmazni; inás részük csupán a 
talajnak, ismét más csoportjuk pedig kizárólag a növényi részeknek a lehűlését óhajtia 
megelőzni.

30. §. A talajt és a növényzetet egyaránt védő berendezések legismertebb alakja 
az üv^gház, amely nem csak mindennemű kedvezőtlen levegődrainage ellen nyújt 
oltalmat, hanem erősen korlátozza a hőkisugárzást is. Az üvegnek szerencsés saját
sága ugyanis, hogy a Napból érkező tiagyfrekvenciájú energiasugarakat átereszti, 
ellenben a hosszúhullámú kisugárzásnak útját állja.
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Az üvegház alkalmazhatósága, költséges volta miatt, igen korlátolt. Ezért 
Amerikában elterjedt eljárás deszkaállványokat építeni, amelyekre gyékénytakarót 
függesztenek. Ez az eljárás is mérsékli a kisugárzást és távoltartja a negatív levegő- 
dr? i>age~t; a nappali besugárzást azonban nem bocsátja át, és így a gyékényeket 
rappaira el kell távolítani. Az egyszerűbb ilyen építmények négy cölöpből állanak, 
amelyek tetejére vízszintes helyzetű gyékénytakaró kerül. G. C. Roedling ilyen eljá
rással még fákat is védelmezett. Azt tapasztalta, hogy célszerű oldalfüggönyöket is 
alkahl azni, valószínűleg azért, mert különben a levegődrainage ellen nem nyerünk 
•ltuirrat.

3Í. §. Külön említést érdemel a keiiös védőlepcl eive
Ismeretes, hogy a megfagyott növényi részek túlgyors felmelegedése nagy 

veszedelem forrása. Tapasztalták azt is. hogy amidőn hirtelen hajnali borulás meg
lassította ezt a felmelegedést, akkor a fagykárok lényegesen kisebbek voltak. Kétség
telen tehát, hogy a reggeli felmelegedés lassításával hasznos munkát végezhetünk.

A védőburkok mindenesetre hatnak ebben az irányban is; ilynemű működésük
nek a fokozása céljából merült fel az a terv, hogy a védendő növényt kettős takaró 
alá kell venni; a két réteg között még védelmező levegőpalást foglal helyet. Az eljárás 
jól bevált; Amerikában még gyümölcsfáknál is alkalmazzák.

32. §. Magát a talajt úgy védjük a hökisugárzás miatt való lehűléstől, hogy ather- 
mán jellegű „ruhát“ (szőnyeget) borítunk reá. Mc Adie szerint nagy papiroshengere
ket kell a gyümölcsösbe készíteni, amelyeket este kihengerítünk, hogy a kisugárzást 
míggátolják, és egyben tárolt melegük reemissziója révén is gyarapítsák a talaj 
hőkészletét. Mások szalmát szórnak a talajra és ezzel akarják azt a lehűléstől megóvni. 
Ennél az eljárásnál is fontos, hogy a védőréteg csak az éjszaka folyamán legyen a 
földön, mert egyébként elzárja a nappali felmelegedés lehetőségét is a talajtól.

33. §. A kizárólag növényi részeket védő eljárások közé mindenekelőtt azokat 
sorozzuk, amelyek bizonyos alacsony növésű növényeket földhányással védenek. így 
pl. főzelékféléket a legkevesebb költséggel úgy védhetünk meg, hogy földdel borítjuk 
el a fiatal növényeinket.

Arizonában újabban olyan eljárást is kidolgoztak, amely fiatal gyümölcsfákat 
és facsemetéket hengeres földdaraboknak köréjük helyezésével véd meg.

Alacsony növényzetet szalmának, szénának reászórásával is védhetünk. így 
kivált elterjedt ez az eljárás a texasi eperkertészetekben, amelyek jó eredménnyel 
védik vele kényes növényeiket.

Nagyon kényes és becses növénypéldányokat ruhába, újságpapirosba is bele
kötnek, de ez az eljárás igen sok időt és fáradságot emészt fel.

Végül említést érdemel egy kevéssé elterjedt, de jól bevált francia eljárás, amely 
a növényre fehér kőport hint. Ez nagyban akadályozza a növényi részek lehűlését; az 
eredmény annál jobb, minél egyenletesebben sikerül a növény zöld részeit belepni a 
fehér porral.

A fagyveszedelem elhárítása a harmatpontnak a veszélyküszöbön túli fölemelése révén.
34. §. Miként jeleztük, a mi viszonyaink közt a harmatpontot lehet annak a 

küszöbnek tekinteni, amelyen alul az éjszakai hőmérséklet alig süllyedhet le. Ezért 
a fagykárok ellen védelmet biztosítottunk, mihelyt sikerült a harmatpontot a veszélyes 
alacsony értékek fölé juttatni. Ehhez a célhoz a levegő nedvességtartalmának a növe
lése vezet el. Az eddig tárgyalt eljárások közül tehát úgy a nedves anyagok elégetése, 
mint a locsolás, ebben az irányban is szolgálják a fagyvédelem ügyét. Van azonban 
a beavatkozási terveknek olyan csoportja is, amely tisztán nedvességnek a levegőbe 
való juttatásával akaria a fagyveszedelmet elhárítani.

35. §. Az idevágó eljárások egyike egyszerűen abból áll, hogy edényekben vizet 
helyéznek el a védendő területen; és hogy ennek a hideg éjszakán természetes lomha 
párolgását siettessék, alulról melegíteni kezdik. Az elpárologtató edényeknek nagy
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vízfelületet kell hordaníok, amely gyorsan felmelegszik. Ezért a melegítő edényeknek 
lapos fémtálaknak kell lenniük.

Sokkal célszerűbb azonban a másik berendezés, amely a vizet nem melegíti, 
hanem finom cseppekbe szétosztva kiszórja a levegőbe.

Amerikában 8—10 m. magasra vizet vezetnek fel, és azt ott megfelelő porlasztó- 
és elosztóberendezések útján nagy területre szétfecskendezik. A keletkező apró csep
pek gyorsan párolognak és tetemesen növelik a levegő abszolút nedvességtartalmát.

36. §. A fagyvédelmi szökőkutak Amerikában is csak lassan terjedtek el, mert 
alkalmazásuk ellen súlyos aggályokat szegeztek. Először is a virágzó gyümölcsfák 
számára veszedelmesnek látszik a folytonos permetezés, amely a virágport esetleg 
kimoshatja a virágokból. Azután aggodalmat kelt az a körülmény is, hogy a szétfecs
kendezett folyékony víznek el kell párolognia ahhoz, hogy a légnedvességet emelhes
sük vele. Ez a folyamat azonban (kivált ha az óhajtott nagyobb arányokban megy 
végbe) tetemes hőáldozatot kívánhat, és így a levegő lehűlését támogathatja. Ezért 
régebben, amíg az eljárást kevesen próbálták ki, alig akadt híve. 1914-ben még maga 
Humphreys is ellene foglalt állást egy nagy tanulmányában.

A fagyellenes vízfecskendezés régi kitartó úttörője E. W. Gruss, aki már 
1911-ben kimondta, hogy a főzeléktermesztés fagyvédelmére ez a legértékesebb esz
köz. Gruss azt is állítja, hogy ez az eljárás olcsóbb, mint a közönséges öntözés.

Üjabban gyorsabb ütemben kezd terjedni eljárásunk és 1925-ben már Kincer azt 
írja róla, hogy a tudomány szőnyegén lévő problémái közé tartozik. Kétségtelen előnye 
az eljárásnak, hogy a hozzávaló berendezések egyúttal a szárazság ellen való küzdel
met is szolgálják.

37. §. Meg kell még említenünk a gőzsugarak tervét. Ez abból áll, hogy külön 
e célra szerkesztett kazánokban gőzt fejlesztenének, amelyet megfelelő nyílásokon át 
energikus sugarak alakjában kibocsátanának a szabadba. A cél egyrészt a levegő 
atliermanziájának az előmozdítása, másrészt pedig a nedvességtartalom gyarapítása 
volt. Ez a terv azzal az előnnyel bír, hogy a nedvességet már pára alakjában akarja 
a levegőbe bejuttatni. Így a párák keletkezése nem von el hőt a levegőtől, ha pedig 
kondenzációjuk megindulna, akkor még hőnyereségünk is volna.

Mindazonáltal ennek a tervnek nincs jövője, minthogy a nedves anyagok elége
tése sokkal becsesebb fagyvédelemnek bizonyul, mint az ilyen gőzfejlesztés.

A víz kalorimetrikus sajátságainak kihasználásán alapuló fagyvédő eljárások.
38. §. Már az eddig elmondottak is mutatták, hogy a víznek különösen szeren

csés tulajdonságai révén, nagy szerep jut a fagy ellen való küzdelemben. A szilárd 
halmazállapotú víznek a növényi fejlődés késleltetésére irányuló egyik beavatkozás
ban volt része (4. §.); a légköri diathermanzia megrontását a vízpárák és a csepp
folyós víz (köd) van hivatva biztosítani. Az éjszakai lehűlésnek derült időben a víz
nek harmat vagy köd alakjában való kicsapódása szab határt, a harmatpont felemelé
sére pedig ismét a mesterséges vízpáraszállitás adott reményt (34—37. §.). Mindezek
kel azonban a víznek a fagyvédelem terén tett szolgálatait még nem merítettük ki, 
amennyiben a víz kedvező tulajdonságainak még egy csoportja van hátra, amelyet 
szintén eredményesen állíthatunk a fagyvédelem szolgálatába. Ezeknek a sajátságok
nak a gyiimölcsöztetésével szándékozunk ebben a fejezetben foglalkozni.

39. §. A talajt sok hőveszteségtől kímélhetjük meg, ha olyan anyaggal tudjuk 
elborítani, amely erre alkalmas kalorimetrikus sajátságokkal rendelkezik: nevezetesen 
mindenekelőtt nagy fajhővel, azután (amennyiben a szóbajövő hőmérsékleteken hőfel
szabadulással járó halmazállapot-változáson is menne át) minél tetemesebb latens 
hővel is. Ennek a követelésnek kitűnően eleget tesz a víz, amely általában jól hozzá
férhető anyagnak is tekinthető. A víz ugyanis a legnagyobb fajhővel bíró anyagok 
közé tartozik; a veszélyes hőmérsékletek táján fekszik a fagyási pontja, túlhűlésétől 
a szabad természetben nem kell tartanunk, megfagyásakor eléggé tetemes rejtett
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meleg szabadul fel, végül mindaddig, amíg inegfagyásának folyamata tart, nem engedi 
a hőmérsékletet süllyedni. Mind e sajátságok miatt könnyű megérteni, hogy a talaj
nedvesség növelése alkalmas eszköz lehet a fagy elleni védekezésre.

A víznek felsorolt kalorimetrikus sajátságaihoz hozzájárul könnyű megszerez
hetősége (olcsósága); hiszen május havában, a fagyveszedelmek idején, még a víz- 
sz( gél yebb helyeken is általában rendelkezésre áll. Igen szerencsés mozzanat ebben 
a tekintetben az, hogy a késői fagyok veszedelme a ciklonok elvonulásához van kap
csolva. és így még az egyébként vízszegény vidékeknek is módjuk van arra, hogy a 
fagyveszedelem beköszöntése előtt megfelelő esővíz-mennyiségeknek a tárolásáról 
gondoskodhassanak.

40 §. A víznek az előbbiekben kifejtett szerencsés kalorimetriai tulajdonságait 
háromféle eljárással gyümölcsöztethetjük; nevezetesen a hőtároló ás melegvédő víz
medencék építésével és a két talajelárasztási módszerrel.

Ami mindenekelőtt a hőtároló és melegvédő vízmedencék tervét illeti, meg kell 
jegyeznünk, hogy ez az eljárás ma még igen kevéssé van elterjedve. Első leírását 
tudomásunk szerint A. C. Bennet, wisconsini eper-nagytermelő adta 1905-ben. Lényege 
abban álll. hogy nagyobb vízmedencéket építünk a védendő teleknek azon az oldalán, 
ahonnan a leghidegebb levegő érkezni szokott. (Ideálisan sík vidéken tehát a telek 
északnyugati szélén; a szélirányt eltérítő akadályok közelében, vagy fagyzug terü
leteken azonban esetleg más irányban kell elhelyezni azokat.) A vízfelületek a sugár
zási hidegek alkalmával relatíve melegek, és így az érkező hideg levegőt (ha az 
eléggé lassan áramlik be) képesek valamivel felmelegíteni.

Ez az eljárás kitűnően kombinálható akár a permetezési, akár a talajelárasztó 
védőeljárásokkal, mert az ’ ezeknek gyakorlásához szükséges vízkészletet valahol 
tárolni kell, és így a két eljárás gazdaságosan egybekapcsolható.

Az alkalmazott ciszternáknak nagy felíiletüeknek kell lenniök, hogy hatásuk 
jobban érvényesülhessen. Mélyeknek azonban nem keil lenniök, mert ezzel nemcsak 
költségesekké válnának, hanem az a veszedelem is fenyegetne, hogy a koratavaszi 
derült nappalokon nem tudnak annyira átmelegední; mint az a cél érdekében kívá
natos volna.

41. §. Sokkai elterjedtebb és nagy kedveltségnek örvend az a két eljárás, ame
lyet a talajnak vizzel való elárasztásának (flooding) nevezhetünk. (A sokkal nép
szerűbb „öntözés“ szót szándékosan nem használtuk, és pedig a múlt számban közölt 
megkülönböztetés miatt.) Az elárasztásnak kétféle módszere dívik a fagy ellen való 
munkában, a természetes állapotú, tárolt vízzel való elárasztás (röviden „hideg“ víz
zel való elárasztásnak óhajtjuk nevezni) és az, amely melegített vízzel dolgozik.

A hideg vízzel való talajelárasztás úgy aknázza ki a víznek szerencsés hőtam 
sajátságait, hogy a talajra vízpalástot varázsolva, ennek hőkészletével siet a lehűlő 
alacsony levegőrétegek segítségére. A vízréteg lassú lehűlésekor (annak nagy fajhőie- 
miatt) sok hő szabadul fel; ha pedig fagyási jelenségek is lépnek fel rajta, akkor még 
gazdag latens hőkészlet is áll rendelkezésünkre.

42. §. A talajnak hideg vízzel való puszta elárasztásáról, mint fagyvédelmi esz
közről, csak úgy mondhatunk bírálatot, ha szétválasztjuk azokat a különböző terme
lési ágakat, amelyeket védeni akarunk. Míg ugyanis a taiajmenti fagykárok ellen az 
öntözés kitűnő sikerrel alkalmazható, addig a gyümölcsösök védelménél ez az eljárás 
már aggályokkal találkozik.

A vízzel való bőséges elárasztás eszméje tudomásunk szerint az amerikai eper
termesztőktől ered, akik ebben az eljárásban kitűnő védőeszközt találtak. Nagyon jo 
eredménnyel alkalmazzuk ezt az eljárást a főzelékfélék megóvására is. Gruss, aki erről 
a tárgyról monográfiát írt, azt az álláspontot képviseli, hogy a főzelékek megvédé
sére az előző fejezetben ismertetett permetező eljárások a legalkalmasabbak. Az általa 
megkülönböztetett 10 fagyvédő eljárás között azonban a talajelárasztásnak mindjárt
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a második helyet jelöli ki. amennyiben szerinte ez az eljárás csak annyival áll a 
magasból történő vízíecskendezés mögött, hogy valamivel költségesebb.

43. §. Gyümölcsösökben is jó sikeirel alkalmazható ez az eljárás gyenge fagyok 
leküzdésére; de már a mérsékelten erős fagy ellen nem ad kielégítő oltalmat. Kincer 
szerint a talajnak hideg vízzel való bőséges elárasztásával kb. másfél C-foknyival emel
hetjük a gyümölcsöskert hőmérsékletét. Ha tehát a temperatűra védelem nélkül más
fél foknál többet süllyedne a veszélyküszöb alá, akkor az eljárás már csak csökkenti, 
de nem hárítja el a fagyveszedelmet. Ennek a jelenségnek a fizikai magyarázatát 
abban kell keresnünk, hogy a gyümölcsfák magasabb részeinek sugárzás útján elő
álló hőveszteségét az alant folydogáló vizek hökészlete nehezen fedezi, és így a gyü
mölcsösben a léghőmérséklet süllyedését csak az említett csekély mértékben sikerült 
hátráltatnia.

Felmerül azonban még más kifogás is a gyümölcsösnek talajelárasztás útján való 
oltalmazása ellen. Minthogy ugyanis a közepes fagy ellen ez az eljárás már nem nyújt 
teljes védelmet, kívánatosnak látszik alkalmazásakor más védőeszközöket, elsősorban 
fűtőberendezéseket is készenlétben tartani. Az átnedvesített talajon azonban a fűtő- 
berendezéseknek és a fűtőanyagnak szállítása nagyon nehéz, ami az eljárásnak újabb 
hátrányát képviseli.

44. §. A talajnak meleg vízzel való elárasztásából álló módszer Kaliforniában 
keletkezett. Ez is igen megbízható eljárás, osztozik a hideg vízzel való elborításnak 
fent felsorolt előnyeiben, és azonfelül megvan még az a nagy kiváltsága is, hogy a 
melegített víz tetemes hőmennyiséget ad át a talajnak és az alacsonyabb levegőréte
geknek egyaránt. Az eljárásnak minálunk való meghonosítása ellen csak egy, de saj
nos, súlyos kifogás hozható fel; az, hogy költséges volta miatt eljárásunknak legfeljebb 
a legértékesebb citrom- és narancsligetek védelmében lehet szerepe.

45. §. Mielőtt ezt a tárgyat elhagynék, utalnunk kell a jó fagyprognózis-szol-
gálat fontosságára. A közölt eljárások alkalmazása ugyanis égetően szükségessé teszt 
a fagyveszedelem bekövetkezéséről és elmúlásáról szóló megbízható és gyors előre
jelzéseket. Kivált a veszedelem elmúlásának idején való tudatása válik itt igen kívá
natossá, amennyiben a vízzel való felesleges elárasztás nemcsak a költségekkel és a 
vízkészlettel való pazarlást jelenti, hanem veszedelmessé válhat az oltalmazandó 
növények prosperitása is. Dr. Aujeszky László.

Magyarország időjárása 
az elmúlt október és november havában.

Október.
Európa időjárását e hónapban kevésszámú, igen állandó, többnyire Észak- 

Európát keresztező depresszió irányítja. Magyarországon inkább auticiklónos képződ
mények érvényesültek, nevezetesen 2—10-ig az Írország felől Közép-Európán át Dél- 
Oroszországba elvonult anticiklon, azután 24—23-ig a délnyugatról Közép- és Dél- 
Európán át ugyancsak keletre vándorolt maximum, végül 23-tól a hónap végéig az 
azóri és az ázsiai maximumot összekö'tő magasnyomású hátság. Ezzel szemben 9. és
14-ike között az Anglia felől Közép-Európán át keletnek vonuló ciklon déli társ
depressziója érezteti nálunk hatását, míg a hónap 15-én az Izland fölött megjelent 
depresszió, mely a hónap végéig uralkodik Nyugat- és Észak-Europán és időnkint be
betör Közép-Európába is, hazánkban csak igen alárendelt szerephez jut. A légnyomás 
Budapesten átlagban 1 mm.-rel normálisfölötti volt.

Budapest szept. 28-okt. 2. 3 - 7  8—12. 13-17. 18 -22. 23-27. 28-nov. 1.

Ötnapos köz. hőm 13 1 9 4 12 2 7‘0 13 6 12 2 14 3 Temp. C°
Eltérés a norm.-tói —16 —3'9 +0*1 —4 4 -f3-9 -J-3*7 + 6 -4 Departure from norm.



209

A havi hőmérséklet a Dunántúl északi felében, továbbá a Duna-Tisza közén 
normális feletti, az Alföld északkeleti felében s a Dunántúl déli felében normális alatti; 
az éltéiések +0-8° (Magyaróvár) és —h l0 (Kaposvár), ill. —0-6° (Debrecen) között 
váltakoztak, délkeleten a hőmérséklet havi közepe normális volt. A regionális különb
ségeket a maximumok, ill. minimumoknak relatív fekvése okozta. A hőmérséklet havi 
menete a maximumok eredetéhez és helyzetéhez igazodott. Budapesten a hónap első 
felében 18-ig, 11-ike és 12-ike kivételével, a napi hőmérséklet meglehetős erősen nor
mális alatti, 19-től a hónap végéig igen erősen normális fölötti, a legnagyobb eltérések 
voltak —5-3° 14-én és +8'1° 29-én, A kisebb gyakoriságú pozitív eltérések (15. nap) 
nagyobb erőssége nemcsak hogy kompenzálta a negatív eltéréseket, hanem még 
4  0‘5°-nyi többletet is produkált. A hőmérséklet menetét a pentádok hőmérséklete is 
jól mutatja, éppen úgy, mint a hőmérsékleti szélsőségek beálltának időpontjai is. A 
maximumok két dátum körül, 22. és 29. körül csoportosulnak, a korábbi dátum a 
Dunántúlhoz és az északkeleti vidékekhez tartozik, a későbbi időpont a Duna-Tisza 
közéhez és az Alföld keleti részeihez. Mindkét napon hasonló az időjárási helyzet: 
maximum kelet-déikeleten, minimum északnyugaton. E helyzetből eredő déli légáram
latoknak és az akadálytalan inszolációnak köszönhettük ezt az elkésett vénasszonyok 
nyarát. A hőmérsékleti minimumok túlnyomóan 17-én, a Dunántúlon elvétve 16-án 
észlelteitek, míg a magaslati állomásokon már 14-én, ami a hideg erdeiére vet érde
kes fényt (elvonuló depresszió mögött északnyugatról benyomuló maximum). A hő
mérséklet abszolút ingadozása igen mérsékelt, a legmagasabb abszolút maximum
24-5° (Pápa) a legalacsonyabb abszolút minimum —3*5° (Vác, Nyíregyháza, sőt a 
majdnem 1.000 m.-es Galyatetőn is csak ennyi). Ez annak tulajdonítandó, hogy a 
hónap eleje volt normális alatti, vége normális feletti hőmérsékletű.

Időjárási adatok. — Climatological data.
H ő m é rs é k le t  C ü C s a p a d é k

T e m p e ra tu re  P re c ip it tio n

1928.
Október Havi

közép
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mean

Eltérés a 
norm -tói 
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A normal 
0 o-ban 
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Eltérés a 
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Sopron . . . . 10-7 +  0-7 22-9 22. —  1-9 17. 28 40 42 10
S zom bathely
M agyaróvár

10-1 +  0-7 22-2 22. —  1-8 16. 30 48 33 9 —
1 1 0 ( +  0-8) 23-8 22.. 0-2 16. 13 25 —  40 5 —

K esz the ly  . . 10-8 —  0-2 21-8 21. —  0-6 17. 44 92 4 6 1
P é c s ................ 11-8 +  0-8 22-8 21. —  0-8 16. 70 76 — 22 8 —
B u d ap est . . 
T erény  . . . .

11-3 +  0-5 23-2 29. —  0-3 17. 15 22 —  44 6 —
10-2 — ' 19-7 29. —  2-6 17. 14 30 — 33 3 —

Kalocsa . . . . 11-3 +  0-2 22-8 29. 1-4 17. 20 37 —  34 7 —
Szeged . . . . 111 —  0-5 19-4 22. 2-1 17. 46 87 7 9 —
D ebrecen 9-3 0-6 20-8 29. —  1-6 17. 17 28 —  43 7 —
N yíregyháza 9-8 —  0-4 23-5 22. —  2-0 17. 19 33 —  38 9 —
Tárcái . . . . 10-4 —  0-4 21-8 22. —  2-1 17. 22 37 —  38 7 —
E g er .............
G alya te tő

9-8 —  0-4 19-0 29. —  0-4 17. 11 20 —  43 6

963 m  . . 6-4 — 21-2 25. -  3-3 17. 14 — — 6 —

DaysS\vith °* } Sopron Szerep 14., Orosháza 13., 14.-én.

Olyan nap, amelyen a maximum legalább helyenkint meghaladta a 20°-ot, volt 
14 (L, 10—12., 20—30., a 26-ika kivételével), míg olyan nap, amelyen a maximum leg
alább helyenkint a 10°-ot nem érte el, csak 5 volt (13—17.). A mezőgazdaság szem
pontjából érdekesebbek a minimum lépcsőinek eloszlása: olyan nup, amelyen a mini-



mum legalább helyenkint magasabb 10°-nál, volt 16 (1., 8., 13., 20—31., ismét 26-ika 
kivételével); ezzel szemben olyan nap, amelyen legalább helyenkint fagyott, csak 
három akadt (4., 16. és 17.). Ennek dacára dér helyenkint igen sokszor jelentkezett, 
összesen 12 napon (2., 4—7., 9., 10., 16., 17., 20., 27., 29.), természetesen a harmat- és 
ködhullás is igen gyakori jelenség volt.

A hőmérsékleti viszonyoknál sokkal szélsőségesebbek a csapadékviszonyok 
úgy a gyakoriság, mint a mennyiség tekintetében. 22 ama napok száma, amelyeken 
országos szárazság uralkodott, vagy legfeljebb itt-ott elvétve eső az ország negyed
részénél sokkal kisebb területen (3—9., 15—28. és 31.). A többi 9 nap közül 3 napon 
ázott az ország területének V4-e (2., 14. 30.), további 3 napon az ország fele része 
(10., 11., 13.), egy napon az ország 3/4 része (12.) és csak 2 az országosan csapadékos 
nap (1. és 29.). Állomásonkint a csapadékos napok száma 10 és 3 között váltakozik, 
tehát igen kicsi. Még siralmasabbak a viszonyok a csapadékmennyiség tekintetében, 
amennyiben a hiány kivétel nélkül általános és igen tetemes, többnyire 30—40 mm. 
körüli, kivételesen majdnem 60 mm. körüli (Kaposvár 56, Túrkeve 58 mm. hiány). A 
normális összeg %-ában kifejezve a hiány 85% (Túrkeve) és 5% között ingadozik, 
regionálisan csak a véletlennek tulajdonítandó különbségek mutatkoznak, ezek is a 
nagyon jelentéktelen zivatartevékenységnek tulajdonítandók. Zivatart az ország külön
böző részeiből jelentettek 12-én (Keszthely, Nagykanizsa, Hőgyész, Pécs, Szekszárd, 
Kaposvár, valamennyi a Dunántúlon és egy állomás, Szarvas, az Alföldön), valószínű
leg zivataros eső okozta az 1-én esett nagyobb mennyiségeket is. A napi mennyiségek 
általában véve igen kicsinyek, 20 mm.-t meghaladó hozamúak csak néhány állomáson 
észlelteitek, 1., 12., 13. és 29-én (Zalaegerszeg 1-én 33, Pécs 12-én 29, Szeged 13-án 
30 és Zalaegerszeg 29-én 19 mm.). Havazás (havas eső) csak 3 napon volt 1—2 állo
máson, leginkább 12-én (Orosháza, Debrecen), 13-án (Orosháza, Debrecen, Nyíregy
háza) és 14-én (Sopron). Igen kicsi volt a vihargyakoriság is, elvétve egy-egy állomás 
jelentett csak vihart 2., 14., 21-én.

A többi meteorológiai elem viselkedése megfelel a tavasz-őszi negyedek anti- 
ciklónos típusainak. Felhőzet, nedvesség, szélerő normális alattiak, az elpárolgás és a 
napsütéstartarrr kissé normális fölötti (Budapest 52%, — Tárcái 6% felesleg között), a 
napsütésnélküli napok száma nem haladta meg a 6 napot. A talajhőmérséklet helyen
kint hiányt (Kecskemét, Tárcái), helyenkint felesleget (Budapest) mutat, nagyjából 
párhuzamosan a levegő hőmérsékletének anomáliáival.

A mezőgazdaság szempontjából október hónap időjárása kedvezőnek mondható 
úgy a vetések fejlődését, mint a külső munkálatokat illetően.

November.

November is meghozta a maga meglepetését, mint ez év hónapjainak mindegyike: 
az európai időjárási helyzeteket nagy stabilitás jellemzi, úgy mint októberben, csakhogy 
most a ciklónos helyzetek erőteljesebbek, Dél-Európára is kiterjeszkedtek s többször 
borítják az egész kontinenst. A feltűnően állandó atlanti és keletoroszországi légnyo
mási maximumokat összekötő magasnyomású sávot gyakrabban és tartósabban meg
szakították az átvonuló ciklóncsaládok. Magyarország időjárására lényegesen befolyt 
az a körülmény, hogy a kontinenst három ciklóncsalád keresztezte, hol vesztegelve, 
hol gyorsabban vagy lassabban előnyomulva. 1—12. Nyugat-Európából északkeletnek, 
a Jegestengerig vonul egy depresszió, miközben déli része a fődepressziótól elválva, 
a Földközi-tengeren Kis-Ázsía felé veszi útját; 11-től 20-ig Izlandból a Keleti-tengeren 
át Közép-Oroszországig halad a második depresszió, 20-tól 30-ig a harmadik depresszió 
ugyancsak Izlandtól a Keleti-tengeren át a Fekete-tengerig. Mind a három depresszió 
feltűnése helyén napokon át vesztegelt, majd hatalmasan megerősödve, gyorsuló moz
gással keletnek vonult, hogy a keleti maximum szélén felszívódjék. A légnyomás havi 
értéke a tartós depressziójárás miatt Budapesten 4-3 mm.-rel normális alatti volt!
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Budapest okt. 28-nov. 1. 2—6. 7 -  11. 12-16. 17-21. 22-26. 27-dec. 1.
Ötnapos köz. hőm. 14 3 12 3 10 3 6-3 8 0 4'8 3 7 Temp. C°
Eltérés a norm.-tói A 64 + 5 7  +41 + 17  +4'8 +2-0 +T0 Departure fr. norm.

Az időjárási helyzet — délnyugati és keleti maximum kapcsolatban északnyugati 
depresszióval — Magyarországon kivé elesen egyedülálló hőmérsékleti viszonyokat 
teremtett. Budapesten két napnak kivételével minden nap hőmérséklete normális 
fölötti volt (a legnagyobb pozitív eltérések 9'0° 2., 8-2° 3., 7-3° 1-én), a normális alatti 
13. és 14-ének eltérései is csak —0'3, ill —O'l°-ot tettek. A havi átlag eltérése ország
szerte nagyobb -\-3°-nál, keleten 3-tf-tól 3'5°-ig, nyugaton 3'5°-tól 4'5°-ig változott. A napi 
maximumok, amelyek túlnyomóan 2-ára, másodsorban 1-ére, ill. 3-ára estek, a legtöbb 
helyütt jóval meghaladták a 20°-ot s alig maradtak cl 2—3°-kal az októberi maximu
mok mögött, viszont a minimumok, melyek főleg két nap körül csoportosultak (22. és
30., elvétve 13-a körül) alig 1—2°-kal mélyebbek az októberiaknái. (Nyíregyháza októ
beri és novemberi minimumai véletlenül teljesen egyenlő értékűek). A maximumok 
csak három napon (1—3.) haladták meg helyenkint a 20n-ot, de a minimumok aránylag 
igen magasak, helyenkint hat napon (1-—4., 9., 10.) meghaladták a +10°-ot s csak 
10 napon (13., 19—22., 26—30.) szállottak a fagypont alá. Dér 10 napon volt szóivá- 
nyosan, 2-vel kevesebb, mint októberben. A nagy hőfölösleg következtében a talaj
hőmérséklet is általában normálisfölötti a felsőbb rétegekben 2—2 / 2°-kal, a két m.-nél 
nagyobb mélységekben ^ —l°-kal!

Időjárási adatok. — Climatological data.

1928 .
N o v e m b e r
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Sopron . . . . 7-5 +  3-3 170 2. —  0-1 22. 32 62 —  19 13 2
S zom bathely 7-0 +  3-5 17-8 2. —  0-9 30. 26 44 —  22 11 —
M agyaróvár 7-8 +  4-0 20-5 2. —  1-6 22. 36 82 —  8 11 1
K eszthely  . . [7-8] [ + 2 -9 ] 20-3 2. —  0-9 30. 85 156 +  31 10 —
P é c s ................ 8-3 +  3-6 22-2 2. —  1-6 13. 60 116 +  8 10 —
B u d ap est . . 8-0 +  3-5 22-1 2. 0-2 30. 68 134 +  17 16 1
T erény  . . . . 6-5 — 17-3 3. —  3-6 29. 57 85 —  10 11 1
K alocsa  . . . . 8-0 +  3-5 22-2 2. —  0-4 30. 62 129 +  16 10 —

Szeged . . . . [8*31 [ +  2-81 19-8 2. —  0-6 30. 24 58 —  18 8 —
D ebrecen 6-3 +  3-3 19-0 1. —  2-2 28. 48 106 +  3 12 1
N yíregyháza 6-6 +  3-2 20-0 2 . —  2-0 13. 69 144 +  24 11 1
T árcá i . . . . 6-7 +  3-0 171 1. —  1-2 20. 63 187 +  30 13 —
E ger ............ [6-6] [ +  2-8] 18-4 3. 0-1 23. 65 202 +  23 11 1
Galyatető

963 m 3 1 13-5 3. —  5-0 30. 79 9 3

Napok zivatarral 1 0  . . . c / 5.-én.
Days with k /  0roshaza’ SzereP j on the 5+

Már a csapadékviszonyok változatosabb képet mutatnak. Majdnem minden pen- 
tádra esik egy-egy országosan csapadékos és egy-két országosan száraz jellegű nap, 
egyes vidékek csapadékmérlege felesleget, másoké meg hiányt mutat fel. Országosan 
száraz vagy szórványosan, jelentéktelenül csapadékos nap volt 14 (1., 2., 7., 11—14.,
18., 21., 22., 26—29.), az ország területének 1U-e, fele, 3/4-e, ill. 4/4-e ázott rendre 6, 
5, 3, ill. 2 napon (rendre 5., 10., 15., 19. 20. 23.; 3., 6., 8., 16., 30,; 4., 9., 25., 17., 24.). 
5-én Orosháza és Szerep zivatart, Sopron és Eger villogást észlelt. A csapadék havi
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összege túlnyomóan normális fölötti, csak a Rába vízgyűjtője, valamint a Tisza-Maros 
szöge szenvedett néhol elég nagy hiányban. Az eltérések +30 mm. (Tihany és Tár
cái) és —22 mm. (Szombathely) között, százalék szerint +102% (Eger) és —56% 
(Szombathely) között váltakoztak. A csapadék túlnyomórészt eső volt, hó vagy havas- 
eső csak 24., 25., 29. esett szórványosan, míg a 30-iki csapadék majdnem kizárólago
san hó volt. A napi hozamok egyes napokon, így pl. 9., 17. és 24-én helyenkint jóval 
meghaladták a 20 mm.-t és (Keszthely, Terény, Budapest 9-én 23—23 mm., 17-én 
Kecskemét 29, Turkeve 26, Cegléd és Tihany 25 rnm., 24-én Keszthely 31, Kaposvár 30. 
Hőgyész és Szekszárd 29, Nagykanizsa 27 mm. stb.). A csapadékos napok száma 
délen 6—10, északon 10—15 nap egyes állomáson, tehát kissé normális fölötti.

A felh.őzet és a nedvesség magától értetődően normális fölötti, de csak kis mér
tékben, az elpárolgás a nagy meleg ellenére feltűnően kicsi, ami annál meglepőbb, 
mert a légmozgás eléggé élénk volt, ámbátor viharról állomásaink (sürgönyző állomá
sok) nem emlékeznek meg.

A mezőgazdaságra való kihatásában november időjárása minden tekintetben 
igen kedvező volt. M. Gy.

IRODALOM

A Rbön-Rossitcn Társaság Kutató Intézetének évkönyve az 1926—1927. évről.
( Veröffentlichung des Forschungs-Institutes der Rhön-Rossiten-Gssellschaft e. V. Nr. 1. 
Jahrbuch 1926 - 1927. Herausg. vom Director Dr. Walter Georgii. Druck u. Verlag von 
R. Oldenbourg. München XIII. +  31 ol.)

A világháború után, amely a motoros repülésnek hatalmas fejlődést biztosított, 
1920-ban a lebéklyózott aviatikájú Németország azzal lepte meg a világot, hogy 
repülőversenyt hirdetett a Rhön-hegységben mctornélküli repülőgépek számára.

A motornélküli repülőgépen végzett repülést vitorlázó repülésnek nevezzük és 
általában két fajtáját különböztetjük meg: a sztatikái és a dinamikai vitorlázást. Szta
tikái vitorlázás ott lehetséges, ahol a levegő nagy tömegben közel egyenletes emel
kedésre kényszerül, így egyes kiemelkedő itereprészeknél, hegygerinceknél vagy 
nagyobb területű hegycsúcsoknál és olyan helyeken, ahol a levegő súrlódása megnő, 
pl. ahol a légáramlás a tengerről jövet a part fölé lép át. A nagyobb súrlódás fel
lépése úgy hat, mintha akadály került volna a légáram útjába, a levegőt emelkedésre 
készteti. A sztatikái vitorlázásnál az emelkedő légáram ellensúlyozza az állandóan 
lefelé sikló gépnek a magasságvesztését, mert a levegő gyorsabban viszi fel magával 
a gépet, mintsem az síkiás közben sűlyed. Ha a sűlyedés gyorsabb, mint a légáram 
emelkedése, nem lehet vitorlázni. Vitorlázásra indulásnál arra alkalmas hegy oldalá
ban kötél segélyével fellódítják a repülőgépet az emelkedő légáramba és ügyes kor
mányzással a pilóta arra igyekszik, hogy ebben a légáramban tudjon maradni. Hogy 
a vitorlázás milyen távolságig és magasságig történhetik, azt a szél ereje, a hegy' 
alakja és magassága, valamint a levegő hőmérsékleti állapota szabja meg. A vitorlázó 
repülés másik fajtája arra törekszik, hegy egy-egy fellépő örvénynek a mozgási ener
giáját használja fel úgy, hogy az örvények sorozatos kihasználásával a levegőben 
tudja magát tartani. Ez a vitorlázási mód nem igen nyert alkalmazást már csak azért 
sem. mert a közeledő örvényeket nem lehet látni, viszont nagyobb levegőörvénylés 
esetében megtörtént már, hogy egy-egy sztatikailag vitorlázó pilóta a kapóra jött 
örvény felfelé lökő erejét, amelyet a gép kényszermozdulatán megérzett, haszno
sította.

Az első vitorlázó repülési verseny megmutatta, hogy a vitorlázás lehetséges, 
későbbi versenyek alkalmával pedig, amelyeket az angolok vagy a franciák (utóbbiak 
egv ese ben a Szahara északi részén Biskra oázisban) rendeztek, kitűnt, hogy a vitor
lázásnak praktikusan csak a szél gyengülése vagy a pilóta kimerülése vet véget, 
egyébként nincs akadálya annak, hogy a gép akármeddig is a levegőben maradjon.
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A német aviatika barátai nagy megértéssel karolták fel az új repülési módot. 
Az első légi vitorlázókat a német Tudománymentő Egyesület támogatta, majd 1925-ben 
megalakult a Rhön-Rossiten Társaság, amely kizárólag a vitorlázó repülés érdekében 
jött létre, hogy úgy a Rhönben, mint Rossitenben a kúriai, kelettengeri, parti homok
gáton lehetővé tegye a vitorlázási kísérletek szervezett folytatását.

A kísérletek folyamán ugyanis kiderült, hogy a vitorlázó repülésnek nagy fon
tossága van kísérleti gépek aerodinamikai tuajdonságainak a szabad légkörben való 
kipróbálásánál, újrendszerű gépszerkezetek alkalmasságának első megállapításánál, a 
pilóták kiképzésénél, mert hiszen a vitorlázó pilótának sokkal jobban kell ismernie a 
levegőt, mint annak, aki motorerőre támaszkodhatik. Hogy azonban a vitorlázás az 
említett céloknak megfelelhessen, mindenekelőtt a legrészletesebben át kell tanulmá
nyozni a légállapot változásait a Rhön-hegység felett, különösen a mozgó levegő szer
kezetét minden széliránynál és időjárási helyzetnél. Ez volt az első feladat, amelynek 
legalább nagyjában való elvégzése után lehetett csak tovább menni.

Ezek a feladatok teremtették meg még 1925-ben a Rhön-Rossitten Társaság 
Kutató Intézetéi, amelynek 1926—1927. évi beszámolója most jelent meg. Az új inté
zetnek úgy a birodalom, mint az egyes államok segítségére siettek, mégis meglepő, 
hogy egész rövid idő alatt milyen arányokban tudott fejlődni. A Kutató Intézet igaz
gatója, dr. W. Georgii, aki előbb a hamburgi Seewarte időjárásjelző osztályának volt 
a vezetője, jelenleg pedig a darmstadíi műegyetemen a repülési légkörtan (Flug- 
meteorologie) tanára. A Kutató Intézetnek hat osztálya van: elnöki, repülési technikai, 
aerodinamikai, meteorológiai és légáramláskutató, magas légköri kutató osztálya és a 
vitorlázó repülési iskola. Az Intézet állománya tudományos és segédszemélyzet tekin
tetében akkora, mint Magyarország Meteorológiai Intézetének személyi állománya. 
Az intézet a Rhön-hegység legmagasabb csúcsa mellett a Wasserkuppén nyert el
helyezést.

Meteorológiai kutatásokkal tehát két osztály foglalkozik. Az egyik a klimatoló
giai megfigyeléseket végzi és a talajmenti áramlásokat tanulmányozza, a másik aero- 
lógiai kutatásokat végez. Az utóbbinak 3 db. motoros repülőgép áll rendelkezésére, 
egy erős Junkers A 20, egy könnyű Daimler L 20, és egy Bäumer Aero vitorlázó gép, 
segédmotorral felszerelve.

Ez a két osztály a legszorosabb kapcsolatban van a darmstadti technikai fő
iskolán felállított Repülési Légkörtani Intézettel (Institut für Flugmeteorologie), ame
lyet a repülési légkörtani tanszék mellett szerveztek. A Repülési Légkörtani Intézet 
hallgatói érettségi bizonyítvánnyal lépnek be és négy éves tanulmányaik végez ével 
képesített repülési meteorológusok lesznek, szakvizsgát tesznek és esetleg doktorátusi 
is. Megalakult tehát az első, tisztán meteorológusokat képző szakiskola, amely, mim 
várható volt, a messzemenő elméleti kiképzés mellett gyakorlati szempontokat tart 
szem előtt, a repülés és léghajózás időbiztonsági szolgálatának az ellátását. A tanterv 
e célnak megfelelőleg van összeállítva fizikai, meteorológiai és aviatikái tantárgyak
ból. Némttoiszágban máris vagy 25 repülőmeteorológus dolgozik a különböző repülő
tereken az aviatika szolgálatában, akik azonban megfelelő intézmény hiányában nem 
képezhették ki magukat ebben a különleges meteorológiai ágban és most részben 
magánúton, részben külön részükre tartott továbbképző tanfolyamokon szerzik meg 
a repülési ismereteket és a repülési gyakorlatot.

A Kutató Intézet szervezetének ismertetése után az évkönyv az egyes osztá
lyok beszámolóit hozza. Utóbbiakból kitűnik, hogy a kezdet és a berendezés nehéz
ségei között is az osztályok szép munkát végeztek. Szembetűnő mindenütt a leg
messzebbmenő pontosságra való törekvés, ami a német kutatásnak általában is jel
lemzője

Az értekezések sorában W. Georgii igazgató a hegységek széllel -szembeni 
oldalának az áramlási viszonyait ismerteti. Összefüggésbe hozza az ott képződő 
örvény fe'lépését és elválását a szélsebességekkel és a hőmérséklet függélyes elosz
lásával, amennyiben 2—10 méter/sec. szélsebességnél és kis függélyes hőgradiensnél



állandó helyi örvény képződik, nagy gradiensnél és nagyobb szélnél az örvény elválik 
a keletkezési helytől és tova úszik. Ff. KjioK a függélyes légáramlás sebességének 
repülőgépekkel való meghatározásáról ír, amelynél a gép elméleti és sokszor megmért 
emelkedésének különbsége a pillanatnyilag adódott emelkedési értékhez képest játssza 
a főszerepet. K■ 0. Lange a talajmenti, illetve domboldali felszíni áramlások tanulmá
nyozásáról, — sztatikailag kiegyensúlyozott kis léggömbök alkalmazásával, — közöl 
néhány példát A repülőtechnikai értekezések és a magassági mérések eredményei 
(16 felszállás, legmagasabb 5.805 m.) egészítik ki az évkönyv tartalmát, amely a végén 
a meteorológiai elemek középértékeit közli a Rhön-hegységi meteorológiai állomásra 
vonatkozólag.

Az évkönyv kiállítása tökéletes. fír. HiUe Alfréd.

F. Baar: Korrelationsrechnnng. B. ü. Teubner. Leipzig/Berlin, 1928.
A korrelációszámítást, mely eredetileg a leíró természettudományokban, a 

szociológiában stb. talált szélesebbköríí alkalmazást, újabban a meteorológiában is 
gyakran használják. Elegendő e tekintetben rámutatni a módszer nagyarányú alkal
mazására azokban a vizsgálatokban, amelyek az egymástól távol álló földrészek idő
járási elemei közt fennálló kapcsolatokat keresik. A módszernek a meteorológiában 
való széleskörű gyakorlati alkalmazása múlhatlanul ráutalják a meteorológust arra. 
hogy a módszerrel megismerkedjék. A szerző nagy szolgálatot teljesített, midőn köny
vecskéjében az e tárgykörre vonatkozó legszükségesebb tudnivalókat összefoglalta és 
különösen a módszer gyakorlati alkalmazására vezérfonalat adott. De nemcsak a 
meteorológus, hanem mindenki, aki a korrelációszámítást vizsgálataiban alkalmazni 
akarja, haszonnal tanulmányozhatja Baur-nak 57 oldalra terjedő könyvét, mely jó 
gyakorlati irányítást nyújt és a legfontosabb elméleti tudnivalókat is tartalmazza. Egy 
esetleges második kiadásra való tekintettel legyen szabad megjegyeznem, hogy a 
34. lapon levő ábrán, mely a címlapra is rákerült, „az EL“ egyenes nincs jól meg
húzva és nem simul a keresztekkel megjelölt pontokhoz, az X tengellyel képezett szö
gének 55\3e-nak kellene lenni. Dr. Steiner Lajos.

Dr. h. c. Friedrich Schmidt: Das Zodiakallicht. Sein Wesen, seine kosmische oder 
tellurische Stellung. (Probleme der kosmischen Physik XI.) Hamburg. Verlag von 
Henri Grand. 1928.

Az állatövi fénynek ezidőszerint legkitartóbb megfigyelője és legjobb ismerője 
a címben megjelölt, 132 oldalt felölelő könyvben foglalja össze mintegy 36 éven át 
rendszeresen folyatatott megfigyeléseiből szerzett tapasztalatait, e tapasztalatai alap
ján leszűrt nézeteit és a jelenség természetére, keletkezésére vonatkozó megállapí
tásait. Csak aki hosszú évtizedeken át egy sokat vitatott jelenség megfigyelésének és 
tanuimái yozásának szenteli életét, írhatta meg ily alapossággal e munkát, amely a 
jelenség minden részle éré kiterjeszkedik. A kozmikus eredet vallóival ellentétben, 
szerző arra az eredményre jut, hogy az állatövi fény összes mellékjelenségeivel 
együtt arra mutat, hogy e jelenség a föld légkörében játszódik le, itt keletkezik és a 
szürkületi jelenségek körébe utalandó. Mindenki, aki az állatövi fényről alapos felvilá
gosítást akar nyerni, vagy saját megfigyeléseivel a jelenség megismeréséhez hozzá 
akar járulni, kell, hogy tanulmányozza Schmid-nek alapvető munkáját. Noha szerző a 
jelenségeket elsősorban a saját kutatásaiból nyert szemszögéből nézve írja le, kellő 
figyelemmel van mások megfigyeléseire és a jelenség megfigyeléseit illetően mások
tól hangoztatott és a saját nézetétől sokszor eltérő véleményekre is.

Dr. Steiner Lajos.

Angehrn Tivadar S. J. A Haynald Obszervatórium. (Árpád könyvek. Szerkeszti 
dr. Erday Ferenc. 23. szám.) Kalocsa, 1928. 32 oldal, 5 melléklettel. Ára 1 pengő.

A kalocsai csillagda fennállásának 50 éves jubileuma alkalmából a csillagda 
jelenlegi igazgatója egy szerény kis füzetben megírta a csillagda történetét. A csillagda 
1878-ban keletkezett abból a távcsőből, amelyet Haynald Lajos érsek ajándékozott a



215

kalocsai érseki gimnáziumnak. E távcső köré épült a csillagda, lassan az értékes mű
szereknek olyan sokasága került oda, hogy valóban kitűnően felszerelt hajlékává vált 
a hazai csihagászati kutatásnak. Könyvtára pedig roppant gazdag, ami érthető is, mert 
hiszen a csillagda saját értékes kiadványai fejében az egész föld kerekségéről szebb- 
nél-szebb kiadványokat kapott. Kalocsa volt az első hely hazánkban, ahol a Nap meg
figyelését rendszeresen végezték és az első hely, ahol P. Fényi hosszú időn át a Nap 
sugárzási állandóját meghatározta. P. Angehrn kis füzetében igen érdekesen írja le a 
csillagdát, valamint egy külön kis fejezetben ismerteti a protuberanciákat, amelyek 
megfigyelése és tanulmányozása az elmúlt 50 év alatt a csillagda egyik fő programul- 
pontja volt. A füzethez több szép külön melléklet van, és első helyen P. Fényi arcképe, 
mint akinek nevéhez fűződik az első 50 év eredményes munkája. A sok képpel díszí
tett füzet szerény, de szép emléke a jubileumnak. Réthly.

Börnsteins Leitfaden der Wetterkunde. In vierter Auflage neu bearbeitet von 
Walter Brückmann, Braunschweig 1927. Fr. Vieweg und Sohn A. G. kiadása, 1 kötet, 
284 oldal, 69 ábrával és melléklettel. (Ára fűzve 15, kötve 17'A márka.)

A közismert „Börnstein“ — e név ma a meteorológiai kézikönyvek között 
Németországban fogalmat jelöl meg — immár negyedik kiadásában jelent meg. Ezt is 
még Börnstein dolgozta fel, sajnos, azonban korai halála miatt már nem fejezhette be 
és szerencsés volt a kiadó választása, amikor Brückmann, svájci meteorológusra bízta 
a munka teljes befejezését és sajtó alá rendezését. Az új Börnstein újabb haladást 
mutat az eddigi kiadásokkal szemben és különösen nagy érdeme, hogy az 1913. óta (a 
harmadik kiadás megjelenése) a meteorológiában történt nagy haladást teljesen 
figyelembe vette, ami bizony elég nagy feladat volt. Elég reámutatni a Bjerknes-féle 
iskola eredményeinek részletes tárgyalására, Exner dinamikai meteorológiájának fel- 
használására, Schmauss, Ficker, Schmidt kutatásainak alapvető dolgainak kellő 
figyelembevételére, hogy lássuk, miszerint modern könyvvel van dolgunk.

A szerző főképen olyan dolgokat iparkodott tárgyalni, amelyek ma már ke- 
vésbbé problematikusak, és így a modern és fejlődésben lévő elméletek kellő megvilá
gítást nyertek. A korrelációs módszernek a meteorológiában való alkalmazásáról is, 
bár röviden, de megemlékezik a szerző.

A munka beosztása is lényeges változáson ment keresztül, bár terjedelme a 
harmadik kiadással szemben alig változott (1 ívvel bővült), mégis új fejezeteket talá
lunk benne, amelyek közül kiemelendő a „Fénytünemények“ (1 ív) és a „Légköri 
elektromosság“ fejezetei, amelyek az előbbi kiadásokban más fejezetekben együttesen 
tárgyaltattak. Erős átdolgozáson ment keresztül a prognózis fejezete, sok felesleges 
dolog elhagyásával a modern dolgok figyelemreméltó tért nyertek.

Az új Börnstein a réginél könnyebben olvasható, mert a sorok közötti távolság 
nagyobb lett ugyanazon betűtípus mellett. Az irodalmi utalások most is igazán elég 
bővek — éppen a könyv felsőbb oktatásügyi céljait tekintve, ez nagyon hasznos 
és fejezetenkint vannak az irodalmi utalások egybefoglalva. Gazdag név- és tárgy
mutató a munka használatát megkönnyítik.

A kiállítását dicsérni felesleges: Vieweg kiadás. Térképmellékletei már nem 
színesek — sajnos, a nagy liann térképmellékleteit is mindig ki kell festeni, hogy 
szcrnbeötlőbbek legyenek a klimatikus különbségek — és egyesek el is maradtak, mert 
a munkában a klimatológia még kisebb fontosságú lett. Felhőképmellékletei azonban 
sokkal kitűnőbbek, azok szebbnél-szebb tájképes felhőképek, melyek részben a 
potsdami obszervatórium és részben Gaberell, svájci fényképész mesteri képei után 
készültek A Börnstein új kiadását Brückmann modernné tette, de egyúttal megóvta 
mindazt, ami a könyvet már régen kedveltté tette. Határozott nyereségnek tartanám 
a magyar meteorológiai irodalomra, ha ezt a könyvet teljes magyar fordításban ki
adhatnék, természetesen magyar példákkal és magyar szerzők értekezéseiből vett 
eredmények felhasználásával. Réthly.
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Teasdale Ottó: A tűz és robbanás veszélye. 361 +  XV oldal. A szerző kiadása. 
Budapest, 1928.

A magyarnyelvű tudományos irodalom értékes összefoglaló munkával gyara
podott ebben a kötetben, amelynek több fejezete szorosabb értelemben vett meteoro
lógiai kérdéseket is tárgyal.

Minthogy minden tűzeset alapjában véve légköri folyamat, azért a tágabban 
értelmezett légköri fizika körébe tartozik. Vannak azonban a tűzre és az égésre 
vonatkozó ismeretek között olyanok is, amelyek a meteorológia szűkebb tárgyára, az 
időjárásra vonatkoznak. Ezeket a kérdéses munka több fejezete veszi tárgyalás alá. 
A meteorológus olvasót a hőmérsékletről, a napsugarak tüzetokoz» hatásáról, a levegő 
különböző fizikai sajátságairól és a hővezetőképességről írott szakaszok fogják külö
nösképen érdekelni.

A munka utolsó fejezete igen bőven emlékezik meg a villámveszedelemnek és 
a villámhárításnak a problémáiról. Ez a fejezet is tanulságot tesz a szíerzőnek nagyon 
alapos és nagyon sokoldalú felkészültségéről és benne is számos követendő tanács 
hangzik el. Kiemeljük ezek közül azt a megjegyzést, hogy a villámhárítónak az el
készítését csak szakemberekre volna szabad bízni és sajnálattal állapítjuk meg, hogy 
a szerzőnek ezt a követelését még ma is kevesen teljesítik. Megszívlelendő, amit a 
szerző a vezetékek törésének elkerüléséről, kivált pedig az önindukció miatt annyira 
fontos, csekély görbültségű huzalvezetésről ír. („A vezetékek enyhe ívekben vezeten- 
dők.“) A földvezetékek elhelyezéséről, az épületvezetékeknek az esőverte falakon 
való futtatásáról, a vízvezetéknek és egyéb fémtárgyaknak a becsatolásáról értékes 
és hasznos megjegyzéseket olvasunk. A fák villámveszedelmével részletesen foglal
kozik és az ott elmondottak elárulják, hogy szerző ebben a még sokat vitatott kérdés
ben is nagy alapossággal és körültekintéssel merült el. A talaj minőségének a villám
veszedelem kialakításában való szerepéről olyan adatokat olvasunk, amelyeket a leg
alaposabb szakértekezések sem mind sorolnak fel. A munka a fémkalitkaszerű villám
hárító alapelvét és a fémbörtönben beálló elektromos árnyék jelenségét is sejteti. E 
hasznos és nagyértékű tanácsok ismertetésekor azonban meg kell jegyeznünk, hogy a 
villámhárítóról szóló fejezetbe több avult, sőt káros vélemény is belecsúszott, ami 
ilyen nagy és sokoldalú munka megírása alkalmával természetesen elkerülhetetlen 
volt. Hangsúlyoznunk kell, hogy a villámhárítóvezetéknek az épülettől való „elszige
telése“, a nemesfémek alkalmazása, a villámhárító „kipróbálása“, a magas felfogó
póznák felállítása felesleges, költséges és többé-kevésbbé káros intézkedések; hogy 
a hibás villámhárító csak legritkábban okoz veszélyt, a kisülést viszont a jó villám
hárító sem képes megakadályozni; továbbá, hogy a védett térről szóló ú n. kúpsza
bály szintén megdőlt

Az említett apróságoktól eltekintve, Teesdale munkája meteorológus szempont
ból is a legteljesebb elismerést érdemli. Külön ki kell emelnünk a munka élvezetes, 
gördülékeny, tiszta magyar stílusát, amely az érdekes anyagot vonzó alakban adja 
elő, A hatalmas munka elméleti és gyakorlati értéke miatt pedig a legmelegebben kell 
kívánnunk elterjedését és tanulságainak széleskörű gyümölcsöztetését, a hazai 
műveltség és a gyakorlati tűzbiztonság javára. Dr. Aujeszky László.

Magyar Földrajzi Évkönyv 1929. Szerkesztette gróf Teleki Pál, Kari János és 
Kéz Andor. Budapest. 1929. 1 köt. 256 old. (Számos képpel, ábrával és térképmellék
letekkel.)

A földrajz hazai művelőinek évek óta karácsonykor pontosan az asztalára kerül 
a Magyar Földrajzi Évkönyv, amely évről-évre tartalmasabb és gazdagabb. Felöleli 
a földrajzi eseményeket, a földrajzzal kapcsolatos időszerű kérdéseket, a rokontudo
mányok fejlődését és állását, földrajzmódszertani kérdéseket tárgyal, valamint úgy a 
középiskolai, mint az egyetemi ifjúságnak számos cikkel és tanulmánnyal elégíti ki a 
földrajzi ismeretek iránti érdeklődését. Nagy szükség van erre az évkönyvre, amely 
terjedelmével meghaladja egyes folyóiratok egy-egy évfolyamát, mert barátokat és
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egyúttal híveket szerez a földrajznak. Számos szakírót is arra buzdít, hogy földrajzit 
vonatkozású tanulmányokkal foglalkozzék. A legújabb kötet igen gazdag tartalmából 
kiemeljük Vilmos Gusztáv tanulmányát: „Nemzetiségi és politikai határok“, melyben 
kimutatja, hogy milyen lehetetlen helyzetet teremtett a trianoni béke, amidőn erő
szakolt nemzetiségi határokat hozott létre hazánkban a természetes határok helyett. 
Az évkönyvben 21 különböző szerző dolgozataival találkozunk. A naptári részt Mar- 
czell György meteorológus állította össze. Klimatológiai tárgyú dolgozat is van az 
Évkönyvben: Az éghajlati ismeretek néhány újabb alkalmazásáról, amelyet Réthly A. 
írt. Az eddig megjelent Évkönyvekben már olyan sok tartalmas földrajzi és rokon 
tárgyú értekezés jelent meg, hogy azok áttekintése már lehetetlen és így felette kívá
natos volna, hogyha a jövő évi évkönyv az eddigiek név- és tárgymutatóját is közölné, 
valamint könnyen áttekinthető jegyzéket adna a megjelent térképekről és mellék
letekről. R■ A.

A MAGYAR METEOROLÓGIAI TÁRSASÁG ÜGYEI

A Magyar Meteorológiai Társaság választmányi ülése 1928. évi december hó 4-én.
Jelen vannak: dr. Róna Zsigmond elnök, Anghern Tivadar S. J., dr. Anjcszky László. 
Bacsó Nándor. Éder Oszkár, Endrey Elemér, dr. Hille Alfréd, Hcjjas Endre, Kenessey 
Béla, dr. Pékár Dezső, De Pottere Gerard, dr. Réthly Antal, dr. Steiner Lajos. Távol
maradásukat kimentették: sachsenfelsi Dietrich Alfréd, Fraunhofter Lajos és dr. Thóbiás 
Gyula.

Elnök üdvözli a megjelenteket, köszönti a választmánynak ez évben megválasz
tott és körünkben első ízben megjelenő tagját, dr. Pékár Dezső miniszteri tanácsost, 
majd megemlékezik a tisztikar ama tagjairól, akiket a földművelési kormány legutóbb 
előléptetésben részesített Az ülés jegyzőkönyvének hitelesítésére Héjjas Endre és 
Réthly Antal választmányi tagokat kéri fel; majd felolvastatja a választmány meg
előző üléséről felvett jegyzőkönyvet. A jegyzőkönyv ama szakaszához, amely a magyar 
meteorológiai folyóiratnak nagyobb terjedelemben való megjelenésére vonatkozik. 
Kenessey Béla megjegyzi, hogy az egyelőre csak ideiglenesen kiutalt felemelt szub
venciónak a jövőben való megújítása érdekében is készségesen fog lépéseket tenni. 
Elnök megragadja az alkalmat, hogy újból kifejezze a választmány háláját Kenessey 
Béla iránt, aki befolyásának teljes súlyával munkálkodott azon, hogy a magyar 
meteorológiai ismeretterjesztés az ügy nemzetgazdasági fontosságának megfelelő 
támogatásban részesüljön.

A főtitkári jelentés első pontja Azzi peruigjai egyetemi tanárnak, valamint 
dr. Dalmady Zoltánnak a választmányhoz intézett köszöneté levelező taggá való 
megválasztásuk alkalmából. Főtitkár beszámolt a nagymélt. földmívelési kormány 
leiratáról, amely folyóiratunk évi szubvencióját 3.000 pengőre emelte fel és lehetővé 
tette Az Időjárás terjedelmének számonként egy-egy ívvel való megnövelését. Elnök 
bejelenti, hogy a Társaság azzal is törekedni fog a földmívelési kormány iránt való) 
háláját leróni, hogy a folyóiratnak ebben a terjedelmi többletében teljesen gyakorlati 
irányú és elsősorban a mezőgazdasági meteorológia mezejére eső dolgozatokat 
bocsát közre.

Elnök jelenti, hogy az iskolai meteorológiai oktatás ügyében kiküldött bizottság
nak csak egy tagja tudott az ülésen megjelenni és így a bizottság működése ez alka
lommal nem tárgyalható. Dr. Réthly Antal a bizottság részéről jelenti, hogy nálunk a 
kérdés még nem ért meg a feldolgozásra, hanem előzőleg szükséges volha a meteoro
lógiai oktatás jelenlegi állapotáról összegyűjteni az anyagot. Ilyen értekezésnek a 
megíratására már történtek lépések. Elnök köszönettel veszi a bejelentést és az érdekes 
tárgynak örömmel nyitja meg Az Időjárás hasábjait. P. Angehrn megjegyzi, hogy a
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jelenlegi tanterv meglehetősen bő anyagot bocsát be a meteorológiából a középisko
lába, és ennek helyes elvégeztetésénél többre már a túlterhelés miatt sem töreked
hetünk. Ezzel kapcsolatban ismerteti a kalocsai jezsuita középiskolában tanításra kerülő 
igen tartalmas meteorológiai anyagot, és megemlékezik a kalocsai érseki könyvtár 
több ritka meteorológiai antiquitásáról. Elnök kérésére P. Angehrn ígéretet tesz, hogy 
ezeket a nagyértékű munkákat Az Időjárásban ismertetni íogja, hogy azok szélesebb 
körben is ismertekké válhassanak. Héjjas Endre reámutat, hogy iskoláinknak feltétlenül 
ki kell venniük részüket az időjárási térképek használatára való nevelésben, amelyre 
a külföldi iskolák ma már oly nagy gondot fordítanak. Csakis így érhető el, hogy a 
nagyközönség a gyakorlati életben is gyümölcsöztetni tudja az időjárási jelentéseket 
és ne essék áldozatává a meteorológia tudatlan kuruzslóinak.

Főtitkár jelenti, hogy dr. Littke Aurél főiskolai tanár vidékre költözése folytán 
lemondott a számvizsgáló bizottságban viselt tagságáról. A választmány úgy határoz, 
hogy a megüresedett tisztet ideiglenesen Stuller Sándor főkalkulátorral tölti be. 
Főtitkár bemutatja a Társaság levelezését, amelynek kapcsán elnök felveti a Duna- 
Tiszaközi Mezőgazdasági Kamara pályadíjával jutalmazott munka jövőjének kérdését. 
Dr. Réthly Antal indítványozza, hogy a munkát a Meteorológiai Társaság könyvalak
ban adja ki, amiként azt a pályázat vegyes bírálóbizottsága már annak idején javasolta. 
Héjjcis Endre és Kenessey Béla támogatja a javaslatot, mire a választmány utasítja a 
titkárságot a munka kiadásának közelebbi előkészítésére különböző nyomdáktól már 
beérkezett és még bekérendő árajánlatok figyelembevételével.

Főtitkár dr. Sibelka-Perleberg Arthur tag kilépését hozza a választmány tudo
mására, majd a pénztári jelentés következik, amely szerint mai napon készpénzálladék 
102 pengő 22 fillér, csekkszámlaegyenleg 647 pengő 57 fillér. A pénztári jelentéshez 
Réthly Antal szól hozzá, aki bizonyos kiadásoknál nagyobb takarékosságot ajánl.

Elnök bejelenti, hogy dr. Réthly Antal a kalocsai napfénytartammérő redukálásá
ról és Sulyok Zoltán a hazai esősűrűségről szakelőadást kíván tartani, amelynek idő
pontjául a választmány december hó 11-ét jelöli ki. Elnök közli, hogy Szo'noki Imre 
újabb népszerű előadást jelentett be a hosszú lejáratú időprognózis történetéről, amely
nek napját azonban az egyetemi előadótermekre nézve még fennálló intézkedések 
folytán egyelőre nincs módunkban kitűzni.

A választmány a titkárság javaslatára hozzájárul, hogy Az Időjárásnak egy tel
jes sorozatát beszerezze.

A tárgysorozat ezzel kimerülvén, elnök az ülést bezárja.
Dr. Aujeszky László.

Tagdíjat, illetve előfizetési díjat fizettek 1928. évi december hó 18-áig. 1928. évre: 
Keszthelyi Gazdasági Akadémia, Farsang János Szentes, dr. Fenyvessy Béla Pécs, 
Gerliczy Béla Budapest, balatoni Farkas László Felsőbabád, Rákospalotai Egyesült 
Kaszinó, Fejes Zsigmond Pápa, Ármentesítő Társulat Szentes, Kolbai Károly Magyar
óvár, Ehmann Tivadar Baja, Futó Gyula Budapest, Erzsébet Szanatórium Budakesz, 
dr. Kogutovicz Károly Szeged, Eder Oszkár Budapest, Mezőgazdasági Ipar R.-T. Kapos
vár, gróf Károlyi László erdőhivatala Vilypuszta, Eger város villamostelepe, Folyam
mérnöki hivatal Szolnok, Erdősi Károly Budapest, Mahács Mátyás Budapest, Konkoly 
Thege Miklós Nagytagyos, dr. Pékár Dezső Budapest, dr. Ballenegger Róbert Budapest, 
dr. Prack László Budapest, Laczkovich Imre Budapest, Gyógynövénykísérleti állomás 
Budapest, dr. Konkoly Thege Gyula Budapest, Mezőgazdasági Kamara Kaposvár, Salgó
tarjáni Kőszénbánya R.-T., Pincemesteri Szakiskola Budafok, Magyar Szőlősgazdák 
Országos Egyesülete Budapest, Mezőgazdasági Növénytani Intézet Budapest, Paskay 
Bernát Budapest, Téli gazdasági iskola Székesfehérvár, Gazdasági Akadémia Olvasó
terme Magyaróvár, Szomjas Gusztáv Kisfástanya, Mesterházy Ernő Nagygeresd, 
dr. Rausch Zoltán Budapest, Tejmunkásképző Iskola Kisbér, Unger Alajos Dánszent- 
miklós, Növénynemesítő Intézet Magyaróvár, Természetbarátok T. E. III. ó., Tóber
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Samu Szentendre, Dréher Jenő Martonvásár, Széchenyi Reálgimnázium Budapest, 
Csepregi Sándor Csanádapáca, Bing Gyula Budapest, Morvay Miksa Varjakpuszta, 
Mezőgazdasági Kamara Miskolc, Bodnár Bertalan Hódmezővásárhely, gróf Semsey 
László uradalma Balmazújváros, Növénytermelési Telep Szentmargitapuszta, Turista 
Egyesület Esztergom, Verseghy Károly Budapest, Kurtz Sándor Budapest, Folyam- 
mérnöki hivatal Budapest, Rácz Géza Bakonysárkány, Kir. Erdőigazgatóság Miskolc, 
Nagycenki Cukorgyárak R.-T., dr. Wladárczyk József Budapest, Kaposvári Reál- 
gimnázium Igazgatósága, dr. Kerpely Kálmán Budapest, Nyíregyházai Reálgimnázium 
Igazgatósága, Nyírvízszabályozó Társulat Nyíregyháza, Köztisztasági Hivatal Budapest.

1929- re: Angehrn Tivadar Kalocsa, Gerliczy Béla Budapest.
1930- ra: Gerliczy Béla Budapest.

A METEOROLÓGIAI INTÉZET KÖZLEMÉNYEI

Kinevezések a m. kir. Országos Meteorológiai és Földmágnességi Intézet tiszti
karában. A földmívelésügyi m. kir. miniszter úr őnagyméltósága kinevezte Stuiler 
Sándor és Endrey Elemér kalkulátorokat a Vili. fizetési osztályba főkalkulátorokká, 
továbbá dr.' Aujeszky Lászlót a IX. fizetési osztályba II. oszt. adjunktussá (1928. nov. 
17-i 4.872. ein. miniszteri rendelet.)

Tihany meteorológiai állomása. A tihanyi félszigeten épült Biológiai Kutató Állo
más vezetősége szükségesnek látta, hogy Tihanyban egyúttal elsőrendő meteorológiai 
állomás is létesíttessék. E sorok írójának adatott meg az alkalom, hogy az állomás ter
vét elkészítse, és így ez a Balaton mellékének legszebb és legjobban felszerelt meteoro
lógiai állomása már augusztus első napjaiban megkezdhette működését. A teljesen első
rendű állomáson, a szél kivételével, az összes időjárási elemeket nemcsak közvetlen 
észlelés alapján jegyzik fel naponta háromszor, hanem egyúttal önjegyző műszerek 
alapján óraértékeket is nyerünk. Regisztráló műszerek sok helyen járnak az országban, 
azonban, sajnos, csak egy-két helyen (Turkcve, Debrecen) dolgoztatnak fel. Tihanyban 
is alapos a reményünk, hogy a regisztráló műszerek szalagjai feldolgoztatnak, ami 
azért is fontos volna, mert az állomás közvetlen a tó partján áll és egy másik, később 
létesítendő elsőrangú állomással kapcsolva, kimutatható és értékelhető majd a tónak 
éghajlati hatása. Erről már eddig is sokat írtak, de döntő bizonyítékul szolgálható 
adatokkal eddig még igazolni nem lehetett. Tekintve, hogy az állomás a Tihanyi-hegy 
keleti lábánál a nyugati szélárnyékban fekszik, szálregisztrálásra nem rendezkedtek be, 
bár igazán nagyon érdekes és gyakorlati szempontból is fontos volna, hogyha magán 
a tihanyi apátságon lehetne egy szélregisztráló műszert — majd a jobb idők beálltával 
— felszerelni.

Az állomáson eddig is, a rendszeres észleléseken kívül, speciális vizsgá'atok is 
történtek, így a debreceni Közegészségtani Intézet részéről dr. Gaertner orvos hóna
pokon át kalorimetrikus meghatározásokat végzett egy Michelsen-féle műszerrel, vala
mint a légköri elektromosságot is rendszeresen — sokszor napokon át óránkint — meg
figyelte. Az új állomás megfigyeléseit feldolgozva küldi be a Meteorológiai Intézetnek, 
és a magyarországi havi időjárási jelentésekben szeptember óta már Tihany is szerepel 
kifogástalan adataival. Az állomás létesítése dr. Verzár Frigyes és dr. Bankó Béla 
igazgató professzorok érdeme és közvetlenül dr. Verzár professzor úr felügyelete alatt 
áll. Az észleléseket Gombás Sándor altiszt végzi. . R. A.

Budapest Gellérthegy mbteorológiai állomás újjászervezése. Ez év tavaszán a 
Kertészeti Tanintézetben lévő 11-od rendű meteorológiai állomás kénytelen volt műkö
dését beszüntetni, mert az észle’ő hely a további megfigyelésekre már teljesen alkal
matlanná vált. 15 évvel ezelőtt, amikor az állomás a Gellért-hegy déli lejtőjén elhelye
zést nyert, azt szőlő, majd törpegyümölcsös vette körül. Utóbbi időben barackligetet
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telepítettek oda és a műszerek már teljesen beárnyékoltattak. Célszerűnek mutatkozott 
az állomásnak szabadabb helyre való áthelyezése és a műszereknek egy részét újakkal 
kellett kicserélni. Erre a célra a fóldmívelésügyi minisztérium a tanintézet igazgató
ságának előterjesztésére 831 pengőt engedélyezett. Ezzel az összeggel beszereztettek 
az új műszerek, a régiek megjavíttattak, a telep áthelyeztetett a Kertészeti Tanintézet 
alsó telepére, a Ménesi-út alá. Az új állomás kifogástalan villamos világítással van 
ellátva, a felállítás és a felszerelés is kifogástalan és örvendetes módon az észlelések 
is minden követelménynek megfelelnek. Az észlelésekkel Jani Gábor kertészsegéd van 
megbízva, aki már Tapolcán is hosszabb időn át munkatársunk volt. Köszönettel1 tar
tozunk Dezsényi kertészeti tanintézeti igazgató, gazdasági főtanácsosnak, aki a 
meteorológiai megfigyelő állomás újjászervezése iránt nay megértést tanúsított. R. A.

Pilót-észlelések Szegeden. Úgy a meteorológiai tudomány fejlődése szempontjá
ból, mint a folyton fejlődő légiforgalom biztonsági szolgálata érdekében igen fontos a 
magasabb légrétegek állapotának állandó és mennél behatóbb vizsgálata. A hőmérsék
let, nyomás és nedvesség változásainak állandó nyomon követését a módszerek költ
ségessége csak kevés helyen teszi lehetővé, de a szélnek a felsőbb rétegekben való 
megfigyelése pilotballonok segítségével mind jobban terjed s a rendes terminus-leolva
sások adatai mellett a magassági szélmérések eredményei is szerepelnek a nemzetközi 
időjárási táviratokban, hogy a prognózis készítésénél felhasználhatók legyenek. Sőt 
már az Atlanti-oceánon szélméréseket végző hajók is azonnal közlik észleléseik ered
ményét rádió útján. Nálunk eddig rendszeres pilót-észleléseket csak Budapesten végez
tek, örvendetes dolog tehát, hogy egy újabb észlelő állomás felszereléséről számolha
tunk be Szegeden, amelyet remélhetőleg rövid időn belül1 a debreceni is követni fog. 
Az állomást a szegedi egyetem Földrajzi Intézetében Kogutoviíz professzor állította 
fel, az észlelésekhez szükséges hidrogént és ballonanyagot a Meteorológiai Inézet adja. 
A mérések a Leszámítoló palotában — a hol a Földrajzi Intézet helyiségei vannak 
a tetőn épített faterrasszon történik. A műszerül szolgáló Bosch-theodolit egy az épület 
falazatából kiemelkedő betonozott oszlopon áll. Az észlelő hely magassága minden 
oldalról szabad kilátást biztosít. A ballonok töltése az intézet helyiségeiben történik 
s megtöltött állapotban vitetnek a tetőre. Az észlelés eredményét — melyet az azonnali 
feldolgozásból nyernek — a Légügyi Hivatal előzékenysége folytán még a délelőtt 
folyamán a repülési időjárási táviratokkal együtt a Meteorológiai Intézetbe juttatják, 
ahol még felhasználhatók, amennyiben az aznapi időjárási jelentésbe a budapesti ész
leléssel együtt belekerülnek s a délutáni sürgönyben a külfölddel is közöltéinek.

T. G.
Szűcs Mátyás t .  Észlelőink lelkes táborának ismét kidőlt egyik tagja. Szűcs 

Mátyás, a szombathelyi városi vízművek főgépésze élete delén, május második felébei 
váratlanul elhunyt. Intézetünknek a herényi obszervatórium megszűnésekor, 1918. évi 
június hó 18-án vált igazán lelkiismeretes munkatársává, és így egy hónap híján 10 éven 
át végezte a terminus észleléseket, kezelt három önjelző műszert (barográf, termográf, 
ombrográf) naponta reggel 7 órakor (egy ideig délben is) és újabban az esti prognózis 
céljaira este 7 órakor is közölte megfigyeléseit táviratilag az intézettel. Szombathely 
fontos szerve a megfigyelő hálózatnak, mert egyike azoknak az állomásoknak, amelyek
nek megfigyeléseit az intézet naponta közli a külfölddel, továbbá megfigyelései teljes 
terjedelemben az évkönyveinkben is megjelennek.

Váratlan és hirtelen halála ellenére sem állott be szünetelés az észlelésekben, 
mert fia rendesen tovább észlelt és észlel mindaddig, amíg az újonnan kinevezendő 
főgépész át nem veszi az állomást. Kegyelettel emlékezünk meg buzgó munkatár
sunkról. Nyugodjék békében. a .

Frey József f . Intézetünk ismét elvesztette egyik régi buzgó munkatársát, aki 
Terényben több mint 4 évtizeden át volt az időjárás megfigyelője. Frey József nyug. 
t. kath. kántortanító 1896-ban lett az intézet tudósítója, amikor a néptanítók tömegesen
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léptek be mint zivatarészlelők arra a felhívásra, amelyet Héjas Endre a „Néptanítók 
Lapjá“-ban kibocsátott. Később csapadékészlelő lett és végül Ill-ad rangú klimatológiai 
állomás vezetését vállalta. Lakóhelyén a műszerek felállítása nem volt ugyan a leg
jobb, de még így is a nyert megfigyelések bizonyos kérdések megvilágításánál hasz
nosak voltak és csapadékmegfigyelései ismertté tették annak a vidéknek átlagos 
csapadékgyakoriságát. A terényi állomás további fennmaradását biztosította leánya, 
Frey Angyalka, aki az észleléseket vezeti.

Frey József 1860-ban született január 4-én Balassagyarmaton és 1928 szeptember 
27-én halt meg Terényben. Emlékét a hazai természettudományi kutatás terén öröki- 
tette meg, mert évkönyveinkben neve már 40 esztendeje szerepel. Mi is kegyelettel 
adózunk emlékének. R. A.

Meteorológiai állomás létesítése Szarvason. Az Alföld kutatása érdekében az 
utóbbi időben több új állomás létesült, melyeknek egyik részét a szegedi Ferenc József 
Tudományegyetem Földrajzi Intézetének igazgatója, dr. Kogutovicz Károly ny. r. egye
temi tanár szervezte meg a törvényhatóságok stb. által adományozott alapból, másik 
részét pedig a földmívelési intézményeknek kezdeményezésére a m. kir. földmívelés- 
ügyí minisztérium állíttatta fel. Utóbbiak sorába tartozik a szarvasi Tessedik Sámuel 
középfokú gazdasági iskolánál elhelyezett meteorológiai állomás is. A műszereket az 
iskola belső ingatlanán szereltük fel már húsvét előtt, a rendszeres észlelés azonban 
csak valamivel későbben kezdődött, amikor t. i. az észlelőkül kiszemelt tanulók a 
teendőket tökéletesen elsajátították. A műszerek és elhelyezésük a következők: 1. Fuess- 
féle állomási barométer a természetrajzi szertárban; 2. ventilált psychrométer angol 
bódéban; 3. talajhőmérők (0, 2, 5, 15, 20, 30 cm. mélységig fix elhelyezésben; 50, 75, 
100, 200 cm. mélységig Lamont-szekrényben); 4. Six-Lindenlaub maximum-minimum 
hőmérők (5, 50, 100, 150 cm. magasságban a talaj fölött)); 5. Hellmann-
féle csapadékmérő; 6. Wild-Fuess-féle nyomólapos szálzászló az angol bódé 
mögött; 7. Campbell-Stokes-féle napsütés-tartammérő a főépület főutcai front
jának egyik használaton kívüli kéményén. A hőmérők s a többi 2—6. alatt említett 
műszerek az intézet terjedelmes virágágyás udvarának és a gyümölcsösnek a határán, 
a található legszellősebb, legszabadabb helyen helyeztettek el. Az állomás Kállay Béla 
gazdasági segédtanár vezetése mellett kezdettől fogva kifogástalanul működik.

Marczell György.

KÉRDÉSEK.

Kérdések. 1. A jószágkormányzóság emeletes épülete exponált, emelkedettebb 
helyen fekszik s mint ilyen, nagy mértékben ki van téve a zivataroknak, villámcsapá
soknak. Az épületet 1906-ban emelték s ugyanakkor látták el 3 villámhárítóval. A 
három villámhárítórúd végét 22 évvel ezelőtt, tehát a ház építésekor aranyozták, azóta 
sem. Az aranyozásnak ma már a nyomai sem látszanak a rudak végén. Szükségesnek 
gondolom megemlíteni, hogy ugyanebbe az épületbe szalad az interurbán- s a gazda
sági telefon, nemkülönben a rádió és a villanyvilágítás vezetéke.

A múlt év szokatlanul gyakori s intenzív zivatarjaira aztán sajátos és határo
zottan félelmetes formában reagált ez az épület. A villámcsapások napirenden voltak 
s a telefonkészülékeken, villanyvilágítási biztositékokon, különösen a rádión veszedel
mes szikrák alakjában jelentkeztek s keltettek félelmet. A rádió-antennát kapcsoló 
készüléket 60—70 cm.-es szikrák hagyták e! s veszélyeztették a közelállót. A villany 
világítási huzal biztosítéka kiégett. Egy alkalommal pedig a ház előtt elterülő park 
egyik fenyőjébe csapott a villám. (A fenyő az épület lábától mintegy 60 m.-re emel
kedett.)

Arra kérem, szíveskedjék felvilágosítani, rendben, illetőleg használható állapot
ban van-e a jelzett szimptomák mellet a ház villámhárítója. Hogyan lehetne egyszerű
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eljárással a villámhárító rendes működéséről, használhatóságáról, illetőleg használha
tatlanságáról meggyőződést szereznünk? Itt említem, hogy a villámhárító-huzal por- 
cellán izolátorai sok helyen hiányoznak.

2. 1927. őszén a légáramlás irányának jelzésére szélkakast helyeztek el ugyan
ennek az épületnek a tetején. A szélkakast az uradalom íőgépésze konstruálta vas- és 
alumínium-anyagból. Golyós csapágyakon forog s roppant érzékenyen reagál a leg
gyengébb légáramlatra is. A szélkakas egyméteres farúdra erősítve végzi a feladatát. 
Az egyik villámhárító rúdtól cirka 4 méterre, a másiktól — melynek rúdja 2 méterrel 
magasabban emelkedik, mint a szélkakas legmagasabb pontja, — körülbelül 7 méterre 
nyert elhelyezést. A huzal egyik ága közvetlenül a szélkakast tartó farúd talpánál 
vezet el.

Kérdem: nem jelent-e a házra a szél kakas itt leírt elhelyezése újabb veszedel
met. Ha igen, hogyan lehetne az esetleges bajnak, villámbecsapásnak elejét venni?

Válasz. Első kérdésére, vájjon van-e olyan eljárás, amelynek a segítségével a 
villámhárítónak a működőképességét ellenőrizni lehetne, negatív választ kell adnom. 
Néhány évtizeddel ezelőtt ugyan nagy elterjedésnek örvendtek bizonyos gyengeáramú 
berendezések, amelyeknek a segítségével a villámvezeték megbízhatóságát ellenőriz
hetni vélték. A tudomány haladása azonban megmutatta, hogy a villámkisülésben 
jelentkező hatalmas elektromos folyamatok egészen más törvényeket követnek, mint 
a kisfeszültségű kísérleti áramok. Ezért mai áiláspentunk az, hogy a villámhárító 
működését gyakorlatilag csak villámmal lehetne kipróbálni. Ugyanezek a modern kuta
tás jk azonban megismertették a villámnak a legjellemzőbb tulajdonságait, és így kísér
leti ellenőrzés nélkül is módunkban van megítélni, vájjon a kérdéses berendezés 
nyujthat-e kielégítő biztonságot a villámveszedelem ellen. Bárha az ilyen vizsgálatot 
igen bajos távolról leírás alapján elvégezni, a következőkben mégis körvonalazni 
igyekszünk azt a benyomást, amelyet leveléből az illető épület villámveszedelméről 
szereztünk.

Előzetes megnyugtatásul legyen szabad előrebocsátanom, hogy a hibás villám
hárító nem jelent nagyobb veszedelmet, mintha az illető épület egyáltalában nem 
volna elháritóberendezéssel ellátva. A villámhárítók tanának jelenlegi állása sze
rint ugyanis a hibás vagy helytelenül szerkesztett villámhárító, sem növeli az illető 
épületnek a villámveszedelmét, sőt majdnem mindig nyújt is bizonyos fokú védelmet 
a villám ellen.

A kérdéses épület eszerint nem forog nagyobb veszedelemben, mint, ha villám
hárítóval nem bírna: leveléből azonban az a véleményünk alakult ki az ottani villám
hárítóról, hogy az jelenlegi alakjában kevéssé alkalmas a villámveszedelem csökken
tésére. Minthogy pedig az épület exponáltan fekszik, tanácsosnak vélnök bizonyos 
átalakításoknak a megejtését, amelyekről az alábbiakban meg fogunk emlékezni.

levelének egyes kitételei azt mutatják, hogy a kérdéses villámhárító megszer
kesztésénél nem minden tekintetben vették figyelembe a villám természetére vonat
kozó újabb ismereteinket. így a költséges és teljesen felesleges aranyozásokat a 
modern villámhárítón nem alkalmazzák, azokat tehát nem kell megújítani. A felfogó- 
rudakat egyszerű mázzal lehet a rozsdától megvédeni, anélkül, hogy ez működésüket 
legkevé: bbé akadályozná. Nagyon sokat von le az egész berendezésnek az értél étől, 
hogy a levezetőhuzalokat elszigetellek az épülettől; ilyen körülmények közt nem lehet 
csodálkozni azon, hogy az épületben indukciós szikrák jelentkeztek. Az ily jelensé
gektől csak az olyan elhárítóberendezés védi meg az épületet, amelynek levezetései 
mag'Mi az épületnek a falán, vagy annak a belsejében f tr.ak le a öldbe. A szigetelő
csigák leesése tehát nemhogy akadályozná a villámhárító működését, hanem egyene
sen rzeiencsés körülménynek mondható.

Az a gyanú is felébredt bennünk, hogy az egyes felfogórudak mindegyikének 
legfeljebb csak 1—2 levezetése van a földbe, és ezek egymással nincsenek össze
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köttetésben. A megbízható villámhárítónak viszont alapvető követelménye, hogy minél 
több levezető-drót fusson le a háznak minden oldalán, és ezek között vízszintes össze
kötőhuzalok is legyenek (legalább is a tetőn). Az ilyen hiányokat, ha megvolnának, 
egyszerű eszközökkel azonnal pótolni lehetne.

A korszerű villámhárító-tervezésnek egy másik fontos alapelve, hogy a házban 
semmiféle olyan nagyobb fémtömegnek nem szabad jelen lennie, amely a talajjal nem 
volia vezető összeköttetésben Amennyiben tehát az épületben vízvezetéki csövek, 
vagy fémgerendák volnának beépítve, ligy ezeknek a földeléséről a legsürgősebben 
gondoskodni kellene. Hasonlóképen gondoskodni kell az épületekbe befutó elektromos 
vezetékeknek a biztonságáról is: a nyilvános üzemi vezetékek (telefonok, világítás) 
mindenkor el vannak látva ilyen berendezésekkel, viszont a rádióberendezésnél a tulaj
donosnak kell arról gondoskodnia, hogy úgy az antenna, mint maga a vevőkészülék 
is állandóan földelve legyen, amikor nincs használatban. Megbízható földelés esetén 
alig képzelhető, hogy a leírt arányú szikraátugrás léphessen fel.

Ide tartozik a szélkakas esete is, amelyre nézve a következőket jegyezzük 
meg Régebben azt hitték, hogy a felfogócsúcs bizonyos környezetet megvéd a villám- 
csapástól. Ma tudjuk, hogy ez a védelem nem terjed ki földeíetlen fémtárgyakra, bár
mily közei is vannak azok a villámhárítóhoz. A szélkakas tehát veszedelem forrása 
lehet, amennyiben attól kell tartani, hogy a villám vagy annak egy ága fogja érni, és 
ebben az esetben a villámszikra a tartórúd felgyújtásával keres utat a levezetőpályá
hoz. A veszedelmet azonban könnyű elhárítani, ha a farudat fémrúddal pótoljuk, Ivagy 
ami még egyszerűbb, a szélkakasnak valamelyik fémes részét fémhuzallal össze
kötik a villámhárító levezetődrótjávai. Végül ha az épületben vaskályhák vannak, 
akkor ezeknek is ajánlatos földelést biztosítani: a kéményekből pedig a villámot jól 
vezető korcmréteget kitakaríttatni.

Ajánlatos, hogy a villámhárító földelése kielégítő legyen. A földvezeték minél 
hosszabb darabon nyúljon bele a talajba, lehetőleg pedig nedves helyeken. Célszerű, 
ha a földelés gyűrüalakban körülfutja az éuületet. Nem hagyhatjuk végül megemlítet
lenül, hogy a villámvezető pályáknak minél egyenesebbeknek kell lenniök, mert ahol 
hirtelen kanyarodások vagy fordulók találhatók, ott a nagy önindukciójú kisülési áram 
elhagyja a vezetéket és a szigetelőt rombolja szét. Lehetséges, hogy ilyen okból 
hiányzanak a szigeíelőcsigák, amelyeknek a teljes eltávolítása feltétlenül kívána
tos volna.

Összefoglalva az elmondottakat, a rendelkezésünkre álló néhány adat alapján 
az elhárítóberendezés hasznavehetőségének elérésére a következő javaslataink vol
nának: 1. a jelenlegi levezetéseket le kellene bontani, és helyükbe olyan levezető- 
pályákat létesíteni, amelyek minden szigetelés nélkül a csupasz épületfalakra vannak 
erősítve. 2. Ezek a levezetések minél nagyobb számban létesítendők, legalább is 4-re 
volna szükség, amelyek az épületnek távol eső részein futnának le, úgy, hogy az 
épületet lehetőleg kalitkaalakban zárják magukba. Az egyes levezetőpályákat a ház
tetőn vczetőleg össze kell kötni. Az ereszcsatorna is bekötendő. 3. Az épületben talál
ható veszedelmes fémtárgyakat, főleg pedig a rádiót, sürgősen jó földeléshez kellene 
juttatni. 4. A szélkakast is bele kell vonni ebbe a földelő hálózatba.

Ezekkel az okvetlenül szükséges intézkedésekkel szemben viszont el kell hagyni 
azokat a felesleges kiadásokat, amelyeket egyesek még ma is ajánlani szoktak: a 
felfogócsúcsok bearanyozását, amire nincs szükség, és a szigetelőanyagok felhaszná
lását, ami határozottan hátrányos. Megtakarítás forrása még a modern villámhárító- 
kutatásnak az az eredménye is, hogy a levezetőhuzalokat jobb (rozsdától óvott, pl. 
mázzal bevont) vasból, mint rézből készíteni. Dr. Aujeszky László.

A Klr. Magy. Egyetemi Nyomda Könyvosztálva tanácsot ad könyvészeti kérdé
sekben. Egyesületi és magánkönyvtárak összeállítását, könyvek kötését vállalja. Buda
pest VIII., Muzeum-körút 6.
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KÜLÖNFÉLÉK
Villámcsapás repülőgépbe. Az „Az Idő

járás“ július—augusztusi füzetében alkal
mam volt ismertetni H. Markgraf vélemé
nyét a repülőgépeknek villám általi veszé
lyeztetéséről, amely abban az egyébként 
általánosan elfogadott tételben csúcsosodik 
ki. hogy a villámcsapás veszélye a leve
gőben levő repülőgépre távolról sem oly 
nagy, mint azt feltételezni hajlandók len
nénk. Akkor, amikor Markgraf cikke meg
jelent, még nem volt tudomása egyetlen 
olyan esetről sem, amelynél a villám- 
csapást a repülőgépbe kétségtelen módon 
megállapították volna. Azóta a Norderney-i 
repülőtér közölt vele egy esetet,1) amely 
érdekességénél fogva, valamint kétségtelen 
hitelessége alapján megérdemli a szak
körök figyelmét.

1926. április 20-án egy kétfedelű vízi
repülőgép szállott fel Norderney-ban egy 
pilótával és megfigyelővel, de csakhamar 
— Wangeroogetől északra — görgőviharba 
jutott, amelyből hirteleniil jég kezdett hul
lani. A pilóta a gép előtt távolabb villanást 
látott, erre azonnal siklórepülésbe állí
totta a gépet, a megfigyelő pedig hirtelen 
le akarta vágni a 300—400 m. mélyre le- 
logó drótot. (Nyilván antennadrót.) Mi
előtt azonban ezt megtehette volna, egy 
csattanást hallott, villanást látott a kor
mányfelületeknél, sőt majdnem vele egv- 
idöben a gép orránál is. A csattanás után 
a drótból csak 7 méter lógott a gép vé
gén. A többit levágta a villám. A kábele
ken egész sor olvasztási nyom 'volt lát
ható, de azért a gépnek sikerült Norder
ney-ban símán leszállania.

Maga a görgővihar tipikus volt a maga 
nemében. Egy kitöltődő depresszió mögött 
hideg tengeri levegő tört be az egyébként 
is enyhe hőmérsékletű és besugárzás foly
tán még melegbbé vált parti és száraz
földi levegő alá. A gép 18 óra 30 perckor 
került egy nagy nyucat-keleti irányú 
felhőfront (Cumulonimbus) alá, amelyet a 
szél délnyugat felől északra hajtott. Az 
esőző és jeget hullató viharfelhő alatt 
foszlányok úsztak (Fractonimbus), amelyek 
közé az antennavég lelógott.

A szerző az esethez előbbi közleményé
ben kifejezett véleményével összhangban 
a következő magyarázatot fűzi: A gép 
közvetlen a felhő alatt repült 900 méter 
ma^sságban. A már előbb ott létező 
feszültségkülönbséget a felhő felé még 
megerősítette, de a gép nagv sebessége 
miatt nem volt a kiegyenlítő áramnak 
ideje a kisülésig jutni. A hátul lelógó an
tenna a felső erős tértöltést lefelé meg
hosszabbította és ez adott alkalmat a ki

1) Blitzschlag in ein fliegendes Flugzeug. 
Annalen der Hydr. u. Mar. Met. 1928. IX. f.

sülés létrejöttéhez. Lelógó antenna nélkül 
talán az egész villám elmaradt volna. A 
viilám a felhőből jött és a gép alján lát
ható nyomok indukált szikrák hatására 
vezethetők vissza; nem tételezhető fel, — 
miután a gép nem vult felhőben, tehát nem 
szerepelhetett ennek részeként, — hogy a 
villám a géptől a föld felé indult volna. 
Kedvezőtlen körülmény volt a gép szem
pontjából, hogy a viharfronttal párhuza
mosan kellett repülnie. Dr. Hille Alfréd.

Meteorológia a debreceni nyári egyete
men. Azt a jól bevált külföldi példát, hogy 
nyáron az egyetemek szélesebb körök ré
szére néhány hetes szünidei tanfolyamot 
tartanak a legkülönbözőbb közérdekű is
mére 1ágak anyagából, Magyarországon 
először a debreceni Tisza István Tudo
mányegyetem követte. Az egyetem jeles 
és buzgó erőin kívül az egyetemi telepek 
kitűnő fekvése tette vonzóvá és kellemessé 
az első magyar nyári egyetemet, amely 
immár második évben működött és kétség
telenül még további fejlődés és fényes 
jövő elé tekint.

Bennünket, meteorológusokat azonban 
nem egyedül amiatt az általános nyereség 
miatt érdekel ez az intézmény, amelyet a 
magyar kultúra egyetemessége és így min
den egyes speciális tudományág számára 
is jelent. Hanem érint bennünket azáltal is, 
hogy ezen az egyetemi kurzuson a meteo
rológia végre megkapta az őt méltán meg
illető helyet.

A szünidei kurzus tanrendjében ugyanis 
két meteorológiai előadás foglal helyet, és 
ebben annak a biztató jelét szeretnők fel
ismerni, hogy tudományos köreinkben —- 
a fővárosban és a vidéki gócpontokban 
egyaránt — immár kezdik belátni annak az 
állapotnak a tarthatatlanságát, hogy agrár
állam létünkre nálunk az egyetemek nem 
vesznek részt a meteorológiai tudomány 
hivatásos művelésében. A meteorológiát az 
ipari külföldön számos egyetemi intézet 
szolgálja, és ott természetesen akadémikus 
színvonalon álló és bevezető előadásokban 
is nagy bőség uralkodik. Kétségtelen ugyan,, 
hogy az iparüző nyugati államoknak is ha
talmas gazdasági érdekei fűződnek az idő
járáshoz, de lehetetlen volna tagadni, hogy 
nekünk, mezőgazdasági államnak, még sok
kal inkább azon kellene lennünk, hogy a 
meteorológia vívmányait értékesítsük és c 
tudomány művelését gazdasági fellendülé
sünk érdekében is minden eszközzel elő
mozdítsuk.

Debrecenben az említett két kollégiumot 
Berényi Dénes tartotta: „Az időjárás tudo
mánya, első és második rész“ címen. Az



első előadás az „időjárási helyzet“ fogal
mával és a szinoptikus módszernek a lénye
gével ismertette meg a hallgatóságot. Élve
zettel hallgathatták a Bjerknes-féle elmé
leteket a c.klonok és anticiklonok fizikai 
szerkezetéről; és gyönyörködhettek azok
nak a következményeknek a kifejtésében, 
amelyek ezeket az elméleteket gyakorlati 
szempontból olyan fontosakká teszik. Külö
nös súlyt vetett az előadó arra, hogy a 
hallgatóság minden tagja előtt kidomborod
jék az időváltozásaink mechanizmusa, 
amelyben nagyrészt olyan fizikai körülmé
nyek képviselik az okokat, amelyek tőlünk 
messze, esetleg igen messze lévő földterü
leteken vannak jelen. Ezeknek a távoli 
viszonyoknak a nálunk uralkodókkal való 
egybevetését teszi lehetővé a szinoptikus 
módszer, amely az időjárási jelenségek 
helyes megismerésének és így gyakorlati 
kamatoztatásának is az egyetlen útja. Ezt 
az utat nyitja meg számunkra az időjárási 
térkép, amelynek a használatát Berényi 
hallgatói megismerték és bizonyára meg is 
szerették.

A szünidei kurzus másik meteorológiai 
tárgyú kollégiuma mindenekelőtt egyes 
váiogatott fedezeteket tárgyalt a szinop
tikus meteorológiából. Ebben az előadásban 
ugyanis több jellegzetes időjárási helyzet
nek a behatóbb ismertetésére került sor. 
Ennek kapcsán azután részletesebb kifej
tésben részesült a hideg betörések vonzó 
témája is. A második kollégiumnak egy 
további szakasza a távoli évszakok idő
járási jelegének az előrejelzésével foglal
kozott. Az e téren megkísérelt módszerek 
közül főleg kettőnek a részletei kerültek 
szőnyegre. Egyrészt a korrelációs eljárás, 
másrészt pedig az időjárási periódusok 
sokat vitatott módszere. Kitért az előadó, 
nagyon helyesen, a nagyközönség körében 
még mindig javában garázdálkodó meteo
rológiai kuruzslók (időoróféták) üzelmeire 
is. rávilágítva arra. hogy ezek az egvének 
minő valótlansággal használiák ki közönsé
günknek az időjárás tudományában való 
telies táiékozatlansáo-át. Ki ke'l mée emel
nünk ennek az előadásnak a befejező gon
dolatát. ame’vet az előadó szénen szerkesz
tett eszmemenetének zárókövéül állított. 
..Akinek jóléte az időjárás kezében van 
(mint a mezőgazdának is), annak elsőrangú 
érdeke, hogy az időjárást tudományosan és 
ve csak babonából ismerte. Nem elén a nö
vényzet elvetési és gondozási felt^te'eit 
tudnin, hanem ismernie kel annnk a ténye
zőnek a saiátsdga't és a szeszélyeit is, 
amelyre termésének a sorsa vm  b'zva."

Ha ennpk a gondolatnak a jelentőségét 
meg foviák gazdáink szívlelni, akkor a 
meteorolóeia PmeretferiesztAcre iránvuló 
törekvéseink nem lesznek úrnődnek sem a 
magángazdaság, sem az ország érdeke 
szempontjából* Dr. Aujeszky László.

A búza aratásának naptára. A kenyér
magvak legfontosabbika a búza, a lakott 
föld területének hihetetlen nagy részében 
otthonos és nagyon sok népnek legfonto
sabb tápláléka a búzakenyér. A búza elter
jedésének határt szab északon a nagy 
hideg, délen pedig nem annyira a nagy 
meleg, mint inkább a nagyfokú levegő
nedvesség. Hiteles adatok vannak arra 
nézve, hogy elszórtan termelik a búzát az 
északi szélesség 66° 20’ alatt Fort-Yukon- 
ban Alaska félszigeten és Fort Simpsonban 
(62 fok alatt) is számottevő termelés van. 
Délen a 19 fok északi szélesség alatt az 
indiai Dékán-fensíkon is megterem. Miután 
a déli féltekén ugyancsak nagy kiterjedésű 
búzatermelés folyik, azt mondhatjuk, hogy 
az évnek minden hónapjában aratnak vala
hol, azaz minden hónapban van olyan idő
járás, amely alatt valahol a föld kereksé
gén a búza éppen beérik. Ez alkalommal 
Partsch') munkája alapián közöljük a 
Deutschländer és Kunis féle 1906-ból, vala
mint Chisholin által 1925-ben újból kibőví
tett búzaaratási naptárt:

November: Dél-Afrika, Peru.
December-január: Ausztrália, Uj-Zeeland. 

Birma, Argentina.
Február-március: India, Argentina és 

Uruguay.
Március-április: Egyiptom, Mexikó, Kis- 

Ázsia és Perzsia.
Május: Észak-Afrika, Kelet-Ázsia, Florida. 

Texas.
Június: Olaszország, Spanyolország és 

az U. S. A. déli államai.
Június-július: Magyarország, Románia, 

Szerbia, Belső-Anatolia (1.000 méter ma
gasságban).

Július-augusztus: Közép-Európa, az U.
S. A. északi államai, Kanada.

Szeptember-október: Skócia, Skandinávia, 
északi Oroszország.

A föld kerekségén 1925-ben 1,086.83*
km2-nyi terület volt búzával bevetve.

R. A.

Milyen távolságban látni a felhőket? A
„Meteorological Magazin“-ben C. S. Durst 
érdekes táblázatot közöl arra vonatkozó
lag, hogy melyek a legnagyobb távolságok, 
amelyekből még láthatók a különböző ma
gasságú felhők. A szóbanforgó távolság 
természetesen — feltéve, hogy a levegő 
állapota kedvező látási viszonyokat íeremt 
— a felhők magasságától függ. A közlésre 
az adott alkaltnat, hogv a szerző egy ízben 
egy messze kiterjedő magas felhőréteg széle 
alatt, amely majdnem a horizontig ért, 
megfigyelhette a naplementét, pedig a réteg
felhőnek az időjárási helyzet szerint nagyon

0 J. Partsch: Geographie des Welthan
dels. Breslau 1927.
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messzire kellett terjednie. Kiderült, hogy 
ha a felhőréteg 6—7 km. magasan volt, 
akkor szélét a horizont felett 80—90 km. 
távolságban is meg lehetett figyelni. A 
közölt táblázat alapján a következők je
gyezhetők meg. Cirruszok, melyeket kevés
sel a horizont felett látunk, 120 km. távol
ságban is lehetnek, de ha a horizont feletti 
látószögmagasság az 5°-ot meghaladja, 
akkor a felhő 40 km.-nél távolabb nem 
lehet. Magasra felnyúló, tornyos cumulo
nimbus, melynek tetejét a horizont felett 
látjuk. 100 km. távolsággal bírhat. Alacsony,
6—800 méteren levő rétegfelhő szélét 30 
km.-ről is látni. Ezek az adatok természe
tesen teljesen szabad horizonttal bíró helyre 
vonatkoznak. Repülőgépről vagy iéghajóról 
való megfigyelésnél a fentebbi távolságok 
jóval megnövekednek s egy 3 km. maga
san levő megfigyelő 200 km. távolságban 
levő cirruszt is megláthat. T. G.

Lijabb egyetemi tanszék a meteorológia 
részére Németországban. Nálunk sokak 
előtt még fejtegetni kell, hogy a meteo
rológiának miért van helye az egyetemi 
tanszékkel képviselt tudományok között; 
Németországban azonban különösnek talál
nák, ha valaki éppen ettől a gyorsan fej
lődő és a fontos gyakorlati alkalmazások 
beláthatatlan özönével kecsegtető tudo
mánytól sajnálná az egyetemi katedra 
költségeit. A német egyetemek és egyéb 
főiskolai rangú intézmények egész sora bír 
külön meteorológiai tanszékkel, vagy eset
leg intézettel is. Azok a németországi egye
temek pedig, amelyek a nehéz gazdasági 
helyzet folytán még nincsenek ilyennel el
látva, szintén törekszenek arra, hogy ezt a 
számukra érzékeny hiányt mielőbb pótol
ják. így cselekedett legutóbb a hamburgi 
egyetem, midőn a nyár folyamán megszer
vezte ezt az új tanszéket és annak betölté
sére a német meteorológiai élet egyik 
kiváló értékét, A. Wigand stuttgarti pro
fesszort hívta meg.

Akiknek alkalmuk van a meteorológia 
szakirodalmát szemmel tartani, azoknak az 
új professzor személyét nem kel] bemutat
nunk; hiszen sokoldalú elméleti és gyakor
lati munkássága Németország határain túl 
is ismertté tette nevét a szakkörökben. 
Legnagyobb jelentőségű elméleti kutatásai 
a levegő összetételének a magassággal 
való változására, továbbá a légköri kon
denzáció folyamatára, végül a légköri 
elektromosság tanára vonatkoznak. Az első 
tárggyal már 1910 óta foglalkozott. Nagy 
magasságokból hozott le levegőpróbákat, 
hogy azokat kémiai analízisnek (frakciónált 
desztillációnak) vettesse alá. Ezek a kuta
tások arra az eredményre vezettek, hogy 
az ú. n. maradékgázok (hidrogén, neon és 
hélium) már a troposzférában sem egyen

letesen oszlanak el, hanem a magasabb 
rétegekben egyre nagyobb mennyiségben 
fordulnak elő. A légköri kondenzáció taná
ban Wigand legfontosabb megállapítása a 
következő volt. Ismeretes, hogy minden 
légköri csapadékcseppecske valamely pa
rányi szilárd testet, ú. n. kondenzációs 
magvat tartalmaz, amelynek jelenléte a 
csepp keletkezésének egyik előfeltétele. 
Wigand előtt azt hitték, hogy a legtöbb 
esetben közönséges porszemek szerepelnek 
kondenzációs magvakként. Az ő kutatásai 
alapján ellenben ma az a véleményünk, 
hogy a kondenzációs magvak nagyrészben 
még a porszemeknél is finomabb testecs- 
kék, amelyek égési termékként vagy időn- 
kint vulkáni kitörések alkalmával jutnak a 
légkörbe, ott nagy távolságokba elúsznak 
és igen sokáig lebegve maradnak. A lég
köri elektromosság tanában az az ered
mény fűződik Wigand nevéhez, hogy a 
potenciálkülönbségek (derült időben) meg
lepően csekélyek a magas levegőrétegek
ben. Mert amíg az alacsony rétegekben 
minden egyes méter magasságkülönbség 
között több száz voltos feszültséget talál
tak a mérések, addig 9 km-nyire a talaj 
felett csak 3 volt/méter értékűnek bizo
nyult a potenciálesés. Wigand ezen ered
ményeit Lutze és Everling kutatásai meg
erősítették.

Wigand gyakorlati munkálatai úgyszól
ván mind a repülési meteorológia mezejére 
esnek. Ezen a téren szintén nem csekély 
érdemeivel találkozunk. Amidőn a repülés 
néhány év alatt sportszerű játékból világ- 
forgalmi tényezővé erősödött, akkor a 
meteorológiát a váratlan új kérdések özö
nével rohanta meg. Ekkor került az érdek
lődés középpontjába egy új időjárási elem, 
a láthatóság, amelynek mindeddig alig volt 
gyakorlati jelentősége. A láthatóság észle
lésére eljárásokat kellett teremteni, és 
mérését lehetőleg exakt, szigorú alapokra 
kellett helyezni. Ami ennek a sürgős fel
adatnak a megoldása érdekében történt, 
azt túlnyomó részben Wigatidnak köszön
jük. Erre vonatkozó értékes tanulmányai
nak egész sorozatát tette közzé. (Leg
nagyobbrészt a „Phy űkalische Zeitschrift“- 
ben.) Ö volt, aki a függőleges láthatóságod 
elsőízben kutatta, ő volt, aki Heberer-rel 
a láthatóságnak a napsugár irányával való, 
nem éppen egyszerű kapcsolatát pontosan 
megvizsgálta. Wigand helyezte a látható
ság mérését matematikai alapokra, és tőle 
való a láthatóság exakt mérésére szolgáló 
műszernek nemcsak 0 ,7 '^"'rondolata, ha
nem a fokozatos tökéletesítése is.

A hamburgi egyetem nem fogja kárát 
vallani, hogy ilyen erőt nyert meg a maga 
számára; mi pedig örömmel állapíthatjuk 
meg, hogy eggyel kevesebb lett azoknak a 
főiskoláknak a száma, amelyeken nincs 
képviselve a meteorológia tudománya 
Éppen az a modern tudomány, amelynek a
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gyakorlati alkalmazásai a legtöbb foglalko
zási ágra és ezenfelül csaknem mind
annyiunk munkaképességére és egészségi 
állapotára kihatnak. Dr. Aujeszky László.

Éghajlati térképek az Atlanti-óceánról.
A léghajózás és repülés az 'aer dogjával 
szemben támasztott igényeivel már ismé
telten serkentőleg hatott a légköri Kutatá
sokra és tanulmányok végzésére. A lassan
ként, előbb utóbb kifejlődő óceáni légi for
galom, Európa és Amerika között szintén 
megfelelő meteorológiai előkészítést igé
nyel, amelynek az eredménye az lesz, hogy 
az Atlanti-óceán feletti légköri viszonyo
kat összehasonlíthatlanul jobban meg fog
juk ismerni, mint az a szükség sarkantyúja 
nélkül történt volna. Világ as, hogy a meg
ismerés tudományos tekintetben sem marad 
gyümölcs nélküli Egyelőre két érdekelt 
állam végez beható előmunkálatokat az 
óceáni légi forgalom érdekében: Amerika 
és Németország. Az amerikai vízrajzi hiva
tal Pilot chart of the north atlantié ocean 
név alatt havi éghajlati térképeket jelen
tetett meg, amelyek az óceán és a felette 
levő légtenger közepes, éghajlati adatainak 
valóságos tárházai. Nensokára utánuk nap
világot láttak a német Seewarte Hamburg 
hasonló térképei is. a „Monatskarten für 
den Nordatlantischen Ozean“, amelyek az 
összes oceánátrepü'ési kisérleteknek alapul 
szolgáltak. A közeli jövőben várható ugyan
csak a Seewarte kiadásában hasonló tér
képek megjelenése az Atlanti-óceán déli 
felére is, amelyek e hatalmas vízterület 
éghajlatának első összefoglaló ábrázolásai 
lesznek. (Annalen der Hydr. u. Mar. Met. 
1928. IX. f.) Dr. H. A.

Lehet-e számítással előre meghatározni 
a légnyomás változásait. Minden természet- 
tudománynak célja az, hogy mennél exak- 
tabbá legyen s eredményeit pontos mate
matikai számítások alapján nyerje A me
teorológiai tudomány haladásában már az 
is nagy lépés volna, ha a légnyomás vár
ható változásait kiszámítani tudnék. Exner 
már régebben foglalkozott e probléma meg
oldásával s a hydrodinamika törvényeinek 
segít égével végzett számítások at, amelyek
nek eredményei a tapasztalt változásokkal 
jól egybevágtak. Csuoán az volt a baj, 
hogy a számítások elvégzése hosszú időt 
vett igénybe s így gyakorlat5 prognosztikai 
célokra a módszer használhatatlan. Egy 
finn meteroloógus, M. Angervo foglalkozik 
újra a probléma egyszerűbb eseteivel: a 
magas- és mélynyomású centrumok hely- 
és mélységváltozásának előre való kiszá
mításával. A prognosztizör is ezt csinálja, 
amikor a légnyomás 3 órai változását ábrá
zoló ú. n. tendenciatérképből, esetleg a 
hőmérsékleteloszlás figyelembevételével bi

zonyos tapasztalati szabályok alapján hozzá
vetőlegesen képet alkot magának a lég
nyomás eloszlásában bekövetkezhető vál
tozásokról. Ennél többet azonban M. An
gervo sem csinál. Módszerének lényege a 
következőkben áll. Nem használja a hydro
dinamika egyenleteit, hanem a centrum 
koordinátáit és a légnyomás nagyságát az 
idő hatványai szerint sorba fejti. A sor 
együtthatóit a tendenciatérkép adatai adják, 
feltéve, hogy a prognózis érvényességi 
időközében a változás jellege megmarad. 
Minthogy ez csak rövid időre tehető fel s 
neki hosszabb időintervallumban bekövet
kező változásokat — pl. 24 órában elő
állókat —- kell megkapnia, a pontosság fo
kozására ezt az intervallumot részekre 
osztja s azokra külön-kiilön végzi a szá
mítást: az intervallum elején levő értékből 
a végén levő értek kiszámítását. Közben 
azonban szüksége van a tendenciák érté
kére az egyes intervallumok elején, tehát 
pl. a 24 órás köz négy részre osztásánál a 
6, 12, 18 óra múlva fellépő tendenciákra. 
Ezekhez persze ugyanúgy becslés és tapasz
talati szabályok segélyével jut, mint ahogy 
a prognoszt:zőrök a légnyomásváltozások 
hozzávetőleges meghatározását csinálják, 
így még az a hiba sem igen kiiszöbölődik 
ki, amelyet az egyéni diszpozíciók külön
bözősége okoz s az aránylag nem sokáig 
tartó, de mégis hosszú számítás a fárad
ságot nem igen éri meg s sem elméleti, 
sem gyakorlati szempontból a haladás, amit 
a módszer jelent, nem lényeges. T. G.

Rombaut. A hollandiai Soesterbergben 
van a kaionai repülőtér, amelyen először 
alkalmaz.ák a repülőgépeken a meteoro- 
gráfokat olyan időben, amikor másutt azt 
még céltalannak mondották. Ma a hollandus 
péloát köve.ve, mindenütt repülőgépekkel 
is kutatják a felsőbb légkört. Rombaut a 
hollandi legifiotta egyik altisztje, aki éve
ken át (1919—1926) szállt fel a meteoro- 
gráfos repülőgépen és 375 magassági repü
léseinek közepes magassága 5.430 méter. 
Ez olyan teljesítmény, —• rekordszánba 
menő, — amelyet bizony egyhamar más 
nem fog elérni. Tölbször kellett kényszer- 
leszállást is végeznie, de az mindenkor 
baleset nélkül történt, mert a repülőszolgá
latnak valóban nagymestere volt. Ronbaut, 
amint a legutóbb megjelent hollandi aero- 
lógiai évkönyvben olvassuk, 1926-ban 
szállott fel utoljára gépén, ebben az évben 
is még 102 napról hozott meteorogrammot 
(258 felszállási nap közül).

Különösen említést érdemel az, hogy az 
összes magassági meteorológiai repülések 
ugvrnezz" 1 a gépnél történtek, amelyet a 
hollandi kormány erre a célra 1919-ben át
adott, és amelyen 1923-ban magam is sze
rencsés voltam felszállni.



228

Őszintén kívánjuk a kiváló pilótának, 
hogy sokáig emlékezhessék vissza jóleső 
érzéssel arra az időre, amikor bátor repü
léseivel a meteorológiát közel egy évtize
den át szolgálta. Réthly.

Gipsz a légkörben. A levegő összetételét 
csak felületesen lehet leírni avval, hogy az 
oxigénnek és nitrogénnek a keveréke. Mert 
ebben a kijelentésben először is elhanya
goltuk a tiszta levegőnek azokat az alkotó
részeit, amelyek kisebb mennyiségben lép
nek fel benne. Ilyenek főleg a még meg- 
leheiősen tekintélyes arányban jelenlévő 
argon, a szerényebben képviselt hidrogén 
és a „ritka maradékgázok“ : a neon és a 
hélium, valamint a még csekélyebb mér
tékben található xenon és krypton.

Az eddig említett alkotórészek a talaj
menti levegőben mindenütt és mindenkor 
ugyanazon arányban vannak jelen. Hozzá
juk járulnak olyanok, amelyeknek mennyi
sége már időben és térben változó, mint a 
víz, a széndioxid és az ózon. Tartalmaz a 
levegő ezenfelül egyenlőtlen és állandóan 
változó eloszlásban más igen különböző 
anyagokat is, amelyeket légköri tisztáiaian- 
súg megjelölés alatt szoktunk összefoglalni. 
Idetartoznak a különböző égéstermékek, 
szárazföldön a por, tengerparton az el
párolgó cseppekből visszamaradó finom só
szilánkok; virágok hímpora, apró állatok, 
növények és véglények, vulkáni hamu, 
meteorkövek törmelékei, szóval a legkülön
bözőbb anyagú és eredetű testecskék.

Vannak azután a légkörnek ritkább ven
dégei is. A legutóbbi évekbm amerikai 
kutatók kimutatták, hogy a levegőben 
gipsz is lehet jelen. Érdekes, hogy az ész
lelt apró gipszszemecskék nemcsak jelen 
voltak a levegőben, hanem egyenesen 
abban keletkeztek. Kimbull és Hand véle
ménye szerint a légköri gipszrészecskék 
élettörténete a következő volt. Márvány- 
felületeket füst ért és az ebben található 
kénsav megtámadta a porladó márvány
felületet. A légköri nedvesség jelenlétében 
a következő folyamat ment végbe:

Ca C 03+H2 S ü4+H2 0 =  (Ca S 04+2 H2 0) + C 02

Ennek a kémiai egyenletnek a jobbolda
lán a zárójelbe tett két tag maga a gipsz;

a folyamatból ezenkívül széndioxid is kelet
kezett.

Ezt a magyarázatot támogatja az a kö
rülmény, hogy a légköri gipszet eddig 
csakis nagyobb márványfelületek közelé
ben sikerült kimutatni.

Dr. Aujeszky László.

Hollandia aerológiai kutatása 1926-ban. A
legutóbb megjelent „Ergebnisse Aerologi 
scher Beobachtungen' 15. kötetében a 
hollandi meteorológiai intézet beszámol az 
1926-ban végzett aerológiai megfigyelések 
eredményeiről. A kis Hollandia a meteo
rológiai kutatás terén mindig előkelő helyet 
foglalt el, intézetének kertjében áll a nagy 
Buys-Baüot szobra, akinek neve mint alap
vető meteorológusé, minden iüőkre ismertté 
marad. A de-bilti intézet az aeorológiai 
kutatásból is kiveszi részét és úttörő volt 
abban, hogy a felsőbb légrétegek kutatá
sára fel kell használni a repülőgépet. Két 
repülőtéren történtek felszállások, még 
pedig Soesterberg-ben 301, De-Kooij-bau 
196 felszállás volt. Az első helyen az elért 
átlagos magasság 5.245 méter, az utóbbin 
4.450 méter. A maximális magasság 6.695, 
illetve 6.093 méter volt. Az első helyen 
Rombaut 102-szer, az utóbbi helyen Schuk- 
king 83 esetben szállott fel és hozott hasz
nálható meteorogrammokat.

Duindal-ban van a hollandi intézet sár
kányállomása, amely januártól augusztusig 
22 felszállást rendezett 1.887 méter átla
gos magassággal, míg a maximális ma
gasság 2.409 méter volt.

Pilotballon-megfigyeléseket naponta két
szer végeztek, 7 és 13 órakar, vasárnapo
kokon azonban csak reggel. De-Bilt-ben, az 
intézetben 470 esetben volt alkalmas az idő. 
míg De-Kooij-ban 386-szor engedtek fel 
pillotballont. Az elért magasságok csak 
3 esetben haladták meg a 11.000 métert, 
63-szor 2.000 méteren és 166-szor 4.000 
méteren alul maradtak. A tartalmas év
könyv teljes egészében közli a megfigye
lési anyagot, valamint dr. Cannegieter ér
dekes termoizoplétáit De-Bilt felett 5 km. 
magasságig. Réthly.
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Egy fiisímegfigyelés. Folyó évi október 
30-ának reggelén érdekes füstmegfigyelésre 
volt alkalmam. Valahányszor íüstzászlókat 
látok, nem szoktam elmulasztani azoknak 
alakját megfigyelni és megkísérlem, hogy 
abból az időjárási helyzet egyes vonásaira, 
vagy legalább is a légkör lokális rétegező- 
désének egyes sajátságaira következtessek. 
A mondott napon %9 órakor, a Margit- 
hídon haladva át, szokásom szerint a közeli 
gyárak füstoszlopaira figyeltem. Feltűnő 
volt, hogy az óbudai partszegély mentén 
a gyárak füstje egyenes oszlopban szállott 
fel, a beljebb fekvőké viszont nehezen 
emelkedett és már csekély magasságban 
lepelszerűen szétterült. A felszálló füst 
eme ellentétes viselkedésének magyaráza
tát a következőkben látom.

Az akkor uralkodó időjárási helyzet rö
vid vázolására említem, hogy néhány óra 
óta fiatal középeurópai maximumban éltünk. 
Ennek kialakulása az előző estén íutóeső- 
keí hozott, de nem járt tartósabb felhősö- 
déssel. A nap hajnala derült volt és. a su
gárzási jelenségek jól kifejlődtek. Ilyen 
körülmények között kézenfekvőnek látszott, 
hogy a közeli kémények füstjének ellen
tétes viselkedése a Duna hatásából magya
rázható. A víztükör felett az éjszakai vagy 
hajnali kisugárzás nem lehetett oly erős, 
mint a talajmentén. így a partszegély köz
vetlen közelében aligha lehetett jelen olyan 
jól fejlett hőmérsékleti inverzió, mint aminő 
a beljebb fekvő kémények füstjét az emel
kedésben megakadályozta és szétterülésre 
kényszerítette.

Ennek a magyarázatnak az előterjesz
tése után nem hallgathatjuk el, hogy a 
kérdéses jelenséget a véletlen is okozhatta. 
Fenti okoskodásunkban ugyanis feltételez
tük, hogy az összes gyárkéményekből egy
forma fizikai viszonyokkal bíró füsttöme- 
gek szálltak fel. Ha ez a feltevés nem he
lyes, akkor elképzelhető az a különös 
véletlen, hogy az összes beljebb fekvő kür
tök levegője már eredetileg hűvösebb volt, 
mint a parton álló kéményeké és ez okozta 
volna, hogy az előbbi a talajmenti hőmér
sékletinverzióval nem tudott megbirkózni, 
az utóbbi ellenben áttört rajta.

A most említett bizonytalanság mutatja, 
hogy a füstmegfigyelések nem adhatnak

annyira megbízható adatokat a légkör álla
potáról, mint a műszeres felszállások, ámde 
ezt meg kell bocsátanunk., tekintettel arra 
a nagy előnyre, hogy teljesen ingyen áll
nak rendelkezésünkre.

Dr. Aujeszky László.

Egy elkésett igazi nyárias zivatar. Folyó 
évi november hó 5-én este 6 óra után 
néhány perccel szokatlanul erős villogás
vette kezdetét állomásom nyugati oldalán. 
Az évszakot tekintve, valóban izgatóan 
hatott az észlelőre az egymást érő erős 
villogás, amidőn a teljesen sötét éjszakát
egy-egy villanás nappali fénnyel világí
totta meg. A villanások olyan sűrűén ismét
lődtek, hogy pontosan 10 perc alatt 11 villa
nás volt megszámlálható. Egyes, az egész 
nyugati égboltot bevilágító villanásban a
lecsapó villám útja gyönyörűen volt ész
lelhető, amidőn a felvillanó fehér fényben
vörös vagy sárga csíkban futott le, némely
kor a horizonthoz merőlegesen, ritkábban 
60 vagy 80 foknyi szög alatt.

A villogás szünet nélkül, változatlan in
tenzitással tartott 7 óra 30 percig. Akkor 
kezaett északnyugat felé húzódni, 8 órakor 
már NW-ben voltak hallhatók a tompa dör
gések jó távolból. Egyidejűleg azonban 
W-ben új zivatar vette kezdetét, amely az 
állomás fölé nyomult és erősbülő dörgéssel 
éjfél után 1 órakor ért állomásom fölé, 
igazi nyári zivatarnak beillő dörgésekkel. 
Két ízben erősebb kisülést tapasztaltam, 
amelyek egyike 1 óra 30 perckor megrázta 
az ablakokat, mire megeredt a nyári zápor 
és zubogva hullt 5—6 percig. 8—10 percnyi 
időközökben háromszor volt ilyen zuhogó 
zápor, miközben a villám fénye folyton 
be-be világította a szobák belsejét is.

2 óra után húzódott a zivatar északkelet 
felé és 3 órakor nyugodott el az állomás 
északkeleti oldalán. A leesett eső 7-5 mm. 
volt, a hőmérséklet pedig úgy a zivatar 
alatt, mint utána, szokatlan enyhe maradt

Szerep. Rácz Béla, állomásvezető

Jégeső és zivatar novemberben. Oros
házai észlelőnk, Kimer Pál tanár jelentése 
szerint november hó 5-én 16.^—17 óra kö
zött zivatar volt, amelyet 10 percen át erős 
jégeső kísért.

Helyreigazítás. A szept.-okt. füzet 1 3 1 . oldalán Kairó légnyomásának eltérése 1915-ben nem - 1 0 ,  hanem - 0 1
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Der Temperaturcharakter des Winters 1928/29.
Fritz Groissmayr hat in seiner Arbeit »Ein Beitrag zur Vorhersage der Winter

temperatur Ungarns« (»Az Időjárás«, Heft Sept. —Okt. Seite 129—131 und 170 — 172) für 
die Wintertemperaturabweichung Dezember —Februar in Nyíregyháza folgende Formel 
abgeleitet (hier in einer von der Groissmayr-sehen Bezeichnung abweichenden Form 
angeführt)

y =  — - 032 x1 +  F39 x2
Hier bedeutet xt die Luftdruckabweichung in Bombay vom normalen Wert in November 
(in ĵ QQ engl. Zoll als Einheit) und x2 die Luftdruckabweichung in Cairo vom normalen 
Wert März—August (in mm. Quecksilber); y ist der hieraus berechnete wahrscheinliche 
Wert der erwähnten Wintertemperaturabweichung ( Cu) in Nyíregyháza. Die Werte von 
xl und x2 hat das kön. ung. Meteorologische Institut durch die Zuvorkommenheit der 
Herren S. K. Banerji, Leiter des meteorologischen Observatoriums in Bombay und L J 
Sutton Direktor des meteorologischen Instituts in Cairo erhalten. Der Wert xt wurde uns 
telegraphisch mitgeteilt, so dass wir am 2. Dezember in Besitz aller nothwendigen Daten 
waren. Es ist uns eine angenehme Pflicht den genannten Herren auch hier unseren 
aufrichtigsten Dank auszusprechen. Es ist xx =  +  13, x2 =  —‘23, mithin y =  —-96Ó, 
der Winter also wahrscheinlich kalt.

Es bedeute o die Streuung der in den 50 Wintern (1873/74—1922/23) beobachteten 
Wintertemperaturabweichungen vom fünfzigjährigen Mittel, und es soll der Winter als 
»normal« bezeichnet werden, wenn die Abweichung vom normalen Wert ívom fünfzig
jährigen Temperaturmittel) zwischen und -f £ o ist,1) als »sehr warm« beziehungs
weise »sehr kalt«, wenn die Abweichung zwischen + 1‘5 o und + oc, beziehungsweise 
zwischen —oo und -  L5 a liegt, ferner einfach »warm« beziehungsweise »kalt , wenn 
die Abweichung zwischen -f £ o und * L5 o beziehungsweise zwischen —  ̂ <r und 
— L5cr liegt. Es ist hier er 2’ 1747, also 1 d — .725, L5<r =3.232. ln der Tabelle II 
(Siehe S. ) wurden die Wahrscheinlichkeiten auch für den Fall bj berechnet, wenn für 
die Grenze des »sehr warmen« beziehungsweise »sehr kalten« Winters 1 0 a statt L5 <J 
(Fall a) ] angenommen wird. Wie man sieht, ist die Wahrscheinlichkeit für einen kalten« 
Winter in beiden Fällen am grössten.

Die Wahrscheinlichkeiten anderer Vorhersagekombinationen können aus dem mit
geteilten Wahrscheinlichkeit&ngabe.i durch einfach s Summieren abgeleitet werden. Nennt 
man zum Beispiel den Winter »warm« beziehungsweise »kalt , wenn die Abweichung der 
Temperatur vom der normalen -  ohne Rücksicht auf die absolute Grösse der Abweichung — 
positiv beziehungsweise negativ ist, so wird z B. die Wahrscheinlichkeit dafür, dass 
der Winter »warm oder normal« sein wird: u) 27'8-i-159 4-08 =  4 4 du/u, b) 2 7 8 + 13-J + 3 '7 - — 
44-5 />• und die Wahrscheinlichkeit dafür, dass der Winter »kalt oder normal sein wird : 
a) 27*8 -i 46’0 t  9 5  -  83 3 /», b) 27 8 + 310-f- 24 5 83-J u/o. Unter dieser Voraussetzung
wird die Wahrscheinlichkeit dafür, dass der Winter »warm sein wird :3) a ) 12 3 -p l5 ’9 • 0‘8 — 
29‘0°/o, b i 12*3 -p 13 0 + 3’7 --= 29 011 u und dass er kalt« sein wird : a) 15 5 + 46'0 + 9'5 
71‘07o, öi 155 +  310  +  245 =  71 0°/j und so weiter. Dr. L. Steiner.

l) F. Baur: Grundlagen einer Vierteljahrstemperaturvorhersage für Deutschland. — 
Braunschweig 1926. Seite 23.

L Als Ergänzung zur Tabelle II sei erwähnt, dass die Wahrscheinlichkeit dafür, 
dass die Abweichung vom normalen Winterlemperaturmittel zwischen o und —*725 C° 
hegt, 15 5 /0 und dafür, dass sie zwischen o und + -725 Cu hegt, 12-3°/u beträgt.
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über die Temperaturkorrektion von Metallbarometern.
Anlass zu diesem Artikel gab der Umstand, dass neuerdings sowohl von Pri

vaten als von Stationen Aneroide dem Meteorologischen Institut wegen angeblicher 
Unverlässlichkeit zur Überprüfung eingesendet wurden. Die Prüfung ergab meist, dass 
in die Dosen etwas mehr Luft eingesickert war, als erlaubt ist, und infolgedessen der 
„Temperaturkoeffizient“ aussergewöhnlich angestiegen war. Ein Stationsbarograph 
z. B. registrierte infolge des täglichen Ganges der Zimmertemperatur bei konstantem 
Luftdruck wunderschöne „Luftdruckwellen“ von 7—8 mm. Hg! Zweck dieser Zeilen ist 
zu zeigen, was mit einem solchen Instrument anzufangen wäre, um es wieder betriebs
fähig zu machen, z. B. zur Bestimmung der barometrischen Tendenz.

Die Frage der Temperaturkorrektion der Metallbarometer ist bekanntlich von 
Hergesell und Kleinschmidt schon längst restlos gelöst. Sie stellten auf Grund physi
kalischer Betrachtungen, die zum Ausgangspunkt die thermometrischen und elastischen 
Materialkonstanten des Messorgans und seiner mehr oder weniger dichten Gasfüllung 
hatten, die allgemein gebrauchte Hergesell’sche Formel auf. Hier soll eine rein 
algebraische Ableitung derselben Formel gebracht werden, einesteils, um sie weniger 
geschulten Physikern auch zugänglich zu machen, andernteils aber, weil diese Ablei
tung eine unmittelbare Anwendung gestattet auf beliebige Instrumente, deren Zeiger
stände von zwei willkürlichen Veränderlichen abhängen.

Der Zeigerstand eines Aneroides hängt wesentlich von zwei Unabhängigen, dem 
Luftdruck und der Temperatur ab, die Abhängigkeit ist für beide Variable kontinuierlich, 
also eine Funktion, die sich durch eine Potenzreihe von der Form.

p =  v- ai k y' tk , i —(— k =  n
worin p — Luftdruck, y  ~  Zeigerablesung, t — Temperatur bedeuten, die Indizien i, k 
und n die positiven ganzen Zahlen durchlaufen von 0 bis <x> .

Für eine gewünschte Annäherung der Darstellung genügt eine Anzahl der ersten 
Glieder der Reihe. Bei dem Aneroid z. B. langt man mit den Gliedern bis zur 2. Ord
nung (n — 2) aus, für die Registrierballonapparate von Bosch ist sogar a()i =  0, was 
«.her leider nicht auch für jeden Flugzeugapparat derselben Firma gilt. Begnügt man 
sich mit dieser Annäherung, so wird

P =  aoo +  aio y +  aao y2 + a01. t -f- an . y . t =  P +  (a01 -4- an y) t — P -(- <J P 1.)
Hier werden unter P die ersten drei Glieder zusammengefasst, P bedeutet da

her die Zeigerangaben bei dem sonst ganz willkürlich wählbaren Temperaturanfang 
t — 0, SP die Temperaiurkorrektion in Folge des Temperaturunterschiedes t. Wir 
haben also als Temperaturkorrektion

* P =  (aoi +  au y) • t 2 .)
Die Konstanten a20, und au sind bekanntermassen sehr klein, so auch die diese 
Konstanten enthaltenden Glieder überhaupt, so dass es gestattet ist, in der Gleichung 
2.) y durch den aus Gleichung 1.) folgenden Näherungswert

V P ~ a oo 
aio

zu ersetzen, wodurch wir in <j P nur Fehler von der zweiten unendlich kleinen Gros
sem. rdnung verursachen. Wir haben also

« P =  <a„ +  a , , ^ ^ )  t=  ia01- a „  “  +  a„ ) t =  (A+B p) t =  B(p„-p) t 3.) 
a 10 v <*io dio J

Damit sind wir zur Hergesell’sehen Formel gelangt, da ja t, wie eingangs bemerkt, den 
Temperaturunterschied zur übrigens willkürlichen Barometereichungstemperatur / =  0 
bedeutet. A ist bekanntlich eine individuelle lnstrumentalkonstante, die für jedes 
Instrument nach Vorschrift von Hergeseil und Kleinschmidt bestimmt werden muss, B 
ist eine Typenkonstante, die für Instrumente derselben Herkunft kaum verschieden ist,



so dass dafür Mittelwerte benützt werden können. Als solche geben die zitierten 
Autoren für Bourdonröhren B =  — G'00046, für Vidi-Dosen B = — 0-000273 an, welche 
Werte bei aerologischen Auswertungen allgemein in Verwendung stehen.

Nun kommen wir auf die Frage zurück, was mit einem Metallbarometer, das 
mit der Zeit unverlässlich geworden ist, zu beginnen sei. Es ergeben sich zwei Mög
lichkeiten. Die einfachere, man lässt die Dosen (Röhren), deren Vakum sich sehr ver
schlechtert hat, austauschen, die kompliziertere, man bestimmt auf Grund der ange
gebenen Werte von B, und Beobachtungen des Standwechsels des Zeigers — <5 P, 
für Temperaturänderungen um h bei konstantem Luftdruck pi die Konstante A aus 
Gleichung 3.) zu

und berechnet mit diesen A und B einfürallemal auf Grund von Gleichung 3.) eine 
Korrektionstabelle mit den Eingang für p und t. Sind die aus verschiedenen U berech
neten Werte von A von einander systematisch verschieden, so ist das ein Zeichen 
dafür, dass a02 nicht gleich 0 ist, in welchem Falle also noch mehr Glieder höherer 
Ordnung der Gleichung 1.) mitzunehmen sind, womit aber eine kompliziertere Formel 
für ó P als die Hergesellsche, zur Verwendung kommen müsste.

Zum Schluss mag noch erwähnt sein, dass die Hergesellsche Gleichung für jedes 
Instrument gilt, dessen Zeigerangaben von zwei unabhängigen Variabein abhängt, in
soweit als a02 — O gesetzt werden darf, z. B. Galvanometern oder ähnlichen, wobei 
erinnert sein mag, dass diese Annahme nicht einmal für jedes individuelle Metallbaro
meter a priori gemacht werden darf. G. Marczell.

Uber O stgew itter
im Zusammenhang mit den am 5. November d. Jahres in Ungarn beobachteten Gewittern.

Am 5. November d. J. wurden im östlichen Teil Ungarns in den Nachmittag
stunden an mehreren Orten Gewitter beobachtet, vereinzelt fiel auch Hagel und in 
den Abendstunden wurden ziemlich allgemein, selbst an Stationen im Westen des 
Landes Wetterleuchten vermerkt. Diese Gewitter gemahnen an jene Art von Gewittern, 
die von einigen Forschern (Hann, Defant) als Ostgewitter bezeichnet werden, welche 
im Frühjahr zum Ausbruch kommen, wenn aus dem östlichen Hochdruckgebiet die zu 
dieser Jahreszeit noch kalten Luftkörper gegen Westen fliessen, dort in die tags
über erwärmte Luft eindringen und sie zum Aufsteigen zwingen. Dieser Vorgang führt 
zur Entstehung von Gewittern, die dann gegen Abend nach erfolgtem Ausgleich der 
Temperaturunterschiede erschlaffen.

Allem Anschein nach kann auch das Gewitter vom 5. November in die Gattung 
der Ostgewitter eingereiht werden, da grundsätzlich die Möglichkeit nicht in Abrede 
gestellt werden kann, dass unter ähnlichen Verhältnissen auch im Herbst Gewitter 
dieser Art entstehen können. Auf Abbildung 1 (siehe S. 185) ist die Wetterlage dar
gestellt, welche durch ein Hochdruckgebiet in Russland, durch eine Zyklone an der 
Ostsee und einer andern an der Westküste von Europa mit einem Neugebilde gegen 
das Mittelländische Meer charakterisiert ist. Die Isallobaren am 5. November abends 
zeugen für das Vordringen der östlichen kontinentalen Kaltluft gegen SW. Es wurden 
auch für den 5. und 6. November morgens die Aequivalent-Potentiellen Temperaturen 
berechnet (siehe Abb. 2 und 3 auf Seite 186, 187), welche davon Zeugnis legen, dass sich 
in die ungarische Tiefebene kalte Luftmassen des kontinentalen Hochdruckes ergossen. 
Es wurde auch versucht Wolkenkarten im Sinne von Schererschewsky und Wehrlé zu 
konstruieren und nach den bearbeiteten Daten wäre Ungarn im sogenannten Train 
eines Wolkensystems gelegen, das durch verschiedenartige Wolkenformen gekenn
zeichnet ist. Aus den Aufzeichnungen der Beobachter geht hervor, dass die Gewitter
züge verschiedene Richtungen befolgten, ferner dass sie in den späten Abendstunden
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erloschen und dass sich nach ihrem Ablauf keine Temperaturerniedrigung .erstellte. 
Sie können nicht als Frontgewitter angesprochen werden, sie hatten vielmehr lokalen 
Charakter und könnten als Ostgewitter betrachtet werden. Dt. L. Aujeszky.

Ober d ie N orm alw erte der S on n en sch ein reg istr ieru n gen
in K alocsa.

P. Fényi S. J. konstruierte bekanntlich einen Sonnenscheinautographen mit 
photographischer Registrierung nach dem Muster des Jordanschen Autographen und 
ein Exemplar dieses Apparates ist seit 40 Jahren in Kalocsa in Tätigkeit. Fényi selbst 
bearbeitete in mehreren Aufsätzen die Angaben der Registrierungen, doch sind die 
von ihm veröffentlichten Normalwerte aus bisher nicht aufgeklärten Gründen viel zu 
klein. Es wurde versucht auf indirektem Wege die Normalwerte von Fényi zu be
richtigen.

Von 1914 bis 1919 und seit 1926 funktionierte in Kalocsa neben dem Jordati- 
Fényi’schen Apparat (abgekürzt mit Jo bezeichnet) noch ein Apparat, von Campbeil- 
Stokes (abgekürzt Ca). Auf Tafel 1 (Seite 190) sind in Reihe 1 und 2 die korrespon
dierenden Daten von Jo und Ca in Stunden ausgedrückt zu finden. Reihe 3 gibt die 
Differenzen Jo-Ca in Stunden, Reihe 4 hingegen die Quotienten Jo-Ca, mit deren An
wendung die Reduktion der älteren 15-jährigen Normalwerte Fényis, in Reihe 5 auf 
Ca ausgeführt wurde. Reihe 6 enthält die i5-jährigen Normalmittel Jo von 
Fényi. Offenbar sind die Normalwerte Fényis für Kalocsa allgemein zu ge
ring, denn die Jahressumme des Sonnenscheins von 1.657 Stunden für Ca 
(Reihe 5) reduziert nach Jo (15-jähr.) passt nicht für das Alföld, da dieselbe für 
Budapest 1.885 (Ca), für Temesvár 1.998 (Ca) Stunden beträgt.

Nachdem es nicht gelang mit Hinzuziehung von Temesvár Klarheit zu schaffen
k IT

und Anzeichen dafür sprechen, dass die Ursache auf geschwächte Lichtempfindlichkeit 
alter Papirstreifen, eventuell auf nicht entsprechende Auswertung derselben zurück^ 
zuführen sei, wurde der Versuch gemacht annähernde Normalwerte für. Kalocsa mit 
Hilfe der Budapester Regiestrierungen zu gewinnen. Auf Tafel IV. (Seite 192) sind 
parallele Ablesungen von Kalocsa und Budapest aus 5 Jahren mitgeteilt, in denen an 
beiden Orten Ca-Apparate tätig waren. Die Jahressumme von Kalocsa beträgt in 
diesen 5 Jahren im Mittel 1.958 Stunden, in Budapest 1.885 Stunden, die Verhältniszahl 
ist P04. Da das mehrjährige Jahresmittel von Budapest 1.848 Stunden ausmacht, ergibt 
sich mit diesem Reduktionsfaktor für Kalocsa ein Normalwert für das Jahr von 1.922 
Stunden.

Um die Verteilung der Jahressumme auf die einzelnen Monate auszuführen, dazu 
konnten auch die alten Werte von Fényi nicht benützt werden, wenn man die Montswerte 
in Prozenten der Jahressumme ausdrückt, was is Tafel V (Seite 193) in Reihe 1 zu 
ersehen ist. ln Reihe 3 ist die prozentuelle Verteilung nach den Registrierungen des 
Ca-Apparates angegeben. Mit deren Anwendung wurden nun die Monatssummen dar- 
gestellt, u. zw. auf Tafel VI (Seite 193) in Reihe A auf Grundlage der 5-jährigen Ver
teilung nach Apparat Ca und in Reihe B auf Grundlage der ältern 15-jährigen prozen
tuellen Verteilung nach Apparat Jo. Es soll in Zukunft für die Monatsberichte die 
Reihe A in Anwendung kommen, um die Abweichungen vom Normalwert darzulegen.

A. Réthly.

G rosse N ied ersch läge von kurzer Dauer.
Auf Tafel I (Seite 194) sind die oberen Grenzwerte durchschnittlich gewöhnlicher 

Niederschläge (Menge und Intensität) bis zur Dauer von 120 Minuten angegeben, auf 
Tafel II die unteren Grenzwerte der Intensität für ausserordentliche Niederschläge 
bis 240 Minuten nach Hellmann. Tafel III enthält die Grenzwerte für ausserordentliche 
Niederschläge und Intensitäten, welche in den englischen Jahrbüchern (British Rain
fall) eingeführt sind. Dieselben sind in 3 Gruppen eingeteilt u. z. grosse Intensität (I),
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selten grosse (II) und sehr selten grosse (III); in Abbildung 4 sind die Mengen, in 
Abb. 5 die Intensitäten durch Kurven (mit 1, II, III bezeichnet) dargesteilt. Zur Be
stimmung der Intensität für einen Zeitpunkt innerhalb eines Intervalls der Tafel III 
wurde eine Interpolationsformel aufgestellt.

Auf dem Gebiet Ungarns (vor dem Krieg) wurden die grössten Intensitäten 
aussergewöhnlicher Niederschläge aus den Jahren 1906—1916 zusammengestellt auf 
Grundlage der Zeitintervalle und der unteren Intensitätsgrenzen nach Hellmann. Die 
Angaben wurden nicht aus Ombrographen entnommen, sondern aus Messungen der 
Beobachter mit verlässlicher Angabe der Zeitdauer. Siehe Tafel IV. Als maximale 
Intensitäten ergeben sich folgende:

Während 5 Minuten fielen pro 1 Minute 4-60 mm. in Nagykäta (Com. Pest. 1914).
Während 15 Minuten fielen pro 1 Minute 3-62 mm. in Bisztratelep (Com. Sze- 

ben. 1911).
Während 20 Minuten fielen pro 1 Minute 3'29 mm. in Angyalos (Corn. Három

szék. 1911).
Während 65 Minuten fielen pro 1 Minute 138 mm. in Lovrin (Com. Toron- 

tál. 1912).
Während 82 Minuten fielen pro 1 Minute M3 mm. in Verespatak (Com. Alsö- 

lehér. 1911).
Auf Grundlage dieser Daten ergibt sich die Kurve der in diesen 11 Jahren be

obachteten grössten Intensität, die auf Abb. 4 strichpunktiert dargestellt ist.
In Tafel V, sind alle Fälle von heftigen Niederschlägen aus dem Jahre 1925 ver

zeichnet u. z. sind die (nach Tafel III, Gruppe II) selten grossen durch einen Stern, 
und die sehr selten grossen (Tafel III, Gruppe III) durch zwei Sterne kenntlich ge
macht. Als heftigster Regenfall in diesem Jahre ergibt sich der am 17. Juli in Mező
kövesd mit einer Menge von 57-4 mm. in 30 Minuten, dessen Intensität 1*91 mm./sec. 
beträgt. Z. Sulyok.

D as W etter in Ungarn im Monat O ktober 1928.
Die Witterung in Europa wurde in diesem Monat durch wenige Nordeuropa 

langsam durchquerende Tiefs und einige sehr beständige Hochs bestimmt. Für Ungarn 
waren besonders die letzteren ausschlaggebend, von denen vom 2—10. eine Antizyklone 
von Irland nach Südrussland zog, eine andere vom 14—23. eine südlichere Bahn nach 
Osten einschlug, während vom 23—31. ein das Azorenhoch mit dem Osteuropäischen 
Hoch verbindender Rücken Ungarn überbrückte. Vom 9—14. kommt eine nach NE ab- 
ziehendo Depression schwach zur Geltung, später stösst die Westeuropa dauernd be
lagernde Zyklone einigemal bis in unsere Gegenden vor, spielt aber nur vorübergehend 
ein; untergeordnete Rolle. Der Luftdruck war in Budapest um ca 1 mm. übernormal.

Die Monatstemperatur war im NW und Zentrum etwas übernormal (Magyar
óvár -|- 0-8°), im SW und NE unternoimal (Kaposvár — IT®, Debrecen —0*6°) dazwi
schen und im SE normal. Die Tagestemperatur war in Budapest bis 18., — mit Aus
nahme des fast normalen 11. und 12. — stark unter normal, nachher aber bis zum 
Monatsende viel stärker übernormal, die grössten Abweichungen betrugen -f- 8Te am 
29. und — 5-3° am 14. Die Tagesmaxima trafen im W und NE am 22., im Zentrum und 
SE am 29. ein, sie überschritten fast ausnahmslos 20°, im W in grösserem Masze 
(Pápa 24-5) als im E. Die Tagesminima gingen fast ausnahmslos unter den Gefrier
punkt und wurden zumeist am 17., im W stellenweise am 16., dagegen auf allen Berg
stationen (sämmtiiche im N gelegen) schon zwei Tage früher, am 14. beobachtet. Be
zeichnend ist, dass der fast 1.000 hohe Galyatető dasselbe Minimum, — 3-5° aufweist, 
als die Niederung (Vác und Nyíregyháza). Stellenweisen Frost gab es an 3 Tagen 
(14., 16., 17.), dagegen Bodenreif an 12 Tagen (2., 4—7., 9., 10., 16., 17., 20., 27., 29.).

Viel abnormaler jedoch w'aren die Niederschlagsverhältnisse, sowohl was Häu
figkeit als Menge anbelangt, kennzeichnet allgemeine Dürre die Lage. (Die letzteren
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/Fahre bringen überhaupt das aus früheren Jahrzehnten abgeleitete sekundäre Regen
maximum des Oktobers zum Verschwinden). 22 Trockentagen oder Tagen mit sporadi
schen, unbedeutenden Regen stehen 2 Landregentage (1., 29.) gegenüber, es war blos 
1 Regentag, an dem 3/4 des Landesareals, 3 Tage an denen die Hälfte des Landes (10.,
11., 13.) und weitere 3 Tage (2., 4., 30.), an denen ein Viertel der Landesoberfläche 
benetzt wurden. Abgesehen von einigen Gewitterregen am 12. und 13., ferner einigen 
örtlich ausgiebigen Regen am 1. und 29. wurde die Tagesmenge von 20 mm. nicht erreicht; 
die erwähnten Ausnahmen wurden nur in drei Fällen beobachtet, u. zwar Zalaegerszeg 
33 mm. am L, Szeged 30 mm. am 13., Pécs 29 mm. am 12. Infolgedessen sind auch die 
Monatsmengen überall unternormal, der Mangel schwankt unsystematisch zwischen 
#5% (Turkeve) und 5% (Keszthely). Gewitter wurden am 12. im SW an mehreren 
Stationen, im E an einer Station (Szarvas) beobachtet. Schnee oder Schneeregen fiel 
an 3 Tagen (12—14.). Stürme waren nur ausnahmsweise vorgekommen u. z. am 2., 14. 
und 21.

Die übrigen Elemente entsprechen einem antizyklonalen Wettertypus des Spät
herbstes. Bewölkung, Feuchtigkeit und Luftströmung waren unternormal, die Sonnen
scheindauer und die Verdunstung etwas übernormal. Die Abweichungen der Boden- 
remperattur liefen denen der Lufttemperatur parallel, es gibt also über- und unter- 
normale Regionen (S. Temperaturtafel auf S. 209).

Die Witterung des Oktobers war der Landwirtschaft allgemein günstig, sowohl 
was die Feldarbeiten, als das Gedeihen der Saaten anbelangt.

D as W etter in Ungarn im  M onat N ovem ber 1928,
Auch der Monat November brachte uns Überraschungen, wie jeder seiner Vor

gänger in diesem Jahre. Die europäischen Wetterlagen waren ebenso stabil, als im 
Oktober jedoch mit dem Unterschiede, dass jetzt die Zyklonen viel mächtiger ent
wickelt waren und auch bis Südeuropa zur Geltung kamen. Der Hochdruckrücken 
zwischen dem atlantischem und ostrussischen Hoch wird mehreremale auf längere Zeit 
durch die ganze Breitenausdehnung des Kontinents bedeckenden Zyklonen zerstört. 
Daran betätigten sich insgesamt 3 Zyklonen, von denen jede fast genau in einer 
Dekade Europa mit beschleunigter Geschwindigkeit durchwanderte u. zwar vom 1—12., 
11—20., und 20—30.; ihre Teildepressionen überfluteten meist auch Ungarn, so dass 
der Luftdruck hier im Mittel um 4-3 mm. unternormal blieb.

Das Vorherrschen der Wetterlage; Maximum im SW bzw. ESE von Ungarn, 
Minimum im WNW bis NW, verursachte einen einzigdastehenden Temperaturverlauf. 
Die Tagestemperatur von Budapest war mit Ausnahme des fast normalen 12. und 13. 
durchwegs bedeutend übernormal s. Tafel auf S. 211). Die Monatstemperaturen über
schritten die Normale im E um 3—3V2P, im W um 3—4°. Die Tagesmaxima (meist am 2., 
seltener am 1. und 3.) im Betrag von meist mehr als 20°, bleiben bloss um 2—3° hinter 
denen des Oktobers, die Tagesminima (die sich um den 22. und 30. gruppierten), waren 
auch nur um 0—2° tiefer als die Oktoberminima; dabei gab es stellenweisen Frost an 
nur 10 Tagen (13., 19—22., 26—30.), und Bodenreif sporadisch, ebenfalls an 10 Tagen, 
also um 2 Tage weniger, als im Oktober. Infolge der grossen Luitwärme war die Boden
temperatur auch allgemein übernormal, in den oberen Schichten bis 2 m. Tiefe um ca 
2K--20; in den tieferen Lagen bis 4 m. Tiefe um —1°.

Wesentlich abwechslungsreicher ist das Bild der Niederschläge. Fast auf jedt- 
Pentado fällt je ein Tag mit Landregen und einer mit allgemeiner Trockenheit 14 Tage 
können als Trockentage bezeichnet werden, 4U, 3/4, 2A, XU des Landesareals wurden 
benetzt an 2, bzw. 3, 5, 6 Tagen und zwar am 17., 24. bezw. 4., 9., 25.; 3., 6., 8., 16., 
30.; 5., 10., 15., 19., 20., 23. Obzwar Gewitter nur am 5. von zwei Stationen (Oros
háza und Szerep), Wetterleuchten am selben Tage von Sopron und Eger gemeldet 
wurden, sind die Tagesmengen bedeutend grösser, als die im Oktober. Zufolge dieses 
Umstandes, ferner auch durch die grössere Regenhäufigkeit (im S. 6—10., im 
N 10—15 Tage), sind auch die Monatsmengen ausgiebiger ausgefallen, als im Oktober. 
Mit Ausnahme des Flussgebietes der Raab, sowie der SE-Ecke des Landes fielen
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allgemein übernormale Mengen, die Abweichungen halten sich zwischen -f 102% 
(Eger) und — 56% (Szombathely).

Bewölkung und Feuchtigkeit, sowie Luitbewegung waren natürlich allgemein 
übernormal, die Verdunstung aber auf unverständliche Weise trotz der grossen Wärme 
und der lebhaften Winde unternormal.

Der Landwirtschaft war das Novemberwetter in jeder Beziehung günstig.
L G. Ai.

Uber d ie A bw ehr der S p ä tfrö ste .1)
Beseitigung der Frostgefahr durch geeignete Luft-Drainage.

§ 18. Einleitung.
§ 19. Positive und negative Luft-Drainage.
§ 20. Unterstützung der natürlichen positiven Luft-Drainage.
§ 21. Die Unterdrückung der natürlichen negativen Luft-Drainage.
§ 22. Die Bedeutung lokaler Luft-Drainage-Untersuchungen.

Verfahren, die der atmosphärischen Diathermansis entgegenarbeiten.
§ 23. Staub und Rauch, verwendet zur Schwächung der atmosphärischen 

Diathermansie.
§ 24. Primitive Mittel zur Entwicklung des Rauches.
§ 25. Spezifische Präparate für das Erzeugen künstlicher Rauchwolken.
§ 26. Das sogenannte Griffith-fuc! und der Phosphorrauch.
§ 27. Unerfreuliche Nebenwirkungen der Rauchwolken.
§ 28. Kritik der in diesem Abschnitte behandelten Methoden.

Methoden der Beschirmung.
§ 29. Ziele und verschiedene Abarten der fraglichen Methoden.
§ 30. Methoden, die vor der Ausstrahlung Boden und Pflanzen gleichfalls 

schonen.
§ 31. Prinzip der zweifachen Beschirmung.
1 32. Beschirmung des Bodens zui Verhütung der nächtlichen Ausstrahlung.
§ 33. Beschirmung der pflanzlichen Organe.

Bestrebungen zur Erhöhung des Taupunktes.
§ 34. Der Grundgedanke dieses Verfahrens.
§ 35. Anwendung der Methode in Amerika.
§ 36. Kritische Bemerkungen.
§ 37. Methode der „Dampfstrahlen“.

Verfahren, die auf die Verwertung der kalorimetrischen Eigenschaften des Wassers
gegründet sind.

§ 38. Rolle des Wassers bei der Frostabwehr.
§ 39. Vorteilhafte kalorimetrische Eigenschaften des Wassers.
§ 40. Methode des erwärmenden Wasserbassins.
§ 4L „Flooding“ mit kalten Wasser.
§ 42. Kritik der letztgenannten Methode.
§ 43. Anwendbarkeit dieser Methode in Obsigärten.
§ 44. „Flooding“ mit gewärmten Wasser.
§ 45. Eine Frostprognose unentbehrlich. Dr. L. Aujeszky.
1) Fortsetzung des Auszuges aus der Preisarbeit des Verfassers.

Berichtigung. Auf Seite 131 (Heft Sept.-Okt.) ist als Luftdruckabweichung von Cairo iml. 1915 statt —10 
zu setzen —0 1.
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