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Rádiószonda-felszállások Magyarországon

Az elmúlt években az Időjárás hasábjain részletesen foglalkoztam a 
rádiószondák fejlődésének történetével és a meteorológiai szolgálatban 
elterjedt fontosabb rádiószondákkal. Ezek közül az egyik: Vilho Väisälü 
rádiószondája az ismertetés elvontabb köréből közelebb került a magyar 
meteorológiai szolgálathoz, amennyiben ezzel kezdtük meg 1949 december
1-én a rendszeres magaslégkörkutatást. Körülöttünk ekkor már meglehe
tősen sűrű rádiószondahálózat működött, amelynek legközelebbi állomásai: 
Bukarest, Kiev, Varsó, Prága, Wien naponta végeztek felszállásokat. 
Ebben a hálózatban a mi szempontunkból is nagyon fontos láncszem 
Budapest, mert a magyar medence különleges időjárási adottságai a 
magaslégkörben is érvényesülnek.

Väisälä rádiószon.dáján 1931 óta, tehát 20 éve dolgozik. Ez az év a 
iádiószondák fejlődésének kezdetére esik. A fejlődésben levő szinoptikus 
szolgálat egyre növekvő igényeit a léggömbökkel felbocsátott öníróműsze
rek nehézkes és lassú kiértékelési módszerei már nem elégítették ki. Ezért 
ebben az időben a rádiós magaslégkörkutatás gondolata mindinkább elő
térbe került. A pavlovski Obszervatóriumban dolgozó szovjet kutató: 
P. Molícsanov 1928-ban így ír: »Az a lehetőség, hogy meteorológiai készü
lékek adataikat drótvezeték vagy rádió útján a távolba küldjék, az aeroló- 
giai kutatásban nagyjelentőségű. Ha ez a kérdés kielégítően meg lenne 
oldva, úgy készülékeknek pl. szabadon repülő regisztráló léggömbökre, 
sárkányokra vagy repülőgépekre függesztett meteorográfoknak leolvasá
sait még a felszállás alatt közvetlenül meg lehetne kapni.« Moltcsanov 
egyúttal egy ilyen műszer tervét is közli, majd 1931-ben a rádiószondázás 
módszeréről és ennek alkalmazásáról számol be. Moltcsanov cikkét köve- 
tőleg (1929-ben) jelenik meg a francia R. Bureau ismertetése: »A nyomás 
és hőmérséklet mérése rádiótelegrafikus úton.«

Väisälä 1931-ben, amikor új rádiószondájának tervét készíti, még csak 
Moltcsanov műszerét ismeri s műszerét első alakjában 1932-ben ismerteti. 
Azóta a műszert szerkesztője folytonosan tökéletesítette s 20 év alatt világ- 
viszonylatban is elismert és széles körben használt műszerré vált.

A műszer két részből áll. Egyik az időjárási elemekre érzékeny mérő
elemeket tartalmazza: a légritkított szelencét, a kettős lemezes fémhőmérőtV
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és a haj szálas nedvességmérőt. A műszer tehát a légnyomást, a hőmérsék
letet és a nedvességet méri. A másik része egy kicsiny rádióadó, amely kb. 
12 méteres hullámhosszon sugároz ki. Ez a hullámhossz azonban nem 

állandó. Az adókészülék villamos rezgőköréhez 5 lemezes kon
denzátor csatlakozik úgy, hogy ezek bárrrfelyike az adóhoz csa
tolva, ennek hullámhosszát elhangolja. Az öt elhangoló konden
zátor közül kettő merev felépítésű* a többi három lemezei ezzel 
szemben mozgathatók: egymáshoz közelíthetők és távolíthatók. 
Ezek mozgatását a légnyomás, hőmérséklet és légnedvesség 
végzi a mérőelemek mechanikus mozgása útján. Ezáltal a 
három időjárási elem, ha a hozzájuk tartozó kondenzátorokat 
egymásután az adó köréhez csatoljuk, változtatni tudja az adó 
hullámhosszát. Ezeket a kondenzátorokat a két állandó konden
zátorral együtt egy körkapcsoló iktatja be és kapcsolja ki az adó 
elektromos köréből. A körkapcsolót szélkanál forgatja, amelyet 
kellő emelkedési sebesség esetén a viszonylagos függőleges lég
áramlás tart mozgásban. A műszert (1. ábra, e) hidrogénnel töl
tött léggömbhöz (a) erősítjük 6 m hosszú zsineg (b) és 1 m 
hosszú gumizsinór (c) közbeiktatásával. A műszert 3 m hosszú 
(74 hullámhossz) vörösréz antennadrót (d) köti a gumizsinórhoz 
s ugyanilyen hosszú másik antennadrót egy 1 m hosszú zsineg
hez (f), atnely a (g)  kifeszítő súlyt (éjjel világító berendezést) 
tartja. A műszer súlya teljesen felszerelve, antennákkal és zsinó
rokkal csak 280 gr, a rádiószondát tartalmazó doboznak, amely 
a mérőelemeknek, a rádióadónak és a szükséges elektromos 
telepnek ad helyet, méretei: 10X9X5 cm3. A műszer ennél
fogva a legkisebb és legkönnyebb rádiószondák közé tartozik 
Felbocsátásához elegendő egy közepes nagyságú (350 gr súlyú) 
gumiléggömb, amely kellőképpen töltve 300—450 m/min sebes- 

^ , seggel viszi a műszert a magasba.
Az emelkedés következtében a szélkanál forogni kezd és másodpercen- 

kint 2—3 fordulatot tesz. Ez a forgás nem marad abba nagy magasságok
ban sem, mindössze a ritkább légrétegekben lassul, de megfigyelhető még 
a léggömb pukkanásának magasságában: 20—26 km-ben is.

4* rádiószonda kisugárzását a talajon nagyteljesítményű vevőkészü
lékkei fogjuk fel (2. ábra), amelyben a hangolókondenzátor bizonyos 
állásánál a rádiószonda kisugárzása mint fütyülés jelentkezik. Felszállás 
közben az előbbieknek megfelelően a vevőkészülék hangolókondenzátorá
nak öt állásánál hallhatjuk a rádiószonda kisugárzását, aszerint, amint 
a szélkanál a két állandó kondenzátort, a légnyomással, hőmérséklettel 
vagy a nedvességgel változó elhangoló kondenzátorokat kapcsolja az adó 
elektromos rezgőkörébe. Az öt sípolás közül kettő a vevőkészülék hangoló
kondenzátorának viszonylag állandó helyzeténél jelentkezik, a másik hár
mat a kondenzátor folytonos utánaállításával tudjuk csak megkeresni, 
mivel az időjárási elemek állandó változásával a megfelelő hullámhosszak 
is eltolódnak.

A vevőkészülék hangolását finoman mozgó hangolókerékkel végezzük, 
amely egyúttal gombnyomással leüthető tűt mozgat egy óraművel forga
tott henger alkotója mentén. A tű pillanatnyi helyzete a hengerre feszített 
papíron rögzíthető: a leütött tű a papíron agró lyukat szúr.

A műszer elbocsátása után a hangolókerékkel sorban megkeressük 
a rádiószonda öt hangját és minden egyes alkalommal rögzítjük a henge
ren a tű helyzetét. Természetesen az erősebben változó elemek: a hőmér-



3

séklet és a nedvesség hangját sűrűbben keressük fel, mint például a lég
nyomást, amely a léggömb egyenletes emelkedésénél szabályszerűen vál
tozik. Kellő gyakorlattal csaknem folytonos vonallá sűrűsödnek a hengeren 
rögzített pontok.

A 3. ábrán egy ilyen felszállási felvételt látunk. Jobboldalon látható 
az indulástól számított időbeosztás, amelynek egyes pontjait a forgóhenge- 

. ren tetszésszerinti időpontokban kijelölhetjük. A sűrű egymásutánban, 
egymástól kb. 1 mm-re levő pontokat az ábrán már folytonos vonalak kötik 
össze. Ezek között megtalálhatjuk a három elem: a légnyomás, hőmérsék-

2. ábra.

A Váisülü-féle rádiószonda felvevő 
berendezése.

1. óraművel forgatott henger, 2. hangoló
kerék, 3—7. áttételi alkatrészek a hangoló
kerék, a hangoló kondenzátor és a regisz
tráló tű között, 8. regisztráló tű, 9. nyomó
gomb a tű leütésére, 10. leütő kar, 11—13. 
az óramű bekapcsoló és állító csavarjai, 
14. rugó a papír felerősítéséhez, 15. csa
var a regisztráló tű rögzítésére, 16—23.

■ kapcsolók a vevőkészülék üzembehelyezé
sére, vizsgálatára és erősítésére.

let és nedvesség görbéit. Ha ezek jobbról balfelé dőlnek, a légnyomás és 
a hőmérséklet csökken, a nedvesség növekszik. A három időjárási elem 
görbéin kívül az ábrán még két vonalat: az állandó kondenzátorok (K és k) 
görbéit látjuk. Az időjárási elemek görbéinek az egyik kondenzátor vona
lától (az ábrán K) számított vízszintes távolsága (laboratóriumi mérések 
alapján) megadja a légnyomás, hőmérséklet és nedvesség értékét. Amint 
látjuk, a K  görbe nem függőleges egyeines, amint azt állandó kapacitású 
kondenzátor esetében vámok, hanem felszállás közben jobbra eltolódott. 
Ennek az az oka, hogy a hőmérséklet hatására a K (és a k) kondenzátorban 
is változás következett be a hülés okozta összehúzódás stb. következté
ben. Ugyanígy változhat az egész adóberendezés önkapacitása, öninduk
ciója, amelytől az adó hullámhossza nem független.

í*
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Ezektől a káros és figyelembe mem vehető tényezőktől úgy szabadulunk 
meg, hogy az időjárási elemek görbéinek a /C-vonaltól való távolságát 
egy önkényes mértékegységgel: a K- és ^-vonalak egymástól való távolsá
gával fejezzük ki. Ez a távolság természetesen ugyanahhoz az időpillanat
hoz tartozó érték, mint amelyben az időjárási elemet mérjük. Ebben a 
mérőszámban, amely tulajdonképpen két távolság hányadosa, a kiküszöbö
lendő káros tényezők már nem szerepelnek: a távolságok osztásával meg
szabadultunk tőlük. Väisälänek ez a gondolata különösen értékes: egyszerű 
matematikai művelettel műszeréből kiküszöbölhette a régebben használt 
ellenőrző kvarckondenzátort, amelynek kapacitása a hőmérséklettel nem 
változik ugyan, de a műszert nagyon drágává teszi.

Ilyen módon a felszállás kiértékelhető s bármely időpontban meg
állapíthatjuk az összetartozó nyomás-, hőmérséklet.- és nedvességértékeket, 
ezekből pedig a magasság könnyen kiszámítható. A kapott magasság! 
értékek az időbeosztás mellett vannak az ábrán feltüntetve.

Minthogy a felszállás meglehetősen költséges és fáradságos munka, 
indokolt a kérdés, hogy megfelelő gyakorlati haszonnal jár-e. Lássuk, mit 
olvashatunk ki egy ilyen felszállásból.

A felszállásoknak általában kettős célját jelölhetném meg. Egyik az 
eredmények helyi felhasználása, a másik ezek átadása a közös meteoroló
giai szolgálatnak, cserébe hasonló adatokért, melyeket a közeli és távoli 
környezettől mi is megkaphatunk. A mérések közvetlen eredménye a 
levegő fizikai állapotának rögzítése, a mérési hely fölött a mérési magas
ságig. Ezt, mint egyszerű légállapotjelentést, a légiforgalom felhasználja 
az érkező vagy induló, esetleg átrepülő gépek tájékoztatására. Hasonló
képpen felhasználják a mi gépeink az útvonalukba eső és a leszállási 
helyen működő rádiószonda-állomások mérési eredményeit. Ezen tájékoz
tató jellegű hírközlési lehetőségeken kívül a levegő fizikai állapotának rög- 
zítése a meteorológia elméleti módszereinek alkalmazásával módot nyújt 
arra, hogy következtessünk azokra a folyamatokra, amelyek az időjárás 
alakulását, többek között a hozzánk érkező, eltérő fizikai tulajdonságú 
légtömegek érkezését kísérik. Ezen légtömegek fizikai tulajdonságait éppen 
a környező állomások hasonló adataiból ismerjük meg.

Nézzük meg ezeket a gyakorlati felhasználási módokat közelebbről, 
elsősorban a 3. ábrában közölt felszállás alapján.

Mindenekelőtt, ha meteorológiai mérésekkel és megfigyelésekkel 
a légkör fizikai állapotát meg akarjuk ismerni, a talajon elhelyezett műsze
rek erről nagyon > szegényes képet adnak. Bizonyos jelekből (légnyomás- 
változás, felhőalakok, csapadékfajták, optikai tünemények stb.) következ
tethetünk ugyan a felsőbb légrétegekben végbemenő folyamatokra, ezek 
az úgynevezett indirekt aerológiái észlelések azonban csak tájékozódó 
jellegűek és esetlegesek, nagyon sokszor erős ■magaslégköri átalakulásoknál 
teljesen hiányoznak.

Felszállásunk napján például (1950 jan. 6.) a talajon gyenge NW 
szél fújt, a légnyomás gyengén emelkedett, a talajmentén pedig gyenge 
(—2°-os) faggyal kezdődött a nap, éppen úgy, mint az előző napon, az 
égboltot pedig síma rétegfelhő borította. Ez a látszólagos nyugalom azon
ban csak a talajközeli időjárásban volt meg, felfelé a légkör ugyancsak 
jelentős átalakulást mutatott. Már 1500 m magasságban a szél nyugat felé 
fordult.és sebessége a talajmentinek ötszörösére (20 mps) nőtt. Ez a szél 
melegebb levegőt szállított az alsó, lehűlt légréteg fölé s így 500 m fölött 
az előző naphoz képest melegedni kezdett az idő. Minden egységes lég
tömegben felfelé csökken a hőmérséklet, a felszállás felvételi lapján tehát
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a hőmérséklet görbéje balra dűlő vonal. Ha hidegebb légtömeg fölé mele
gebb rétegződik, a hőmérsékletgörbe mindkettőben ilyen balra dűlő voflal 
lesz, csak a felső vonalszakasz az alsóhoz képest a melegebb hőmérsékle-

3. ábra.
A rádiószotuia-felszállás adatai 1950. január 6-án.

tek felé: jobbra eltolódik. A 3. ábra hőmérsékletgörbéje alapján négy 
különböző sajátságú légréteget különböztetünk meg Budapest fölött. Alul 
van egy kisugárzás útján lehűlt, alig néhány száz méter vastag légpárna, 
amelyben gyenge a szél és az előző naphoz képest alig történt változás. 
Efölött enyhe légtömeget találunk, amelyben már erős WNW szél fúj és az 
előző naphoz képest néhány fokkal melegebb lett. Hőmérsékletgörbéje a?, 
alsó légrétegéhez képest jobbra eltolódott és köztük hőmérsékleti inverzió 
van. Ez a légtömeg kb. 3 km-ig tart. Efölött — az alatta levőtől ismét
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hőmérsékleti inverzióval elválasztva — meleg légtömeg helyezkedik el, 
amely innen kezdve a sztratoszféra alsó határáig, a tropopauzáig tart. 
Ebben a légrétegben erős felmelegedés van folyamatban, itt két nap alatt 
10 fokkal lett melegebb. A nedvességgörbén látjuk, hogy az enyhe és a 

meleg légtömeget 2500 és 3000 m között felhőréteg választja el. Végül 11 
km-töl kezdődőleg a hőmérséklet emelkedni kezd. Ez a sztratoszféra tar
tománya, amelyről közelítőleg azt szokták mondani, hogy felfelé állandó 
hőmérsékletű. Látjuk, hogy ez nem egészen így van. A jelen esetben pl. 
több, mint 10 fokos kilengésű hőmérsékleti hullámokat látunk a sztrato
szférában. Az előző felszállással összehasonlítva a sztratoszférában erős 
átalakulás mutatkozott: alsó határa (a tropopauza) két nap alatt 4 krrtr-rel 
emelkedett és 17 fokkal hűlt.

Amint látjuk, a nyugodt és változatlannak látszó talajközeli légréteg 
fölött, amelyben műszereink alig mutattak változást, ezen a napoin nyug
talan és mozgalmas élet folyik: 3 km fölött meleg légtömeg vonul fel, alsó 
határán 500 m vastag felhőtakaróval. A sztratoszféra ugyancsak nyug
talan, alsó határa a meleg levegő beáramlásával egyidejűleg emelkedik és 
hűl. A két folyamat: a troposzféra melegedése és a sztratoszféra hülése 
a talajmenti légnyomásban kiegyenlítik egymást úgy, hogy a barométer 
csak semmitmondó gyenge emelkedést mutat.

Láthatjuk, mennyivel színesebbé teszi a felszállás a levegő fizikai 
állapotáról alkotott képet, ahhoz viszonyítva, amit a talajon nyert adatok 
ból alkotunk meg.

A felszállások első célja tehát a talajon mért időjárási adatok kiegé
szítése a magasabb légrétegekből nyert mérési eredményekkel a levegő 
fizikai állapotának teljesebb megismerése céljából.

Kérdés, hogy azok a változások, amelyeket a felsőbb légrétegekben 
megfigyeltünk, közelebb kerülhetnek-e hozzánk, illetőleg behatolhatnak-e 
a bennünket közelebbről érdeklő talajközeli légrétegbe. Tapasztalat szerint 
nagyon sok időjárási változás először a magasabb légrétegekben jelent
kezik és innen terjed lefelé. Például felszállásunkat követő napokban a 
felsőbb légrétegek erős felmelegedése fokozatosan átterjedt az alacsonyabb 
Jégrétegekre is. A következő két nap folyamán már 3 km alatt is 4—5°-kal 
melegedett a levegő, a harmadik napon pedig a legalsó légrétegekre is 
átterjedt a felmelegedés és 4—9° meleg volt a magyar medencében.

Ilyen módon a magassági felszállás az időjárás előrejelzésében fontos 
segédeszközzé válik. Gyakran hasznos útbaigazítást adnak távolabb vég
zett magassági felszállások is. Példaképpen választott felszállásunk után 
az enyhe időszakot észak felől érkező hideghullám zárta le, amely az idei 
tél első komoly lehűlését és havazását idézte elő. Eninek a közeledő hideg 
légtömegnek jelentékeny függőleges méreteit kimutatta a varsói felszállás 
és így érthető volt, hogy minden nehézség^ nélkül átkelt a Kárpátokon és 
egyik napról a másikra hirtelen lehűtötte a magyar medencét. A következő 
hideghullám január 18-án érte el —9, — 10°-kal a Kárpátokat, de ennél 
alacsonyabb lévén, nem tudott átömleni a hegyláncon, hanem körülfolyva 
a Kárpátokat, észanyugaton: Sopronnál jutott be a magyar medencébe. Ez 
a kerülő út azonban annyira késleltette és gyengítette a hideget, hogy 
január 20-án Budapest környékén még olvadáspont fölött volt a hőmér
séklet és csak 21-én következett be az országos fagy, amikor a hideg 
beáramlása ebből az irányból már meg is szűnt. Lényegesen másképpen 
megy ezek szerint végbe az észak, északkelet felől érkező hideghullámok 
okozta időváltozás magasabb és alacsonyabb hideg légtömegek érkezése
kor. Magyarország medencejellegénél fogva különösen érzékeny ezekkel
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a különbségekkel szemben. Erre nézve a Kárpátokon túli felszállások adnak 
hasznos tájékoztatást.

Az Európában égyre jobban sűrűsödő rádiószondahálózat a mérési 
eredmények gyakorlati használhatóságát mutatja. Egyúttal alkalmas 
arra is, hogy a felszállások adataiból időjárási térképet készítsenek külön
böző magassági szintekben. Ezidőszerint 3000, 5000 és 10.000 m körüli 
magasságban készítenek időjárási térképeket, amelyek ugyancsak az idő
járás előrejelzésénél használhatók fel.* A felszállások kiértékelése és ezen 
térképek elkészítése meglehetősen nagy számolási munkával jár. Ezért, 
hogy a napi előrejelzéseknél még idejében felhasználhatók legyenek, a fel
szállásokat greenwichi időszámítás szerint hajnali 3 órakor végzik világ
szerte s a nagyobb meteorológiai központok (így Európában a szovjet és 
az angol meteorológiai szolgálat) 13 óra tájban sugározzák ki a magas

sá g i térképek adatait.
Az ide érkező légtömegek tulajdonságain kívül fontos a mi légterünk 

fizikai állapotának ismerete is, mivel azok az időjárási folyamatok, ame
lyeket az ideérkező légtömeg nálunk megindít, nemikülölnben ezek lezaj
lásának módja nagymértékben függ az itt talált légtömeg fizikai állapo
tától. Ennek rejtett energiakészletei például akadályozhatják vagy támo
gathatják a megindított folyamatokat. így a talajközeli légrétegek víz
gőzkészletében rejlő energia megakaszthatja az éjszakai lehűlést a har
mat, vagy köd keletkezésének időpontjától kezdve, a felsőbb légrétegek 
rejtett energiái pedig elősegíthetik a levegő emelkedő mozgását és ezzel 
a csapadékképződést. Különösen a nyári félévben nagyon fontos a 
levegő rejtett energiáinak ismerete. Az ide érkező hideg légtömeg rend
szerint csak megindíthatja a magyar medence levegőjének emelkedő 
mozgását, a nagyobb magasságok felé gyorsuló emfelkedést már az itt 
talált levegő rejtett energiái biztosítják. Ezek a rejtett energiakészletek 
kiszámíthatók a felszállások adataiból. A hideg betörések záporesőit 
tulajdonképpen az itt talált levegő vízkészlete adja, a betörő hideg lég
tömeg csak mint kiváltó ok szerepel. A magassági felszállások módot 
adnak a levegő teljes vízkészletének kiszámítására, amely a várható 
csapadék megbecsülésénél igen fontos adat.

A magassági felszállások értékeléséinél nem szabad megfeledkeznünk 
az időjelző szolgálatnak egyik legfontosabb feladatáról, a| repülésbizton
sági szolgálatról sem, amely az utóbbi évtizedekben a meteorológia fej
lődésének legjelentékenyebb anyagi bázisa. A repülőgép! közvetlenül 
érzi a magasabb légrétegek időjárási hatásait, amelyek a talajon mért 
adatokból nem ítélhetők meg. Példaképpen a téli félév sokszor tragiku
san végződő időjárási veszedelmét: a jegesedési veszélyt említem meg. 
Fagypont alatti (0 és — 10 C fok közötti) hőmérsékletű felhőkben igen 
gyakran nagymennyiségű túlhűlt vízcsepp található, amely az áthaladó 
repülőgép testéhez ütődve megfagy és vastag jégpáncélt alkot. A szár
nyak deformálásával lehetetlenné teszi a repülést, megbénítja a rádió- 
összeköttetést és a gép lezuhanását idézheti elő. A magassági felszállás 
megadja a jegesedési zóna jelenlétét, magasságát és vastagságát. 
A repülőgép indításakor tehát a pilóta a megfelelő utasításokat megkap
hatja a jegesedési zóna elkerülésére vagy az áthatolás lehetőségeire nézve. 
Ezért igen fontos adatok a hazai repülőforgalom számára is a felhő*

* Az időjárási térképnek megadott magassági szintekben való megrajzolása he
lyett célravezetőbbnek bizonyult az úgynevezett topográfiák rajzolása. Ezalatt olyan 
magassági térképeket értünk, amelyek adott nyomiásszd'nteknek (700, 500, 300 mb) a 
tengerszinttől való távolságát tüntetik fel nagyobb terület, pl. Európa fölött.
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magasság, felhővastagság, a fagypont magassága, Kárpátokon túli 
légijáratok számára pedi'g a levegő hőmérséklete 1, 2 és 3 km magas
ságban.

Szándékosan hagytam hátra az aerológiai kutatások legtitokzato
sabb, egyben legérdekesebb rétegét: a sztratoszférát. Rádiószondáink 
messze benyúlnak a sztratoszféra tartományába és rendszeresen észlelik 
azokat a nagy ingadozásokat, amelyek ennek a rétegnek különösen alsó 
szintjében egyik napról a másikra bekövetkeznek. A sztratoszférahatár 
több kilométeres ingadozása, hőmérsékletének 20 C fokot is meghaladó 
hirtelen változása nem ritka jelenség. Tudjuk, hogy ezek a változások 
gyakran az alsóbb légrétegek hőmérsékletváltozásaival, légtömlegkicse- 
rélődéseivel vannak összefüggésben s kiegyenlítő hatásukkal eltüntetik 
azokat a nyomásváltozásokat, amelyek a légtömegkicserélődést a talajon 
elárulnák. Máskor az alsó légrétegektől független átalakulások jelentkez
nek a sztratoszférában s a velük kapcsolatos nyom ásválitoz ások sokszo
rosan megnövekedve áttevődnek a talajra. így a sztratoszféra a talaj-« 
közeli légréteg időjárását nagymértékben kormányozhatja s nagy magas
ságból a nyomás közvetítésével belenyúlhat a bennünket közelebbről 
érdeklő alsóbb légrétegekbe is.

Amint látjuk, a magassági felszállások a meteorológiai gyakorlat
ban nagyon sokoldalúan hasznosíthatók. Ha a velük való munka fárad
ságosabb és költségesebb is, mint sok más meteorológiai megfigyelés, a 
meteorológust bőségesen kárpótolja a magaslégköri folyamatok gazdag 
változatossága, amely a munkát sohasem teszi egyhangúvá, a költsége
ket pedig a felhasználható eredmények visszatérítik.

Örömmel említem meg, hogy a rendszeres rádiószonda-felszállások 
megindítását a Közlekedésügyi Minisztérium anyagi segítsége tette 
lehetővé.

Dr. Béli Béla

IRODALOM: P. MoUcsanov: Zur Technik der Erforschung der Atmosphäre. (Beitr. 
Phys. Atm. Bd. XIV. S. 39. 1928.) — R. Bureau: Sondages die pression et de tem- 
pérature par radiotélegraphie. (C. R. 188, 1929, S. 1565.) — P. Molhcsanov: Die
Methode der Radiosolnde und ein Versuch ihrer Anwendung bei der Erforschung der 
höheren Atmosphärenschichten in den Polarregionen (Gerl. Beitr. Bd. 34. 1931. S. 36.)
— Väisälä: Bestrebungen und Vorschläge zur Entwicklung der radiometeorographischen 
Methoden. Helsingfors. 1932. — V. Väisälä: Eine neue Radiosonde. Helsingfors. 1935.
— Béli Bélac A magaslégkör kutatása rövidhullámú adóberendezésekkel. Az Időjárás. 
XLVII. kötet 5—8. szám. 1943. — BéU Béla: A rádiószonda fejlődésének újabb irányai. 
Az Időjárás. LII. kötet. 1—3. szám. 1948. — T. Tommila—V. Väisälä: Handbook of 
Sounding. Helsinki. 1947.

vernber 29-re virradó éjjel Kolozsvár felett 
elvonult. Több villámlás és dörgés kísérte 
az erős felhőszakadást, mely keleti irány
ban vonult el.

A rendkívül enyhe november és decem
ber fenológiai érdekessége, hogy Kolozsvár 
környékén kivirítottak a Daphne mezereum 
(farkasboroszlán) egyes példányai és pom
pás illatuk erősebb volt, mint a tavaszi 
viritásban kinyílottaké.

Dr. Xántus János

Hold-halo jelenségek és más időjárási 
érdekességek Erdélyben. November 30-án 
és december 2-án este 20 és. 22 óra között 
(helyi idő) rendkívül szép hold-halo jelen
ség volt látható Kolozsvár felett. A jelen
séget Erdély nagyrészében észlelték. A 22° 
sugarú kör mindkét alkalommal teljes volt 
mellékholdak nélkül. A jelenség Ci és CS 
felhőzeten keletkezett.

Mint időjárási érdekességet kell meg
említenünk azt a heves zivatart, amely no-



A természetes szinoptikai szakaszok határainak 
megállapítása*

A rövidlejáratú távprognózisokat azoknak a törvényszerűségeknek az alap
ján készítik, amelyek a természetes szinoptikai szakaszok kifejlődésében nyilvá
nulnak. Ha a szinoptikai szakasz kezdetének megállapítása helytelen, világos, 
"hogy a bizonyos irányzatú egész szinoptikai szakasz termobárikus tere elem
zésének eredményeképpen nem lehet megbízható prognosztikus következtetéseket 
nyerni.

A természetes szinoptikai szakasz határainak pontos megállapítása nemcsak 
a prognózis összeállítása céljából fontos, hanem a légkör nagyvonalú folyamatai
nak a kutatási munkálatai végzéséhez is. Ismeretes, hogy a hosszabb időközben 
lefolyó folyamatok légköri elemzéséhez szükséges azok felbontása összetartozó 
részfolyamatokra. E szakaszokra való felbontás természetességétől függ a kutatás 
eredményeképpen nyert következtetések helyessége. A legtermészetesebb és leg
célravezetőbb módszer a kutatás számára a részekre tagolás szempontjából a lég
köri folyamatok felbontása természetes szinoptikai szakaszokra.

Ezek szerint a természetes szinoptikai szakasz határainak tárgyilagos meg
állapítása nagy jelentőséggel bír úgy az időjelző szolgálat, mint a kutatási mun
kálatok szempontjából is.

A szakaszhatárok megállapításának tárgyilagossága azonban alapjában véve 
a természetes szinoptikai szakaszok fogalmi meghatározásának a pontosságá
tól függ.

Ez a fogalom először Multanovszkijnál fordul elő 1915-ben megjelent mun
kájában, amelynek címe: »A légkör hatásközpontjainak befolyása Európai Orosz
ország időjárására a meleg évszakban«. A szinoptikai szakasz részletesebb meg
határozását adta 1933-ban megjelent könyvében: »A távprognozisok szinoptikai 
módszerének alaptételéről«. Ebben a munkában rámutatott arra, hogy az anti
ciklon áthelyeződése egyik vagy másik tengelye mentén meghatározza a vele 
kapcsolatban álló ciklónos és anticiklónos képződmények áthelyeződését is vagy 
más szóval: »az egész folyamat nemcsak a tengely szerinti irányítással bír, 
hanem valamilyen más folyamattal is koordinálva van«. Könyve további részében 
a következőket írja:

»A fentiekből következőleg a bárikus képződmények elhelyezkedésének tér 
képein 2 esettel lehet dolgunk: az elhelyezkedés körülbelül azonos marad a 
maximumnak valamelyik tengely mentén történő elmozdulásánál, vagy az elhe
lyezkedés megváltozik, amint a maximum a tengely mentén történő elmozdulásá
nak egyik szakaszából a másikba lép át. Az első esetben egy »művelettel« van 
dolgunk, amelyet egy szinoptikai szakasznak mondhatunk, a második esetben 
azonban különböző fokozatokat kell elkülönítenünk különböző, de szomszédos 
szakaszok szerint, aminél a későbbi szakasz akkor kezdődik, amikor új léghal
mazati zöm vonul be a melléktengely mentén. Ebből következik a lehetősége 
annak, hogy természetes szinoptikai szakaszokat különíthessünk el.«

Multanovszkij szerint tehát az időjárási folyamatok felosztása szinoptikai 
szakaszokra a légköri hatások irányzati megváltozásának jelei alapján történik, 
amint a meteorológiai áttekintő térképeken látjuk a bárikus alakzatok elhe
lyezkedésének a változásánál. Világos, hogy az anticiklon vonulása bizonyos 
tengely mentén, vagy gyakrabban a tengely egy darabja mentén, össze van 
kapcsolva az áramkörzés jellegének némi állandóságával a természetes körzet 
.területén. Ennélfogva, ha térképre visszük a bárikus mező jellegzetes pontjainak

* Megjeleni a Me6eorologia i Hidrológia szovjet folyóirat 1948 júliusi számában.
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helyzetét, utóbbiak bizonyos körzetekben csoportosulnak megfelelő mezőt alkotva. 
Ha az anticiklon áthelyeződik egy másik tengely mentén, megváltozik az áram
körzés jellege is, következőleg bizonyos földrajzi körzetekben a mező előjele is. 
Multanovszkij célzását azonban arra, hogy a szakasz időtartama alatt bizonyos 
tengely mentén vagy gyakrabban a tengely egy darabja mentén egy »művelet« 
megy végbe, nem úgy kell érteni, hogy az anticiklon a tengely mentén okvet
lenül áthelyeződik, minthogy ez a fogalom magában foglalja a quasistacionaer 
anticiklon esetét is. A második célzását arra, hogy az új szakasz akkor kezdő
dik, amikor az új anticiklon benyomul, szintén nem úgy kell érteni, hogy az 
anticiklon minden esetben feltétlenül bevonul a sarkvidéki medencéből a konti
nensre,- minthogy a szakasz kezdődhet azzal is, hogy a kontinensen alakul ki új 
anticiklon. Éppígy az a kitétele, hogy az új szakasz akkor kezdődik, amikor új 
léghalmazati zöm vonul be, nem azt jelenti, hogy bármely új zöm egyúttal már 
új színoptikai szakasz kezdetét is képezi. Üj szakasz kezdetének csak azokat a 
bevonulásokat lehet tekinteni, amelyek megváltoztatják a szinoptikai folyamatok 
fejlődésének az irányát.

Az 1932. évben Lorisz-Melikov kinematikai kritériumot ajánlott a természe
tes szinoptikai szakaszok határainak a megállapítására. Ö úgy határozza meg a 
szakaszt, mint azt az időközt, amelynek folyamán a ciklonok és anticiklonok 
pályája nem metszi egymást. Az új periódus kezdetének az az időpont vehető, 
amikor bármelyik anticiklon-pálya keresztez egy ciklonpályát. A szerzőnek az a 
megállapítása, hogy a szakasz folyamán a ciklonpálya nem keresztezheti az anti
ciklon pályáját, helyes. Ez azzal magyarázható, hogy a szakasz folyamán a 
szinoptikai folyamatok fejlődésének határozott iránya van. Ezért, ha előfordul, 
hogy egy ciklon pályája keresztezi az anticiklon pályáját, akkor ez egy természe
tes szinoptikai szakasz végét jelenti és egy másiknak a kezdetét. Azonban az új 
periódus kezdetéhez nem okvetlenül szükséges a pályák keresztezése, mert hiszen 
az új szakasz a szinoptikai folyamatok fejlődésének irányváltozásával kezdődik 
és ez egész sor esetben megvalósulhat az anticiklon- és ciklonpálya keresztező
dése nélkül is. Éppen ezért a természetes szinoptikai szakasz meghatározásának 
olyan.módszere, amelyet Lorisz-Melikov ajánlott, nem lehet kielégítő.

1935-ben Duletova T. A. azt javasolta, hogy a természetes szakasz szin
optikai kezdetét az a pillanat képezze, amikor valamely körzetben megváltozik a 
mező előjele, vagyis amikor a ciklon vagy anticiklon magva olyan vidéket ér el, 
ahol a szakasz folyamán ellenkező előjelű bárikus mező magvai helyezkedtek el 
Ezt a módszert a természetes szinoptikai szakasz meghatározásának céljára szin
tén nem fogadhatjuk el kielégítőnek azért, mert előfordulnak olyan esetek, amikor 
a bárikus mező előjelének eloszlása szempontjából az egymást követő szakaszok 
alig különböznek egymástól.

Magam 1936-ban úgy határoztam meg a természetes szinoptikai szakaszt, 
hogy az nem más, mint azon időköz, amelynek a folyamán a természetes szin
optikai körzet területén a földfelszíni deformációs mezők bizonyos geográfiai 
elhelyezkedése megmarad. Megállapítottam, nogy a szakasz egész számú elemi 
szinoptikai folyamatból áll, valamint hogy a szakasz egész/ számú egymást 
követő cikloncsalád átvonulását tartalmazza. Az utóbbi tételt Siskov V. G. is 
megerősítette könyvében. Ilyenformán megállapítható volt, hogy a természetes 
szinoptikai periódus változásával a földfelszíni deformációs mezők tetemes 
átalakulása jár együtt. Ennek a meghatározásnak az a hiányossága, hogy ezzel 
a módszerrel csak különlegesen képzett specialista tudja a természetes szin
optikai szakaszok határait megállapítani.

A négy szerző által megírt »A távprognozisok szinoptikai módszerének 
alapjai« című könyvben, amely 1940-ben jelent meg, a természetes szinoptikai 
periódusnak olyan meghatározásával találkozunk, hogy az nem más, mint az az
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időköz, amelynek tartama alatt kifejlődik a határozott formájú irányított folya
mat a mező előjelének megmaradása mellett a természetes körzet területén. A 
meghatározásból kitűnik, hogy a bárikus mező előjelének földrajzi eloszlása a 
periódus folyamán azért marad meg, mert a szinoptikai folyamatok fejlődésének 
határozott jellege van. Másik periódusba . való átmenetnél megváltozik a szin
optikai folyamatok jellege, aminek következtében az esetek túlnyomó többségében 
bekövetkezik a bárikus mezők előjelének a megváltozása egy vagy néhány vidé
kén a természetes szinoptikai körzet területének. A természetes szinoptikai sza
kasznak ez a meghatározása helyesnek látszik, de túl általános. Éppen ezért a 
periódus határainak megállapítása e meghatározás értelmében szintén nagy gya
korlatot kíván.

1940-ben Pogcszján X. P. és Taborovszkij N. L. kifejezést adott annak a 
gondolatnak, hogy a magassági mezők képződése a természetes szinoptikai sza
kaszok változásával kapcsolatban van. ■ 1943-ban Taborovszkij megállapította, 
hogy a szinoptikai szakasz minden változásának megfelel egy bizonyos magas
sági mező kialakulása. A természetes szinoptikai periódus határainak a meg
állapítására vonatkozó módszert azonban nem közölt.

1940-ben és 1943-ban Duletova T. A. közreadta a természetes szinoptikai 
periódusokra vonatkozó kutatásai eredményét. E műveiben ő úgy tekinti a termé
szetes szinoptikai periódust, mint egy olyan stacionárius anticiklon életerős idő
szakát, amely tartós jellegű áramkörzést tud fenntartani (a mozgás irányítottsá
gának megőrzése értelmében). A periódus azzal kezdődik, hogy hideg légtömeg 
nyomul közepes szélesség alá, ott azután anticiklon fejlődik ki, amely az új 
periódus cirkulációját megszabja. A szakasz folyamán ez az anticiklon felmeleg
szik. Ezzel egyidejűleg végbemegy a földfelszíni és a magassági deformációs 
mezők összekapcsolódása és az anticiklon tengelyének a kiegyenesedése, ami végül 
is az anticiklon szétrombolásához és feloszlásához vezet, amivel aztán meg is 
szűnik a szakasz szinoptikai folyamatának irányítója lenni. Az anticiklon fel
oszlásánál a magassági deformációs mezők frontális zónái aktiválódnak, a delta 
alatt (az anticiklon meleg oldalán) ciklon képződik, amely a vezető áramlásban 
haladva, szétrombolja a nagy légnyomás földfelszíni mezejét. Ez a ciklon az 
anticiklon hideg oldalára érve a depressziót kimélyíti és éppen ezzel elősegíti a 
hideg levegő beáramlását a frontális zónákba, ahol aztán megkezdődik az új 
szakasz anticiklonjának a képződése. A természetes szinoptikai szakasz határai 
meghatározásának ezt a módszerét sem lehet kielégítőnek elfogadni, már csak 
azért sem, mert előfordulnak szakaszok, amikor hiányzik a stacionárius anti
ciklon, pl. a bárikus képződmények jól kifejezésre jutó nyugat-keleti vándorlása1 
esetében a természetes szinoptikus körzet területén.

1943-ban Bulinszkaja N. A. azt ajánlotta, hogy a természetes szinoptikai 
periódus határául vétessék az anticiklon benyomulása a sarkvidéki területről a 
kontinensre. Ez a módszer sem megfelelő, hiszen világos, hogy a szakasz meg-1 
kezdődhet bármilyen anticiklonnak a sarkvidék felöli benyomulása nélkül.

Abban a munkámban, amely »A rövid lejáratú távprognozisok szinoptikus 
módszerének alapjai« címmel 1946-ban jelent meg, kimutattam, hogy a magas
sági deformációs mezők a természes szinoptikai periódus folyamán megmarad
nak. Emellett megállapítottam, hogy a természetes szinoptikai periódusok tenden
ciájának1) 500 mb felületi közepes térképein a bárikus mező előjelének eloszlása 
és a megfelelő szakaszok bárikus mezejének eloszlása között (a fő-izohipszák 
mozgását meg nem engedve) a korreláció minőségi koefficiense 0,753. Viszont a 
korrelációs koefficiens egymásra következő természetes szinoptikai szakaszok *)

*) A természetes szinoptikai szakasz első két napját a szakasz tendenciájának 
nevezzük.
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tendenciájának 500 mb szintbeli közepes térképein a bárikus mező előjelének 
eloszlása között mindössze 0,253. Azonkívül azt is közöltem, hogy a korrelációs 
koefficiens a természetes szinoptikai periódusok2) tendenciabeli izallohipsza elő
jelének eloszlása és a megfelelő szakaszok izallohipszái között (a 0 izallohipsza 
elmozdulását meg nem engedve) egyenjő 0.676-tal. Viszont -az egymásra követ
kező természetes szinoptikai szakaszok tendenciabeli izallohipszái előjelének elosz
lásai között az 500 mb felületen mindössze 0,338. Ilyen módon bizonyítást nyert, 
hogy a periódus folyamán határozott formában kifejeződik az irányított szinopti
kai folyamat, amely megváltozik akkor, ha új periódusba megyünk át.

A további kutatás, amelyet végeztem, azt a nézetet sugallta, hogy helye
sebb a -természetes szinoptikai szakasz meghatározásául azt az időközt venni, 
amelynek folyamán az alapvető troposzférái termobárikus mezők megmaradnak, 
amelyek bizonyos irányítást adnak a földfelszíni bárikus képződmények vonulásá
nak és fenntartják a bárikus mező centrumainak földrajzi eloszlását a természe
tes szinoptikai körzet területén. Más szavakkal: a periódus folyamán megmarad 
bizonyos földrajzi eloszlása úgy a troposzférái hideg és meleg alapvető gócok
nak, mint a fő magassági bárikus képződményeknek, amelyek a deformációs 
mezők komponenseit képezik. Attól a pillanattól fogva, amikor új deformációs 
mező képződik, amely a földfelszíni bárikus képződményeknek más irányítását 
hozza, megkezdődik az új természes szinoptikai szakasz.

Ahhoz, hogy lehetségessé váljék — a fenti meghatározás értelmében — a 
légköri folyamatok helyes széttaglalása természetes szinoptikai periódusokra, 
szükséges a pontos meghatározása azoknak a bárikus képződményeknek, ame
lyek a periódus deformációs mezejének a komponenseit képezik. A kutatás azt 
mutatta, hogy azok a magassági ciklonok és anticiklonok, amelyeknek a tropo
szférában önálló termikus gócok felelnek meg, képezik a komponenseit annak a 
deformációs mezőnek, amely a szakaszt meghatározza. Azt a magassági deformá
ciós mezőt, amelynek komponensei a troposzférában önálló termikus gócokkal 
birnak, elneveztük a természetes szinoptikai szakasz deformációs mezejének.

A gyakorlatban a természetes szinoptikai periódus határainak megállapítása 
a következőképpen történik: Az 500 millibáros felület abszolút topográfiai térképén 
meghatározzuk azokat a bárikus képződményeket, amelyeknek az 500—1000 mb 
relatív topográfia térképén önálló gócok felelnek meg a termikus mezőben. Ezek 
a bárikus képződmények lesznek a periódus deformációs mezőinek a komponensei, 
amelyek a földfelszíni bárikus képződmények vonulásának bizonyos irányát meg
szabják és központjaiknak bizonyos földrajzi eloszlását is irányítják. A periódus 
deformációs mezejét befolyásoló bármelyik komponens szétrombolásától kezdve 
és új magassági bárikus képződmény kialakításától kezdve (amelyeknek az 500— 
1000 mb-os relatív topográfia térképén önálló termikus góc felel meg) megkez
dődik az új természetes szinoptikai szakasz, mert ez azt jelenti, hogy a periódus 
deformációs mezeje átalakul,, valamint azt is jelenti, hogy megváltozik a ciklo
nok és anticiklonok vonulásának iránya a föld félszínén és — az esetek többsé
gében — megváltozik á bárikus képződmények központjainak földrajzi elosz
lása is.

Az előzők szerint a természetes szinoptikai periódus határainak megállapítá
sához legfontosabb fig*yelmeztető jel annak a magassági deformációs mezőnek 
az átalakulása, amelynek a komponensei a troposzférában megfelelő termikus

2) A periódus tendenciájának izallohipszáit feltüntető térkép taa alábbi módon 
készül: A folyó periódus tendenciájának izohipsza térképén lévő adatokból levonjuk az 
elmúlt periódus tendenciájának izohipsza-térképén lévő adatokat és ezeket a különbsé
geket megfelelő előjellel űrlapra visszük. Ennek elemzése eredményeképpen megkapjuk 
a folyó periódus tendenciájának izallohipszia-térképét. Hasonló módon készül az izallo- 

hipsza-térképe az egész természetes szinoptikai periódusnak is.
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gócokkal bírnak. Utóbbi azonban nem jelenti azt, hogy a periódus határainak a 
megállapításánál nincsen szükség a földfelszíni szinoptikai folyamatok elemzé
sére. Ezeknek a folyamatoknak a gondos elemzése és kinematikai gyüjtő- 
térképezésük szükséges a bárikus képződmények mozgási irányának a meghatáro
zásához, valamint központjaik földrajzi eloszlásának a rögzítéséhez. Utóbbi szük
ségességét különösen aláhúzza az a tény, hogy a szinoptikai folyamatok 
átalakulása nem mindig történik egyidejűleg a troposzféra egész vastagságában 
Vannak esetek, amikor az 500 mb felületen a természetes szinoptikai szakasz 
megkezdődik néha már napokkal előbb, mint a föld felszínén és viszont. Más 
szóval a természetes szinoptikai szakasz határainak a megállapításához szük
ség van a légköri folyamatok teljes háromdimenziós elemzésére a természetes 
szinoptikai körzet területén.

A természetes szinoptikai szakasz határainak a megállapításához szükséges 
még a fentebb előadottakon kívül az izallohipsza-térképek használata. A kutatás 
kimutatta, hogy a periódus1 egyes napjainak 500 mb szintbeli izallohipsza-tér- 
hipsza-térképéhez is. Szomszédos szakaszok tendenciájának izallohipsza-térképei 
azonban — általában — erősen különböznék egymástól, egész sor esetben pedig 
ellentétesek. A periódus egyes napjaihoz tartozó izallohipszák elemzése2 
kimutatta, hogy a pozitív és negatív izallohipszák földrajzi eloszlása ezeken a 
térképeken gyakorlatilag megmarad az egész periódus folyamán. Az új periódus 
kezdetén az alábbi három eset lehetséges:

1. A régi góc feloszlik és új alapgóc képződik vagy gócok képződnek az 
izallohipszák földrajzi eloszlásának megváltozása mellett.

2. Az izallohipszák földrajzi eloszlása kevéssé változik ugyan, de a régi 
góc gyengül vagy feloszlik és új góc alakul abban a körzetben, ahol az 
előző napokon az izallohipszák előjele ugyanolyan volt.

3. A periódus kezdetén gyakorlatilag nem történik változás az izallohipszák 
földrajzi eloszlásában, új góc nem képződik, az izallohipszák előző gócai meg
maradnak, de számértékeik erősen változnak.

Az első két eset jelentősége a természetes szinoptikai periódus határainak 
megállapítása szempontjából önmagában véve világos és nem igényel további 
magyarázatot. Ezekben az esetekben a régi gócok feloszlása és újak képződése 
— természetesen — a termobárikus magassági mező átalakulásához kapcsolódik, 
amely az új periódus kezdetén a troposzférában végbemegy. Nem teljesen világos 
azonban, hogy miként lehet felhasználni a harmadik esetet a szakasz határainak 
megállapítására. Az erre vonatkozó vizsgálat. kiderítette, hogy a harmadik eset
ben létezik legalább egy olyan alapfontosságú izallohipsza-góc, amely quasi- 
stacionaer marad vagy erősödik a periódus folyamán, de az új periódus kezde
tén erősen legyengül. . v

Nézzük meg miképpen megy végbe ilyen izallohipsza-gócok keletkezése. 
Tegyük fel, hogy a folyó periódus első napjainak izallohipsza-térképén van egy 
pozitív góc, amely quasistationaer állapotban megmaradva erősödik, viszont az új 
szakasz kezdetén tetemesen gyengül, de nem oszlik fel. Ez azt jelenti, hogy ebben 
a körzetben az izohipszák értékei a folyó periódus első napján nagyobbak, mint 
az elmúlt periódus tendenciájának izohipsza-értékei. Ezek az értékek a jelen

1 Az izallohipsza-térkép a periódus egyes napjaira a következőképpen készül: A 
folyó periódus egyes napjának bárikus topográfiai térképén levő adatokból laz elmúlt 
periódus tendenciájának izohipsza-térképén levő# adatokat kivonjuk és ezeket ,a különb
ségeket megfelelő előjellel reávisszük egy űrlapra. Az. elemzés eredményeképpen kap
juk a szinoptikai periódus adott napjának izlailohipsza-térképét.
képei hasonlítanak egymáshoz is, meg az adott szakasz tendenciájának izallo-

2 Adott esetben úgy a folyó, miint az új periódus egyes napjainak izzallohipszái az. 
első periódus tendenciájára vonatkoztatva készülnek.
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periódus folyamán növekednek, de az új periódus első napján erősen lecsökken
nek, azonban még mindig magasabbak maradnak, mint az első periódus tenden
ciájának izohipsza-értékei, aminek következtében előjelük nem változik. Ebből 
világos, hogy ha megszerkesztjük (ebben az esetben-) a folyó periódus harmadik 
napjának és ugyanezen periódus tendenciájának izohipsza-különb- 
ségeit, pozitív értékeket kapunk abban a körzetben, ahol a folyó 
periódus harmadik napján a pozitív izallohipszák góca van. Tegyük fel 
most, hogy a folyó periódus első napjának izallohipsza-tédképén egy negatív góc 
van, amely quasistacionaer módon megmaradva erősödik, az új periódus kezdetén 
azonban erősen gyengül, de nem oszlik fel. Ez azt jelenti, hogy ebben a körzet
ben az izohipszák értékei a folyó periódus első napján kisebbek, mint az elmúlt 

periódus tendenciájának izohipsza-értékei. Ezek a mennyiségek a jelen periódus 
folyamán csökkennek, és bár az új periódus első napján erősen «növekednek, 

mégis az első periódus tendenciájának izohipsza-értékei alatt maradnak, aminek 
eredményeként az izallohipszák előjele nem változik. Világos, hogy, ha meg

szerkesztjük (ebben az esetben) a folyó periódus harmadik napjának és ugyan
ezen periódus tendenciájának izohipsza-értékkülönbségeit, akkor nega
tív értékeket kapunk abban a körzetben, ahol a folyó periódus harmadik napján 
a negatív izallohipszák góca volt.

A fentiekből következik, hogy, ha a periódus bármely napjának izallohipsza- 
góca a három első napon quasistacionaer viselkedés után erősödik és .össze
esik azzal a körzettel, ahol a harmadik napi és a folyó periódus tendeciájabeli 
izohipszák különbségének ugyanolyan előjelük van, akkor az nem igen fog 
elmozdulni, a periódus hátralévő napjain erősödik, az új periódus elején azon
ban erősen legyengül, de mégis megmarad. Az izallohipsza-góc erősödése a 
periódus folyamán azzal magyarázható, hogy a dinamikai és az advektiv 
tényezők tartósan és szilárdan ugyanabban az irányban hatnak. Pozitív góc 
esetében az izohipszák szilárdan konvergálnak és meleg advekció áll fenn, 
negatív góc esetében az izohipszák szilárdan divergálnak és hideg advekció 
esete forog fenn.

Az új periódus kezdetén a troposzférái termobárikus mező átépülésével 
kapcsolatban az izallohipsza-gócok éles gyengülése megy végbe. Gyakorlatilag 
kielégítő számú esetet megvizsgálva eredményképpen azt találtuk, hogy ilyen 
esetben az új periódus kezdetén a góc gyengülése kb. nyolc dekaberk. Azt is 
megállapíthattuk, hogy ha az izallohipsza-góc a periódus első három napja 
folyamán quasistacionaer és olyan körzetben fekszik, ahol a harmadnapi és a 
folyó periódus tendenciája közötti izohipsza-különbségeknek ellenkező előjelük 
van, akkor az a periódus folyamán gyengül. Ez a jelenség természetesen ugyan
úgy magyarázható, mint az előzőleg ismertetett esetben.

így aztán, ha a periódus egyes napjainak izallohipsza-alapgócai közül egyik 
sem marad három napig quasistacionárius, vagy ha gyengén mozgó marad és 
intenzitása nem erősödik egyoldalúan, akkor a természetes szinoptikai szakasz 
tartani fog addig, amíg új izallohipsza-alapgóc nem fejlődik ki. Az új izallo- 
hipsza-góc az új periódus első napján vagy abban a körzetben fejlődik ki, ahol 
az előző napokon az ellenkező előjelű izallohipszák voltak, vagy abban a 
körzetben, ahol az övével megegyező előjelű izallohipszák voltak.

Ha a periódus egyes napjain az izallohipsza-alapgócokból legalább egy 
— miután a három első napon majdnem mozdulatlanul maradt — egyoldalúan 
erősödik és összeesik olyan területtel, ahol a harmadik napnak és a folyó 
periódus tendenciájának izohipsza-különbségei ugyanolyan előjellel bírnak, az a 
góc erősödni fog az egész periódus folyamán, de az új szakasz első napján meg
kezdődik a gyengülése kb. nyolc dekaberkkel.
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Az abszolút és relativ topográfia, azonkívül az izallohipszák térképeinek, 
•valamint a szinoptikai folyamatok gyűjtő-kinematikai térképeinek a fentiek értel
mében végrehajtott elemzése lehetővé teszi a természetes szinoptikai szakaszok 
határainak tárgyilagos megállapítását.

Pagava Sz. T.
Orosz eredetiből fordította: 

dr. Hille Alfréd

Megmaradási hajlam, ismétlődési hajlam és téli időjárás
Az időjárás »megmaradási hajlama« közismert jelenség. Abból származik, 

hogy hatalmas levegőfelhalmozódások, amelyek nagy kiterjedésű anticiklonokban 
fordulnak elő, dinamikai okokból hosszabb ideig állnak fenn. Ezeknek az anti- s 
ciklonoknak a szomszédos területek légmozgási viszonyaira való hatása következ
tében olyan vidékeken is fellép bizonyos időjárási jelenségeknek ya megmara
dási hajlama, amelyek magán az anticiklonon kívül fekszenek. Azonban a nap- 
sugárzási viszonyok, a szárazföld és a tengerek eloszlása, valamint a Föld 
forgási sebessége határt szabnak a tartós időjárási anomáliáknak, éspedig korlá
tozzák az anomáliák mértékét és megszakítás nélküli fennállásuknak az időtar
tamát is. Ezzel szemben bizonyos időjárási típusok és cirkulációs típusok szá
mára az év bizonyos részében határozott »visszatérési hajlam« áil fenn, vagyis 
bizonyos időbeli megszakítás után ezek újból fellépnek. Ez a visszatérési hajlam 
szigorúan megkülönböztetendő az említett megmaradási hajlamtól. A napsugár
zás évi menetétől és az általános légcirkuláció évszakos válatozásaitól függőleg 
ez a visszatérítési hajlam nagy évszakos ingadozásoknak van alávetve és az

1. Táblázat. — Tafel 1.
Közép-Európa közepes hőmérsékleti eltérése olyan teleken, amelyeken december 

első harmada Berlinben több mint 3.0 fokkal túl hideg volt.
Mittlere Temperatur-Abweichung in Mitteleuropa in Wintern, deren erstes 

Dezember-Drittel in Berlin um mehr als 3.0° C zu k a l t  war

T é 1 Hőmérsékleti eltérés 
december 1—10., Berlin

Jan.4  febr. egyesített hőmérsék
leti eltérése Közép-Európában

1849/50 — 5.4 — 0.9
53/54 — 3.4 4  0.1
55/56 — 7.5 4  1.5
59/6o — 3.5 -f 0.6
62/63 — 4.5 4  3.3
70/71 — 4.0 — 2.3
71/72 — 5.7 +  1.3
75/76 — 8.7 — 0.8
79/80 —10.9 — 0.3
82/83 — 3.2 4  1.3
89/90 — 3.7 4  0.6

1902/03 — 9.2 4  2.3
25/26 — 6-o 4  2.4
27/28 — 3.2 4  2.5
33/34 — 6.8 4  1-6
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2. Táblázat. — Tafel 2.
Közepes hőmérsékleti eltérések olyan teleken, amelyeken december első 

harmada Berlinben több mint 2.5 fokkal túl meleg volt.
Mittlere Temperatur-Abweichung in Wintern, deren erstes Dezember-Drittel in 

Berlin um mehr als 2.5° C zu w a r m  war.

Tél Hőmérsékleti eltérés 
dec. 1—10., Berlin

Tél Közép- 
Európában

Jan.-febr. Közép- 
Európában

Tél
Budapesten

Jan.-febr.
Budapesten

1848/49 +  4.5 4- 0.8 +  hl +  0.1 +  0.4
52/53 +  4.3 4- 1.6 +  0.5 +  2.0 +  1.6
66/67 4- 2.8 4- 1.8 +  2.2 +  1.6 +  2.6
68/69 +  2.8 +  2.8 +  2.3 +  2.0 +  1.2.
72/73 4- 4.3 4 - 1-9 4 +  1.5 +  2.7 +  2.2
76/77 —i- 5.3 4- 2.5 +  3.0 +  2.5 +  2.2
77-78 Hr 3.1 4- 1.6 +  2.1 0.0 +  0.1
91/92 H- 4.0 4- 0.6 +  0.1 +  0.6 +  0.3
98/99 4- 4.1 4- 2.7 +  2.5 +  2.4 +  2.6

1904/05 4- 3.0 4- U +  0.6 — 0.1 — 0.8
13/14 4- 3.2 +  0.8 0.0 — 0.7 — 2.2
14/15 4- 6.0 +  1.9 +  1.5 +  2.6 +  2.5
15/16 -1- 4.0 4- 3.0 +  2.9 +  3.5 +  3.0
18/19 4- 3.4 +  1.5 +  0.6 +  2.0 +  2.3
29/30 4- 6.0 +  2.0 +  1.4 +  1.8 +  1.3
34 35 4- 5.9 +  2.3 +  1-1 +  1.4 — 0.3
38/39 +  3.3 +  1.2 +  2.8 +  1.8 +  2.9
42/43 4- 2.8 +  1.6 +  1-4 +  0.6 +  0.1

1948/49 4- 2.7 +  1.8 +  2.6 +  0.8 +  2.6

A hőmérsékleti. eltérések Berlin esetében az 1848—1948 közötti időszakra 
vonatkoznak, Közép-Európa esetében pedig De Bilt, Berlin, Wien 1761 —1940. 
évi észlelései alapján számított eltérések átlagát jelentik, végül Budapest elté
rései az 1881—1930 időszakra támaszkodnak.

ellentétes anomáliák szempontjából többnyire különbözőképen alakul. így például 
december első harmadában fellépő olyan időjárási jellegeknél, amelyek Közép- 
Európában kemény hideggel állnak kapcsolatban, nem mutatkozik megismétlő- 
dési hajlam.

Mint az első táblázatból látjuk, az 1848—1948. időszakban 15 olyan tél 
volt, amelyben december első harmadának középhőmérséklete Berlinben több 
mint 3 fokkal hidegebb volt az átlagnál, de ezek közül csak négy esetben fordult 
elő az, hogy Közép-Európa január—február havi -egyesített átlaghőmérséklete 
a normálison alul maradt.

Ezzel szemben, ha december első harmadában olyan nyugati időjárási típu
sok lépnek fei, amelyek erős felmelegedést okoznak, akkor éles visszatérési hajla
mot észlelhetünk. Az 1848—1948. időszakban 19 olyan tél volt, amelynek folya
mán a közepes hőmérséklet Berlinben több mint 2.5 fokkal meghaladta a törzs
értéket. Mindezekben az években körülbelül december 13. és 25. között eg'y 
fagyhullám lépett fel, ámely egyes esztendőkben csak néhány napig tartott, 
legtöbbször azonban 10—14 napos tartamú volt, a legkedvezőtlenebb esetben 
pedig (1848—49) három és fél hétig állt fenn. Azonban mind a 19 esetben 

ez után a fagyhullám után megint nyugati vagy délnyugati időtípusok léptek fel 
enyhe hőmérsékletekkel. Mint a 2. táblázatból kitűnik, ez a 19 tél Közép- 
Európában kivétel nélkül enyhébb volt a normálisnál. Ez sokkal nagyobb 
megegyezés, mint amit a véletlennek tulajdoníthatunk.
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Magyarországon a hőmérséklet alakulása kevésbbé határozottan követi a 
december első harmadában Berlinben észlelt hőviszonyokat, de azért a 19 tél 
közül 16 itt is melegebb volt a normálisnál és ha csak januárt és februárt 
tekintjük, akkor szintén 16 esetben találunk megegyezést. Végül, ha arra a 12 
télre fordítjuk figyelmünket, amely december első harmadában Berlinben 
3.2 C-foknál nagyobb hőtöbbletet mutat, akkor a 2. táblázatból azt látjuk, 
hogy minden ilyen tél Budapesten is kivétel nélkül melegebb volt a normális
nál, a január—február egyesített hőmérsékleti átlaga pedig 11 esetben melegebb 
és 1 esetben mindössze csak 0.3 fokkal volt hidegebb, mint a normális. Ezek 
az összetalálkozások is meghaladják a véletlen esélyeit. Minthogy Budapesten 
a normálisnál enyhébb telek viszonylagos gyakorisága 52 százalék és mert 
annak a viszonylagos gyakorisága, hogy a január—február egyesített közép- 
hőmérsék’etének anomáliája —0.3 foknál nagyobb legyen, =55%, azért a várható 
véletlen értékmaximuma n — 12 esetben 96, illetőleg 98%. Feltéve, hogy a 
véletlen-tartományt a szokott módon definiáljuk (vagyis azáltal, hogy az adatok
nak csak 0.27%-a essék a véletlen-tartományon kívül)* a megfigyelt ■ 100%-os 
gyakoriság minden esetben kivülesik a véletlen esélyek tartományán.

Minthogy 1949 december első harmadában a hőmérsékleti eltérés Berlinben 
—j-4.0 fok volt, azért Közép-Európában és Magyarországon is majdnem bizo
nyosra vehető, Hogy az 1949—50. évi tél legalább is időbeli és térbeli átlagban 
enyhébb lesz a normálisnál. Továbbá igen nagy valószínűséggel várható (Közép- 
Európa nyugati részében még inkább, mint Magyarországon), hogy a január és 
a februá*' is melegebb lesz a törzsértéknél. Természetesen ez nem zárja ki azt, 
hogy a két Hónap közül valamelyik a normálisnál hidegebb legyen, de akkor 
a másiknak még nagyobb pozitív anomáliájának kell lennie.**

Dr. Franz Baur 
(Bad Homburg) 

Fordította: dr. Aujeszky László

* Lásd: F. Baur, Einführung in die Grosswetterkunde, 140-=—143.
** Szerzőnek ez a cikke december 24-én érkezett meg szerkesztőségünkbe. Azóta 

az időjárás alakulása nagyjában igazolta az itt kifejtett előrejelzésit.

Exoszféra: egy új hipotetikus övezet a lég
kör legmagasabb rétegeiben. G. Grummin- 
ger 1948-ban részletes elméleti vizsgálatokat 
tett közzé arranézve, hogy a légkör legfelső 
szintjei milyen fizikai ’ állapotban vannak. 
Ismeretes, hogy az ionoszféra F2 tartomá
nyában, vágyás mintegy 300 km magasságig 
ma már elég sok támpontunk van a levegő 
állapotának megítélésére. Ezentúl azonban 
a légkör még további ezer km magasságig, 
sőt valószínűleg többezer km magasságig 
terjed. Ezekben az igen nagy magasságok
ban a hőmozgást végző molekulák átlagos 
szabad úthossza igen nagy, első közelítés
ben végtelennek tekinthető. A hőmozgás 
okozta összeütközések idelent a talajmenti 
levegőben minden egyes molekulán másod
percenként milliárd számra mennek végbe. 
Ellenben ezekben a nagyon magas réte
gekben a molekulák összeütközése egészen 
ritka eseménnyé válik. A molekulák egy

mástól szinte függetlenül mozogna^ és a 
nehézségi tér hatása alatt, hajított testek 
gyanánt végzik el a mozgásukat. A Föld 
nehézségi vonzása még ezekben a magas
ságokban is igen jelentékeny. így például 
3200 km magasságban (közelítőleg másfél 
íöldsugárnyi távolságban a Föld közép
pontjától) a nehézségi erő még kere
ken 4/9 része a Föld felszínén működő ne
hézségi erőnek. Ebben a légköri tartomány
ban tehát a levegőt alkotó molekulák egy
másba való ütközése már elhanyagolható, 
azonban a nehézségi erőtér még szinte tel
jes hatalommal érvényesül. A légkörnek ez 
az övezete az, amit Grumminger exoszfiérá- 
nak nevezett el. Az exoszféra a Föld boly
gónak a legkülső övezete, rajta túl már a 
földhöz hozzá nem tartozó intersztelláris 
gáz következik.

Dr. Aujeszky László
6
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Kísérlet a csapadékadatok feldolgozásának tökéletesítésére
I. Bevezetés

Bármilyen gyakorlati célra vizsgáljuk meg egy vidéknek a csapadékklirná- 
ját, azonnal szemben találjuk magunkat azzal a sarkalatos természeti ténnyel, 
hogy a lehulló csapadéknak (ú. n. makrocsapadéknak) tulajdonképpen kétféle faj
tája van: az egyik a csendes, egyenletes csapadékhullás (ú. n. felsikló eső és 
felsikló havazás), a másik a szeszélyes jellegű, térbelileg és időbelileg egyaránt 
szabálytalan eloszlású csapadék (ú. n. esőzápor és hózápor). |

á kétféle v.sapndékfajtának gyakorlati szempontból nemcsak nagyon külön
böző' hatása van, hanem hatásuk sok esetben egyenesen ellentétes egymással. 
Ennek igazolásául csak néhány példára hivatkozom.

Köztudomású, hogy a mezőgazdaságban a záporszerű esők sokszor nagy 
károkat okoznak, vagy legalábbis sokkal kevésbbé hasznosak, mint a felsikló esők, 
mert gyorsan elfolyó és gyorsan elpárolgó vizükből viszonylag kevés szivárog be 
a talaj belsejébe, ellenben^ elmosásokat és nagyfokú talajpusztulást okozhatnak. 
A termőtalaj eróziós pusztulása majdnem teljes egészében ennek az egy csapadék 
fajtának a rovására írandó. Ezzel szemben az útügyi meteorológiában azt tapasz
taljuk,* hogy a záporeső megtisztítja az utakat és megkönnyíti a járművek féke
zését, ellenben a csendes felsikló eső a közlekedést megnehezíti és a baleseti 
kockázatot lényegesen megnöveli. Nagy különbség van a kétféle csapadéknak az 
élőlényeken kifejtett hatásában, a városi csatornázás szempontjából való jelentő
ségében és sok más gyakorlati kérdés szemszögéből is. Ezért joggal állíthatjuk,- 
hogy a kétféle csapadékfajta között ^legalábbis olyan nagy gyakorlati különbség 
áll fenn, mint a különféle halmazállapotú csapadékok között. A felsikló csapa
dékok és záporcsapadékok megkülönböztetése sok tekintetben' még -fontosabb, 
mint az esőnek és a hónak a megkülönböztetése.

Elméleti szempontból a felsikló és záporcsapadék megkülönböztetése még 
sokkal lényegesebb, mert ez a két csapadékfajta más és más időjárási folyama
tokból keletkezik. A felsikló csapadék a felsiklási frontoknak (és az okkluziós 
frontok felsikló részének) az Altostratus és Nimbostratus felhőiben képződik. 
A záporcsapadék viszont a légbetörési frontokon (vagy magukban álló betörési 
frontokon, vagy okkluziós frontpároknak a betörési részén) fellépő Cumulonimbus- 
felhőknek a terméke. A kétféle csapadékfajta közötti lényeges gyakorlati különb
ségek is mind abból származnak, hogy másféle felhőkben, egészen más időfolya
matokból keletkeznek. ✓

A halmazállapoti különbségeknek nincs ilyen mélyenjáró meteorológiai okuk. 
Az eső és a hó nem más és más felhőalakokban képződik, hanem mind a kettő 
ugyanazokban a fajhőkben (Altostratus, Nimbostratus, Cumulonimbus) keletkező 
szilárd csapadékokból származik, mindösszes azzál a különbséggel, hogy a 
havazásban ez a szilárd csapadék minden további halmazállapotváltozás nélkül 
ér földet, az eső kialakulásához ellenben még egy utólagos halmazállapotválto- 
zás bekövetkezése is szükséges, amelyben a szilárd csapadék elolvad vízcsep- 
pekké.

Nincsenek tehát külön esőfelhők és külön hófelhők, amelyek csakis esőt vagy 
csakis havazást adhatnak. Ellenben vannak külön felsiklási felhők (Altostratus, 
Nimbostratus), amelyekből csakis a felsikló csapadék hull le és külön záporfelhők 
(Cumulonimbus), amelyekből csakis záporok hullanak. Röviden úgy fejezhetjük 
ezt ki, hogy a felsikló csapadék és a záporcsapadék két egymástól eltérő természeti 
folyamatból keletkezik. Ezért elméleti szempontból nagyobb a különbség köztük.

* Aujeszky L.: Az útépítés és útkarbantartás meteorológiai vonatkozásai. Idő
járás, 39, 190, 1935.
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mint pl. egy felsikló eső és egy felsikló havazás között, amelyek lényegileg 
ugyanannak a természeti folyamatnak a termékei.

Ha tehát az eső és a hó gyakorlati következményeinek eltérő voltától most 
eltekintünk* és tisztán elméleti álláspontra helyezkedünk, akkor a csapadék
jelenségek osztályozását nem halmazállapotuk alapján' kell elvégeznünk, hanem 
a csapadékokat keletkezési folyamataik alapján kell osztályoznunk; vagyis nem 
esőt és havazást, hanem felsikló csapadékot és záporcsapadékot kell megkülön
böztetnünk. Összefoglalóan tehát azt kell megállapítanunk, hogy ennek a két 
csapadékfajtának a megkülönböztetése úgy elméleti, mint gyakorlati szempontból 
rendkívül fontos.

Ezek tudatában arra a meggyőződésre jutottam, hogy a csapadékadatok 
jelenlegi feldolgozási módja — amely a kétféle csapadékfajtából eredő vízmeny- 
nyiségek között nem tesz különbséget — ma már gyakorlati szempontból 
koríántsem kielégítő többé, elméleti szempontból pedig úgyszólván túlhaladott 
eljárásnak minősítendő. Miután kétféle csapadékfajtával • állunk szemben, ame
lyek két különböző természeti folyamatnak köszönhetők és a gyakorlatban igen 
«ltérő, sőt ellentétes hatásokat idéznek elő, azért jogos követelmény, hogy 
külön-külön kell mindegyikből statisztikát készítenünk.

Ez a dolgozat egy első kísérlet arra, hogy a csapadékadatok feldolgozásá
nak ezt a finomabb (és így finomabb felhasználásra is alkalmas) alakját 
bevezessük. - n

II. Budapest 1946—1949. évi csapadékészleléseinek feldolgozása a kétféle 
csapadékalak megkülönböztetése alapján.

A kétféle csapadékra vonatkozó adatok szétválasztását mindenekelőtt egy 
kisebb és módszertanilag mindenképpen kifogástalan adatanyagon kíséreltük 
meg, ^éspedig a Meteorológiai Intézet budapesti központjában végzett csapadék
észlelésnek a legutóbbi négy teljes esztendőre vonatkozó anyagán, amelynek 
írontológiai szempontból kifogástalan vizsgálata volt lehetséges. A jövőben 
kétségtelenül kívánatos lesz hosszabb észlelési sorok feldolgozása is, ez azon
ban ma még nagy nehézségekbe ütközik, mert a régebbi évekre nézve nem 
állnak kellő pontosságú frontológiai feldolgozások rendelkezésre. Éppen ezért az 
alábbiak fontosságát nem annyira a 4 évi anyagból nyert eredményekben lát
juk, — bár ezek önmagukban véve is érdekesek és eddig meg nem vizsgált 
meteorológiai tényekre elsőízben vetnek fényt — hanem magát a módszert 
óhajtjuk előtérbe állítani, amellyel ezekhez az eredményekhez eljutottunk, mert 
ez nézetünk szerint a csapadékadatok újfajta feldolgozásának alapjául szol
gálhat.

A feldolgozási módszer lényegét a következőkben foglalom össze. A meg
vizsgált 4 esztendő minden egyes napján — a folyó frontátvonulási jegyzék 
megszerkesztésének keretében — a csapadékmérő szalagok alapján mindenek
előtt megállapítottuk azt, hogy a megelőző 24 órában volt-e Budapesten meg
mérhető mennyiségű csapadék, és ha igen, akkor ez milyen alakú ombrogrammot 
hagyott maga után. Ebben .a munkában hathatós segítségemre volt dr. Berkes 
Zoltán intézeti osztályvezető, akivel a naponkénti csapadékdiagnózist rendszere
sen együtt végeztük, illetőleg, aki hivatalos kiküldetéseim, vagy egyéb akadá
lyoztatásom esetén szíves volt a feldolgozás folyamatosságát biztosítani, amiért 
ebből az alkalomból is meleg köszönetemet fejezem ki. Dr. Berkes Zoltán érté-

* Ezekre nézve 1. Aujeszky: A csapadék halmazállapotát meghatározó meteoroló
giai tényezők, különös tekintettel az eső és hó eltérő hidrológiai szerepére. Vízügyi 
Közlemények, 1935 október-december, IV—VII. rész.
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kés közreműködése egyben azt is biztosította, hogy az egyes csapadékalakok 
minősítése teljesen tárgyilagosan, minden személyi hibától mentesen, úgyszólván 
bizottsági eljárással történt és így a minősítések módszertani szempontból meg
nyugtató alapokon épülhettek fel.

Az ombrogrammok jellegzetes alakja legtöbb esetben már egymagában is 
elárulta,' hogy a kétféle csapadékfajta közül melyikkel volt dolgunk. Az okklu- 
ziós frontpárok fellépésekor, midőn mindkét front adhat csapadékot és a kétféle 
csapadék között sokszor nincsen időbeli megszakítás, az ombrogramm alakválto
zása többnyire jól megmutatja azt az időpontot, amikor az egyik fajta csapadék 
bevégződöttnek tekinthető és a másikfajta csapadék megkezdődött. Ilyen esetekben 
tehát a lehullott csapadékmennyiséget két tételre kellett széválasztanunk, az 
egyik a felsiklási csapadékok statisztikájába volt bevezetendő, a másik a zápor
csapadékok közé.

Másrészt gyakran egyesítenünk kellett két olyan csapadékmennyiséget, 
amely a szokásos feldolgozás szerint két külön rovatba esett volna, éspedig 
olyankor, ha egy és ugyanannak a frontátvonulásnak a csapadékhullása az 
egyik naptári napon kezdődött meg, de a következő napon ért véget. Természe
tesen ezt a két csapadékadatot egy meteorológiai szempontokat követő feldol
gozásban összetartozónak kell tekinteni ,mert nem naptári időegységeknek, hanem 
az egyes légköri folyamatoknak a csapadékszolgáltató képessége érdekel ben
nünket.

Az ombrogrjáfszalagok alapján megállapított csapadékfajtákat természete
sen még ellenőrzésnek vetettük alá. A kétféle frontnak sok más jellemző tünete 
is van (jólismert különbségek mutatkoznak a barogrammban, a szélviszonyok
ban, a mikrobarográf rajzában, valamint az összes többi időjárási elemek visel
kedésében), amelyek az egyes frontoknak a minősítését sokféle, egymástól füg
getlen adattal megerősítik és a frontátvonulás időpontjának a szabatos meg
határozását is lehetővé teszik. Ezeket állandóan mind igénybevettük, hogy a 
csapadékok minősítése minden bizonytalanságtól mentes legyen.

Az előadottak alapján a frontátvonulási jegyzéken minden egyes fronthoz 
meg lehet adni, hogy a frontnak mennyi volt a Budapesten észlelt csapadék- 
mennyisége. Az így kapott jegyzékekben a felsiklási csapadék mennyiségét és a 
betörési csapadék mennyiségét külön-külön összegezve, bármely időszakra nézve 
meg tudtuk állapítani a kétféle csapadéknak a mennyiségét, valamint a kétféle 
csapadékmennyiségnek egymáshoz való arányát.

Voltak olyan esetek, amelyekben a hullott csapadékot egyik csapadékfajtába 
sem lehetett beosztályozni. Ez többnyire kismennyiségű csapadékoknál, vagy 
egy nagyobb csapadékmennyiségnek egy bizonyos csekély részénél fordult elő, 
éspedig a következő okok folytán.

Csapadékmérő műszereink bizonyos esetekben nemcsak a légkör magasabb 
rétegeiből hulló makrocsapadékokat mutatják meg, hanem ezenkívül még a 
talajközeli légrétegekben képződő mikrocsapadékot is, mint amilyen az alacsony 
Stratus-felhőből hulló ú. n. drizzle (szemergés) vagy a talajon fekvő ködréteg
ből származó ködszitálás, továbbá esetleg még a műszeren magán képződő 
talajmenti csapadékok valamelyike is (harmat, dér vagy zúzmara). Mindezek a 
csapadékok nem tartoznak a makrocsapadék fogalma alá. Nem az időjárási 
frontokon képződnek és természetesen nem sorozhatok be egyik frontfajtának a 
csapadékai közé sem. Bár legtöbbször túlkicsi a mennyiségük ahhoz, hogy a 
műszer megmutassa őket., időnként mégis szolgáltatnak szerény mennyiségű 
megmért csapadékot és természetes, hogy ezek csapadékstatisztikánkban egy 
külön rovatot kell, hogy elfoglaljanak, mert nem tartoznak sem a felsikló, sem 
a záporcsapadékok közé.
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Néhány esetben makrocsapadékokat sem tudtunk hitelesen minősíteni, mert 
bár bizonyos volt, hogy egy nagyobb mennyiségű csapadéknak bizonyos része 
felsiklásbói és egy másik része légbetörésből származott, de vita lehetett arról, 
hogy a kétféle csapadék közötti átmenet pontosan mikor következett be. Ilyen 
esetekben tehát (bőséges csapadékú okkluziós frontoknál) bizonyos önkényt kel
lett volna alkalmaznunk a csapadék egy bizonyos (többnyire egészen elenyésző) 
részének a minősítésénél. Ettől azonban tartózkodtunk és helyette azt a meg
oldást választottuk, hogy a csapadéknak ezt a vitatható részét ugyantsak »be 
nem osztályozható csapadékmennyiségnek« nyilvánítottuk.

Bár mindkét esetben csak jelentéktelen csapadékmennyiségekről volt szó, 
egy-egy hónap folyamán az ilyen esetek ismétlődése és összegezése mégis elérte 
némelykor az 1 mm-t, sőt 1948 augusztusában 3,0 mm-t tett ki. Évi összegben 
a be nem osztható csapadékok egyízben a 10 mm-t is megközelítették (de 
ez még mindig kevesebb volt, mint az évi csapadéköszegnek a 2%-a). Ezért a 
kifogástalanul beosztályozható csapadék mennyisége gyakorlatilag még mindig 
alig különbözik az évnek az egész csapadékától, kivált ha figyelembe vesszük, 
hogy a csapadékmérés természetéből folyólag (a jólismert hibaforrások és térbeli 
eloszlás nagy egyenlőtlenségei miatt) ezek a mennyiségek minden csapadék- 
vizsgálatnak a megkívánható pontossági határain belül fekszenek.

Végül ki kell itt térnünk az ú. n. veszteglő frontok (stationaer-frontok) 
problémájára. A frontológiából ismeretes, hogy a felsiklási frontokon és a lég
betörési frontokon kívül megkülönböztethetők még olyan frontok, amelyek bizo
nyos értelemben átmeneti alakot képviselnek e között a kétféle front között. A 
felsiklási frontok a melegebbik légtömeg aktív előnyomulását jelentik, a lég
betörési frontok pedig a hidegebbik légtömegét. Vannak azonbarT esetek, amikor 
a kétféle légtömeg mozgási energiája nagyjában egyenlő egymással, és ilyen
kor a közöttük fekvő frontfelület hosszabb ideig egyhelyben vesztegel. Bár a 
veszteglő frontok aránylag ritka jelenségek a légkörben, mégis hazánk csapa
dékklímája szempontjából nagy jelentőségük van, mert amikor időnként fellép
nek, akkor huzamosabb (24 óráig is eltartó) csapadékot adnak állandóan 
ugyanazon terület felett, és ezáltal az évi csapadékmennyiségnek elég tekinté
lyes részét mégis ezek a-frontok szolgáltathatják.

A veszteglő frontok pontosabb vizsgálata arra a meggyőződésre vezetett 
bennünket, hogy a frontfelület ezekben az esetekben sem áll teljesen mozdulat
lanul egyhelyben, hanem kis előnyomulásokat és visszavonulásokat végez egy 
közepes helyzet körül. A szokásos meteorológiai szóhasználattal élve, a front 
szigorúan véve nem stationaer, hanem csak quasistationaer. Ez más szóval 
annyit jelent, hogy az ilyen frontnak a csapadéka nem alkot külön csapadék
fajtát, hanem a huzamos csapdékhullás egymással váltakozó felsiklási és betörési 
jellegű csapadékszakaszokból tevődik össze. Semmi nehézsége nincs annak, 
hogy ezeket a más és más jellegű időszakokat egymástól megkülönböztessük és 
az őket elválasztó időpontokat is megállapítsuk. Ezt a gyakorlatban minden 
egyes esetben végrehajtottuk. Éppen ezért a veszteglő frontok csapadéka vizsgá
latunkban nem alkot külön csapadékfajtát, hanem beleolvad a két másik csapa
dékfajtának a nyilvántartásába.

Ennek kapcsán említjük meg vizsgálatunknak azt a tanulságát,-hogy a vesz
teglő frontok csapadéka nem egyenletesen oszlik meg a két csapadékfajta 
között. A veszteglő frontokon a felsiklási típusú csapadék túlsúlyban van a 
betörési csapadékkal szemben. Éppen ezért előtérbe nyomult az a kifejezésmód, 
hogy »veszteglő felsiklásról« beszélünk, ami azt jelenti, hogy egy veszteglő 
front mentén olyan csapadék hull, amely a felsiklási csapadékok fajtájába 
tartozik.
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A következők arra fognak szolgálni, hogy a most ismertetett módszer 
alkalmazására példát nyújtsanak.

III. A négyévi csapadékadatok feldolgozásának eredményei.

Bár négy esztendő adatainak feldolgozása éghajlati szempontból kevésnek 
látszik, mégis van néhány fontos mozzanat, amely a módszernek ezt az első 
alkalmazását is hálás és érdekes munkává tette.

Az egyik az, hogy ezideig egyáltalában nem volt fogalmunk sem arról, 
vájjon, a kimutatott évi és havi csapadékmennyiségekből mennyi esik a felsikló 
csapadékra és mennyi a záporokra. Ezért addig is, amíg hosszabb adatsorok 
fognak rendelkezésre állni, már ez az első feldolgozás is olyan meteorológiai 
tényállásokba enged (ha még csak vázlatosan is) betekintést, amelyek eddig 
semmiképp nem voltak hozzáférhetők.

Másik szempont az, hogy egyetlen évnek az időjárási lefolyása is sok 
gyakorlati érdek számára igen fontos. Ha például az 1949. év budapesti csapa
dékviszonyait kell jellemeznünk, erre a célra eddig csak a hivatalosan közzétett 
adatok álltak rendelkezésre, amelyekben a kétféle csapadékfajtának a vízmennyi
ségei egymással összekeverve fordulnak csak elő. Hogy hónapról-hónapra 
mennyi volt a felsikló és mennyi volt a záporjellegű csapadék, az önmagában 
véve is fontos mozzanata az illető év időjárásának. Ezek az adalékok az alábbi 
táblázatokban készen rendelkezésre állnak.

Az I. táblázatban a négy év 48 hónapjáról összeállítottuk az egyes csapa
dékfajták mennyiségét, valamint külön rovatban a (mennyiségileg jelentéktelen) 
be nem osztályozható csapadékokat, végül pedig egy ellenőrző rovatként az 
eddigi közlési módnak megfelelő összes csapadékmennyiséget, amely a három 
rovat összegét képviseli- Ez a táblázat elsőízben nyújt tájékoztató betekintést 
abba, hogy csapadékainkban milyen arányban fordulhatnak elő az egyes csapa
dékfajták és hogy előfordulási arányukban — az időjárás alakulásából folyólag 
— milyen lényeges eltolódások léphetnek fel.

Az egyes hónapok egymástól való elhatárolásánál a szigorú naptári idő
pontokat tartottuk be (éjféltől-éjfélig), ellentétben a gyakorlati szolgálatban 
szokásos eljárással, amely az éjfél és reggel 7 óra közt hullott csapadékot még 
az előző naphoz könyveli el.

Minthogy a frontjegyzékek szerint a felsiklási frontok gyakorisága sokkal 
kisebb, mint a betörési frontoké, azért felvetődhet az a gondolat, hogy évi 
csapadékmennyiségünk túlnyomó része a betörési' frontok záporaiból adódik. 
Másrészt azonban az is elképzelhető, hogy a kisszámú felsiklási front mégis 
több csapadékot ad, mint a sok betörési front, amelyek időnként nagy felhő- 
szakadásokat hoznak ugyan, de ezzel szemben ■ sok gyenge betörési front is 
van, amelyek semmi csapadékot sem adnak, vagy csak egészen kis csapadék- 
mennyiségeket. Errenézve érdekes döntést találunk az I. táblázatban, amely úgy 
szól, hogy a megvizsgált 4 év közül 2 évben a felsiklási frontok több csapadé
kot nyújtottak, mint a betörési frontok, éspedig 1947-ben a felsikló csapadék 
lényegesen több volt, mint a záporcsapadék, 1948-ban ellenben az eltérés olyan 
csekély, hogy ebben az évben a kétféle csapadékfajta gyakorlatilag ugyanolyan 
mértékben vett részt az évi csapadékösszeg kialakításában. Éppen ezért a két 
csapadékfajta egyaránt fontos szerepet visz évi csapadékösszegünk létrehozásá
ban. Egy évnek abnormisan sok csapadéka lehet vagy azért, mert a felsiklási 
esők voltak nagyon kiadósok, vagy pedig azért, mert a záporok haladták meg a 
normális mértéket. Mint alább látni fogjuk, az első eset általában a téli félév
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csapadékának megnövekedését jelenti, a második eset pedig a meleg félév :> 
csapadékáét.

Hogy az egyes hónapok folyamán milyen mértékben jut túlsúlyra az egyik 
csapadékfajta a másikkal szemben, azt összesítve még világosabban jellemzi a
II. táblázatunk. A 48 hónap közül 18 volt olyan, amelyben a felsikló csapadék 
mennyisége meghaladta a záporcsapadék mennyiségét. Nyilván a melegebb 
záporok nagy száma és kiadós víztömegei alakítják ki azoknak a hónapoknak 
a többségét, amelyekben a záporok mennyisége túlteng a felsikló csapadékokkal 
szemben. Ez azonban nem fejezi ki egészen hűen a kétféle csapadék jelentősége 
közötti arányt, ha meggondoljuk, hogy a kétféle csapadéknak más és más gya
korlati hatásai vannak és a felsikló csapadék sokféle gyakorlati szempontból 
hasznos, a záporcsapadék pedig káros.

Egy további vizsgálatra is alkalmat adott feldolgozott anyagunk. Már 
régebben ismeretes, hogy a két frontfajta az év folyamán nem egyenletes elosz
lásban lép fel, hanem fellépésüknek jellegzetes évi menete van, amely a kétféle

I. TÁBLÁZAT. — TABLE I.
A csapadék havonkénti megoszlása frontfajták szerint, Budapest 1946—1949. 

Monthly distribution of warm-front-type and cold-front-type precipitation.

Felsiklási csapadék 
Warm-fr.-type

Záporcsapadék
Cold-fr.-type

Be nem  o sz tá ly o zh a tó  
csapadékm ennyiség*

Unclassifiable
összesen
Total

mm 1 °/ /o mm 0//o mm % mm

1946 január 3-8 31-1 8-4' 68-9 0-0 12-2
február 34-2 57-1 24-3 41-8 0-6 M 59-1
március 20-7 69-2 8-7 28-5 0-7 2-3 30-1
április M 40-7 1-2 57-8 0-4 1-5 2-7
május 0-4 0-4 109-7 99-6 — 0-0 110-1
június 2-3 2-9 82-0 97-1 — 0-0 84-3
július — 0-0 24-7 99-2 0-2 0-8 24-9
augusztus 8-0 15-5 43-1 83-5 0-5 1-0 51-6
szept. — 0-0 0-1 50-0 0-1 50-0 0-2
október 30-7 69-6 12-5 28-1 0-1 2-3 43-3
november 47-2 59-1 32-7 40-9 0-0 0-0 - 79-9
december 49-5 87-4 6-8 11-9 0-4 0-7 56-7

Év 197-9 357 | 354-2 ; 63-8 3-0 0-5 555-1

1947 január . 33-6 96-3 1-0 2-8 0-3 0-9 34-9
február 106-4 92-5 . 8-7 7-5 — 0-0 115-1
március 14-1 39-1 22-0 60-9 — 0-0 36-1
április 0-1 0-2 45-9 99-8 — 0-0 46-0
május 0-5 2-0 25-4 93-9 M 4-1 27-0
június 1-4 4-4 28-6 89-9 1-8 5-7 31-8
július — 0-0 17-5 100-0 — 0-0 17-5
augusztus — 0-0 3-0 78-5 0-8 21 5 3 8
szept. — 00 1-9 100-0 ;— 0-0 1-9
október 2-4 ■ 36-7 3-9 63-3 — 0-0 6-3
november 35-6 62-7 20-1 35-4 M 1-9 56-8
december 41-8 68-1 19-6 31-9 — 0-0 61-4

Év 235-9 53-8 197-6 45-0 5-1 1-2 438-6

* Mikrocsapadékok (harmat, dér, zúzmara), továbbá szitálás, ködszemergés, végül 
pedig a frontcsapadékoknak bizonyos be nem osztályozható része: egymást gyors ütemben 
tövető felsiklási és betörési frontok csapadékának az a része, amelyről nem volt kellő pon- 
kossággal elbírálható, hogy melyik fronthoz-tartoznak.

//
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Felsiklási csapadék Záporcsapadék Be nem  osz tá lyozható  
csapadékm ennyiség*

Összesen
W arm-fr.--type Cold-fr.-type Ünclassifiable Total
mm 0 / ■ / 0 mm 0// 0 mm ! % mm

1948 január 33-4 47-9 36-3 52-1 0-0 69-7
február 32-1 62-7 17-5 34-2 1-6 31 51-2
március 5-6 47-1 5-9 49-6 0-4 3-3 11-9
április / 52-0 86-8 7-1 11-9 0-8 1-3 59-9
május 2-0 10-8 15-6 86-5 0-5 2-7 18-1
június 38-2 36-6 66-1 62-8 0-6 0-6 104-9
július 29-5 30-1 68-4 69-7 0-2 0-2 98-1
augusztus 2-1 13-1 10-1 63-1 3-8 23-8 16-0

\szept. — 0-0 ' 14-9 99-3 0-1 0-7 15-0
október 24-2 61-0 15-5 39-0 — 0-0 39-7
november 14-0 93-3 0-6 4-0 0-4 2-7 15-0
december 28-9 96-7 — 0-0 1-0 3-3 29-9

Év 262-0 49-5 258-0 48-7 9-4 1-8 529-4

1949 január 14-5 75-5 4-6 24-0 0-1 0-5 19-2
február 0-5 100-0 — 0-0 — 0-0 0-5
március 6-3 38-9 9-4 58-1 0-5 3-0 16-2
április 0-7 3-4 20-6 96-1 0-1 0-5 21-4
május 8-1 9-5 76-7 90-5 — 0-0 84-8
június 17-6 42-6 21-6 51-8 2-1 5-6 41-3
július 0-2 0-3 61-2 99-7 _ 0-0 61-4
augusztus 2-6 7-4 32-5. 92-6 — 0-0 35-1
szept. 0-3 0-9 31-2 99-1 . — 0-0 31-5
október 29-6 84-1 5-6 15-9 — 0-0 35-2
november 118-4 73-7 41-6 25-9 0-7 0-4 160-7
december 19-6 37-4 32-7 62-4 0-1 0-2 - 52-4

Év 218-4 39-2 337-7
1

60-5 3-6 0-3 559-7

frontnál egymással ellentétes: a felsiklási frontok fellépésének gyakorisági 
maximuma van télen és minimuma van nyáron, a betörési frontoknak pedig 
fordítva. Ez a tényállás az I. és II. táblázatban is jól tükröződik, bár természe
tesen megzavarva azáltal, hogy száraz hónapokban mind a két frontfajta csapa
déka hiányzik, illetőleg nagyon kevés. Éppen ezért érdekesnek találtuk a 4 év 
egyesített anyagából kiszámítani az évi menetet (III. táblázat), megjegyezve, 
hogy vizsgálatunknak ez a pontja' az, ahol a rendelkezésre álló évek száma • 
még túlcsekélynek látszik véglegesebb jellegű eredmények kimondásához. 
Könnyen lehetséges, hogy hosszabb adatsorok birtokában a III. táblázat szerinti 
évi járást még kiigazításoknak kell majd alávetnünk. A táblázat mindenesetre 
már ebben az alakjában is érdekes alátámasztását szolgáltatja a kétféle csapa
dékalak egymást kiegészítő, ellentétes évi menetének: októbertől februárig a

II. TÁBLÁZAT.

Az egyik csapadékfajta túltengése a másik felett.
Hónapok számra 1946—1949.

Numb'er of months in which warm-front-type precipitations (F) had a greater or lesser amount 
than those of the, cold-front-type (B) for Budapest, 1946—1949.

F >  B 
B < F

II. III. IV. V. VI. VII. VIII. IX. X. XI. XII. Év
4 1 1 — — — .— _ 3 4 3 18

— 3 3 4 4 4 4 4 1 0 1 30

i-
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felsiklási csapadék van túlsúlyban, májustól kezdve a záporcsapadék, augusz
tusban pedig a záporcsapadéknak is egy szinte katasztrofális mértékű vissza
esése mutatkozik, amelynek élessége bizonyára a vizsgált évek nagyon kedve
zőtlen időalakulásából származik, és ha a hosszabb sorozatokból való számolás 
néhány év múlva majd lehetséges lesz, akkor az évi menetnek ez a szakasza 
bizonyára kissé kedvezőbb alakot fog majd ölteni.

Az éghajlattanból ismeretes, hogy Budapesten nagvon ritkán fordul olyan 
hónap, amelyben semmi megmérhető csapadék nem esik le. De ezzel szemben 
már eleve világos, hogy könnyebben léphetnek fel olyan hónapok, amelyekben 
csak egyik fajta csapadékból esik le megmérhető mennyiség, a másikból ellenben 
nem. Az I. táblázatból kitűnik, hogy ilyen hónapok már a 4 esztendei anya
gunkban is elég nagy számmal fordultak elő, ami talán a vizsgált évek száraz

III. TÁBLÁZAT.

A csapadékfajták évi járása, Budapest 1946—-1949. 
Yearly average distribution of different kinds of precipitation.

Hónap
Felsiklási
csapadék

F

Zápor-
csapadék

B

Be nem osz
tályozható 
csapadék 

X

Összes
csapadék

Total

A felsiklási csa
padék és a zápor
csapadék aránya 

F : B

Január 21-3 12-6 0-1 34-0 1-7
Február 43-3 12-6 0-6 56-5 3-4
Március 11-7 11-5 0-4 23-6 1-0
Április 13-5 18-7 0-3 32-5 0-7
Május 2-8 56-9 0-4 60-1 0-1
Június 14-9 49-6 1-1 65-6 0-3
Július 7-4 43-0 0-7 51-1 0-2
Augusztus . 3-2 22-2 1-3 26-7 0-1
Szeptember 0-1 12-0 0-1 12-2 0-01
Október 21-7 9-4 0-0 ' 31-1 2-3
November 53-8 23-8 0-6 78-2 2-2
December 35-0 14-8 0-4 50-2 2-3

Év 228-7 287-1 6-0 521-8 0-8

jellegének egyik megnyilvánulása. Egyáltalán nem esett megmérhető mennyi
ségű felsikló csapadék 1946 júliusában és szeptemberében, 1947-ben pedig 
három egymásután következő hónapban (július, augusztus, szeptember!), végül 
pedig 1948 szeptemberben. A mérhető záporcsapadék viszont hiányzott 1918 
decemberében, valamint 1949 februárjában.

Jelentékeny számban voltak azonban a négy év folyamán még olyan hóna
pok is, amelyekben valamelyik csapadékfajtából bár esett ugyan mérhető meny- 
nyiség, de csak tizedmilliméter nagyságrendű mennyiségekben. Ezek a kis fel
sikló csapadékok és kis záporok gyakorlati szempontból alig esnek latba. Ezért 
jogosultsága van egy olyan összeállításnak is, amelyben csak az 1 mm-t meg
haladó havi csapadékmennyiségeket vesszük figyelembe. Ezt az elvet követve, 
a gyakorlatilag felsikló csapadék nélküli hónapok száma már 13-ra és a zápor
csapadék nélkülieké 4-re szökik fel. Itt már olyan hónapot is találunk a négy 
év alatt, amelyben mind a két fajta csapadékból 1 mm-nél kevesebb esett: 1946 
híres esőtlen szeptemberében az egész csapadékmennyiség csak 0,1 mm mennyi
ségű (tehát gyakorlatilag teljesen elhanyagolható) záporból és ezenkívül még 
ugyanannyi be nem osztályozható csapadékból állott.
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A megvizsgált évek kivétel nélkül mind olyanok voltak, amelyekben az évi 
csapadékösszeg nem érte el még a sokéves átlagértéket sem. Ezért felébredhet 
bennünk az a gondolat, hogy az,eddigi vizsgálati anyag tanulságai csak a szá
raz jellegű évekre jellemzők, de a normális csapadékú vagy esős évek már 
más képet fognak nyújtani. Kétségtelen, hogy a nyári szárazságok főképp a 
záporcsapadékok kevés voltából származnak, az őszi esők hiányzásai azonban 
már mindkét fajta csapadék elmaradásának a rovására Írandó. Mindenesetre 
érdeklődéssel tekintünk az elé a teljesebb kép elé, amelynek megalkotását a 
legközelebbi évek időjárási anyagának hasonló feldolgozása fogja lehetővé 
tenni. Az adatgyűjtést az eddigi, bevált módszerrel folytatjuk.

Dr. Aujeszky László

A légtömegnaptárak vezetésének korszerű 
módja. Századunk huswas éveiben a levegő- 
fajták fogalmának nagy fontossága már 
világosan látszott. Nyilvánvalóvá lett, hogy 
ez a fogalom nemcsak az időjárási jelen
ségek megértéséhez fontos, hanem az al
kalmazott meteorológiának úgyszólván 
minden ágában is, mert az időjárás leg
fontosabb hatásai bizonyos levegőfajták 
jelenlétéhez fűződnek. Mindez lassanként 
annak felismerésére vezetett, hogy az idő
járás legjobb jellemzését a jelen
lévő levegőfajták megjelölésével lehet "meg. 
adni. (V. ö. Aujeszky: Az időjárás jellem
zése levegőfajtákkal és légköri választó
felületekkel. Kísérletügyi Közleménuek, 
47—49, 7—10, 1947.).

Ezek a tények már a huszas évek folya
mán arra késztették az akkori időjelző 
szolgálatok közül legalább a haladottabb 
módszerekkel dolgozókat, hogy légtömeg
naptárakat vezessenek, éspedig úgy, hogy 
minden nap a déli órákban, az akkoriban 
szokásos intézeti időmegbeszélések kereté
ben (amelyeken az illető intézmények 
minden szakalkalmazottja résztvett) meg
állapították, hogy az »illető napon« mi
lyen levegőfajta van jelen.

Ezt az eljárást ma már teljesen túlhala
dottnak tartom. Abból, hogy reggel 7 órakor 
oh sarktengeri eredetű levegő vari jelen, még 
egyáltalán nem következik, hogy pl. 9 óra
kor ne lehessen jelen ugyanott szubtrópusi 
eredetű levegő (ha 8 órakor mondjuk egy 
felsiklási front átvonulása következett be).
A levegőfajták — mint az Időjárásban 

■ közzétett légtömegnaptárainkból is kitűnik 
— néha hetekig időzhetnek egyhelyben, de 
gyakran előfordul, hogy 24 órán belül két, 
sőt három levegőfajta vonul át felettünk, 
mégpedig néha igen ellentétes tulajdon- '  
ságú levegőfajták. Éppen ezért egészen 
kezdetleges megoldás az, hogy a levegő
fajták nyilvántartását naptári napokhoz 
kössük, vagy éppen a napnak egyetlen idő
pontjából származó adatokra alapítsuk. Ez 
az eljárás még annak az időnek az emléke, 
amikor naponta csak két-három terminus
ból készültek időjárási térképek.

A frontoknál az átvonulás időpontja 
majdnem mindig egy óránál kisebb bizony
talansággal állapítható meg. A frontok leg
gyakoribb fajtájánál, a légbetörési frontok
nál, a frontátvonulás időpontját szélroha
mok és egyéb feltűnő jelenségek árulják 
el, úgy hogy az átvonulás időpontja leg
többször egy-két percnyi pontossággal is 
megállapítható. Nehezebb az átvonulási 
időpont szabatos megállapítása a felsiklási 
frontoknál (kivált, ha magasban átvonuló 
gyenge frontokról van szó), valamint a 
lesiklófelületeknél. Itt a bizonytalanság 
néha még ma is órányi nagyságrendű 
lehet. Mindez azonban nem akadálya an
nak, hogy a levegőfajták jelenlétének idő
tartamáról olyan táblázatokat készítsünk, 
amelyek a teljesen ki nem elégítő napon
kénti -adatok helyett az időtartamokat pon
tosabban jelölik meg. Amikor az Időjárás 
hasábjain a légtömegnaptár közzétételét 
1941-ben elsőizben megindítottuk, akkor 
már kezdettől fogva erre az álláspontra 
helyezkedtünk.

Természetesen ma is előfordulnak még 
kivételes esetek, amikor a közölt adatok
ban egy, vagy két órányi bizony
talanság lehet. Az így esetleg elkövethető 
hibák azonban igen ritkák és olyan cse
kélyek, hogy a táblázatok rendszeres tudo
mányos és gyakorlati felhasználhatóságát 
nem érintik.

Még kevésbbé befolyásolják az előfordult; 
időpontbeli bizonytalanságok a légtömeg
naptár . végén közölt havonkénti összes 
időtartamok táblázatát. Ennek a táblázat
nak az a célja, hogy az illető hónap idő
járási jellegét a levegőfajták időbeli meg
oszlásával jellemezze. Például, az elmúlt 
év monszumos időjárású júniusát az jel
lemezte, hogy ennek a hónapnak 720 órá
jából 502 óra hosszat tengeri eredetű hi
deg levegőfajta volt jelen Budapest felett. 
Ennek a levegőfajtának a roppant túlten- 
gése éppen úgy kidomborodott volna akkor 
is, ha a levegőfajták meghatározásában 
netalán egy vagy két alkalommal egy-egy 
órányi hibát követtünk volna el.

Dr. Aujeszky László
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A csapadékmennyiség és a cukorrépatermések közti 
összefüggés statisztikai vizsgálata

A tervgazdálkodásban különös érdeklődés kíséri a várható termések nagy
ságának előrejelzését. Erre a célra szolgálnak a termésbecslések: ezek közül 
tapasztalat szerint legbizonytalanabb a cukorrépáé szokott lenni. Ennek oka az, 
hogy a cukorrépa termésátlagok nagysága Magyarországon szeszélyesen ingado
zik. Az ingadozások okát az éghajlati tényezőkben kell keresni. Ennek a kérdés
nek nálunk már érdekes irodalma van, így dr. Berényi Dénes: »Az időjárási 
elemek és a mezőgazdasági növények terméseredménye«, dr. Kerék József: »Az 
időjárás befolyása az Alföldön, stb.«, Dr. Vágsellyei István »Csapadék és ter
méseredmény összefüggése« c. munkáiban számoltak be idevágó kutatásaik 
eredményeiről.

Magyarország fekvése miatt a termést befolyásoló éghajlati tényezők közül 
legfontosabbak kétségkívül a csapadék mennyisége és eloszlása; ezért vizsgálat 
tárgyává tettem ezek összefüggését a cukorrépa termésátlaggal az 1926—1949. 
években, eltekintve az 1944—46 rendkívüli évektől.

Célul tűztem ki annak megállapítását, hogy a tenyészeti időszaknak, illetve 
az egyes hónapoknak csapadékmennyisége és a megfelelő évi cukorrépatermés- 
átlagok között kimutatható-e statisztikai összefüggés és mi ennek a fokozata az 
egyes hónapok — vagyis a csapadék megoszlása — között?

Ennek megállapítására kapcsolati (korrelációs) számítást végeztem. •
A számításokban először az egész tenyészeti időszaknak, azután az egyes 

hónapoknak csapadékösszegét állítottam szembe a cukorrépa országos termés
átlagával. A tenyészeti időszakot márciustól augusztusig számítottam, szeptember 
hónapot elhagyva, mert utóbbiban a cukorrépa egy részét már kiszedték, ezért 
e hónap csapadéka az országos termésátlagra már csak ismeretlen hányadrész
ben gyakorol befolyást. v

Az országos csapadékmennyiséget hat meteorológiai állomás (Keszthely, Pécs, 
Budapest, Miskolc, Debrecen, Szeged) adataiból egyszerű számtani átlagolással 
számítottam ki. Az így kiszámított átlag nem reprezentálja kifogástalanul az 
országos csapadékmennyiséget és ezért a kiszámított, együtthatók is pontatlanok 
lesznek. A tökéletesen pontos együttható kiszámításától azonban ez esetben 
el lehetett tekinteni, mert a cél nem az összefüggés mértékének pontos ismerete, 
hanem annak a megállapítása, hogy az egyes hónapok országos csapadék- 
mennyisége és az országos termésátlag közti összefüggést jelző együtthatók 
miként viszcnylanak egymáshoz.

Az 1. ábrából látható, hogy az egész tenyészidőszak csapadékmennyisé
gének és a cukorrépa termésátlagnak a változásai között összefüggésnek kell 
lennie. Grafikonból azonban nehezen volna megállapítható az egyes hónapokban 
mutatkozó összefüggések mértéke.

Az egész tenyészeti időszak csapadékmennyiségének és a cukorrépatermés
átlagoknak összefüggését jelző kapcsolati együttható értéke

+0.5683 ±0.0996

A kapcsolat nem mutatkozik olyan erősnek, mint ahogy általában feltételezni 
szokták. A kiszámított mértékű összefüggésre azonban csaknem bizonyosan 
számítani lehet, mert a valószínű hiba (0.0996) alig nagyobb az együttható^ 
egyhatodánál.
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A tenyészeti időszak egyes hónapjainak csapadékmennyisége és a cukorrépa- 
termésátlagok közti összefüggést mérő együtthatók (és valószínű hibáik) nagy
ságuk sorrendjében a következők:

május: +0.5040 ±0.1098
augusztus: +0.4692 ±0.1148
március: +0.3172 ±0.1324

(A márciusi együttható valószerűsége vitatható, mert valószínű hibája túl
haladja a megengedett mértéket.)

Április, június és július hónapokban az együttható olyan kicsi, illetve a 
valószínű hiba olyan nagy, hogy e hónapok csapadékmennyisége és a cukorrépa 
termésátlag között összefüggés a vizsgálat időszakában számszerűen ki nem 
mutatható

i i i i i i i
19?  6  1930  1935  1940 1943 194? 1940

A cukorrépatermés szempontjából legkritikusabb tehát a májusi, azután az 
augusztusi, végül a márciusi esők elmaradása, amit a többi hónapoknak még oly 
bőséges csapadéka sem pótolhat. Vagyis a cukorrépa csírázásakor — az elfáso- 
dott gomolyfalak felpuhításához —- az egyezés körüli időben és a nyári időszak 
második felében — amikor a talajban tárolt vizet már felhasználta — igényeli 
a legtöbb nedvességet. A termésbecsléseknél a csapadék vonatkozásában ezekre 
kell tehát különös tekintettel lenni. E mellett .természetesen nem mellőzhető a 
többi időjárási elemeknek, így pl. a hőmérsékletnek és más tényezőknek, mint 
pl. a netáni rovarkároknak hatása sem.

A grafikon és a kapcsolati együtthatók számszerű mértékének alakulása azt 
is megmutatják azonban, hogy cukorrépatermelési technikánk a bővebb csapadé
kokat nem tudta kihasználni; abból látjuk ezt, hogy a, termésátlag nem reagált 
a csapadékcsúcsokra.

Statisztikai eljárással, a termésátlagok alakulásában a tartós irányzat (trend) 
kiszámításával megállapítható, , hogy cukorrépatermelési technikánk nemcsak 
hogy nem fejlődött, hanem ellenkezőleg, hanyatlott. Alább közlöm a parabolikus
trend

Y = cX 2+ B X  +  a
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másodfokú parabola egyenletével kiszámított azon termésátlagokat, amelyek 
megközelítőleg mutatják, hogyan alakult volna a termésátlag a csapadéktól, vala
mint más — periodikusan és aperiodikusan — hullámzó tényezőktől függetlenítve, 
kizárólag a termelési technika irányzatának befolyása alatt. A termésátlagok ki
számított trend-értékei az 1930—31. években mutatkozó kulminálás után folyton 
hanyatló irányzatot mutatnak, amint a grafikonból is látjuk.

Évek :
Március-augusztus

havi
csapadékmennyiségek

mm

Termésátlagok
q/ha

Termésátlagok
trendértékei

q/ha

1926 400 228 207
1927 368 ^ 226 .210
1928 ■ 284 2Í5 212
1929 321 203 213
1930 299 197 214
1931 309 178 ' 214 ’
1932 353 201 213
1933 383 217 212
1934 289 207 210
1935 272 163 207
1936 348 228 204
1937 523 215 200
1938 378 220 195
1939 363 213 • 190
1940 496 218 184
1941 404 187 177
1942 332 160 170 '
1943 279 137 162
1947 223 125 153
1948 333 158 144

A tervgazdálkodásra vár a feladat, hogy ezen a helyzeten segítsen. Ajavulás- 
staiisztikailag abban fog megnyilvánulni, hogy a csapadékkal való kapcsolatot 
mérő kapcsolati együtthatónak csökkenése mellett — mert a termelési technika 
fejlődése csökkenti az időjárástól függést — nem süllyedő vagy stagnáló, hanem 
emelkedő tartós irányzat (trend) fog mutatkozni a termésátlagoknak évenként 
hullámzó nagyságai között.

Dr. Juhász László

Hány vizmolekula párolog el 1 cm- víz
felületről egy mikromásodperc alatt? Az
elpárolgás folyamata — mint a fizika ele
meiből tudjuk — abban áll, hogy egy fo
lyadékfelületből a molekulák egyenként 
kiugrándoznak a folyadék felett lévő térbe. 
De kevesen vannak tudatában annak, hogy 
kis idő alatt is milyen roppant sok 
molekula vesz részt ebben a folyamatban, 
valahányszor az elpárolgás folyamata egy
általában kimutatható méreteket ölt.

Tekintsünk olyan napot, amikor a 
meteorológiai viszonyok kedveznek a víz
felszín párolgásának. A meleg déli órák
ban az elpárolgás intenzitása haladja meg 
valamivel a 3 mm/nap értéket, úgy, hegy 
egy másodpercre 3.103 mm elpárolgást 
lehessen számítani. Ez négyzetméterenként 
30 milligr víz elpárolgását jelenti egy má
sodperc alatt. A 30 milligr víz azonban

kereken 1021 vizmolekulából áll, tehát négy
zetméterenként és másodpercenként ennyi 
vizmolekula lép ki a vízfelületből.*

Ha felületegységül a négyzetcentimétert 
és időegységül a mikromásodpeircet (mil
liomod rnp) választjuk, a vízfelületből ki
lépő molekulák száma még mindig 10u 
lesz: százezermillió vizmolekula távozik el 
a vízfelület minden négyzetcentiméteréről 
minden mikromásodperc alatt!

Dr. A. L.

* S z a b a to sa b b a n  m o n d v a : e n n y iv e l több  
v ízm o lek u la  lép  k i a  v ízfe lü le tb ő l, m in t 
a h á n y  m a g á n o s  v ízm o lek u la  a  g ő z té rb ő l a  
fo ly a d é k b a  v is s z a té r . A  fo ly ad ék fe tsz ín b ő i 
kilépő m o le k u lá k  sz á m a  te h á t  m ég  a  kl- 
sz á m íto ttn á l is  n ag y o b b , de  e z e k  a  sz á m 
fe le tti m o le k u lá k  g y a k o r la ti  sz em p o n tb ó l 
é rd e k te le n e k , m iv e l u g y a n e n n y i m o lek u la  
a  fe lsz ín en  u g y a n a k k o r  k o n d e n z á c ió t is  sz e n 
ved.

i



A Coriolis-féle és a centrifugális erő szerepe 
a légmozgásokban és azok viszonya.

Mozgás mindig valamely erő hatására keletkezik és ugyancsak valamely 
erő hatására marad fenn a Földön, mivel a mindig fellépő kisebb-nagyobb súrló
dás egy bizonyos úton, illetve idő alatt felemészti a mozgó tömeg mozgási 
energiáját.

Ez a mozgástkeltő erő a légkörben a különböző helyek között mindenkor meg
található nyomáskülönbségekből adódik és az izobárokra merőleges nyomás- 
gradiens mentén hat. Neve: gradienserő. A gradienserő hatására a levegőnek a 
nagyobbnyomású helyről az alacsonyabbnyomású helyre a gradiensvonalak 
mentén kellene haladnia. Ez azonban a légkör nagy mozgásainál nem így van, 
hanem a magasnyomású helyről a levegő spirális (csigavonal) úton áramlik ki 
és az alacsonynyomású területre ugyancsak spirális úton áramlik be.

Ez az első pillanatban érthetetlen jelenség a mozgás hatására fellépő 
Coriolis-féle és centrifugális erő közrejátszása folytán keletkezik. Mindkét erő 
úgynevezett tehetetlenségi erő, vagyis tömegek (ez esetben a levegő és a Föld) 
viszonylagos mozgásainak leírására alkalmas fogalom. Feltételezésük létjogosult
ságot nyer, sőt szükséges Newton 1. axiómája következtében.

A mi esetünkben is a levegő mozgási irányának megváltozása csak látszó
lagos, mert nem a mozgásban lévő levegő tér el eredeti irányából, hanem a 
Föld és vele az észlelő fordul el hozzá képest. Végeredményben tehát a levegő 
által befutott út, a pálya, két út eredőjeként szerepel. Az egyik a gradienserő 
és az indulási hely adta egyenletes mozgással befutott út, a másik a Föld 
elfordulásából adódó, a sugár változásával együtt változó sebességgel megtett 
út. Képletbe foglalva:

. Sx =  V r t , S2 Ü) r t 1.

ahol vr a radiális sebesség, <d az indulási hely tengelykörüli forgásából adódó 
szögsebesség, r a tengelytávolság induláskor. A két út eredője:

x '
s' — Sí *4- S2 2.

Ehhez még hozzájön az útközben érintett, a Földdel együtt mozgó pontok 
által befutott út:

s" -  ü) r t 3.
amelynek tengelytávolsága:

r =  =  Vr t
ahol

Vr =  V h c o s  Cp =  V COS a COS ®

behelyettesítve 3-ba:

s" =  to V t2 COS a COS cp

és így

4.

5.

6 .

s — s' -f- s" 7.
Ugyanez szemléletesen így adódik (1. ábra). Ha a levegő a Föld vala

mely kisebb kerületi sebességű, azaz a tengelyhez közelebb eső részéről indul 
egy nagyobb sebességű, azaz a tengelytől távolabb eső része felé, akkor ahhoz 
képest lemarad, mert tehetetlensége folytán megtartani igyekszik indulási helyé-
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Fez tartozó kerületi sebességét. És fordítva, ha nagyobb kerületi sebességű 
helyről indul egy kisebb sebességű hely felé, akkor látszólag előre siet, vagyis 
a Föld északi felén az első esetben Északról Délre haladva Nyugatra, a máso
dik esetben Délről Északnak tartva Keletre térül el. Vagyis a haladási irányba 
tekintve mindig jobbra. Ez érvényes minden olyan mozgásra, melynek van az 
É.—D. irányba eső összetevője.

Nem magától értetődő azonban, hogy ugyanez a helyzet, ha kelet-nyugati 
irányú áramlásról van szó.

Amint tudjuk, a Föld nem gömb-, hanem szferoidalakú, ami éppen tengely
körüli forgásának eredménye. Ugyanis egyrészt a Földet képező tömegek egy-

.mást vonzzák és ez a vonzás a felületen elhelyezkedőkre a legnagyobb (mert 
az összes bentlévők vonzásának összessége hat rájuk) és e vonzás következté
ben a test, jelen esetben a Föld, a lehető legkisebb felületű alakot, vagyis a 
gömbalakot igyekszik felvenni. Azonban a forgásból adódó centrifugális erő a 
tengelyre merőleges irányban széthúzni igyekszik ezt a gömböt. Ekkor a dila
táció irányában megnövekszik a vonzótömeg. így a két erő egyensúlyba jut egy 
bizonyos alak felvételével. Ám, ha egy testnek önálló sebessége van, akkor 

-ránézve ez az egyensúly megbomlik és aszerint, amint sebessége irányának 
megfelelően a Föld kerületi sebességéhez hozzáadódik, vagy levonódik, a centri
fugális érő vagy nagyobb lesz és ezáltal — mint előbb a Föld részei — kitér, 
vagyis Délre tolódik, vagy kisebb lesz és ekkor a tömegvonzás javára tolódva 
el az egyensúly, a sark felé térül el mozgásában, vagyis itt is, akárcsak a Corio- 
lis-erőnél, a haladási irányba tekintve az északi félgömbön mindig jobbra. Ez 

• érvényes minden olyan mozgásra, amelynek van összetevője a K-—Ny. irányban.

t

/. ábra.
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A Coriolis-erő képlete:
•K — 2 tu m v 8.

A centrifugális erő képlete:
Vk2Ck =  m —  =  m r tu2 9.r

Amint látjuk, mindkét erő függvénye az áramlási sebességnek, éspedig a 
Coriolis-erő egyszerűen arányos vele, a centrifugális erő pedig négyzetesen, de 
csak a Coriolis-erő jellemzi a két test viszonylagos mozgását.

Kimutatjuk, hogy a Coriolis-erő kifejezhető a centrifugális erővel. A centri
fugális erő 9. alatti második kifejezési formája abban az esetben adódik, ha a 
mozgási sebesség irány és nagyság szerint éppen egyenlő azon helyhez tartozó
kerületi sebességgel, vagyis amikor ^ = v 'k , mert ekkor m —  ̂ • Ugyanebben az 
esetben a Coriolis-erő kifejezése:

K =  2 m —— — 2 Ck 10.r

Márpedig a centrifugális erő nemcsak ebben az esetben lép fel, hanem —• 
amint láttuk — a Földön nyugvó testre is hat, csak ekkor a nehézségi erő- 
összetevőve! kompenzálva van (2. ábra). Tehát a kerületi sebességnél nagyobb 
és kisebb sebességeknél is fellép.

Tegyük fel. hogy a Föld egy bizonyos pontjához tartozó kerületi sebesség 
Vk' >  Vk-nál,  az ugyanezen a ponton á tha ladó  test sebességének a szélességi 
körökkel egyirányú komponensénél, vagyis:

>- • > >-
Vk' =  Vk +  e 11.

ahol
>- > >- >- >-
e =  Vk' — vC — Vk — v cos y

a két sebesség különbsége.
Ekkor a Föld forgásából adódó szögsebesség:

Vk 4- é(O =  - r ------------
R cos ©

Az áramlási sebesség összetevői szerint (1. ábra):

12..

13-

>- >- >- >-
V =  V h  +  VR -F V k  =  | V | COS a +  j V I COS ß +  j V I COS Y 14-
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A Coriolis-erő a sebességi komponensekhez tartozó összetevők szerint 
(1. ábra):

K =  Kh -f- K& ~f- Kk 15.
ahol a komponensek, behelyettesítve 9.-t és 13.-t:

n v  c o s  7 -(- e  v 2 c o s  a c o s  7 +  e v  c o s  «
K h  =  2 m  a) v h  =  2 m  R ^  v c o s a  =  2m  R c ‘ Scp------------

0 ^  cos a cos 7 . 0 _  ev cos a =  2 C ----- ----- 1 -f- 2 m ---------
COS © cos ©

, ,  „  ~  V cos T -f e D 0 _ V 2 cos ß cos 7 - f  e v cos ßK K = 2 m ( ö V R  =  2 m  p v cos ß =  2 m —
R  c o s  <p

2 Q c o s  ß c o s  7 9  m  e v  c o s  ß
R  c o s  ©

c o s  © c o s  ©

K k  =  2 m  co V k  =  2 m
R  c o s  ©

v  cos 7 =  2 m
R  c o s  ©

2 C
c o s2 7 

c o s  ©
+  2 m e v  co s  

c o s  ©

a 15/1, 15/2, 15/3 komponensek négyzetei:
„ COS2 a COS2 7 , o  r>

K h2 =  4 C2 ■-̂ — -  +  8 C m
e v  c o s 2 a  c o s2 

R  c o s 2 ©
4 m 2 e2 v 2 c o s 2 a 

R 2 c o s2 <p

„ c o s2 ß c o s2 7 l 0 ^  e v  c o s2 ß co s  7 , „ „ e 2 v 2 c o s2 ß
K r2 =  4 r 2 ----------- -------1- +  8 C m  — „ — 4-------1 +  4 m 2 777,— 5—c

^ c o s 2 © R  c o s2 © R 2 c o s2 ©

K k 2 =  4 C2
co s
c o s 2 ©

miből a Coriolis-erő eredője:

- f  8 C m
e v  c o s 3 7 

R  c o s2 <p
f  4 m : e 2 v 2 c o s2 

R 2 c o s2 <£

15/ 1.

15/ 2 .

15/3 .

16/ 1.

16/ 2 .

16/3 .

K =  V 4 C2 « ^ 1  +  8 Cm +  4 m*
’ COS2 cp R  COS2 ©

—\ l  — ■ «  e  . „ o  C
© V v :

e 2 v 2

=  2 C
c o s  ©

ahol a centriiugális erő

- f -  2 — cos 7 - f -  cos2 7 =  2

C =  m

R 2 c o s 2 ©

------ í -COS © \  V cos 17.

18.

mivel a földi főkörök sugara R.
- Ez az összefüggés tájékoztat a fellépő Coriolis- és centrifugális erők viszo

nyáról különböző irányú mozgás esetében a földrajzi hely függvényeként. 
Éspedig:

K 2
-- f -  cos 7 19.

A 17. alatti kifejezés észak-déli áramlás esetén:

K  =  2 • —  20.
co s  7- v

mivel ekkor 7 =  90°, cos 7 =  0 .
Ezzel sikerült a két erő viszonyát megadni egy olyan kifejezési formában, 

melynek kezelése ugyan nehézkesebb a 8 . alattinál, azonban tagjaiban szemlél
teti azokat a körülményeket, melyek változásával a két erő viszonya is változik, 
úgymint a Föld és levegő relatív mozgását (e), az áramlás < sebességét (v)  és 
irányát ( 7 ), valamint a földrajzi szélességet (cp).

. KALLÓS IMRE
3
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AZ E L MÚ L T  I D Ő J Á R Á S

F rontátvonulási jegyzék B udapestről 1949 decem ber 1— 31-ig
Diary of frontal passages, Budapest, December, 1949.

(A  tá b lá z a t  b e o s z tá s á n a k  é s  a  h a s z n á lt  k ife je z é s e k n e k  a  r é s z le te s  i s m e r te té s e  m e g je le n t  a z  
Időjárás 1 9 4 8  á p r ilis— jú n iu s i f ü z e té b e n ,  6 8 — 7 0 . o ld .)

1 2 3 4

A fro n tá tv o n u - 
l á s  id ő p o n tja  

Tim e
of passage

N ap O r a  
Day Hour

O
^  V.

^  H

© I  S - g ’g
|l o ^ 

II o 'S íj  §
Op fe, ^ a

 f
ro

n
t 
fe

jl
et

té
 ég

é

0 
g

y
e

n
g

e
, 

lig
ht

1 
m

é
rs

é
k

e
lt

, 
m

od
er

at
e

2 
e

rő
s,

 
he

av
y A  f r o n tá tv o n u lá s  fo n to s a b b  m e te o r o ló g ia i j e le n s é g e i

Some outstanding characteristical phenomena 
of the frontal passage

D E C E M B E R

2 21 B 0 N é h á n y  m á so d p e r c ig  ta r tó  k is  zá p o reső
2 2 4 F e l 1 P r a e fr o n tá lis  e s ő  0 -3  m m
3 0 B 1 Z á p o re ső  1-5 m m , m a x . sz é lse b e s sé g  10 m /m p
3 2 0 F e l 1 P r a e fr o n tá lis  e ső  0 -3  m m
4 8 F e l 0 K e v é s  p r a e fr o n tá lis  e ső
4 17 B 1 K is  z á p o r e ső , lé g n y o m á s n y u g ta la n s á g
4 2 2 F e l 1 19 ó - tó l  p r a e fr o n tá lis  é ső  0 -4  m m
5 2 B 0 S z é lr o h a m o k  8  m /m p
5 8  • B 0 K is  zá p o r e ső
5 14 B 0 K is  z á p o r e s ő , sz é l 13 m /m p
5 17 F e l 0 F e lh ő á tv o n u lá s
6 6 B 2 H e v e s  zá p o r e ső  2 -3  m m , n a g y  lé g n y o m á s n y u g t .
6 12 B 0 K is  z á p o r e ső , sz é l 13 m /m p
7 6 F e l 1 4  ó - tó l  p r a e fr o n tá lis  e ső  0 -2  m m
7 14 F e l 1 9  ó - tó l  p r a e fr o n tá lis  e ső  0 -3  m m

10 0 F e l 1 P r a e fr o n tá lis  e ső  0 -5  m m
10 4 B 1 Z á p o r e ső  5 -5  m m
10 7 B 2 E r ő s zá p o r e ső  9-7  m m
10 13 B 0 S z é lr o h a m o k
11 3 B 1 Z á p o re ső  0 -2  m m
11 16 F e l 1 9  ó - tó l  p r a e fr o n tá lis  h a v a z á s  7 -2  m m
12 8 B 1 K is  h a v a s e s ő -z á p o r  0 -2  m m
13 0 B 0 F e lh ő á tv o n u lá s ,  s z é lr o h a m o k
15 7 B 0 K is  sz é lr o h a m o k
15 18 F e l 2 12 ó - tó l  p r a e fr o n tá lis  e ső  é s  f a g y o t t  e s ő  9 -0  m m
16 3 F e l 1 0  ó - tó l  p r a e fr o n tá lis  e ső  0-1 m m
16 13 F e l 1 8  ó - tó l  k e v é s  p r a e fr o n tá lis  e ső
17 0 B 1 S z é lb e tö r é s  n y u g a tr ó l 10 m /m p
17 2 3 F e l 1 2 0  ó r á tó l p r a e fr o n tá lis  e s ő  0-7  m m
18 0 B 2 Z á p o r e ső  7-ÖL m m
18 13 B 1 S z é lr o h a m o k  és h a y a se s ő -z á p o r
19 2 0 F e l 0 F e lh ő á tv o n u lá s
2 3 15 F e l 1 7  ó - tó l  p r a e fr o n tá lis  e ső  0 -6  m m
2 3 17 B 0 S z é lu g r á s  é s z a k n y u g a tr a
2 4 0 B 1 Z á p o r e ső  2 -6  m m
2 5 13 F e l 0 S z é lfo r d u lá s  d é lre
2 6 2 0 B 2 Á lc á z o t t  h id e g  lé g b e tö r é s , zá p o r e s ő  2 -8  m m
27 11 B 1 Z á p o r e ső  1-0 m m , sz é lr o h a m o k
2 7 17 B 0 K is  z á p o r e s ő
2 7 2 3 B 1 . S zé l 17 m /m p
2 8 7 B 0 K is  zá p o r e ső
2 8 17 B 1 S ? é lr o h a m o k  15 m /m p , h a r m a tp o n tc s ö k k e n é s
3 0 14 F e l 0 K e v é s  p r a e fr o n tá lis  e ső
3 0 2 2 B 0 K is  z á p o r e s ő , s z é lr o h a m o k
31 12 B 2 S z á r a z  s z é lb e tö r é s  19  m /m p
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Légtöm cgnaptár
B u d a p e s t ,  1 9 4 9  d e c e m b e r  1— 3 1 . —  Air mass diary.

A  lé g tö m e g  m e g n e v e z é s e  

Air mass

M ik or  
é r k e z e tt  

N a p  Ó ra

From
Day Hour

M ik or  
v o n u lt  e! 

N a p  Ó ra

Until
Day Hour

T a r tó s 
sá g a , ó ra

Duration,
hours

A  k ö v e tk e z ő  lég 
t ö m e g tő l  e lv á la s z tó  

h a tá r fe lü le t

Boundary surface (CF 
cold front, WF warm 
front, S subsidence)

D E C E M B E R

S a r k v id é k i h id eg * aC ( X I .  2 9 . 5 ) 3 . 0 4 8 F e ls ik lá s i  fr o n t WF
T e n g e r i h id e g  f mC 3 . 0 4 . 2 2 4 6 » » WF
T e n g e r i e n y h e mW 4 . 22 6 . 6 3 2 B e tö r é s i  fr o n t CF
T e n g e r i h id e g mC 6 . 6 7 . 6 2 4 F e ls ik lá s i  fr o n t WF
T e n g e r i m é r sé k e lt mM 7 . 6 8 . 1 19 L e s ik ió fe lü le t S
S z á r a z fö ld i m é r sé k e lt cM 8 . 1 10. 0 4 7 F e ls ik lá s i  fr o n t WF
T e n g e r i e n y h e mW 10. 0 11. 3 27 B e tö r é s i  fr o n t CF
T e n g e r i h id e g mC 11. 3 12. 8 2 9 » » CF
S a r k v id é k i h id e g aC 12. 8 15. 18 8 2 F e ls ik lá s i  fr o n t WF
T e n g e r i m é r s é k e lt mM 15. 18 17. 0 3 0 B e tö r é s i  fr o n t CF
T e n g e r i h id e g mC 17. 0 19. 2 0 6 8 F e ls ik lá s i  fr o n t WF
T e n g e r i m é r s é k e lt mM 19. 2 0 2 0 . 8 12 L e s ik ió fe lü le t S
S z á r a z fö ld i m é r sé k e lt cM 2 0 . 8 2 4 . 0 8 8 B e tö r é s i  f r o n t CF
S z á r a z fö ld i h id e g cC 2 4 . 0 2 6 . 2 0 6 8 » » CF
T e n g e r t  m é r sé k e lt mM 2 6 . 2 0 2 8 . 12 4 0 » » CF
S a r k v id é k i h id e g aC 2 8 . 12 3 1 . 12 72 » » CF
S z á r a z fö ld i h id e g cC 3 1 . 12 ( I .  3 . 0 ) 12 — —

Az e g y e s  le v e g ő fa j tá k  je le n lé té n e k  ta r ta m a  ó r á k b a n . ( Total duration of the presence 
of the different air masses, hours)

.

D e c e m b e r
December

S a r k v id é k i h id e g aC

Ó ra

2 0 2

0//o
2 7

S z á r a z fö ld i h id e g cC 8 0 10

T e n g e r i h id e g m C 167 2 2

T e n g e r i m é r sé k e lt m M 101 14

T e n g e r i m e le g m W 5 9 8

S z á r a z fö ld i m é r sé k e lt cM 135 19

S z á r a z fö ld i m e le g c W — —

S z u b tr ó p u s i t w — —

* A z  Id ő já rá s  új é v fo ly a m á b a n  a  le v e g ő fa j tá k  r ö v id  b e tű s z im b ó lu m a in a k  e g y  c é lszerű b b  
T en d szerére  té r ü n k  á t . A z  e d d ig i j e lö lé s t  k is s é  n e h é z k e s sé  t e t t e  a z , h o g y  v o l t a k  le v e g ő fa jtá k ,  
a m e ly e k  j e le  h á ro m  b e tű b ő l á l l t ,  é s  v o l t a k  o ly a n  le v e g ő fa j tá k , a m e ly e k  je le  k é t  b e tű b ő l á llt .  
E z e n tú l  a  h á r o m b e tű s  je lö lé s e k b ő l a z  u to ls ó  A í b e t ű t  e lh a g y ju k , m iá lta l  a z  ö ssz e s  le v e g ő fa jtá k  
e z e n t ú l  k é tb e tű s  s z im b ó lu m o k a t  k a p n a k .

E s z e r in t  a z  e d d ig i aCM, cCM, mCM, mWM, cWM, tWM s z im b ó lu m o k  h e ly é b e  
a  k ö v e tk e z ő k  é p t íe K : aC, cC, mC, mW, cW, tW; e lle n b e n  v á l t o z a t la n o k  m a r a d n a k  a z  
m M  é s  cM  je lö lé se k . A  b e v e z e t e t t  c s e k é ly  v á l t o z ta t á s  a  tá b lá z a to k  fo ly a m a t o s  h a s z n á la tá b a n  
s e m m i z a v a r t  n e m  fo g  o k o z n i.

3*
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Magyarország időjárása 1949 november és december havában

November. A hónapokon át tartó szárazság után november hónap rendkívül csa
padékos, az átlaghoz képest igen enyhe időt hozott.

A hőmérséklet országszerte felülmúlta az átlagot. A 6—8°-os havi középérték 
eltérésle a sokévi törzsértéktől, a nyugati határszéli megyékben csak 1—2°, az ország 
középső sávjában 2—3°, a keleti neszeken 3—3.5° volt. Az utóbbi értékek már szokat
lan enyheséget jelentenek, amilyen csak 10—15 évben egyszer fordul elő ebben az 
évszakban, az ország területén.’ A legerősebb nappali felmelegedések hellyenkint meg
lehetősen magasak voltak, még hozzá sok helyien a hónap utolsó harmadában állottak

Időjárási adatok — Climatological data
H ő m é r s é k l e t

Temperature
C°

> S

<3s
‘O s 
E £

s- a i o.! _ iU) Q
a.ar
Z

X3
<

a.
Z

x a
a £  52 -c «C ."tS Q.--.-  ä « S o c>, CO to
öjOC3 «3 «tQ .H Q

C a s a p a d é k
Precipitation

O

Ü g
’S £I o 

E ^

<3_ s-o■v c
§ £

CZ)
£
üJ Q

co 
ca a
E ^
N OCZ)
V ^o-s a. 53

a . *re S
5 *
> >. re Oí.'ö *-«i  ̂v  ■o

Z Z  I Q

^ r- .*■» :3 3
-5 3Z </>

O t-

1949. november
Magyaróvár .. 6-0 +  1-6 15-0 22. —1-0 30. 2 0 188 392 +  140 181 2 40
Keszthely 
Pécs ...........’.

6-3 -f 1 ’0 17-6 21. —0-3 3. 2 0 127 235 + 73 24 2 55
7-7 +2-3 18-9 21. —0-3 12. 1 0 103 191 1l 49 18 0 55

Budapest__ 7-5 +2-5 14-7 27. —0-5 30. 0 0 161 310 +  109 23 0 41
Kalocsa . . 7-8 +2-8 18-5 21. —0-0 30. 1 0 120 255 + 73 23 2 45
Miskolc . . . . 7-0 +3-1 14-3 27. —2-6 30. 4 0 76 152 + 26 25 2 32
Debrecen . . . . 7-8 +3-3 19-2 6. —3-9 30. 2 0 109 232 ’ + 62 17 1 39
Békéscsaba .. 8-3 +3-0 17-6 21. —2-0 30. 3 0 96 223 + 53 22 0 51

1949. december
Magyaróvár .. 2-6 +  1-5 12-3 9. —4-8 14. 19 2 51 102 + 1 15 1 60
Keszthely 
Pécs .............

3-3 +1-7 13*9 8. —5-5 14. 16 1 32 67 16 10 2 98
3-3 +  1-7 14-1 9. —7-3 25. 18 1 44 90 5 9 1 85

Budapest__ 3-5 +2-0 10-2 5. —4-4 14. 9 1 52 98 1 11 5 61
Kalocsa . . . . 3-3 +2-2 13-9 9. —4-6 26. 13 0 41 95 2 10 1 83
Miskolc......... 2-2 +2-3 10-4 28. —4-9 31. 17 2 47 115 + 6 15 2 55
Debrecen . . . . 2-4 +  1-7 13-2 9. —7-2 25. 20 1 46 100 0 17 2 63
Békéscsaba .. 3-0 +2-0 15-4 9. —5-4 25. 15 1 47 109 + 4 15 2 70|

be és 14—19°-ot értek el 21-, 22- vagy 27-én. A legerősebb lehűlések viszont jelenték
telenek, a minimum a fagyponttól —4°-ig váltakozott, 30-án vagy néhol 12-én. Fagyos 
nap csak 1—4, téli nap még egyszer sem fordult elő. A feltűnő enyheség az advektiv 
tényezőn kívül a borult időnek is köszönhető, amely ebben az aránylag rövidnappalos 
évszakban átlagnál nagyobb felhőzetével a kisugárzás okozta éjszakai lehűlést lénye
gesen mérsékelte.

A légnyomás középértéke Budapesten 130 m rrlagateságban 747.5 mm volt, 4.2 mm 
hiányt mutatott a sokévi átlaghoz képest, mutatva a ciklonátvonullások és veszteglésük 
gyakoriságát. A tengerszintre átszámított havi középérték 759.3 mm volt.

Behatóbb figyelemre érdemesek a csapadékviszonyok. Az október utolsó napjaiban 
végre megkezdődő őszi esőzés igen tartós és kiadós volt. Az egész november h ó n a p -
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ban csak 21-én nem jelentettek az. ország területéről valahonnan mérhető esőt, de 
igen sok más napon országos eső esett, méghozzá számos alkalommal elíég számot
tevő, 10—20 mm-es napi mennyiségben is. Mint aránylag ritka jelenségről, keli 
beszámolnunk a több késői zivatarról. Köztük 13-án igen nagy területre kiterjedő 
zivatar, sőt jégeső kíséretében hullott le 30 mm-t is meghaladó csapadék.

Végeredményben a havi összegek az ország egész területén többnyire lényegesen 
felülmúlták a sokévi átlagot. A legnagyobb havi össlzeg (207 mm) Nagyvázsonyban 
(Veszprém m.) hullott le, ez mintegy négyszerese a havi törzsértéknek. Moson, Sopron, 
Zala, Győr, Veszprém, Somogy, Tolna és Peslt megyék jelentékeny részén 150—200 
mm volt a havi mennyiség, az átlag 3—4-szerese. 100—150 mm (a törzsérték 2—3 
szorosa) hullott te a Dunálntúl előbb nem említett területein és a Nagyalföld jelen
tékeny résizén, továbbá az Északi dombosvidiék nyugati hanmadában. 50—100 mm-es 
csapadékot kaptak az Északi dombosvidék kelleti kétharmada és a Tisza felső folyását 
környező vidékek, végül Békés és Csiongrád egy része. Ez az utóbbi havi összeg is 
az átlag és annak kétszerese közé esik. Atlagkörüli volt a mintegy 50 mm-es eső
mennyiség Abauj kislebb, határszéli tájain.

A csapadékos napok nagy száma megfelelt a rendkívül nagy mennyiségnek. Több
nyire 20—25 napon volt mérhető csapadék, köztük sok ■ helyen 5 mapön /is 10 mm-t meg
haladó napi hozammal. Havazás a magasabb hegyeken kívül 2-án fordult elő nyuga
ton és északon, de csak jelentéktelen hószállingózás alakjában. Az enyhe időben a 
kevés helyen képződött vékony hólepel órák alatt elolvadt.

A napsütés tartama mélyen az átlag alatt maradt, a 40—60 órás havi összeg 
csak 60—70 százaléka a sokévi törzsértéknek. Ilyen borult november csak 10—12 évben 
egyszer fordult elő. Budapesti s.ugárzásíró műszerünk 1301 gcal/cm2 összsugárzást 
jegyzett fel, amilyen kevés nap- és égsugárzást még egyszer sem, amióta működik 
(1937).

December. Ebben a hónapban is enyhe, de már jóval derültebb és' kevésbbé csa
padékos idő uralkodott.

A 2° és 3° között váltakozó havi középhőmérséklet többletei a sokévi átlaghoz
képest 1.5° és 2.5° között voltak. Ismét jellemző volt az erősebb éjszakai lehűlések 
hiánya, még a leghidegebb reggeleken is csak —5, —7°-os hideget mértek. Hasonlókép 
mérsékeltek voltak az éjszakai talajmenti lehűlések is, a, radiációs minimum 25-én 
beálló legalacsonyabb értékei sem érték el a —10°-ot. Az e hónapban is túlnyomó 
advektiv enyheségen kívül nem annyira a felhőzet, mint inkább az igen nedves talaj 
miatt gyakran fellépő éjszakai és hajnali köd mérsékelte a kisugárzástól okozotf 
lehűlést. A nappali felmelegedések csúcsértékét, 10—15°-ot többnyire 8-án|, vagy 9-én 
észlelték. Ezeknek a nagysága nem rendkívüli, inkább az 5—10° közötti felmelegedé
sek gyakorisága, majdnem folytonossága a szokatlan és ez adta meg az idő enyhe 
jellegét. A fagyos napok száma 10—20 között mozgott, téli nap csak 1—2 fordult elő.

A légnyomás havi középértéke Budapesten 130 m magasságban 751.2 mm volt, 
az átlaggal majdnem egyenlő (eltérés —0.3 mm). A tengerszinti adat 763.3 mm.

A csapadék jóval közelebb állt a sokévi átlaghoz, mint az elmúlt hónapban. Az 
ország területének túlnyomó neszén a havi összeg a törzsértéktől legfeljebb 50% 
eltérést mutatott. Csapadékhiány mindenesetre nagyobb területen, az őrslzágnak mint
egy 3/5 részéin jelentkezett, viszont csak kivételesen fordult elő az átlag felét el nem 
érő havi mennyiség (Somogyszob 23, Bakonyszentlászló 21 mm). Az átlag másfél- 
szeresét meghaladó összeget több helyről jelentettek, különösen az Északi dombosvidék
ről ési az északkeleti határszélről, ahol, de csak egész kivételesen, még az átlag 
kétszeresét, a 100 mm-t is meghaladó csapadék hullott. Lillafüreden, ahol a legtöbb 
esett, 132 mm-t mértek. Általában 30—60 mm között volt a havi összeg, amely 10—15 
csapadékosl nap eredménye. Havazás ismét kevés volt, a magaslatok kivételével jobbára 
csak 1—2 havas napot jegyeztek fel. A közvetlenül 10-e után és> 26-án fellépett hava
zásokból jelentéktelen hónéteg származott, összefüggő, tartós hótakaró csak 500 m 
felett födte a talajt. A köd elég gyakori volt, különösen reggel és este, napközben 
többnyire eloszlott és) a napos, derült nappalokon az aránylag csendes időben a nap
sugárzás okozta felmdegedés jól érvényesült.

A napsütés havi összegei tö’bbnyire 60—100 óra között voltak, ami igen jelenté
keny, helyenkint1 100%-os többletet jelent az átlaghoz képest. Ez a hónap tehát szokat
lanul napos volt, ami az összsiugárzás Budapesten mért 1467 gcal/cntt-as összegéből 
is kitűnik. Ez az összeg a novemberit több mint 10%-kai meghaladta, holott decem
berben mintegy 50%-kai kisebb az átlagérték, mint novemberben.

Dr. Bacsó Nándor
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MŰSZEREK ÉS MÉRÓMÓDSZEREK______ I

Rádiótechnikai ismeretek
— Öt ö d i k  köz 1 e mé ny  —

Rezgőkörök
Amikor párhuzamosan kapcsolt rezgőkört váltófeszültségű feszültségforrásra 

kapcsolunk, úgy gondolhatjuk, hogy a váltóáram kétfelé oszlik: az egyik rész 
megy'a kondenzátoron ( ik ), a másik az önindukción át ( iö). Figyelembe kell 
venni, hogy az önindukciós tekercsnek (a' huzalnak) ellenállása van. Az eddi
giekből is tudjuk, hogy ik siet 90°-kal, iö pedig késik körülbelül ugyanannyi
val a kapocsfeszültséghez képest. A két különböző úton haladó áram úgy visel
kedik, mintha a másik nem is létezne. Ha a kapocsfeszültség E, a körfrekvencia 
<«, a fázisszög <p, az önindukciós tekercs ellenállása R, a tekercs öninduk
ciós tényezője L, továbbá a kapacitás C, akkor:

és

ik =  E .0) . C 
E

ÍÖ = V"R2+ 0)2L2

( ®k =  90°) 

( <pö =  90°)

Változtathatjuk L-t és C-t, esetleg u> -t, úgy, hogy iK =  iö legyen, csak
hogy ellenkező fázisban, illetve majdnem ugyanakkora eltéréssel. Ekkor az áram
forrás-csak a kis különbségi áramot szállítja, közben pedig az egységes 
ágakban jelentékeny áramok folyhatnak.

Ezt a jelenséget, amelyet L, C és co bizonyos összefüggő értékei esetében 
tapasztalunk, rezonanciának, jelen esetben áramrezonanciának nevezzük.

Tegyük a kondenzátort és az önindukciót sorba és úgy kapcsoljuk a feszült
ségre, illetve az áramforrásra. Most is felvethetjük, hogy az önindukciós tekercs
nek óhmikus ellenállása van. A feszültség Ohm törvénye szerint V =  I. R. Itt az 
ellenállás összetevődik a kondenzátor (látszólagos) ellenállásából, amelyet u>
körfrekvencia esetében az eddigiek szerint' ——nek veszünk, továbbá az ön-o) L
indukció (szintén látszólagos) ellenállásából, amelyet w körfrekvenciánál, 
mint tudjuk, co . L-nek kell vennünk.

Csakhogy a kondenzátoron és az önindukción ellentétes irányúak a feszült
ségek, tehát a feszültségnek a két (látszólagos) ellenállás különbségét kell csak 
legyőznie, ami

tehát

E =  [ ( “ L ^ - ^ c )  +  RJ  1
Minél kisebb lesz a két látszólagos ellenállás között a különbség, annál 

inkább csak az önindukciós tekercs óhmikus ellenállását kell a feszültségnek 
legyőznie.

Ha éppen egyenlők, akkor az önindukción és a kapacitáson fellépő feszült
ségek is egyenlők, de persze ellenkező fázisuak. Marad tehát az óhmikus ellen
álláson fellépő feszültség.

Ezt az esetet nevezzük feszültsegrezonanciának. Akkor kapunk feszültség
rezonanciát, ha a soros rezgőkör önfrekvenciája megegyezik a rákapcsolt feszült
ségforrás frekvenciájával.
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A két egymást egyensúlyozó elemen (C és L) annál nagyobb a rezonanciá
ból eredő feszültség (miközben a rákapcsolt váltófeszültség és az óhmikus ellen
állás nem változik), minél nagyobb az önindukció a kapacitáshoz képest, fel
téve, ha a rezgőkör frekvenciája sem változik, tehát a CL szorzat állandó marad.

Már említettük a csillapodást, amely az alkotóelemek óhmikus ellenállása 
miatt következik be. Az ellenállásra fordított energia meleggé változik. Ha az 
ebből eredő veszteség nagy, rezgés létre sem jöhet. A rezgőkör ellenállását 
R-rel jelölve, ha

R2 >  -4cL

akkor rezgések már nem lesznek. Az ilyen rezgőkört aperiódikusnak nevezzük. 
A már ismert logaritmikus dekrementum ( & ) így fejezhető ki:

=  it r  y .

Minél nagyobb amplitúdójú rezgések jöhetnek létre egy rezgőkörben és minél 
kisebb a csillapítása, annál jobbnak mondjuk a rezgőkört. A rezgőkör jóságának 
méríékszáma: u

Q (•) L 
R

Q reciprokját körveszteség jelzőnek hívjuk, jele d:

d = R
(i) L

Ez a mennyiség azért fontos, mert segítségével megtudhatjuk, hogy milyen 
szelektív a rezgőkörünk (vagyis a rezonáns frekvenciánál mennyivel kevesebb 
vagy több frekvenecia mehet át rajta úgy, hogy ipz áramerősség a pontos
rezonancia esetében észlelt értéknek y  2 értékére esik).

Ezt úgy is mondhatjuk, hogy a rezgőkör sávszélességét adjuk meg. Külö
nösen akkor van ennek jelentősége, ha két egymáshoz csatolt rezgőkörről van 
szó és meg akarjuk határozni á sávszélességet.

Amikor két tekercset teszünk egymás mellé, a két tekercs mágneses terének 
egy bizonyos x része halad át mind a két tekercsen. Ez a x egyúttal a 
csatolás mértéke (csatolási tényező), annál nagyobb, minél közelebb van egy
máshoz a jcét tekercs. Ha M a kölcsönös önindukció tényezője, Li és L2 a teker
csek önindukciós tényezője,

x =
y l~ ü

A rezonáns frekvencia v0, a még átvitt (v0-nál nagyobb és kisebb) vx 
és f / 2 frekvenciák :

V l +

Tehát minél nagyobb x, (minél közelebb visszük egymáshoz a két rezgőkört), 
anrml nagyobb lesz vx és v2 között a különbség, az átvihető frekvenciák száma 
annál több.

Az adóállomások által kibocsátott hullámokat úgy is tekinthetjük, mintha 
egy hullámnyaláb lenne és a nyaláb minden egyes hulláma annyival különböz
nék az alaphullámtól, amilyen frekvenciájú (pl. hang-) rezgést visz magával.
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Tehát pl. egy 500.000 rezgésszámú alaphullám, amikor a normál a hangot továbbítja,
500.000 ± 435 lesz. Ha egy magasabb hangot, pl. 1000 rezgésszámot visz, úgy
500.000 ± 1000. Ahhoz, hogy élethű hang továbbításáról beszéljünk, a formán
sokra és sok felhangra is szükség van, tehát legalább 4500 rezgésszámú hang
frekvenciát is kell még továbbítanunk. Ebben az eseteben az 500.000-es alap
hullám mellett 495.500-tól 504.500-ig van szükségünk a hullámnyaláb hullá
maira. Ez összesen 9000 frekvenciaegységnyi különbséget jelent. Ilyen széles 
hullámnyalábra, hullámsávra kell tehát méreteznünk az adó- és vevőkészülékek 
rezgőköreit.

Az átvihető sávszélesség, ha a két összehangolt rezgőkör körveszteségjelzőí 
di — d2 — d és a csatolási tényező x <  d, akkor

±  A  v =  0-7 . d . r0
A x növelésével (a tekercsek közelítésével) a hullámsávot szélesíthetjük, távo 
lításával keskenyíthetjük (az állomásválasztó-képességet, a szelektivitást növeljük).

Mivel a szelektivitás növelésével, vagyis a hullámsáv keskeny késével csök
kentjük az átvitt frekvenciák számát (éspedig úgy csökkentjük, hogy a nagyobb 
rezgésszámok, a magasabb hangok továbbítása szenved kárt), azért a szelek
tivitást csak addig fokozhatjuk, amíg a hangszín megengedi. A magas hangok 
hiánya nagyon torzítottá teszi az átvitt zenét, beszédet. A hangszereket nem 
lehet megismerni, a szelektivitás erős fokozása esetén alig lehet különbséget 
tenni a női és férfihang között. Ha azonban nem akarunk zenét, beszédet továbbí
tani, illetőleg hallgatni a vevőkészülékkel, hanem pl. Morse-vételre használjuk, 
úgy a vett hullámsávot szinte tetszésszerinti szélességűre választhatjuk.

Dr. FLÓRIÁN ENDRE

Meteorológust választottak a Tudomá
nyos Uniók Nemzetközi Tanácsának al- 
elnökévé. Az Időjárás hasábjai rendszere
sen megemlékeztek arról, hogy a nagy 
nemzetközi tudományos testületekben a 
meteorológusok egyre több fontos tisztsé
get töltenek be. Ennek a folyamatnak 
újabb megnyilvánulása, hogy a Tudomá
nyos Uniók Nemzetközi Tanácsa (Inter
national Council of Scientific Unions) 
legutóbbi kopenhágai ülésén megejtett 
tisztújítása alkalmából az alelnöki tiszt
ségre H. Solberg norvég meteorológus pro
fesszort választották meg. Solberg a mai 
meteorológia úttörői közé tartozik, akik a 
két Bjerknesszel és T. Bergeronnal együtt 
a frontológiát és különösen a csapadékok 
keletkezésére vonatkozó ismereteinket meg
alapozták és ezzel néhány évtized alatt be. 
láthatatlan fejlődéshez nyitották meg az 
utat. Egyik legismertebb munkája a V. és 
Bjerknesszel, valamint T. Bergeronnal kö
zösen megírt »Physikalische Hydrodyna
mik«, ami az elméleti meteorológia sok 
fontos alapkérdésének fejlődését foglalja 
össze.

Dr. A. L.

Hőség és »forróság«. A közbeszédben 
egyre inkább terjedni kezd az a felületesés 
értelmetlen szóhasználat, hogy nagy meleg

ben a levegőt »forrónak« mondják. Ez a fo
galmak felesleges összekeveréséből, vagy 
nem ismeréséből származik. A forró szónak 
és a forrás jelenségének a meteorológiában 
igen határozott jelentése van. Jelenti azt 
a halmazállapotváltózást, amikor egy fo
lyadék a külső légnyomást leküzdve, egész 
tömegében légnemű állapotba alakul át. Ez 
az átalakulás bármily nagy nyomás esetén 
is bekövetkezik akkor, ha * a hőmérséklet 
eléri az illető anyag kritikus hőmérsékle
tét. Ámde a levegőt alkotó alapgázok kri
tikus hőmérséklete olyan alacsonyan fek
szik, aminő az időjárás folyamán sohasem 
fordul elő (az oxigéné —118.9 C, a nitro
géné — 147.2 C, az argoné —122.5 C). 
Ezért joggal mondhatjuk, hogy a levegő 
mindig sokkal melegebb, semhogy »forró
nak« lehessen nevezni.

Lehet, hogy a »forró levegő« kifejezés 
ugyanolyan eredetű, mint a »fagy« elneve
zés, vagyis a víznek a forráspontjára óhajt 
vonatkozni. De a szóhasználat ekkor is té
ves, mert a 35—40 fokos nyári hőség min
dig nagyon távol esik a víz forráspontjától.

Valószínűbb, hogy a mindenáron nagyot- 
mondás esetével állunk szemben. Ez azon
ban a tudományos nyelvben nem kaphat 
polgárjogot és sem előadásokban, sem írott 
szövegben nem engedhető meg.

Dr. A. L
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Éghajlatváltozások millió évekkel ezelőtt
A szerkesztő előzetes megjegyzése :
Ez a dolgozat a Magyar Meteorológiai Társaság népszerű 

cikkpályázatán első díjat nyert. Bevezeti az olvasót a régen múlt 
földtörténeti idők éghajlatának megismerésébe. Talán lesznek, akiknek 
ez kissé nehéz olvasmánynak tűnik. De olyan érdekes tárgyról szól, 
hogy mégis szívesen jog benne mindenki elmélyedni, aki az időjárás 
és az éghajlat jelenségei iránt érdeklődik.

Érdekes kérdés, hogy Földünk éghajlata, időjárása hogyan alakult a 
múltban, milvein volt napjainkhoz képest sok-sok millió év távlatában.

Földünk, s a rajta tenyésző élővilág — a rövid emberi léthez képest 
— szinte elképzelhetetlenül hosszúnak mondható időkön át jutott el mai 
állapotáig. A hatalmas időket átölelő fejlődés során az időjárás és éghaj
lat éppúgy alá volt vetve a fejlődés, a folytontartó átalakulás dialektikus 
törvényének, miint bármi más.

Az éghajlat Földünk különböző területein ma is eltérő és ezzel kap
csolatban a növény- és állatvilág összetétele is változik. Ha az Egyen
lítő közelébe mégvünk, a Nap fényesebben süt ráink, a növényzet egyre 
dúsabb lesz. Észak felé haladva a táj egyre zordabbá válik. A sarkok 
közelében a hőmérséklet általában alacsony, az élővilág gyérül s mind
inkább csupán a zord éghajlathoz alkalmazkodott fajokkal van képviselve.

Kérdés azonban, vájjon a távoli multbain is hasonló volt-e az ég
hajlati övék elhelyezkedése a Földgömbön. Vájjon sok millió évvel 
ezelőtt is így szórta a Földre sugarait a Nap, ilyen volt-e az átlagos 
hőmérséklet, vagy a maihoz hasonló volt-e a légkör összetétele?

Azok a vizsgálatok, amelyeknek a Földünk távoli múltjára vonatkozó 
ismereteket köszönhetjük, feleletet adnak erre. Azt mutatják, hogy a földi 
éghajlat az idők folyamán inagy változásokon ment át. S ha azt kérdez- 
nők, hogy Földünk ezen »őséghajlatainak« megismerése milyen módon 
történik, erre könnyű válaszolni. Áz élővilág ma is az éghajlattól függ, 
másrészt az egyes éghajlati övéknek jellemző kőzetképződményei vannak, 
pl., a sivatagi homok, a hideg éghajlatban a morénák stb. így, ha 
ismerjük valamely időszak élővilágát s tudjuk, hogy ebben a hideg, forró 
vagy mérsékelt éghajlatot kedvelő fajok fordultak elő, vagypedig, ha 
ismerjük valamely régmúlt korszak kőzetképződményeit, ezekből követ
keztetéseket vonhatunk le az időszak éghajlatára. így tehát a Földünk 
korábbi időszakainak éghajlatát jellemző adatokat a földkéreg rétegeibe 
bezárt kövesült állat- és növénym'aradványokból s az akkor keletkezett 
kőzetképződményekből olvashatjuk ki. Természetesen nem kaphatunk fel-
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világosítást ilymódon Földünk legkorábbi állapotáról, mert hiszen ekkor 
még élővilág nem népesítette be, úgyhogy sok-sok millió évre terjed az az 
idő, melyre vonatkozóan ismereteink feltevésszerűek.

Földünk kialakulása kezdetén valószínűleg izzó gázgömb volt, melyben 
az összes ismert vegyi elemek beninfoglaltattak, valószínűleg azonban az 
elemek jóval később kapcsolódtak vegyületekké. A gáztömeg hosszú hüiés 
után cseppfolyós halmazállapotba ment át, de még ezután is hosszú idő

dnek kellett eltelni, míg az első szilárd földkéreg kialakulhatott. Az ős
légkör összetétele sokban eltért a maitól. Sűrűbb és vastagabb volt a mai
nál s ezért nyomása igen nagy volt. Nagymennyiségű vízpárán kívül 
sokféle sószerű vegyületet tartalmazott. A földkérget alkotó kőzetek rossz 
hővezetőek s ennek következtében a légkör mindinkább mentesült a Föld 
belső melegének befolyásától. A légkörben lévő ainyagok lecsapódása 
tovább tartott, a légkör ritkult, s egyre hasonlóbbá vált összetétele a 
maihoz. Folyékony víz azonban még mindig nem volt a Földön! Hosszú

Hajnalkor*! < - Ó k o r - ---------- — > [ *— Közé  p k o r — » kor

1- ábra. A jégkor éghajlatváltozásai. G jeges, JG enyhe szakasz■ (A jobboldali 
számok azt jelzik, hogy mennyivel volt az állandó hó határa a megjelelő 

korszakokban a máinál (0) alacsonyabban, illetőleg magasabban.)

idei hülésnek kellett lejátszódnia, hojgy a légköri pára lecsapódhassék, s 
megöntözze az addig víztelen, sivár Földet. Az első csapadékhullások 
hatalmas meinnyiségű csapadékot szolgáltathattak. Eleinte a csapadék 
gyorsan újra elpárolgott a felszín magas hőmérséklete következtében, 
később a földkérek lehűlése odáig jutott, hogy többé nem párologtatta el 
a vizet, s az a földkéreg mélyedéseit birtokba vehette, létrehozva az első 
óceánokat. A víz lecsapódása adta meg az élővilág kialakulásának nél
külözhetetlen alapját. A tenger térhódításával az éghajlat tovább válto
zott. A légkör hőátbocsátóbbá vált, a felhőtömegek alacsonyabban helyez
kedhetnek el, miint eddig. A lehűléssel kapcsolatos az is, hogy a tenger
víz szénsav-tartalma megnövekszik, ami annál is fontosabb, minthogy a 
szervezeteknek mindenkori építőköve a szén.

Az élet megjelenése döntő esemény volt a légkör további sorsára is. 
A növényzet szénsavat fogyaszt és oxigént termel. Ezzel a légkör össze
tételét megváltoztatja.

Folytassuk hát utunkat a földtörténetben s nyomozzuk az »élet« és 
éghajlat folytonos egymásrahatását. Első állomásunk Földünk »hajnal- 
kora«. Az őstengereket csupán baktériumok és moszatok népesítették be. 
A kőzetképződményekben Finnország, Norvégia, Szibéria, Kína, Ausztrá
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lia és Amerika területén erős lehűlések, eljegesedések nyomai mutatkoz- 
inak. Ezzel szemben a Föld más részein száraz, meleg éghajlat uralko
dott s e területeken sivatagok alakultak ki. Az évszakok váltakozásáról 
keveset tudunk, s csak Skandinávia területén tudták a tél és nyár váltako
zását kimutatni.

A »hajnalkor«-t a földtörténeti »ókor« követte. Ennek elejét erős 
lehűlés jellemzi, vége felé azonban einyhére változik az éghajlat. A me
legedés következtében a jégtakarók a sarkok felé húzódtak vissza, a pára- 
tartalom megnövekedett, hatalmas esőzések keletkeztek. Mindennek hatá
sára a növényvilág hatalmas fejlődést tett meg. A moszatok már koráb
ban a szárazföldre költöztek, így utódaik most végleg hatalmukba kerítik 
a szárazulatokat. A gyakori csapadék hatására a tengerpartokon tekin
télyes lápok képződnek, ezekben a mai páfrányok, zsurlók, korpafűfélék 
hatalmastestű, fanagyságú ősei tenyésznek. Ezek elhalnak, később a Föld 
mélyébe süllyednek, kitűnő minőségű szenek képződnek belőlük. Ezen 
időszak (»kőszénkor«) alatt keletkeztek a Szovjetunió, Belgium, Szilé
zia, Kína értékes széntelepei.

A földtörténetnek aránylag kevéssé ismert »sötét ókorát« a 
»középkor« sokkal színesebb világa váltja fel. Ennek az időszaknak az.

2. ábra. Az egész földtörténtet folyamán lezajlóit éghajlatváltozások.

éghajlata meglehetősen egyenletesnek mondható, ami az élővilág további 
fejlődéséinek is jól kedvezett. Ez szépen megmutatkozik a növény- és 
állatország nagy előrehaladásában. Az »ókorban« főleg rákok, kagylók, 
csigák és egyéb puhatestűek, valamint halak uralkodnak. Most fontos 
szerephez jutnak a csúszómászók, némelyikük hatalmas testméreteket ér 
el. Fellépnek' a madarak ősei. Ugyancsak ez az enyheéghajlatú korszak 
csiholja ki a fejlődés során a legmagasabbrendű állatcsoportnak, az 
emlősöknek megjelenését. E korban csapadékban sem lehetett hiány, 
ugyanis — pl. hazánkban is — e korban, hasonlóan a »kőszéinkorszak«- 
hoz, széntelepek keletkeztek (Mecsek-hegység, Ajka).

A földtörténeti »középkor« vége aztán új időszaknak, az »újkornak« 
nyitja meg kapuit. A középkori enyhe éghajlat eleinte tovább tart, 
hazánkban sokfelé széntelepek keletkeznek, jeléül a dús növényi tenyé
szetnek (Tata, Esztergom vidéke, Pilis, Salgótarján, Borsod stb.). A sark
vidékeken majdnem olyan volt a hőmérséklet, mint most hazánkban. De az 
újkor elejének enyhe éghajlatát idővel lassú lehűlés váltotta fel. A sarkvidé
kek jégvilága messze délre terjeszkedett s még az el nem jegesedett terü
leteken is a magashegységeket zord klíma kerítette hatalmába. Európa 
északi és középső részén hatalmas jégtakaró alakult ki, még az Alpok 
déli lábain is jégárakat találunk. Hazánkat, Franciaország és a Szovjet- 
únió déli részeit azonban már megkímélte a jég. Sokáig vitatkoztak azon, 
vájjon az éghajlat a »jégkor« folyamán állandóan zord volt-e„



44 *

vagy a hideg időszakokat, enyhébb korszakok váltogatták-e. Ma már a 
vita az utóbbi elgondolás javára eldőlt. Ezen kor éghajlatának megrajzo
lásában egyébként a növény- és állatvilág tanulmányozásájn kívül nagy 
segítséget nyújtottak csillagászati számítások is. Ezekből kiadódott, 
hogy az éghajlat zoídsága és a jégtakaró elterjedése nem volt az egész 
jégkorszak folyamán azonos, hanem zord periódusok (ú. n. glaciálisok) 
és enyhébb klímájú időszakok (interglaciáiisok) váltakoztak. Utóbbiak
ban az éghajlat a mainál is enyhébb volt. Mivel a növénytakaró az 
éghajlat hü kifejezője, a növényzet e korból való maradványai az 
éghajlatváltozásokat szépen igazolják (1. ábra).

A jégvilág elmúlása, a jégtakaró elolvadása mintegy 10.000 évvel 
ezelőtt következett be. Ezzel beköszöntött a földtani »jelenkor«, amely 
ma is tart. A jégkor utáni időszakot kezdetben a melegkedvelő élőfajok 
hiánya, illetőleg egészen alárendelt szerepe jellemzi; ez a hideg éghajlat 
egyúttal száraz is volt. Ezt a klímát a fenyő és a nyír kedveli leginkább 
s e két uralkodó növénytakaró alapján »fenyő- és nyírkorinak« nevezzük 
a jégkorszak, utáni időszakot. Később hirtelen melegre változik az 
éghajlat és hatalmas tömegekben lépnek fel a mogyoróerdők. A mogyoró 
nagy fényigényű cserje, s ma különösen erdőszéleken nő uralkodólag. 
Ebben a korban tehát hiányoztak a több csapadékot igénylő fák, mint pl. 
a bükk. A melegkedvelő és nagy szélsőségeket, szárazságot elviselő fák 
alkotta erdők hatalmas területeket foglaltak el. Idővel a száraz, meleg 
éghajlat csapadékossá vált, kiegyenlítődtek a szélsőségek. A megválto
zott éghajlat megint új növénytakaróval ajándékozta meg Földünket. 
A mogyorót mind nagyobb százalékban kiszorítja a tölgy, később helyét 
átadja a bükknek. A szélsőséges éghajlat kiegyenlítődése tovább tart, az 
éghajlati övék egyre hasonlóbbá válnak a jelenlegiekhez. Ez a .folyamat 
lehűléssel és bő csapadékkal kellett, hogy együttjárjon. A továbbiak már 
nem hoztak lényegesebb változást, a hőmérsékletiingadozás többé- 
kevésbbé befejeződött, a csapadékmennyiség azonban továbbra is bőséges 
maradt, sőt valamivel emelkedett is. E korban alakult ki a növényzet 
mai jellege.

A jelenkori éghajlat kialakulásának egyre fontosabb tényezőjévé 
válik az ember. Mocsarakat csapol le, tengerszorosokat átvág, öntöző
csatornákat, víztárolókat létesít, erdősít: ez mind az éghajlatot módo
sítja az emberi boldogulás érdekében.

Mindannyian hallottunk a Szovjetúnióban folyó hatalmas arányú erdősí
tési munkálatokról. Az ötéves tervvel kapcsolatban Alföldünk fásítása is 
az éghajlat befolyásolását fogja szolgálni annyiban, hogy a szél erejét 
megtöri és ezzel a talaj kiszáradását nagyon csökkenti. Ezenkívül az 
erdő a lehullott csapadék megkötésére kiválóan alkalmas, különösen a . 
csapadékszegémy vidékeken.

Nem kevésbbé fontos a csatornázás kérdése sem. A felsoroltakon 
kívül még sok más tevékenységével igyekszik az ember arra, hogy az 
életre annyira nagyhatású éghajlat irányítását kezébe vehesse.

Dr. Ungár Tibor és Dobos Irma

Teljes ívű téli szivárvány Soltvadkerten.
Dr. Eifert József egyetemi tanársegéd kö
zölte velünk 1949 december 27-én délután 
végzett szivárványmegfigyelését, midőn 
napnyugtakor Soltvadkerten szélcsendes

időben teljes szivárvány volt látható. A 
megfigyelés helyén csak félórával előbb 
volt eső, az esőfüggőny tehát nyilván
valóig délnyugat felől északkelet felé, 
vagy ehhez közeli irányban lassan vonult 
tova.



(

A szél munkája a hótakarón: hófúvási rajzok. Kelenföld, 1940. február 21. 
(Fábián Tibor felvétele.)

Hótömegek a budapesti Dunaparton.
A múlt évtized elejének egyik havas telén készült kép (valószínűleg 19.39/1940-ből).

(Villány Pál felvétele.)
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Az Időjárás legutóbbi számában közöltük ifj. Xántus János cikkét a Kolozsvár 
melletti Scárisorai jégbarlangról. Most abban a helyzetben vagyunk, hogy erről 
a rendkívül érdekes barlangtani feltárásról képen is beszámolhatunk. A felvé
telen jól láthatók a 18 méter magas jégfalban lévő sávok; ezek a jégkorszak 

utáni idők éghajlati változásainak tanúi.
(Serhan és Conian felvétele, ifj. dr. Xántus János gyűjteményéből.)



Az irsai csapadékmérő állomás észlelőjének ötletes 
hóvastagság-mérésj módszere

A csapadékmérési útmutatás 10/b pontja útbaigazítást ad a földön fekvő 
hóréteg vastagságának megmérésére, szószerint így: » . .. A hómagasság mérésére 
egy cm osztású lécet használunk, mégpedig olymódon, hogy merőlegesen leszúr-’ 
juk a talajt borító havon keresztül egészen a föld színéig és leolvassuk, hogy 
a hó a mérőléc hányadik centiméterét takarja e l . . .«

Az útmutatásnak sem ez az idézett mondata, sem egyéb részei nem adnak 
részletes útbaigazítást1 a) mérőléc anyagára, elkészítési módjára és', a mérés 
pontos elvégzésére vonatkozóan. De nincs is erre szükség, ha a mérés célját 
vesszük figyelembe: fel kell jegyezni a földön fekvő hóréteg vastagságát egész 
centiméterekben. Ennek a kívánságnak könnyű eleget tenni bármilyen, tartós 
anyagból készült, kezdetleges cm-beosztású mérőléccel is. De az az észlelő, aki 
tudatában van annak, hogy megfigyelési adatai tudományos célokat szolgálnak,, 
alapok további számításokhoz, következtetésekhez, az nem elégszik meg az.

-wemvastag hótakaró
a régi mérési módszerrel mérve az irsai észlelő módszerével mérve-.

(egyenetlen talajon)

útmutatás szűkszavú utasításaival, hanem igyekszik! őket a pontos; mérés és 
adatszolgáltatás érdekében, az; észlelői gyakorlatban szerzett tapasztalataival, 
találékonyságával kibővíteni. Ezt láttuk az irsai csapadékmérőállomás észlelő
jénél, Hegyi László gátőrnél is. A mérőlécet normál méretű fenyőfalécből készí
tette s a cm-beosztást a lécbe beégette. Ezáltal a beosztás tartóssá vált (az égés
okozta bemélyedés révén) és jól látható lett (az égetés helyén a léc feketén 
elszenesedett). így nagyon jó hómérőlécet kapott, de általában a többi csapadék- 
mérőállomáson is jól használható, más és más módon elkészített léceket láttunk. 
Hegyi László munkatársunk ötletessége a továbbiakban a mérésnél nyilvánult 
meg.

A konyhakertben elhelyezett esőmérő körül szokta mérni a hó vastagságát. 
Észrevette, hogy csaknem teljesen sík felületű hótakaró vastagsága 3—4 helyen 
végzett mérés tanúsága szerint más és más volt. A mérések közepelésével (értve 
ezalatt azt a műveletet, amikor az egyes mérések számadatait összegezzük és. 
ezt az összeget elosztjuk a mérések számával; az így nyert értéket középérték
nek vagy röviden középnek nevezzük), jól megközelítette ugyan a hótakaró 
tényleges vastagságát, de egészen megnyugtató eredményt még így sem kapott. 
Egy kis gondolkodás után az elmúlt telek egyikének beállta előtt az ábrán fel
tüntetett módon (lásd az ábra jobboldalát), több mérőlécet szúrt be a földbe 
az esőmérö körül, ügyelve arra, Jiogy a lécek V)\ ,(centiméteres pontja a talaj, 
szintjével egybeessék. Az első havazás után most már nyugodtan vehette
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a hótakaró vastagságának valódi adatául az ősszel földbe szúrt mérőlécről 
leolvasott cm-értékeket, mert tudta, hogy azoknak 0 pontjai a talaj tényleges 
szintjével egyvonalban vannak. így elkerülte azt, hogy a hó alatt láthatatlanul 
megbúvó iögök vagy mélyedések a vtalálomra leszúrt mérőléc adatát néhány 
centiméterrel csökkentsék vagy növeljék, (lásd az ábra baloldalát) s ezáltal 
hamis hóvastagsági adatokat kapjunk.

Ha minden észlelő, akinek az időjárásmegfigyelés szívügye, irsai kartár- 
sának jötletességével végzi munkáját, akkor a Meteorológiai ‘Intézet is mindig 
jobb és jobb, a valóságot híven tükröző adatokat szolgáltathat hazánk változa
tos, kisebb területeken (belül is nagy különbségeket felmutató éghajlatáról.

Dr. KÉRI MENYHÉRT

A METEOROLÓGIAI INTÉZET KÖZLEMÉNYEI |

Szirmai Ervin az Intézet igazgatóhelyettese
Szirmai Ervin földmívelésügyi minisztériumi osztályvezetőt a Mező- 

gazdasági Tudományos Központ elnöke intézeti titkárrá nevezte ki a 
Meteorológiai Intézethez és egyúttal megbízta az igazgatóhelyettesi teen
dők ellátásával. Szirmai Ervin még a múlt esztendő végén elfoglalta új 
hivatalát az Intézetben.

Dr. Zách Alfréd elnyerte a Kiváló Munkáért kitüntetést
Dr. Zách Alfréd osztálymeteorológus, az Intézet Időjelző Osztályá

nak vezetője, nagy odaadással és rátermettséggel végzett munkájáért a 
Kiváló Munkáért kitüntetésben részesült. Személyében az Intézetnek már 
második tagja került az élmunkások sorába. Nem véletlen, hogy az új 
kiváló munkás ugyanannak a rendkívüli nehéz és felőrlő munkát végző 
szolgálati ágnak a köréből kerül ki, amelynek keretében két esztendővel 
ezelőtt Tóth Géza igazgató annakidején ezt a kitüntetést megszerezte. 
Az élmunkásjelvény és oklevél átadása január 18-án ünnepélyes szak- 
szervezeti ülés keretében történt meg. *

Az idei télen új alapokon megindult a hósürgönyző
szolgálat

A mind szélesebb néprétegek részéről megnyilvánuló érdeklődés kielégítésére 
a Meteorológiai Intézet megszervezte a hósürgönyző-szolgálatot. Ennek a szol
gálatnak az a célja, hogy tájékozódhassunk és ennek alapján másokat tájékoz
tathassunk a hegyeinken uralkodó hóviszonyokról. Jelenlegi csapadékmérő és 
sürgönyző hálózatunk ugyanis elsősorban mezőgazdasági és vízgazdálkodási 
szempontok szerint van felállítva és emiatt éppen egyes télisportokra legalkal
masabb hegyvidéki területekről csak hiányos adatokat kapunk. Ezért vált szük
ségessé a rendes,- naponként táviratozó csapadéksürgönyző-hálózaton kívül egy 
külön hójelentő-hálózat kiépítése.

A Főváros környékéről a Budapest Hegyvidéki Erdőgazdasági NV. közegei 
gyűjtik össze a hóadatokat és jelentik telefonon a nagybudapesti erdőgondnok-
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ságnak, ahonnan mi is távbeszélő útján szerezzük meg. Következő helyekről 
kapunk ilymódon jelentést:

1 . Csúcshegy 445 m észlelő: Láng János vdker. vezető
2. Nagykevély 535 m észlelő: Madas László erdőmérnök
3. Piliscsaba kb. 300 m észlelő: Rétfalvi Károly vdker. v.
4. Nagykovácsi 551 m észlelő: Madas László erdőmérnök
5. Budakeszi kb. 300 m észlelő: Kozma László erdőmérnök
6. Makkos-Mária 340 m észlelő: Kovács József vdk. v.
7. Bia kb. 200 m észlelő: Buzer Antal vdker, vez.

A begyűjtést és ellenőrzést a nagybudapesti erdőgondnokságon Kopácsy Imre 
íőerdőmérnök végzi.

Távirati úton a következő állomásokról érkezik jelentés:

A Bükkhegységben lévő állomások megszervezésénél tevékenyen résztvett Szabó Gyula tanár kartársunk, diósgyőrvasgyári észlelő.
Jelenleg állomásaink hetenként kétszer jelentenek, több-kevesebb rendszeres

séggel. Ez a hálózat nem tekinthető véglegesnek. Tervbevettük újabb állomások 
bekitatását és a lehetőségekhez képest a jelentések számának szaporítását. Ez az 
utóbbi azonban helyenként igen nagy nehézségeket okoz, minthogy egyes mene
dékházak telefonnal felszerelve még nincsenek és így az észlelőnek 3—4 km-t 
kell gyalogolnia a legközelebbi postáig.

A nehézségek ellenére is az állomások meglehetősen jól működnek. Észle
lőinket dicséret és köszönet illeti meg, hogy sokszor fáradságos munkájukat 
önzetlenül teljesítik.

D r. O zora i Z o ltá n  ■

Színes halo-jelenség Szegeden. Rtpá6y 
Zoltán, a Meteorológiai Intézet egyik szer 
gedi észlelője, január 31-én délután 14 óra 
45 perckor érdekes légköri fénytüneményt 
figyelt meg. Az egész égboltot beborító

i d v n a u  u i  a huvciA cz,u  <x\íu iiia su tv iu i ciiv.ez/itv jc ic m c a .

1. Nagyszénás 551 m észlelő: Molnár Dávid gondnok
2. Kevélynyereg 415 m észlelő: Schwarzenfeld Mórné gondnok
3. Klastrompuszta 360 m észlelő: Pozsonyi László gondnok
4. Nagyvillám 370 m észlelő: Bergmann Károly gondnok
5. Dobogókő 698 m észlelő: Kökény László gondnok
6. Esztergom-Vaskapu 406 m észlelő: Kaszás Károly gondnok
7. Törökmező 250 m észlelő: Horváth Lajos gondnok
8. Kisinóc 370 m észlelő: Draxler Ferenc gondnokß. ^algó-menedékház 500 m észlelő: Szegedi Pál gondnok

10. Ágasvár 745 m észlelő: Bihari István erdész
11. Bükkszentkereszt 600 m észlelő: Halász Béla gondnok
12. Hollóstető 745 m észlelő: Szabó Barnabás erdész
13. Szentlélek 710 m észlelő: Schmidt Mátyás gondnok
14. Bánkút 880 m észlelő: Jónás Eszter
15. Lillafüred 304 m észlelő: Mály Ferenc főgépész
16. Diósgyőr-vasgyár 150 m észlelő: Szabó Gyula tanár
17. Hatvan F. turistaház

(Sopron) 265 m észlelő: Pécsi János gondnok

Cirrostratus és Cirrus densus felhőzetben 
22°-os Nap-halo jelent meg igen szép, 
erős színképi ívekkel.

Dr. A. L.



48

Meteorológiai dokumentáció
Az Országos Találmányi Hivatal egyik roppant fontos feladatköre abból áll,, 

bogy az egész külföldi tudományos irodalomról dokumentációs összeállítást 
készít a hivatal fennhatósága alatt álló nagyszabású külön szerv, az Országos 
Dokumentációs Központ útján.

Az Országos Dokumentációs Központ négy párhuzamosan működő központra 
tagozódik, amelyek1 közül három Itérmészettu dóm anyós és műszaki irányú 
(Mezőgazdasági, Műszaki és Orvosi Dokumentációs Központ), a negyedik a tár
sadalmi és közgazdasági tudományokkal foglalkozik. Mindegyik ddkumentációs 
Központ nagyszámú albizottság útján végzi el a reá váró igen nagyszabású fel
adatot. Még az albizottságok is nemcsak egy-egy tudománynak, hanem egy egész 
tudománycsoportnak az irodalmát dolgozzák fel. Éppen ezért a meteorológiai 
kutatás (hatalmas irodalmi anyaga ellenére is) nem kaphatott külön albizottsá
got, ellenben a dokumentációs szervezeten belül két olyan albizottság van, amely 
a meteorológiai dokumentáció ellátására* illetékes. Az egyik a Mezőgazdasági 
Dokumentációs Központ keretében működő »Agrochémiai, Talajtani, Öntözési és 
Meteorológiai Albizottság«, a másik a Műszaki Dokumentációs Központ kereté
ben már régebben fennálló »Földtani és Hidrológiai Albizottság«. Természete
sen ezek az albizottságok nemcsak a meteorológia öntözésügyi, illetőleg hidro- 
logóiai vonatkozású irodalmi anyagát kívánják feldolgoztatni, hanem az első 
albizottság a meteorológiai irodalom minden olyan termékét, amely mezőgaz
dasági szempontból jelentős, a másik pedig minden olyan külföldön megjelent 
meteorológiai közleményt, amely műszakilag fontos. Tekintve a meteorológia 
számtalan alkalmazási körét, úgy a mezőgazdaságban, mint a műszaki tevékeny
ség legkülönfélébb ágaiban, mindkét dokumentáció ellátása hatalmas feladatot 
jelent. Ez tette szükségessé azt, hogy mind a két albizottság meghívta az Orszá
gos Meteorológiai Intézet állandó képviselőjét a maga tagjai közé. A roppant 
bőséges külföldi meteorológiai irodalom rendszeresen folyó dokumentációs fel
dolgozása min ! a két irányból megindult és a dokumentációs központok kartoték
lapjaira rövidesen már jelentékeny számú meteorológiai dolgozat tartalmi kivo
nata fog összegyűlni. A dokumentációs központok a legáltalánosabb érdekű 
kivonatokat saját folyóirataik útján nyomtatásban hozzák nyilvánosságra. 
A szűkebb szakkörök érdeklődésére számottartó anyag pedig kartotékgyüjtemé- 
nyek alakjában fogja szolgálni a hazai tudományos életet és a tudomány gyakor
lati alkalmazásait.

Dr. A.

Kérelem az Időjárás cikkíróihoz
Az államosított nyomdák .szabályai értelmében a jövőben csak 

köninyen olvasható, írógépeit kéziratokat van módunkban közlésre elfo
gadni. Kérjük tisztelt munkatársainkat, hogy jól látható gépírássa lbeto l
dásoktól mentesen írt kéziratokat küldjenek, amely az előírt 3 ujjnyi 
margóval készült. A kézirat benyújtása után szerzői szövegváltoztatáso
kat csak a szerző költségére fogadhatunk el. Minthogy az Időjárásban a 
meteorológia gyakorlati feladatainak fejlődéséből folyólag sok fontos köz
leményt kell közrebocsátanunk, — amire a folyóirat jelenlegi lényegesen 
inegnövekedett terjedelme is már-már elégtelennek bizonyul, azért — 
kérjük a szerzőket, hogy írásaikat tömören fogalmazzák meg és a mellé
kesebb részletekre ne terjeszkedjenek ki.
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A LÉGKÖRTANI FELSŐOKTATÁS KÉRDÉSE

Meteorológia a műszaki felsőoktatásban
Nehezen tudnánk még egy olyan tudományt megjelölni, amely az ember 

életének és a Földön kifejtett tevékenységének minden egyes részletével olyan 
szoros kapcsolatban állna, mint a meteorológia. Ennek az a magyarázata, hogy 
a meteorológia környezeti adottságaink \ nélkülözhetetlen és legváltozatosabb 
elemével: a levegővel és ennek fizikai folyamataival foglalkozik.

Nem véletlen, hogy a technikai tudományok gyors fejlődése s ezzel együtt a 
civilizáció gyors emelkedése a Földnek nem azokon a tájain ment végbe leg
intenzívebb mértékben, ahol a természet az ember életszükségleteit bő$éges,en 
kielégítette, de nem is ott, ahol a környezet a legkedvezőtlenebb életlehetősége
ket nyújtotta. A technikai tudományok fejlődésének két olyan alapvető feltétele 
van, amelyek mindegyike a környezeti adottságokkal szoros kapcsolatban áll. 
Az egyik az. hogy szükséges legyen dolgozni az emberi élet fenntartása érdeké
ben, a másik pedig, hogy érdemes legyen a munkamódszereket tökéletesíteni, 
jobb életlehetőségek megteremtése céljából. A Föld legkedvezőbb életlehetőségeket 
nyújtó területein, pl. a trópusok gazdag növényzetű övében, bizonyos alacsony 
fokon túl nem volt szükséges a munka az élet fenntartásához. A legkedvezőt
lenebb környezetben, pl. a sarki tájakon ezzel szemben ’ szükség volt ugyan 
nagyobb arányú munkára az élet fenntartása érdekében, de a munkamódszereket 
bizonyos fokon túl nem volt érdemes fejleszteni, mert az alacsony életszínvonalat 
ez már csak jelentéktelen mértékben emelte volna.

Ezért a civilizáció melegágya a mérsékelt égövben feküdt, ahol .szükséges 
volt a munka az élet fenntartására, a munkamódszerek fejlesztése pedig gaz
daságos eredményeket Ígért. Ugyanez a magyarázata az ókor nagy öntözéses 
kultúráinak (Mezopotámia, Egyiptom).

A környezet különböző tényezőin keresztül az ember technikai és gazdasági 
fejlődését tehát elősegítheti, de hátráltathatja is. A környezeti tényezők egyik 
nagy esc portját a légköri jelenségek alkotják, amelyek egyéb környezeti ténye
zőkhöz hasonlítva nagy mértékben változatosak s hatásuk alól az ember leg- 
kevésbbé vonhatja ki- magát. A meteorológia tehát, mint környezetünk legjelen
tékenyebb tényezőjének, a légköri jelenségeknek tudománya, szoros kapcsolatban 
var. mindennapi életünkkel, munkánkkal, munkateljesítményeinkkel. Ilyenformán 
a gyakorlati' tudományok meteorológiai vonatkozásai elvitathatatlanok. Éppen 
ezért a műszaki oktatás sem lenne teljes a meteorológia tanítása nélkül.

A meteorológia technikai irányú tanításánál először is általános és átfogó 
képet kell adnunk a légköri jelenségekről. Ebbe az általános képbe illeszkednek 
be azok a különleges fejezetek, amelyek a meteorológia technikai vonatkozásait 
tárgyalják. Általános meteorológiai szemlélet nélkül ezek mozaikszerű ismeret
halmazt alkotnának, amelynek hiányoznék az összefogó, egységes váza. A hall
gatóság előképzettsége lehetővé teszi, hogy ezt az általános alapot a fizika nyel
vén ismertesse az előadó, amely a meteorológia egyetlen lehetséges előadásmódja, 
lévén a meteorológia a légkör fizikai jelenségeiről szóló tudomány.

A meteorológia technikai vonatkozásai három csoportra oszthatók. Az egyik 
a technikai, ipari munkában foglalkoztatott emberre, a munkásra, a másik a 
munka sorári felhasznált eszközökre, megmunkálandó és megmunkált anyagr’a, 
a harmadik a légkör által szolgáltatott hasznos és káros energiákra vonatkozik. 
Mindhárom kérdéscsoportnak időjárási és éghajlati vonatkozásai vannak.

4
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Az első csoport kérdései átnyúlnak az egészségügyi meteorológia területére s 
az időjárás oldalán magukba foglalják az egyes időjárási elemek hatásiát a 
dolgozó emberre (sugárzások, hő, párolgás, szellőzés, frontérzékenység, villám- 
csapás stb.). Éghajlati vonatkozásai pedig kiterjednek a munkahelyek mikro
klímájára (szabad területek, nagy csarnokok, műhelyek környezeti éghajlata). 
Ehhez a területhez tartoznak a mesterségesen szabályozható környezeti éghajlat 
kérdései is.

A technikában felhasznált megmunkálandó és megmunkált anyag meteoroló
giai vonatkozásai a technikai meteorológiának legváltozatosabb fejezetébe tartoz
nak A mezőgazdaság gépesítése például megkívánja a talaj állapotát befolyásoló 
meteorológiai folyamatok részletekbe menő ismeretét. Ide tartoznak a talaj 
sugárzási tulajdonságai (elnyelőképesség, kisugárzás), a talaj hőháztartásának 
(hővezetőképesség, fajhő) kérdései, a hőháztartás tényezőinek mesterséges meg
változtatása, a fagyás folyamata a talajban, a talaj vízháztartása (elfolyás, 
elpárolgás, beszivárgás, földalatti harmatképződés), a napsugárzás, a szél és a 
víz hatása a talaj átalakulásában, stb. A talajban lévő kicsiny pórusok és üregek, 
amelyek a szabad légkörrel összeköttetésben vannak, a meteorológia érdeklődési 
körét kiterjesztik a talaj alatti légrétegekre is. Azok a jelenségek, amelyek ezek
ben a bizonyos mértékig zárt és ezért nehezen légjárható üregekben végbemen- 
nek, a meteorológia különleges fejezetébe tartoznak.

A műszaki munka egyéb területein is jelentős szerepe van a meteorológiai 
jelenségeknek. Nincs olyan időjárási elem, amelynek hatása a technika valamely 
ágában meg ne mutatkoznék. így a sugárzás a levegő hőmérsékletével együtt 
a szabadban elhelyezett tárgyak méretezésénél el nem hanyagolható tényező s 
együttesen határozzák meg a testek hőokozta térfogatváltozásait. Mindkettő fon
tos tényező az építőiparban: hatásuk nemcsak a méretezésnél veendő figyelembe, 
hanem a lakóhelyiségék alkalmas elhelyezésinél is. A szél szárító hatása mel
lett jelentős nyomóerőt is kifejt s ezen keresztül a technikában ugyancsak 
jelentős időjárási elem (magasépítés). A levegő nedvessége a szabadban elhelye
zett higrosr.kópos anyagok szempontjából fontos elem, nemkülönben, mint a 
rozsdaképződés egyik tényezője figyelemreméltó. A csapadék vízierőművek építé
sénél s a nyerhető energia számbavételénél, vízlevezető csatornák méretezésénél 
nélkülözhetetlen időjárási tényező. A hó, ónoseső, zúzmara a szabadban elhelye
zett tárgyakon hatalmas teherként gyűlhetnek össze és súlyukat ezek méretezésénél 
ugyancsak figyelembe kell venni (távvezetékek). A rádiótechnikában a légköri 
elektromos jelenségek játszanak fontos szerepet. Külön fejezetet érdemelnek a 
repülőtechnika meteorológiai kérdései. Ezen a területen az időjárás különös 
fontosságú, mert nincsen olyan időjárási elem, amelyet a repülőgép ^szerkesz
tésénél figyelmen kívül lehetne hagyni. A haditechnikában az időjárás előrejelzé
sén kívül nagy szerepet kapnak a ballisztika területén a magassági légállapot
mérések, amelyek a meteorológia legmodernebb fejezetébe tartoznak.

Végül az időjárás, mint energiaforrás is figyelemreméltó. Itt nemcsak |p 
Napra, a szélre és a vízre kell gondolnunk, gyakran bonyolult termodinamikai 
gépezetként jelentkeznek a légkör energiaforrásai, amelyek nagyságrendjük 
révén föltétlenül helyet követelnek maguknak a technika területén (bányák 
szellőzése, a légkör látens hője, stb.). Ezek a kérdések az előbbiekhez hasonlóan 
mind az időjárás, mind az éghajlat szemszögéből tárgyalandók. A mezőgazda- 
sági fagykárok meteorológiája például két részből áll. A fagyhelyzet kialakulása, 
a fagyot akadályozó és elősegítő légköri folyamatok, a fagykárok leírása, a 
fagyok elleni védekező eljárások az időjárástan keretébe tartoznak, míg a fagy 
gyakoriságának számítása, a fagyveszélyes területek kijelölése éghajlattani fel
adatok. Ugyanígy a szélnyomás számítása, a szélkárok leírása az időjárástanba
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tartoznak, de a légáramlás figyelembevétele erőművek lakótelepeinek és füstölő 
berendezéseinek elhelyezésénél éghajlattani feladat.

Rövid cikk keretében lehetetlen kimerítően tárgyalni a meteorológia műszaki 
kérdéseit. Ebbó'l a rövid összefoglalásból is látható, hogy a meteorológia a gaz
dag műszaki vonatkozások kimerítésével a technikai felsőoktatás fontos tantár
gyává válik.

Dr. Bell Béla

Az Időjárás multévi november—decemberi számában a 391. oldalon! közzétettük a 
hazai egyetemek őszi félévében tartott meteorológiai előadások jegyzékét, megjegyezve, 
hogy a szegedi egyetemről lapzártáig a bekért adatok inem érkeztek meg. Lapzárta 
után szerzett értesülés alapján pótlólag közöljük, hogy a Szegedi Tudományegyetem 
Természettudományi Karán az I. félévben a következő két meteorológiai tárgy került 
előadásra: Dr. Wagner Richárd egyetemi m. tanár: 1. A földfelszín éghajlati képe 
(heti 2 óra); 2. Éghajlattani gyakorlatok (heti 2 óra).

I R O D A L O M  |

a) B e l f ö l d i ;

FEHÉR LAJOS: ÖT HÉT A VILÁG LEGFEJLETTEBB MEZŐGAZDASÁ
GÁBAN. (Riportkönyv a magyar parasztküldöttség Szovjetúnióbeli tanul- 
mányútjáról.) DÉFOSz kiadás, Budapest, 1949, 194 oldal.

Riportkönyv ez, amint alcíme is elárulja, de ennek a fajtának a legjavából; 
tanulhat belőle mindenki, aki elfogulatlanul hajlandó egy könyvet végigolvasni. 
Mert, ha ezt a könyvet végigolvassuk, akkor meggyőződünk arról, amit a főcím 
is állít: a Szovetúnió a világ legfejlettebb mezőgazdasági állama. Ez persze 
csak úgy lehetséges, hogy egyszersmind itt találjuk a világ legfejlődőbb és leg
termékenyebb iparát is.

Mi az, ami miatt ezt a könyvet egy meteorológiai szaklap hasábjain ismertet
jük? Az a minden sorából kitűnő tény, hogy ez a fejlett mezőgazdaság fejlődésé
nek, minden szakaszában igénybevette a meteorológia s különösképpen az éghaj
lattan nagy segítséget nyújtó évtizedes megfigyelési anyagát. A micsurini alapo
kon dolgozó szovjet növénynemesítők és honosítok, a Dokucsájev-intézet védő- 
erdősávokat telepítő, a természetet átalakító munkásai, a gigantikus méretű 
öntözőberendezéseket építő szovjet műszaki szakemberek, munkájuk tervezésé
nél és kivitelezésénél egyaránt felhasználták a szovjet föld éghajlatát számok
ban rögzítő meteorológiai adatokat.

A könyv gazdag képanyaga (művészi felvételek, reprodukciói) a tartalommal 
párhuzamosan összeállítva, meggyőzően szemléltetik mindazt, amit a szerző 
élvezetes, lelkes soraiban elmond. Ennek a képanyagnak az élén egy öntözéses 
gazdálkodást folytató kolhoz meteorológiai állomásának képe látható, dokumen
tálva azt, hogy a meteorológiai állomások megfigyelési adatai nélkülözhetetle
nek a tervszerűen gazdálkodó kolhozokban.

Dr. KÉRI MENYHÉRT

Dr. Wagner Richárd: Az éghajlat hatása az Alföld településeire. Alföldi 
Tudományos Gyűjtemény, 3., 1—8., 1948—49.

A dolgozat végigköveti az éghajlati elemek hatását a különféle alföldi 
településekre. Kiindulópontul választja a falusi és városi település megkülön- 
Jböztetésének azt a kritériumát, hogy a falusi lakosság életmódja hűségesen

4*
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követi a geofizikaiig adott két periódus mindegyikét (a napi és az évi perió
dust), amennyiben nyáron, hogy úgy mondjuk, hosszúnappalú és télen rövid- 
nappalú életmódot folytat. A városi életmód ellenben csak a napi periódust 
követi (a városban is az éjszaka a pihenés időszaka, ellenben a munka és 
pihenés időtartama télen és nyáron ugyanaz, vagyis évi periódusa nincsen többé).

Az egyes időjárási elemek hatása másképpen tükröződik a városi, másképp 
a falusi és másképp a tanyai településeken. Szerzőnek minden egyes időjárási 
elemmel kapcsolatban érdekes mondanivalói vannak. Kiemeljük a városi és 
falusi építkezésmódról előadottakat. A falusi építkezésben ma is dívó kis abla
kok nem egyedül csak a szegénységnek, vagy a kulturális elmaradottságnak a 
jelei,, hanem annak kifejezői, hogy a falusi lakosság munkanapját a szabadban 
tölti el, szobájában csak a sötét időszakban tartózkodik, ezért a falusi ablak 
nem annyira világítást szolgál (mint a városi ház ablaka), hanem inkább a 
szellőzésnek az eszköze, erre a célra pedig kisebb és szerényebben elhelyezett 
ablaknyí'lás is elegendő. Természetesen ez nem változtat azon, hogy a lakás
higiénia szempontjai miatt falun is a nagyobb és napos égtáj felé irányított 
ablakok propagálandók.

A szél hatásainak tárgyalásánál érdekes megjegyzés, hogy a kecskémét - 
környéki virágzó szőlő- és gyümölcskultúra tulajdonképpen a széltől hajtott 
homok ellen való védekezésnek a szükségességéből született meg.

A dolgozat bizonyára olyanok közül is sokakban kelti fel az éghajlati 
hatások iránt való érdeklődést, akik egyébként keveset foglalkoznak meteoroló
giai kérdésekkel.*

Dr. Aujeszky László

* Éppen emiatt kénytelenek vagyunk megemlíteni a 6. oldalira becsúszott tolihibát, 
amely szerint a ködöt »a csapadék hatásaként kell felfognunk«. Jól tudjuk, hogy a 
kémiában van, egy olyan szóhasználat, amely »csapadéknak« hívja a cseppekből álló 
szuszpenziót is, amely egy légnemű anyagban cseppfolyósodás útján keletkezik. A 
köd is ilyen szuszpenzió a levegőben, tehát ebben az értelemlbem lehetséges volna 
csapadéknak hívni. A meteorológiába'n azonban szigorúan megkülönböztetjük a szusz- 
pendált kis vízcseppeket a lehulló nagy vízcseppektől és csak iaz utóbbiakat jelöljük 
a csapadék szóval. Nem tartanók kívánatosnak, hogy ez a megkülönböztetés elmosód
jék, mert akkor még nehezebb volna a kezdő hallgatókat rávezetni arra. hogy taf csa 
padékképződést még hatalmas szakadék válasiztja el a felhőnek és a ködnek képző 
désétől. Csapadék cstak kiváltságos felhőkből és kiváltságos ködökből képződik.

b) K ü 1 f ü 1 d i :

Kunic A. V. Szinoptyicseszkaja metyeorologija. A Hidrometeorológiai Intézet 
kiadványa. (Hidrometizdat.) Moszkva, 1947. (328 oldal.)

Kunic A. V. könyve az ő hasonló című tankönyvének alapulvételével készült, 
amely a háború elején, 1941-ben jelent meg és amelyet a hadrakelt sereg légierői
nek időjelző szolgálatához beosztottak tansegédletül használtak.

A háború után a szerző átdolgozta a könyvet annak a tantervnek megfelelően, 
amelyet a Szovjetúnió vízügyi és meteorológiai szolgálatának Főigazgatósága 
a hidrometeorológiai technikusok számára előírt és azoknak az előadásoknak 
tanulságai alapján, amelyeket a moszkvai hidrometeorológiai technikumon tar
tott. Ezeknek a technikumoknak a hallgatói olyan leendő meteorológiai alkalmazot
tak, akik érettséginek megfelelő előképzettségűek és a tudományos kutató meg felső' 
kiképző munka kivételével az időjárási szolgálat keretében fognak tevékenykedni. 
A Szovjetúnióban ezeket »szinoptikus«-oknak hívják.
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Kunic könyve a bevezetésben mindenekelőtt az időjárástan fogalmát és tárgy
körét határozza meg. A szinoptikus-meteorológia szerinte is az időjárással (idő
vel) foglalkozó tudományág. »Időnek hívják a légkör állapotát — írja — a föld 
felszínének egy darabja felett adott időpontban, valamint a légkör állapotának egy
másra következő változásait bizonyos időtartam folyamán«. (A magyar nyelv szó
kincse megengedi, hogy a pillanatnyi légköri állapotok egymásutánját a folyama
tosságai kifejező »időjárás« szóval jelöljük.) Az időjárás meghatározását az át
tekintő (szinoptikus) módszer lényegének az ismertetése követi, azután az időjárási 
szolgálat szervezetét, valamint az időjárásjelentések formáját és tartalmát, meg 
az időszolgálatnál használatos időjárási munkatérképek fajait és jelzéseit veszi 
sorra.

A bevezetésen túl a könyv 3 részre, 15 fejezetre és 77 paragrafusra tagozódik.
Az első részben a szerző 7 fejezetben elosztva a levegőfajtákat és a légköri 

frontokat tárgyalja. Először a levegő vízszintes mozgásának okait (bárikus mező) 
és a mozgás irányitó tényezőinek (gradiens, eltérítőerő. súrlódás) természetét és 
befolyását ismerteti, majd a függélyes légmozgásokra tér át és az állapotváltozás, 
az egyensúlyi viszonyok, a felhőképződés körülményei kerülnek sorra, mindenütt 
exakt fizikai alapon, de felső mennyiségtani ismeretek igénylése nélkül. Ahol ezek 
elől nem lehet kitérni, ott a levezetés gondolatmenetét és a végeredmény magyará
zatát adja. Részletes megvilágítást kap a potenciális, az aequivalens-potenciális, 
a virtuális hőmérséklet, az inverziók számos faja és a magassági légállapotábrá
zolások közül Refsdal emagrammja. Azután következik a levegőfajták kialakulása, 
légtömegek vándorlása, frontok keletkezése, fejlődése, időjárásalakító hatása, vala
mint felismerésük és helyes ábrázolásuk az időjárási térképeken. A frontokat a cik
lonok képződésének, változásának, erősödésének, kimúlásának tárgyalása követi, 
majd a cikloncsaládok létrejöttének és elhelyezkedésének kérdését világítja meg. 
Az anticiklonokkal aránylag röviden foglalkozik, — mint az időjárástani könyvek 
általában — mert azok egyszerűbb, kevésbbé változatos időjárása kevesebb problé
mát vet fel. Az első rész az időjárási térkép elemzésének (analizálásának) a mó
dozataival zárul.

A második rész fejezeteiben (8—10. fejezet) a görgőviharok, zivatarok, köd 
és olyan helyi jelenségek ismertetéseit találjuk, mint trombák (felhőtölcsér, víztől - 
.csér), hóviharok, helyi szelek (főn, bóra stb.). .

A harmadik rész (11 — 15. fejezet) az időjárás előrejelzésének a kérdéseit vizs
gálja, a prognóziskészítés folyamatát világítja még — főleg a talajmenti időjárási 
térkép alapján — és annak segédeszközeit veszi számba. Részletesen kitér a légköri 
frontok vándorlásának és állapotának, valamint a frontokon beálló zavaroknak az 
előrejelzésére. A segédeszközökből az izallobárok, a pilotmérések és a légállapot
mérések tekintetbevételét tárgyalja. Üj fejezetet képez a hasonló tankönyvek eddigi 
tartalmához képest a bárikus topográfia térképeinek mérlegelése a prognózis szá
mára, valamint a magassági szél előrejelzése szempontjából. Természetesen a 
szerző ehhez a topográfiai térképek készítési módját is ismerteti.

A módszerek után az egyes légköri elemek előrejelzésének lehetőségei követ
keznek, majd a ködnek, a hőmérsékleti mélyponthak, a jégbevonatnak az előre
jelzését beszéli meg. Egy fejezet a repülők számára adandó prognózisokkal foglal
kozik. Felsorol példákat is a prognózisok helyes szövegezésére, érinti a prognózi
sok minőségi ellenőrzésének a kérdését is.

A könyv a helyi időjárási előjelek ismertetésével, azoknak Djubjuk A. F. sze
rinti csoportosításával és görgővihar-, zivatar-, záporra mutató előjelek felsorolásá
val zárul.

A függelékben több időjárási térképet találunk egyszínben nyomva, valamint 
.a fő írontális~zónák és a levegőfajtákat kialakító területek térképét januárban és
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júliusban. Az elkerülhetetlen zsúfoltság ellenére a térképek kielégítően áttekint
hetők maradtak.

A szöveg egyes részeinek könnyebb megértését 206 ábra segíti elő. Mint 
ahogy a Szovjetunió tankönyveinél általában szokásos, az egyes fejezetek után kér
dések következnek, melyekkel a megelőző anyag világos megértését, elsajátítását 
ellenőrizni lehet.

Kunic könyve nagy nyeresége a tankönyvirodalomnak, amely a fejlődés erős 
iramában időnként élesen érzi a szükségét a különböző fokozatú összefoglalá
soknak.

A könyv kiválóan megfelel a napi időjelzőszolgálatot végző meteorológussal 
szemben támasztható ^követelményeknek.

A szerző a korszerű irodalmat gonddal tanulmányozta és megállapításait, 
nézeteit az újabb kutatások alapján “közli.

, ' Dr. Hille Alfréd'

ASZÁLYOS VIDÉKEK ERDŐSÍTÉSE A SZOVJETUNIÓBAN. Ezen a címen 
jelent meg a romániai Orosz Könyv kiadásában egy magyarnyelvű ismertetés, 
mely részletes tájékoztatást nyújt az érdeklődők számára a Szovjetúnió erdősítési 
terveiről. Dokucsájev kezdeményező kísérleteitől egészen az 1948-ban törvénybe 
iktatott erdőfüggöny létesítésekig nyomon követhetjük az aszály elleni küzdelem
nek minden olyan fázisát, amely az erdősítéssel s az ezzel kapcsolatos mikro
klíma-változatokkal van összefüggésben.

Különösen érdekesek azok az adatok, amelyek a Román Népköztársaságban 
eddig megvalósított és a jövőben megvalósítandó erdősítési terveket illetik. Az 
első világháború előtt Stanculescu kísérletezett Bucuresti környékén erdőfüggö
nyök létesítésével, majd a második világháború előtt az Erdészeti Kutató Intézet 
végzett ilyen irányú kísérleteket. 1948-ban a Baragan síkságon megkezdték az 
első erdőfüggönysÚvok létesítését. A közeljövőben Dobrogpa sztyepp-jellegű 
területei is erdősítési terv keretében fognak jobb mikroklimatikus adottságokra 
szert tenni.

A kis füzet utolsó fejezete Traian Savulescu értekezését közli »A természet 
erőinek teljes uralásáért« címmel. Ebben kiemeli, hogy a jövőben a Prut hosz- 
szában, a Szeret alsó szakaszának partjain, a Rámnic, Buzau Ialomita, Dámbo- 
vita és Arges folyók partjain keli'erdősávokat létesíteni.

A kis füzet szórakoztatva tanít s jól összefoglalja mindazt, amit a tárgy
ról manapság illik tudni még a nemszakembereknek is.

Dr. Xántus János

• Whiten A. Weather and nerves. Weather, 4, 253—256., 1949,
Szerző mintegy 100 reumás idegfájdalmakban szenvedő betegnek az idő

járással szemben való érzékenységét tanulmányozta. A betegek különféle váro
sokban laknak, fájdalmaik jelentkezéséről írásbeli feljegyzéseket vezetnek. Az 
1948. év folyamán 7 olyan különleges nap volt, amikor a fájdalmak halmozot
tan léptek fel, és 10 olyan nap, amikor a betegek tömegesen észleltek megkönv- 
nyebbüléseket. A 7 kedvezőtlen nap mind előnyomuló enyhe légtömegek érke
zését előzte meg (az ú. n. praefrontális időszakba esett, amely a felsiklási fron
tokat megelőzi). A javulási napok anticiklonos időjáráskor (légköri lesiklófelü- 
letek jelenlétében) léptek fel.

Dr. Aujeszky László•
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Dr. Béli Béla: A légkörkutató napsugár. (Természettudományi Társulat Me
teorológiai Szakosztálya, 1949 dec. 19.)

Dr. Berkes Zoltán: Szaklap szemle. (Ugyanott, dec. 19.)
Dr. Berkes Zoltán: Az éghajlat múltja és jövője. (Ugyanott, jan. 18.)
Koltai Margit: Mikroklimatikus mérések a Vörösvári Völgyben. (Magyar 

Meteorológiai Társaság Agrometeorológiai Szakosztálya, 1950 január 24.)
Dr. Dobosi Zoltán: A mikroklíma és a talajfelszín hőháztartásának össze

függése. (Ugyanott, 1950 január 24.)
Dr. Bacsó Nándor: Éghajlati és atomenergia kihasználása a Szovjetunió

ban. (Magyar-Sfcovjet Társaság kisérletügyi csoportja, január 26.)
Dr. Zách Alfréd: A Davidov-terv időjárási és éghajlati kérdései. (Termé

szettudományi Társulat agronómiái szakosztálya, január 27.)
Dr. Kéri Menyhért: Küzdelem a szárazság ellen. (Természettud. Társulat 

Meteorológiai Szakosztálya, február 15.)

A Mezőgazdasági Tudományos Központ előadóestélye 
az erdészet és mezőgazdaság kapcsolatáról

A Mezőgazdasági Tudományos Központ 1950 január 3-án Dinnyés Lajos 
elnöklete alatt magas tudományos színvonalú aktívát rendezett az erdő- és a 
mezőgazdaság kapcsolatáról. Három tartalmas előadás és nagyszámú hozzászó
lás hangzott el, amelyek anyaga igen nagy részben az erdősítés éghajlati kér
déseivel, elsősorban az erdőnek az éghajlati hatásával, valamint a hazai mező- 
gazdaság legsúlyosabb éghajlati problémáinak erdősítés és fásítás útján való 
enyhítésével foglalkoztak.

A nagyszabású bevezető előadást Jablánczy Sándor minisztériumi főosztály
főnök tartotta »Erdő- és mezőgazdaság viszonya« címen. Áttekintésben ismer
tette ennek a kérdésnek a messzeágazó fejezeteit, nem mulasztva el a fontos 
éghajlattani vonatkozású kérdések megemlítését sem. Utalt az erdő előnyös 
mikroklimatikus hatásaival foglalkozó szovjet kutatásokra. Véleménye szerint az 
igen nagy területeken folyó erdősítések olyan mértékben változtatják meg a 
mikroklímát, hogy azt már makroklimatikus változásnak lehet tekinteni. Tudo
mása szerint a magyar agroklimatológusok már az évi csapadéknak 15—20 
mm-rel való megnövekedését elegendőnek tartanák ahhoz, hogy a mezőgazdasági 
termelés klimatikus kockázati tényezője lényegesen javuljon. Lehetségesnek 
tartja, hogy nagyszabású erdősítéseknek ilyen mikroklimatikus hatása is lehes
sen, de hangoztatta, hogy ez a kérdés még nincsen kellően feltárva.

Madas András, az Erdészeti Lapok szerkesztője »A Szovjetúnió 15 éves fásí
tási terve« címen tartott egy rendkívül világos előadást. Ebben rámutatott arra, 
hogy a Szovjetúnió óriási arányban tervezett szélvédő fásításai elsősorban a keleti 
összetevőjű szelekkel szemben kívánnak védelmet adni. Egyben kiemelte, hogy 
Magyarországon a szélvédő erdőövek más égtájolása mutatkozik indokoltnak.

Roller Kálmán, az Erdészeti Tudományos Intézet igazgatója csaknem egy
órás tartamú, rendkívül nagy irodalmi tanulmányokon alapuló »Mezővédő erdő
sávok« című előadása legnagyobb részben olyan kérdésekkel foglalkozott, ame
lyek az erdészeti meteorológiába, illetőleg az agrofneteorológiába tartoznak.
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A Magyarországon tervezett nagy mezővédő erdősítéseknek is az a céljuk, — 
éppenúgy, mint a Szovjetúniónak számunkra mintaképül szolgáló óriási erdőöv- 
telepítési terveiben — hogy a mezőgazdaság éghajlati nehézségeit enyhítse. 
Roller Kálmán nagy meteorológiai tájékozottsággal egyenként taglalta az erdő
nek a helyi éghajlatra kifejtett hatásait. Nem állította azt (amit egyesek még 
ma is hisznek), hogy az erdő puszta jelenléte lényegesen megnöveli a lehulló 
esőnek a mennyiségét.- Ellenben részletesen kifejtette az erdő egyéb éghajlati 
hatásait, hivatkozva Dan La Cournak, a dán meteorológiai intézet elhunyt igaz
gatójának vizsgálataira, valamint a hazai erdészeti meteorológiai kutatások egy 
részére is fkiemelve Marczell György szeged-királyhalmi vizsgálatainak úttörő 
érdemét és fontos tanulságait). Kiemelte, hogy az évi csapadéknak 15—20 mm- 
rel való megnövelése az aszályos években még alig jelentene segítséget a 
mezőgazdaságnak, mert a hazai gazdálkodás súlyos éghajlati nehézségei nem 
abból származnak, hogy az átlagos csapadékmennyiség volna túl kevés, hanem 
abból, hogy az átlaghoz képest nagy kilengések fordulnak elő az egyes években 
és ezenkívül gyakran a csapadék időbeli eloszlása is nagyon kedvezőtlen.

A hozzászólók közül is többen pendítettek meg meteorológiai kérdéseket 
Aujeszky László kifejtette, hogy az erdősítésnek sokféle meteorológiai hatása 
van, ezek közül azonban messze kiemelkedik az, hogy az erdő a szél sebessé
gét megfékezi. A szovjet meteorológusok ennek fontosságát kellően méltányol
ják, de rendkívüli jelentősége van az erdősávok széltörő hatásának a száraz
sággal küzködő hazai mezőgazdaság szempontjából is. Szélcsendes időben a 
növényzet igen jól viseli el még a nagyon hosszú esőtlen időszakokat is. Ugyan
csak jó aszálytűrést tapasztalunk olyan növényeken, amelyek természetes szél
védelmet élvező mikroklímában élnek. A mezővédő erdősávoknak az a céljuk, 
hogy ezt a védelmet kiterjesszék szántóföldi művelés alatt álló területeink igen 
nagy részére. Ami az erdősávok égtáji irányítását illeti, Magyarországon álta
lában nem a keleti szél ellen kell védelmet nyújtani, hanem — medencében való 
fekvésünknek megfelelően — vidékenként nagyon változnak azok az irányok, 
amelyekből a veszedelmes szárító hatású szél legtöbbször érkezni szokott. Az 
Országos Meteorológiai Intézet ebben a tekintetben pontos útmutatásokat tud 
szolgáltatni, amelyek a részletes telepítési terv elkészítésének egyik alapját kell, 
hogy képezzék. Ezután rámutatott arra, hogy az évi csapadék 15—20 mm-rel 
való megnövelése korántsem oldaná meg a magyar mezőgazdaság legsúlyosabb 
éghajlati kérdését, a szárazságot. A sokévi csapadékösszeg még az ország legszá
razabb vidékén is elegendő volna a mezőgazdasági termelés igényeinek kielégí
téséhez. A nagy károk azonban abból származnak, hogy igen sok olyan év 
van, amelyben a sokéves átlagcsapadéknál sokkal kevesebb hull le: az évi csa
padékhiány nem 15—20 mm, hanem 200—250 mm vagy még ennél is több. 
Ilyen években az erdősítés közvetlenül semmit sem segíthet a mezőgazdaság 
esőhiányán, ellenben közvetve mégis nagy segítséget jelent, mert a meglévő 
kevés csapadékvízzel való sokkal jobb gazdálkodást teszi lehetővé. Végül meg
állapította a hozzászóló, hogy az erdő jelenléte' egymagában még nem okoz a 

-szélellenes oldalon úgynevezett esőárnyékos területet. Ha például egy erdőségnek 
az uralkodó nyugati széllel ellentétes (keleti) oldalán olyan mezőgazdasági 
terület foglal helyet, amelyen kevesebb a csapadék, azt nem az erdő állítólagos 
kedvezőtlen hatásának kell tulajdonítani, mert ennek általánosabb éghajlati okai 
vannak (nagyobb kontinentalitás, kisebb frontgyakoriság, domborzati viszonyok) 
és többnyire éppen a kevesebb csapadék miatt ér véget az erdő az illető éghaj
lati határ mentén. Nézete szerint az erdőnek nemcsak a széloldalon, hanem a 
szélellenes oldalon is csakis kedvező hatásai vannak.

Fekete Zoltán hosszabb és igen sok új szempontot felvető felszólalásában 
is több meteorológiai mozzanat szerepelt. Mindenekelőtt rámutatott arra, hogy



az éghajlatkutatók régebben teljesen elzárkóztak annak a lehetőségétől, hogy az: 
erdő éghajlati hatásai ne csak mikroklimatikus, hanem makroklimatikus jelensé
geket is magukban foglalhassanak. Kívánatosnak látná a kérdés mai állását 
bővebben tisztázni és a mai sokkal fejlettebb meteorológiai ismeretek megvilá
gításában eldönteni, vájjon bizonyosan csak a mikroklímára korlátozódik-e az 
erdők éghajlati hatása. Mint repülő annakidején sokszor tapasztalta, hogy vize
nyős helyek, nádasok felett a hőemelőszelek mennyire hiányoznak. Egy nagyobb 
erdősítés lényegesen megváltoztatja a hőemelőszelek keletkezési lehetőségeit, az 
erdő megjelenése megfékezi a levegő emelkedési hajlamát.*

Több más felszólaló is kitért még a mikroklíma és makroklima közötti meg
különböztetésre. Egy részük téves fogalomalkotásra támaszkodott, mert annak a — 
még ma is nagyon elterjedt — véleménynek hódoltak, hogy »mikroklíma« és 
»makroklima« közt nincs egyéb különbség, mint az, hogy a mikroklímában kis
méretű jelenségek mennek végbe, a makroklímában pedig ugyanazok a jelensé
gek nagyban játszódnak le. Az elnevezéseknek ebből a szószerinti értelmezésé
ből azután könnyen adódik az a téves következtetés, hogy a mikroklíma nagy 
területen való befolyásolása már azonnal a makroklima megváltozását is
jelenti. Ezért nem látom feleslegesnek, hogy ezúttal is kitérjek a mikroklíma és 
a makroklima közti fogalmi megkülönböztetésnek a lényegére.

Az éghajlati jelenségek általában két csoportba oszthatók. Az első 
csoportot azok a jelenségek alkotják, amelyek a térben csak lassan és keveset 
változnak, úgy, hogy nagy távolságba kell elmenni, amíg lényeges különbségeket 
találunk bennünk: ezeket hívják makroklimatikus jelenségeknek. A másik cso
portot azok a jelenségek alkotják, amelyekben már igen kis távolságon belül is 
lényeges eltérések léphetnek fel: ezek a mikroklimatikus jelenségek. Afa&roklima- 
dikus jelenségek például sík vidéken az esőnek az évi átlagos mennyisége és 
az időbeli eloszlása; a borultság nagysága; a hőmérséklet évi járása, stb. Ezzel 
szemben mikroklimatikus jellegűek a helyi széljárás, a levegő szennyezettsége, 
a ködgyakoriság, a talajhoz közeli légrétegek hőmérséklete és légnedvessége. 
Világos ezekután, hogy más tényezőkből tevődik össze a mikroklíma és más 
tényezőkből a makroklima. Éppen ezért a mikroklíma bármily lényeges és bár
mily nagy felszín felett való megváltoztatása még nem jelenti okvetlenül a 
makroklima tényleges megváltozását. Az erdősítésnek lehetnek makroklimatikus 
hatásai is, ezek azonban külön alapos vizsgálatot kívánnak meg. Fennállásuk 
nem közvetlenül következik a mikroklimatikus hatások létezéséből, hanem bizo
nyításra szorul.

Kolbay Károly az ülés végén azt az indítványt terjesztette elő, hogy egy 
további ülésen az erdő- és mezőgazdaság kérdése mezőgazdasági szakembe
rek részéről kerüljön még részletesebb megvilágításra. Nincs kétségünk 
aziránt, hogy ha egy ilyen folytatólagos ülésre sor kerül, az éppen 
olyan értékes lesz ennek a rendkívül nagy nemzetgazdasági jelentőségű kérdés
nek a fejlődése szempontjából, mint a mostani volt.

A hozzászólások még igen sok más értékes megjegyzést vetettek fel az 
erdészeti meteorológia és az agrometeorológia köréből, amelyeket gyorsírói jegy
zetek hiányában, sajnos, nem állt módunkban rögzíteni. Kétségtelen, hogy a 
Mezőgazdasági Tudományos Központ rendezte aktíva rendkívül sok tanulságot 
nyújtott a különféle tudományszakok jelenlévő szakembereinek.

Dr. Aujeszky László

* A magunk részéről ehhez hozzá kiéli fűznünk, hogy ez a jelenség — bár kétség
telenül megvan — egyáltalán nem kedvez, az erdő feletti osapadékképződésnek, mert 
minden esőképződéshez nélkülözhetetlen a minél nagyszabásúbb emelkedő légmozgás.
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A MAGYAR METEOROLÓGIAI TÁRSASÁG ÜGYEI |

Az agrometeorológia: a nagy ígéretek és lehetőségek tudománya
Ezekkel a szavakkal foglalta el Száva-Kováts professzor a Magyar 

Meteorológiai Társaság Agrometeorológiai Szakosztályának elnöki székét 
a Szakosztály január 24-ikén tartott előadó ülésén. Kifejtette, hogy az 
agrometeorológia élenjáró tudomány, mert a természettudományok egész 
sorának eredményeit egyesítve, beláthatatlanul fontos gyakorlati ered
mények kivívásán munkálkodik. Felhasználva a botanika, a talajtan, a 
biokémia, a biofizika, valamint a meteorológia mindem ágának kutatási 
eredményeit, felszerelve napjaink műszertechnikájának legfejlettebb elek
tromos kutatóeszközeivel, olyan vizsgálatokra van hivatva, amelyek egész 
növénytermelésünket új és az eddiginél tudomáinyosabb alapokra helye
zik. A Szakosztály értékes munkájának is része lesz abban, hogy ez a 
kutatási szak mielőbb átalakuljon az Ígéretek és lehetőségek tudományá
ból a megvalósulások és realitások tudományává.

*
Örömmel állapítjuk meg, hogy a Szakosztály január 24-iki ülése 

lényeges lépéssel vitt bennünket közelebb ennek a célnak a megvalósítá
sához. Kottái Margitnak a pilisvörösvári völgy területén végzett mikro- 
klimatikus méréseiről és dr. Dobosi Zoltánnak a mikrometeorológia 
problematikájáról tartott előadásait — amelyekről lapunk más helyén 
emlékezünk meg — zsúfolt teremben hallgatták végig az agro
meteorológia iránt érdeklődők és az érdekelt társtudományok .képviselői
nek egész sora vett részt az előadást követő vitában. Kiemeljük a fel
szólalásoknak azt a tanulságát, hogy a mikrometeorológiai vizsgálatokat 
ma a növénynemesítésben, öntözésügyben, talajtanban, agrokémiában és 
sok egyéb fontos gyakorlati tudományban nélkülözhetetlennek tartják és 
miden elért mikroklimatikus eredményt azonnal a legkülönfélébb célokra 
használnak fel.

Dr. A. L.

Könyvadomány a Meteorológiai Társaság tagjai részére
Az Országos Balneológiái Kutatóintézet lehetővé tette számunkra, 

h o g y  a-Társaság minden tagja részére, aki az elmúlt évi tagdíjat kiegyen- 
lítétte, díjtalanul megküldhessük a Kutatóiintézet kis kézikönyvtárának leg
újabb számát, dr. Aujeszky László »A magyarországi gyógyhelyek éghaj
lata« című munkáját.

Az Országos Balneológiái Kutatóintézet ezzel az intézkedésével Társa
ságunk közérdekű tevékenységét elismerésben és nagymértékű támogatás
ban részesítette. Nem mulaszthatjuk el, hogy törekvéseink megértéséért és 
felkarolásáért ezúton is köszönetünket nyilvánítsuk az Országos Balneoló
giái Kutatóintézet vezetőségének, elsősorban dr. Schulhof Ödön egyetemi 
m.-tanár, igazgató-főorvosnak, a hazai orvosi rrteteorológia kiváló művelőjé
nek, valamint dr. Frank Miklós főorvosnak, aki a munka megírásának kez
deményezője volt és a sajtó alá rendezést végezte.

Az Elnökség.
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K Ü L Ö N F É L É K _____________ J
„Hány“ eső és havazás volt Budapesten az elmúlt évben?

A meteorológiai statisztikák egy évnek a csapadékviszonyait főképpen két
féle adattal szokták jellemezni: az összes csapadékmennyiséggel, valamint a 
csapadékos napok számával. Az utóbbi adat azonban korántsem ad még választ 
arra a kérdésre, hogy az év folyamán hányszor volt eső, mert egy »csapadékos 
nap« folyamán több, egymástól független csapadékhullás is sokszor előfordul 
(pl. délelőtt egy csendes eső és többórai szünet után egy hózápor), viszont 
ugyanaz az eső is két csapadékos napot eredményezhet a statisztikában, ha az 
eső az egyik napon kezdődött meg és pl. csak másnap délben ért véget. 
A »csapadékps napok« száma tehát kétféle okból is eltér az év folyamán tény
legesen fellépett csapadékfolyamatok számától, és eleve még azt sem lehet meg
mondani, hogy a hiba melyik oldalon fekszik: a valóságban több, vagy keve- 
sebb-e az individuális csapadékfolyamatok száma, mint a »csapadékos napok« 
száma.

Kétségtelen, hogy a gyakorlati alkalmazásokat az érdekli, hányszor volt 
eső vagy havazás. Hogy az éghajlati statisztikában mégis a csapadékos napok 
számának nyilvántartása vált szokásossá, annak nyilván tudománytörténeti oka 
van. Amikor csapadékíró műszerek még nem voltak, akkor a csapadék gyakori
ságát csak ilyen naptári elhatárolással lehetett megadni. Hazánkban, ahol csa
padékíró műszer még nagyon kevés helyen működik, országos összehasonlítások 
céljára még ma is teljesen jogosult a csapadékos napok adatával dolgozni. 
Mindez azonban nem változtat azon, hogy észlelőhálózatunk fontosabb pontjai
ról, ahol csapadékíró-adatok rendelkezésre állnak, igen kívánatosnak mutatkozik 
az egyes. individuális esőknek és más csapadékhullásoknak a megszámlálása.

Elméleti szempontból ez még indokoltabbnak látszik. Ma tudjuk, hogy a 
mérsékelt égövek alatt a jelentékenyebb mennyiségű makrocsapadékok mind 
°gy-egy jól elhatárolható légköri folyamatból származnak, pspedig sík vidéken 
-qy-egy frontátvonulásból, hegyes vidéken pedig a frontcsapadékokból és a tor
lódási csapadékokból. Ebből azonnal folyik az a követelmény, hogy egy időszak 
időjárását, vagy egy területnek az éghajlatát nem a csapadékok 24 óránkénti 
erőszakos szétosztályozásával kell jellemeznünk, hanem a fellépő csapadék- 
folyamatoknak a számával.

Ennek példájaként megállapítottuk, hogy -Budapesten a Meteorológiai Inté
zet központjában az elmúlt év folyamán hány különálló makrocsapadék fordult 
elő. Az alább közölt táblázat egyik mellékterméke volt annak a részletesebb 
adatfeldolgozásnak, amelyben Budapest legutóbbi 4 esztendei összes csapadék
folyamatait frontfajták szerint csoportosítva állítottam össze. (Kísérlet a csapa
dékadatok feldolgozásának tökéletesítésére, Időjárás, 1950, 17. old.)

Önálló makrocsapadékfolyamatok száma Budapesten, 1949.

I. II. III. IV. V. VI. VII. V III. IX. X. IX. X II. Év
12 1 10 14 30 15 15 16 9 5 38 20 185

A táblázatban a mikrocsapadékok (szitálás, szemergés, harmat, dér, zúz
mara) nem szerepelnek; ezenkívül figyelmen kívül hagytuk a makrocsapadékok 
közül is azokat, amelyek megmérhető mennyiségű csapadékot nem szolgáltat
tak (olyan felsikló csapadékok és záporok, amelyekben a csapadékkeletkezés
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egészen gyenge volt, vagy pedig a csapadék még leesés közben az alsó telítetlen 
légrétegekben olyan arányú elpárolgási veszteségeket szenvedett, hogy a talajig 
lejutott csapadék már a megmérhetőség határán aluli lett.)

Érdekes, hogy még ebben az esztendö'ben is, amelynek csapadéka a sokévi 
átlagon csaknem 10%-kai alul maradt, Budapesten nem kevesebb, mint 185 
különálló makrocsapadék-folyamat fordult elő. Ezzel szemben a kimutatott 
»csapadékos napok« száma 127 volt. Annak ellenére tehát, hogy némely csapa
dékfolyamat a statisztikában két csapadékos napot hoz létre, vagyis duplán 
kerül számításba, mégis a csapadékos napok száma lényegesen kisebb, mint a 
fellépő csapadékfolyamatok száma, nyilván a többszörös csapadékhullást hozó 
napok e.lég gyakori fellépése következtében.

Hasonlóan érdekes eredményt találunk, ha csak azokat a csapadékfolyama
tokat számoljuk meg, amelyek legalább 1,0 mm csapadékot szolgáltattak. Ezek 
száma következőképpen alakult:

1. 11. 111. IV. V. VI. VII.  VIII .  IX.  X.  XI.  XII .  Év
4 — 3 5 1 8 7 6  7 3 5 22 9 89

Ezzel szemben azoknak a csapadékos napoknak a száma, amelyeken 2 4 'óra 
alatt legalább 1,0 mm csapadék esett le, 79 volt, tehát a kétféle mérőszám 
közötti eltérés itt is igen jelentékeny.

Dr. Aujeszky László

Ötven év előtti közleményeinkből
Az Időjárás 1900 január—februári számaiból vesszük a következő, érdeklődést 

keltő idézctiökĜ  *
Korai zivatarok: »Az idei« (1899—1900) »tél második felének abnormis enyhesége 

máris meghozta az első zivatarokat, ami nem csak hazánkban, de az egész közép
európai kontinensen« (sic!) »ritkaságs/zámba megy. Soproni zivatarmegfigyelőnk már 
január 4-én villámlást jelentett. . .«. 25-én »Kis-Terenne« (Nógrád m.) és /Nagy- 
Marton« (Sopron m.) észlelt zivatart. (1900 fetor, szám, 59. old.)

A folyóiratnak ebben a két füzetében sok érdekes adat van a jégesőellleni ágyúzás 
kérdéséről. Abban az időben még szakemberek is lehetségesnek tartották, hogy az 
ágyúk elsütése valamilyen ismeretlen fizikai hatási névén beleavatkozhatok a jégeső 
keletkezési folyamatába. A közleményekből kitűnik, hogy az akkori meteorológusoknak 
nem volt elég világos fogalmuk arról: meleg nyári időben milyen nagy magasságban 
fekszik a 0 fokos hőmérséklet határa. Ez arnnál meglepőbb, mert 1900-ban egyes orszá
gokban már rendszeres műszerfelszállások folytak és a meteorológia eljutott általuk 
a sztratoszféra fogalmának megalkotásáig. Ennek ellenére még azt olvassuk (37. old.), 
hogy zivatar idején »az alsó felhőkben«■ túlhűlt vízcseppek vannak jelen és az ágyú
zástól azt várták, hogy az ágyúból kilépő »tégörvénygyűrű« a túlhűlt rétegben olyan 
rázkódásokat okoz, amely a túlíhűllt cseppek kifagyását idézi elő. Ezt a véleményt
azonban nem isi‘ magyar meteorológus, hanem az akkori idők egyik legkiválóbb kül
földi kutatója tette közzé az Időjárás hasábjain. (

Az időjelzéstan hazai története szempontjából érdekes Fényi Gyula értekezése 
(»Az 1899. évi időjelzések sikeréről«, 2., 42. old.), amely statisztikai vizsgálat alap
ján megállapítja, hogy az év folyamán kiadott időjelzések nagyjában megfeleltek azok
nak a — mai szemmel nézve — rendkívül szerény igényeknek, amelyeket akkoriban 
az időjelzések iránt támasztattak. Egyben panaszosan említi, hogy egyies hírlapok az 
időjelzésekből tréfát űznek, de ez természetes következménye volt az akkori időjelzé
sek bizonytalan megfogalmazásának, amelyben még nagyon hiányos fizikai megalapo
zottságuk tükröződött vissza.
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LE T E M P S  a THE W E A T H E R  a DAS W E T T E R

Les radiosondages en Hongrie.
L’exploration de la haute atmosphere par des radiosondages systématiques 

ne pouvait étre réalisée, en Hongrie, qu’á partir du 1-er décembre 1949. 
Enfin, par des subsides de la part du Ministére des Transports et des Postes, 
l’lnstitut Météorologique pouvait acquérir un nombre süffisant de radiosondes 
finlandaises, Systeme Väisälä. Cet istrument, dönt les premiers dessins ont été 
publiés par Väisälä en 1931, s’est perfectionné sans cesse pendant les deux 
décades depuis lesquels il est en usage et aboutissait au type décrit dans la 
technique du radiosondage, nous servait d’un manuel pratique d’une telle pre
cision que nous avons pu, immédiatement aprés l’arrivée des instruments, effec- 
teur des sondages avec se systéme dönt le maníment était, jusque-lá, inconnu 
ä notre personnel. Depuis lors, les instruments ont fait preuve d’un fonctionne- 
ment sűr et précis. Selon notre opinion, la radiosonde finnlandaise présente les 
avantages suivants:

1. poids léger (en total, 290 grams),
2 . dimensions trés restreintes (la boíte, contenant les parts météorologiques, 

ainsique le transmetteur et les batteries, ne mesure que 10.9.5 cm3).
3. production, par le systéme enregistreur semiautomatique, d’une courbe 

météorographique presque continue, découvrant des détails beaucoup plus minu- 
tieuses que celles de la sonde systéme Lange, utilisée jusqu’ici par notre service.

En mérne temps, les grands avantages d’utiliser pour le dépouillement des 
dorinées l’aérogramme de Väisälä, doivent étre également mentionnés.

Nous donnons un example de nos sondages en traitant une situation 
synoptique intéressante, celle du 6 . janvier 1950. Des différences verticales trés 
importantes de la température ont été observées dans la stratosphére qui doivent 
étre lié-es á la transformation rapide qui s’est effectuée, la tropopause s’élévant, 
en deux jours, de 4 km et la température de la haute troposphere subissant un 
refroidissement de 17 degrés.

Dr. B. Béli

Erhaltungsneigung, Wiederholungsneigung 
und Winterwetter

Die »Erhaltungsneigung« des Wetters ist eine allgemein bekannte Erschei
nung. Sie beruht darauf, dass grosse Luftmassenansammlungen, wie sie 
in weit ausgedehnten Hochdruckgebieten vorhanden sind, aus dynamischen 
Gründen nicht von heute auf morgen beseitigt werden können. Infolge der Ein
wirkung solcher Hochdruckgebiete auf die Strömungsverhältnisse in ihrer Nach
barschaft, besteht dann auch in Gebieten, die nicht unter hohem Druck liegen, eine 
Erhaltungsneigung für gewisse Wetterzustände. Die Bestrahlungsverhältnisse 
(durch die Sonne), die Land- und Meerverteilung und die Drehgeschwindigkeit 
der Erde setzen aber sowohl der Stärke als auch der Dauer eines ununter- 
broehenen Fortbestandes von Witterungsanomalien Grenzen. Dagegen besteht für 
bestimmte Grosswetterlagen und Zirkulationsformen in bestimmten Abschnittea
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des Jahres eine ausgeprägte Neigung, nach einer zeitlichen Unterbrechung sich 
erneut einzustellen. Diese »Wiederholungsneigung«, die von der erwähnten 
Erhaltungsneigung grundsätzlich zu unterscheiden ist, unterliegt, bedingt durch 
den Jahresgang der Sonneneinstrahlung und des allgemeinen Luftkreislaufes, 
starken jahreszeitlichen Schwankungen und ist für entgegengesetzte Anomalien 
meistens verschieden.

So besteht z. B. für Grosswetterlagen, die mit scharfer Kälte in Mitteleuropa 
verknüpft sind, dann keine Wiederholungsneigung, wenn sie im ersten Dezember
drittel auftreten. Wie aus Tabelle 1 hervorgeht, wiesen von 15 Wintern des Zeit
raums 1848—1948, in denen die mittlere Temperatur in Berlin im ersten 
Dezemberdrittel um mehr als 3° C zu kalt war, nur 4 auch im darauffolgenden 
Hoehwinter (Januar +  Februar) im Durchschnitt Mitteleuropas eine unternormale 
Temperatur auf.

Dagegen zeigen Westwetterlagen, die im ersten Dezemberdrittel eine starke 
Erwärmung bringen, eine ausgeprägte Wiederholungsneigung. Im Zeitraum 
1848—1948 gab es 19 Winter, in deren erstem Dezemberdrittel die mittlere 
Temperatur in Berlin um mehr als 2.5° über dem Regelwert lag. In allen diesen 
Jahren trat ungefähr zwischen dem 13. und 25. Dezember eine Frostperiode auf, 
in einigen Jahren nur wenige Tage, in den meisten Jahren 10 bis 14 Tage lang, 
im ungünstigsten Falle (1848—49) 31/8 Wochen. Aber in allen 19 Fällen stellten 
sich nach dieser Frostperiode erneut West- oder Südwestlagen mit milder Witte
rung ein. Wie aus Tabelle 2 hervorgeht, waren diese 19 Winter in Mittel
europa ausnahmslos milder als normal. Dieser Zusammenhang ist hochgradig 
überzufällig.

Ir; Ungarn ist die Beziehung zu der positiven Temperaturanomalie im ersten 
Dezemberdrittel in Berlin nicht ganz so markant ausgeprägt, immerhin waren 
auch hier von den 19 Wintern 16 wmrrner als normal und von den - 19 dazu 
geliöringen Hochwintern gleichfalls 16. Fasst man nur die 12 Winter ins 
Auge, die im ersten Dezemberdrittel in Berlin eine positive Temperatur- 
Abweichung von mehr als 3.2° C aufwiesen, so ersieht jnan aus Tabelle 2, dass 
in diesem Falle auch in Budapest alle Winter ohne Ausnahme wärmer als nor
mal waren und won den Hochwintern 11 wärmer als normal und einer nur um 
0.3° C kälter als normal. Auch diese beiden Beziehungen sind »überzufällig«. 
Da in Budapest die relative Häufigkeit (Grundwahrscheinlichkeit) von Wintern 
mit positiver Temperatur-Abweichung 52% und die relative Häufigkeit von 
Hochwintern, die entweder zu warm oder höchstens nur um 0.3° C zu kalt sind, 
55% beträgt, so liegt die Zufallshöchstgrenze der relativen Häufigkeit für n =  12 
im ersten Falle bei 96%, im zweiten bei 98%, wenn man den Zufallsbereic]^, 
wie üblich, so definiert, dass er nur von 0.27% der Werte überschritten wird1. 
Die beobachtete 100 prozentige Häufigkeit liegt also in beiden Fällen ausserhalb 
des Zufallsbereiches.

Da 1949 die mittlere Temperatur-Abweichung, in Berlin im ersten Dezember
drittel +4-0° C betrug,, so kann in Mitteleuropa und in Ungarn nahezu mit 
Sicherheit erwartet werden, dass der Winter 1949—50 im zeitlichen und 
räumlichen Durchschnitt milder als normal sein t wird, und mit sehr hoher 
Wahrscheinlichkeit (in Mitteleuropa noch mehr als in Ungarn), dass insbeson
dere auch der Hochwinter (Januar und Februar) wärmer als normal sein wird. 
Selbstverständlich schliesst das nicht aus, dass einer der beiden Hochwinter- 
Monate eine negative Temperatur-Abweichung aufweist, wenn nur dann der 
andere eine entsprechend grössere positive Abweichung hat.

Prof. dr. F. Baur, Bad Homburg

x) Vergleiche F. Baur, »Einführung in die Grosswettenkunde« S. 140—143.



An attempt to
a more rational way for representing precipitation data.

It is well known to all users of applied meteorology, that warm-front type 
precipitations are very different in all their practical consequences from those 
belonging tó" the cold-front type. In many instances a cold-front shower has even 
opposite effects on the soil or on plant development as compared with those of 
upglide precipitations on a warm-front. From the standpoint of theoretical 
meteorology, the distinction between the kinds of precipitaion appears to be 
of basic importance. x

In the light of such considerations, it seems to me that the current practice 
of publishing monthly or yearly precipitation data which include indiscrimina
tely unspecified amounts of the two kinds of precipitation is in fact a strangely 
out-of-date one.

Thus, I attempted to prepare separate statistics of the amounts of warm- 
front-type and cold-front-type precipitation for the period January 1, 1946
to December 31, 1949, from the precipitation data and frontological analysis of 
all precipitations observed at Budapest, Hungary.

Table I contains monthly and yearly amounts of the two kinds of frontal 
precipitation, and, in a separate column, the amount of precipitations which 
could be not classed (consisting mainly of precipitation yielded by drizzle, dew, 
horefrost, rime, etc. that is, of non-frontal origin).

Tables II. and III. were computed from the subject-matter in Table I. for 
emphasizing some details in the yearly distribution of both kinds of precipi
tation.

Doc. Dr. L. Aujeszky
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Das Wetter in Ungarn in den Monaten November 
und Dezember 1949

Nach dreimonatiger Trockenheit war November ausserordentlich niederschlagsreich 
und mild.

Die Monatstemperatur, 6—8°, war im W um 1—2°, in den mittleren Teiler, des 
Landes um 2—3°, im O 3—3.5° übernormal. Die letztgenannten Anomalien sind schon 
besonders selten. Die Höchstwerte der täglichen Erwärmungen erreichten am 21., 22. 
oder 27. 14—19°, die nächtlichen Abkühlungen waren verhältnismässiig gering, zwischen 
0° und —4°, was ausser der milden Luftströmungen auf die grosse Bewölkung zurück- 
zuführeni ist.

Der Luftdruck in Budapest war 747.5 mm (130 m), auf M. r. 747.5 mm, das 
Defizit betrug —4.2 mm.

Der am Ende des vergangenen Monats einsetzende Regen hielt den ganzen Monat 
hindurch an und es kam nur ein. einziger Tag (21.) ohne messbaren Niederschlag vor. 
Mehrere Spätgewitter wurden beobachtet, auch mit HaigeL. Die Mönatssummen be
trugen in bedeutenden Gebieten 150—200 mm, das drei-vierfache des Normals. (Komitate 
Moson, Sopron, Zala, Veszprém, Somogy, Tolna, Pest.) Einige Teile der grossen 
Tiefebene erhielten eine Menge von 100—150 mm, im nördlichem Gebirge und im süd
östlichen Teil der Tiefebenie fielen 50—100 mm. Die Zahl der Tage mit messbarem 
Niederschlag variierte zwischen 20—25, fast ausnahmslos Regen.. Schnee fiel nur in den 
Gebirgen und än den nördlichen Teilen ohne eine andauernde Schneedecke hervor
zurufen.

Die Sotinenscheindauer blieb tief unter der normálén, die 40—60 stündigen Werte 
betrugen nur 60—70% des Normalwertes. Die Gesamtstrahlung war in Budapest 1301 
gcal/cm2.

Dezember war auch mild, aber heiterer und trockener, als der November.
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Die Monatstemperatur (2—3°) zeigte einen Mehrbetrag um 1.5—2.5 auf. Die 
Tageserwärmungen waren nicht zu hoch, doch lagen sie andauernd über 0° und 
meistens zwischen 5—10°, die Maxima zwischen 10—-15°. Die nächtlichen Abkühlungen 
waren verhältinissmässig Igering, (Minima —5, —7°) und die Zahl der Frosttage 
schwankte nur zwischen 10 bis 20, Eistage ikamen nur 1—2 vor.

Das Luftdruckmittel in Budapest (130 m) betrug 751.2, a. M. r. 763.3 mm, die 
Abweichung —3.3 nun.

Die Monaltssumme des Niederschlages lag in den meisten Gebieten des Landes 
nahe der normalen, höchtens mit einer Anomalie +50%. Die Monatsinenge war im 
allgemeinen 30—60 mm (Normale 45—55 Imm), im % des Landesgebietes: unternormal. 
Die maximale Niedersohlagsmenge (132 mm) wurde von Lillafüred, die minimale von 
Bakonyszentiásaló (21 mm) gemeldet. Die grösseren Niederschlagssiummen kamen im 
NO, die kleineren in SW vor. Schneefälle wurden nur an wenigen Tagen (1—3) 
beobachtet, eine zusammenhängende Schneedecke bildete sich nur an den höheren 
Bergen.

Die Sonnenscheindauer überschritt die Durchschnittswerte. Die Monatssummen 
lagen zwischen 60—100 Stunden und bedeuten stellenweise eine positive Anomalie von 
50—100%. Der Wert der Gesamtstrahlung in Budapest betrug 1467 gcal/cm2.

Dr. N. Bacsó.

Fifty years ago
In the January, and February, 1900, issues of this periodical, some interesting 

data on the gun-shooting against hail have been published. An account of early 
winter thunderstorms during the abnormally mild weather of January 1900 was printed. 
Gy. Fényi computed statistics on the success of weather forecasts which are of interest 
in studying the history of synoptic meteorology in this country.

Also in this issue:
Delimitation of natural Synoptical Periods (S. T. Pagaua).
A statistical Investigation of the Depedence of Sugar Beet Crop on ' Precipitation 

(Dr. L. Juhász).
Role of Coriolis and Centrifugal Forces in Atmospheric Movements and the Quotient 

of these two Forces (I. Kallós).

A MAGYAR ORSZÁGOS METEOROLÖGIÁl ÉS FÖLDMÁGNESSÉGI INTÉZET 
ÉS A MAGYAR METEOROLÓGIAI TÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA 

Kiadásért felelős: Tóth Géza. — Szerkesztésért felelős: Dr. Aujeszky László.
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METEOROLÓGIAI

FÉNYKÉPPÁLYÁZAT
A Magyar Meteorológiai Társaság 25 éves fennállása alkalmából tartott 

ünnepi közgyűlésén első ízben nyitott meg fényképpályázatot meteorológiai 
tárgyú felvételek jutalmazására

A pályázat első csoportjának benyújtási határideje

1950. jútius 31.

A határidőig beérkező felvételek közt a Társaság négy pályadíjat fog 
kiosztani. Kérjük a pályázókat, küldjék be felvételeiket lehetőleg már erre az 
első határidőre, mert a pályázati feltételek értelmében az elkésetten érkező 
képek csak 1951 tavaszán kerülhetnek elbírálásra.

A pályázat részletes feltételei lapunk e számának 136. oldalán találhatók.

P Á L Y A T É T E L  N É P S Z E R Ű É N  ÍRT 
METEOROLÓGIAI CIKKEK JUTALMAZÁSÁRA

/
Felhívjuk tagtársaink figyelmét a Társaság június 10-i közgyűlésén 

kitűzött újabb népszerű cikkpályázatra, amelynek benyújtási határideje

1950. augusztus 31.

A pályázat feltételei lapunk e számának 137. oldalán olvashatók.

Athenaeum Nyomda N. V.
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Tavaszi fagyok Magyarországon

Bevezetés.

Minden tudományos vizsgálódásnak az a célja, hogy általa hasznos előre
látásra tegyünk szert. Szükség van a tavaszi fagyok erősségének, valamint 
térbeli és időbeli gyakoriságának tanulmányozására, mert mezőgazdasági terme
lésünkkel ehhez alkalmazkodnunk kell.

Sokan tették már kutatás tárgyává a tavaszi fagyok kérdését, mégis több 
szempont indokolja, hogy olyan vizsgálat is történjék, amely egyrészt kiterjed 
Magyarország egész területére, másrészt anyagát oly időközből meríti, amely
ben az' alapot szolgáltató észlelési anyag eléggé megbízhatónak tekinthető. Hz 
az időköz az 1930—1944-ig terjedő, megszakításnélküli tizenöt év. A tanulmány 
alapját szolgáltató meteorológiai állomások: Sopron Egyetem, Tihany, Budapest 
Meteorológiai Intézet, Budapest Kertészeti Tanintézet (ma Agrártudományi 
Egyetem), Kecskemét, Királyhalom, Kompolt, Túrkeve, Szentmargitapuszta, Tár
cái, Debrecen Egyetem, Debrecen Pallagpuszta, Orosháza.

Feldolgoztam a fenti állomásokon észlelt minimumhőmérsékleteket a hőmérő
házikó szintjében (180 cm), azonkívül a növények tulajdonképpeni életterének 
alsó szintjében, a radiációs hőmérő 5 cm-es magasságában, április és május 
hónapokból.

A fagyok gyakorisága elsősorban az időnek (az évszak előhaladásának) a 
függvénye. A területi eloszlás vizsgálata céljából — az időtényezőt kiküszöbö
lendő — április és május hónapokat dekádokra osztottam. Megállapítottam 
minden egyes dekádban az összes fagyok »valószínűségét« * (viszonylagos gya
koriság) és az 1, 2, . . . ,  6 C foknál erősebb fagyok viszonylagos gyakoriságát. 
Ezzel megállapítottam a fagyok időbeli és erősségbeli eloszlását. Eredményeimet 
összesítve tüntetik fel az I—'VI. táblázatok. Az időbeli eloszlás pontosabb tanul
mányozása céljából^)szingularitás) táblázatosán megadtam április és május 
minden egyes napjára a fagyvalószínűséget, éspedig mind a közönséges, mind 
a radiációs hőmérsékletekre vonatkozólag,

A fenti részletes táblázatok számai sok lényeges közölnivalót már maguk 
is eltudnak mondani, mégis szükséges ezek közelebbi tárgyalása és a ben

nük mutatkozó törvényszerűségek kidomborítása.

I. táblázat. A fagyok relatív gyakorisága.

Á l l ó  m  á s

M in im u m  h ő m é r sé k le t  <L0 R á d . m in im u m < 0

Á p r ilis M áju s Á p r ilis M áju s

1 -1 0 1 1 - 2 0 2 1 - 3 0 1 0 1 to o 2 1 -3 1 1 -1 0 1 1 -2 0  2 1 - 3 0 1 -1 0 1 1 - 2 0 2 1 - 3 1

S op ron i E g y e te m 25 -8 8 -0 4 -0 4-7  0 -6 _ ■ 4 4 -6 3 0-7 30-7 16-7 10-7 4-7
T ih a n y  ................... 7-3 2-0 — —  — — 18-7 11-3 2-7 4 -0 — —

B p . M e t . I n t .......... 6-7 3 -3 0 -6 0 -6  — — 2 5-3 14 7 4 0 4-7 — —

B p . K er t . T a n . I. 6-9 4 -6 — 0 -8  — — 2 4 -6 1 3 1 2 1 3-8 — —
K e c s k e m é t .............. 14-5 10-9 0 -9 2 -7  — — 2 7-0 15-0 8 -0 8 -0 1 0 —
K ir á ly h a lo m ____ 18-0 10-7 2-0 4 -0  1 0 -6 1-2 4 2 -6 3 2 0 17-3 13-6 2-1 3-2
K o m p o lt  ................ 2 6 -0 12-0 2 0 4 -0  — — 4 3 -3 24-7 10-0 9-3 1-3 1*2
T ú r k e v e  ................... 27-3 13-3 2-7 2-7  — — 4 3 -9 3 2 -0 20-7 16-7 4 -0 3-6
S z e n tm a r g ita  p . . . 3 2 -3 18-5 3 1 6-2  í — T— 4 0 -0 2 5 0 10-0 11-4 1-4 0 -6
T á r c á i ........................ 2 4 -7 8 -0 0 -6 1-3 — ---- 4 5 -3 24-7 12-7 10-0 1-4 —

D eb recen  E g y e t . 33-3 16-7 2-0 4 -7  0 -6 0 -6 41 -4 2 8-6 9-3 7-9 1-4 0 -6
D e b r e c e n -P a lla g 33-3 16-0 1-3 2 -0  0 -6 —v 4 4 -3 30 -2 18-6 13-3 2-7 1-8
O rosh áza  ................ 18-5 7-8 1-4

1

— 20 -7 13-6 2 1 5 -0 — —
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II. táblázat. Az l°C-nál erősebb fagyok.

Á llo m á s
Minimum < —1° Rád. minimum < —1°

Április Május Április Május.
1-10 11-20 21-30 1-10 11-20 21-31 1-10 j11-20|21-30 1-10 11-20 21-31

Soproni Egyetem 13-3 3-3 20 4-0 36-0 20-0 18-0 120 5-3 1-1
Tihany ............. 2-0 — — — — — 12-0 4-0 2-0 1-3 — —

Bp. Met. Int....... 4-0 0-6 — — — — 14-7 ! 10-0 2-0 2-7 — _
Bp. Kert. Tan. I. 3-6 1-4 — — — —- 13-8 10-0 1-4 3-1 _ _
Kecskemét......... 8-2 6-4 0-9 1-8 — — 16-0 14-0 5-0 7-0 _ _
Királyhalom . . . . 10-7 6-0 1-3 1-3 — — 28-7 ! 22-0 12-0 11-4 1-4 2-6
Kompolt .......... 12-0 8-7 1-3 2-7 • — — 32-7 I 18-7 6-0 8-0 1-3 0-6
Túrkeve ............. 15-3 6-7 1-3 0-6 — — 35-3 22-7 14-7 9-3 1-3 3-6
Szentmargita p ... 25-4 10-7 0-8 2-9 — — 30-8 18-3 5-8 5-7 — _
Tárcái................ 13-3 4-0 0-6 0-6 — — 36-7 15-3 8-7 6-4 0-7 ' _
Debrecen Egyet. 18-7 10-0 0-6 3-3 — — 33-6 22-8 5-7 5-7 0-7 0-6
Debrecen-Pallag 20-7 8-7 0-6 2-0 — — 34-3 23-6 121 8-0 1-3 1-2
Orosháza .......... 7-1 4-3 • 150 9-3 — 21 —

III. táblázat. A 2° C-nál erősebb fagyok.

Á llo m á s
Minimum < —-2° Rád. minimum < —2°

Április Május Április Május
1-10 O00o2 1-10 11-2021-31 1-10 11-20 21-30 1-10 11-20 21-31

Soproni Egyetem 7-3 3-3 1-3 _ _ 28-7 15-3 11-3 8-7 2-7 1-2
Tihany ............. 2-0 — — — — ' — 7-3 2-0 0-6 1-3 — —
Bp. Met. Int....... 2-0 — — — — — 9-3 6-7 0-6 2-0 — _
Bp. Kert. Tan. I. 2-1 — — — — — 9-2 6-9 0-7 0-8 — _
Kecskemét......... 4-5 2-7 — 1-0 — — 10-0 10-0 3-0 4-0 _ _
Királyhalom . . . . 7-3 2-7 0-6 0-6 — — 22-7 16-7 7-3 6-4 1-4 1-9
KompoJt .......... 8-0 3-3 0-6 0-6 — — 24-7 14-7 2-7 4-7 0-6 0-6
Túrkeve ............. 4-7 ‘3-3 — 0-6 — — 28-0 18-7 10-7 8-7 1-3 1-8
Szentmargita p ... 16-1 5-9 0-8 0-7 — — 26-6 14-6 1-7 4-3 — —
Tárcái................ 4-7 1-3 — — — — 30-0 10-7 4-0 3-6 0-7 _
Debrecen Egyet. 13-3 5-3 0-6 2-7 — — 27-1 15-0 3-6 3-6 0-7 0-6
Debrecen-Pallag 15-3 4 0 0-6 1-0 — — 28-6 18-6 6-4 4-7 — 0-6
Orosháza . . . . . . 4-3 0-7 8-6 4-3 — 0-7 — -- N

IV. táblázat. A 3° C-nál erősebb fagyok.

Á l l o m á s
Minimum < —3° Rád. minimum < —3°

Április Május Április Május
1-10 11-20 21-30 1-10 11-2021-31 1-10 11-20 21-30 1-10 11-2021-31

Soproni Egyetem 2-7 0-6 0-6 _ _ __ 20-7 12-0 5*3 5-3 0-6
Tihany ............. — — — — — — 4-0 0-6 0-6 0-6 — —
Bp. Met. Int....... — — — — — — 6-7 1-3 0-6 1-3 — _
Bp. Kert. Tan. I. — — — — — — 5-4 2-3 — — — _
Kecskemét......... 1-8 1-8 — — — — 7-0 9-0 1-0 2-0 — _
Királyhalom . . . . 6-0 1-3 0-6 0-6 — — 17-3 12-7 4-7 3-6 1-4 1-9
Kompolt .......... 2-7 2-7 — — — — 18-0 10-0 2-0 4-0 0-6 _
Túrkeve ............. 4-0 2-0 — — — — 20-0 16-0 4-0 6-0 0-6 0-6
Szentmargita p ... 6-2 31 0-8 — — — 20-0 10-0 0-8 2-1 —
Tárcái................ 1-3 0-6 — — — — 24-0 8-7 1-3 1-4 0-7 _
Debrecen Egyet. 8-0 2-7 ' — 0-6 — — 24-3 11-4 3-6 2-8 — _
Debrecen-Pallag 6-0 1-3 — — - — — 27-1 10-0 2-8 20 — —
Orosháza .......... 1-4 0-7 5-7 21

~
0-7 — —

1*
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A tavaszi fagyok keletkezésének dinamikus okai.

Az időjárás hidegebb és melegebb időszakokból (hideg- és meleghullámok 
egymásutánjából) áll. Ezt a váltakozást a különböző származóhelyekről érkező 
levegőfajták, illetőleg a különbözői időjárási helyzetek szabják meg. Hogy mennyi 
az a legalacsonyabb érték, amit a hőmérséklet egy ilyen hidegebb időszak alkal
mával felvehet,-az évszak előrehaladott voltától függ. Április és május hónapok
ban, de különösen az utóbbiban, az átlagos hőmérséklet már annyira magas és 
ennek következtében a növények a fejlődésükben olyan előrehaladottak, hogy az 
ilyenkor fellépő 0° alatti hőmérsékletek jelentős károkat okozhatnak. Ez a
magyarázata a tavaszi fagyok fontosságának, annak ellenére, hogy ezek a 
korábbi vagy későbbi időszakok lehűléseivel meteorológiailag azonos okok 
következményei.

Ezekben a hónapokban fellépő fagyoknak a következő időjárási feltételeik 
vannak:

1. 0° C alatti hőmérsékletű légtömeg beáramlása, vagy
2 . 0° C alatti harmatpontú légtömeg beáramlása és ezt követőleg
3. olyan időjárási helyzet kialakulása, hogy a fagypont alá való lehűlés a 

kisugárzás következtében tényleg be is következzék.
Az 1. alatti helyzet igen ritka. Schinze megállapításai szerint a leghidegebb 

állapotú (telítettségig lehűlt) AK légtömeg áprilisban már 1.7° C középhgmér- 
sékletű, míg májusban, már 5.3° C. Budapest 1871-től kezdődő hőmérsékleti sorá
ban április 14-e után negatív terminusérték nincsen, sőt május hónapban már 
a hőmérőházban mért abszolút minimum is csak egyetlen alkalommal szállt 
le 0° alá (1893 május 7-én —0.5°-ra).

Annál gyakoribb a. 2 . és 3. feltétel egymásutáni bekövetkezéséből keletkező 
kisugárzási fagy. Amint az előbb láttuk, a Schinze-fé!e számításban az AK 
harmatpontja 'miár áprilisban 0° C felett van. Ez azonban csak középérték, 
amelyben a tengeri és szárazföldi eredetű AK-fajták nincsenek különválasztva. 
Mivel a tengeri mAK kivételével a többi északi eredetű légtömegek nedvesség- 
tartalma igen alacsony, 0° C alatti harmatpont még májusban is kialakulhat.

A tavaszi fagyok gyakorisága.

Az egyes dekádokban a, fagyok relatív gyakoriságát az I—VI. táblázat szem
lélteti. Látható, hogy április első dekádjától kezdve május utolsó dekádjáig a 

fagyvalószínűség általában csökken. Kivétel május első dekádja, amelyben az 
előző dekádhoz viszonyítva szinguláris fagyvalószínűség-növekedést tapaszta
lunk. Április első tíz napjában országos átlagban mintegy 25 százalék a fagy
valószínűség, azaz minden negyedik nap fagyos nap. Ellenben május utolsó tíz 
napjában a fagy igen ritka, tizenöt év alatt 1— 2 esetben fordult elő, akkor is 
csak a fagyzúgokban. A területi eloszlás főképpen domborzati és mikrometeoro- 
íógiai okok következménye, de a makroklima is tükröződik benne, amit a 
soproni és északkeleti vidékek nagyobb fagy-gyakoriságai mutatnak. Erős 
mikroklimatikus hatás látszik délen, Királyhalom adataiban. A radiciós mini
mum gyakoriságai ott elég éles területi maximumot mutatnak.

A talajmenti fagyok relatív gyakoriságainak és a hőmérőházikó magas
ságában észlelt fagyok relatív gyakoriságainak hányadosa az évszak előre
haladtával egyre nő, »azaz a talajmenti fagyok mind többszörösen múlják felüt 
a 180 cm-es szintbeli fagyok számát. Az oka ennek az, hogy az évszak előre
haladtával a kisugárzási fagyhelyzetek alkalmával a 0°-os izotermafelület egyre 
alacsonyabban helyezkedik el, mivel a lehűlési kezdőhőmérséklet magasabb.

y
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V. táblázat. A 4° C-nál erősebb fagyok.

Á l l o m á s
Minimum < —4° Rád. minimum < __AO

Április Május Április Május
1-10 Éo 0

 
to 1 00 o 1-10 |11-20 21-31 1-10 11-20 21-30 1-10 11-20 21-31

Soproni Egyetem 0-6
: 1 __. 0-6 _ __ _ 13-3 6-7 2-7 4-0 _ _

Tihany ............. __ — — — — 2-0 0-6 0-6 — —■ -—
Bp. Met. Int....... __ — — — — 4-7 0-6 0-6 — —
Bp. Kert. Tan. I. _ — — — — 3-8 — ■ -— — — —
Kecskemét......... — -— — — — — 3-0 6-0 1-0 1-0 — —
Királyhalom___ 4-7 0-6 — . — — — 15-3 11-3 2-0 3-6 —
Kompolt ........... 0-6 — — -— — — 12-0 t 7-3 — 2-0 —
Túrkeve ............. 0-6 0-6 — — — — 13-3 11-3 2-7 4-0 _ —
Szentmargita p . . . 2-3 1-5 — — ' — :-- 11-7 5-0 0-8 1-4 — —
Tárcái............... 0-6 _ _ _ _ 13-3 4-0 0-6 0-7 ___ _
Debrecen Egyet. 4-7 1-3 — — — — 12-1 8-6 1-4 1-4 — —
Debrecen-Pallag 4-0 — — — — — 22-1 10-0 0-7 0-6 — —
Orosháza ........... 1-4 i j- ~

2-1 0-7
“ | “

VI. táblázat. Az 5° C-nál erősebb fagyok.

Á l l o m á s
Minimum < —5° Rád. minimum < —5°

Április Május Április Május
1-10 jl 1-20 21-30 1-10 111-20 21-31 1-10 11-20121-30 1-10 11-20 21-31

Soproni Egyetem _ _ .._ _ _ __ 8-0 5-3 2-0 2-0 _ _
Tihany ............. — 1 __ —• — — — — 0-6 — — — —
Bp. Met. Int....... — 1 —1 — — — — 2-/ — — — — —
Bp. Kert. Tan. I. — — -— — — — 0-8 --: — — — —
Kecskemét......... — 1 — •— - — — ■—• 3-0 4-0 — 1-0 — —
Királyhalom . . . . 2-0 0-6 — — — 12-0 8-7 1-3 2-8 — —
Kompolt .......... 0-6 — — — — 6-7 4-0 — — — —
Túrkeve ............. 0-6 — — — — — 12-0 8-7 2-0 3-3 — —
Szentmargita p ... — — — — 7-5 4-2 — • 0-7 — —
Tárcái................ --  -- — — — — 6-7 • 0-6 — — — —
Debrecen Egyet. 2-0 — — -— — — 10-0 5-0 — — —• —
Debrecen-Pallag 1-3 - - — — — — 14-3 5-0 0-7 — — —
Orosháza .......... —

A különböző erősségű fagyok- relatív gyakoriságainak eloszlásáról ugyancsak 
az 1—-VI. táblázatok adnak felvilágosítást. A területi eloszlás nagyjából ugyanazt 
a képet mutatja, mint az összes fagyok gyakorisági eloszlása. Kivétel Sopron 
és Királyhalom. Sopronban inkább az összes, tehát a kisebb fagyok valószínű
sége nagyobb, ellenben Királyhalmon az erősebbeké. Ez ugyan gyönge effektus, 
de elég határozott és csak az első dekádra érvényes. A 4 foknál erősebb fagyok 
esetében Királyhalom, a többieknél Sopron relatív gyakorisága nagyobb. Ennek 
advekciós és mikroklimatológiai okai vannak. Sopronban az aktívabb advekció 
miatt a borultság áprilisban nagyobb. Zách Alfréd dr. számításai szerint is 
Sopron 70 százalék, mig Királyhalom 54 százalékos borultsági értékű. Emiatt 
kisugárzás szempontjából az utóbbi kedvezőbb helyzetben van, ami az erő
sebb fagyok nagyobb valószínűségét okozza. Lehetséges, hogy Királyhalmon a 
mikroklimatológiai hatás kifejezettebb volta is támogatja ezt. A gyengébb
fagyok nagyobb viszonylagos gyakoriságát Sopronban az okozza, hogy ott gya
koribb a 0° alatti légtömegek beáramlása április első dekádjában, mint Király-
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halmon. Mivel fagypont alatti hőmérséklettel érkező légtömegek később már 
nincsenek, vagy rendkívül ritkák, az effektus későbbi dekádokban már 
nincs meg.

A tavaszi fagyok gyakoriságának időbeli eloszlása.

Ismeretes, hogy az időjárás hidegebb és melegebb időszakok váltakozásából 
áll. Ha a hőmérséklet időbeli változását koordinátarendszerben ábrázoljuk, egy 
többé-kevésbbé — de inkább kevésbbé — szabályos hullámgörbét kapunk. Ha 
sokévi középből készítünk ilyen görbét, akkor látjuk, hogy a hullámok nem 
mind tűnnek el, hanem egyesek az átlaggörbében is megmaradnak. Ezeket az 
eseteket a hőmérséklet szingularitásainak nevezzük. Minden más időjárási elem
ben is vannak hasonló szingularitások. Közelfekvő, hogy ilyeneket a fagy- 
gyakoriságokban is keressünk. Erre utal a fagyosszentekhez és Orbán napjához 
kapcsolódó néphit is. Avégből, hogy ezeket tanulmányozhassuk, kiszámítottam 
minden állomáson április és május minden napjára a fagyok viszonylagos gya
koriságát. Ezek az értékek (a hét legteljesebb adatsorú állomásra nézve) 
a VII—Vili.- táblázatban láthatók. Amint korábban már láttuk, a fagy való
színűség május első dekádjában nagyobb, mint a megelőző dekádban. Itt is lát
hatjuk, hogy a fagygyakoriság nem követi szigorúan a várt évi menetet, 
hanem vannak olyan napok, amikor kiugróan magas értékeket vesz fel. Ilyenek:

április

május

2— 3 
9—10 

13—15 
20—21
26—28

30
1—  2 
5— 6 

12—15 
21—24

— alkalommal, 
7 
4 
7 
6 
4

»)
4
7

A szinguláris időszakok egymástól való távolságainak középértéke 6 nap, ami 
megfelelni látszik a Közép-Európán 5— 6 napos időközökben keresztül vonuló 
ciklonok időbeli gyakoriságának. Természetesen mindkét periódushossz csak meg
közelítő középérték.

Amint látjuk, a fagyosszentek idején is van egy kisebb szingularitás, de 
inkább csak Sopronban, Túrkevén és Királyhalmon. Május eleje azonban sokkal 
fagyveszélyesebb időszak. Egészen ritkán még Orbán napja: 25-e körül is elő
fordul fagy. Ezek a szingularitások azonban nem oly erősek, hogy a fagyos

ul



VII. táblázat. Az áprilisi fagyok szingulárítási táblázata.

Sopron Egyetem Kompolt Bp. Met. Int. Tárcái Debrecen Egy. Túrkeve
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1 6 40-0 9 60-0 5 33-3 8 53-3 4 26-6 5 33-3 4 26-6 7 46-6 4 28-5 7 50-0 5 33-3 7 46-6
2 2 13-3 7 46-6 4 26-6 8 53-3 3 20-0 5 33-3 6 40-0 9 60-0 6 42-9 9 64-3 4 26-6 9 60-0
3 5 33-3 8 53-3 4 26-6 8 53-3 2 13-3 6 40-0 5 33-3 9 60-0 6 42-9 8 57-1 6 40-0 8 53-3
4 3 20-0 5 33-3 4 26-6 5 33-3 1 6-6 4 26-6 3 200 4 26-6 2 14-3 6 42-9 3 200 4 26-6
5 4 26-6 6 40-0 2 13-3 4 26-6 3 20-0 4 26-6 5 33-3 3 21-4 4 28-5 2 13-3 5 33-3
6 3 20-0 6 40-0 4 26-6 6 40-0 3 20-0 2 13-3 6 40-0 3 21-4 4 28-5 2. 13-3 5 33-3
7 2 13-3 7 46-6 *1 6-6 6 40-0 1 6-6 1 6-6 6 40-0 2 14-3 5 35-5 1 6-6 6 40-0
8 3 20-0 4 26-6 5 33-3 5 33-3 1 6-6 3 20-0 5 33-3 4 28-5 4 28-5 4 26-6 6 40-0
9 4 26-6 9 60-0 5 33-3 8 53-3 4 26-6 4 26-6 8 53-3 6 42-9 8 57-1 7 46-6 9 60-0

10 6 40-6 7 46-6 6 40-0 7 46-6 6 400 5 33-3 9 60-0 7 50-0 6 42-9 7 46-6 7 46-6
11 3 20-0 7 46-6 3 20-0 5 33-3 1 6-6 4 26-6 1 6-6 5 33-3 3 21-4 6 42-9 3 20-0 4 26-6
12 3 200 7 46-6 3 20-0 4 26-6 2 13-3 2 13-3 2 13-3 4 26-6 5 35-7 7 50-0 2 13-3 5 33-3
13 1 6-6 5 33-3 3 20-0 3 33" 3 1 6-6 4 26-6 1 6-6 3 200 3 21-4 6 42-9 3 20-0 9 60-0
14 1 6-6 3 20-0 4 26-6 2 13-3 1 6-6 2 13-3 2 14-3 4 28-5 1 6-6 ' 5 33-3
15 5 33-3 3 20-0 4 26-6 1 6-6 1 6-6 5 33-3 5 35-7 4 28-5 3 20-0 5 33-3
16 1 6-6 5 33-3 I 6-6 4 26-6 2 13-3 5 33-3 1 7-1 3 21-4 2 13-3 3 20-0
17 1 6-6 4 26-6 2 13-3 4 26-6 1 6-6 1 6-6 4 26-6 2 14-3 3 21-4 3 20-0 4 26-6
18 3 20-0 1 6-6 2 13-3 2 13-3 2 13-3 2 13-3 2 14-3 2 14-3 2 13-3 3 20-0
19 1 6-6 2 13-3 1 6-6 2 13-3 2 13-3 1 6-6 4 26-6 1 7-1 3 21-4 3 200
20 1 6-6 5 33-3 1 6-6 3 20-0 2 13-3 2 13-3 3 20-0 1 71 5 35-5 1 6-6 7 46-6
21 1 6-6 4 26-6 2 13-3 2 13-3 3 21-4 4 26-6
22 1 6-6 3 200 1 6-6 1 6-6 2 13-3 1 6-6 2 14-3 1 6-fr 3 20-0
23 2 13-3 4 26-6 1 6-6 1 6-6 1 6-6 1 6-6 2 13-3 2 14-3 3 21-4 1 6-6 4 26-6
24 1 6-6 5 33-3 1 6-6 1 6-6 1 6-6 3 21-4 2 13-3
25 5 33-3 1 6-6 5 33-3 3 21-4 2 13-3
26 6 40-0 1 6-6 1 6-6 2 13-3 3 21-4 3 20-0
27 4 26-6 3 20-0 1 6-6 3 20-0 1 7-1 2 13-3 3 20-0
28 4 26-6 2 13-3 2 13-3 6 42-9 7 46-6
29 1 6-6 5 33-3 1 6-6 1 7-1

20-030 6 400 2 13-3 1 6-6 1 7-1 3
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Sopron Egyetem Kompolt Bp. Met. Int. Tárcái Debrecen Egy. Túrkeve
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1 1 6-6 3 20-0 1 6-6 3 20-0 1 6-6 1 7-1 2 14-3 1 6-6 3 20-0
2 2 13-2 3 20-0 1 6-6. 3 20-0 1 6-6 1 6-6 2 14-3 ' 1 6-6 4 26-6
3 1 6-6 1 6-6 1 6-6 1 6-6 1 6-6 I 6-6 1 71 1 7-1 1 71 1 6-6 2 13-3
4 4 26-6 1 6-6 1 6-6 1 6-6 1 71 1 7-1 1 7-1 1 6-6 1 6-6
5 2 13-2 4 26-6 1 3 20-0 1 6-6 1 6-6 3 21-4 2 14-3 3 21-4 4 26-6
6 4 26-6 1 6-6 1 6-6 3 21-4 2 14-3 3 21-4 * 4 26-6
7 1 6-6 1 71 1 6-6
8 2 13-3 1 6-6
9 1 6-6 1 6-6 1 6-6l 1 6-6 1 71 1 7-1 1 6-6

10 2 13-3 1 6-6 , I 71 4 26-6
n 2 13-3 i
12 2 13.3 1 6-6
13 2 13-3 1 6-6
14 3 200 I 6-6 1 6-6 1 71 1 7-1 1 7-1 1 6-6
15 1 6-6 1 6-6 1 7-1 , 2 13-3
16 1 6-6 1 7-1
17 2 13-3
18 1 6-6 1 6-6
19
20 2 13-3

1 6-6 \
21 3 20-0 1 6-6
22 2 13-3 1 6-6 1 6-6
23 1 6-6
24
25

1 6-6 1 6-6 1 6-6
26
27

1 6-6
28
29
30
31

1 6-6
- 1 6-6
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szentek hírhedtségét indokolnák. Ebben az esetben a néphit pontatlanságát bizo
nyítja az is, hogy — amint Hellmann észrevette — a régi Julián naptár idején 
is a fagyosszenteket különösen veszélyes napoknak tartották, a Gergely-naptár 
pedig már bevezetése idején is 10 nappal különbözött a mostani dátumtól.

Hogy a tavaszi fagyok szingularitásait összehasonlítsam a légnyomás szin- 
gularitásaival, felrajzoltam az április havi talajmenti fagyok relatív gyakori
ságát Budapesten (1. ábra, felső görbe) és a légnyomás 70 éves napi középérté
keinek menetét, ugyancsak Budapesten, a megfelelő időközből (alsó görbe).

Láthatjuk, hogy az április elején fellépő magasabb fagygyakoriságú időszak 
idején a légnyomás az átlagosnál magasabb. Április 8 -a mindkét görbében mini
mumnak felel meg. A 10-én fellépő maximum mindkét görbében egybeesik még, 
de az összefüggés később elmosódik, sőt 13-án a légnyomásban minimum, a 
fagygörbében maximum van. Ebben az esetben a légnyomási minimum hát
oldalán beáramló hideg levegőben keletkeznek a fagyok. Mindenesetre a fel
sorolt fagygyakoriságot a kétféle fagyhelyzet fellépésében lévő szingularitások 
okozzák. A két görbe menetéből következtetni lehet egyik vagy másik előfordu
lásának gyakoriságára.

*

Munkámmal az volt a célom, hogy hozzájáruljak Magyarország éghajlatá
nak ebből a szempontból való felderítéséhez. A tavaszi fagyok vizsgálata nem
csak tudományos szempontból érdekes és fontos, hanem gyakorlati felhasznál
hatóság tekintetében még jelentősebb, mert a tavaszi fagyok területi és időbeli 
eloszlásának ismerete egyik nélkülözhetetlen feltétele a tájtermelés meg
valósításának.

Összefoglalás.

A vizsgálat eredménye az áprilisi és májusi fagyok viszonylagos gyakori
ságainak megállapítása volt, e két hónap különböző dekádjaiban az ország 
területén elszórt tizenhárom észlelőhely adataiból. Az időbeli eloszlás pontosabb 
tanulmányozása céljából a fenti két hónap minden egyes napjára szintén 
kiszámítottam a fagyvalószínűségeket. Az eredmények megerősítik azt a tétéit, 
hogy nálunk a fagyok túlnyomó része kisugárzási eredetű, legfeljebb április első 
felében lehet advekciós fagy. Erre mutat Sopron és Királyhalom eltérő viselke
dése is, a különböző erősségű fagyok gyakoriságát tekintve. A területi eloszlás 
tekintetében mind makro-, mind mikrometeorológiai hatások közreműködnek. A 
viszonylagos gyakoriság időbeli változásában a várható évi menetet szingulari
tások szakítják meg, amelyek közül az erősebbek átlagosan hatnapos időközök
ben követik egymást, ami oksági kapcsolatra utal az Európa fölött elvonuló 
ciklonokkal. Végül a fagyosszentek idejére csak gyenge és határozatlan szingu- 
laritás esik, ami nem támogatja kellőképpen az illető napokhoz fűződő 
néphitet.

Dr. Tónay Frigyesné

. 'i

Légtölcsér Gacsály községben az 1950 
április 17-ikei zivaitarfront átvonulása alkal
mával. Április 16-án (vasárnap) délután egy 
igen erősen fejlett! hideg légbetörési front 
hatolt be az országba és a koraesti órák
ban a főváros felett rendkívüli hevességű, 
villámokban igán gazdag zivatart okozott. 
Ugyanekkor az ország sok más helyén is 
volit zivatar, a keletibb vidékekre pedig a

front másnap, hétfőn délelőtt jutott el. 
Gacsály községben (Szabolcs megye) 
Barhta Barnabás ált. iskolai tanító, ósizlelő 
kartársunk jelentése szerint 11 óra 20 perc
től 11 órâ  40 percig mintegy 100 m szé
lességben fellépő légtölcsér alakult ki. Há
zak bádog- és szalmafedését mintegy 300 m 
távolságig magával ragadta. Utána néhány- 
perces záporeső következett. Dr. A. L.
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A légkör függőleges tagozódása egymásfelett következő 
troposzférákra és sztratoszférákra

Az ejlmúlt évtized folyamán még az volt az általánosan elfogadott tudo
mányos felfogás, hogy a légkör függőleges felépítése lényegében csak három 
nagy, egymás felett következő övezetből áll, a troposzférából, a sztratoszférából 
és az ionoszférából.

Ennek a három gömbhéjalakú övezetnek a vastagságáról az volt a véle
mény, hogy az egyes övezetek vastagsága (átlagosan és közelítőleg) mértani 
sort alkot, amennyiben a troposzféra átlagos magassága 10 km, a sztratoszféráé 
(mintegy 2 0 % pontatlansággal) 100 km, az ionoszféráé pedig (durva becs
léssel) 1000 km. A három övezett megkülönböztetése elsősorban a hőmérséklet 
függőleges eloszlásán alapult, valamint az ebből származó egyéb különbségeken. 
A troposzférában a hőmérséklet, kis közbeeső rendellenességeket figyelmen kívül 
hagyva, felfelé lényegesen csökken; a sztratoszférában igen vastag rétegeken át 
majdnem semmit sem változik; az ionoszférában pe,dig rendkívül magas hő
mérséklet uralkodik, olyan magas hőmérséklet, aminőt a légkörben sehol máshol 
nem lehet megtalálni.

A légkörnek ilyen három gömbhéjra való elkülönítése lényeges haladást 
jelentett a múlt századbeli felfogáshoz képest, amely a földi légkör egész gáz
tömegét egységes anyaghalmaznak tekintette. A sztratoszférának a század- 
fordulókor történt felfedezése annakidején nagy meglepetést keltett és bizonyos 
idő volt szükséges, amíg az egységes légkör gondolata helyébe egyelőre a két 
magassági övezetre tagozott légkör eszméje lépett, majd a rádióvisszhangok 
tanulmányozása közben az ionoszféra mint harmadik övezet csatlakozott az 
eddigiekhez. Egyideig voltak, akik az jonoszférát nehezen fogadták el a földi 
légkör egyik övezetének és tulajdonképpen csak egy évtizede van annak, hogy 
a légkör három övezetből való felépítettsége mint általános elv vonulhatott be 
a meteorológia alapismeretei közé.

Ma senki sem kételkedhetik már abban, hogy ezeknek a magassági övéknek 
egymástól való megkülönböztetése nem valami erőszakolt, külső mozzanatokra 
támaszkodó felosztás, hanem a légköri adottságok egyik iggfa lényeges mozza
natát fejezi ki. A hőmérsékletnek a függőleges mentén való viselkedése ugyanis 
reányomja bélyegét úgyszólván az összes többi meteorológiai tényezők visel
kedésére is. Megszabja a függőleges mozgásoknak a fejlettségét, a vízszintes 
szélnek a turbulenciafokát, a függőleges anyagkicserélődés- élénkségét és a fizikai 
tulajdonságok függőleges terjedésének a lehetőségeit, továbbá befolyásolja a 
felhőképződés és csapadékkeletkezés feltételeit, egyszóval meghatározza az illető 
magassági övezet egész időjárási és éghajlati jellegét. Ezenkívül a légállapot 
függőleges változásainak leírására szolgáló képletek egészen máskép alakulnak* 
a függőleges hőcsökkenést mutató rétegekben (troposzféra) és a felfelé növekvő 
hőmérsékletű rétegekben (ionoszféra), mint az állandó hőmérsékletű rétegekben 
(sztratoszféra). Éppen ezért a légkörnek egyközepű gömbhéjakba való tagozó
dása a legsarkalatosabb meteorológiai alaptények közé tartozik.

A troposzféra, sztratoszféra és ionoszféra egymástól való megkülönböztetése 
tehát alapvető lépése volt a meteorológiai fejlődésnek; ma azonban már tudjuk, 
hogy a légkörnek mindössze három magaslati övezetre való széttagolása még 
mindig nem fedi elég pontosan a valóságot. A légkör függőleges felépítésének

* Lásd pl.: A függőleges légoszlop levegőállapotainak jellemzése az állapotjelzők 
differenciálhányadosaival, Időjárás, 53., 360., 1949. ,
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ez a nagyon leegyszerűsített képe még meglehetősen hiányos észlelési anyagra 
támaszkodott. Amikor a hármas^ felépítésű légkör eszméjét elfogadtuk, akkor a 
troposzférából ugyan elég gazdag észlelési1 anyagunk! volt már, a sztratoszférából 
azonban aránylag csak kis magasságig rendelkeztünk közvetlen műszeres észle
lésekkel. A műszeres észlelés egyetlen rendelkezésre álló módszere abban az 
időben még ikizárólag csak a rádiószonda, illetőleg annak elődje, a rádió nélküli 
léggömbszonda volt. A léggömbfelszállások felső határán, 35 km magasságon 
túl semmiféle közvetlen mérési adat nem volt megszerezhető. Az ionoszférárá 
vonatkozó egész tudásunk közvetett módszerekre támaszkodott, éspedig a rádió- c 
meteorológiai kutatásokra. Ezek a módszerek a 100 km és 300 km közötti rétegek 
állapotáról elég megbízható felvilágosítást adtak, de teljes homályban hagyták 
a következő két fontos kérdést: 1. Milyen légállapotok uralkodnak 35 km és 
90 km közötti magasságban? 2. Milyen állapotban van a levegő 300 km felett?
A légkörnek még hatalmas vastagságú övezetei voltak teljesen hozzáférhetetlenek 
a közvetlen műszeres vizsgálat számára.

Rendelkezésre állt ugyan elég sok közvetett módszer, amelyekből bizonyos 
támpontokat lehetett szerezni (légakusztikai megfigyelések, optikai szondázs, 
meteoritek viselkedése, szürkületi fényjelenségek, éjszakai égboltfény stb.), de 
ezek általában csak kvalitatív következtetéseket tettek lehetővé és ezenfelül csak 
alkalomszerűen, nem pedig rendszeresen voltak használhatók, úgyhogy nem 
lehetett tudni, vájjon a belőlük megrajzolt kép milyen térbeli és időbeli határok 
közt képviseli a magas légszintek állapotának alakulását. Pedig már ekkor 
gyanítható volt, hogy a légkör magas rétegeinek állapotában térbelileg is (főkép a 
szélességi fekvés szerint) és időbelileg is (évszakok és napszakok szerint, 
valamint időjárási típusok szerint) nagy különbségek állhatnak fenn és nagy 
változások következhetnek be.

Ma már nem vagyunk ilyen szegények a nagy magasságokból szerzett 
műszeres adatokban. A rakétaszonda közvetlen észlelési adatokat képes lehozni 
nemcsak a 35 km és 90 km közötti eddig hozzáférhetetlen szintekből, hanem 
még messze behatol az ionoszférába és egyes esetekbejn 150 km feletti magas
ságba, egyetlen különleges kísérlet alkalmával pedig 400 km fölé is feljutott.

Az első rakétaszonda-felszállásokat 1946 elején kezdték meg és ma az iro
dalomban már elég sok adat található ennek az új kutatóeszköznek az ered
ményeiről. Természetesen az így kapott adatok még nem egyenlő értékűek 
azzal, amit a rádiószondák a sztratoszféra alsó rétegeiből nap-nap után a föld 
igen sok pontján olyan bőségben szállítanak nekünk. Rakétaszondákat ma még 
nem szinoptikus hálózatokban bocsátanak fel és nem sűrű, néhány órás idő
közökben, mint a rádiószondákat» Ezért a rakétaszondák pdatai még mindig 
abban a hiányosságban szenvednek, hogy nem szolgáltatják a légkör állapotának 
olyan megszakítás nélküli, folytonos és hiánytalan képét, mint amilyent húsz és 
egynéhány kilométer magasságig a rádiószondák biztosítanak nekünk.

Ezenkívül bizonyos fenntartást kell fűznünk ahhoz a kijelentéshez is, hogy 
a rakétaszondák közvetlen mérési adatokat szolgáltatnak. Igaz ugyan, hogy a 
rakétaszonda felszáll az ionoszféra belsejébe és ott méréseket végez. Azonban 
a rakéta segítségével végzett légnyomási és hőmérsékleti mérések még nem 
adják meg azonnal a levegő ténylegés nyomását és hőmérsékletét, mert a 
roppant sebességgel mozgó lövedék a könnyen befolyásolható, kissűrűségü 
magassági levegő eredeti állapotát lényegesen megváltoztatja. Kivált a rakéta 
csúcsán feljépő torlónyomás, valamint a nagy felületi súrlódás (skin-surlódás) 
túlzottan nágy nyomási és hőmérsékleti adatokra vezet. Ezt a hibaforrást azáltal 
lehet kiküszöbölni, hogy a rakéta a nyomást nemcsak a rakétafej csúcsán méri
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meg, hanem a rakétatest oldalán is több alkalmasan megválasztott pontban. 
A különféle pontokban egyidejűén kapott nyomásértékek aerodynamikai számítás 
útján lehetővé teszik a tényleges nyomások es hőmérsékletek kiszámítását. Ebben 
az értelemben tehát a rakéta is csak közvetett mérést tesz lehetővé, de mégis 
abba a helyzetbe juttat bennünket, hogy magukban az illető rétegekben végzett 
mérések alapján alkossunk magunknak képet a magas légszintek állapotáról.

Ennek a képnek lényeges új vonásai vannak. A légkör hármas felosztásáról 
szóló felfogás nem tartható többé fenn. A régi képből megmarad az alsó és a 
legfelső övezet (a troposzféra és ionoszféra) az (eddigi szerepében. A hármas 
felosztás azonban a sztratoszférában omlik össze. Kitűnt, hogy a kereken 10 km 
és 90 km közé eső, hatalmas vastagságú réteg nem egyetlen övezetből áll (»a-< 
sztratoszférából), hanem a nagyon különböző hőmérsékleti jellegű övezetek 
egész sorozatából tevődik össze.

Hogy a léggömbös mérésekkel hozzáférhető rétegek fele|tt nem folytatódik 
az állandó hőmérsékletű sztratoszféra, aziránt már a fentebb említett közvetett 
következtetési módszerek is alapos gyanút keltettek. Nem szólva arról, hogy a 
magasabb léggömbfelszállások már maguk is 15—20 km magasságtól kezdve 
egy kisebb, de következetes felfelé való melegedést tanúsítottak, a légakusztikai 
és egyéb következtetések erősen amellett szóltak, hogy a hőmérséklet nagyobb 
magasságokban egészen máskép viselkedik, mint amit az alsó sztratoszféra 
hőmérsékleti állandósága alapján feltételeznénk. A következtetések egy része arra 
mutatott, hogy bizonyos magaslati szintekben lényegesen melegebb van, mint a 
sztratoszférában, más részük pedig azt mutatta, hogy ismét más rétegekben a 
sztratoszféráitól nem nagyon különböző hőmérsékletek is fennállhatnak, azonban 
határozott és teljes képet ezekből a közvetett meggondolásokból nem lehetett 
összeállítani.

Ma viszont abban a helyzetben vagyunk, hogy a 35 km és 90 km közötti 
rétegek egymásutánját és hőmérsékleti jellegét elég jó közelítéssel meg lehet 
adni. Az időbeli és térbeli változások, kiküszöbölésére természetesen átlagértékeket 
kell használni, vagyis a légkör állapota úgynevezett standard légkörszerkezet 
(röviden »standard légkör«) megadásával jellemezhető. A standard légkör 
fogalmát az Időjárásban első ízben dr. Hille Alfréd ismertette (29. évf., 118., 
1925.) a Nemzetközi Meteorológiai Szervezetnek 1924 októberben hozott Hatá
rozata nyomán. Az akkori repüléstudomány szükségletei még megelégedtek 12 
km magasságig terjedő standardizál.ással. Néhány évvel ezelőtt a rakétakutatás 
számára szükségessé vált, hogy a standard légkör az ionoszféráig kapjon kiter
jesztést (Bull. AMS 1947., 477.). Az úgynevezett Naca standard légkör a. lég
óceánnak a pontosabb függőleges felépítését három övezet helyett összesen hét 
övezettel jellemzi. A magunk részéről megkíséreltük, hogy ezeknek az övezetek
nek alkalmas neveket adjunk; ezeknek az elnevezéseknek a használatával a hét 
övezet következőképpen alakul:*

1. Első troposzféra: a talajtól a nagyon változó magasságú tropopauzáig 
terjed; hőviszonyait az jellemzi, hogy kisebb vastagságú visszássági és izo- 
thermaszinteket nem számítva, a hőmérséklet felfelé következetesen csökken 
benne (a standard légkörben elfogadott hőmérsékleti adatok: a talajon 16°, a 
troposzféra felső határán —54°).

2. Első sztratoszféra: a tropopauzától mintegy 35 km magasságig terjed. 
Ebben az igen nagy vastagságú övezetben a hőmérséklet felfelé majdnem 
állandó, vagy köveset növekedik.

* Ismételten hangsúlyozzuk, hogy az elnevezések még nincsenek általános haszná
lattal szentesítve, hanem részünkről csak egy kísérletet képviselnek arra, hogy a hirtelen 
felmerült új fogalmak számára miniéi előbb jól kifejező műszavakat vezessünk be.
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3. Alsó ozonoszféra: kb. 35 és 55 km közti magasságban helyetfoglaló 
hatalmas vastagságú inverziós réteg, amelyben a hőmérséklet függőleges gra
diense ugyanolyan nagyságrendű, mint az 1. alatti troposzférában (de persze 
ellenkező előjele van, mint ott). Miután azonban ez a réteg sokkal vastagabb, 
mint az 1. réteg volt, azért a következetes melegedés magasabb hőmérsékletre 
vezet, mint amilyenből a talaj mentén kiindultunk (éspedig a Naca standard 
légkör 55 km magasságban +70° hőmérsékletet feltételez).

4. Második sztratoszféra (az irodalomban használt más elnevezések: meleg 
sztratoszféra vagy ozono-sztratoszféra) 55 km és 70 km között (-{—70°).

5. Második troposzféra: közelítőleg 70 és 85 km között, újabb jelentékeny 
hőcsökkenésnek a birodalma. Érdekes, hogy a hőmérsékleti gradiens itt is megint 
majdnem ugyanolyan értékű, mint az 1. alatti első troposzférában. Minthogy 
ennek a rétegnek a vastagsága valamivel nagyobb, mint az első troposzféráé, 
azért ennek a második troposzférának az alsó és felső határa közt jelentékenyebb 
hőmérsékleti különbség áll fenn, mint a talajmenti LeVegő és a tropopauza között.

6 . Harmadik sztratoszféra: 85 és 90 km között, nagyjában olyan hőmérsék
lettel, mint az első, de függőleges kiterjedése sokkal szerényebb.

7. Ionoszférai inverzió: kb. 90 kín-tői kezdve, egyenletes és erős melegedés 
felfelé. (Az eredeti Naca-standard szerint a hőmérséklet már az E-rétegben, 120 
km magasságban eléri a 100 C°-ot.)

Ez a részletes tényállás azt jelenti, hogy a kereken 10 km-től 100 ktn 
magasságig elterülő egységes sztratoszféráról szóló elgondolást el kell ejteni; 
a sztratoszférát már mintegy 35 km magasságban le kell zárni, másszóva! a 
sztratoszféra felső határát (az ú. n. sztratopauzát) 100 km magasság helyett 
már harmadolyan magasságban lévőnek kell elfogadni. A sztratoszférának ilyen 
viszonylag kis magasságban való lezáródásával összesen négy új övezetnek a 
beiktatása vált szükségessé a sztratoszféra és az ionoszféra közé. Ezek közül 
azonban kettő ismét sztratoszféra-jellegű (második és harmadik sztratoszféra), 
egy troposzféra-jellegű (függőleges hőcsökkenésnek a színhelye), a legalsó pedig 
egy újfajta övezet, amilyent a légkör eddig átkutatott alsó szintjeiben még nem 
találtunk (sok kilométer vastagságban felfelé növekvő hőmérséklet), azonban ez 
lényegében hasonló ahhoz, ami odafent az ionoszférában mán» ismeretes volt.

Amikor a Naca standard légkört közzétették, aránylag kevés rakétaszonda- 
adat állt még rendelkezésre és a számadatok megszerkesztése túlnyomólag a 
közvetett módszerekre támaszkodott. Ezáltal érdekes kérdéssé válik, vájjon a 
részletesebb rakétaszonda-adatok mennyiben állnak összhangban a Naca standard 
légkörrel. D. D. Clark összefoglaló dolgozata szerint (Weather, 4, 176., 19491 
erre jelenleg t követkéz'' válasz adható: I. a rakétafelszállások adatai teljesen 
igazolták a fenti hét övezet létét, valamint az egyes övezetek hőmérsékleti 
jellegét és nagyjában a magassági fekvésüket is. II. A rakéták a léggömbökkel 
elérhető magasságig teljesen megegyező eredményeket adnak a rádiószonda- 
felszállásokból nyert közepes adatokkal. III. A rakétaszondákkal megállapított 
hőmérsékleti adatok mintegy 45 km magasságtól kezdve következetesen kisebbek, 
mint a Naca standard légkör adatai, éspedig az eltérések elég lényegesek: a 
valóságban a magas légszintekben 30—50 fokkal hidegebb van, mint a Naca 
standard légkör feltételezte. Ez különösen lényeges különbséget okoz a harmadik 
sztratoszférában, amely a Naca szabvány szerint mintegy 30 fokkal melegebb 
volna, mint a jól átkutatott alsó sztratoszféra; a valóságban ellenben valamivel 
hidegebbnek bizonyult (hőmérséklete a rakétaszonda adatai alapján —70° köze
lében van). Ennek megfelelően az ionoszféra alsó rétegei is valamivel hidegeb-
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bek, mint eredetileg gondoltuk, de ez csak annyi különbséget jelent, hogy a 
hőmérséklet az ionoszférának csak valamivel nagyobb magasságában éri el a 
több száz, illetőleg több ezerj fokot.

A felsorolt új adatok nemcsak magukbanvéve érdekesek, hanem teljesen új 
szemléletet nyújtanak a légkör felépítéséről. A légkör eszerint nemcsak három 
övezetből áll, hanem számos egymás felett következő övezetből, amelyek azonban 
mind besorozhatok a háromféle típus valamelyikébe: vagy a troposzféra-típusba 
(következetes hőcsökkdnés felfelé), vagy a sztratoszféra-típusba (több kilométer 
vastagságban közelítőleges izothermia), vagy az inverzió-típusba (felfelé mele
gedő rétegek). Eszerint a légkörnek nemcsak egy troposzférája és sztratoszférája 
van, amelyek felett a hatalmas ionoszférai inverzió következik, hanem a légkör 
a troposzférák, sztratoszférák és inverziós övezetek váltakozásából van felépítve, 
lényegesen bonyolultabb módon, mint ahogyan nemrég még gondoltuk.

Ha a légkörnek ezeket az övezeteit nem magassági sorrendjük alapján 
csoportosítjuk, hanem hőmérsékleti jellegük szerint, akkor a következő össze
állításhoz jutunk:

I. Troposzférák: II. Sztratoszférák: III. Inverziós tartományok:
1. Első troposzféra 1. Első v. hideg sztnato- 1. Alsó o-zomoszfóra

(a talajtól átl. 11 km ma- szféra (átil. 35 és 55 km között)
gasságig) (átl. 11 és 35 km között) 2. Ionoszféra

2. Második troposzféra 2. Második v. meleg sztnato- (jß, 90 km-tői)
(kb. 70 és 85 km között) szféra

(ikb. 55 és 70 km között)
3. Harmadik sztratoszféra 

(85 és 90 km között)

Ezeknek a tartományoknak a felső határai számára önként adódnak a 
következő megjelölések: első tropopauza, második tropopauza, illetőleg első. 
második, harmadik sztratopauza és' némi újítással: alsó ozonopauza.

A légkör tartományainak az a csoportja, amely táblázatunk első oszlopában 
van összeállítva, azzal a fontos tulajdonsággal tűnik ki a többiekkel szemben, 
hogy ezeknek a tartományoknak a belsejében (a troposzférákban) a hőeloszlás 
nagyon kedvez kisebb vagy nagyobb térbeli kiterjedésű függőleges mozgások 
turbulenssé válásának. Ezzel szemben a táblázat második oszlopában szereplő 
sztratoszférákon belül a függőleges mozgások kialakulása sokkal nehezebb és 
a vízszintes szél turbulenciája viszonylag sokkal gyengébb. A harmadik csoportot 
alkotó nagy inverziós tartományokon belül a függőlegesen mozgó légoszlopok 
keletkezése még nagyobb nehézségekbe’ ütközik és a vízszintes mozgások még 
kevésbbé turbulensek.

A legutóbb elmondottak arra vonatkoznak, hogy az illető levegőtartományo
kon belül milyen könnyűséggel keletkeznek kisebb-nagyobb átmérőjű függőleges 
mozgások. Ezektől azonban meg kell különböztetni azt a folyamatot, midőn az 
egész tartomány vagy annak egy igen nagy vízszintes kiterjedésű része végez 
függőleges összetevőjű mozgásokat; például valamelyik sztratoszféra a maga 
teljes egészében lassan lebocsátkozik, vagy az egész ionoszférának a Föld nap
sütötte félgömbjére eső része felfelé lényegesen megvastagodik. Ma igen való
színűnek látszik, hogy ilyen folyamatok igenis végbemennek a levegő felső 
tartományaiban. Dobson és munkatársai kimutatták, hogy a legalsó sztratoszférá
ban egy nagyszabású lassú leszálló mozgásnak kell jelen lennie az Egyenlítőtől 
a Föld sarkai felé irányuló levegőszállítás keretében. A Vassy házaspár és más 
kutatók munkáiból az a vélemény alakult ki, hogy a felső légkör a napsütés 
hatása \alatt minden nap legalább is dupla vastagságúra duzzad fel és éjjel
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megint a felére zsugorodik össze. Ezek is függőleges anyagáthelyeződéssel járó 
folyamatok, de itt egész légköri tartományok függőleges helyzetváltozásairól van 
szó, nem pedig a tartományokon belül lévő levegő egy részének függőleges '  
eltolódásairól.

A légkör felépítésére vonatkozó táblázatunk az ionoszférával, mint legfelső 
figyelembevett réteggel zárul. Még ma is túlságosan kevés adatunk van ahhoz, 
hogy az ionoszféra pontosabb övezeti beosztására nézve állást foglalhassunk. 
Ismeretes, hogy az ionoszférában egy vékonyabb alsó szintet (E-réteg) ,és egy 
kettős szerkezetű, nagyvastagságú .tarotmányt (Fi- és F2-tartománv) szokás meg
különböztetni. Az F2-tartományon túl a légkör még jelentékeny vastagságban 
folytatódik. Ennek viszonyaira nézve G. Grumminger egy nagyobb monográfiá
ban foglalta össze a szóbajöhető feltevéseket és következtetéseket (»Analysis of 
Temperature, Pressure and Densitiy of the Atmosphere extending to extreme 
Altitudes« című sokszorosított kiadványban, ismertetve Weather, 4, 174., 1949). 
Valószínűnek látszik, hogy a légkör talán még több gömbhéjból tevődik össze, 
mint abból a hétből, amely az első száz. kilométer magasságú teret kitölti. Ennek 
az első száz kilométernek azonban, amely a légkör egész tömegének túlnyomó 
többségét foglalja magában,* ma sokkal részletesebben látjuk az övezeti felépí
tését, mint abban az időben, amikor még úgy .átszőtt, hogy a légkör mindössze
három nagy övezetből tevődik össze. n . . , , . ,,Dr. Aujeszky László

* A légkör egész tömegének csak kereken 0.01 százaléka foglal helyet 100 km-nél 
nagyobb magasságban.

Néhány állandóan használt kalorikus érték 
átszámítása joule-ra. A meteorológusok 
munkáját is mindinkább érinteni fogja a 
Nemzetközi Fizikai Uniónak 1948-ban ho
zott határozata, amely szerint a hőenergia 
egységeként az eddigi sokféle kalória he
lyett a joule használandó. Ez főkép a su
gárzáskutatást fogja érinteni, ahol az ener
giamennyiségeket általában kalóriákban 
szokás megadni és a ^sugárzás erősségét a 
kalóriából leszármaztatott egységekben 
(Langley, gcal/cm2 min) fejezik ki. Mind
ezeket a mennyiségeket majd joule-okra, 
illetőleg a joule-ból leszármaztatott egysé
gékre kell átszámítani. Egyre gyakrab- ' 
ban fogunk majd találkozni az iroda
lomban azzal is, hogy a levegő fajhőjét 
és a víz halmazállapotváltozási energiáit 
szintén joule-okban adják meg.

Az átszámítás azon a kapcsolaton alap
szik, hogy a kalória legáltalánosabban el
fogadott értéke a következőképpen viszony- 
ük a joule-hoz:

1 gcal == 4.186 joule.
Ennek megfelelően néhány fontos mete

orológiai energiaérték a következő új mérő
számokat fogja kapni, amelyek ma még 
számunkra kissé szokatlanok: .

A víz fajhője 4.186 joule/gr.
A víz molekulahője 75.4 joule/mol.
A levegő Cp fajhője 1.009 joule/gr.

A levegő Cp molekulahője 29.261
joule/mol.

A napsugárzási együttható 8.121
joule/cm2 min.

A jég olvadáshője 335.0 joule/gr.
A jég Fjelstad-féle szublimációs állan

dója (=  677 gcal/gr) 2833.9 joule/gr.
Megemlítendő még, hogy éppen a lég

köri sugárzástanban az egységeknek ez a 
megváltoztatása — bár sok átszámítási 
munkát is hoz magával — didaktikai szem
pontból igen egészséges intézkedés lesz, 
mert amíg a sugárzó energiát kalóriákban 
mérjük, addig mindig kísért a kezdőknél 
annak a félreértésnek a lehetősége, hogy 
a sugárzó energiát (pl', a napsugárzást 
magát is) a hőenergia egyik alakjának 
tekintsék. Erre a felfogásra nemcsak az 
olyan hibás elnevezések adnak alkalmat, 
mint »sugárzó hő«, hanem az a tény is, 
hogy a sugárzó energiát hőegyenértékekben 
szokták megadni. Megmagyarázzuk ugyan 
a kezdőknek, hogy a napsütés energiája 
nem hőenergia, hanem elektromágneses 
energia, amely legfeljebb elnyelődése után 
alakul át — részben — hőenergiává. De 
megzavarhatja őt, ha a tankönyvekben 
mégis azt látja, hogy ezt az energiát hő
egységekben adjuk meg. A sugárzó ener
giának joule-ban való megadása ezt a 
régi didaktikai nehézséget ki fogja küszö
bölni. Dr. Aujeszky László
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A nehézségi erőtér szerepe a hőmérséklet függélyes
csökkenésében.

Légkörünk anyaga a levegőnek nevezett gázkeverék. Ennek fizikai állapotát 
a légnyomás, a léghőmérséklet és a légnedvesség határozzák meg. A korszerű 
meteorológia legfontosabb feladata, hogy ezen állapothatározók függőlegesmenti 
eloszlását meghatározza, mert csak így kaphatunk képet légkörünk függőleges 
szerkezetéről. A magas légkör kutatása régebben csak a hegyi obszervatóriumok 
észleléseire, valamint a sárkány- és ballonszondafelszállások eredményeire tá
maszkodott. Ma ezek szerepét a rádiószonda és legújabban a rakétaszonda vette 
át. A rádiószondával nap mint nap 20 km magasságig átkutathatjuk a légkört, 
rakéta pedig már 400 km magasságból is hozott adatokat. Az említett kuta
tási módok mindegyikének megvan az előnye és a maga hibája, ezekről most 
nem akarunk szólni, hanem vizsgálni fogjuk azt a képet, amelyet ezen észle
lések alapján légkörünk függőleges szerkezetéről ma elfogadottnak lehet tekin
teni. Eszerint légkörünk a hőmérséklet függőleges változásai szerint több, eléggé

-----------------------  N em zetközi norm állégkör [ nACÁ]
-------------—  R akéta  szonda

7. ábra. A légkör hőmérsékleti szerkezete.
La distribution verticale de la température dans l’atmosthére.
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élesen elhatárolt rétegre bontható, amelyek részletesebb leírása és közelítő ada
tai folyóiratunk ezen számának megelőző cikkében találhatók meg (1. ábra).*

A légkör leírt felépítésének magyarázata a meteorológia egyik legalapvetőbb 
kérdése. Az idők folyamán többféle elmélet látott napvilágot, különösen a 
sztratoszféra keletkezésére vonatkozóan, azonban a végleges megoldás nem ala
kulhatott ki, hiszen a rakétával nyert eredmények nélkül ez nem is volt lehet
séges. Bizonyos, hogy a magashőmérsékletü légrétegekben a Nap sugárzásának 
— legalábbis bizonyos összetevői — erősen elnyelődnek és a réteget felmelegí- 
tik. Az is bizonyos, hogy a hőmérséklet kialakulásához a talaj hőkisugárzásá
nak — elsősorban a vízgőzben és a szédioxidban történő — elnyelődése is 
hozzájárul. A troposzférában észlelt hőcsökkenést a légtömegek függélyes elmoz
dulásánál fellépő adiabátikus hőmérsékletváltozással szokták megmagyarázni, 
azonban a következőkben rámutatunk arra, hogy a molekuláknak a nehézségi 
erőtérben történő sebességváltozása révén is előáll légkörünkben hőcsökkenés. 
A valóságos légkör felépítésének elméleti megalapozása azonban még nem látszik 
lehetségesnek, éppen ezért feladatunkat egyszerűsítenünk kell. Meg kellene hatá
roznunk elsősorban, hogy elnyelésmentes, száraz levegő esetében, pusztán a talaj
hőmérséklet hatására, nehézségi erőtérben milyen lenne a molekulák számbeli
éi sebességeloszlása a függélyes mentén. Ha ezt a kérdést megoldottuk, akkor 
a vízgőz, az emelkedő mozgások és a sugárelnyelődés bevezetésével remélhető a 
légkör valóságos felépítésének elméleti megalapozása is.

A kérdést kétféleképpen is megfogalmazhatjuk: 1. A légkör jelenlegi anyag- 
mennyiségét a végtelen térben egyenletesen szétosztva, majd a T0 hőmérsékletű, 
g  nehézségi gyorsulással rendelkező földgömböt benne elhelyezve, milyen lesz 
a földfelületre összehúzódó, véges magassságú légkörben a molekulák sebességi 
és számbeli eloszlása a függélyes mentén? 2. Az abszolút zérus fok hőmérsék
letű földfelületen néhány méter magasságúra összehúzódott, »megfagyott« lég
kört 15 C°-ra felmelegítve, milyen magasságra terjed ki a nehézségi erő elle
nében és milyen lesz a sűrűség- és hőmérséklet-eloszlás e légkörben?

Sajnos, a kérdés ilyen általánosságban nehezen oldható meg. A következők
ben lépésről-lépésre próbáljuk megközelíteni a megoldást. Nézzük először, hogy 
egyetlen szabad molekula — ha azt a talaj mint hőforrás függőlegesen »fel
hajítja« — milyen mozgást végez a nehézségi erőtérben? Ennél a mozgásnál 
a részecske függélyes sebessége változó lesz, mert kinetikus energiája a poten
ciális energia rovására változik meg. Fennáll u. i., hogy

d (m , — j =  — d (mgh) =  — mg dh.

Minthogy a kinetikus energia, azaz v2 arányos az abszolút hőmérséklettel:

ezért írható, hogy
dT
Tíh

Mg
R

2 RT 
M

Tg -  3.427100 m.

A molekula sebesség-változása tehát a hőmérséklet függélyesmenti változá
sával arányos, ami jelen esetben az ú. n. instabilitási gradienssel egyenlő. 
(Af a levegő látszólagos molekulasúlya .=  28.9)

* A rakétával nyert, 30 km-en fölüli hőmérsékleti adatok számításokból erednek, mert 
itt nincs mód a hőmérséklet közvetlen mérésére. Ezek a hőmérsékleti adatok végső fokon 
a gázegyenletekbő' származnak, vagyis a molekulák és atomok s e b e s s é g é h e z  ren
delhető’hőmérsékletek. Szó sincs ugyanis arról, hogy pl. 50 km magasságban a +35 fok 
hőmérsékletet közönséges hőmérőink észleflhetnék, ahhoz a levegő sűrűsége ott túl kicsiny. 
Ugyanez ál az ionoszféra több százfokos hőmérsékletére is.



A To hőmérsékletű talajról induló molekula tehát véges magasságra juthat 
a hajítási képletek értelmében. E maximális magasság

H == v2/2g =  To/Tg

A Föld 15 C középhőmérséklete (To =  288 A°) esetén a molekula 8445 m 
magasságra juthat; 0 C° mellett a homogén légkör közismert magassága, 7991 m 
adódik. Budapesten 11 fok évi középhőmérséklet mellett e magasság 8328 m, 
az Egyenlítőn kb. 9 km, a Sarkokon pedig 7 km! (Érdekes, hogy a tropopauza 
magassága a valóságos légkörben hasonlóan viselkedik a földrajzi szélességgel 
kapcsolatban!)

Egymással kapcsolatba nem jutó, »szabad« molekulákból álló légkörnek 
tehát véges magassága volna 8 km körül és benne a hőmérséklet felfelé állan
dóan csökkenne 100 méterenként 3.42 fokkal. A légkör határán a hőmérséklet 
—273 fok lenne. ((Sugárzás-elnyelődéstől eltekintünk.) Ez a légkör tehát 
hasonlóan viselkednék, mint az ú. n. homogén atmoszféra. Ez érthető is, mert 
állandó sűrűség esetében a molekulák közötti sebesség-kicserélődés olyan, mint 
golyósor esetében, amelynek első golyóját meglökjük; az impulzus végigszalad 
a soron és az utolsó golyó olyan mozgást végez, mint amilyent az első vég
zett volna egymagában.

Valóságos légkörünkben azonban a sűrűség felfelé csökken és így a sebes
ség-kicserélődés nem lehet egyenletes. A kérdés most az, lesz-e szerepe a 
nehézségi erőtérnek a hőmérséklet-elosztás kialakításában? (A nehézségi erő
térben előálló höcsökkenés gondolatát már A. Schmidt felvetette, elméletét azon
ban visszautasították, hivatkozással arra, hogy a hővezetés a légkörben a 
sebességkülönbségeket Boltzmann szerint kiegyenlíti.1 Legújabban P. Ackermann2 
ismét tekintetbe vette a nehézségi erőteret, azáltal, hogy a Maxwell-íé'.e sebes
ség-eloszlást a gravitációs potenciálnak megfelelően írja fel).

Légkörünkben a molekulák a szabad úthossz mentén azonban feltétlenül sza
badon eshetnek és így gyanítható, hogy a hőmérséklet-elosztás kialakításában a 
nehézségi erőtérnek tényleg lesz szerepe. Ha ez nem állana fenn, akkor a 
hővezetés kiegyenlíthetné a függélyesmenti hőkülönbségeket. Ha u. i. a felfelé 
haladó molekulák sebessége a szabad úthosszon nem csökkenne, akkor állan
dóan nagyobb mennyiségű hőt szállítanának felfelé, viszont a lefelé mozgó 

■molekulák hütenék az alsóbb réteget. Szabadesés jelentkezése esetén azonban 
a lefelé mozgó molekula nagyobb sebességgel érkezik a rétegbe, mint az ott- 
lévő molekulák sebessége, így azoknak sebességet ad át, végül egy molekula 
a kapott sebességgel felfelé haladhat, betölti a leesett molekula helyét és így 
a hőmérsékleti- és sűrűségi egyensúly állandóan fennmaradhat. Ezek szerinti 
tehát függélyes irányú hővezetésről a valóságos, légkörben nem is lehet szó, 
mert a molekula felfelé haladva nagyobb hőmérsékletű rétegbe jut!

A szabad molekulákból álló, illetőleg a homogén légkörben, mint láttuk, a 
hőmérséklet függélyes gradiense és a molekulák sebességváltozása, azaz gyor
sulása egyenes arányban áll egymással. Azt is láttuk, hogy az instabilitási 
gradiens, yg és a szabadesés g  gyorsulása a legszorosabb kapcsolatban Van
nak. Gyanítható tehát, hogy a valóságos légkörben is a hőmérsékleti gradiens 
valamiféle kapcsolatban áll a molekulák függélyesmenti sebesség-eloszlásával, 
azaz a molekulák látszólagos gyorsulásával. (Valamely légrétegből a T hőmér
sékletű molekula más hőmérsékletű rétegbe jutva, felveszi az ott uralkodó 
hőmérsékletet, tehát sebességet és közben valamilyen módon elveszti, vagy
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megnyeri a sebességkülönbséget. Ez sugárzási jelenségekkel is előállhat; a 
száraz, tiszta légkör sugárelnyelő hatásától azonban eltekirí^hetünk,#és így ésak 
a szabadesés-közbeni sebességváltozás egyenlítheti ki a hőmérsékletet.)

Bármilyen légkörben fenn kell államok a következő összefüggéseknek;

1. x =  — dT/dh, ' 2. gs =  — dP/dh, 3. (yg — y) ^ =  — ds/dh.

Fennáll tehát, hogy a hőmérsékleti gradiens
ds
dh

Kimutatjuk, hogy y a molekulák függőleges gyorsulásával, a-val arányos.
dh dvd T _ dv2

dh — _  C dh
0 dv — 2c V t t  =  dh ■ 2c dt dh — 2c ü? =  — 2c a =  — ^ adt M

Tehát 4. képletünket R/M-mel végigszorozva, kapjuk, hogy
R̂  R R T ds
M ' M !s +  M s dh

azaz írható, hogy: a =  g — G (u. i. ds/dh negatív értékű).
A molekulák gyorsulása tehát a G gyorsulással kisebb, mint a szabadesés g 

gyorsulása. Valóságos légkörünkben a sűrűség felfelé csökken, éppen a nehéz
ségi erő hatására (u. i. minden légréteg nyomást gyakorol súlya miatt az 
alatta lévőre és azt összenyomni, sűríteni igyekszik). Ilyen légkörben a moleku
lák gyorsulása képletünk szerint átlagértékben feltétlenül kisebb g-nél. (Csak a 
homogén légkörben egyenlő vele!) Légkörünkben tehát a leeső molekulák az 
egymással való ütközés következtében vesztenek függélyes sebességükből.

Hogyan jön létre ez a sebességveszteség? Ha a kisugárzási hőveszteségtől 
eltekintünk (a légkör sugárzási egyensúlyban van), akkor ezt csak a szom
szédos molekulák idézhetik elő. Tekintsünk u. i. egy lefelé eső molekulát, akkor 
azt látjuk, hogy az lefelé egyre több molekulával lép -kölcsönhatásba, mert a 
sűrűség lefelé nő. A szabad úthosszon eső molekulánk sebessége azonban 
nagyobb, mint a környező molekuláké (a légkörben a gradiens kisebb, mint a 
g-nek megfelelő yg), ezért azok sebességet nyernek és a sebességcsere a sűrű
ségváltozás arányában megy végbe. A környező molekulák az esés közben nyert 
mozgási energia egy részét tehát elveszik leeső molekulánktól és így annak 
mozgása, mint »szabadesés ellenálló közegben« tárgyalható. (Az átadott moz
gási energia mint hőveszteség jelentkezik és így a molekulák mozgása a lég
körben súrlódásos mozgásnak tekinthető. A súrlódási együttható azonban nem 
a levegő belső súrlódási együtthatója, 1.82X10-4 cgs, mégkevésbbé az ú. n. 
virtuális súrlódási tényező.)

Kimutatjuk, hogy ez a súrlódásos mozgás akként tárgyalható, mintha a 
molekula változó tömeggel végezné mozgását. Eséskor növekvő tömeg, felhají
tás közben csökkenő tömeg veendő számításba. A tömegváltozás mértékéül a 
sűrűségváltozás tekinthető, azaz

m -I- dm s -F ds _ j ds
m s ~  s '

Az energiaegyenlet lesz: e

m (1 +  4") — m ^  =  — mg dh

* (A vízszintesben nincs gyorsulás.)
2*
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Másodrendű kicsinyeket elhagyva:

Vagyis:

es

0 +  t ) (t  +  V dv) — T  = — g dh
ds v2 , dv2 j.
T T +  T  = - g dh

ds R T R j.
t ’ m T +  ü  dT =  — g dh 

RT ds -f-f RsdT =  — gsdh =  dP =Rd(sT).

A feltételezett súrlódásos• mozgással bíró légkör tehát eleget tesz az aeroszta- 
tikus egyenletnek.

Feltételezett légkörünkben (száraz, sugárátbocsátó, lefelé növekvő' sűrűségű) 
a molekulák gyorsulása a függélyesben kisebb, mint szabad molekulák, vagy 
homogén atmoszféra esetében. Az is magától értetődő, hogy a hőmérsékleti 
gradiens a sűrűség függvénye lesz; felfelé egyre nőnie kell és a légkör hatá
rán eléri lehető legnagyobb értékét, yg-t. (A talaj felszínén a gradiens kezdő 
értéke, y0, a talajmenti sűrűség függvénye.)

Súrlódásos mozgásoknál feltételezhető, hogy a gyorsulás csökkenése a 
sebességgel, esetleg a sebesség négyzetével arányos. Tételezzük fel ez utóbbit, 
(hiszen mozgási energia veszteségéről van szó, ami a sebesség négyzetével 
arányos), akkor írható, hogy G — C.T, azaz

Innen
A T

A — Tg ~  To 
A  To

A 3. alapegyenletünkből következik tehát, hogy ds
dh =  - A T .

Tehát s 0 . e -Ah

A sűrűség tehát a magasságnak exponenciális függvénye, azonban a kitevő
ben nem az izoterm légkörnek megfelelő Tg/To, hanem

T g —  To 
To

szerepel.
A gradiens is exponenciálisan változik a magassággal:

Ah

amiből következik, hogy
T =  To • e

Tg To ^ Ah

To To

Tehát mind T, mind s, mind pedig y a magasságnak exponenciális 
függvénye.
A légkör magassága azonban nem végtelen, hanem

H =
To tg

Tg
— lg
To To
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A légkör határán a hőmérséklet
T h =  0  A0

és a sűrűség

Légkörünk határán u. i. a függőlegesen mozgó molekulák egy pillanatra meg- 
állanak, T = 0  és egy kis-sűrűségű réteget alkotnak. Itt a légnyomás is O. Lég
körünk határát egyébként csak olyan molekulák érhetik el, amelyeknek ott víz
szintes sebesség-összetevőjük nincs.

H értéke a gradiens kezdőértékétől és a talajfelszín hőmérsékletétől függ; 
S0-t és y0-t azonban egyenleteinkből nem határozhatjuk meg közvetlenül. Sza
bad molekula esetén 15 C talajmenti hőmérséklet mellett a molekulák sebes
sége kb. 500 m/mp, tehát

H =  v2 /2 g =  12.5 km.
Ennél sokkal nagyobb magasságra a mi feltételezett légkörünkben sem jut

hat a molekula, ha a talaj az egyetlen hőforrás, vagyis sugárzás-elnyelődésektől 
eltekintünk. Kiszámítható a sűrűség a felső határon, u. i. mint képleteinkből, lát
ható, a gradiens és a sűrűség szorzata állandó:

To • So |g • Sh

Innen Sh 7s =  0-15 gr/m3 (ha To =  0.42-nek vétetik.)
így tehát bizonyos közelálló feltevésekkel sikerült arra a kérdésünkre, hogy 

milyen a molekulák sebesség- és számbeli eloszlása adott talajmenti hőmérsék
let esetén, száraz, elnyelés-mentes légkörben — választ adni. A valóságos lég
kör szerkezetének vázolásához ezen »alaplégkörbe« be kell vezetni a sugár
elnyelődést, azaz a vízgőz, a széndioxid, az ózono- és az ionoszféra szerepét. 
Ezen hőelnyelő rétegekben ugyanis a molekulák sebességnyereségre tesznek 
szert és így megváltozik a gradiens, a hőmérsékletoszlás és a molekulák nagyobb 
magasságra emelkedhetnek. Ezeknek számbavétele túlnő jelenlegi feladatunkon, 
azonban belátható, hogy a légkör nem lehet végtelen magasságú. (Csak az 
izoterm légkör, melyben felfelé nő a sugárelnyelőképesség!)

2. ábra.
A légnyomás és a hőmérséklet, illetőleg a P/T hányados (sűrűség) összefüggése Budapest légterében. 

Rélation entre la pression barométrique et la température, respectivement le quotient 
P/T (la densité), dans Vatmosphere de Budapest.
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Nézzük azonban meg, hogyan viszonylik álaplégkörünkhöz a valóságos 0 
légkör troposzférája. A 2. ábrán láthatjuk a hőmérséklet függését a légnyomás
tól, a budapesti meteorográf-felszállások 1913—1940 közötti 234 észlelése alap
ján. Ugyanitt ábrázoltuk a P/T hányados értékét szintén a légnyomás függ
vényében. Amint látható, ez utóbbi görbe nagy közelítéssel egyenesnek tekint
hető, legalábbis a 350 mb értékig, azaz kb. 8 km-ig. (y is idáig növekszik!)
A legkisebb négyzetek elve alapján levezethető e görbe egyenlete:

P/T — 0.119 -j- 3.96 P/P0—0.533 P2/P +

ahol P0 a talajmenti légnyomás ( =  1001 mb.); P/T azonban a sűrűséggel ará
nyos, tehát azt is mondhatjuk, hogy légkörünkben a sűrűség a légnyomás 
másodrendű kifejezésével csökken. Tekintettel arra, hogy a másodrendű tag 
együtthatója igen kicsiny, első közelítésben azt is mondhatjuk, hogy a sűrűség 
a légnyomásnak lineáris függvénye,

s =  0 . 1 2 + l . l l  ~

*0
alakban. Ez főként a troposzféra közepe táján 2 és 8 km között érvényes. Köny- 
nyen kimutatható, hogy a

P/T =  a +  b P
fegyen let egyértelmű a

y =  yg -  AT

egyenlettel. Azt mondhatjuk tehát, hogy valóságos légkörünk troposzférája (leg
alábbis stacionárius állapotban) megfelel elméleti alaplégkörünknek! (2 km alatt 
a vízgőz és az inverziók zavarják az egyezést, 8 km felett pedig már a sztrato
szféra izotermiája érezteti hatását.)

Valószínűnek tarthatjuk az 1. ábra alapján, hogy a sztratoszféra kialaku
lása kapcsolatban áll az ozonoszféra magashőmérsékletű rétegével. Ez utóbbi 
és az ionoszféra nélkül ugyanis a troposzférikus hőcsökkenés valószínűleg a 
légkör egész tartományában tovább tartana. A sztratoszféra kialakulásával fó'!eg 
Emden8 és Milankovics7 foglalkozott; mégpedig Emden a magassággal csökkenő 
sugárelnyelés, Milankovics pedig állandó elnyelődés alapján számította a légkör 
sugárzási egyensúlyát. Emden 11 és V2 km-től kezdve állandó, —57 fok hőmér
sékletet kap, azonban hőmérsékleti görbéje nagy mértékben eltér a valóságtól, 
pl. 6 km-ben az észleltnél kb. 30 fokkal nagyobb hideget ad. A talajmenti hő
csökkenés pedig 2.35 fok/100 m! Milankovics számításai szerint ez az érték
0.6 fok/100 m, azonban nála meg csak 30 km táján jelentkezik a sztratoszféra, 
azaz a gradiensnek 0.1-en aluli értéke (Emdennél már 9 km felett). Nagy 
hibája ezen elméleteknek még, hogy szerintük a földrajzi szélességgel együtt nő 
a tropopauza magassága, ami a valósággal szöges ellentétben áll. Véleményem 
szerint mindezek a bajok a nehézségi erőtér elhanyagolásából erednek és fenti 
alaplégkörünk kiindulási alapot szolgáltathat a .sugárzási egyensúly felállításá
hoz is. (Magas hőmérsékletű talaj fefett alaplégkörünk magasabb, mint hidegebb 
terület felett, ami a tropopauza viselkedésével összhangban áll.)

F Ü G G E L É K -
A levegő nyomásának értelmezése.

A kinetikus gázelmélet a gáznyomást következőképpen értelmezi: A v sebes
séggel repülő molekula valamely szilárd falnak ütközve, ott 2mv nagyságú 
impulzusváltozást szenved, amelyet mint nyomóerőt észlelünk a falon. A nyomás 
értéke a molekulák mozgási energiájával lesz arányos (állandó térfogat eseté-
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ben). Kérdés mármost, hogyan alakulnak a viszonyok a légkör esetében, ahol a 
molekula mozgása a nehézségi erőtérnek van alávetve. Tekintsük ismét az előb
biekben részletezett egyetlen szabad molekula függőleges irányú mozgását. Mint 
láttuk, a Tn hőmérsékletű talaj a molekulának R.T0 mozgási energiát ad át és 
ezzel a molekula H =  R.T0/Mg =  T0/yg magasságra hajítódik fel. Ebben a magas
ságban sebessége zérussá válik és megkezdi szabadesését és a talajra ismét 
olyan sebességgel érkezik, amely T0 hőmérséklettel egyenértékű. Mi lesz ebben 
az esetben a légnyomás? Ha a molekula a talajon nyugodnék, akkor m tömegé
nek megfelelő súllyal nyomná a talajt. Felhajítás és esés közben a »légnyomás« 
zérus; a talajra történő becsapódás pillanatában viszont a felnövekedett sebes
ség következtében a molekula jóval nagyobb nyomást fejt ki.

Ez az impulzusváltozás t=2vo/g idő alatt következik be, tehát a belőle szár
mazó légnyomást úgy kapjuk, hogy f-vel elosztjuk. Ezt elvégezve, ismét mg 
nagyságú_Jégnyomást kapunk. A levegő nyomása tehát mindenképpen az összes 
levegő, azaz a molekulák súlyával egyenlő! Azt a közismert összefüggést is 
könnyű belátni ebből a képből, hogy a légnyomás, mint súly, valamint a hőmér
sékletnek megfelelő feszítőerő (gáznyomás) egy és ugyanaz a mennyiség. A 
molekulák mg súlyát tehát a hőmozgás közvetíti és azt a súlyhiányt, amit a 
molekulák »levegőben« tartózkodása idéz elő, a hőmozgás sebességének a nehéz
ség miatti megnövekedése egyenlíti ki. (Az elmondottakat szemlélteti a mérleg 
tányérján függőlegesen ugráló gumilabda; a mozgás közben mért súly megegye
zik a nyugalom esetén észlelt súllyal!)

Dr. Berkes Zoltán
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A maximum-minimum-hőmérők helyes ke
zelése a meteorológiai észlelőállomásokon. A
maximum- és minimum-hőmérő kezelésével 
és leolvasásával* kapcsolatban az éghajlat
kutatás és az időjárási hírszolgálat adatigé
nyeinek összehangolása céljából felkérjük 
Munkatársunkat az alábbi szabályok pontos 
megtartására:

1. Az esti 21 órai leolvasás után mind
két szélsőséghőmérőt beállítjuk: a maxi
mumhőmérőt a szokásos módon lerázzuk s 
a minimumhőmérő pálcikáját a borszesz- 
szál végére csúsztatjuk. 4

2. A reggel 7 órai »megfigyelés alkalmá
val mindkét hőmérőt leolvassuk és adatát 
feljegyezzük, most azonban csak a maxi
mumhőmérőt állítjuk be. A minimumhő
mérő adata kerül a táviratba.

3. Az esti (19—20 órai) távirat céljából

végzett megfigyeléskor leolvassuk és fel
jegyezzük a nappali maximumot, de egyik 
hőmérőt sem állítjuk be újból.

4. Este 21 órakor ismét leolvassuk, fel
jegyezzük és beállítjuk mindkét hőmérőt. 
Az észlelőkönyvből a havi jelentőívre a 
maximumhőmérőnek azt az adatát írjuk 
fel, amelyik magasabb hőmérsékletet jelent. 
A minimumhőmérőnek az este 21 órakor 
leolvasott adata kerül az ívre, — ez ter
mészetesen vagy ugyanolyan, vagy csak 
alacsonyabb hőmérsékletet jelezhet a reg
geli leolvasáshoz képest.

5. Azoknak a napoknak a megjelölése 
(pl. *-gal vagy más módon), amelyeken a 
minimum nem reggel, hanem napközben 
állott be, vagy amelyeken a nappali maxi
mum alacsonyabb volt, mint az előző esti 
leolvasás, — külön nem szükséges, mert 
•*z az adatokból kiviláglik.
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A levegő aktiv oxigénjének hatása az emberre*
Az orvosmeteorológiával foglalkozókat a legutóbbi időkig elsősorban a lég

köri változásokkal kapcsolatos fizikai jelenségek érdekelték és a meteorológiai 
tényezők élettani hatását is főleg fizikai alapon igyekeztek megmagyarázni. 
Éppen ezért fordulópontot jelentenek Curry vizsgálatai, aki a levegő kémiai 
összetételében keresett olyan ingadozásokat, amelyek az élő szervezet működé
sét befolyásolják. Figyelmét különösen azokra az anyagokra irányította, ame
lyek a levegőben csak igen kis mennyiségben vannak jelen. Oxigén-, nitrogén- 
és széndioxidmeghatározásokat nem végzett, tekintettel arra,, hogy ezek koncen
trációváltozásai nem annyira az időjárástól, mint inkább más helyi körülmé
nyektől- függnek. Annál szükségesebbnek látszott az ammóniák, klór, -nitrit, jód, 
radon és ózon minél pontosabb meghatározása. Ezek az anyagok, habár igen kis 
mennyiségben, de állandó alkatrészei a normális légkörnek, mégpedig változó 
koncentrációban. Curry egyetlen olyan anyagot talált, amelynek a földközeli 
légrétegekben történő koncentrációváltozásaival párhuzamosan közérzetváltozás 
is jár. Ez az anyag semleges káliumjodiddal az ózon kémiai reakcióját 
adja. Ebből arra a feltevésre jutott, hogy az ózonnak vagy kémiailag vele azo
nosan viselkedő anyagoknak jelentékeny szerepük lehet az életfolyamatok szabá
lyozásában. Első kísérletei a következő eredményekre vezettek:

1. A földközeli légkör oxidáló anyagainak koncentrációja napi ingadozásokat 
mutat. Ennek megfelelően a szervezetben élettani változások lépnék fel. Magas 
oxidációs értékeknél a gyulladásos tüneteknek és reakcióknak gátlása észlelhető, 
viszont a görcsös tünetek erősödnek. Alacsony oxidációs értékeknél megfordítva a 
gyulladásra való készség fokozódik, viszont a görcshajlam csökken.

2. Klímakamrával végzett vizsgálatok azt is bebizonyították, hogy a meg
figyelt jelenségek csakugyan az oxidáló levegőalkatrészek befolyása alatt állnak, 
mert egy középértéktől lefelé vagy felfelé való eltérés az említett hatásokat 
váltotta ki.

A következőkben Curry és munkatársai igyekeztek egyrészt folyamatos méré
seket végezni a levegő oxidálóképességének változásaira vonatkozóan, másrészt 
közelebbről meghatározni, hogy az észlelt hatásokat végeredményben milyen 
anyag idézi elő.

Sikerült Dirnagl közreműködésével egy készüléket szerkesztenie, amellyel a 
levegő oxidálóképességét 5 perces időközökben teljesen önműködően meg lehet 
határozni. Az elv az volt, hogy egy meghatározott levegőmennyiséggel azonos 
feltételek között semleges káliumjódid-oldatot oxidáltak, majd® felszabadított jódot 
kolorimetriásan meghatározták. Az oxidációs értéket y ózon/m3-ben fejezték ki. 
A sorozatos mérések folyamán aztán kiderült, hogy a kapott oxidációs értékek 
legföljebb csak részben köszönhetők ózon jelenlétének. A levegőt ugyanis még a 
legmagasabb (60 y ózon/m3 feletti) oxidációs értékeknél is teljesen szagtalannak 
találták, jóllehet már 10 if/m3 ózoi jelenléte esetében erőser érezhető a jelleg
zetes ózonszaga. Megfelelő kémiai eljárás segítségével koncentráltan is sikerült a 
levegő oxidáló alkatrészét előállítaniok s azt tapasztalták, hogy az így nyert 
anyag az ózonétól eltérő elnyelési színképet adott. Közelebbi kémiai összetételét 
azonban mindezideig nem tudták meghatározni. Curry ezt a hatóanyagot, mely 
azonos oxidációs értékek mellett az ózonnál biológiailag sokkal aktívabbnak 
bizonyult, megkülönböztetés céljából arati-nak nevezte.

Az »aran« név tehát a levegő ama oxidáló anyagainak összességét jelenti, 
melyek a semleges káliumjodid-oldatot oxidálják.

* A Magyar Meteorológiai Társaságban 1949 november 15-én elhangzott ismertető 
előadás vázl'aía.



Folytatólagos mérésekkel megállapították, hogy az aranértékeknek nyugodt 
időjárási viszonyok között jellegzetes napi lefutásuk van. A legnagyobb aran- 
koncentráció 14—18 óra tájra esik, majd fokozatosan csökken, s a minimális 
értékek 24 és 8 óra között találhatók. Ettől kezdve az arankoncentráció ismét 
emelkedik. Az időjárással kapcsolatban azt találták, hogy hideg levegőfajták 
magas, meleg levegőfajták pedig alacsony arankoncentrációt eredményeznek. 
Ezen az alapon Curry azoknak a vidékeknek az éghajlatát, ahol állandóan nagy 
aranérté'kek észlelhetők, /C(Kaltluft)klímának nevezi, szemben az alacsony aran- 
értékű W(Warmluft)klímával. Természetesen ez a megjelölés semmit sem mond a 
hőmérsékleti viszonyokra vonatkozóan. Zivatar esetén az arankoncentráció igen 
rövid időn belül nagy ingadozásokat mutathat. Éghajlati szempontból nemcsak 
az illető vidék arankoncentrációjának átlagos nagysága jelentős, hanem az is, 
hogy az ingadozások milyen amplitúdóval történnek. Általában az a kedvezőbb 
éghaljat, amelyben az arankoncentráció ingadozása kicsi. Nagy különbség van a 
K- és IF-típusú éghajlat (nagy és kis arankoncentráció) élettani hatása között. 
A /(-klíma pl. különösen kedvezően befolyásolja a tuberkulózist. Áltálában a 
/(-típusú környezet a szervezetet vagotoniás irányba hangolja át, a ^//-értékeket 
alkalikus irányba tolja el, növeli a görcskészséget, viszont a gyulladásos folya
matokat gátolja. A IF-típusú környezet a szervezet vegetatív szabályozását 
sympathicotoniás Irányban módosítja, a pH-értékeket csökkenti, gátolja a görcs
készséget, de fokozza a gyulladásos tüneteket. A fentieknek megfelelően a külön
böző kóráílapotokban ugyanaz a klíma egyszer előnyös, máskor káros lehet. 
A kétféle éghajlattípus, illetve a nagy^és kis arankoncentráció általános hatásait 
Curry két csoportban foglalta össze .Néhányat belőlük itt közlünk:

K-hatások (nagy arankoncentráció, hidegfront): Nyugalom, kábultság,
gátoltság, ásítás, nyújtózkodás, bosszús hangulat, teljesítménycsökkenés, fokozott 
fáradtság, csökkent étvágy, csökkent alapanyagcsere, alacsonyabb testhőmérsék
let, a vér alkalosisa stb.

1V-hatások (kis arankoncentráció, melegfront): Nyugtalanság, idegesség, 
szorongás, depresszív hangulat, teljesítményfokozódás, de gyorsabb kimerülés, 
csekélyebb fáradtság, fokozott étvágy, fokozott alapanyagcsere, magasabb test- 
hőmérséklet, a vér acidosisa stb.

Ezek a megfigyelések egyben arra is intenek, hogy állatkísérleteknél az idő
járási tényezőt is vegyük figyelembe. Legelőnyösebb klímakamra segítségével 

átlagos 20—40 f/m3 ózonnal megfelelő oxidációs érték mellett dolgozni.
Részletesen tanulmányozták, hogy az arankoncentráció változásai miképpen 

módosítják a fontos életfolyamatokat, mint a vérképet, gyomornedvelválasztást, 
vércukorszintet, alapanyagcserét, a szervezet vízháztartását stb. E vizsgálatok 
során kitűnt, hogy az oxidációs értékek azonos irányú változására különböző 
egyének eltérő módon reagálnak. így sikerült három főtípust megkülönböztetni: 
egy /(-típust, amely a nagy arankoncentrációra érzékeny, egy IF-típust, amelyik
ben az alacsony oxidációs értékek okoznak zavarokat, végül egy G (gemischt) 
típust, amely mindkét irányú változással szemben érzékeny, vagy jó egészség 
esetén teljesen érzéketlen az ilyen hatásokra. A K- és IF-típus tulajdonságai 
ellentétesek és nagyjából megfelelnek a vagotoniás* és sympathicotoniás* típusú 
egyéneknek, az érzékeny G-típus pedig az ú. n. amphotoniás, labilis vegetatív 
idegrendszerű egyén tulajdonságait mutatja. E típusokkal kapcsolatosan Curry 
több érdekes megállapítást tett:

1. Különböző nemek esetében az ellentétes típusok vonzzák egymást, s az 
azonos típusúak házassága 80—*-85% -ban terméketlen.

2. Az ellentétes típusok más és más betegségekre fogékonyak.

* E fogalmakra nézve lásd »Időjárás« 53, 235, 1949.
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3. K- és lU-típusú egyének a különböző gyógyszerekkel szemben eltérően 
viselkednek. A gyógyszereknek tehát két csoportját lehet megkülönböztetni. Az 
egyik csoport tagjai a /(-típusúakra, a másikéi a lU-típusúakra hatnak előnyösért, 
mégpedig oly módon, hogy a szervezet működését az ellentétes irányba igye
keznek áthangolni. Épp így a /(-típusnak a tU-klíma előnyös és megfordítva. A 
gyógyszerek hatását az is befolyásolja, hogy melyik időszakban nyújtottuk őket, 
függően az arankoncentrációtól.

Összefoglalásképpen Curry a betegek kezelésében a következő új irányelvek 
szem előtt tartását javasolja. Figyelembe kell venni, hogy:

1. a beteg melyik típusba tartozik (K, W, vagy G);
2. mi a kezelési hely alapklímája;
3. a kezelés milyen napszakban történik;
4. nincs-e a kezelés időpontjában valamilyen zavaró meteorológiai esemény 

(pl. délelőtti meleglevegő-beözönlés).
Ezek a szempontok az eddigitől lényegesen eltérő megvilágításba helyezik 

nemcsak a gyógykezelés, de a bioklimatológia és biometeorológia kérdéseit is. 
Curry észleleteit rajta és munkatársain kívül mások tudomásunk szerint nem 
vizsgálták felül. Az általa »aran«-nak nevezett hatóanyag pontos mibenlétét nem 
ismerjük. Bár eredményeik valószerűek és feltevéseik elfogadhatók, mégis fenn
tartással kell fogadnunk azokat mindaddig, amíg más oldalról is megerősítést 
nyernek. Munkájuk azonban így is jelentős lépésnek tekinthető az orvosmeteoro
lógiai kérdések megoldása felé.

Dr. Kérdő István
•*** IRODALOM:

Culrry, M.: Schweizerische medizinische Wochenschrift, 79, 668—672 és 686—690 
1949.

A Meteorológiai Intézet néhány kérelme 
észleló'táborunkhoz. Nagyon tkérjük kedves 
Munkatársainkat, hogy szíveskedjenek »Üt- 
mutatás meteorológiai megfigyelésekre« c. 
kiadványunkat időnkint fellapozni, különös 
tekintettel azokra a fejezetekre, amelyek az 
állomáson működő műszerekről és a »Me
teorológiai Feljegyzések« című havi jelentő- 
ív egységes kitöltéséről szólnak. Ha az 
észlelő számára nélkülözhetetlen Útmutatá
sunk valami okból hiányoznék az állomás 
felszereléséből, írásos kérésre újból meg
küldjük.

A meteorológiai megfigyelések megbíz
ható feljegyzése az a feladat, amelyben a 
Meteorológiai Intézet nem nélkülözheti ész
lelő munkatársai közreműködését. A »Me
teorológiai feljegyzések« c. havi jelentőív 
kiszámítása szokásos középértékekkel és 
gyakorisági számokkal rendszerint a Me
teorológiai Intézetben történik. Hálás kö
szönettel vesszük, ha munkatársaink nem
csak gondosan kitöltve, hanem ki is szá
molva küldik be az állomás íveit. Nyoma
tékosan kérjük azonban egyrészt azt, hogy 
az ívek kiszámolása ne késleltesse azok hó- 
eleji beküldését, másrészt azt, hogy a szá
mítások szigorúan az Útmutatásban lefek

tetett elvek és mintaíven is bemutatott 
példák szerint történjék, mert máskülönben 
ez nem segíti, hanem akadályozza az In
tézet munkáját.

A Meteorológiai Intézetben folyó nagy
tömegű adatfeldolgozás megkönnyítése ér
dekében kérjük, szíveskedjék a teljes szél
csend jelölésére a —o (vonás mellett nulla) 
feljegyzésmódot használni, nyomtatott Út
mutatásunk (34. o.) és a hozzá mellékelt 
mintaív egységesen követendő útbaigazí
tása szerint.

Kérjük Munkatársunkat, hogy a meg
figyelések feljegyzésére szolgáló észlelő- 
könyvecskében és a havi jelentőíven iévő 
»jegyzetek« felírású rovatot szíveskedjék a 
jövőben az eddiginél kissé tartalmasabban 
felhasználni. A csapadék kezdetének és vé
gének, harmatnak, dérnek, zúzmarának, az 
észlelési időpontokon kívül előfordult szél
viharoknak stb., stb. megörökítésére való 
ez a rovat. Nyomtatott Útmutatásunk »Kü
lönleges időjárási jelenségek feljegyzése« 
című fejezete ad erről bővebb felvilágosí
tásit. Ezek a jegyzetek igen értékes tájé
koztatást nyújthatnak a leolvasások között 
eltelt időközök időjárásáról.

Dr. Takács Lajos
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Megjegyzések az „Orgonafajták virágzásának 
fonológiai felvétele 1949-ben“ című dolgozathoz

Az »Időjárás« 1949 november-decemberi számában Mándy György pro
fesszor figyelemreméltó dolgozatot írt az orgonafajták virágzásáról. A dolgo
zatban a fenológia és éghajlattan kérdései is szóba kerülnek. Mándy dolgoza
tában súlyos kritikával illet egyes régebbi és »meteorológustól« írt fenológiai 
munkákat és bizonyos, a növények és az időjárás kapcsolatát illető, felfogást is 
helytelenít.

Bár tételei nagy részével egyetértek, kritikáját és felfogását némely vonat
kozásban — úgy érzem — helyesbítenem kell.

1. Bevezetőben Mándy professzor azt kívánja, hogy a fenológiai, de kivált 
a mezőgazdasági fenológiai megfigyelések ne a fajokra, de a fajtákra irányul
janak. Ezt a helyes megállapítást nyomatékosan emeli ki és méltán. Nagyon 
örülök, hogy a botanikának egy elismert képviselője követeli azt, amit én ezelőtt 
21 évvel nemcsak hangoztattam, de meg is valósítottam.

Nevezetesen 1929-ben az akkori Tiszántúli Mezőgazdasági Kamarával kar
öltve ezen intézmény területén mezőgazdaság-fenológiai hálózatot szerveztem. 
A megfigyelők az adatokat ugyan csak havonta egy ízben küldték be (nem 
távirati úton persze), de a megfigyelőíveken a fajta különbségek megfigyelé
sére kaptak utasítást. A begyűjtött anyag egy része megjelent a debreceni 
egyetem Földrajzi Intézete sokszorosított havi jelentése mellékleteként, majd 
ugyanezen egyetem Meteorológiai Intézete évkönyveiben 1934 és 1937 között 
három évben.

Az akkor szervezett hálózatból még ma is működik egy-kettő. így többek

fajta szám

7. ábra.

között Nyíregyháza (Homokkisérleti Gazdaság) és Orosháza. E két helyről bizo
nyos fajtákról majdnem 20 esztendős adatsorral rendelkezünk.

Hozzá kell még tegyem ehhez, hogy a burgonyára és a kukoricára vonat
kozó adatokat 1942 és 1945-ben megjelent munkáimban fel is dolgoztam. (A 
burgonya termelése és összefüggése az időjárással. 78—82., A kukorica terme
lése és összefüggése az időjárással. 124—129. o.)
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E feldolgozásnál természetesen nem elégedtem meg az egyes növények 
virágzási dátumának meghatározásával, kiterjeszkedtem a vetéstől kezdve az 
összes meghatározott fázisokra. Helyesen állapítja meg tehát Mándy: »Le
hetséges, hogy ezek a gondolatok másoknak is eszébe jutottak, sőt irodalmilag 
nyoma is van ennek«. Szabad legyen talán ez utón felhívnom úgy az Ö, mint 
mások figyelmét ezekre az aránylag régi dolgokra.

2. Dolgozata további során Mándy az Agrártudományi Egyetem budai ker
tészeti telepén lévő rendkívüli bőségű orgona-fajtagyűjteményen 1949. évben 
végrehajtott virágzásmegfigyelések eredményeit ismerteti. Azt hiszem páratlan a 
fenológia történetében, hogy egyetlen növényről ilyen fajta megfigyelést végez
tek vojna. A gondolat és annak végrehajtása feltétlen elismerést érdemel. Két
ségtelen, hogy bizonyos problémákat csakis ilyen részletekbe menő megfigyelés
sel tisztázhatunk.

Mielőtt azonban az eredmények elemzésébe fognánk, egy kis hibára kell 
felhívnom a figyelmet. A keleti és a nyugati sqfozatban a 370. és 371-ik lapon 
közölt ábra szerint 88 fajta van. Ha azonban a 372-ik lapon közölt ábra fajta

számait összeszámoljuk, ott csak 75-öt tudunk megolvasni. Szerencsére a 2. és 
3-ik ábrák alapján a hiány hamarosan kipótolható. A rajzoló hibájából április 
25-ikéről hiányzik 10 és 29-ikéről 3 eset. Az ábrát helyesbítve közlöm. (1. ábra.)

3. A cikk a továbbiakban idézi Keöpeczinek egy adatát, amelyben közli az 
orgonavirágzás kezdetének 80 éves átlagát. Mindaz, amit ezzel kapcsolatban 
előad, teljesen helyes. Valóban egy 80 esztendős átlag semmit sem mond. Azon 
viszont nem csodálkozom, hogy az illető szerzőt a többi fejlődési fázis figye
lembevétele zavarba hozta volna!

A továbbiakban Mándy megállapítja, hogy 1949-ben az orgonák zöme 
ugyan éppen a 80 esztendős átlagos virágzáskezdetkor, április 26-án ‘szinte 
robbanásszerűen kezdett virágzani, de a tényleges virágzáskezdettől távol vol
tak. Majd azt mondja: »Az adatot, ennek ellenére (t. i. 'azért, mert nem egy 
fajtára vonatkozik) tájékoztató adatként fel lehet használni, tudományos követ
keztetésekre azonban nem alkalmas. (Az aláhúzás nem tőlem van.)

Ebből úgy sejtem, Mándy azt várja az átlagtól, hogy az a valódi virágzás
kezdetet adja meg, s csak így lesz tudományos értéke. Nos, nem akarom az 
»átlagokat« védeni, de itt nyilván ennek a statisztikai fogalomnak a félreértéséről 
van szó. Egy átlag, szóljon az rövidebb, vagy hosszabb időről is, soha nem fogja 
megadni egy évben a virágzás kezdetét. Vagyis az átlagnak prognosztikus 
jelentése nincs, azt egyes esetre alkalmazni nem lehet! De éppen így nem eshet, 
egybe a legtömegesebb virágzáskezdettel sem. Az átlagos dátum egyszerűen
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bizonyos szám úidat számtani közepe. Hogy a 80 éves átlag 1949-ben egybeesett 
a legtömegesebb virágzással, az puszta és igen ritka véletlen. Helyesebb annak 
az időköznek a megjelölése, amikor az évek többségében (75—80%) a virágzás 
elkezdődött. y

Ugyanígy a középérték félreértésével állunk szemben akkor is, midőn arról 
beszél, hogy Keöpeczi szerint az orgonavirágzás kezdetekor (IV. 26) az átlag- 
hőmérséklet 12.5 fok. Ezzel szemben 1949-ben a kérdéses időpontban 19.7 volt 
a közép. Egy-egy nap középhőmérséklete sok éven belül igen széles skálán 
ingadozhat és mert a sokéves átlaga 12.5 fok, attól adott évben és esetben 
lehet ennél sokkal több, vagy kevesebb. Nincs erre ékesebb' bizonyíték, mint 
a közölt táblázat, ahol két nappal korábban 24-én 14.1, 23-án pedig 11.4 volt 
a napi átlag. (Közismert tény, hogy az átlaghőmérséklet olyan érték, amely 
ritkán fordul elő.)

Ahhoz, hogy valamely növény virágozzon, a rügyfakadástól a /virágzásig 
bizonyos melegre van szükség. Ez a melegmennyiség fajták és évjáratok szerint 
különböző lehet, s mivel a hőmérséklet szeszélyes ingadozásokat mutat — 
hol emelkedik, hol süllyed — a tényleges virágzás időpontjában az átlagtól 
igen különböző hőmérséklet lehet adott esetben. A virágzás kezdete persze nem-

— clp r» i I i s — “  május
3. ábrD.

csak a virágzás napjának hőmérsékletétől függ, hanem főleg az azt megelőző 
időszakétól. Az átlagos időpontban, átlagos hőmérséklet mellett akkor követ
kezne be a virágzás, ha időjárásunk pontosan megfelelne az »éghajlatnak«, 
annak az éghajlatnak, amelyet a sokéves átlagok írnak elő.

Éppen eme zavaró hatások miatt sokkal jobb az átlagok helyett gyakorisági 
értékekkel dolgozni.

4. A dolgozatban közölt 2. és 3. ábra tüzetesebb vizsgálata meg számos 
érdekes jelenségre hívja fel a figyelmet. Nevezetesen arra, hogy a keletinek és 
nyugatinak jelzett sor között fenológiailag olyan különbségek vannak, amit 
»fajtakülönbséggel« aligha lehet megmagyarázni.

a) Virágzáskezdet. A két '  ábrát futólag szemlélve, azt látjuk, hogy a 
nyugati oldal 1 nappal későbben kezd virágzani. Nos, de mit értünk virágzás
kezdeten akkor, ha hasonló növények nagy tömegével állunk szemben. Ha 40 fajta 
közül 1 virágzik, azt nem tekintjük virágzáskezdetnek. Erről csak akkor beszél
hetünk, ha a fajtáknak legal'ább 10 százaléka virágzik. Ha így szemléljük a 
dolgot, akkor látjuk, hogy a keleti soron már 17-én 3, 18-án 4 és 19-én 5 fajta 
virágzik. Itt tehát kezdetnek 18-ikát fogadhatjuk el. A nyugati sorozatban azon
ban 19-én 2, 22-én 3, 25-én ellenben 8 fajta virágzik. Itt tehát a virágzáskezdet 
2ő-.ike. Ilyen meggondplás útján rájövünk, hogy a két sor között éppen 1 hetes 
eltérés van! Április 26-án az ú. n. átlagos virágzáskezdet időpontjában 40 fajta 
virágzik (nem kezdésről van szó, az elsők még virágzanak) s így 27-ére tehet
jük az általános virágzás időpontját, amikor az állománynak már több, mint 
fele virágban van.

t •
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b) Különbség van azonban a virágzáskezdet átlagos időpontjában is. Az 
egész állomány átlagos virágzása 1949-ben IV. 26.7, a keleti soré IV. 26.4, a 
nyugatié IV. 27.4. Az értékek szóródása ugyanabban a sorrendben -j- 3.25, -^3.27 
és-J-3.14 nap. A keleti sor tehát — a gyakorisági értékek figyelembevételével 
számított mérlegelt átlag szerint — kereken 1 nappal előbb kezdett virágozni, 
mint a nyugati szomszédja. Az átlagos virágzáskezdet és a ténylegesen meg
figyelt első virágzás között kerek 10 nap a különbség! A szóródási értékek 
viszont azt mutatják, hogy a keleti sorban a virágzáskezdet átlagos dátuma 
körül ví Imivel erősebben szóródnak az értékek, mint a nyugati sornál.

Mi lehet az oka ennek a különös jelenségnek? Miért van az, hogy amikor a 
nyugat-i sorban 25-én 8 fajta virágzik, a keletin 12, 26-án a nyugatin 15, a keletin 
25! Vájjon a nyugati sorban mind későbben virágzó fajták voltak? Nem való
színű. A magyarázatot a 368-ik oldalon lévő ábra adja meg. Az orgonasorok 
nagyjában északkelet-délnyugat irányban futnak és így a keletre néző lényegesen 
kedvezőbb napsütési viszonyokat élvez, mint nyugati szomszédja. A nyugati sor 
fejlődését erősen befolyásolja a keletinek rávetődő árnyéka is. Ez a hatás annál 
nagyobb, mennél közelebb van a két sor egymáshoz!*

A fajta kétségtelen egyéni sajátságain kívül tehát vannak mikroklimatikus 
hatások is, amelyek majdnem olyan különbséget idéznek elő, mint amekkora a 
Gellérthegy északi és déli oldala között Keöpeczi szerint fennáll, több km 
távolságon belül!

c) A fajtatulajdonságokon kívül ennek a helyzetnek kell részben betudni azt 
a különbséget is,’ ami pl. a keleti és a nyugati oldal virágzástartamában jelent
kezik. Az átlagos időtartam ugyan majdnem egyforma: a keletin 9.73, a nyuga
tin 9.525 nap. Azonban a keletin az átlagtól való legnagyobb eltérés 1.5 nap,
11 és 8 között, míg a nyugatin 15 és 6 között ingadozik.

d) A két oldal közötti különbségek azonban nem merülnek ki az eddig mon
dottakban. Ha a két sor virágzáskezdetének gyakorisági táblázatát elkészítjük, 
vagyis azt, hogy egy-egy időpontban hányfajta virágzott, úgy a 2. és 3. ábrá
kon feltüntetett gyakorisági poligonhoz jutunk. Ennek futólagos szemlélete is 
meggyőz bennünket, hogy a két oldal virágzáskezdet szempontjából egészen 
másként viselkedett. A keleti oldalon valóban 26-ika az az időpont, amikor a 
legtöbb fajta virágzani kezd (14), de a nyugatin ugyanekkor csak 7 jut ebbe 
a stádiumba. Két nappal később, 28-án virágzik itt a legtöbb fajta (8). Itt az 
egymást követő napok között lényeges különbséget találni nem lehet. Robbanás- 
szerű virágzáskezdetről pedig nem lehet beszélni. A tömeges Virág^áákezdet 
25. és 28. között, 4 napra húzódik szét.

Mindez csak egyéni sajátság volna? Igaz, ezt most még 1 év adatából 
megítélni nem lehet. A két sorban ugyan vannak egyforma fajták is: Cavour 
és Decaisne. Ezek között azonban lényeges különbség nem mutatkozik. Bár a 
helyi adottságok részletesebb ismerete nélkül végleges ítéletet nem mondhatunk, 
mégis az eddigi adatok mind fenti feltevésünk helyessége mellett tanúskodnak.

5. AJáindy professzor végül pontokba foglalja azokat a kívánalmakat, 
amelyeket feltétlenül szükségesnek tart egy fenológiai megfigyelés megszerve
zésénél. Ezen pontok közül az elsőt fenntartás nélkül elfogadom. A másodikat 
azonban csak részben. Aggályaim vannak abban a tekintetben, hogy a termesztett 
növények megfigyelése fenológiai kertben történjen.

Akkor, mikor dolgozatának utolsó (az összefoglalás előtti) szakaszát fogal-

* A budai részeken a njyugati-északnyugati szél lévén a legerősebb szél, a nyugati 
sorozatnál szélhatásra is kell számítanunk. A keleti sor számára viszont a nyugati 
szélvédelmet ad.



inazta, nyilván megjelent lelki szemei előtt a íenológiai kert növénye, amelynek 
minden fázisát éppen olyan pontosan olvashatjuk le, mint a meteorológiai állo
mások hőméiőházikóinak műszereit.

Kétségtelen, a növény jelzi az időjárás behatását, de — mint éppen Mándy 
is igen helyesen kifejti ,L—• nem műszer, mert a műszer csak »egy« elemet 
jelez, a növény pedig az egész időjárást és nem egy időpillanatban jelzi, de 
összegzi hosszú időről, s mind hozzáadja az egyéni tulajdonságaihoz, korához, 
fejlettségi fokához, a vetésforgóból, a talaj tápanyagtartalmából és a környezet 
növényszociológiájából folyó hatásokhoz.

De amint hiba a növényt egyszerűen »műszernek« tekinteni, úgy vélem, 
éppen olyan hiba az egyéni környezetben kialakult egyéni sajátságokat általá
nosítani. Ha a termőhely és kevésszámú növény egyéni sajátságait általánosít
juk. úgy az így nyert adatokkal csak összezavarhatjuk, de nem oldhatjuk meg 
a termelés kérdéseit.

A termesztett növények fenológiai megfigyelését nagyobb terület növényein 
kell elvégezni, a fajtakülönbségek figyelembevételével. Amint azonban az'orgonák 
példája bizonyítja, ezt a megfigyelést a helyi mikroklima adottságainak figye
lembevételével kell elvégezni, mert a környezet hatása felülmúlhatja a fajta
adottságból következő fejlődési különbségeket* A megfigyelőnek tehát nemcsak 
botanikusnak kell lennie, de alapos tudással és érzékkel kell rendelkeznie a 
mikroklíma területén is. £)r. Serényi Dénes

* A szovjet biológia miniden eddigi eredménye a fenti -tételt támasztja alá.

Üjabb északifény-jelenségek. 1950. január
jában és februárjában ismét többízben 
sarkifény jelentkezett Középeurópában. 
Ezek közül a január 24-i Keletmagyar- 
országon is több helyen megfigyelhető volt, 
a február 20-i jelenséget azonban a borult 
idő miatt nálunk nem lehetett látni; Bécs- 
ben és Kolozsvárott jól látták. A sarkifény 
most is a szokásos formában jelentkezett, 
azaz vörösen fénylő párnátok, valamint sár
gásfehér fénysugarak voltak láthatók az 
északi égbolton az esti órákban. Február 
21-én a rövidhullámú rádióvételben hosszabb 
kimaradások is észlelhetők voltak, jelezve 
a sarkifénnyel kapcsolatos erős ionoszféra- 
zavarokat. A budakeszi mágneses obszer
vatórium műszerei mindkét esetben erőtel
jes mágneses háborgást mutattak. A fény- 
jelenségek kapcsolatban állanak az erős 
naptevékenységgel: január 25-én 10, feb
ruár 19-én pedig 9 napfolt-csoport jelent
kezett a Nap felületén. A most folyó 11 
éves napfolt-ciklus tehát nagy aktivitásával 
tűnik ki, amennyiben a maximum éve óta 
(1947) már ötízben jelentkezett Közép- 
európa felett a sarkifény tüneménye (1947.
VII., 1948. XI., 1949. I. 'és 1950. I., II.).

Az elmúlt napfolt-ciklusban, amelynek 
maximuma 1937-ben volt, 16 esetben figyel

tek meg északifényt Magyarország felett, 
mégpedig 1938 és 1942 között. Ezzel szem
ben 1880 és 1938 között mindössze 7 
nálunk látható északi fényről tudnak. Fel
tűnő volt a sarkifény gyakorisága még 
1869 és 1872 között — 16 eset —, valamint 
1780 és 1788 között, szintén 16 esettel.

Dr. Berkes Zoltán

A légkör tömegének összehasonlítása 
a tengerekben oldott só tömtegével. Ismere
tes, hogy a Föld légikörének tömegie igen 
kicsi a Föld hidroszférájának a tömegéhez 
képest (annak kereken csak kétszáznyolc- 
va.nad része). Érdekes azonban, hogy a lég
kör tömege még a hidroszférában feloldott 
anyagnak a tömegénél is kisebb, holott a 
tengervíz híg oldat, amelyben az oldott 
anyagok csak igen kis hányadát teszik ki 
az oldat összes tömegének. Ugyanis, ha az 
óceánok vize mind elpárologna, a vissza
maradó tengeri sóval az egész földgömböt 
egyenletesen bevonva, mintegy 38 méter 
vastag réteget kapnánk. Ezzel szemben a 
légkör egész tömege még akkor is csak 
10 méter vastag réteget alkot, ha nem só- 
sűrűségre., hanem csak vízsűrűségre nyom- 
nók össze.

Dr. A. L.
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Néhány állományalkotó fafajunk vegetációs periódusa 
és az altalajvíz közötti kapcsolat

A Magyar Meteorológiai Társaság 1948. évi agrometeorológiai pályázatán 
második díjjal kitüntetett dolgozat kivonata

A fás- növények földrajzi elterjedését meghatározó termőhelyi tényezők 
között legnagyobb jelentősége a hőmérséklet mellett a víznek van.

Roth egyenesen meg is állapítja, hogy »hazánk erdőgazdasága főképpen 
vízkérdés, a vízgazdálkodás kérdése. A víz mennyisége nálunk felette változó 
természeti tényező, a többiek állandóbb jellegűek, azért végeredményében a víz 
dönti-el az erdőgazdaság, főképpen az erdőművelés legfontosabb kérdéseit, az 
erdő telepítését és az erdő felújítását, de az ápolását is, szóval az erdőnek a 
fejlődését és létét, az egész erdőművelést.«

Fehér szerint a vízszükséglet fedezésére a talaj szolgál. Hogy ez mennyire 
igaz, élesen bizonyítják az alföldi homok fehérnyárcsoportjai. Ezek Kiss Ferenc 
megfigyelései szerint 110 m. tsz. f. magasságig mutatnak egészséges fejlődést. 
Magasabb fekvésben alacsonyabb növésükkel jelzik a talajvíztől való távolodá
sukat. Ugyanez a jelenség figyelhető meg a szeged-királyhalmi Erdész Szak
iskola Négyökrű nevű legelőjének nyárfasorán is. A mélyebb fekvésű szépen 
fejlett egyedeket a parton felfelé haladva fokozatosan váltják fel a növekedésük
ben elmaradt, sőt teljesen pusztulásnak indult egyedek.

A Nagy-Alföld vízháztartását, altalajvizét (továbbiakban talajvizét), a 
fatenyészet és a talajvíz kapcsolatát több szerző tanulmányozta, az alföldi 
erdész számára meg éppen mindennapi probléma. A vonatkozó irodalomnak csak 
kis része volt számomra hozzáférhető. Ezekben nem találtam nyomát a növény
fejlődés egyes periódusai és a talajvíz közötti kapcsolat vizsgálatának. Részben 
ez, részben pedig az alföldi homok tavaszjöttét jelző növényeinek 1948. évi korai 
jelentkezése, valamint egyes erdei fáinknak szinte időelőttinek látszott rügy- 
fakadása ösztönzött az alábbi vizsgálatokra: milyen az összefüggés az erdei fás 
növények vegetációs periódusa, illetőleg alperiódusai és a talajvíz állása 
között?

Az alábbiakban néhány erdei fás növényünk vegetációs periódusa és az 
altalajvíz magassága, illetőleg annak változása közötti kapcsolat megállapításá
nak kísérletét mutatom be. Kisérlet, mert hiszen — amint a számítások érzéke
nyen mutatják is — csupán három év megfigyelési adatai voltak hozzáférhetők. 
Ilyen rövid idő alatt pedig nehéz a valóságnak legalább jó megközelítéssel 
megfelelő kapcsolatot kapni. • ,

I. A vizsgálat célja és anyaga.
1. A vizsgálat célja. A vizsgálat célja néhány erdei fás növény vegetációs 

periódusa és a talajvíz állásának magassága közötti összefüggés mértékének 
megállapítása.

Ez pusztán magában öncélúnak tetszik. Jelentőségét mérlegelhetjük azon
ban, ha meggondoljuk, hogy egyrészt az évi növedék a vegetációs periódus 
hosszúságával egyenesen arányos (fatömegét tekintve), másrészt pedig a vege
tációs periódus hosszúsága jelentősen alakítja az egyes alperiódusokat (pl. a 
virágzás, magképződés periódusait stb.).

A vizsgálat csupán a fenti két tényező kapcsolatának kutatására terjedt ki. 
Ez bizonyos hiányosságokat rejt magában, hiszen az egyéb éghajlati tényezők 
is éreztetik hatásukat, sőt a Liebig-féle minimumtörvény értelmében optimális 
talajvízállás esetén döntő faktorokká is válhatnak. Ezeknek a kapcsolatoknak a 
megállapítása még további feladat.
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A talajvíz önálló faktorként vizsgálatát mégis nyugodtan végeztem azzal a 
meggondolással, hogy egyrészt a talajvíz magassága úgyis eredője, regisztrálója 
a többi éghajlati tényezőnek, a fás növények pedig — dr. Magyar és 
dr. íjjász vizsgálatainak egybehangzó eredményei szerint — a talajvíz járását 
úgyis követik, gyökereikkel sokszor bámulatos tömegben és hosszúságban törve 
feléje, fiatalabb korban érzékenyebben, idősebben lassúbb, ütemben.

2. A vizsgálat anyaga. A vizsgálat anyaga a szeged-királyhalmi Erdész 
Szakiskola területére vonatkozó növényfenológiai, altalaji megfigyelési jegyző
könyvek és meteorológiai feljegyzések adataiból került ki. Sajnos, csak

Szaggatott vonal: 1936'; pontozott vonal: 1937; kihúzott vonal: 1938. A vízszintes 
vonalak a vegetációs periódus hosszát ábrázolják. A görbék a talajvízmagasságot ad
ják, az ábra jobb szélén leolvasható ordinátaskála szerint. Az ábra szélső oszlopaiban 

lévő számadatok a korrelációszámításokra vonatkoznak.
3
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három év — 1936, 1937 és 1938. — feljegyzéseit vehettem alapul, mert csak 
ezek nyújtanak biztosítékot a megfigyelő azonossága, megbízhatósága tekin
tetében.

A megfigyelések azonban — jóllehet megbízhatóságukhoz nem fér kétség — 
mégis kívánnak némi (inkább tájékoztató jellegű) észrevételt.

a) A meteorológiai feljegyzések a gyakori ellenőrzés és sajátos természetük 
miatt megjegyzés nélkül használhatók.

b) A talajvizmegfigyelések felhasznált adatai az iskola Négyökróí nevű 
legelőjén lévő kútnak vízszínmagasságára vonatkoznak. A talajvízkűt abban az 
időben még fedett volt, így a légköri csapadékok nem emelték számottevően a 
színét, másrészt az állandó erős szél sem éreztette jelentékenyen apasztó hatá
sát. Egyedül a legelő fátlansága, igen szélsőséges hőmérsékleti viszonyai és 
általában az, hogy szabad területen magasabb a talajvízállás, mint az erdőben, 
érdemelhet említést. Mivel azonban a megfigyelt faegyedek az iskola parkjában 
szabad állásban, legfeljebb kisebb csoportokban álltak, továbbá mivel íjjász 
vonatkozó talajtérképe szerint az iskolai park és a Négyökriíí talajvizének ma
gassága között nincs nagyobb, illetőleg egyenletes szintkülönbség (a park talaj
vízállása átlagosan 0.5 m-rel alacsonyabb), az adatok nyugodtan felhasználhatók. 
(Esetleges további megfigyelésekre jó lenne a régi hálózat legalább két — a 
négyökrűi és egy állományban lévő — kútját újra üzembehelyezni.) Meg kell 
még jegyeznem, hogy az 1936. év jegyzőkönyvéből kitűnő talajvízjárás nem 
látszik valószínűnek és hiányos is. A számítások pontosságának mérlegelésekor 
ez figyelembe veendő.

c) A növényienológiai megfigyelések önmagukban helytállanak. Az alperió- 
dusok határainak megfigyelésében mutatkozó eltérések viszonyaink között nem 
vallanak helytelen észlelésre. Hiányosságuk azonban, hogy az egyes alperiódusok 
határainak jellemző jegyeit nem eléggé és nem karakterisztikusan- írják le. 
Azonos észlelő, illetőleg megfigyelő esetén — mint ebben az esetben is — ez 
nem lényeges ugyan, de kérdésessé teszi a további munkát, mihelyt az eredmé
nyeket más dolgozza fel, — mint az adott esetben — illetőleg, ha a megfigyelé
seket más lenne hivatott folytatni. (Az erdészeti megfigyelések újonnan való, 
kiterjedtebb megszervezésekor a legelső teendő az alperiódusok pontos megálla
pítása, leírása, közzététele lenne.) II.

II. Az anyagfeldolgozás.

Az anyagfeldolgozás ismertetésekor külön ki kell térnünk maguknak a 
jegyzőkönyveknek a kiértékelésére és külön a bennük lévő adatok feldolgozásai 
módjára.

1. A jegyzőkönyvek feldolgozása. A meteorológiai feljegyzések kiértékelése 
a hőmérsékletre és a csapadékra vonatkozóan történt napi, ötnapi, havi termi
nusközépek számításával. A talajvízszínmegfigyelések feldolgozása a Szegedi 
Ármentesítő Társulat talajvízszínmegyfigyelési’ jegyzőkönyveiből történt. A 
havonta különböző időpontokban feljegyzett adatokat a meteorológiai adatokhoz 
hasonlóan és a velük való későbbi egybevethetőség kedvéért havi és ötnapi 
középértékekre számítottam át, számtani közép értékeket véve, illetőleg nagy egy
ségű grafikus interpolálással. A növényfenológiai megfigyelések adatait az 
Erdészeti Kutató Intézet által kiadott Erdészeti Növénytenyészeti Megfigyelések 
című jegyzőkönyvből vettem. A vegetációs periódus kezdetéül a teljes levél
kifejlődés befejezésének időpontját tekintettem, végéül pedig a lombhullás 
végének időpontját. A meglévő adatok alapján könnyen ki lehetett számítani a 
vegetációs periódus értékét napokban kifejezve. Ezeket az adatokat az alábbi 
táblázatok tüntetik fel.
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C s a p a d é k

1 9 3 6.

Hó 1—5 6—10 11—15 16—20 21—25 26—30 Havi | Évi
összeg

I. 6-7 3-6 8-8 7-1 0-6 26-8
11. 50-5 0-2 — 15-6 15-7 2-1 84-1

III. 2-8 14-8 0-7 — — 2-4 20-7
IV. 4-4 14-9 6-8 7-5 7-8 6-3 47-7
V. 17-2 1-0 — 4-9 45-5 15K) 83-6

VI. 7-1 0-6 12-6 2-5 22-4 21-2 66-4 790-2
VII. 45-5 • — 2-0 4-5 25-0 24-1 10M

VIII. 46-8 4-0 7-8 1-3 11-1 — 71-0
IX. 12-5 46-4 — — — 50-6 109-5
X. 3-1 63-7 8-8 0-3 7-3 50-2 133-4

XI. 6-5 13-0 4-9 0-3 — — 24-7
XII. 10-5 9-4 0-8 0-2 0-3 • — * 21-2

1 9 3 7.

Hó 1—5 6—10 11—15 16—20 21—25 26—30 Havi
összeg

Évi

I. 0-1 1-4 11-1 1-3 20-6 34-5
II. 1-3 10-3 5-0 5-9 13-1 4-2 39-8

III. 64-1 191 10-1 — - 6-7 2-6 102-6
IV. 17-7 0-8 2-5 8-6 7-8 23-8 61-2
V. 3-5 27-4 — — 52-8 1-2 84-9

VI. 3-3 — 9-0 58-1 0-3 26-9 97-6 711-9
VII. 0-2 1-4 8-9 5-6 6-5 — 22-6

VIII. 31-5 3-0 3-5 16-3 24-5 3-7 82-5
IX. 2-0 —  . 15-4 — 16-9 — 34-3
X. 19-5 5-8 1-6 — 9-6 — 36-5

XI. 26-9 7-7 12-6 13-3 2-2 — 62-7
XII. 0-6 25-2 16-0 9-1 1-1 0-5 52-7

1 9 3 8.

Hó 1—5 6—10 11—15 16—20 21—25 26—30 Havi Évi
összeg

'  I. 0-8 28-6 4-1 15-2 48-7
II. — 3-3 0-1 — 0-3 — 3-7

III. 4-1 — 0-6 — 9-3 11-6 25*6
IV. — 0-6 1-8 1-7 0-5 — 4-6
V. 14-3 18-5 10-5 5-9 21-2 3-5 73-9

VI. 9-7 — 25-6 — — 19-3 54-6 522.8
VII. 5-1 10-6 0-7 28-4 18-3 — 63-1

VIII. — 36-3 6-5 0-6 15-5 18-7 77-6
IX. 13-3 3-9 — 19-6 — — 36-8
X. 3-6 13-2 — 0-4 8-4 17-6 43-2

XI. 12-3 — — 0-3 4-4 1-5 18-5
XII. 27-5 3-7 — 2-4 31-8 7-3 2-5

3*
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A levegő hőm érséklete

1 9 3 6.

Hó 1—5 6—10 11—15 16—20 21—25 26—30 Havi j Évi 
közép

I. 5-2 5-2 3-3 2-4 6-4 7-4 5-0II. 6-1 —0-6 —4-8 3-8 4-6 5-7 2 -5III. 8-8 6-0 7-8 6-2 11-2 13-9 8-7IV. 14-2 7-6 12-4 11-1 11-0 1;4*4 11-8V. 15-8 16-8 19-1 15-6 18-4 20-1 17-6V i. 14-4 15-2 18-7 25-5 23-3 23*0 20-0 11-5VII. 22-4 26-3 20-4 25-3 22-6 26-4 23-9VIII. 19-8 18-6 19-9 21-7 19-7 17*9 19-6IX. 21-1 16-1 11-8 17-7 20-0 9-6 16-1X. 71 5-4 5-2 10-6 7-9 5-6 7-0XI. 6-7 10-9 8-4 6-1 0-1 3-1 4-9XII. —0-4 —0*L 2-6 3-6 —0-1 —2*1 0-6

1 9 3 7.

Hó 1—5 6—10 11—15 16—20 21—25 26—30 Havi | Évi 
közép

I. 0-4 1-5 —4-1 —5-3 —6-2 —3*2 —2*8II. —0-5 3-0 0-3 3-8 3-2 6-0 2-6III. 4-3 9*1 9-8 11-1 10-2 7*3 8-6 'IV. 8-6 9-9 11-6 11-6 10-4 10-7 1 0*5V. 14-1 16-4 20-1 21-8 22-0 20*0 19-1VI. 13-8 23-6 23-5 19-6 21-4 21*1 20-5 11-6VII. 20-6 23-5 17-4 22-9 20-2 21*5 21**0VIII. 20-7 21-7 23-3 18-2 18-2 19-5 20-3IX. 20-5 19-6 15-9 19-7 17-4 15*2 18-0X. 16-0 11̂ 5 8-3 7-3 12-0 13*5 11-4X. I. 10-4 11-2 3-7 2-6 5-5 2-2 6-0XII. 5-0 .4-6 5-7 3-0 3-9 —6*0 1*2

1 9 3 8.

Hó 1—15 6—10 11—15 16—20 21—25 26—30 Havi Évi
közép

I. —10-6 —8-8 3-2 3-2 2*5 2*7 —1-2II. 0-7 0-9 0-3 1[5 0-3 1*2 0-8III. 4-6 10-q 3-5 11-1 12*6 7*2 8*2IV. 11-9 6-6 7-2 7-2 6*4 12-0 8*6V. 11-0 13-2 14-1 19-6 16-6 16*1 15-1VI. 20-3 22-1 22-3 1.7-2 2/4*5 27-7 22-4 11*VII. 22-4 23-3 21-8 23-3 21*3 25>2 22*9VIII. 27H) 22-8 21-0 20-4 15*8 19-8 21-1IX. q6*3 16-3 15-8 12-5 15*9 15*4 16*4X. 17-0 13-5 13-0 12-5 5*9 10-6 12*1X1. 9-2 8-6 7-4 3-1 5-8 5*1 5-6XII. 6*5 3-9 2-9 8-4 —0-5 —7-3 —0*6
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V egetációs időszakok

t

1936 1937 1938 j

Akác
Robinia pseudacacia

III. 29. X. 28. 
214

IV. 11. XI. 9.
213

IV. 28. X. 27. 
182

Bálványfa 
Ailanthus altiss.

III. 30. X. 12. 
196

IV. 18. XI. 4.
202

V. 24. XI. 23. 
183

Kislevelű hárs 
Tilia parviflora

IV. 1. X. 31. 
211

IV. 1. X. 30. 
210

IV. 8. XI. 5.
192

Nagylevelű hárs 
Tilia grandi folia

III. 21. XI. 2.
226

III. 20. XI. 3.
228

III. 22. XI. 25.
252

Juhar, hegyi 
Acer pseudoplatanus

III. 13. X. 26. 
227

IV. 2. XI. 6. 
218

IV. 6. XI. 10. 
218

Juhar, korai 
Acer platanoides

III. 27. X. 20. 
207

III. 26. XI. 2. 
221

III. 29. XI. 9. 
225

Kőris, magas 
Fraxinus excelsior

IV. 7. X. 20. 
195

III. 27. X. 25. 
212

IV. 27. XI. 3. 
190

Kőris, virágos 
Fraxinus ornus

IV. 4. X. 26. 
204

IV. 14. XI. 16. 
2 6

III. 31. XI. 19.
233

Nyár, fehér 
Populus alba

II. 21. XI. 16.
268

III. 1. X. 27.
242

IV. 1. XI. 23.
237

Nyár, fekete 
Populus nigra

III. 2. X. 29. 
241

III. 26. XI. 18.
238

III. 31. XI. 10.
225

Nyár, jegenye 
Populus pyramidalis

III. 19. X. 30. 
226

III. 26. X. 18. 
206

IV. 3. XI. 26. 
237

Nyár, szürke 
Populus canescens

III. 3. XI. 12. 
254

III. 11. XI. 15.
249

IV. 14. X. 29. 
198

Szil, mezei 
Ulmus campestris

IV. 14. X. 22. 
191

III. 19. XII. 2. 
257

IV. 12. XI. 15. 
217

Szil, vénic 
Ulmus effusa

IV. 15. X. 23. 
192

III. 17. XI. 6.
234

IV. 9. XI. 23. 
'227

Tölgy, kocsántalan 
Quercus sessiliflora

IV. 4. XI. 20. 
230 —

IV. 3. XI. 25. 
236

Tölgy, ömagyar 
Quercus conferta /

III. 28. XI. 14. 
226 —

IV. 6. XI. 14.
232

Tölgy, cser 
Quercus cerris

IV. 24. XI. 6. 
196

— IV. 24. XI. 20.
200

Japánakác 
Sophora japonica

IV. 7. X. 26. 
204

IV. 12. XI. 3. 
206

V. 1. XI. 5. 
207
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1 9 3 6.

Hó 1—5 6—10 11—15 16—20 21—25 26—30
Havi Évi

közép

I. __ __ __ __ _
II. — — — — — — —

III. — — — — nyom nyom —
IV. nyom nyom nyom nyom nyom nyom nyom
V. nyom nvom nyom nyom nyom nyom nyom

VI. 111.23 111.20 111.18 111.16 111.09 111.08 111.15
VII. 111-07 111-07 111-03 111-00 110-98 110-96 11-01

VIII. 110-96 110-93 110-91 110-93 110-88 110-87 110-91 110-99
IX. 110-88 110-86 110-84 110-82 110-82 nyom 110-85
X. nyom nyom 110-81 110-87 110-92 110-97 110-89

XI. 110-99 111-09 111-17 111-23 111-24 111-29 111-15
XII. 111-32 111-32 111-34 111-35 

1 9 3 7.

11-36 111-36 111-34

Hó 1—5 6—10 11—15 16—20 21—25 26—30
Havi Évi

közép

I. 111-39 111-41 111-40 111-41 111-42 111-42 111-41
II. 111-46 111-53 111-56 111-57 111-58 111-63 111-54

III. 111-73 111-92 112-00 112-03 112-06 112-06 112-00
IV. 112-06 112-08 112-09 112-08 112-07 112-07 112-07
V. 112.09 112.11 112-13 112-12 112-12 112-12 112-12

VI. 112-09 112-05 112-01 112-01 113-04 113-03 112-04 111-76
VII. 112-01 111-99 111-95 111-92 111-87 111-82 111-91

VIII. 111-80 111-78 111-75 111-72 111-69 111-68 111-73
IX. 111-66 ' 111-63 111-61 111-59 111-56 111-52 111-58
X. 111-52 111-52 111-51 111-50 111-49 111-49 111-50

XI. 111-49 111-50 111-51 111-52 1111-5 111-59 111-52
XII. 111-63 111-65 111-69 111-76 111-83 111-85 111:-73

1 9 3 8.

Hó 1—5 6—10 11—15 16—20 21—25 26—30 Havi Évi 
közép

I. 111-88 111-91 111-94 111-93 111-94 111-95 111-93
II. 111-97 111-98 111-99 112-01 112-02 112-02 112-00

III. 112-02 112-03 112-02 112-03 112-02 112-02 112-02
IV. 112-02 112-02 112-00 111-99 lllj-97 111-96 111-99
V. 111-95 111-95 111-94 111-94 111-92 111-90 111-93VI. 111-86 111-83 111-82 111-81 111-79 111-70 111-79 111-69VII. 111.66 111-63 111-59 111-55 111-52 111-51 111-57

VIII. 111.48 111-42 111-39 111-37 111-35 111-34 111-39IX. 111-33 111-33 111-33 111-30 111-28 111-26 111-30X. 111-26 111-25 111-23 111-22 111-22 111-21 111-23x l. 111-21 111-22 111-22 111-22 111-23 111-23 111-22XII. 111-23 111-24 111-24 111-25 111-27 111-27 111-29
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2: Az adatok feldolgozása.
/

A jegyzőkönyvek adatainak a kiértékelése grafikusan és korrelációszámítás
sal történt.*

A grafikon a vizsgált évek talajvizének magasságát és az egyes fafajok 
vegetációs periódusainak hosszúságát tünteti fel. Hogy egy-egy fafajon belül 
egyszerre és világosan lássuk a vegetációs periódus kezdetét (a teljes lomb
kifejlődés időpontját) és a végét (a lombhullás befejezésének idejét), az egy 
fafajra vonatkozó háromévi adatokat közvetlenül egymás fölé hordtuk fel.

Néhány erdei fás növényünk vegetációs periódusa és a talajvíz közötti 
kapcsolatra vonatkozó vizsgálatunk eredményeit a következőkben foglalhatjuk össze:

1. Az erdő vizsgálatainkra is rányomta a maga bélyegét, figyelmeztetvén, 
hogy élete csak életközössége minden tényezőjének hatását szem előtt tartó tar- 
tamosabb megfigyelés esetén nyíló titok.

2. Biztat azonban elért eredményeinkben, hogy a talajvíz hatása mindegyik 
fafaj vegetációs periódusában kimutatható.

Úgy érzem, dolgozatomat csak az alföldi erdészek melegszívű, 93 évével még 
ma is friss energiájú nesztorának, dr. Kiss Ferencnek szavai sommázhatják: 
»Életem gerincét az Alföld fásításával töltöttem el, de csak most látom, hogy 
még mennyi teendő vár szaktársaimra; a nyom, amelyen haladnunk kell, már 
jórészben ki van taposva, kiszélesíteni a jelenkor van hivatva, melyhez segítséget 
a várható jövedelem, erőt a mindinkább reánk nehezedő szükség fog adni.«

Szönyi László
IRODALOM: Fodor Gyula: Erdősítés az Alföld homokterületein a talajjellegző 

növényzet, talajszelvény-vizsgálaitok és a talajvíz nívóváltozásainak figyelembevételé
vel. Erdészeti Lapok. 1936. — E. L. íjjász: Grundwasiser und Baumvegetation. Erdé
szeti Kísérletek. 1938. — Ijjász Ervin—dr. Keöpeczi Nagy Z,altán: Erdészeti Növény- 
fenológiai megfigyelések 1932. évben. Érd. K. 1934. — Ijjász Ervin: Az erdészeti 
altalajvízmegfigyelések eredményeinek rövid ismertetése. Erdészeti Lapok. 1936. — 
Ijjász Ervin: A királyhalmi ín. kir. erdőőri és vadőri szakiskola tanulmányi erdő- 
gazdaságának tényészeti tényezői. Erdészeti Kísértetek. 1935. — Kiss Ferenc: Az 
Alföld fásításának kérdéjsléhez. Bp. 1921. — Kiss Ferenc: Az alföMfáisíitás. gyakorlati 
kérdéséhez. Bp. 1931. — Dr. Król Oszvdld: Adatok a növényiek »válíságos időszaká
nak« kérdéséhez. Erdészeti Lapok. 1939. — Dr. Magyar Pál: Növényökológiai vizs
gálatok az alföldi homokon,. Erdészeti Kísérletek. 1936. — Dr. Magyar Pál: A homok
fásítás éls növényszociológia aliaípjai. Erdészéti Kísérletek. 1933. — D\r. Réthly Antal: 
Hazánk részvétele a növényfejlődés (fonológia) nemzetközi megfigyelésében. Erdé
szeti Lapok. 1936. — Dr. Réthly Antal—Bacsó Nándor: Időjárás-éghajlat és Magyar- 
ország éghajlata. Bp. 1938. — Roth Gyula: Erdőműveléstan. Sopron. 1935. —Szánthó 
István: Erdőfenyéís-zet, éghajlat, lecsapol ás,, Bp. 1940. — Vági István!—Fehér Dániel: 
A talajtan elemei. Sopron. 1931. — Volfinau Gyűld: Növénytenyészeti megfigyelések 
Királyhalmán az 1899—1908. években. Erdészeti Kísérletek. 1911.

* Minthogy három megfigyelési adatból számított kolrreláaiós tényezőnek módszer
tani értéke nincsen', a dolgozatnak ezt a részét nem áll módunkban közzétenni. 
(A Szerk.) ^ - —== = = = = _ _

»Örök tavasz.« Útleírásokban sokszor ta
lálkozunk azzal a kifejezéssel, hogy egyes 
óceáni szigetek lakói »örökös tavaszban« 
élnek. Ez a megállapítás éghajlattani szem
pontból is helyes lehet, legalább is bizonyos 
értelemben. Az Egyenlítőtől 20—30 délkör
foknyi távolságban fekvő óceáni szigetek
nek ugyanis egész éven át nagyjában 
egyenletes, mérsékelten meleg éghajlatuk 
lehet, ha különleges körülmények (mint ma
gas hegyek, vagy egy közeli kontinensnek 
a monszuncirkulációja) ezt meg nem zavar

ják. Ha tehát az »örök tavaszt« úgy fogjuk 
fel, hogy az illető helyen majdnem állan
dóan olyan idő uralkodik, mint nálunk ta
vasszal, akkor ez valóban fennállhat. Más 
helyzet áll elő, ha a tavaszt mint átmeneti 
évszakot fogjuk fel a tél és nyár között. 
A tavasznak ilyen szűkebb értelmezése 
már fogalmilag eleve kizárja azt, hogy va
lahol állandóan tavasz lehessen, ebben a 
szűkebb jelentésben tehát sehol sem lehet 
»örökös« tavasz.

Dr. A. L.
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Az időjárás megfigyeltetése az iskolai oktatásban*
A tanulók minden életkorban élénken érdeklődnek az időjárás jelenségei 

iránt. Magyarázatot keresnek az időjárás szeszélyeire és megfelelő fordulataira, 
tapasztalják az időjárás hatalmit mindennapi életükben és szabadtéri szóra
kozásuk lehetőségében, vagy lehetetlenné válásában. Ezt a mohó érdeklődést 
minden nevelő ismeri és sokan vannak, akik az iskolai oktatás szolgálatába 
állítják.

Hogy az időjárás megfigyelését taneszközül használhassuk, azt a tanulók 
nagy érdeklődésén felül több más mozzanat is igen gyümölcsözővé teszi. Az 
egyik az időjárási jelenségek sokfélesége. Amit időjárásnak hívunk, az a leg
különbözőbb fizikai jelenségek együttese. Az időjárás legfeltűnőbb folyamatai a 
mozgásjelenségek (széljárás, szélviharok, eső és hó hullása), a hőjelenségek (fel- 
melegedés, lehűlés), a hangjelenségek (mennydörgés, lombzúgás), fényjelenségek 
(napfény, alkonyati szintünemények, szivárvány, nap- és holdgyűrű, felhő szín- 
jelenségei, az Alföld egyes vidékein a délibáb), továbbá nagyszabású halmazálla
potváltozási jelenségek, (ködképződés, a felhők beláthatatlan formagazdagsága az 
árnyékot sem adó kis jégtűfelhőktől a 8—10 kilométer vastagságú zivatarfelhőkig) 
és villamos jelenségek (zivatarok és zivatarelőtti villamos tünemények). Mindezek 
a jelenségek a legkülönfélébb fejlettségi fokban és egymással a legkülönbözőbb 
kombinációkban fellépve, a tanuló változatosságot áhitó lelkivilágát valósággal 
megrohanják. A fogékony kisgyermeki lélek érdeklődését éppen úgy lekötik, mint 
a serdülő ifjúságét. Minél közelebb él tanítványunk a természethez, annál inkább 
foglalkoztatja őt az időjárás. De nagyfokban él ez az érdeklődés a városi tanuló
ban is, aki a nagy természet minden más jelenségétől úgyszólván el van szakítva, 
az időjárás jóformán az egyetlen kapocs, amely az ő gondolatvilágát még a 
természeti tényezőkhöz fűzi.

Az érdekességen és változatosságon kívül az is megkönnyíti az időmegfigyelés 
didaktikai felhasználását, hogy minden különleges felszerelés nélkül, szerény beren
dezésű iskolákban is élhetünk vele. Az időjárásnak a mindennapi élet minden ágá
ban mutatkozó nagy hatásai ezt a tárgyat mindenki számára olyan élénkké és 
színessé teszi, hogy ennek megbeszéléséhez nincs szükségünk szemléltető eszközökre. 
Az időjárást nem kell a tanulóhoz közelebb hoznunk, annak jelenségei és ferő- 
nyilvánulásai állandóan itt vannak közvetlen környezetünkben és ha a nevelő 
magától nem fonja be őket az iskolai tanításba, akkor a tanulók önként fognak 
ezekről felvilágosításokat kérni.

Amint alább kifejtjük, az időjárás megfigyeléséhez sokféle írószert lehet 
felhasználni és nagy pedagógiai értéket lehet kicsiholni abból, ha a műszerek 
kezelésébe a tanulókat is bevonjuk. Ott azonban, ahol műszerek beszerzésére 
nincs lehetőség, az időjárást még mindig nagy haszonnal vonhatjuk be az 
iskolai munkába, mert az időjárás megfigyelése minden műszer nélkül is 
elvégezhető és a tanulók ilyen irányú érdeklődését a műszernélküli megfigyelé
sekkel is gazdagon gyümölcsöztethetjük.

* Illetékes közoktatásügyi szerv még j]948-ban olyaln munkának a kiadását vette 
tervbe, amely a középiskolában tanított természettudományi tárgyak didaktikus mód
szerét egyenkint foglaltai volna össze. Bár a meteorológia nem külön középiskolai tan
tárgy, ia munka szerkesztői' különösen figyelmet óhajtottak fordítaini az idojiárás meg
figyelésének nevelő értékére és ezért azzal bíztak mleg, hogy a tárgykörnek ezt a 
részét feldolgozzam. Feladatom nem volt körinyű, mert a meteorológia középiskolai 
tanításának kérdése korszerű szempontok szerint kidolgozva még nincsen és mert 
kéziratomat úgy kellett megfogalmaznom, hogy azt la meteorológiától távolabb állók 
is megérthessék. Kísérletemet a szerkesztők beleegyezése mellett az Időjárás olvasói 
leié bocsátom.
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Az időjárás megfigyelésének további didaktikai értéke abban rejlik, hogy 
az időjárás jelenségei szoros kapcsolatban állanak igen sok más iskolai tan
tárggyal. Elsősorban a fizika, a földrajz, természetrajz, az egészségügyi és 
mezőgazdasági ismeretek tanítása meríthet értékes támasztékokat abból, hogy 
a tanulók az időjárás iránt állandó érdeklődést tanúsítanak. Becses kapcsolatok 
létesíthetők a mennyiségtan, rajz és történelem tanítása számára is, újból 
kihasználva az időjárási vonatkozások érdeklődést keltő és élénkítő hatását.

Az összes tantárgyak között a fizika tanítása nyerhet legtöbbet az időjárási 
megfigyelésekből. A fizikai oktatás nagy nehézsége, hogy elvont és nehéz fogal
makat kell megtanítani nemegyszer olyan jelenségkörben, ahol a látszat meg
tévesztő. Ezeket a nehézségeket azzal győzhetjük le, ha a tanulóknak sok kísérletet 
mutatunk be. A szakadatlan kísérletezés azonban gazdag felszerelést és bőséges 
költségadományt követel meg. Ahol ez nincs meg, ott ingyenesen rendelkezé
sünkre áll az a szakadatlanul folyó és kimeríthetetlenül változatos fizikai kísér
letsorozat, amelyet a természet maga végez el helyettünk az időjárás jelen
ségeiben.

Ezenkívül az időjárás olyan arányokban hoz elénk egyes fizikai jelenségeket, 
amelyek a kísérletileg megvalósítható méreteket messze túlhaladják. A mester
ségesen előállítható villamos szikrák legfeljebb néhány méter hosszúak, a villám
ban sok kilométeres kisülési pályán át lényegesen nagyszabásúbb villamos 
folyamat játszódik le előttünk. A mi kísérleteinkben csak kicsiben tudunk halmaz
állapotváltozásokat előidézni, de a légkörből néhány óra alatt, sokmillió 
tonna esővíz hull ki, amelynek vízanyaga kevéssel előbb még gőzállapotban 
volt. A mindennapos mozgásjelenségek arányait is messze felülmúlják a szél
viharok. amelyekben sokbillió tonna tömegű levegő egész kontinensek felett 
száguld át egv-két napnak a leforgása alatt.

Hogy az időjárás folyamataiban a fizikai jelenségeknek szinte minden fajtája 
bőven van képviselve, az már az előbb közölt felsorolásból is kitűnik, pedig 
abban csak az időjárás legfeltűnőbb jelenségeire szorítkozhatunk. Ezek közt a 
mozgási, hő-, fény-, hang-, halmazállapotváltozási és villamos jelenségek széles 
skálájával találkoztunk. Fontos azonban, hogy az időjárásban a fentebb felsorolt 
szembeszökő jelenségeken kívül még egyéb fizikai folyamatok is nagy szerepet 
játszanak. Ilyen például a szinte észrevétlenül működő elpárolgás, amely 
aránylag kis felületekről (egy négyzetkilométerről) naponta százezer kilogramm 
nagyságrendű vízmennyiséget juttathat a levegőbe; vagy a légnyomás jelensége, 
amelyet érzékeinkkel egyáltalában nem észlelünk, mégis roppant erőhatások mű
ködnek benne. Ezeknek az elrejtve lefolyó jelenségeknek az ügyes feltárása mindig 
lebilincseli az ifjúságot, kinyomozásuk pedig a logikus gondolkozás gyakorlá
sára ad kitűnő alkalmat.

Tudvalévő, hogy az időjárás folyamatai, ha felületesen tekintjük őket, igen 
egyszerűeknek és szimpláknak látszanak, azonban a fizikus szemével vizsgálva, 
igen bonyolultaknak bizonyulnak. Éppen ezért az időjárás tanulmányozása nagy
szerű eszköz arra, hogy az okozati következtetést gyakoroljuk. Az ifjúság ilyen
irányú élénk érdeklődése viszont biztosítékot nVujt, hogy gondolatmenetünket 
a tanulók éberen fogják követni és a finomabb következtetéseket örömmel, 
öntevékenyen végzik majd el.

Az időjárás szabatossabb fizikai vizsgálata megmutatja a tanulónak, hogy 
a levegőben — bár látszólag jelentéktelen anyag — hatalmas erők lappanganak, 
amelyek nagy munkát képesek elvégezni és nagy pusztítást képesek véghez
vinni. A szél munkájának és pusztításainak szemléletéből könnyen jutunk el a 
légellenállás fogalmához. Ennek a nagy erőnek a feltárása érthetővé teszi a 
tanuló számára a repüléstechnika alapfogalmait. A növendék roppant érdeklődéssel



106

fordul a repülés felé, legnagyobb mohósággal vágyódik minden ezzel kapcso
latos ismeret utján. De csak a légellenállás fogalmán át juthat el a repülőtechntka 
legfontosabb eszközeinek megértéséhez (szárnyfelületek és kormányfelületek, lég
csavar működése, ejtőernyő alapelve). A repülésnek az időjárással való szoros 
kapcsolata miatt is szükséges, hogy ezen az úton vezessük őt be a mai kor egyik 
legnagyobb műszaki találmányának megértésébe.

A földrajz tanításában az időjárás állandó megfigyelése szintén megbecsül
hetetlen szolgálatokat tesz. Az egyes vidékek időjárási jellemzése (éghajlat
leírás) nemcsak a, fizikai földrajz egyik legfontosabb fejezetét jelenti, hanem 
egyúttal olyan'' tényezőt, amelynek emlberföldrajzi és gazdaságföldrajzi követ
kezményei beláthatatlanul fontosak. A gyermeknek nehéz fogalmat nyújtani 
olyan tájakról, ahol ő soha nem járt és amelyhez hasonlót soha nem látott. 
Az időjárás változásai azonban szinte nap-nap után hoznak bennünket olyan 
viszonyok közé, amelyek igen távoli tájak éghajlatának felelnek meg. Kapunk 
időnként őserdei hevességű esőt, vagy szubtrópusi jellegű hőséget, vagy grönlandi 
viszonyokra emlékeztető hófúvásokat. Ha most elmagyarázzuk, hogy azokon a 
vidékeken rendszeresen lép fel az, ami nálunk ritkaságnak számít, akkor a 
tanulónak szemléletes képet adtunk azokról az éghajlati viszonyokról, amelyek 
az ottani gazdasági és társadalmi élet kereteit eleve megszabják.

A gyermeknek az időjárás iránt való érdeklődése nem merül ki azokban 
az időjelenségekben, amelyeket ő maga itthon átélt. Nagy érdeklődéssel fogad 
minden olyan elbeszélést is, amely idegen tájak időjáifásáról szól, pl. tengeri 
viharokról, az őserdői öv nap-nap után szinte percnyi pontossággal ismétlődő 
felhőszakadásairól, az egyenlítői tájak rövid nappaláról és korai alkonyatáról, 
a sarkvidék féléves téli éjszakájáról és nyári napsütéses éjféleiről, a magas 
hegységek hóviharairól, stb. Ennek az érdeklődésnek a kapuin át. sok olyan 
maradandó ismeretet juttathatunk be a növendékek gondolatvilágába, amely 
egymagában nem talált volna befogadásra.

A természetrajz és az élettani ismeretek oly szorosan fonódnak az időjárás 
és éghajlat jelenségeihez, hogy a kapcsolatok folytonos emlegetését tanítás köz
ben még szándékosan sem lehetne elkerülni. Hogy a környezetnek milyen nagy 
és milyen változatos hatása van az élőlényekre, annak nincsen szembeszökőbb 
és a gyermekhez közelebb eső példája, mint amit áz időváltozások számtalan 
és minduntalan tapasztalható következményei nyújtanak. A vidéki tanuló állan
dóan látja az időjárás nagy hatásait az élővilágban, a növényeken, állatokon, 
főként az időjárás iránt legérzékenyebb állatcsoporton: a rovarokon. A nagy
városi tanuló ezektől a tapasztalati forrásoktól el van zárva, de ő is észleli az 
időjárás szakadatlan hatásait saját magán, kellemes, vagy kellemetlen közérzetén 
és sok esetben az egészségén is. Az egészségtan ugyancsak számtalan alkalmat 
nyújt az időjárási tapasztalatok felidézésére, illetőleg az időjárási megbeszélé

sekbe belefonható »az emberek élete« című általános iskolai tantárgy keretében 
már megtanult egészségtani ismeretek nagyrészének elismétlése is.

A mezőgazdasági ismeretek tanítása közben lépten-nyomon szemben találjuk 
magunkat azzal, hogy az éghajlattan a mezőgazdaságnak egyik legfontosabb 
alaptudománya. A tanuló a mindennapi környezetében is sokat hall az időjárás 
kedvező és kedvezőtlen gazdasági hatásairól. Az időjárás nvomonkövetése itt is 
számtalan alkalmat ad a további ismeretek megszerzésére, átismétlésére és 
sokszoros asszociációkkal való lehorgonyozására.

A mennyiségtan elvontabb anyagának megkedveltetéséhez elengedhetetlen, 
hogy a példákat olyan körből merítsük, amely közel áll a tanuló érdeklődéséhez 
és szemléleteihez. Az eső mennyiségére, a hőmérséklet átlagértékére vagy szép 
kirándulási idő valószínűségére vonatkozó példák igen jó szolgálatokat tesznek.
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A történelem látszólag távolesik a természeti jelenségek világától. Az idő
járás azonban, mint minden emberi mozgalomhoz, a történelem eseményeihez 
s közel férkőzik. Az éghajlat reányomja bélyegét az fegyes vidékek népeinek 

gondolkodására, szükségleteire, sőt érzelmi világukra is. Az időjárás szeszélyei 
a hadtörténelemben számtalan fordulatot idéztek elő, ta gazdaságtörténetem 
folyásának pedig mindenkor irányt szabnak.

A rajztanítás haladottabb fokán felhőket rajzoltathatunk és a felhők kiapad- 
hatatlarul gazdag formavilágát élvezetesen kiaknázhatjuk. Amikor a felhősorok 
az ég egyetlen pontjában látszanak összefutni, vagy a »vizetszívó Nap« jelensé
gében árnyékvonalakat látunk a Nap felé tartani, akkor rámutathatunk arra, 
hogy a valóságban párhuzamos vonalakkal van dolgunk és a perspektíva törvé
nyeinek egy óriási arányú, szemléletes példájával állunk szemben.

Ahol az iskola anyagi körülményei műszerek beszerzését is megengedik, 
ott kihasználhatjuk a tanulók élénk mechanikai érdeklődését és saját cselekvő 
munkájuknak új terepet nyithatunk azáltal, hogy reájuk bízzuk a műszerek keze
lését, a kapott adatok lajstromozását és grafikus ábrázolását. Különleges érdek
lődéssel szokták követni a télből tavaszba átmenetet, a hőmérséklet napi csúcs- 
fokának emelkedését, ami sohasem egyenletesen, hanem mindig sajátságos 
ugi ásókkal, hosszabb-rövidebb visszaesésekkel megszakítva játszódik le. Ha egy 
rajzlapon feltüntetjük pl. egy tavaszi hónap minden napjának a sokévi átlagos 
hőmérsékletét, akkor szemlélhetővé válik, hogy a ténylegesen megfigyelt hőfokok 
ettől sokszor milyen nagy mértékben térnek el. Az átlagos hőmérsékletek 
görbéje és a tényleg észlelt hőmérsékletek görbéje közé eső területet kiszínez - 
tethetjük (átlagonaluli hőmérséklet idején kék irónnal, átlagonfelüli napokon 
pirossal), miáltal az egymást követő hideg- és meleghullámok szemléletes ábrá
zolásához jutunk, ami a tanulóknak sok örömet szerez.

(Folytatjuk.)

Műszer a fajlagos nedvesség mérésére.
A levegőfajták elemzésénél fontos adat a 
fajlagos (specificus) nedvesség (1 kg ned
ves levegőben levő vízgőz mennyisége 
g-okban kifejezve). Sokkall jellemzőbb adat, 
mint például a viszonylagos nedvesség, 
mert nincs alávetve aiz erős napi hőmérsék
leti ingadozások hatásának. Ha a hőmérsék
let és a légnyomás változik, a fajlagos ned
vesség mindaddig állandó marad, amíg ki
csapódás vagy párolgás nincs.
N. Morasca két dolgozatában olyan író
készülékek szerkezetét írja le, amelyek 
alkalmasak a fall'jagos nedvesség közvetleni 
kimutatására. (Nico'ia Morasca: Registra- 
tore di umiditá specifica. Rivista di Mete- 
orologia Aeronautica. 1948. 3. sz. 18—20 
oldal; Ulteriori osservazioni sül registratore 
di umiditá specifica. U. o. 1949. 3. sz. 48— 
49 oldal). Az önírókészfflék lényegében egy 
hajszálas nedvességíró és egy bimétá! hö- 
mérséketíró összekapcsolása. Igaz, hogy

ha a fajlagos nedvességet a viszonylagos 
nedvesség és a hőmérséklet függvényeként 
állítjuk elő, akkor a függvényben függet
len változóként a légnyomás is szerepéi, 
azonban az utóbbinak — amennyiben készü- 
ékünket állandóan ugyanazon a helyen 
(magasságban) működtetjük — csekély 
hatása gyakorlatilag elhanyagolható.

A készülék megszerkesztése igen ügyes 
és szeiemes. Néhány különböző hosszú
ságú kar, valamint fonalas és csúszós átté
tel segítségéve' a szerző eléri azt, hogy 
a forgó óradob szalagjára valóban jó meg
közelítéssel a fajlagos nedvességet rajzol
tatja i. A második cikkben leírt készülék az 
első készülék leegyszerűsített kivitelezése.

Természetes, hogy még mielőtt a »faj
lagos nedvességíró« tömeggyártása meg
kezdődnék, igen sok javítást kell1 rajta esz
közölni. Az újítók figyelmébe ajánlom.

dr. Fáthy Ferenc
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AZ E L MÚ L T  I D Ő J Á R Á S

F rontátvonulási jegyzek B udapestrő l 1950 jan u ár 1—fe b ru á r  28-ig
Diary of frontal passages, Budapest, December, 1949.

(A táblázat beosztásának és a használt kifejezéseknek a részletes ismertetése megjelent az 
Idő fúrás 1948 április—júniusi füzetében, 68—70. old.)
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vy A frontátvonulás fontosabb meteorológiai jelenségei

Some outstanding characteristical phenomena 
of the frontal passage

J a n u á r

1 20 Fel 0 Felhőátvonulás. ■
2 19 Fel 0 »
3 0 B 1 Havaseső-zápor 1-7 mm.
3 14 B 0 Kis záporeső, élénk szél.
3 16 B 0 Kis záporeső, élénk szél.
3 18 B 1 Záporeső 0-1 mm.
4 12 B 1 Szélrohamok 12 m/mp.
6 3 Fel 1 20 órától praefront. havazás 2-2 mm.
6 10 B 0 Kis záporeső.
6 16 B 0 » »
7 4 B 0 Hirtelen szélrohamok 8 m/mp.
8 14 B 0 Szélrohamok és harmatpont-emelkedés.
9 18 B 1 Száraz szélbetörés,'max. sebesség 10 m/mp.

10 14 B 1 Hózápor 2 0 mm.
10 21 B 0 Kis hózáporok.
11 17 Fel 1 0 órától praefront. havazás 4-1 mm.
13 8 Fel 1 22 órától praefront. havazás 2-4 mm.
13 16 Fel 1 9 órától praefront. havazás 1-1 mm.
14 19 B 0 Kis hózápor.
15 1 B 2 Szélvihar 16 m/mp, erős enyhülés.
16 0 Fel 0 Felhőátvonulás.
16 8 B 0 Szélélénkülés.
17 6 Fel 0 Kevés praefront. eső.
17 16 Fel 1 12 órától praefront. eső 3-3 mm.
18 24 Fel 2 22 órától praefront. havazás 41 0 mm.
19 2 B 1 Hózápor 0-2 mm.
19 8 Fel 0 Kis praefront. havazás.
19 12 B 1 Havaseső- és hózápor, 4-8 mm.
20 6 B 0 Kis havaseső-zápor.
21 0 B 0 Harmatpont süllyedés.
21 17 B 0 Szélrohamok 11 m/mp, felhőátvonulás.
22 3 B 2 13 m/mp álcázott betörés, nagy légnyomás-nyugtalanság.
22 8 B 0 Felhőátvonulás.
27 19 Fel 0 Kevés praefront. havazás.
28 9 B * 1 Szélbetörés felhőátvonulással.
29 2 B 1 » »
30 13 B 0 Szélfordulás északnyugatra.
31 22 B 0 Kis hózápor.
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y A frontátvonulás fontosabb meteorológiai jelenségei

Some outstanding character ist ical phenomena 
of the frontal passage

F e b r u á r

1 10 Fel 1 2 órától praefront. havazás 1-3 mm.
2 6 Fel 1 0 órától praefront. havazás 2 0 mm.
2 10 B 0 Szélélénkülés.
5 24 Fel 0 Egész nap praefront. Altostratus borulás.
7 5 Fel 1 23 órától praefront. ónoseső 3-4 mm, nagy síkosság.
7 21 B 0 Szélélénkülés.
9 7 Fel 1 5 órától praefront. havazás 0-3 mm.
9 13 B 0 Szélfordulás Északnyugatra.

10 15 Fel 1 8 órától praefront. havazás 2-0 mm.
11 5 Fel 1 21 órától praefront. eső 3-2 mm.
12 9 Fel 2 3 órától praefront. eső 10-8 mm.
12 11 B 1 Szélrohamok.
12 18 & 1 Záporeső 0-5 mm, légnyomásnyugtalanság.
12 22 B 1 Kis záporeső, szélrohamok, max. sebesség 13 m/mp.
13 0 B 2 Éjféli záporeső 1-3 mm.
13 23 B 1 Szélrohamok, max. sebesség 12 m/mp.
14 17 Fel 1 12 órától praefront. eső 4-0 mm.
14 20 B 1 Záporeső 1-6 mm, szél 12 m/mp.
15 20 Fel 0 Felhőátvonulás.
16 4 Fel 0 Kevés praefront. eső.
16 7 B 0 Kis záporeső, szélélénkülés.
17 0 B 0 Szélrohamok, lehűlés, harmatpontcsökkenés.
19 23 B 0 Szélbetörés.
21 2 Fel 0 Kevés praefront. eső.
21 14 B 1 Kis záporeső.
21 21 B 1 Kis záporeső, szélrohamok.
22 10 B 2 Száraz szélbetörés, 17 m/mp.
24 21 Fel 0 Felhőátvonulás, kevés praefront. eső.
25 7 B 0 Kis záporeső.
26 15 Fel 1 13 órától praefront. eső 2-0 mm.
26 16 B 2 Záporeső 4-4 mm.
27 5 B 1 Szélbetörés, max. sebesség 10 m/mp.
27 13 B 1 Szél 14 m/mp, kis záporeső.
27 15 B 1 Kis záporeső.
28 8 B 1 Szélrohamok 15 m/mp.

küszködő területeken nagy segítséget hoz
hat. Maga I. Langmuir, akinek sok éven 
át végzett elméleti és kísérleti vizsgála
taiból a szé'nsavjég kihintésével való esö- 
keltési módszer megszületett, szintén nem 
zárkózik el ilyen vérmes reményektől. Ez
zel szemben a szakemberek igen nagy
számú csoportja sokkal óvatpsabban érté
keli az eddigi kísérleti eredményeket. Senki 
sem kételkedik már abban, hogy mestersé
ges beavatkozással csapadékot lehet elő
idézni, de nagyon is vitatható még, vájjon 
lényeges mennyiségben tudunk-e majd 
mesterséges esőiket előállítani.

Dr. Aujeszky László

Vita a mesterséges esőkeltés gyakorlati 
értékéről. A mesterséges esőkeltés kérdé
sét világszerte folyó kísérletekkel vizsgál
ják. A kísérletek eredményei azonban még 
nem olyan egységesek, hogy a találmány 
mai alakjának közvetlen gyakorlati alkal
mazhatóságát világosan meg lehetne belő
lük ítélni. A legutóbbi lkát hónap folyamán 
sok olyan közlemény jelent meg, amely eb
ben a tekintetben rendkívüli optimizmust 
tanúsít, mert az hangoztatják, hogy a mes
terséges esőkeltéssel olyan nagy mérték
ben lehet majd a csapadékmennyiséget fo
kozni, hogy az még a talajvízviszonyokban 
is nagy változást okozhat és vízhiánnyal

i
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Légtöm egnaptár
Budapest, 1950 január 1—február 28. — Air mass diary.

A légtömeg megnevezése 

Air mass

f

Mikor 
érkezett 

Nap Óra

From
Day Hour

Mikor 
vonult el 

Nap Óra

Until
Day Hour

Tartós
sága, óra

Duration,
hours

A következő lég
tömegtől elválasztó 

határfelület
Boundary surface (CF 
cold front, WF warm 
front, S subsidence)

J a n u á r

Szárazföldi hideg cC (XII. 31. 12) 3 0 48 Betörési front CF
Tengeri mérsékelt mM 3 0 4 42 36 » » CF
Szárazföldi hideg cC 4 12 6 3 39 Felsiklási front WF
Tengeri mérsékelt mM 6 3 8 14 59 Betörési front CF
Szubtrópusi enyhe tw 8 14 8 18 4 Lesiklófelület S
Szárazföldi mérsék. cM 8 18 9 18 24 Betörési front CF
Sarkvidéki hideg aC 9 18 10 14 20 » » »
Szárazföldi hideg cC 10 14 15 1 107 » » »
Tengeri mérsékelt mM 15 1 19 2 97 » » »
Szárazföldi hideg cC 19 2 22 3 73 » » »
Sarkvidéki hideg aC 22 3 22 8 5 » » »
Szárazföldi hideg cC 22 8 (II. 7. 5) 232 —

(F e b r u á r

Szárazföldi hideg cC (I- 22. 8) 7 5 149 Felsiklási front WF
Tengeri mérsékelt mM 7 5 7 21 15 Betörési front CF
Sarkvidéki hideg aC 7 21 10 15 66 Felsíklási front WF
tengeri mérsékelt mM 10 15 12 9 42 » .» WF
Szubtrópusi tw 12 9 12 18 9 Betörési front CF
Sarkvidéki hideg aC 12 18 13 23 29 Felsiklási front WF
Szubtrópusi tw 13 23 14 20 21 Betörési front CF
Sarkvidéki hideg aC 14 20 15 20 24 Felsiklási front WF
Szubtrópusi tw 15 20 17 0 28 Betörési front CF
Szárazföldi mérsék. cM 17 0 21 2 98 Felsiklási front WF
Tengeri mérsékelt mM 21 2 22 10 32 Betörési front CF
Sarkvidéki hideg aC 22 10 24 21 59 Felsíklási front WF
Tengeri mérsékelt mM 24 21 26 15 42 » » WF
Szubtrópusi tw 26 15 27 5 14 Betörési front CF
Sarkvidéki hideg aC 27 5 27 13 8 » » CF
Szárazföldi hideg cC 27 13 (III. 1. 17) 35 — '

Az egyes levegőfajták jelenlétének tartama órákban. (Total duration of the presence 
of the different air masses, hours)

Sarkvidéki hideg 
Szárazföldi hideg 
Tengeri hideg 
Tengeri mérsékelt 
Tengeri meleg 
Szárazföldi mérsékelt 
Szárazföldi meleg 
Szubtrópusi

aC

Január
January

Óra % 
25 3

Február
February

Óra % 
186 28

cC 499 67 184 27
mC — — —  —

mM 192 26 132 19
mW — — —  —

cM 24 3 98 15
cW — — —  —

tw 4 1 72 11
Dr. Aujeszky László
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Magyarország időjárása 1950 január és február havában
Január országszerte hidegebb és az ország legnagyobb részén csapadékosabb volt* 

mint a sokévi átlag.
A havi középhőmérséklet —2° és —7° közötti váltakozott és elég jelentékeny, 2—1° 

hiányt mutat a törzsértékhez; képest. A —2° ós\'—3° Akörülii értékeket aizí ibrszág középső 
és délkeleti részén találjuk, északon —3° és —4°, északkeleten —5° és —7° között volt 
a havi közép. Az eloszlás nagyjából Megfelel a megszokott éghajlati kéjnek, mert 
ebben az évszakban a sugárzás és a levegoszállítás egyaránt az északi, külőnöskép 
északkeleti vidékeink erősebb lehűlésének kedveznek. Ugyanez a helyzet a hőmérséklet 
szélső értékeinél is: Debrecen és Miskolc 4—6°-os havi csúcsértékeivel szemben, amelye
ket többnyire 8-a táján észleltek, nyugaton és délen ugyanakkor 7—9° déli felmelegedés 
mutatkozott. A lehűlések mélypontja majdnem mindenütt a hónap legvégére esett, ami
dőn hajnalban laz általánosan hóborította terület felett a levegő nyugaton —16 
—21°-iig, keleten —15, —22°-ig hűlt le. A talaj mentén természetesen 2—3°-kal még 
erősebb kisugárzási fagyok is fordultak elő. Fagymentes ná*p alig (Miskolcon egyálta
lán nem) fordult elő és a téli, olvadásnélküli napok száma is (15—25) a legtöbb 
helyen majdnem kétszerese az átlagosnak. Az erős hideg behatolt a talajba, amely 
mintegy fél m mélységig átfagyott.

A légnyomás Budapesten 130 m magasságban 754.7 mm, a tengerszintré átszámí
tott érték 767.3 mm, az elténés +1.5 mm volt.

A csapadék januári eloszlása elég jelentékeny eltérést mutat a sokévi átlagtól!. 
A Dunántúl délnyugati részén, Somogy és Zala egyesi vidékein a 100 mm-t is felül
múlta a havi összeg (Rinyiakovácsi 132 mm), ezzel! szemben északon, északkeleten .és

Időjárási adatok — Données climatiques
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1950. január
Magyaróvár .. -3 -7 -2-8 7-1 8. -16-2 12. 27 18 36 95 -  2 13 9 59
Keszthely -3-7 -3-4 7-8 15. -20-5 31 30 17 78 230 +44 12 10 87
Pécs ............. -3-3 -2 -8 9-4 9. -20-6 31 25 16 34 103 + 1 13 10 99
Budapest__ -2-2 -1-8 7-8 16. -15-0 12. 25 16 67 181 +30 11 10 94
Kalocsa ---- -3 -4 -2-7 9-1 9. -18-4 31. 27 17 53 171 +24 13 10 99
Miskolc __ -6-5 -4-2 4-3 8. — 21-9 31 31 26 37 137 +  10 8 8 96
Debrecen . . . . -5 -0 -3-3 6-3 8. -16-9 12. 30 20 30 94 -  2 13 11 1 10
Békéscsaba .. - 3 0 -1-9 8-3 7. — 14-6 30. 28 15 23 69 -1 0 11 7 97

1950. február
Magyaróvár .. 1-5 +  1-5 14-4 16.]—17-3 1 3. 1(51 £ 29! 91 -  3 f 71
Keszthely 1-9 +0-9 j 14-0 25.-1 7 1 4. 115 í 31 94 -  2 Y 2 94
Pécs ............ 2-4 +2-0 15-3 14.[-20-7 4. b11 í 42 132 +  11 c 2 97
Budapest__ 1-8 +0-8 13-7 26.-14-5 4. 11 f> 3e 106 + 2 IC 2 89
Kalocsa __ 1-9 + 1 "5 14-0 25.-17-1 4. 1<5 f) 35 106 +  2 Y 2 92
Miskolc......... -0-3 +0-3 120 26.-2 5 1 4. 115 (3 24 83 -  5 12 £ 73
Debrecen__ 0-7 l+H 15-01 26 -21-1 5. 1(5 f3 12 55 -  15 c)| 2 66
Békéscsaba .. 1-5 +M 14-2] 26 -  190 5. b1 f5 24 80 -  6 IC>1 5 66
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délkeleten 25—25 rnm-es havi összegeket is találunk. A legkisebb Tö'ke (Csongrád m.) 
12 mm. Amíg az előbbiek ,a törzsérték háromszorosát is meghaladták, az utóbbiak már 
nem érték el az átlagot sem. Csapadékhiány az országnak mintegy Vs részén mutat
kozott, a többi területek csapadéka átlagfeletti volt. Nagyobb összefüggő szárazabb 
területet a Nagy-Alföld déli felében látunk, ahol ez nem is alnnyira a mintegy 30%-os 
csapadékhiány miatt említésrerruéltó, mint inkább a hótakarónak ezzel együttjáró hiánya 
miatt. Ezen a vidéken ugyanis alig volt havazás és majdnem teljesen hiányzott a 
hótakaró, amely főleg a 10-e körüli havazások eredményekép az ország többi részét 
heteken át borította. A csapadékos napok száma 8—15, ezek közüli 7—12 napon 1 mm-t 
elérő csapadék esett. A havas napok száma 7—11 volt

A napsütés országszerte jelentékenyen felülmúlta a sokévi átlagot, nyugatról  ̂ kelet 
felé haladva a havi összeg 60 és 110 óra közié esett, 10—50 órás (15—100%) többlet
tel. A nagynyomású léghalmazok túlnyomó uralma folytán tehát a nappali besugárzás 
is jelentékeny volt bár természetesen az évszak derült éjszakái miatt ennek hatása 
a léghőmérséklet értékeiben nem mutatkozhatik, sőt a derültség ellentétes hatása jelent
kezett és a hőmérsékleti jelleg így tolódott el a hideg irányában. Budapesten az 
1 cm2-re besugárzott hőmennyiség összege 2114 gcal volt.

Február az átlagosnál valamivel enyhébb időt hozott, nagyjából, átlagkörüli csapa
dékkal.

A hónap elején pár napig még kitartott a január végén beállott erős fagy, de 5-e 
után fokozatosan csökkent a hideg és kissé változékony ide után a hónap végére kimon
dottan enyhére változott az időjárás.

A hőmérséklet havi középértéke —0.5° és +2.5° között volt, mindenütt felülmúlva 
(északon 0.5—l°-kal, délen 1—2°-kal) a sokévi átlagot. A pár napig tartó nagy hideg 
a derült éjszakákon a havas talaj felett igen kemény kisugárzási fagyokkal érte el mély
pontját 4-én, vagy 5-ém amidőn nyugaton általában —10a és —15°, keleten azonban 
—20°, — 25° között volt a legalacsonyabb hőmérséklet. Ezt az eltérést a hónap elején 
nyugatról terjeszkedő felhősödé® lehűlést mérséklő hatása magyarázza meg. A másik 
szélsőségben nem mutatkozott ekkora területi különbség, a 25-én1 vagy 26-án beálló 
maximum általában 13—16°-ot ért el. A fagyos napok (12—16) és téli napok száma 
(5—6) valamivel kevesebb volt, mint a sokévi átlag. A talajfagy fokozatosan felenge
dett, de teljesen csak a hónap végére szűnt meg.

Budapesten a légnyomás 750.9 mm, a tengerszinten 763.0 mm, az eltérés —1.2 
mm volt.

A csapadék havi össze ebben a hónapban is nagyobb területen haladta meg az 
átlagot (mintegy 3/e rész), mint amekkorán alatta maradt, de az eltérések a januári 
nagyi kilengéseket meg sem közelítették. A Lenti—Győr és a Baja—Putnok—Sátoralja
újhely vonalak és az északi valamiint a déli országhatárok között mutatkozott a csa
padéktöbblet, ettől nyugatra és keletre hiány. Mind a többlet, mind a hiány mérsékelt 
volt (legnagyobb összeg Barcson 64 mm, legkisebb Mezőhegyesem 11 mun) és az átlag 
± 50%.-át csak kivételesen múlta felül. A csapadékos nlapok száma is nagyjából meg
felelt az átlagnak, 6—12 napon volt mérhető csapadék, közülük 2—8 napon mennyisége 
az 1 mm-t ,is meghaladta. A havas napok száma aránylag kevés, mindössze 2—5 volt 
és a hónap elején még az egész országot beborító 5—25 cm-es hórétegből 12-e után 
csak a magas hegyeken maradt fenn néhány cm-esi hótakaró.

A napsütés többnyire megfelelt a sokévi átlagnak és a 70—100 órás havi összeg 
általában csak 10—20 órás eltérést mutat. A sugárzás havi összege Budapesten a víz
szintes sík területen 2689 gcal/cm2 volt.

Dr. Bacsó Nándor

Megkezdődött az agrometeorológiai állo
máshálózat kiépítése. A Meteorológiai Inté
zet Agrometeorológiai Osztálya ez év áp
rilisában megkezdte az agrometeorológiai 
állomások felállítását. Április végén már öt 
helyről (Erdőfagyos, Somogyvár, Kecske
mét, Kompolt és Kecskemét-Miklóstelep) 
érkeztek be az agrometeorológiai távira
tok. Az év végéig összesein 20 állomást 
létesítünk.

A már működő öt állomáson 18 mező- 
gazdasági, 3 szőlőtábla és 1 vegyesállo
mányú gyümölcsös áll állandó megfigyelés 
alatt.

A szántóföldi vetemények közül meg
figyelés alá került már őszi búza, őszi 
rozs, tavaszi árpa, tavaszi zab, kukorica, 
burgonya, paradicsom, napraforgó, baltacím 
és zabosbükköny.

Ezúttal is felhívjuk észlelőinket, hogy 
áldozatkész és hozzáértő munkájúkkal tá
mogassák 'törekvéseinket, mert csak így 
remélhetjük olyan állomáshálózat kiépíté
sét, amelynek működéséhez mezőgazdasági 
termelésünk javítása és fokozása tekinte
tében igen nagy reményeket fűzhetünk.

Dr. Fáthy Ferenc
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A felsőbb légrétegek időjárása 1949/50 telén
A tél hőmérsékleti alakulásának jellemzésére az 1. ábra az átlagosnál mele

gebb és hidegebb időszakokat tünteti fel Budapesten. A vastagon “kihúzott 
vonal Budapest 75 éves ^napi középhőmérsékleteit1 ábrázolja a téli hónapokban, 
a vékony vonalak pedig az 1949—50. év telének napi középhőmérsékleteit fel
tüntető pontokat kötik össze. Láthatjuk, hogy decemberben és februárban általá
ban az átlag fölött, januárban mélyen az átlag alatt volt a talajközeli lég
rétegek hőmérséklete. Az átlagosnál melegebb időszakokban tengeri légtömegek 
érkeztek Magyarországra, míg a január nagy hidegeit a téli monszun száraz
földi hideg légtömegei hozták.

< » /50
7. ábra. — Fig. 7.

A napi középhőmérséklet ingadozása a 75 éves átlagok körül Budapesten 1949150 telén.
Variation de la tempéráture diurne moyenne relative á la moyenne de 75 ans á Budapest

en hiver 1949150.

Az enyhe időszakokban, a magyar medence szele erősen fejlett ciklonok 
áramrendszerébe tartozott, amelyek Izland-szigete fölött tűntek fel és kelet felé 
húzódtak. Ennek megfelelően áramrendszerüknek Közép-Európa felé irányuló 
szele SW és NW között változott, egyes esetekben pedig, amikor a ciklon elég 
erősen keletre húzódott, északi irányú is volt. Ezek az irányváltozások a hoz
zánk érkező tengeri légtömegekben is nagy különbségeket okoztak. Jóllehet ten
geri jellegük miatt mind enyhébbek voltak a magyar medence átlagos levegő
jénél, egymás között jelentősen különböztek aszerint, hogy SW-széllel az Óceán 
déli tájairól, vagy NW irányból a tenger hidegebb vidékéről érkeztek. Ezek a 
különbségek okozták az enyhe december viszonylagos értelemben vett meleg- 
és hideghullámait. Ezek közül a következőkben négy jellegzetes hullámot 
ismertetünk ( 1. ábra 1—4.), amelyek érkezése és átvonulása más és más fizikai 
körülmények között ment végbe.

1 Dr. Réthly Antal: Budapest Éghajlata. 1947.
4



114

A tél igazi hideghullámait azonban erősen fejlett januári monszun hozta, 
amely Finnország fölött kialakult hatalmas anticiklon áramrendszeréhez tarto
zott. Ennek az időszaknak két erős hideghullámát ismertetjük (1. ábra 5—6), 
amelyek ugyancsak különböző módon érkeztek a magyar medencébe. Vegyük 
sorra ezeket az időváltozásokat.

1. Hideghullám XII. 5—8. között (2. ábra a). December első napjaiban 
Izland szigete felől Skandinávia felé tartott egy fejlett ciklon. December 4-én 
középpontja már Svédország, 6 -án pedig m ár' Finnország fölött van. s itt néhány 
nap alatt az északi szél hideg levegővel kitölti. Átvonulása közben, XII. 5-én 
azonban még életerős volt és Magyarországra hideghullámot hozott. Nézzük meg 
közelebbről ennek a hideghullámnak érkezését. Amíg a ciklon tőlünk észak
nyugatra volt, áramrendszerének SW-szele érvényesült Magyarországon és Xlí.
2—5. között fokozódó felmelegedést okozott. Lássuk, milyen magasságig 
találjuk meg ezt á SW-szelet. A melegedési időszakban Szeged fölött az 
ábra jobb oldalán) XII. 4-én 1500 m-ig nyúlt fel a SW-szél, efölött erős NW- 
áramlás figyelhető meg. Nézzük meg, hogyan változott ebben a NW-szélrétegben 
a hőmérséklet. Abban az időszakban, amíg a talajon fokozatosan melegedett az 
idő, 5 km magasságban állandó lehűlést találunk, amely mélypontját 6 -án érte 
el. De a magasabb légrétegben is nagy változást látunk. A sztratoszféra határa 
a talajmenti melegedés és az 5 km-ben tapasztalt lehűlés közben állandóan süly- 
lyedt s 6-ára mélypontját érte el 7900 m-en. A sztratoszférában fekvő 10 km 
magasságú légrétegben ugyanekkor emelkedett a hőmérséklet s csúcspontját ugyan
csak 6 -án érte el.

Ezen folyamatok következtében a szabad légkör mindinkább előkészült egy. 
erős időváltozásra, amely végül is 6-án következett be. Miből állt ez az előkészü
let? Az alsó légréteg XII. 2—5. között melegedett, a felső ugyanakkor hűlt. 
Ennek következtében felfelé haladva napról-napra erősebben csökkent a! .hőmérsék
let. Ez a folyamat előbb-utóbb rendellenességre vezet, nevezetesen a légköri 
egyensúly bizonytalanná válik. Egy erősebb lökés azután ezt a bizonytalan 
egyensúlyt felboríthatja.

December 6 -án a talajon lényeges változás következett be: hirtelen csök
kenni kezdett a hőmérséklet. A ciklon ezen a napon haladt át Magyarország 

#N-S középvonalán és a talajmenti szél átfordult SW-ről NW-re. Ezt a fordulást jól 
mutatja Szeged magassági szele: 6 órakor még 1 km-ig WSW-szél fújt, 10 óra
kor pedig már a talajig lesüllyedt az erős NW-szél. Ez a szélfordulás a 
bizonytalan egyensúlyú légrétegeknek megadta azt a lökést, amely azután az 
egyensúly felborulására vezetett.

Ez a hirtelen bekövetkezett időváltozás 6-án a Dunántúl zivatarokkal, Sze
geden, Orosházán jégesővel és zivatarral járt, ami télen nagyon ritka jelenség.
A lehűlés a talajon XII. 8 -ig tartott.

2. Meleghullám XII. 8—10. között. Mialatt Magyarországon a fent tárgyalt • 
lehűlés végbement, Skócia fölött újabb erős ciklon jelent meg, amelynek áram
rendszere hamarosan elérte Magyarországot is. Ez a ciklon az előbbinél vala
mivel nyugatabbra kanyarodott el a Sarkvidék felé: 7-én Skócia fölött volt, 8 -án 
Svédország közepén, 9-én Svédország északi részén, 10-én pedig elérte a Jeges
tenger partját. Ennek a ciklonnak SW-áramlása meleghullámot okozott Magyar- 
országon (2 . ábra b).

A talaj mentén még javában csökkent az előző hideghullám következtében 
a hőmérséklet, amikor Szeged fölött 2 km-től kezdődőleg megjelent a SW-szél, 
az akkor még Skócia fölött lévő ciklonnak előáramlása, amely a magasban 
már előrejött Magyarország fölé. Ugyanakkor 5 km magasságban már melege
dés kezdődött, a sztratoszféra határa emelkedett, hőmérséklete pedig süllyedt.



A meleghullám csak két nap múlva érte el a talajt, átvonult Budapest 
fölött, azután ismét hőcsökkenés következett be.

Nézzük meg, milyen tapasztalatokat szűrhetünk le a tárgyalt két idő- 
változási folyamatból.

I. A nyugatról érkezett hideg- és meleghullám átvonulása, a lehűlés és a 
felmelegedés egészen másképpen ment végbe a talajon, mint a magasabb lég
rétegekben.

2. ábra. — Fig. 2. Hideg-és meleghullámok 1949150 telén 
Regimes maritimes et continentales de l’hiver 1949/50.

II. A talajon észlelt lehűlés, illetőleg felmelegedés ai troposzféra középmagas
ságában (5 km) 2—4 nappal előbb jelentkezett, mint a talajon s ezt az előre- 
sietést megmutatta a magassági szél is.

III. A magasban erősebbek voltak a hullámok: 5 km magasságban 2—3-szor 
nagyobb hőmérsékváltozást észleltünk, mint a talajon.

IV. A sztratoszféra határa ,úgy viselkedett, mint a középtroposzféra hőmérsék
lete: csökkenő hőmérséklettel süllyedt, emelkedő hőmérséklettel emelkedett. 
Ugyanakkor a troposzféra és a sztratoszféra hőmérséklete ellentétesen viselke
dett: amikor a troposzféra hűlt, a sztratoszféra melegedett és fordítva.
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3. Hideghullám XII. 10—14. között. A sarki tenger partjára húzódott ciklon 
nyugati oldalán hideg sarki légtömegek jutottak Dánia térségébe. Innen pedig 
a Baltikum fölé került másik ciklon áramrendszere tovább segítette ezeket 
Magyarországra. így az említett meleghullám után erős lehűlés indult meg, 
amely az átlagos érték alá csökkentette a hőmérsékletet (1. ábra 3.). Nézzük 
meg közelebbről ezt a hideghullámot (2 . ábra c.).

Ez a hideghullám az előzőnél jóval erősebb volt, nem mérsékeltövi, hanem 
sarkvidéki légtömegeket hozott Magyarországra. Hevesebb volt a beáramlás is: 
a ciklon középpontja közelebb volt hozzánk (Lengyelországban).

Ez a hideghullám is két nappal előbb jelent meg a magasabb légrétegekben 
s ezzel együtt megkezdődött a sztratoszféra süllyedése és felmelegedése is, ami 
az előzőkből már ismert folyamat. A sztratoszféra legmélyebeb helyzetében,; 11-én 
azonban érdekes jelenséget tapasztaltunk. A sztratoszférahatár fölött kb. 1 km-ref 
újból csökkenni kezdett felfelé a hőmérséklet s kb. 2500 m-rel feljebb egy másik 
sztratoszférahatárt találtunk. Ekkor vonult át Lengyelországon — Magyarország
hoz közelebb — az említett ciklon. A sztratoszférának ez a kettőssége ciklonok 
középpontjához közel gyakran megfigyelhető, amennyiben a süllyedő és lassan; el
mosódó sztratoszférahatár fölött újabb éles sztratoszférahatár jelenik meg. A követ
kező napon még felfedezhető volt a régi sztratoszférahatár, azután eltűnt és 
helyét elfoglalta az új tropopauza.

A hideghullám két nappal késve jelent meg a talajon, országszerte zápor
esőket, hózáporokat okozott. Debrecenben és Szentesen zivatar és jégeső volt. 
Ez a hideghullám hozta meg a hegyek első 4—5 cm \vastag hótakaróját.

Ezt a hideghullámot ismét egy meleghullám követte, amelyet részleteiben 
nem tárgyalunk, mert az előbbiek után újat nem mutat. Érdekessége, hogy a 
troposzféra melegedésével egyidejűleg mutatkozó sztratoszférikus lehűlés a télen 
észlelt legalacsonyabb sztratoszférahőmérsékletet (—71°) adta.

4. Hideghullám XII. 19—20-án. Eddig olyan hőmérsékleti hullámokat lát
tunk, amelyek közül a meleghullámokat SW-, a hidegeket pedig NW-szél hozta. 
December 19—20-án kisebb hózáporral kísérve kismértékű lehűlés következett 
be (1. ábra 4.), amely SW-szél mellett hosszabb tartalmú meleghullámot sza
kított meg. Nézzük meg ezt a szokatlan esetet1 közelebbről (2. ábra d.). A tala
jon mutatkozó lehűlés 5 km magasságban inéhány nappal előbb jóval tekinté
lyesebb mértékben jelentkezett, de ennél kisebb mértékű volt és egy nappal ké
sőbb jelent meg 7 km magasságban. Ügy látszik, mintha 5 km tájékán hideg 
levegőtömb haladt volna át, amely lefelé és felfelé egyaránt késve és gyen
gülve érvényesült.

Szerencsére ezen kérdés eldöntésére nem csak egy állomás adataira va
gyunk utalva, hanem rendelkezésünkre áll az egész európai magaslégköri há
lózat, amelynek adataiból már magassági térkép készíthető. Ilyen térkép látható 
a 3. ábrán, amely az alsó 5 km vastag légrétég közepes hőmérsékleteit tünteti 
fel. Ezen térkép szerint a Földközi-tenger nyugati* medencéje fölött elhatárolt 
hideg légtömeg feküdt, elszigetelve az' északeurópai hideglevegőtől. Ezt a hideg
levegőt napokkal ezelőtt északi szél hozta ide, majd SW-áramlás megindította 
Magyarország felé (az ábrában a nyíl irányában) s fölöttünk 19-én haladt át. 
Elzárt hidegcsepp volt ez a légtömeg, amely 5 km tájékán érvényesült legerő
sebben, de az alul folyamatban lévő nagyobb méretű meleghullámnak csak egy 
kis behorpadását idézte elő.

Eddig olyan időváltozásokkal foglalkoztunk, amelyek az Óceán felől érkeztek 
a magyar medencébe és váltakozva felmelegedéssel és lehűléssel jártak, de álta
lában az évszakhoz képest magas hőmérsékleti keretek között zajlottak le..
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A következőkben két igazi hideghullámot mutatunk be (1. ábra 5—6.), amelyek 
az elmúlt tél valódi hideg időszakait okozták. Ezek a hideghullámok sarki szá
razföldi légtömegeket hoztak NE irányból. Nézzük meg ezeket részletesebben.

5. Hideghullám I. 8—12. fcözött (ábra e.). Január első hetében nagyon hideg 
sarki légtömegek jelentek meg a Szovjetunió jegestengeri partvidékén és lassan 
dél felé húzódtak. Január 8-án Lengyelországban már nagyon mélyre (— 20, 
—30°) süllyedt a hőmérséklet, nálunk ugyanakkor közel 10° meleg volt áT déli 
órákban. A hideg levegő cs.ak lassan szivárgott be Magyarországra. Január 
10-én azonban Finnország fölött erős anticiklon alakult ki, amelynek áramrend
szere erős N-széllel kiterjedt Lengyelországra és Magyarországra is. Ez a 
szél hatalmas lökést adott a Kárpátokon túli hideg levegőnek s ez 11-én be- 
ömlött a magyar medencébe. Ez a hideghullám :hozta meg a Dunántúlnak, a 
Duna—Tisza közének jelentős téli hótaka^óját. Nézzük meg, miben különbözött 
ez a hideghullám az előzőktől.

Mindenekelőtt a hőmérsékletcsökkenés előbb kezdődött meg a talajon, mint 
a magasabb légrétegekben (2. ábra e.). A hőmérsékletcsökkenós az előzőektől 
eltérően legnagyobb volt a talajon, felfelé unind kisebb lett. Ügy látszott, mintha 
a hideg levegő alulról töltötte Volna meg a magyar medencét.

A hideghullám amilyen gyorsan jött, ugyanúgy el is vonult, néhány rfap 
múlva erős melegedés kezdődött.

Ez a példa északkeletről érkezett hideghullámot mutatott be, amely igen 
hideg levegőt kényszerített át a Kárpátokon s a talajról kiindulva hideg teve-

5*

3 .  á b r a .  —  F i g .  3 .  R e l a t i v  to p o g r á f ia  1 0 0 0  é s  5 0 0  m b  k ö z ö t t .  ( A  g ö r b é k  a z o k a t  
a  h e ly e k e t  k ö t ik  ö s s z e ,  a h o l  a z  5 0 0  m b  a z  1 0 0 0  m b  f ö lö t t  u .  o . t á v o l s á g b a n  v a n . )  

T o p o g r a p h ie  r e la t i v e  e n tr e  1 0 0 0  m b  e t 5 0 0  m b .
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gővel töltötte meg. a magyar medencét — felfelé mind kisebb mértékű lehűlést 
okozva.

6 . Hideghullám I. 16—25. között. Egy másik hideghullám január második 
felében érte el Magyarországot (2. ábra í.). Ismét meleg időszak után érkezett 
nem olyan gyors betöréssel, mint az előbbi, de ennél jóval tartósabb hideget 
okozott.

Ebben az esetben is Finnország fölött kialakult anticiklon áramrendszerébe 
tartozó északi szél hozta Magyarország felé a hideg levegőt. Ez az áramlás 
azonban nem volt olyan heves, mint az előbbi s a két hideg légtömeg között 
is lényeges különbség volt. Az előzőben felfelé erősebben csökkent a hőmérsék
let, ennélfogva hajlamosabb volt függélyes emelkedő mozgásokra, mint az 
utóbbi. Emiatt az első hideghulliám könnyedén átkelt a Kárpátokon, míg a 
második inkább megkerülte a hegyláncot.

Rendelkezésünkre álltak a Magyarországot környező rádiószonda-állomások 
észlelései s így napról-napra követhettük a hideglevegő útját. 18-án Prága, 
Bécs és Budapest fölött a troposzférában taég enyhe levegő volt. 19-én a 
Lengyelországból jövő hidegleve^ő a Kárpátoknál kétfelé vált és csakhamar 
eljutott nyugat felé a prágai medencébe, a keleti ág pedig a Havasalföldre.
19-én Prága fölött imár 800 m-ig 'hideglevegő töltötte meg az alsó légrétegeket, 
a .következő napon ez 2200 m magas, majd pedig több, mint 3 km kiterjedésű 
volt. Bécsben egy nappal, Budapesten pedig két nappal, később jelent meg 
a hideglevegő a talajon és alulról fokozatosan töltötte meíg a troposzféra alsó 
rétegeit (2 . ábra f.).

Amint látjuk, ez a hideghullám egészen másképpen érkezett Magyar- 
országra, mint az első. 18-án már elérte a Kárpátokat, de csak 3 napi ké
séssel jelent meg a magyar medencében.

Az ismertetett hideg- és meleghullámokból a következő tapasztalatokat szűr
hetjük le. . *

I. A nyugatról érkezett hideg- és meleghullámok a magasban előresiettek, 
jobban mondva az alsó légrétegekben elmaradtak. A magasabb légrétegekben 
ezek a hőmérsékleti hullámok sokkal erősebbek voltak, mint a talajon.

II. Átvonulhatnak fölöttünk délnyugati irányból is elzárt hideglégtömbök, 
amelyek inkább a felsőbb iégrétegekben okoznak változásokat.

III. A keletről érkező hideghullámok előbb jelentek meg a talajon s csak 
azután a magasabb jégrétegekben. Ezek a hullámok jóval erősebben érvényesül
tek a talajon s felfelé fokozatosan kisebbedő lehűléssel jártak.

Mindebből láthatjuk, hogy bizonyos meleg- és hideghullámokat a magassági 
felszállás előre jelezhet. Az erős hideg betörések azonban előbb jelentkezhetnek 
a talajon, mint a magasabb rétegekben. Ezért nagy szükségünk van a kör
nyező rádiószonda-felszállásokra, amelyek ezek érkezését, méreteit és egyensúlyi 
viszonyait jelzik. Igen nagy különbséget jelent, ha a hideglevegő nagy függő
leges méretű és erős széllel átjuthat a Kárpátokon, vagy alacsony kiterjedésű, 

' emelkedésre nem hajlamos és csak a hegyláncot körülfogva jut el hozzánk 
késve és legyengülve. Ezeknek az erős téli hideghullámoknak előrejelzése szem
pontjából Varsó, Bukarest, Kiev, Prága, Bécs a magyar medence kulcsállomásai.

Valoszinűleg a nyár hideghullámai, amelyek ugyancsak az európai monszun 
keretében, de a tenger felől érkeznek, másként hatolnak be a magyar meden
cébe, mint a viszonylag enyhébb téli tengeri légtömegek.

Dr. Béli Béla

1
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Veszedelmes vízcseppek
Fizikai laboratóriumokban gyakran végzett kísérlet az, amikor egy kis 

edényben vizet hűtenek igen óvatosan és lassan, a legkisebb rázástól mente
sen. Ilyen feltételek mellett, tökéletes nyugalmi állapotban a víz lassan a nor
mális fagyási pont (0 Celsius fok) alá hűthető', anélkül, hogy jég keletkeznék. 
Ez a túlhűlés jelensége. Ha a túlhűlt vizet tartalmazó edénykét a legkisebb ráz- 
kódtatás éri, akkor a rendes állapot azonnal beáll, vagyis a tűlhűtött víz meg
fagy. Ugyanekkor hő szabadul fel, amely a megfagyásban lévő víz hőmérsék
letét hirtelen 0°-ra emeli.

Nemcsak laboratóriumokban, hanem a természetben is gyakran találkozunk 
a túlhűlés jelenségével, sőt itt még nagyobb méretekben jelentkezik. A légkör
ben ugyanis igen gyakran vannak jelen túlhűlt vízcseppek. A felhők legnagyobb 
része túlhűlt vízcseppekből áll. De van olyan eső is, amely túlhűlt vízcseppek- 
ből áll. Ha ezek a túlhűlt esőcseppek a talajba ütköznek, ott az ütés következ
tében Megfagynak és a talajt esetleg több centiméter vastagságú síma jég
réteggel vonják be. Ez a jégbevonat az utcákon, utakon igen veszedelmes lehet. 
Ha igen kicsinyek ezek a cseppek, akkor felhők alakjában lebegnek a légkör
ben s már nem a gyalogjárókra, hanem a repülőkre nézve jelentenek veszélyt. 
A felhőben való repülés önmagában is erősen igénybe veszi a pilóta szak
értelmét, ha azonban a felhő túlhűlt vízcseppekből áll, akkor igen veszélyes lehet.

Túlhűlt vízcseppekből álló felhőben repülő gépen úgynevezett jegesedés követ
kezik be: a szárnyakra, valamint a gép testére jégbevonat rakódik. A jég növeli 
a repülőgép súlyát, légellenállását, eltorzítja az alakját, használhatatlanná teszi a 
kormányszerkezeteket, erősen rázkódtatja a gépet és légcsavartörést okozva 
pusztulásba is viheti. Ha igen parányiak ezek a túlhűlt cseppek, akkor a 
levegővel együtt körüláramolják a gépet és nem jelentenek még különösebb 
veszélyt. A közepes nagyságú és jóval fagypont alatti hőmérsékletű cseppek 
azonban már behatolnak a súrlódási légrétegbe, nekiütköznek a gép felszíné
nek, egyenként megfagynak az ütközés helyén és durva, szabálytalan tejszínű 
bevonatot alkotnak úgy, hogy sok légbuborékot zárnak magukba. Ez a bevonat 
nem tapad erősen, rázás is hamar ledobja. Ilyen közepes nagyságú és jóval a 
fagypont alatti hőmérsékletű cseppek kellemetlenek ugyan a repülőgép számára, 
de a sok légbuborék miatt a gépről könnyen leválnak és így nem feltétlenül 
okoznak szerencsétlenséget.

Legveszedelmesebbek azok a nagyméretű túlhűlt cseppek, amelyeknek a 
hőmérséklete alig 1—2 fokkal van a fagypont alatt. Ezek szintén ráfagynak a 
gép testére, de a fagyás most egészen másképpen megy végbe, mint az erősen 
túlhűlt közepes nagyságú cseppeké. Az olvadáspont közelében lévő cseppek
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ugyanis vékony, síma rétegekben, hártyaszerűleg fagynak rá a gépre. Miután 
ez a jégbevonat egyenletesebb és nem tartalmaz annyi légbuborékot, mint az * 
előbbi, azért nehezen távolítható el. Jóllehet ez a jegesedési folyamat finomabban 
és lassabban megy végbe a nagyon hideg cseppek kifagyásához képest, mégis 
a repülőgép nagy sebessége miatt még ez is igen gyors folyamat.

Észleltek már olyan jegesedést is, amelynél négyzetméterenként 20 kg jég 
fagyott a gépre. A gépre rakódott jég nemcsak súlya miatt veszedelmes, 
hanem megváltoztatja a gép alakját s ezzel a szárnykörüli légáramlást, már
pedig ennek a légmozgásnak bizonyos formája teszi lehetővé a gép lebegését: 
ha a szárnykörüli légmozgás megváltozik, a gép süllyedni vagy zuhanni kezd. 
Azonkívül a műszerek kivezető végei eldugulnak és éppen akkor, amikor vak
repülés. közben a legnagyobb szükség lenne adataikra, felmondják a szolgálatot. 
Ha a gép nem tud időben kijutni a veszélyes sávból, akkor kényszerleszállást 
kell végeznie, ami ilyen időjárási körülmények között szerencsétlenséggel végződ
hetik.

Mivel a jegesedés akadályt állít a légi közlekedés zavartalan, menetrend- 
szerű lebonyolítása elé, azért a repülőtechnikusok nagy erőfeszítéseket tettek 
ezen akadályok leküzdésére. .Többféle eljárást dolgoztak ki, amelyek részben a 
jégképződés megakadályozására, részben pedig a . már képződött jégbevonat 
eltávolítására valók. Három általános eljárás alakult ki: vegyi, mechanikai és 
hőtani eljárás. j

A vegyi eljárás abban áll, hogy különböző vegyi anyagokkal vonják be a 
gépet; tudvalévő, hogy ezzel a víz fagyási pontját le lehet szállítani: ha a 
vegyi anyag feloldódik a vízben, akkor a víz 0 fokon még nem fagy meg. A 
mechanikai eljárásnak az a lényege, hogy a szárnyakon gumitömlőket helyeznek 
el, ezeket belső csővezetékkel percenként felfújják és- a levegőt újból kiengedik. 
Ez a mozgás a jégbevonatot leválasztja. A hőtani eljárás fűti a gép külső felü
leteit, éspedig villamos' árammal. Ez a módszer igen jól használható az érzé
keny műszerek kivezető végeinek jegesedése ellen. Az egész szárnyfelület fűtése 
igen nehéz feladat, a szárnyélek fűtése pedig nem elegendő, mert az ott meg
olvadó cseppek kissé hátrább ismét ráfagynak a szárnyakra. Legtöbbet ígérő 
eljárás a mechanikai védekezés, amely egyrészt igen síma és kemény felületek 
gyártását igyekszik megvalósítani, másrészt pedig a jégbevonatnak mechanikai 
úton való lerepesztésére törekszik.

Természetesen legjobb módszer a szerencsétlenségek megelőzésére a jegesedési 
sávnak a kikerülése. Az a légréteg, amelyben a repülőgépre jégbevonat rakódhatik, 
sokszor nem olyan vastag méretű, hogy a repülőgép a réteg alatt, vagy esetleg 
a réteg fölött meg ne közelíthetné a repülési célt. Ha tehát ismerjük annak a 
rétegnek pontos helyzetét, amelyben jegesedési veszély felléphet, a repülés
útvonalát kijelölhetjük úgy, hogy a gép ezt a zónát kikerülje. Ha pedig 
elkerülhetetlen, hogy a repülőgép áthaladjon a jegesedési rétegen, kiválaszthat
juk azt a helyet, ahol ez a réteg legvékonyabb. A gyorsan haladó repülő
gép a jegesedési zóna fölé emelkedve, akár párolgás útján is, megszabadulhat 
a rárakódott jégtehertől.

A jegesedési zóna megismerése kiterjedt rádiószonda-hálófcat segítségével 
lehetséges. Ezek a kis, léggömbre erősített rádióadók nagy területen jelentik a 
felvevő-állomásoknak a felsőbb légrétegek állapotát és ezekből az adatokból pon
tos képet nyerhetünk a jegesedési rétegek fekvéséről is. Ilyen módon a technikai 
óvintézkedések mellett a meteorológiai tanácsadás nélkülözhetetlen segédeszköz 
a természet veszedelmes vízcseppjeivel szemben.

Békeffy Józsefné
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A Meteorológiai Intézet munkaversenyének kiterjesztése
A Meteorológiai és Földmágnességi Intézetben 1950 január 1. óta munka

verseny folyik az Ötéves Terv mieló'bbi sikeres teljesítése érdekében. A munka
versenynek hatalmas lendületet adott április 4, a felszabadulás ötödik évfor
dulója. A Meteorológiai Intézet dolgozói az ütemterv teljesítésén túl külön 
felajánlásokat tettek április 4-re. További lendületet ad a munkaversenynek a 
szombathelyi észlelőállomás észlelőinek azon elhatározása, hogy versenyre hív

já k  ki az ország észlelőállomásait, illetőleg meteorológiai észlelőit. Két felhívá
sukat az alábbiakban közöljük:

»Kedves Elvtársak! Kartársak! Örömmel vettük tudomásul, hogy mi, vidéki 
észlelők is belekapcsolódhatunk az április 1-én induló munkaversenybe. Elünk 
az alkalommal* amelynek célja Ötéves Tervünk sikeres megvalósítása, a szo
cializmus felépítése, és ezért a szombathelyi repülőtéren megalakult észlelő- és 
magassági szélmérő-brigádunk versenyre hívja ki az ország összes észlelő- 
állomásait a legjobb észlelőállomás címért, a versenybizottság feltételei' alapján. 
Szombathely, 1950. III. 24.

Bedőcs Lajos, Kaposi Ferenc, Bék Sándor észlelők.«
A második felhívás így hangzik:
»Kedves Elvtársak! Kartársak! Az ötéves Terv mielőbbi sikeres megvalósí

tásáért, a népünk jólétét jelentő szocializmus felépítéséért egyéni munka
versenyre hívom ki az ország összes észlelőit a legjobb észlelő címének elnyeré
séért, a versenybizottság által meghatározott feltételek alapján. — Szombathely, 
1950. III. 24. — Bedőcs Lajos észlelő.«

A Meteorológiai Intézet munkaversenybizottsága nagy örömmel vette tudo
másul a szombathelyi észlelők felhívását, mert ettől az észlelői munka nagy
mértékű tökéletesedését reméli és ezért folyó évi március 30-án rendkívüli érte
kezletre ült össze a versenyfeltételek megállapítása céljából. Ennek eredményét 
az alább közölt jegyzőkönyv foglalja össze.

Jegyzőkönyv
a Meteorológiai Intézet munkaversenybizottságának 1950 március 30-án tar
tott rendkívüli értekezletéről.

Jelen voltak: Szirmai Ervin h. igazgató, a bizottság elnöke, Albert László, 
dr. Bacsó Nándor, dr. Berkes Zoltán, Kadocsa Franciska és dr. Kakas József, 
a bizottság tagjai.

A rendkívüli értekezlet tárgya: Versenyfeltételek megállapítása a szombat- 
helyi meteorológiai észlelők által javasolt észlelőállomások közötti* munka
verseny értékelésére. A verseny egyrészt a »legjobb észlelőállomás«, másrészt 
Bedőcs Lajos észlelő javaslata alapján a »legjobb észlelő« címének elnyeré
séért indul. ' . ** .

A bizottság határozatai a következők:
A munkaverseny időtartama általában félév, január I. és július 1. kezdet

tel, azonban 1950-ben május 1-én kezdődik és november 30-ig tart. #
Az állomások és az észlelők az alábbi versenycsoportokban versenyeznek:
I. Naponta legalább 4-szer sürgönyző szinoptikus állomások, illetőleg azok

nak észlelői.
II. Napi 1—3 táviratot feladó éghajlatkutató állomások.

III. Távirati jelentést nem adó éghajlatkutató állomások.
IV. Távirati jelentést adó csapadékmérő állomások.
V. Távirati jelentést nem adó csapadékmérő állomások.
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Minden versenycsoportban elnyerhető a »legjobb észlelő« cím.
Az I. versenycsoportban külön verseny folytatható a »legjobb szinoptikus

állomás« címéért.
A kiértékelést a Meteorológiai Intézet versenybizottsága végzi az alábbi 

versenypontok alapján :
1. Az észlelési idő pontos betartása.
2. A jelentések, illetőleg táviratok pontos időben való elküldése.
3. A műszerek és az állomás rendbentartása.
4. Az észlelések tökéletes elvégzése.
5. A havi jelentések külalakja (olvashatóság) és az elvégzett számítások 

pontossága.
6 . A nyomtatványok rendbentartása és a velük való takarékosság.
A legjobb szinoptikus állomás címét az a szinoptikus állomás nyeri el, 

ahol a dolgozók együttműködésének összteljesítménye a legjobb eredményt 
mutatja fel.

Az állomásnak jó pontot jelent, ha a havi jelentését minden hónap 1. és 5-ike 
között mielőbb postára adja.

Az állomások a verseny feltételeit az »Időjárás« március-áprilisi számának 
különnyomataként kapják meg.

A MAGYAR METEOROLÓGIAI TÁRSASÁG ÜGYEI

Társaságunk jubiláris közgyűlése.

Az Időjárás jelen számának élén találjuk a Magyar Meteorológiai Társaság 
25 éves fennállása alkalmából, 1950 június 10-én rendezendő, jubiláris közgyűlés 
meghívóját. A Társaság történetében ez a közgyűlés nemcsak mint ünnepi 
évforduló szerepel majd, hanem mint fontos események kiindulópontja is emléke
zetessé fog válni. Társaságunk ugyanis ez elmúlt negyed század alatt számot- 
tévő helyet vívott ki magának a magyar tudományos életben és ez új, fontos 
feladatokat ró a Társaságra, amelyek az eddigi keretek lényeges kibővítését és 
átalakítását teszik szükségessé. Ennek megvalósítására az ünnepi közgyűlés 
tárgysorozatán szerepel a többi tudományos egyesületekkel való eddigi kapcsola
tainknak szorosabbá tétele és a párhuzamos működés intézményes kiépítése 
azáltal, hogy a Társaság kimlondja a Műszaki és Természettudományi Egyesületek 
Szövetségéhez való csatlakozását. Reméljük, hogy az ünnepi közgyűlésen, amely 
nemcsak megemlékezés jellegű eseménye lesz a Társaság életének, a magyar 
meteorológusok a szokott érdeklődéssel fognak résztvenni.

Tagdíjat fizettek 1950 február 5-ig Budapestről:
»Dr. Schönfeld Sándor (12), Vámosi Jenő' (12), dr. Kérdő István (12), Pető Gábor 

(12), Kindarnay Ernő (20), André Lajos (12), Batta Erzsébet (12), Petrovics Éva (36), 
Németh Tivadar (12), Homoródi András (24), Lacfalvi József (18), Műegyetem I. Víz
építési Tanszék (15), Mitnyán László (12), Nagy Árpád (6), dr. Bálint Andor (15), 
Gelléri Sándor (24), Síkvidéki Erdőgazdasági N. V. (15), Egyetemi Földrajzi Intézet 
(15), Kovács Lajos (24), Görög Éva (12), Bóna Imre (12), Bognár István (12), Járó 
Zoltán (12), d’r. Berkes Zoltán (30), Marczelll Györgyi (12), Buosiy József (12), Agrár- 
tudományi Egyetem (57), dr. Tónay Frigyesné (15), Selmeczi Vilmos (12), Oroszlány 
István (12), dr. Terts István (12), dr. Boros Adám (12), dr. Kreybig Lajos (12), Csap
lak Andor (24), dr. Kenessey Kálmán (24), 'Eötvös L. Geofizikai Intézet (27), Maczák
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v György (30), dr. Fáthy Ferenc (22), Ambrózy Géza (20), Dvorcsák István (10), dr. Kéz 
Andor (10), Mózes István (12), Kulin István (12), Kozma Béla (12), Soóky-Tótih József
(24) , Szilágyi Tibor (12), dr. Flórián Endre (14), dr. Zách Alfréd (7.50), dr. Porko
láb Richárd (12), Rajkai Ödön (30), Műegyetem Mezőgazdasági Géptani Tanszék (15), 
dr. Aujeszky László (12).

Vidékről: Hetényi Ernő Kiskunhalas (27), All. Növéfiynemesítő Telep Hatvan (24), 
Szőnyi László Szeged-Királyhalom (12), Faragó József Nagykőrösi (12), Jakucs István 
Debrecen (27), Szende Kálmán (Keszthely (6 ), AH. Szőlész- és Borászképző Iskola 
Budafok (22.50), Mariák Kálmán Karcag (12), Abonyi József Szeged (24), Précsényi 
István Kispest (12), All. Növénynemesífo Telep Nagycenk (15), dr. Botvay Károly Sop
ron (12), Gulyás György Szolnok (12), dr. Testi István Kecskemiét (12), Állami Man
dulanemesítő és Kísérleti Tellep Akaii (15), Földrajzi Intézel Szeged (30), Orosz Ká
roly Győr (12), Földrajzi Intézet Debrecen (15), Simon Sándor Kecskemét (15), Elő 
Ferenc Zirc (18). Fábián Tibor Székesfehérvár (6 ), Balogh Pál Mezőkövesd (13.50), 
Erdős László Dunaharaszti (12), Debreceni Tudományegyetem (24), dr. Simor Ferenc 
Pécs (12), Szűcs Árpád Kalocsa (10), Möller István Szentendre (12), Enlrei Elemér 
Hódmezővásárhely (12), Mezőgazdasági Akadémia Zsámbék (12), Várkuti János Sopron
(25) , Weingärtner János. Sashalom (15), Répássy Zoltán Szeged (12), Eifert József 
Soltvadkert (12), Állami Kertészeti Kísérleti Telep Kecskemét (27), Dobos Irma Szeged 
(12), dr. Ungár Tibor Szeged (12), AHI. Kertészeti Kísérleti Telep Balatonfüred (15), 
Ványa János' Albertfalva (4).

________________I R O D A L O M ________________ I

Belinszkij V. A.: Gyinamicseszkaja Metyeorologija, Moszkva 1948 — 704 oldal, 
1G2 ábra.

A könyv célja, hogy tankönyvül szolgáljon a hidrometeorológiai főiskolák 
meteorológiai fakultása számára.

A könyv anyagát nagyrészt azok az előadások képezik, amelyeket a szerző 
több éven keresztül a moszkvai és leningrádi hidrometeorológiai intézetben és 
a leningrádi egyetemen tartott.

A hidrometeorológiai főiskolák tanrendje szerint a dinamikai meteorológiát 
a 3. és 4. évben kell hallgatni, ’amikor a hallgatók már elvégezték felső meny- 
nyiségtani, kísérleti fizikai, elméleti mechanikai és általános mechanikai tanul
mányaikat. A dinamikai meteorológia tanulásának kezdete párhuzamosan megy 
a hidrodinamika hallgatásával, a végén pedig párhuzamos a szinoptikus 
meteorológia tanulásával. Ezért a dinamikai meteorológia tankönyvének meg
szerkesztésénél fel kellett tételezni, hogy az olvasó rendelkezik azokkal az elő
ismeretekkel, amelyeket a hidrometeorológiai főiskolák tanrendje addig előírt.

A szerző könyvének három feladatát jelöli meg:
1. Teljes képet kell adnia a korszerű dinamikai meteorológia feladatairól 

és lehetőségeiről, különös tekintettel a dinamikai meteorológia gyakorlati alap
feladatára: az időjárás előre való kiszámítására. Fel kell állítani minél szigo
rúbb alapon az idő egyénleteinek zárt rendszerét, ki kell elemezni ezeket az 
egyenleteket és megmutatni, hogy milyen mértékben lehet őket használni az 
időjárás előrejelzéséhez.

2. Lehetőség szerint részletesen foglalkozni kell az elemi meteorológiai 
folyamatok elméletével, amely alapját képezi a későbbi, a szinoptikai meteoro
lógiával foglalkozó tanulmányoknak.

3. Meg kell tárgyalni néhány gyakorlatilag fontos kérdést, főleg prognosz
tikai kérdéseket, amelyek az elemi meteorológiai folyamatok elméletéből 
adódnak.

Az eddigi dinamikai meteorológiai könyvek száma nem nagy és egyik sem 
alkalmas arra, hogy az említett főiskolák tankönyve legyen. Az orosz köny
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vek elavultak, a külföldiekből hiányzik az orosz munkák méltatása és bevonása. 
Nagy elismeréssel szól Haurwitz könyvérö'l, amelyet 1941-ben adtak ki Dynamic 
Meteorology címmel. Koschmieder Dynamische Meteorologie című könyve orosz 
nyelven is megjelent.

Maga a munka 21 fejezetre oszlik. A bevezetés után az ideális gázoknak 
és a víz fázisainak, majd a nedves levegőnek a termodinamikájával foglalkozik, 
azután a légkör sztatikája, az egyensúly kérdése és a sugárzás kerül tárgya
lás alá. A levegő mozgásegyenleteinek rendszere, azok egyszerűsítése a súrlódás 
elhagyása által, a szél változása a magassággal megelőzi a légnyomás válto
zását, a .határfelületek és a légkicserélődés oksági összefüggéseit ismertető 
részeket. További fejezetek a légmozgások energiájával, az általános légkörzés
sel és' a légköri képződményekkel (frontok, ciklonok) foglalkoznak.

Az utolsó részt a .szerző Kibei exakt prognózis készítésére irányuló kísér
letének szenteli. Kibei munkásságát . már előbb Friedmann és az orosz 
dinamikai meteorológus iskola alapozta meg, amelynek eredményeit ő tovább 

fejlesztette. »A baroklin folyadékok mechanikai egyenleteinek alkalmazása 
meteorológiában« című művében kimutatta, hogy a légnyomási és hőmérsékleti 
mező kiszámításának feladata két közelítés segélyével megoldható, sőt már az 
egyszerűsített megoldás is (szigorúan lineáris hőmérséklet-csökkenés feltételezése 
a függélyes mentén) kielégítő eredményeket szolgáltat. Az első közelítés folya
mán az egy-egy pontra vonatkozó hőmérsékleti és légnyomási érték megállapí
tása ‘céljából Kibei grafikus módszereket is kidolgozott, ami a hosszadalmas 
numerikus számítási munkát bizonyos mértékben megrövidíti. Végül Belinszkij 
az időjárási egyenletek integrálásának lehetőségeit ismerteti, amelyeket az
utóbbi években szovjet tudósok munkáltak ki.

A Nagy Honvédő Háború utáni szovjet meteorológiai irodalom egyik alap
vető jelentőségű terméke Belinszkij könyve, amely széles elméleti összeállítása 
a légkörtani problémáknak és megoldásaiknak. A könyv természetéből folyóan 
a fizikai jelenségek matematikai tárgyalása többször nehéz, bonyolult, de soha
sem szétfolyó, feleslegesen terjengő, hanem mindig célszerű, kerek, világos.

Dr. Hille Alfréd
H. Uttinger: Die Nieterschtagsmengen in der Schweiz (Les Précipitations en Suisse), 

1901 —1940- (A svájci Meteorológiai Intézet kiadványa, Zürich, 1949.)
A szerző csak hidrológiai és vízierő-termelésj célokból végzett számításokhoz tartja 

felhasználhatónak munkáját, véleményünk szerint azonban komoly értéke van ennek 
a munkának általános éghajlattani szempontból is.

Olyan részletes csapadékeloszlási képet rajzol Svájcról a 40 éves átlagok alapján, 
amilyet osak ilyen, aránylag kis területű ország meteorológusai tehetnek meg. Kettős 
oka van ennek: A kis terület kényszeríti a kutatót a jelenségek legapróbb részleteinek 
feltárására, de ugyanakkor lehetőséget is nyújt — éppen könnyen áttekinthető volta 
miatt — arra, hogy rövid idő alatt, a rendelkezésre álló szerényebb munkalehetőségek 
ellenére is, a kontinentális méretekben, nagylétszámú, anyagi eszközökkel bőven ellá
tott személyzettel dolgozó nagy államoknak (Szovjetűnió, USA) kutatási eredményeivel 
egyenértékű tudományos munkát produkáljon.

Ilyen H. Uttinger munkája is. Az 1901—1940-ig terjedő időről 484 állomás havi 
és évi átlagos csapadékösszegeit (I. táblázat) 107 állomás naponta mért és 142 csa- 
padékgyüjtő évente egyszer mért adataiból számított lévi átlagos csapadékösszegeket 
(II. táblázat) és végül, újdonságként ilyen természetű feldolgozásokban, 347 állomás 
40 éves mlegfigyelési időszakából vett legkisebb és legnagyobb évi osapadékösszegeket 
előfordulási évük feltüntetésével (III. táblázat) közli. A kiadvány mellékleteként Svájc 
1:500.000 méretarányú, szintvonalas alapnyomású térképén a csapadékeloszlást ábrázolja, 
szintén szokatlan, nem egyenlő- hanem növekvpközű skálával (600 mm-től 1600-ig 200 
mm-ként, 1600 mm-től felfelé 400 mm-ként). Ennek a skálának használatát Svájc külön
leges orográfiája indokolja.

Uttinger munkája igen Janulságasi azok számára, akik a magashegyvidék számos 
érdekessége mellett az itt tapasztalható csapadjékelosztásbeli különlegességeket méltat
ják figyelmükre, állápul véve azokat további, az éghajlattál összefüggő következtetések 
levonására. r  Dr. Kéri Menyhért
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E L Ő A D Á S O K

Dr. Béli Béla: Milyen volt a tél a felsőbb légrétegekben? (Természettudo
mányi Társulat Meteorológiai Szakosztálya, március 10.) .

Dr. Aujeszky László: Hogyan kezdődik a tavasz? (Virágkedvelők Egyesülete, 
április 13.)

Dr. Berkes Zoltán: A talajfelszín és a csapadék eloszlása. (Magyar Meteoro
lógiai Társaság előadóülése, április 18.).

Dr. Aujeszky László: Üj módszer a csapadékadatok feldolgozására. (Magyar 
Hidrológiai Társaság, április 26.)

Dr. Láng Sándor: A hóformák változása. (Ugyanott, április 26.)
Dr. Zách Alfréd: A Davidov-terv meteorológiai vonatkozásai. (Természet- 

tudományi Társulat Meteorológiai Szakosztálya, április 26.)

S Z E M É L Y I  H Í R E K

Takács Lajos meteorológiai intézeti osztályvezetőhelyettest a budapesti Tudo
mányegyetem tanácsa március 10-én a meteorológiából mint főtárgyból summa 
cum laude minősítéssel letett tudori szigorlata alapján a természettudományok 
doktorává avatta^ ,

Kallós Imre meteorológust az Egyetem ugyanezen a napon, cum laude tett 
tudori szigorlat alapján, a természettudományok doktorává avatta.

A két új meteorológiai doktort az Intézet és a magyar meteorológusok 
összessége nevében melegen üdvözöljük.

Az 1950. évi Kossuth-díjak közül több díj olyan tudósoknak a munkásságát 
koszorúzta, akik igen közel állnak a meteorológiai kutatás tárgyköréhez. 
Dr. Erdey-Gruz Tibor egyetemi tanár jutalmazott vizsgálatai közül az egyik 
a korrózió-kérdésre vonatkozik, amelynek meteorológiai vonatkozásai közismer
tek. Dr. Kreybig Lajos, Társaságunk kiváló tagja, talajtani és agrotechnikai 
módszereinek jutalmazásául kapta meg a legnagyobb magyar tudományos kitün
tetést, amelyeknek tudvalévőén igen sok meteorológiai vonatkozásuk van. Meg kell 
még említeni a rokontudományok köréből a fizikai díjakát (Dr. Gombás Pál 
professzor a nemesfémek elméletéért és dr. Neugebauer Tibor az elektronelmélet 
körébe tartozó vizsgálataiért'), valamint a mezőgazdaságtudományok körében 
dr. Sedlmayr Kurt kitüntetését a cukorrépa, őszi árpa és bükköny nemesítésével 
elért eredményeiért.

HELYREIGAZÍTÁS. Az Időjárás január-februári számában a 42. és 43. oldalon lévő 
ábrák magyarázó szövege sajnálatos módon fel van cseré ve: A 42. oldalon közölt magya
rázó szöveg a 43. oldalon lévő ábrára vonatkozik, és viszont.
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_____________ K Ü L Ö N F É L É K ______________j
Tíz milliméteren felüli csapadékmennyiséget szolgáltató 

frontok statisztikája Budapestről, 1946-1949
Két korábbi dolgozatomban* rámutattam arra, hogy a csapadékstatisztikák 

jelenlegi alakját miként lehetne kifinomítani, az újabb gyakorlati igényeknek 
megfelelőbbé és az elméleti tudományos követelményeket kielégítővé tenni.

A két dolgozatnak az volt a közös alapgondolata, hogy a frontális csapa
dékokat (amelyek nálunk az egész lehulló csapadékmennyiségnek az igen túl
nyomó részét szolgáltatják) azok szerint a természeti folyamatok szerint csopor
tosítva kell statisztikailag feldolgozni, amelyekből ezek a csapadékok keletkeznek.

Ennek megfelelően állítottuk fel az első dolgozatban azt a követelményt 
hogy külön-külön statisztika készítendő a felsiklási frontok és a betörési frontok 
csapadékáról; a második dolgozatban pedig azt az elvet mondottuk ki, hogy a 
csapadékos napok száma helyett az egyes csapadékfolyamatok számát kell meg
adni, vagyis azt, hogy hány eső (illetőleg havazás, havaseső) fordult elő a 
vizsgált időszak alatt.

Jelen sorainkban egy további lépést óhajtunk tenni a csapadékstatisztikák’ 
kifinomítása felé.

A klasszikus adatfeldolgozás egyik fontos része abban állt, hogy kimutatások 
készültek azokról a napokról, amelyeken bizonyos mennyiséget meghaladó (pl. 
10, 20 vagy 50 mm-en felüli) csapadék fordult elő. Egy ilyen kimutatás ismét 
nem adhat teljesen hu képet a tényleg fellépett nagy esőkről, illetőleg havazások
ról, mert pl. egy 25 milliméteres eső egészen elsikkadhat a 20 mm-en felüli 
napok kimutatásából azáltal, hogy az eső eleje és vége nem ugyanazon a napon 
volt, hanem mondjuk 12 mm belőle az egyik napra és 13 mm á re*ákövetkezö 
napra esett. Ugyanígy előfordulhat, hogy egy 38 mm-es eső még a 20 mrn-es 
csapadéka napok statisztikájából is kicsúszik, mert a naptári elhatárolás vélet
lenül azt hozta magával, hogy a két egymásután következő napon 19—19 mm 
jutott bele a statisztikába.

A jelenlegi feldolgozási módnak egy másik hiányossága az, hogy egv 10 
vagy 20 milliméteres csapadékú nap olyankor is megjelenhetik benne', ha az 
illető napon egyetlen nagy eső sem volt, ellenben 4—5 közepes csapadékmennyi
ségű eső egy napon belül követte egymást. Még akkor is, ha az egyes csapadék
folyamatok közt többórás szünetek fordultak elő, sőt az egyes csapadékok egy
mástól nagyon eltérő jellegűek voltak (pl. az egyik részük csendes eső volt, a 
másik részük heves zápor), mégis a statisztikában ezeknek a különféle folyama
toknak az összesített értékét találjuk meg.

Vannak olyan gyakorlati célok, amelyek szempontjából tényleg közömbös, 
hogy egy napnak vagy egy hétnek a csapadékmennyisége hány esőből szárma
zott. Más célokra azonban nagyon kellemetlen, hogy a 10 vagy 20 mm-es csapa- * 
dékú napok statisztikájában olyan napok is előfordulhatnak, amelyekben csak több 
egymástól különálló közepes eső fordult elő, viszont nem marad nyoma a sta
tisztikában olyan esőknek, amelyek az illető küszöbértéket lényegesen meghalad
ták, azonban naptári okokból figyelmen kívül maradtak.

Ilyen meggondolások alapján kívánatosnak találtuk, hogy Budapest csapa
dékészleléseit olyan összeállításban is feldolgozzuk, amely a tényleges nagy

* 1. Kísértet a csapadéka dalok feldolgozásának tökéletesítésére. Időjárás, 54, 18—26.
2. »Hány« eső és havazás veit Budapesten az elmu’jt évben? Időjárás, 54, 59—60.

1950.
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csapadékokat egyenként mutatja ki, és figyelemmel van arra is, hogy az illető 
nagy csapadék csendes (felsiklási) jellegű, avagy záporcsapadék volt-e.

Feldolgozásunkat ezúttal is a Meteorológiai Intézet központjában 1946—1949 
években folyt észleléseken végeztük, mert erre az anyagra nézve a szükséges 
frontelemzések rendelkezésre állnak.

I. táblázat — Table /.

10 mm-t elérő és meghaladó felsikló csapadékok Budapesten.

1946 1947 1948 1949
Időpont* Mennyi Időpont Mennyi Időpont Mennyi Időpont Mennyi-

nap, óra ség, mm nap,óra ség, mm nap , óra ség, mm nap, óra ség, mm

II. 8 . 15 27-6 I. 14. 9 11-5 II. 22. 11 100 X. 2. 4 11-5
X. 28. 12 12-3 I. 27. 7 131 IV. 2 . 16 17-2 X. 31. 15 15-8

XI. 3. 14 11-9 II. 5. 11 12-5 IV. 6 . 21 12-5 XI. 17. 8 50-2
XI. 10. 10 12-0 II. 8 . 24 13-7 VI. 8 . 13 20-0 XI. 18. 12 100

XII. 6 . 19 25-7 II. 20. 14 27-4 VII. 1. 20 10-0
XII. 11. 7 16-0 X. 8 . 17 12-6

XII. 13. 11 21-8

II. táblázat — Table II.

10 mm-t elérő és meghaladó záporcsapadékok Budapesten.

1946 1947 1948 1949
Időpont* Mennyi Időpont Mennyi Időpont Mennyi Időpont iMennyi
nap, óra ség, mm nap, óra ség, mm nap, óra ség, mm nap' óra íség, mm

II. 19. 17 11-0 IV. 4. 23 17-0 VI. 11. 14 11-0 V. 12. 18 13-2
V. 7. 20 27-3 IV. 28. 21 14-7 VI. 13. 16 H-3 V. 14. 18 16.0
V. 16. 16 12-7 XII. 22. 4 16-8 VII. 6 . 16 11-0 VII. 3. 6 19-2
V. 18. 2 13-7 VII. 9. 0 20-9 VII. 16. 14 10-8

VI. 23. 11 10-4 VII. 16. 1 20‘0 VIII. 15. 6 16-3
X. 28. 19 11-3 IX. 20. 5 171

XI. 17. 6 10-8

*Az időadatok a frontátvonulás időpontját jelentik, tehát az I. táblázatban a felsíkló 
csapadék megszűnésének idejét, a II. táblázatban pedig a záporcsapadék kezdetének idejét. 
A nyári időszámítás tartama alatt az adatok nyári időszámításban (»óraidő«) értendők.

, i

A feldolgozások eredményeit I. és II. táblázatunk foglalja magában. Tartal
mukból mint különösen érdekes mozzanatokat emeljük ki a következőket. A 4 év 
alatt összesen 43 olyan frontátvonulás játszódott le Budapest felett, amelynél a 
csapadék mennyisége elérte a 10.0 mm-t, éspedig ezek közt gyakorlatilag egy
forma . arányban voltak képviselve a felsiklási frontok és a légbetörési frontok 
(22, ill. 21). Minthogy a feldolgozott évek mind egy száraz jellegű időszakba 
estek- belé, azért valószínűnek kell tartanunk, hogy normálisabb vagy esős jel
legű években a 10 mm-es csapadékű frontok száma még jelentékenyebb. A jelen
tékeny csapadékú frontok számát vizsgálva, az egyes évek közt aránylag csekély 
ingadozást találunk: a nagyon száraz 1947. évben 8 jelentékeny csapadékú front 
lépett fel, 1948-ban ellenben 13. Az egyes frontfajtákon belül is az egyes évek 
nem mutatnak jelentékeny eltéréseket. Ezzel szemben az évszakos eloszlásban 
a legszeszélyesebb különbségeket találjuk az egyes évek között. így pl. 1949-ben 
a kiadós csapadékú felsiklási frontok jegyzéke csak október 2 -án nyílik meg, 
azonban a hátralévő rövid idő alatt mégis 4 ilyen front lép fel. Ezzel szemben
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J947 első két hónapjában nem kevesebb, mint 5 jelentékeny csapadékú felsiklási 
íront lépett fel, ellenben február 20-ától az év végéig többé egy sem érkezett.

Kiemelve táblázatainkból azokat az eseteket, amelyekben a csaDadé^ 
mennyisége a 20 mm-t is elérte, a következő kép tárul elénk. Ilyen bőséges 
csapadékú front a 4 esztendő alatt összesen csak 9 alkalommal fordult elő. 
Ezeknél a frontoknál a számbeli megoszlás már nem egyenletes a felsiklási és 
betörési frontok között: kétszerannyi felsikló front adott legalább 20.0 mrú csa
padékot, mint ahány légbetörési front. Különösen kiemelkedik az 1949. nov 17-ikei 
nagy felsiklási front 50.2 mm-es csapadéka. A 6 legerősebb felsiklási front össze
sen 172.1 mm csapadékot szolgáltatott, szemben a 3 legerősebb légbetörési 
frontnak csak 62.2 mm-nyi összes csapadékával.

Tudva azt, hogy a betörési frontok mennyivel gyakoribbak, mint a felsiklási 
frontok, kissé meglephet bennünket az, hogy a 10.0 mm csapadékot adó frontok 
közt ez a két frontfajta egyforma számban van képviselve, sőt a 20.0 mm csapa
dékú frontok közt a felsiklási frontok már az esetek kétharmad részét foglalják el.

Hogy az igen nagy csapadékú frontok között a felsiklási frontok ilyen túl
súlyba kerülnek, annak magyarázatát a következőkben lehet megtalálni. Miként 
az 1. alatt idézett dolgozatomban kifejtettem, a veszteglő frontok csapadéka 
nálunk túlnyomó részben felsikiási jellegű s ezért statisztikánkban a felsiklási 
csapadékok rovatában jelenik meg. Minthogy a veszteglő frontok hosszt ideig, 
ugyanazt a vidéket öntözik meg csapadékaikkal, azért az igen nagy csapadék- 
mennyiséget szolgáltató frontok között aránylag sok veszteglő front foglal helyet.

Dr. Aujeszky László

Ötven év előtti közleményeinkből
Az Időjárás 1900 márciusi és áprilisi füzeteiben He g y f o k y  Kabos,  Róna  Z s i g- 

mond és Fé ny i  Gy u nia a barométerek műszerhibáiból eredő adatsorozati hibákkal fog
lalkoznak a homogén éghajlattani észlelési sorozatok szempontjából.

»Bizonyítvány. A vasmegyei gazdasági egyesület által... viharágyúkkal rendezett 
lőpróbán Farkas és Faragó budapesti műlakatosok által készített 5.2 m hosszúságú vihar
ágyú is bemutattatván, a gazdasági egyesület készséggel tanúsítja', hogy ezen ágyúból tett 
lövések 120 gramm lőporral, a léggyűrűt olymódon tolták a légürbe (így!), hogy az 
16—18 másodpercig hallható légrezgést idézett elő, ami határozóban arra a feltevésre 
vezet, hogy ezen ágyúkkal a legmagasabban úszó zivatarfelhők ellen is védekezni lehet.«
Ez a szövegezés, imái szemmel nézve, nem csak azzal hívja ki a bírálatot, hogy a levegőt 
egy különleges anyagtömeg helyett »űrnek« fogja fel, hanem az is, hogy a zivatarfelhők 
igazi méreteit nem is sejtve (hiszen nem csak a »legmagasabb«, hanem a közepes zivatar- 
felhők is legalább 5—6 km magasak) magától értetődőnek tartja, hogy a légrezgések 
a  zivatarfelhőben képződő jégeső ellen' védelmet tudnak adni (és a szakkörök akkori fel
fogására nézve jellemző, hogy a szerkesztő nem találta szükségesnek, hogy ez ellen az 
alaptalan feltevés ellen felemelje a szavát, vagy utaljon annak feltevés-jellegére).

»Néhány meleg nap után, miközben a hőmérő 4-15°-ig emelkedett, hirtelen s (teljes , 
szigorúsággal beállott az utótél s amint látom, a bősz napok egész sorozatára van 
k i l á t á s unk« ,  írja 1900 március 4-én. az Intézet egyik barátja, bővebben megemlékezve 
a március 1-i háztetőket pusztító szélviharról és a nyomában beállott erős fagyhullámról.
(91. old.) Ebben a közleményben az köti 1© figyelmünket, milyen m a g á t  ó fi é r t e t ő d  6- 
nek tartották abban az időben még azt, hogy az időjárás »ki l á t ása i t «  több nappal előre, 
még hozzá egyetlen helyen szerzett benyomások alapján is meg llehessen ítélni. A levélíró 
nem gondol arra-, hogy már egy-két napon belül az időjárás éppen az ellenkező végletbe 
lendülhet! Ma is sokan vannak még, akik pillanatnyi időjárási benyomások alapján, vagy 
nanguatok alapján, tigy vélik, hogy a meglévő időjárás hosszú ideig változatlanul fog 
megmaradni. De érdekes, hogy ez a megnyilatkozás a szerkesztőség kezén is átment 
anélkül, hogy helyreigazítását szükségesnek találták volna.

»Ködrengés Zentán.« (93. old.) Február 22-én hajnali 4 óra 15 perckor egy bejelentés 
szerint erős detonációjú ködrengés volt 2.4 C hőmérséklet és 98% légnedvesség mellett.
Egy órával később eső és igen erős északi szél lépett fel. Ebből a leírásból gyanítható, 
hogy egy korai zivatarnak a dörgéséről van szó, amelyet éppen szokatlan időpontban való 
ícf épése miatt (februári hajnalon) nem ismertek fel.
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LE T E M P S  ■ THE W E A T H E R  ■ DAS W E T T E R

Le role du champ de gravitation terrestre au point de vue 
de la diminution verticale de la température atmosphérique

Dans l’atmosphére, les molécules éxécutent leur agitation thermique sous 
l’influence du champ gravitationeh On peut done supposer que leur vitesse 
varié le long de la verticale. (Notamment l’énergie cinétique augmente ou diminue 
aux dépens de l’énergie potentielle.) Cette idée a été Offerte par A. Schmidt1 
mais eile a été rejetée ä cause du phénoméne ‘de la conduction de la chaleur. 
Plus récemment P. Ackermann2 a examiné la distribution de Maxwell en tenant 
compte de la pesanteur et il a réussi de déduire le grandiét 0 .6°/100 m (ensemble 
avec la valeur du gradient adiabatique). Sa déduction cependant n’avait pour 
but que de donner une premiére approximation. Nous allons montrer en ce qui 
suit que dans une atmosphere calme, séche, diathermane, se raréfiant de bas 
haut, simplement en conséquence dé la chute hbre des molécules á une distance 
égale a leur libre parcours moyen, il faut que le gradient verticale de tempéra
ture augmente du bas en haut et il doit atteindre une valeur de 3.42°/100 m á 
la limité supérieure de l’atmosphére.

En supposant que l’atmosphére se trouve en équilibre mechanique et radia
tive, nous nous proposons á considérer, comment cet équilibre pourra subsister. 
Certaine molécule, tombant le long du libre parcours moyen aura une vitesse 
finale plus grande que celle correspondante á la température ambiante, parce 
que la valeur du gradient pour le cas de la chute libre est égale á 3.427100 m.

Cette augmentation de vitesse est communiquée á des molécules voisines, 
qui se rechauffent; á la fin une seule molécule reQoit toute l’énergie et, par- 
venant au niveau de la molécule tombée, l’équilibre de densité et de tempéra
ture est rétabli de nouveau. Sans l’effet de la chute libre des molécules, les 
couches inférieures seraient plus froides et les supérieures seraient plus chaudes, 
ainsi il n’y aurait pás d’équilibre, ce qui serait contraire a notre supposition.

En tenant compte des faits mentionnés, il .est évident, qu’il ne peut étre 
question de la conduction de chaleur, parce que la molécule, en passant vers 
le haut, arrive á des couches plus chaudes.

Le mouvement des molécules peut done étre traité comme »la chute libre 
dans un milieu de resistance«, e’est a dire la diminution de l’énergie cinétique 
ce présente comme une perte par chaleur de frottement.

Le probléme cdnsiste de savoir par quelle fonction pourrait-on représenter le 
gradient verticale de la température?

La formule génerale du gradient est, dans l’atmosphére:

y =  rg+ 1 d s  
s ' dh

Mais1- le gradient se troúve défini par les variations de la vitesse moyenne des 
molécules, c’est á dire par leur accélération moyenne.

La formule précédente est done équivalente á l’équation:
a =  g—G,

a étant Taccélération de la molécule, g l’accélération de la pesanteur, G la perte
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de l’accélération causée par le »frottement«. (Il ne s’agit pas de la viscosité 
de l’air.)

En cas des mouvements avec frottement, la perte de l’accélération peut être 
considérée proportioneile à une certaine puissance de la vitesse. Vu la dépen
dance de l’énergie cinétique de v 2, mettons-la proportionnelle à v*, alors on 
peut écrire: G =  A. T.

Ainsi le gradient sera
y =  yg —A T

Par conséquant
s =  sn e ou A =  -—=—-

0 T0
La densité sera donc une fonction exponentielle de l’altitude, mais l’expo

sant n’a pas la valeur de l’atmosphère isotherme. A la limite supérieure
* 0

de l’atmosphère la densité devient:

Sh == s0 . ± 0.H
(Ici les molécules s’arrêtent pour un moment. T — O, et ils forment une couche 
de faible densité. Mais la pression barométrique P devient zéro et yH =  yg-) 
Reste à savoir jusqu’à quel point l’atmosphère réelle se conforme à notre 
»atmosphère fondamentale«?

Sur la base des sondages effectués à Budapest} on peut déduire que:
P
T a -j- b. P , P-

pT +  C p l  r 0 * 0 y

c’est à dire la densité peut être décrite avec l’exactitude voulue par une 
expression de second degré dans la pression. Mais considérant que c est 
exceptionnellement petit, on a approximativement

S —  a -R b. P,
et il est facile à démontrer que cette équation est équivalente à la suivante:

y =  yg — A. T.
La troposphère, au moins entre 2 et 8 km, correspond à notre »atmosphère 

fondamentale« (des complications se présentent au-dessous de 2 km à cause 
de la présence de la vapeur d’eau, et au-dessus de 8 km à cause de l’existence 
de la stratosphère.)

Notre atmosphère fondamentale est d’une altitude limitée: son épaisseur 
dépend de la valeur de y0 et elle augmente proportionnellement avec la tem
pérature de la surface terrestre (la tropopause se comporte de même). L’alti
tude peut être 20 km environ, bien que la déduction de la valeur théorique de 
y0 ne pouvait être accomplie.

Selon mon avis, la formation de la stratosphère est la conséquence de 
l’existence d’une couche supérieure de température élevée, absorbant la radiation 
solaire: celle de l’ozonosphère; sans cette couche la baisse de température con
tinuerait jusqu’à la limite de l’atmosphère. La présence des nouvelles couches 
absorbantes (ozonosphère, ionosphère) est la source d’une extension verticale 
beaucoup plus grande de l’atmosphère, parce que les molécules obtiennent dans 
ces couches un nouveau gain de vitesse.

(L’atmosphère isotherme serait en théorie d’une extension infinie, mais cela 
ne pourrait toutefois se produire que si la capacité d’absorption de l’air augmen
tait vers le haut!)

¥ «

Dr. Z. Berkes
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Das Wetter in Ungarn im Monat Januar und Februar 1950
Januar war im ganzen Lande kälter als normal und zumeist niederschlagsreich.
Die zwischen —2°, und —7° variierenden Monatstemperaturen zeigten ein bedeuten

des Defizit. Die Anomalie betrug —2, —4°, die grösseren Werte und Anomalien befinden 
sich im NO. Die Extreme geben dasselbe Bild: die Maxima waren im W +7, +9°, 
im NO nur +4, +6°, die Minima —15° bis —22°. Frostfreie Tage kamen im NO über
haupt nicht vor, die Zahl der Wintertrage dagegen erreichte dort 20—25. Der Frost 
drang in den Boden bis zu 0.5 m Tiefe ein.

Der Luftdruck war in Budapest (130 m) 754.7 mm, auf Meeresniveau reduziert 
767.3, die Abweichung +1.5 mm.

Die Verteilung der Niederschiläge zeigt eine ziemlich breite Skala. Im SW Trans
danubiens gab es ein Gebiet mit einer Monatsmenge über 100 mm (grösste in Rinya- 
kovácsi 132 mm), die Randgebiete im NO und SO erhielten weniger als 25 mm 
(kleinste in Tóiké 12 mm). Die erstgenannten entsprechen dem drei-, bis vierfachen der 
Normalen, die letzteren sind mehr oder minder unternormale Werte. Die Zahl der 
Tage mit Niederschlag war 8—15, unter diesen 7—11 mit Schneefall. In der südlichen 
Hälfte der grossen Tiefebene fehlte esj fast gänzlich an Schneedecke; eine solche war 
in den anderen Teilen des Landes, nach dem 10. vorhanden.

Die Monatssumme der Sonnenscheindauer (60—110 St) üzersohritt die'Normale. 
Der Mehrbetrag betrug 15—100%. Die Gesamtmenge der Sonnen- und Himmelstrahlung 
war in Budapest auf der horizontalen Fläche 2.114 gcal/cm2.

1m. Februar herrschte mildes Wetter mit einem mehr oder weniger dem Normalen 
entsprechenden Niederschlag.' Der strenge Frost, welcher am Ende Januars auftrat, 
dauerte noöh einige Tage, an nach dem 5. aber wurde und bllieb das. Wetter milder. 
Die Temperaturmittel zwischen —0.5° und +2.5° überschritten die Normalen. Die Minima 
waren an den ersten Tagen noch tief (im W bis —15°, im O bis —25°). Das Maximum 
am 25. oder 26. erreichte 13—16°. Der Bodenfrost taute nur allmählich auf.

Das Luftdruckmittel in Budapest war 750.9 mm, a. M. r. 763.0 mm, die Anomalie 
— 1.2 mm.

Der Niederschlag war nahezu normal. Ein gemässigter Mehrbetrag zeigte sich im 
Gebiete zwischen den Linien Lenti—Győr und Baja—Putnok—Sátoraljaújhely, außer
halb derselben blieb die Monatsmenge einigermassen unternormal (grösste Menge in 
Bares 64 mim, geringste in Mezőhegyes 11 mm). Messbarer Niederschlag fiel an 6—12 
Tagen, mit Schneefall nur an 2—5 Tagen. Nach dem 12. des Monats blieb eine Schnee
decke nur .im N und in den höheren Lagen.

Die Sonnenscheindaueer (70—100 St.) war der Normalen entsprechend. Die Summe 
der Gesamtstrahlung betrug in Budapest auf horizontaler Oberfläche 2.689 gcal/cm2.

Dr. N. Bacsó

Conditions aérologiques en Hongrie pendant l’hiver
1949/1950

L’arrivée des différentes masses d’air au bassin des Carpathes est discutée. On 
conistate une difference essentielle dans la succession des manifestations aérologiques 
entire les regimes maritimes, et continentales de l’hiver (Fig. 1.). Les masses d’air 
maritime, arrivant de Fouest, apparaisisent quelques jours plus tőt damsi la haute 
.atmosphere (5 kim) se manifestant lä par une hausse de température, deux ou trois fois 
plus grande qu’au sol (Fig. 12. a, b, c, d.). C’est probablement une conséquence de la 
presence des Alpes et des montagnes qui entourent Ile bassin tchéque et qui oausent 
one retardation et une transformation des masses d’aiir dans les couches plus basses. 
L’air froid maritime, avangant en haut, n’est pas assez froid, en hiver, pour -labiliser 
l’atmosphere inférieure. D’autre part, Fair froid continental avangant de Fest — s’il est 
voisin á l’imstabilité ‘— parvient a traverser les Carpathes (Fig. 2. e.) en conséquence 
de sa température basse, et descend jusqu’á Ha surface de la plaine. C’est á cause de 
cela que la -vague froide se présente plus tőt au sol, mais se retarde et s’affaibüt vers 
le haut. Lê  masses d’air froid maritime, étant plus stables et d’une haufeur plus 
modeste, ne franchissent que rairem.ent les Carpathes; fis font le plus souvent un détour 
et arrivent dans He bassin avec un retard et trés affaiblies, de Fouest á travers Prague 
et Vienne et de Fest ä travers Bucarest.

D r .  B .  B é l i
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Single Warm and Cold Fronts yielding at least 0,4 in of 
Precipitation at Budapest, 1946-1949

The author presents, in two tables, a list of individual warm front and cold 
front passages which have yielded a precipitation of 1.0 cm (0.4 in.) or more 
at the campus of the Hungarian Meteorological Institute in Budapest, Hungary. 
This kind of presentation differs from the conventional one in that abundant 
preciptations are not simply accountad for by citing the number of »precipi
tation days« with 0.4 in. of precipitation but they are here characterized by
cataiogueing the effective frontal processes. As frontal precipitation processes often 
extend from one calendar day to another, they are blurring the picture given
by merely stating the number of precipitation days. It is thought that
the enumeration of the actual frontal processes should be regarded as a more 
satisfactory way to obtain a picture of the time distribution of precipitation 
phenomena.

During the period of four years, the number of warm fronts which yielded 
at least 0.4 in. of precipitation was fairly equal to those of cold fronts reaching 
the same precipitation values'(22 vs. 21). However, it is interesting to observe 
that 0.8 in. of precipitation were yielded by twice as many warm fronts (6 ) as 
cold fronts (3) during the same period.

Doc. Dr. L. Aujeszky

Fifty Years Ago
In the March, and April, 1900, issues of this periodical, Z s. Róna,  K. H e g y f o k y, 

and J. F é n y i  are discussing the instrument errors of barometers from the standpoint of 
the climatologist’s goal to obtain homogeneous sets of data.

Some interesting details cast a (light on the vagaries of gun-shooting against hail, 
which was founded essentialy on erroneous assumptions about the actaul height and 
dimensions of a thundercloud/ and on the belief that they can be inf'uenced by relatively 
small amounts of sonic energy.

Also in this issue:
Spring Frosts in Hungary (Mrs. F. Tónay).
Structure of the Atmosphere considered as a Series of Subsequent Tropo

spheres and Stratospheres (Dr. L. Aujeszky).
Effect of the Active Oxygene Content of the Air on Man (Dr. I. Kérdő). 
Some Remarks on the Paper »Phenological Assay of Different Species of 

Syringa vulgaris in the Year 1949« (Prof. Dr. D. Berényi).
Connection between the Vegetational Period of some Trees and the Water 

- Table Level (L. Szőnyi).
Weather Observations in High School Education (Dr. L. Aujeszky).
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a Magyar M eteoro lóg ia i  Társaság-nái
megrendelhetők
és a könyvek árának a 22.861. sz. csekkszámlára történt befizetése 
után bérmentesen s z á l l í t j u k  a következő kiadványokat:

Dr. Aujeszky László: Védekezés az időjárási károk ellen. Budapest,
1930. 165 old., 26 képpel ............................................................  10 Ft

Dr. Bacsó Nándor: Az éghajlattan elemei növénytermesztők számára.
Budapest, 1947. 100 old., 47 ábrával ___! ............................. 25 Ft
Kedvezményes ára tagjaink részére 22.50 Ft.

Dr; Ber-ényi'Dénes: A burgonya termelése és, összefüggése az idő
járással. Debrecen, 1942. 130 old., 21 ábrával ...................... 15 Ft

Dr. Berényi Dénes: A kukorica termelése és összefüggése az idő-
. járással. Debrecen, 1945. 212 old., 66 ábrával ....................... 20 Ft

Dr. Berényi Dénes : Mikroklimatikus mérések dohányban és napra
forgóban. Debrecen, 1948. 60 old., 65 ábrával ......................  20 Ft

Dr. Hille Alfréd: Légkörtan. II. kiadás. Budapest, 1943. 284 old.,
158 ábrával és 10 kétszínnyomású időtérképpel ................^.. 20 Ft

Dr. R<fna Zsigmond: Meteorológiai megfigyelések kézikönyve. Buda
pest, 1925. 192 old. 80 ábrával ............................. '.................. 40 Ft

Dr. Száva-Kováts József—Dr. Berényi Dénes: A talajmenti légréteg 
éghajlata. (Mikroklíma és növényklíma). Budapest, 1948. 106 
old., 37 ábrával ...................................................................... . 20 Ft

Az első magyar nyelven írott rész
letes mikro klimatológiai munka:

A talaj menti légréteg éghajlata
MIKROKLÍMA ÉS NÖVÉNYKLIMA

Irta :
DR. SZÁVA-KOVÁTS JÓZSEF 

egyetemi nyilv. r. tanár
és 1 ..

DR. BERÉNYI DÉNES 
egyetemi rk. tanár

A munka terjedelme 106 oldal, 35 szövegközötti ábrával, ára 20 forint. 
Fontosabb fejezetei:
I. A mikroklíma. A napenergia megjelenése a földfelszínen. Nagy és kis légterek 

keletkezése. A hőtárolás módjai a talajközeli térben. Mikroklimatikus mérésmódok 
és mérőműszerek. A mikroklíma meghatározása a hélyszínen.

II. A növényklíma. A természetes vegetáció és a szántóföldi növények mikroklíma 
viszonyai. A növényi mikroklímában alkalmazandó mérőműszerek. A gyepszínt mikro
klímája. A különféle gazdasági növények sajátos növényállomány-éghajlata. Függő és 
független mikroklímák. Az erdő mikroklímája és éghajlata.

Megrendeléskor kérjük a vételárat beküldeni a 22.861. sz. postatakarékszámlára 
(Magyar Meteorológiai Társaság, Budapest).
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A Magyar Meteorológiai Társaság jubileuma

Néhány nappal folyóiratunk e füzetének lezárása előtt, 1950 június 
10-én tartotta a Magyar Meteorológiai Társaság ünnepélyes keretek között 
25. évi közgyűlését. A közgyűlés nemcsak a Társaság negyedszázados 
működéséről emlékezett meg, hanem a szakkérdések igen változatos töme
gét vetette fel és beható megvitatásuk után szélesen megalapozott munka
tervet dolgozott ki a jövőre nézve. A Társaság életében eddig még soha 
nem fordult elő ilyen arányú és ennyi szakkérdésnek a részletes tárgya
lását felölelő megnyilvánulás. A nagyszámú értékes felszólalásról pontos 
gyorsírói feljegyzések készültek és ezek alapján az Időjárás legközelebbi 
számában részletes beszámolót fogunk adni a szakmai vita< lefolyásáról és 
legfontosabb eredményeiről. Ennek bevezetésé gyanánt azonban már most, 
megemlékezünk a közgyűlés többi kiemelkedő eseményeiről, amelyek a 
Társaság életében jelentékeny átalakulást idéznek elő és a magyar tudo
mányos életnek ebben a szektorában egy új korszaknak a hajnalát jelentik.

A reggeltől késő délutánig tartó ünnepi közgyűlést dr. Kenessey Kál
mán elnök megnyitó beszéde vezette be, amely a Magyar Meteorológiai 
Társaság huszonöt esztendejével foglalkozott. A múlt esztendőről szóló 
főtitkári jelentés egyúttal munkaprogrammot is tartalmazott a jövőre 
nézve, élesen kidomborítva, hogy a meteorológia alkalmazási lehetőségei
nek rohamos fejlődése új és az eddigieket messze meghaladó feladatokat 
ró a Társaságra. Ezeknek a feladatoknak a teljesítése érdekében a Tár
saság hosszabb előkészítő tárgyalások után elhatározta, hogy tagegyesület
ként csatlakozik a magyar tudományos egyesületek nagy központi szervé
hez, a Műszaki és Természettudományi Egyesületek Szövetségéhez. A köz
gyűlés az erre vonatkozó javaslatot egyhangúlag emelte határozattá.

A Magyar Meteorológiai Társaságnak a Műszaki és Természettudo
mányi Egyesületek Szövetségéhez való csatlakozása azt jelenti, hogy a 
Társaság 19 más hazai testvéregyesülettel szoros együttműködésben mun
kálkodik a közös tudományos és gyakorlati célok megvalósulása érdekében. 
A közgyűlés ennek biztosítására gondoskodott a szükséges alapszabály
módosításról, tudomásul vette az eddigi vezetőség és választmány testü
letileg való lemondását és új vezetőséget választott.
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A közgyűlés ezután kiadta az 1950. évi szinoptikus pályadíjat, amely- 
lyel Kozma Béla széljelzési értekezését, valamint dr. Berkes Zoltán szinop
tikus szingularitáskutatással foglalkozó értekezését — a díj egyenlő arány
ban való megosztása mellett — koszorúzta meg.

A Társaság a közgyűlésen három nagyjelentőségű, új pályázatot hir
detett ki, amelyeknek részletes feltételeit már ebben a számunkban is 
közöljük, hogy azok mielőbb a legszélesebb nyilvánosság elé kerülhes
senek.

Az ünnepi közgyűlés egyik legkiemelkedőbb és legemlékezetesebb 
eseménye a nagyszabású szakmai vita volt, amelynek közel négy óra 
hosszat tartó tárgyalásain inem kevesebb, mint 61 felszólalás hangzott el. 
A vita tanulságai alapján a közgyűlés hat nagyjelentőségű határozati 
javaslatot fogadott el, amelyeknek tartalmát az alábbiakban foglaljuk 
össze.

1. Kimondta a közgyűlés, hogy a Magyar Meteorológiai Társaság kész 
megszervezni és lebonyolítani minden olyan kiképzési és továbbképzési 
tanfolyamot, amelynek megrendezése a rokon tudományok alkalmazási 
körében szükségesnek mutatkozik, feltéve hogy az illető kiképzési feladat 
nem illeszthető bele a budapesti Tudományegyetemen folyó felsőoktatási 
jellegű meteorológusképzés tevékenységébe. Elsősorban megrendezendő az 
1950. év folyamán egy orvosok számára beállított meteorológiai tanfolyam.

A közgyűlés ennek érdekében egy különaktívát (munkabizottságot) 
alakított, amely egyúttal egy orvos-meteorológiai szakosztály alakításának 
előkészítéséről is gondoskodik.

A munkabizottság tagjai: Aujeszky László, Béli Béla, Csaplak Andor, 
Dési Frigyes, Kérdő István, Száva-Kováts József.

A bizottság felelőse Csaplak Andor.

2. Kimondta a közgyűlés, hogy az országfásítás meteorológiai alap
jainak és meteorológiai következményeinek teljesebb megvilágítása végett 
a Társaság a jövő előadási évadban vitával egybekötött előadássorozatot 
rendez.

Az előadások anyagának teljes előkészítése végett a közgyűlés külön 
munkabizottságot alakított, amely a kérdés egyéb eszközökkel való elő
mozdításával is foglalkozni fog és lehetőség szerint kísérleti vizsgálatokat 
is kezdeményez.

A munkabizottság tagjai: Bacsó Nándor, Berkes Zoltán, Berényi 
Dénes, Botvay Károly, Kulin István, Kakas József, Takács Lajos. A munka- 
bizottságba meghívandók az Erdészeti Tudományos Intézet, az Országos 
Erdészeti Egyesület, az Erdőközpont, az Országos Vízgazdálkodási Hiva
tal, valamint az Országos Agrochemiai Intézel képviselői.

A bizottság felelőse: Bacsó Nándor.

3. A közgyűlés az öntözésügyi meteorológia kérdéseinek felszínen- 
tartása végett is külön munkabizottságot alakított, amely az öntözésügyi 
meteorológia problematikáját összeállítja és ilyen vonatkozású előadások 
vagy dolgozatok életrehívására tesz majd javaslatot.

A munkabizottság tagjai: Száva-Kováts József, Aujeszky László, 
Bacsó Nándor, Berényi Dénes, Fáthy Ferenc, Kéri Menyhért, Kreybig 
Lajos, Kulin István, Oroszlány István, Schönfeld Sándor.

A munkabizottság felelőse: Oroszlány István.
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4. A közgyűlés a szovjet szakirodalom rendszeres nyilvántartására és 
klubdélutánokon való referálására munkaaktívát létesített, amelynek 
tagjai: Hille Alfréd, Dési Frigyes, Csaplak Andor, Bodolai István, Gellérí 
Sándor, Mózes István.

A munkabizottság felelőse: Bodolai István. K

5. Kimondta a közgyűlés, hogy a Társaság az időjárás és éghajlat 
mesterséges átalakításának kérdésével kapcsolatos egész szakirodalmi 
anyag rendszeres nyilvántartását kívánja és ennek az anyagnak az Idő
járás folyóiratban való rendszeres ismertetésére és tárgyalására hívja fel 
a szerkesztőséget,

6. Elhatározta a közgyűlés, hogy elvben magáévá teszi egy 1951-ben 
tartandó keleteurópai meteorológiai értekezlet rendezésiének gondolatát.

A közgyűlés azzal a kéréssel fordul a MTESz-hez és a Magyar Tudo
mányos Akadémiához, hogy az említett szervek a kongresszus rendezésé
hez elvi jóváhagyásukat adják, valamint a szükséges mértékű támogatást 
biztosítsák úgy erkölcsi, mint szervezési és költségvetési tekintetben.

A közgyűlés a kongresszus előkészítése céljából . megfelelő számú 
munkabizottságot küldött ki, amelyek munkálataikat azonnal megkezdik, 
mihelyt a MTESz és a Tudományos Akadémia hozzájárulásának és az elő
munkálatok komoly megalapozásához szükséges támogatásának birtokába, 
jutottunk.

Az 1. számú tudományos előkészítő bizottság tagjai: Száva-Kováts 
József, Tóth Géza, Hille Alfréd, Aujeszky László.

A bizottság felelőse: Aujeszky László.
A 2. számú (belföldi) tudományos előkészítő bizottság tagjai: Száva- 

Kováts József, Bacsó Nándor, Béli Béla, Berkes Zoltán.
A bizottság felelőse: Berkes Zoltán.
A 3. számú (fogadási) bizottság tagjai: Szirmai Ervin, Bodolai István,. 

Geltéri Sándor, Mózes István, Zách Alfréd, akikhez meghívás alapján a 
MTESz által delegálandó külső szállodai és idegenvezetői szakemberek 
csatlakoznak. <

A bizottság felelőse: Szirmai Ervin.

A Társaság a kongresszus rendezésével olyan nagyszabású feladatot 
vállal magára, amely túlmegy az ország határain és eddigi tevékenységi 
körünket lényegesen meghaladja. Bízunk benne, hogy a kongresszus szoro
sabbra fogja fonni a baráti államokban dolgozó meteorológusok közt fenn
álló kapcsolatokat és mindannyiuk munkáját elő fogja mozdítani.

A'Közgyűlés a tisztújítás során dr. Aujeszky Lászlót elnökké, dr. 
Száva-Kováts Józsefet és Tóth Gézát társelnökké, Szirmai Ervint fő
titkárrá, dr. Dési Frigyest titkárrá választotta. A tisztikar és választmány- 
teljes névsora e füzetünk borítéklapján található.

A nagyszabású ünnepi közgyűlés többi jelentős mozzanatairól az 
IDŐJÁRÁS legközelebbi számában kellő részletességgel fogunk meg
emlékezni. „ „

A Szerkesztő.



PÁLYÁZATI HIRDETMÉNY
A Magyar Meteorológiai Társaság 1950 június 10-én tartott ünnepi 

közgyűlésén a magyar meteorológiai kutatás és ismeretterjesztés támoga
tása érdekében három pályázatot nyitott meg, amelyeknek részletes feltéte
leit az aiábbiakban közöljük.

I.
Pályázat a dynamikus és szinoptikus meteorológia köréből.

A Magyar Meteorológiai Társaság szakirodalmi pályázatot hirdet a 
dynamikus meteorológia vagy a szinoptikus meteorológia körébe vágó 
eredeti'tudományos dolgozatok jutalmazására, az alábbi feltételekkel:

1. A pályázatra a szerzőnek csakis sredeti, máshol még közzé nem 
tett, olyan dolgozata nyújtható be, amelynek tárgya a dynamikus vagy 
szinoptikus meteorológia körébe tartozó saját vizsgálata, vagy ilyen irányú 
szovjet kutatómunkának az ismertetése.

2. A pályamunkák terjedelme lehetőleg ne haladja meg a 15 írógépeit 
oldalt, ehhez azonban térképek vagy' táblázatok tetszésszerinti mennyiség
ben csatolhatók.

3. A pályamunkák a papirosnak csak egyik oldalára írógépelve, név
telenül, lezárt jeligés levél kíséretében 1951. évi február hó 28-ig nyújtan
dók be a Társaságnál (II., Kitaibel Pál-u. 1.).

4. A Társaság az arra érdemes pályamunkák jutalmazására 500 forint 
pályadíjat tűz ki.

5. A pályamunkákat a Társaság választmánya által kiküldendő három
tagú bizottság bírálja el. A bizottság az 500 forint jutalomdíjat több 
munka között megfelelő arányban meg is oszthatja, ha pedig-jutalma
zásra érdemes munka nem érkeznék be, a pályadíj meddőségét tartozik 
megállapítani.

6. A pályázat eredményének kihirdetése és a jutalmazott niunkák 
jeligés levélkéinek felbontása a Társaság 1951. évi rendes közgyűlésén 
történik.

7. A jutalmazott munkák kiadási joga a Társaság tulajdonát képezi. 
A jutalomban nem részesült munkák szerzői kéziratukat a Társaságtól 
nem kérhetik vissza. A Társaság hivatalos lapjában -  megjelenő pálya
munkák — akár jutalmazásban részesültek, akár nem — a többi közlemé
nyeknél szokásos írói tiszteletdíjra jogosultak.

II.
Meteorológiai fényképpályázat.

A Magyar Meteorológiai Társaság pályázatot hirdet időjárási jelen
ségeket ábrázoló vagy az időjárás hatásait feltüntető olyan fénykép- 
felvételek jutalmazására, amelyek nyomdai sokszorosításra alkalmasak és 
tudományos vagy ismeretterjesztő szempontból értékesek.

A pályázat feltételei a következők:
1. A pályázatra olyan meteorológiai vonatkozású fényképfelvételek 

küldhetők be, amelyek kiadási- és tulajdonjoga felett a beküldő teljes mér
tékben rendelkezik.

2. Meteorológiai vonatkozásúnak tekintendők a következő tárgyú fény
képek:

a) Időjárási jelenségeket ábrázoló felvételek (pl. felhőképek előtérrel 
vagy anélkül, villámfelvételek, délibáb, északifény, szivárvány, napgyűrű, 
alkonyati fényjelenségek, porvihar, téli hó- és jégjelenségek, stb.).
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b) Légi fényképek és magaslati pontokról készült tájképfelvételek, ha 
a levegő átlátszóságával kapcsolatos körülmények megítélésre alkal
masak.

c) Az időjárásnak az élőlényeken, termésen, virágokon, erdőségeken, 
állatvilágon, folyó- és állóvizeken való hatásait feltüntető fényképek (idő
járási károk, rendellenes időjárással kapcsolatos rovarkárok, árvizek, jég
zajlás, jégtorlaszok, hófúvások).

3. A beküldött fényképeken pontosan feltüntetendő a felvételt készítő 
személy neve, lakcíme, a felvétel helye, időpontja (év, hónap, nap, lehető
leg az óra is, vagy legalább'a napszak) és tájképeknél az égtáj is, amely 
felé a felvétel készült.

4. A pályázó a kép beküldése által aláveti magát a pályázati feltéte
leknek, különösen pedig beleegyezését adja abba, hogy a Társaság a képe
ket nem adja vissza, továbbá jogosult a képeket saját helyiségeiben (vagy 
az Országos Meteorológiai Intézet helyiségeiben) a felvevő nevét, feltüntető 
címkével ellátva kifüggeszteni, a Társaság bármely kiadványában — a 
szokásos szerzői díj ellenében — közzétenni, valamint az Országos 
Meteorológiai Intézet tudományos kiadványaiban való leközlés céljára díj
mentesen is átengedni. Végül jogosult a Társaság a beküldött felvételek
ből fényképkiállítást rendezni.

5. A Társaság azoknak a fényképeknek a felvevőit, amelyek a Társa
ság megítélése szerint tudományos és ismeretterjesztési szempontból 
kiemelkedő értékűek, a következő pályadíjakban részesíti:

2 drb első díj á 200 forint*
2 „ második díj á 100 forint,
4 ,, harmadik díj á 50 forint.

6. Hasonló értékű felvételek elbírálásánál előnyben részesülnek azok. 
amelyekhez a beküldő az eredeti felvétel negatívját is mellékelte.

7. A beérkezett fényképek két csoportban kerülnek elbírálás alá.
a) Az első csoportot azok a képek alkotják, amelyek 1950 július 31-ig 

érkeznek be. Ezek közt a kiküldött háromtagú bírálóbizottság egy darab 
első díjat, egy darab második és két darab harmadik díjat oszthat ki, 
amennyiben a bizottság megítélése szerint arra érdemes pályaképek van
nak közöttük.

b) A pályázat második csoportját azok a képek alkotják, amelyek 
1951 március 31-ig érkeznek be. Ezek közt kiadható az arra érdemes képek 
jutalmazására a pályadíjak második csoportja (egy első, egy második és 
két harmadik díj), valamint azok a díjak is, amelyek az első csoport 
elbírálása folyamán — arra érdemes képek hiányában —: esetleg nem 
kerülhettek kiadásra.

8. A Társaság által jutalmazott képeknek mindennemű szerzői és 
tulajdonjoga, a 4. alatt említetteken felül is. a Társaságra száll át.

III.

Pályázat
teljesen népszerű modorban írt ismeretterjesztő cikkek jutalmazására.

A Magyar Meteorológiai Társafság pályázatot hirdet az Időjárás folyó
irat »Meteorológia Mindenkinek« című népszerű rovatában való közlésre 
alkalmas elemi fokú ismeretterjesztő cikkek jutalmazására az alábbi fel
tételekkel:
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1. A pályázaton csakis a szerzőnek eredeti, máshol közlésre be nem 
nyújtott, olyan népszerűsítő munkája vehet részt, amely széles néprétegek 
számára, teljesen közérthető módon van megírva.

2. A muinkának a didaktikai elvek betartásával, úgy kell megírva 
lennie, hogy azt jófelfogású, de 6 általános iskolánál nagyobb végzettség
gel nem rendelkező olvasó megérthesse és élvezettel olvashassa. Ezért 
nemcsak az előismeretekre való utalás mellőzendő, hanem a fogalmazás
nak is világos, rövid, magyaros mondatokban kell megtörténnie.

3. A pályamunka maximális terjedelme általában 5 írógépeit oldal, de 
ennek kétszerese is megengedhető abban az esetben, ha a cikk már eleve 
két olyan fejezetre van tagolva, amelyek a folyóiratnak két egymást követő 
számában való közlésre —-< a népszerűsítési cél sérelme nélkül — alkal
masak.

4. A pályázat titkos. Ugyainaz a szerző külön-külön jelige alatt több 
dolgozattal is résztvehet. a pályázaton.

5. A munkához lehetőleg magyarázó rajzok vagy fényképek melléke
lendők, de ezeknek is könnyen áttekinthetőknek és széles olvasótábor igé
nyeihez alkalmazkodónak kell lenniök. Bonyolult grafikonok, amelyek a 
szemléltetést nem szolgálják, mellőzendők.

6. A pályamunkák benyújtási határideje 1950 augusztus 31.
7. A'pályamunkák jutalmazására a Társaság egy első díjat ajánl fel 

150 forint értékben és két második díjat 100— 100 forint értékben. Ezek a 
díjak csak a pályázati kikötéseknek megfelelj, értékes, népszerűsítő 
munkának adhatók ki. Amennyiben a beérkezett munkák közt nem volná
nak olyanok, amelyek, valamelyik díjat megérdemlik, a bírálóbizottság az 
illető díjnak a meddőségét tartozik megállapítani.

8. A pályadíjjal jutalmazott munkák kiadási joga a Társaság tulaj
donát képezik. A jutalomban nem részesült munkák szerzői kéziratukat 
nem kérhetik vissza. Az Időjárás szerkesztőségének jogában áll a beküldött 
munkákat még a pályázat lezárása előtt névtelenül közzétenni. Az ilyen 
cikkek jeligés levélkéit a pályázat lezárulásakor a bírálóbizottság felbontja 
és a szerző kilétének megállapítása után, őt a többi közleményeknél szo
kásos írói tiszteletdíj illeti meg, függetlenül attól, hogy a bizottság őt 
valamelyik pályadíjban részesíti-e vagy nem.

Kérelem a Mteteorológiai Intézet éghaj
lat! észlelőihez. A havi jelentések egy
öntetű kiállítása érdeikében kérjük, szíves
kedjék a felhőzet (becsléssel észlelt) 
mennyiségét nyomtatott Útmutatásunk 
30—40. oldalának figyelembevételével fel
tüntetni. Tehát, ha teljesen derült az ég, 
a feljegvzendő számjegy: 0 (más jelzés, 
pl.: — félreérthető és így kerülendő!) Ha 
észleléskor felfelé át nem látszó teljes 

köd van, az tulajdonképpen annyit jelent, 
hogy felhő fekszik a talajon, tehát ilyen
kor a felhőzet mennyisége rovatba azt 
írjuk: 10 =. Nem helyes pl. csak =  -öt 
vagy x-et jegyezni. Általában számérték 
helyett x jelet a havi jelentőíven ne hasz
náljunk.

A hőmérsékleti és nedvességi adatok 
kritikai kiértékelését rendkívül megkönv 
nyítené az éghajlatkutató osztály számára, 
ha Munkatársunk a havi jelentőív. »Felhő
zet« rovatába a borultság mennyiségét 
jelentő számok mellett feltüntetné az ész
leléskor jellemző időjárás nemzetközi 
meteorológiai jelét is. Ezért »Útmutatás 
meteorológiai megfigyelésekre« című ki
adványunk 40. oldala értelmében kérjük, 
szíveskedjék alkalomszerűen a megfejelő 
jelet ( • 9 = =  k ) használni, — természe
tesen csak akkor, ha az észlelés pillana
tában éppen esik, szemereg, havazik, köd, 
pára, vagy zivatar van. Az Útmutatáshoz 
mellékelt mintaívet tekintsük e téren is 
irányadónak.
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Talajklimatológiai tanulmányok a Szovjetunióban

A talajklíma, főleg a talaj felszíni rétegeinek klímája, nagyjelentőségű a 
mezőgazdaság számára. A magvak csírázása, őszi haszonnövények áttelelése, a 
talaj mikront ganizmusainak és a gazdasági kártevőknek élete mind a talaj felszíni 
rétegében végbemenő folyamatok, amelyek jelentős mértékben szabják meg a 
mezőgazdasági növények termelékenységét.

A talaj 20—30 cm mélységű szántási rétegében, vagy még mélyebben 
helyezkedik el a növény gyökérrendszerének főtömege. Ezért a talajban ható 
meteorológiai tényezők összessége, a talaj hőfoka, nedvessége, szellőzése mind 
fontos szerepet játszik a talajban lefolyó összes biokémiai, fizikai és mikro
biológiai folyamatoknál.

A taíajklíma a talajképződési folyamat és talajélet tényezőinek egyike.' Benne 
.tükröződik a légkör klímája, a talajban megfelelően módosulva és specifikus 
vonásokat nyerve. Különösen szoros kapcsolat áll fenn a klíma, a talaj és a 
növényzet között. Minden talajnak megvan a maga sajátos klímája, viszont 
egy bizonyos talajnak, ha magassági és domborzati viszonyai különböznek és 
más növénytakaró vagy hótakaró hatása alatt áll, nem lesz azonos a mikn> 
klímája. Különböző világtájak felé eső lejtőkön, de különböző magasságban 
fekvő emelkedéseken és süllyedéseken is olyan talaj-mikroklíma alakul ki, amely 
erősen eltér ügy a légköri klímától, mint a síksági területek talajklímájától.

A talajklíma és mikroklíma javításának lehetőségei adva vannak. A légkör 
klímájával ellentétben a talajklíma viszonyai az embernek a talajra és talaj
takaróra kifejtett hatásával könnyen változtathatók.

Suljgin A. M. nyomán ismertetjük* néhány talajklímára vonatkozó megfigye
lés eredményeit. A talaj felszíni rétegének felmelegedése nappal az inszo'.áció 
hatására Kazachstan száraz sztyepp-talajában olykor 25, a Szovjetunió európai 
részének csernozjomjaiban átlagosan 15° C-szal múlja felül a légkör hőfokát. 
A felszíni hőelnyelés hatására úgy a függőleges, mint a vízszintes hőmérsékleti 
gradiens jelentős mértékű. Délben az orosz pusztán megfigyelt hőfok-különbség 
5 cm-es talajrétegben 20°, az 5—10 cm-es rétegben 4° és a 15—20 cm-es réteg
ben mindössze 0 .2°. Ä talaj jellege és a növényzet hatása nem kevésbbé jelen
tős. Koloszkov a Távol-Keleten közel azonos légköri hőmérséklet mellett 40 cm 
mélységben erdő borította lápos erdei talajban 0 .8°-kal, de takarónélküli talajban 
5.6°, a szántóföld talajában pedig 14.8°-kal eltérő hőmérsékletet figyelt meg.

Igen eltérő a felső talajrétegek hőmérsékleti rendszere különböző gazdasági 
növények, sőt ugyanazon, de eltérő agrotechnikával megművelt növények alatt 
is, Leningrád mellett az 1925—27. évek nyarán végzett megfigyelések szerint 
ugar és gabona alatt 3 cm talajmélységben déli 1 órakor 15—18° hőmérséklet
különbözet mutatkozott, 10 cm mélységben a különbség 10—12° volt. Csupasz 
es növényzettel borított talaj havi átlagos hőmérsékletkülönbsége 3 cm mélység
ben 2—7°, 10 cm mélységben 2—5° C volt. Hasonló hőmérsékleti különbségeket 
találtak ugyanazon gazdasági növénynél aszerint is, hogy vetése széles sorok
ban vagy szórtan történt-e.

A talaj hőháztartásának specifikus volta legfeltűnőbben a téli időszakban 
nyilvánul meg. Ha a levegő hőfoka hirtelen megváltozik és a talajt hó ne|n 
borítja, a levegő< és ä talaj 3 cm-es rétegének hőfok-minimumai közti különbség 
10—12°-ot ér el. Hótakaró jelenlétében ez a különbség 30°-ot tett ki.

Jelentékenyek a talaj felszíni rétegeiben mutatkozó nedvességváltozások is. 
A talajnedvesség vertikális irányú változásai 0—5 cm mélységű talajrétegben a

* P o c s v o v e g y e n i j e  1949, 10. s z á m , 5 9 1 — 5% .
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száraz talaj súlyának 20 százalékáig terjedtek; igen nagy nedvességkülönbségek 
tapasztalhatók a különböző talajoknál, a különböző növénytakarók alatt és az 
év folyamán.

A talajklimatológia a talaj hő- és vízháztartását magába foglaló talajklímát 
földrajzi, dynamikai vonatkozásban, külső feltételektől (légköri klíma, talaj, 
növényzet, domborzat, emberi közreműködés, stb.) függően tanulmányozza abból 
a célból, hogy azt hatékonyan megjavítsa a mezőgazdaság termelékenységének 
növelése érdekében. E cél elérésére mindenekelőtt fontos a talaj és a levegő 
talajmenti rétegének klímájára, mikroklímájára vonatkozó megfelelő kísérleti 
anyag összegyűjtése, majd az ország egyes vidékeinek talajklíma szerinti körze
tekre osztása és e területek talajklímájának ismertetése.

Tardos Viktor

Kísérlet az éghajlat fogalmának 
pontosabb meghatározására

Az éghajlattan a meteorológia egyik legrégibb, legkorábban fejlődésnek 
indult ága. Mindazonáltal az éghajlattan meghatározása ma még megvitatásra 
szorul, és pedig azért, mert magának az éghajlatnak a fogalma a szakemberek 
közt is sok értelmezésbeli eltérésre ad alkalmat. Ez első hallásra meglepő lehet, 
de hozzá kell tennünk, hogy egyáltalán nem magábanálló jelenség a tudományok 
történetében. Még olyan ősi' és hatalmas fejlettségű tudományról is, mint ami
lyen a fizika, egy kiváló művelője azt állapítja meg, hogy »a fizika tárgyát igen 
bajos egy rövid definícióba belefoglalni«, és hogy a használatos meghatározá
sok közül csak abból a szempontból válogathatunk, hogy melyik kevésbbé kielé
gíthető, mint a többi (lásd: H. Dingle, Mechanical Physics, 4. kiadás, 1944,
11. old.) Hogy egy tudományszak nem tudja a saját kutatási körét egyértel
műen és mindenkit kielégítő szövegezéssel definiálni, az nagyrészben éppen a 
tudomány fejlődésének a következménye: olyan meghatározások, amelyek a fej
lődésnek egy alacsonyabb fokán még teljesen megnyugtatónak látszottak, a 
későbbi szélesebb megismerés távlatába helyezve hiányosoknak bizonyulnak és 
néha nagyon lényeges módosításuk válik szükségessé.

Hogy egy tudomány tárgyának megjelölésében ilyen változások történnek 
és ennek kapcsán viták alakulhatnak ki, az korántsem azt jelenti, mintha a tudo
mányszak művelői nem tudnák, hogy mivel foglalkoznak. Ellenben arról van szó, 
hogy a kutatás bizonyos fogalomalkotások alapján indul meg, de később éppen 
ezeknek a fogalmaknak a pontosabb megismerése szükségessé teszi, hogy a 
kutatás új szempontokat, szélesebb feladatokat tűzzön maga elé. Ilyen értelem
ben kellett átalakulnia többek közt az éghajlat fogalmának is Erre vonatkozó 
nézeteimet és az éghajlat mai feladataira vonatkozó elgondolásaimat kívánom 
az alábbiakban körvonalazni.

Az időjárás és az éghajlat egymással szoros kapcsolatban álló fogalmak, 
amelyek arra szolgálnak, hogy bonyolult fizikai jelenségcsoportoknak az élőlé
nyekre, vagy élettelen tárgyakra való hatásait könnyebben áttekinthetővé tehessük.

A természettudományokban használt fogalmak általában kétfélék. Az egyik
fajta fogalom egy meghatározott természeti tárgyat, anyagot, vagy folyamatot 
jelöl meg, (pl. egy szigetet, egy vegyületet, az égés folyamatát stb.) amely 
minden más tárgytól, anyagtól vagy folyamattól különbözik. A fogalmak másik 
fajtája az ú. n. gyűjtőfogalom, amely az elsőfajta fogalmak bizonyos csoport-
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ja it együttvéve jelenti (pl. a táplálék fogalma egy gyűjtőfogalom, amely az ösz- 
szes lehetséges tápláló anyagokat együttvéve jelenti). A tudományos munkában 
a gyűjtőfogalmaknak az a nagy hasznuk van, hogy a szövevényes jelenségek 
áttekintését lehetővé teszi. Pl. az élettan gondolatmeneteit szinte lehetetlen 
volna elvégezni a táplálék fogalmának a gyüjtőereje nélkül, és hasonlóképp 
a fizikai környezetnek az élőlényekre való hatását sem lehetne áttekinteni az 
időjárás és az éghajlat gyűjtőfogalmai nélkül.

Az időjárás egy széleskörű gyűjtőfogalom, amely igen sokféle fizikai jelen
séget foglal magában: időjárásnak hívjuk a légóceán fizikai jelenségeit együtt
véve.

Az éghajlat a régebbi értelmezés szerint ugyancsak gyűjtőfogalom volt, és
pedig olyan gyűjtőfogalom, amely időjárásoknak az összefoglalásából van meg
alkotva. Djabban azonban — éppen a mezőgazdasági alkalmazások igényeinek 
megfelelően — az éghajlatnak a fogalma bizonyos kibővülésen ment át. Az ég
hajlatnak ehhez a korszerűbb fogalmához legkönnyebben az alábbi meggondolá
sok segítségével juthatunk el.

Az időjárás, mint tudjuk, a iégóceán fizikai jelenségeiből tevődik össze. 
Ezek a jelenségek minduntalan bekövetkeznek és előbb-utóbb el is múlnak. Jön 
egy északi szél és fél nap vagy egy nap múlva lecsillapodik. Jön egy eső, és 
fél nap vagy egy nap múlva megszűnik. Az időjárás tehát múló eseményekből 
tevődik össze. Ez az oka annak, hogy a mi nyelvünk az időjárást ugyanazzal 
a szóval fejezi ki, mint magát a múlandó időt. Sok más nyelvben egészen külön 
szavak jelölik ezt a két fogalmat, például az oroszban vremja és podoga, az 
angolban time és weather, a németben Zeit és Wetter. A francia nyelv viszont 
megint ugyanolyan gondolkodást áru! el, mint a mi nyelvünk: mind a két dolog
nak a múló voltát szemléli és mind a kettőt temps-nak nevezi.

Az idő tehát múló és megismétlődő jelenségeknek a halmaza. Az időjárás 
jelenségei azonban (röviden: az időjelenségek) nem valami szabályos módon ismét
lődnek meg. Az eső néha minduntalan megismétlődik, más esetekben azonban 
hosszú ideig teljesen hiányzik és mind a két szélsőség a mezőgazdaságban igen 
sok bajt okoz. Az idő jelenségei tehát nagyon szeszélyes módon követik egymást. 
A szél, az eső, a lehűlés és felmelegedés legszeszélyesebb egymásutánjának nap
nap után tanúi vagyunk: ezek a szeszélyek azonban mégsem léphetnek túl bizo
nyos határokat.

Például néha hetekig nem kapunk esőt, kivételesen egy egész hónapon át 
is hiányozhat az eső, azonban sohasem volt még olyan eset, hogy Budapesten 
két hónapon át ne hullott volna semmi csapadék sem eső, sem havazás alakjában. 
Télen ugyan bekövetkezhet az, hogy két hónapig nem esik eső, de akkor eső 
helyett bizonyosan hull a két hónapon belül hó. Sem télen, sem más évszakban 
nem fordul elő az, hogy két hónapon át valamilyen lehulló csapadék fel 
ne lépne. Az időnek a látszólag szabálytalan lefolyása mögött ezúttal mégis fel
fedeztünk egy egészen világos szabályt, mely azt mondja ki, hogy nálunk két 
hónapnál hosszabb, teljesen csapadéknélküli időszak semmiképpen nem alakul
hat ki.

Egy másik ilyen szabály, amely a látszólag szabálytalanul lefolyó időese
mények mögött meghúzódik, a hőviszonyok alakulása kapcsán állítható fel. 
Tudjuk, hogy a hideg és a meleg is nagyon szeszélyes módon követi egymást. 
Néha tél közepén lép fel tavaszias jellegű idő, vagy a tavasz második felében, 
május hónapban lépnek fel télies fagyot hozó éjszakák. Hőviszonyaink nagyon 
szeszélyesek, de mégis minden egyes hónapban meg lehet állapítani egy olyan 
hőfokot, amelynél melegebb abban a hónapban, az igen hosszú időn át meg
szakítás nélkül folyó megfigyelések tartama alatt, még nem lépett fel.
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Tájékozásul szolgáljon Budapestnek néhány ilyen hőfokadata, az évnek
melegebb hónapjaiból:

Legmelegebb hőfok Leghidegebb hőfok
Májusban 32.4 1.9
Júniusban 39.4 3.9
Júliusban 37.6 11.0
Augusztusban 38.4 10.7

Ezzel a hőviszonyok szeszélyes alakulása mögött ismét sikerült találni olyan 
szabályt, amelyhez a szeszélyeknek alkalmazkodniok kell.

Hasonló a helyzet az időnek a többi tényezőivel, a napsütéssel, a széllel, 
a felhőzettel, a köddel és a többi időjelenségekkel. Ezek is mind többé-kevésbbé 
szeszélyes módon lépnek fel, de a szeszélyes kilengések mégis bizonyos szabá
lyok által vannak megkötve. Az idő múló és szeszélyes ugyan, de az idő lefo
lyása mögött mégis bizonyos állandó és meg nem ingó szabályok húzódnak meg.

Ezek a szabályok a Földnek a különféle pontjain nem azonosan hangzanak. 
Például Budapesten igaz az, hogy két hónapnál hosszabb csapadéknélküli idő
szak nem léphet fel, de a líbiai sivatagban nem igaz, hiszen ott néha évekig
nem hull egyetlen cseípp eső sem. Budapesten érvényes az, hogy a hőség nem
lehet 40 foknál nagyobb, de Bagdadban például nem igaz, ott ugyanis 47 fokos 
hőséget is észleltek. Az idő mögött meghúzódó szabályok tehát valamely meg
adott helynek, vagy megadott vidéknek a jellemző sajátságai; más helyeken 
és más vidékeken ezek a szabályok egészen másként festhetnek.

A múló és szeszélyes időalakulásnak ezek az el nem múló és egyazon helyen 
mindig megbízható szabályai vezetnek el bennünket az éghajlatnak a szabatos 
fogalmához. Ezek a szabályok ugyanis megmondják azt, hogy a Földnek vala
mely vidékén milyen lehetőségek közt ingadozhat az időjárás. Másszóval, ezek 
a szabályok olyan keretet jelölnek meg, amelyen belül kell az időeseményeknek 
lefolvniok. Ezzel tehát bebizonyult előttünk, hogy valóban van valami az időese- 
ménye'kben, ami nem múlik el és nem változik meg. Van ugyanis bennük bizo
nyos szabályos viselkedés, amely a Földnek az illető pontján állandóan és vál
tozatlanul tapasztalható: van egy állandó és változatlan szabályokból álló keret, 
amelyet az időjárás kilengései át nem lépnek *

Ez másszóval azt jelenti, hogy minden hely időalakulásának vannak bizo
nyos kiemelkedő jellemvonásai, amelyek a múló időeseményekkel szemben egy 
el nem múló adottságot képviselnek. Most tehát pontosabban meg tudjuk mon
dani, hogy mi az, ami az időjárással kapcsolatban áll, de a múló időesemé
nyekkel együtt el nem múlik. Az időjárás kiemelkedő jellemvonásai nem mu- 
landók, hanem minden helyen állandóak. Ezek együttvéve alkotják azt a kere
tet, amelyen belül az időeseményeknek le kell játszódniok.

Ezzel készen kezünkbe hull az a szövegezés, ' amellyel közelítőleg már sza
vakba önthetjük az éghajlat fogalmának a meghatározását. Tulajdonképpen két
féle szövegezést is kaptunk, amelyek lényegükben ugyanazt fejezik ki, de más 
és más oldal felől megvilágítva. Az egyik fogalmazás: Éghajlatnak hívják 
valamely hely időalakulásának a kiemelkedő vonásait együttvéve. A másik fo

* Félreértések kiküszöbölésére megjegyezzük, hogy hosszú időszakok folyamán maga 
az éghajlat is megváltozhat, amire az őséghajlattan bőséges példákat szolgáltat. Ezen
kívül rövid idő alatt is bekövetkezhetik az éghajlat mesterséges megváltoztatása, mihelyt 
a műszaki haladás kellő arányú beavatkozásokat tesz lehetővé a természet háztartásába. 
A természet átalakíthatóságának elvéből következik, hogy megfelelő eszközökkel az éghaj
lat is megváltoztatható. Ez a lehetőség azonban magának az éghajlatnak a fogalmát 
nem érinti.
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galmazás: Az éghajlat valamely hely lehetséges időlehetőségeinek az összes
sége, másszóval egy olyan keret, amelyen belül kell az illető hely időesemé
nyeinek lejátszódniok.

Ha tehát azt halljuk, hogy valamely vidéknek az éghajlata »esős«, az nem 
azt jelenti, hogy ott szakadatlanul esik az eső (ilyen hely egyáltalában nincs is 
■a világon); hanem azt jelenti, hogy az illető vidék időalakulásának kiemelkedő 
jellemvonása az eső, vagy másszóval azt jelenti, hogy az illető .hely idŐlehető- 
ségei közt nagyon is képviselve vannak az esők. Esős éghajlat nem azt jelenti, 
hogy mindig esik az eső, hanem azt jelenti, hogy ott többet esik az eső, mint 
máshol. -

Az ilyen helyen is felléphetnek eső nélküli napok, sőt, néha talán eső nél
küli hetek is. De ezek az esőnélküli időszakok ott csak kivételesen következnek 
be; nem számítanak az illető vidék időalakulásának a kiemelkedő vonásai közé 
és az ottani időlehetőségek közt csak nagyon igénytelen helyet foglalnak el.

Hasonlóképp, ha azt halljuk, hogy egy vidéknek hideg telű éghajlata van. 
nem azt jelenti, hogy ott soha nincsenek enyhe téli napok; hanem azt jelenti, 
hogy az illető vidék téli időalakulásának kiemelkedő vonása a nagy hideg, vagy 
másszóval, hogy az illető vidék időlehetőségei között nagyon is képviselve vau 
a kemény téli hidegnek a bekövetkezése, tehát ott nagyobb számban lépnek fel 
az igen hideg téli napok, mint máshol. Az ilyen helyen is bekövetkezhetnek 
időnként enyhébb téli időszakok, de az enyheség itt nem kiemeledő jellemvonása 
az időalakulásnak és csak mint kivételes eshetőség foglal helyet annak a vidéknek 
az időjárási lehetőségei között.

A két szövegezés közül az első az, amely könnyebben megjegyezhető és egy
úttal legtöbbet is mond azoknak, akik első ízben állnak szemben ezzel a fontos 
fogalomalkotással. De a második szövegezés is nagyon hasznos, mivel kellően ki
hangsúlyozza azt, hqgy az éghajlat egyúttal egy keretet is képvisel, amelyen az 
idő szeszélyei soha át nem léphetnék. Az éghajlat tehát az illető hely időjárási 
jellemvonásainak az együttese, amely keretként magában foglalja az illető hely 
időjárási lehetőségeit.

Az időnek a fogalma és az éghajlatnak a fogalma olyan viszonyban van egy
mással, mint egy folyónak az elfolyó vízcseppje a folyónak a medrével. A vízcsep- 
pék jönnek és tovatűnnek, de a pálya, amelyen végigfutnak, a folyó ágya, az nem 
tűnik tova és állandó adottságot jelent. A vízgazdálkodás szempontjából a vízcsepp 
tanulmányozása is fontos, de a folyó ágyának a vizsgálata is szükséges.

A meteorológia exakt tudomány, vagyis észleléseit mérhető mennyiségeken 
végzi és eredményeit számadatokban fejezi ki; Ezért az. éghajlati tényeket is szá
mokba foglalja, ami annyit tesz, hogy számokban adja meg az időjárás kiemelkedő 
vonásait és számokban adja meg azt a keretet, melyet az idő kilengései át nem 
léphetnek.

Az éghajlat számokba foglalásának egyik nélkülözhetetlen (de csak legelső) 
léoése, hogy átlagokat számítunk ki az időjárási adatokból alkotott hosszabb idő
sorok segítségével. Az éghajlati átlagok gyakorlatilag nagyon hasznosak, hiszen 
módot ad arra, hogy két vidéknek az éghajlatát összehasonlíthassuk egymással. 
Például a Jászságban az évi csapadékátlag közelítőleg 500 mm, tehát több mint 
100 egységgel kisebb, mint Budapesten. Viszont Sopronban a csapadékátlag 710 
mm, vagyis az éghajlat ott sokkal csapadékosabb, mint Budapesten. Az átlagszá
mok tehát beszédesen megmutatják az egyes vidékek közt fennálló éghajlati 
különbségeket.

Ha két vidéknek nagyon elütőek az átlagszámai, az annyit tesz, hogy nagyon 
különböző a két vidéknek az éghajlata is. Ellenben, ha két vidéknek megegyeznek 
az átlagszámai, ebből még nem okvetlenül következik, hogy teljesen hasonló az 
éghajlatuk is. Például Budapesten az évi esőátlag majdnem ugyanannyi, mint Lón-
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donban. Mégis fennáll az a nagy különbség, hogy Londonban csaknem minden 
nap esik az eső, azonban nem valami sok esik belőle, úgy, hogy az esőzés egyen
letesen oszlik el az egész év folyamán. Budapesten viszont néha minden nap esik 
de más alkalommal teljesen esőtlen az idő; nagy esők váltakoznak egészen esőmen 
tes időszakokkal. Tehát ezen a két helyen ugyanaz az évi esőátlag, de mégis egé
szen mások az idő kiemelkedő jellemvonásai; az egyiknek egyenletes, a másiknak 
szeszélyes az éghajlata.

Ez az éghajlati különbség élesen megnyilvánul a növényzetben is, például 
megnyilvánul a fűnek a tenyészetében. Hasonlítsuk össze a mindig zöld angol 
pázsitot a mi gyepünknek a kiégett, kipusztult látványaival! Angliában a gyep 

ápolás „nélkül is üde és zöld az egész tenyészidőszakon át, mivel úgyszólván minden 
nap kap esőt és ezáltal a vízellátás eszményien biztosítva van. Nálunk évi átlagban 
ugyanannyi eső hull le, mint Keletangliában, de olyan szeszélyes eloszlással, hogy 
a mi gyepünket csak buzgó öntözéssel lehet a kiégéstől megóvni.

Az átlagszámok nemcsak a csapadékviszonyok jellemzéséhez elégtelenek, ha
nem a hőviszonyok jellemzéséhez is. Budapestnek az átlagos évi hőfoka 10.9° és 
New York átlagos évi hőfoka szintén 10.9°. Ennek a két egymástól olyan távoleső 
helynek tehát azonos az évi átlaghőfoka, jóllehet a hőváltozások New Yorkban sok 
Kai nagyobbak és sokkal szeszélyesebbek, mint Budapesten.

New Yorkban a nyári hőség sokkal nagyobb szokott lenni, mint Budapesten, 
a téli hideg pedig szintén sokkal nagyobb, mint Budapesten. Az átlagok kiszámí
tása alkalmával azonban a nagy meleg és a nagy hideg ellensúlyozza egymást, 
és így lehetséges az, hogy New York évi átlagos hőfoka tizedesjegynyi pontosság
gal megegyezik Budapest évi átlagos hőfokával.

Ezek a példák kiválóan mutatják, hogy egyedül csak átlagadatokkal nem. lehet 
az éghajlatot kellően jellemezni. Ha csak az átlagszámokat használnék az éghajlat 
jellemzéséhez, azt a hamis képet kapnók, hogy Budapestnek az éghajlata eső szem
pontjából olyan, mint Londoné, hőviszonyök szempontjából pedig olyan, mint Név 
Yorké. Ha azonban az időjárás szeszélyességi fokát is figyelembe vesszük, meg kel! 
állapítanunk, hogy az esőzés szeszélyességi foka Budapesten sokkal nagyobb, mint 
Londonban, a hőviszonyok szeszélyességi foka pedig Budapesten lényegesen cseké
lyebb, mint New Yorkban.

Az átlagszámokból még nem tudunk meg mindent, amit az éghajlat felöl 
okvetlenül meg kell tudnunk. Az éghajlat tulajdonképpen kétféle mozzanatból tevő
dik össze. Az egyik az időnek az átlagos .lefolyása és ez az, amit az átlagszámok 
jói kifejeznek. A másik az időváltozásoknak a gyakorisága, másszóval az éghajlat
nak a szeszélyességi foka: és ez az, amit az átlagszámok nem tudnak megmutatni.

Pedig nyilvánvaló, hogy az időjárás változási hajlama szintén nagyon fontos 
tényező, amely az éghajlatnak ugyancsak igen lényeges vonása. Hogy ezt is szá
mokban lehessen kifejezni, avégből az újább éghajlattan az időváltozásoknak a fel
lépését is megszámlálja és ezzel az éghajlat szeszélyességi fokát állapítja meg.

Magának az éghajlatnak a fogalmából származik az, hogy az évszázadok óta 
művelt átlagszámításokon kívül az éghajlattannak más ágai is keletkeztek. Egy 
helynek az időviszonyait ugyanis nem csak az jellemzi, hogy az idő milyen szokott 
lenni, hanem az is jellemzi, hogy a megszokott időállapottal szemben milyen foka 
kilengések léphetnek fel. Például a földmívelés szempontjából nemcsak az a fon
tos, hogy májusban milyen szokott a hőfok lenni, hanem fontos az is, hogy kivé
teles májusokban milyen legnagyobb hideggel vagy legnagyobb meleggel kell az 
illető vidéken számolni. Valamely hely éghajlata nem csak abból áll, hogy milyen 
ott a megszokott idő, hanem abból is áll, hogy milyen lehet ott a szokatlan idő.

Az éghajlattan ezért az időnek a fellépő szélsőségeit is tanulmányozza; meg
állapítja, mennyi a legnagyobb hideg, mennyi a legnagyobb szélsebesség, a leg
nagyobb esőmennyiség, a leghosszabb esőnélküli időszak, a legkisebb és a leg-
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nagyobb légnedvesség stb. Igaz, hogy ezek a szélsőséges időesemények csak nagy 
időközökben, évtizedek vagy évszázadok alatt egy-két ízben léphetnek fel. De a
mezőgazdaság szempontjából mégis fontosak, mivel éppen ezek a kivételes esemé
nyek azok, amelyék —- ha nem készülünk fel reájuk — a nagy gazdasági katasz
trófákat előidézik.

Az éghajlatkutatás nyilván nem elégedhetett meg az átlagszámok megálla
pításával, hanem ezenfelül az éghajlat szeszélyességi fokát is jellemezni kellett 
Ennek első lépése az volt, hogy az átlagszámokon kívül megadták az időnek a szél
sőséges adatait is. Például megadták nemcsak azt, hogy sokévi átlagban eső és 
hó alakjában mennyi csapadék esik, hanem megadták azt is, hogy a csapadék
ban legszegényebb évek folyamán mennyi esik. így alakult ki még a múlt század
ban az az álláspont, hogy az éghajlat kétféle mozzanatból tevődik össze: egyfelől 
az illető hely átlagos időlefolyásából, másfelől pedig a felléphető szélsőségekből. 
Ez: a multszázadbeli szövegezés azonban éppen a gazdasági alkalmazások szem
pontjából még mindig nem teljesen kielégítő. Az éghajlat mai fogalma még vala
mivel többet is foglal magában, mint az illető vidéken uralkodó átlagos időállapotot 
és az ott felléphető szélsőségeket.

Ezt ismét egy példla fogja legkönnyebben megmutatni. Debrecenben az évi 
esapadékátlag 90 esztendő megfigyeléseiből számítva 605 liter víz négyzetméteren
ként, a szélsőségek pedig a következők: a legelső évben, 1915-ben, nem 605, hanem 
876 egység volt a csapadék, a legesőtlenebb évben, 1934-ben, viszont csak 342 egy
ség. De ezek a szélsőséges adatok kivételes éveket jellemeznek és egyáltalán nem 
valószínű az, hogy pl. öt vagy tíz éven belül ugyanilyen nagy szélsőségek ismét 
fellépjenek.

A mezőgazdaság szempontjából sokkal fontosabb volna azt megtudni, mi a 
valószínűsége annak, hogy egy évben legalább 450 vagy 400 egységnyi csapadékot 
fog megkapni. Egy ilyen valószínűségi adat sokkal többet mond, mint az, hogy 
mennyi volt az eső legkisebb mennyisége egy olyan kivételes évben, amely 
aligha fog belátható időn belül megismétlődni. A mezőgazdaságnak tehát nemcsak 
átlagok és szélsőségi adatok kellenek, hanem ezen túlmenőleg valószínűségi' adatok 
is. mivel ezek teszik lehetővé a gazdasági kockázat megbecsülését.

üjabban különféle gazdasági ágaknak, főképpen pedig a mezőgazdaságnak az 
igényei szükségessé tették, hogy az éghajlattan feladatait még jobban kiszélesít
sük valószínűségi adatoknak a bevezetésével. Nemcsak azt kívánjuk az éghajlat
tantól, hogy az idő átlagos lefolyását kutassa és a felléphető szélsőségeket meg
adja, hanem azt is, hogy minden egyes időeseménynek a valószínűségét állapítsa 
meg. Tudni óhajtjuk, mi a valószínűsége pl. annak, hogy június 29-én a lábon 
álló búza egy jégesőnek az áldozatává legyen, stb. így alakul át az éghajlattan 
az átlugadatoknak a tudományából a valószínűségi adatoknak a tudományává.

A korszerű éghajlatkutatásnak ma az a célja, hogy minden időesemény be
következéséhez ilyen valószínűségi táblázatokat készítsen, amelyek azután nagy 
szolgálatot tesznek új gazdálkodási ágak és új gazdálkodási módok bevezetésénél.

Ezek miatt nem fogadhatjuk el szó ifélkül azt a megállapítást, hogy az ég
hajlat jelenti valamely helynek az átlagos időalakulását, kiegészítve a fellépő szél
sőségekkel. Ehelyett azt kell mondanunk — éppen a gazdasági éghajlattan igé
nyeit képviselve — hogy az éghajlat jelenti az illető helynek az összes időlehető
ségeit, kiegészítve minden egyes időjelenségnek a valószínűségi adataival.

Az éghajlat fogalmának ez az új és teljesebb szövegezése tulajdonképpen igen 
közel áll ahhoz a másik szövegezéshez, midőn azt mondtuk, hogy az éghajlat vala
mely hely időjárási lehetőségeit jelenti együttvéve. Csak azt az új követelményt 
kell még ehhez hozzáfűzni, hogy minden egyes időlehetőségnek a valószínűségi 
fokát is meg kell vizsgálnunk.

Dr. Aujeszky László
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Meteorológiai osztályozások.
Osztályozáson a matematikai statisztikában egy sokaságnak részsokasá

gokra bontását értik, kikötve, hogy a sokaság bármely eleme egy és csakis egy 
részsokaságba tartozzék. Amennyiben egyes elemek hovatartozása bizonytalan, 
úgy az osztályozás tökéletlen. Ilyen osztályozás logikai vizsgálat céljára haszna
vehetetlen, számításokhoz azonban megfelelhet; számítási szempontból t. i. 
nem zavar a bizonytalanság, ha a kétes elemeket arányosan elosztjuk a tekin
tetbejövő részsokaságok között (v. ö. Zuber-Burkhardt: »Die statistischen 
Forschungsmethoden«).

‘Meteorológiai viszonylatban az »elemek« rendszerint egy állomás vagy 
terület bizonyos időpontra vagy tartamra szóló légköri állapotának észlelt 
(számított) vagy elgondolt adatai. Természetesen más lehetőségek is vannak, 
hiszen statisztika tárgya lehet az időjelzések beválása, a műszerek pontossága, 
rokon tudományokba vágó jelenségek időjárással való kapcsolata stb: is.

Az osztályozás mibenléte, haszna és jellegzetességei legjobban egy példán 
szemlélhetők. Emlékeztetünk Takács Lajos 1949. I—Il-i számunkban meg
jelent, a napsütés valószínűségéről írt cikkének 1. táblázatára.

Elvileg ez egy 365 tagú számsokaságot képvisel, amelynek elemei a meg
felelő naptári nap átlagos napsütésének ötvenéves törzsértékét jelentik, órában 
kifejezve, egytizedes pontossággal.

A táblázat a címében jelzett célnak tökéletesen megfelel, de ha mondjuk, 
az előfordult napfénytartamok gyakoriságáról akarnánk belőle képet alkotni, 
akkor nem boldogulnánk, mert az emberi elme csak kevés csoportba rendezett 
sokaságokat tud áttekinteni^ Mivel az előforduló 'számok 77 és 77-1 közöttiek, 
célszerűnek látszik őket egymáshoz csatlakozó osztályokba, ú. n. -fokozatokba 
sorozni, olymódon, hogy az elsőbe a 0-5-től /-4-ig, a másodikba az 7-5-től 2-4-ig 
terjedő számok kerüljenek stb. és csak a fokozatgyakoriságokat feljegyezni. Ilyen
formán a részletek veszendőbe mennek, ezzel szemben — mint alanti összeál
lításból látni — világos áttekintést nyerünk a gyakorisági eloszlásról, amely foko
zottan szemléletessé válik, ha elkészítjük az 7. ábrán bemutatott hisztogrammot.

F o k o z a t  s o r s z á m a 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
N a p t é n y t a r t a m  (0.1 0 ' 5 - 1 ' 4 V 5 - 2 ' 4 2  5 - 3 - 4 3 5 - 4 - 4 4 - 5 - 5 ' 4 5 - 5 - G - 4 6 - 5 - 7  4 7 - Ö - 8 - 4 S ‘5 - 9 ' 4 9 - 5 - 1 0 - 4 1 0  5 - 1 1 - 4

G y a k o r i s á g 5 : 60 35 30 : 36 : 38 : 26 39 55 37 4
G y a k o r i s á g i ö s s z e g 5 ; 65 100 130 166 ; 204 : 230 269 : 324 361 365

A fokozatfelvétel módfelett megkönnyíti a sokaság statisztikai jellemzői
nek (középérték, médián, kvintilisek, szórás stb.) meghatározását is. Minthogy 
a számításokat úgy végezzük, mintha egy-egy fokozaton belül az összes elemek 
értéke a fokozatközép volna, az eredmény általában hamis, de a hibakiegyen
lítődés folytán a valóságos értéktől való eltérése elhanyagolható szokott lenni. 
Végeredményben tehát gyakorlati célra elfogadható közelítőértéket kapunk, 
amelynek pontossága pl. szórás esetén megfelelő számítási fogásokkal még 
növelhető.

Az eshetőségek részletes tárgyalása túlesik célunkon ; ezért csak a közép- 
értékszámítást mutatjuk be.

Ha az egyes naptári napok napsütési törzsértékeiből általános átlagot 
óhajtunk levezetni, akkor a h.vatkozott táblázat 365 adatának összegét ki kell 
számítani, ami hosszú, unalmas munka, azután 365-tel osztunk, ami már nem 
mondható terhesnek.
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GYAK. GYAK.

Az egyszerűsítés abban áll, hogy úgy vesszük, mintha 5 napon a napfény- 
tartam 025-f 0-7=0-95, 60 napon 1-95, 35 napon 2-95 óra lett volna stb. Ilyen
formán a 365 tagú eredeti összeg a 0-95.5+1-95.60+2-95.35+ . .  .+10-95.4  
közelítő kifejezéssel pótlódik. Jelöljük 10-95-öt ű-val, a fokozatok számát 
n-nel, a gyakoriságokat pedig glf g2, . .  ., g«-nel. Ekkor szorzatösszegünk az 

(a—n+ l)g i+ (a —n+2)g2+  . . .  + (a—1 )§n-i+  agn 
alakot ölti. Felbontással lesz belőle :

a(gi+ • • -+gn)—[(n—l)gi+(n—2)g2+  . . . +2gn.2+ g n.1]=
=  a-g~[bl +  (gl+g2)+ • • • +(gi+g2+  • • • +gn-i)]-

M.vel a közepet Ig-vel való osztás adja, a keresett közelítőérték:
jyj _  a_gl+(gi+g2)+  • • • + (gi+g2+  • • • +gn-i)

tehát ama roppant egyszerű szabályt kaptukf hogy az utolsó osztályközépből le 
kell vonni az utolsóelőttiig terjedő gyakorisági összegek összegének a teljes gyakori
sággal való hányadosát. (Teljes gyakoriság helyett azt is mondhatjuk, hogy 
»utolsó gyakorisági összeg« vagy »a sokaság elemszáma«.) Szorzás a képletben 
egyáltalán nem szerepel !

10K4
Példánkban 5 + 6 5 +  . . .  +324+361 =  1854, tehát M= 10-95— =5-87 ó.

3b5
Az egységry' fckozatszélességre való tekintettel ez az érték ±0-5 ó. hibával 
lehet terhelve ; viszont a hibakiegyenlítődés folytán, ekkora taglétszámnál 
a lehetséges i. ba tizedtésze sem szokott létrejönni. Ezért nem követünk el 
óvatatlar: egot, ha hozzávetőleges vizsgálat számára az 5-8 ó. < M < 6  ó. 
egyenlőikr.:eget fogadjuk el eredményül.
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További fejtegetéseink előkészítése végett némi betekintést adunk az
osztályozási lehetőségekbe.

Mindenekelőtt vannak eg ysze m p o n tú  és tö b b szem p o n tú  osztályozások. 
Előbbieknél az elemek aszerint különülnek osztályokra, hogy egy felvett fel
tételnek megfelelnek-e vagy sem, illetve ha igen, milyen mértékben vagy módo
zatok mellett. Napfénytartampéldánkban az alapul szolgáló feltétel (ha tetszik : 
szempont vagy tulajdonság) a m p s ü té s .  Ez ötvenéves átlagban mindig meg
volt, úgyhogy az osztályozás csak mérték szerint vihető keresztül. Megállapod
ván abban, hogy a napfénytartamot vesszük irányadónak, a szempont előbbi 
megjelölése az » id ő ta r tam én  kiegészítést kapja, lesz tehát »napsütés időtartama« 
(röviden : napfénytartam), amivel egyszempontú osztályozásunk »s ze m p o n tja *  
rögzítve van.

Ha feljegyeztük volna az egyes napokon kapott sugárzásinennyiség 
átlagát (gcal/cm2), ennek alapján is eszközölhettünk volna egyszempontú osz
tályozást. Ha azonban a kettőt egyszerre nézve, azt mondjuk, hogy egy nap 
akkor tartozik a K32 (olvasd : ká-három-kettő) osztályba, ha napfénytartama
2-5 és 3-4 óra, besugárzása 100 és 199 gcal/cm2 közé esik (t. i. 100 egységgel 
emelkedő kalóriafokozatokra gondolunk), akkor k é tsze m p o n tú  osztályozással 
van dolgunk. A m á s ik  szempont persze egészen más természetű is lehet, pl. 
hogy kellett-e (éspedig 50 év alatt hányszor) a kérdéses napon fűteni.

Az osztályozásokat aszerint is feloszthatjuk, hogy egy-egy szempont hány 
lehetőségre vezet ; e szempontból kétesetes és többesetes osztályozásokat külön
böztetünk meg.* A napfénytartampéldánkban alkalmazott fokozatrendszer 
tizenegy-ese tes osztályozást képvisel. Ha a napokat aszerint osztályozzuk, hogy 
volt-e mérhető csapadékuk (válasz csak »ig en« vagy m e m « lehet), akkor az 
osztályozás kétesetes. Elméletileg van egyesetes osztályozás is, amely egyben 
z é n is s ze m p o n tú  ; ezen azt értjük, hogy a sokaságot egészben tekintjük, vagyis 
nem osztjuk részekre.

További felosztás szerint van m e n n y isé g i és m in ő ség i osztályozás. Ennek 
következetes keresztülvitele némelykor nehézségbe ütközik. Egy embercsoport 
vallás szerinti felosztása jellegzetesen m in ő ség i osztályozás ; nyelvtudás szerinti 
felosztás esetén vitatkozni lehet az osztályozás milyenségéről, mert a nyelv
tudás az egyén ismereteinek terjedelme, színvonala és alkalmazásbeli készsége 
szerint pon to zh a tó , ami által mennyiségi jelleget nyer ; végül a már többször 
idézett példában az osztályokat 0-5^x1<l-4, 1 - 5 < x 2< 2 - 4  stb. mintájú egyen
lőtlenségek értelmezik, tehát az osztályozás m e n n y isé g i volta nyilvánvaló.

Befejezésképpen még egy szempontról : a vonatkozásról is szólnunk kell. 
Előfordul t. i., hogy egy osztályozás csupán egy k o n k ré t sokaságra alkalmazható 
( a lk a lm i o sz tá ly o zá s !) ;  ilyen volna pl. az 1948. év napjainak két osztályba 
sorozása aszerint, hogy középhőmérsékletük az ugyanazon évi középhőmér
sékletet eléri-e vagy sem. Más esetben viszont az osztályozás bizonyos fogalom
kör bármely egyedére vonatkozik, (még akkor is, ha az csak p o te n tia li te r  létezik); 
ilyenkor á lta lá n o s  vagy e lv i osztályozásról beszélünk. Ilyen pl. a napok követ
kező osztályozása: Bizonyos állomáson egy nap lehet 1) téli, 2) mérsékelt, 
3) nyári aszerint, hogy csúcshőmérséklete az xx<00, 0°<x2<25°, 25°<x, egyen
lőtlenségek melyikének tesz eleget.

Érdekes kérdés, hogy amennyiben n  szempontunk van, amelyek közül 
O, 7, 2 , . . .  vagy mind az n  vehető egyidejűén figyelembe, a megfelelő osztá-

* Az irodalomban szereplő »homográd-heterográd« felosztás félreértésre ad alkalmat, 
mert különböző szerzők másképpen értelmezik, (v.ö. Anderson ,,Einführung in die mat
hematische Statistik“).
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iyozäsi rendszer hány osztályozást és hány osztályt tartalmaz? Egyszerűség 
kedvéért kétesetes osztályozásra szorítkozva:

Zérusszempontú osztályozás van: 1, megfelelő osztályok száma: 1.
Egyszempontú osztályozás van: n, megfelelő osztályok száma: 2n, 

mert pl. hőmérséklet—csapadék—szél (3 szempont) szerinti osztályozás esetén a 
meleg, hideg — esős, száraz — szeles, csendes 

osztályokat kapjuk, azaz . . . osztályozások száma : 3, osztályoké : 6 .
Kétszempontű osztályozás van : (3), megfelelő osztályok száma: 22 (3), 

ugyanis (fenti példánál maradva)
meleg-esős, meleg-száraz, hideg-esős, hideg-száraz ___( I. osztályozás)
esős-szeles, esős-csendes, száraz-szeles, száraz-csendes . . ( I I .  » )
szeles-meleg, szeles-hideg, csendes-meleg, csendes-hideg (III. » )

osztályokra jutunk, azaz ekkor
osztályozás van : ( |)= t = 3. 
osztály pedig: 2 2. ( |)= 4 .3=12.

Az eljárást folytatva azt találjuk, hogy az osztályozások száma összesen : 

l+ n + (S )+  . . .+ n + l  =  2 (k)=(l +  l)n= 2 n,
k-o

az osztályoké pedig :
1+ n  . 2+(;).22+  . . .+n  . 2n l+ 1 . 2ű=2(E)2k= ( l+ 2 )n=3-tt.

k-o

Ha példánkat a háromszempontű osztályozásra is kiterjesztjük (ilyen 
csak egy van, mert 3 elemből csak egy módon választhatjuk ki valamennyit), 
nyolc »meleg-esős-szeles« mintájú osztály keletkezik, végeredményben tehát lesz

1 + 3 +  3 + 1 =  8= 2 3 osztályozásunk és 
l+ 6 + 1 2 + 8 = 2 7 = 3 3 osztályunk, egyezésben a képletekkel.

*

A statisztikai módszerekkel dolgozó tudományokban döntő fontosságuk 
van az osztályozások ama fajtájának, amely »fo k o za tm eg á lla p ítá s« névvel jelöl
hető meg.

Matematikailag egy számsokaság elemeinek sorszámmal ellátott osztá
lyokba sorozásáról van szó, olymódon, hogy xs, xk-val jelölve az z-edik, illetve 
k-adik fokozat tetszőleges elemét,

Xi<xk, valahányszor i<k.
(»Tökéletlen« osztályozás esetén ha tárraesés kapcsán egyenlőség is előfordulhat.)

Számpársokáságokra kettős sorszámú fokozatok állapíthatók meg, ami 
lényegileg két fokozatfelvételt jelent; egyik a számpárok első tagjaira vonat
kozik, másik a második tagokra. A gondolat kiterjeszthető olyan sokaságokra is, 
amelyeknek elemei n-tagú számcsoportok (n-méretű fokozatok!). v

A fo ko za th a tá ro k  kérdésének általános tárgyalása olyan halmazelméleti 
fejtegetéseket igényel, amelyekre itt nem vállalkozhatunk. Elég legyen annyi, 
hogy a meteorológiában előforduló fokozatrendszereknél a határok kitűzésének 
elvi akadálya általában nincsen.

Sok esetben célszerűségi okokból nem a fokozathatárokat, hanem az ú. n. 
m in ő s íté s i  ér tékh a tá ro ka t adjuk meg, amelyeknek mibenléte következőkből 
világlik k i:

Minden mérés (észlelés) csak korlátolt pontossággal eszközölhető ; ezt 
sem szoktuk végsőkig kihasználni, mert gyakorlati szempontból elegendő pl. a 
hőmérsékleti adatok 0-1 C° pontossággal való feljegyzése. Az amúgyis meg
állapíthatatlan valódi értéket tehát valamilyen kerekítési elv alapján m i t iő -

2
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s ttési«  értékkel pótoljuk és a minősítési értékhatárok az illető fokozatban lehet
séges legkisebb és legnagyobb minősítési értékek lesznek:

P éld a .  A Takács-féle napsütési táblázat
6 -os fokozatának felső minősítési határa 6-4 óra
7-es » alsó » » 6-5 »
7-es » felső » » 7-4 »
5-as » alsó » » 7-5 »

A 7-es fokozat tényleges határaira nézve a p r io r i  csak azt mondhatjuk, 
hogy 6-4 és 6*5, illetve 7*4 és 7*5 ó. között vannak. Ha azonban ismeretes, hogy 
az eredeti észleletek milyen pontossággal történtek, továbbá milyen elv szerint 
alakíttattak »•<*« végű számokká, akkor — a tényleges fokozathatárok pontosan 
kitűzhetők.

A fokozathatárok rögzítése hovatartozási kérdések vizsgálatához, valamint 
a fokozatrendszerekkel kapcsolatos műveletek egy részének elvégzéséhez nél
külözhetetlen. Elvileg a rögzítés elintézettnek vehető, ha megadunk egy monoton 
növő

ü0, 1̂» • • *>
sorozatot s ezeknek tagjait nevezzük ki határoknak (a k -adik fokozat alsó 
határa: i/k l, felső határa : u k). Természetesen u 0 nem lehet nagyobb, u a pedig 
nem lehet kisebb a sokaság alsó, illetve felső határánál.

Akármi legyen azonban a fokozatfelvétel célja, az ö tle tszerűen  alkotott 
»u-sorozatok« (ilyenekkel sajnos, a meteorológiában is találkozunk !) rend
szerint hasznavehetetlenek, miért is ragaszkodnunk kell ahhoz, hogy csakis 
pontosan meghatározott képzési elvvel bíró, gyakorlati beválás szempontjából is 
felülvizsgált fokozatrendszerek alkalmaztassanak

Fentieket elfogadva, az u-sorozat képzésére két lehetőség van :
(1) A sokaság elemeitől lényegileg függ e tlen ü l, megállapodunk bizonyos 

matematikailag jól kezelhető sorozatképzési törvényben, amire leg
egyszerűbb s egyben leggyakoribb példa az egyenlő osztályközös 
fokozatbeosztás.

(2) Megállapítjuk a sokaságnak vagy célszerűen kiszemelt részének (alap
sokaság !) bizonyos statisztikai jellemzőit (számtani vagy egyéb közép
érték ; médián, tercilisek, kvartilisok vagy más osztóértékek ; módus, 
valamilyen szórási mérték stb.) és ezekből alkotjuk, illetve számítjuk 
a’ fokozathatárokat. Mivel utóbbiak most a tényleg előfordult ész
leletek függvényei, a fokozatmegállapítás vázolt módját a sokaság 
elemeitől fü g g ő n ek  mondjuk.

Finomabb vizsgálatok, amelyekben az elemek fokozaton belüli elhelyez
kedésére is figyelemmel vagyunk és alfokozatok felvételének vagy fokozat
módosításnak lehetőségét biztosítani kívánjuk — független fokozatmegálla
pítást szem előtt tartva — az u-sorozat érte lm ező -fü g g vén n ye l  való megadását 
igénylik.

Megadunk tehát egy célszerűen választott, monoton növő f ( x )  függvényt 
és az u-sorozatot az

u0= f(0 ), ux= f(l), . . . ,  u~f(i), ...., uQ=f(n) 
egyenlőségekkel adjuk meg, úgyhogy a fokozathatárok kiszámítása abban áll, 
hogy a nem-negatív egészszámokat rendre behelyettesítjük f ( x )  kifejezésébe.

Ha az u, 1=f(i—1) és Ui=f(i) határolta f-edik fokozatot k  számú alfoko- 
zatra akarjuk bontani, v0, vv  v2, . . . ,  vk.j, vk határokkal, akkor — tekintve, 
hogy Vô U í.j, vk= u ; már megvannak — nincs más dolgunk, mint kiszámítani 
az f(i—1+ r), f(i—1+ 1 ), . f(i—1+ t ) [ha tetszik: f(i—|)J függvény- 
értékeket ; az első vx-et, a második v2-t, . . . ,  az utolsó vk.1-et szolgáltatja.
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Gyakorlatban háromfajta értelmező-függvénynek van különös fontossága :
(1) Az elsőfokú, f ( x ) = a x - \ - b  alakú racionális egészfüggvénynek, amely 

egyen lő  o sz tá lykö zö s  beosztást ad, u0= b  k e z d ő p o n tta l1 és d=a (=const.) 
/ okozatszélességgel.

(2) A másodfokú, f ‘( x j ~ a x 2 jt - b x + c  alakú racionális egészfüggvénynek, 
amely egyen letesen  tágu ló  (szűkülő) fokozatokra vezet, u0= c  kezd ő 
p o n tta l, dj^a+b kezdőszélességgel és [f(i+ l)—f(i)]—[f(i)—f(i—1)J=

: f(i—l)+f(i +  l)—2f(i), azaz a [(i—l)2+(i +  l)2—2 i2] +  b[(i.—l)+ ( i- f l)—2 i]= 2a 
(=  const.) lépcsőkülönbözöttel, amelynek neve jelen vonatkozásban : tá g u lá s -  
m u ta tó . A fokozatszélességek tehát:

d!=a+b, d2=3a-fb, . . . ,  du=(2n—l)a+b.
Ha a  (tehát a tágulásmutató is) negatív, akkor a fokozatrendszer 
szűkülő.

(3) Az f ( x j ^ a b x+ c  alakú, á lla n d ó  v is zo n y ú  fokozatrendszert szolgáltató, 
exponenciális függvénynek. Most uo=f(0)=a-f-c a kezd ő p o n t, <\x—  
= f(l)—f(0 )=a(b—1) a kezdőszélesség  és

W h l ^ a l b J ^ )  (_  const)
f(i)—f(i— 1) a(lv—b'1) '

a tá g u lá s i v is z o n y  szá m .
A fokozatszélességek: d!=a(b—1), d2=a(b—l)b, . . ., dn=  

=  a(b—l)bn l; ha b<l ,  akkor a fokozatrendszer szűkülő.
Je g yze t. Minthogy az értelmező-függvény monoton növő voltához ragasz

kodunk, természetesen sem az (1), sem a (2) vagy (3) alatti f ( x )  nem lehet 
te ljesen  tetszőleges. A megfelelő egyenlőtlenségi kikötések :

(1) ax+b típusú függvény esetén: a> 0
(2 ) ax2+ b x + c  típusú függvény esetén : 2 ax+ b > 0 , ha 0 <^x<n, ahonnan, 

az a > —2b-, b> 0  kettős feltétel adódik.
(3) ab*+c típusú függvény esetén : (a lognat b)bx> 0 , ha 0 < x < n ,  aminek 

matematikai taglalása arra vezet, hogy vagy pozitív a - t és 1-nél 
nagyobb b -i vagy negatív a - t és a 0 . .  .7 köz belsejébe eső b-1 kell 
választani.

Goulden ajánlja, hogy I. a kezdőfokozat alsó határa valamivel kisebb, 
az utolsó fokozat felső határa pedig valamivel nagyobb legyen, mint az osztá
lyozandó sokaság alsó, illetve felső határa; II. az egyes fokozatokba páratlan
számú minősítési érték kerüljön, ami (egyenletes beosztásnál) avval.jár, hogy a 
legkisebb minősítési egység p á ra tla n  többesét kell d  gyanánt választani. Nem 
mindig lehet, illetve célszerű e tanácsokat betartani, de mindenesetre meg
szívlelendők — kivált, ha súlyt helyezünk rá, hogy határraesés ne legyen és 
az osztályközepek ne tartalmazzanak a szükségesnél több tizedest.

P é ld á k :
a )  A dolgozatunk elején tárgyalt n a p sü té s i fokozatfelvételben a kezdő

fokozat alsó határa elvileg bármely 0-5-nél nem nagyobb, felső határa bármely 
7-4-nél nem kisebb, de 7-5-et meg nem haladó u a óraérték lehet. Hasonló meg
állapítás tehető a. többi fokozatra és ha (ennek figyelembevételével) az »««- 
sorozatot rögzítettük, még mindig végtelen lehetőség marad f ( x ) ~ re, hiszen 
végtelen sok függvény van, amely (amellett, hogy monoton növő) a 0 , 1 , . . . ,n 
helyen előírt értékeket vesz fel.

A matematikai kezelhetőség érdekében állapodjunk meg abban, hogy a 
fokozathatárok (alsó határ esetén lefelé, felsőnél felfelé) 0-05-dal térjenek el a 
megfelelő minősítési értékhatártól, amikor is az »««-sorozat a 0-45, 1*45, 2*45 
. . . ,  11*45 számtani haladvánnyal azonos.

2*
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Most már logikus, hogy f ( x )  gyanánt ama (1) típusú függvényt vegyük, 
amelyre nézve f(0)=0-45, f( 1 )=  1 *45 stb. Ezt elfogadva az y = x + 0 ’4 5  értel
mező-függvényt kapjuk, amelynek a 2. ábrán  látható képe mellé az 
y*—f(x-j-l)—f(x) különbözeti függvény rajzát is csatoltuk. Esetünkben y*=-l.

2. ábra. — Fig. 2.

A Goulden-féle 11. elvhez nem ragaszkodtunk, aminek megvan az a hát
ránya, hogy az osztályközepek (0-95, 1-95 stb.) két tizedesre végződnek. Ezzel 
szemben jól áttekinthető fokozatrendszerünk van, egységnyi osztályközökkel, 
ami akkora előny, hogy érdemes volt érte a szóbanforgó jelentéktelen áldozatot 
meghozni.

b ) Egy kéziratos tanulmányban e sorok írója (itt nem részletezhető indo
kolással) alanti s zé lsk á lá t állította fel, amelyben X  szé lerő t (=  fokozat /-gyei 
csökkentett sorszáma), Y  pedig m / m p -ben kifejezett lökéses szélsebességet jelent. 
A 3. ábra az y értelmezőfüggvény, valamint a fokozatszélességeket adó y* és 
a tágulásmutatót képviselő y** ( =  const.) függvények menetét szemlélteti.

X 0 > 2 3 4 5 6

, Y 0 -0 -0-6 0-7-1-5 1-6 -2-6 2-7-3-9 ■ 4-0-5-4 5*5-7-1 7-2-9-0
X 7 8 9 10 11 12 13
Y 9-1-11*1 11-2-13-4! 13-5-15-9 16-0-18-6 18-7-21-5 21-6-24-6 24-7-27-9
X 14 15 16 17 . 18 19 Folytatr 

ható !Y 28-0-31-4 31-5-35-1135-2-39-0 39-1-43-1 43-2-47-4 47-5-51-9

Egyszerű számítás meggyőz, hogy amennyiben a —9-05, 0-65, 1-55, 2-65,
3-95, . . .  másodrendű számtani haladványt vesszük »««-sorozatnak és (2) típusú 
V-t kötünk ki, úgy

y = 0 ’ l x 2+ 0 ( ÍJ C —  0 0 5 ,  y*~0-2x-fÖ-7, y**=0-2



153

3. ábra. — Fig. 3-

cli+i

di

c) A (3) típusra csak egy elméleti példát közlünk. Legyen u0= 
— 1-2; számítsuk ki az »^«-sorozat három folytatólagos tagját!

= 0, d1= ,l

Megoldás: u1= u o+ d 1= 0 + í = l  ; d ^ d ^  1-2—1-2, tehát u2= í + l  *2=2-2 ; 
dg=d2. 1-2= 1-44, tehát u3=3-64.

Az értelmezőfüggvény (abx+c) következő összefüggésekből szerkeszthető 
(a+c = 0  

meg: b =1*2
|a(b—1)=1

A számítás eredménye: y=5( 1 -2X—1). Próba (pl. x=3-ra): 5(í-23—1)= 
= 5  0-728=3-64.

*
Befejezésül két dologra mutatunk rá :

. (1) A grafikus szemléltetések egy része, kivált az izogörbe-térképek
burkolt osztályozást tartalmaznak, miért is — mint dr. Takács szaktársunk egy 
megbeszélésen leszögezte — a közölt statisztikai elvek érvényesítése az ábrázo
lásokban is kívánatos.

(2) Viszonylag kis n mellett célszerű lehet a fokozatoknak nevet adni 
A nevek megválasztásában követendő szabályokat alkalmilag külön tanul
mányban állítjuk össze.

Möller István.
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Növényfejlődési megfig> eléseink a gyümölcsfákon
Országunk gyümölcstermelése mezőgazdasági termelési politikánk egyik igen 

jelentős kérdése. Gyümölcstermelésünk fejlesztése igen nagy szerepet játszik a 
lakosság helyes élelmezésében, az' ipar számára igen sok nyersanyagot szolgál
tat és' nem kis mértékben növeli kiviteli lehetőségünket is. Ahhoz, hogy gyümölcs- 
termelésünket helyesen irányítsuk, ismernünk kell mindazokat a természetes és 
jnesterséges tényezőket, amelyek a növényfejlődésre hatással vannak. Azoknak 
az adatoknak, amelyek a növény fejlődése és az időjárás közötti kapcsolatok fel
derítésére szolgálnak, az összegyűjtésével, feldolgozásával és kiértékelésével fog
lalkozik az agrometeorológia.

Most, amikor a Meteorológiai Intézet folyamatosan építi ki agrometeorológiai 
állomáshálózatát, ezzel a néhány sorral sietünk az észlelők segítségére, hogy 
íenológiai megfigyeléseiket a gyümölcsfákon helyesen és az általunk megkívánt 
szempontok szerint végezzék el.

Az agrometeorológiai Útmutatás 20 távirati kulcsban foglalja össze a gyű 
mölcsfák fejlődésére vonatkozó észleléseket. Sorba vesszük az egyes pontokat és 
részletesen kifejtjük, hogy hogyan kell értelmeznünk az egyes kulcsokban meg
adott jelenségeket.

A 01 és 02 távirati kulcsban a gyümölcsfák rügyeinek megduzzadása és szét- 
tolódása szerepel. Ez a fejlődési folyamat a tavasz előhírnöke. A rügyek elárul
ják, hogy a fa a hosszú téli pihenés után megkezdi új életét. Háromféle rügyet 
különböztetünk meg: hajtórügyet, termőrügyet ,és virágrügyet. Hajtórügyből, 
mint a neve is elárulja, az új hajtás fejlődik ki. A termőrügyből előbb virág, majd 
termés lesz. Virágrügyből virág lesz ugyan, de csakis porzós (hímvirág), termést 
sohasem hoz (kétlaki növényeken).

01. A g y ü m ö l c s f á k o n  a r ü g y e k  m e g d u z z a d t a k .  A rügyek 
megduzzadtak, de a rügypikkelyek még nem nyíltak szét. A rügy nem száraz, hanem 
rugalmas tapintású.

02. A r ü g y e k  s z é t t o l ó d t a k .  A rügypikkelyek még teljesen fedik a 
rügyet, de érintési széleiken már hézag mutatkozik (rendszerint zöld).

A zöldbimbókról és a színesbimbókról beszélünk a 03 és a 04 távirati kulcsok
ban. Vannak gyümölcsfák, ahol a levélfejlődés kezdete megelőzi a virágzást és van
nak gyümölcsfák, ahol előbb a virág nyílik ki és csak azután jelennek meg a zöld 
lomblevélkék. Például az almafánál és a körtefánál már 1—2 cm hosszú levelek 
ís vannak, amikor a fákon a virágok kinyílnak. A kajszibarack, őszibarack és 
mandulafa lombfakadás előtt virágzik.

03. A z ö l d b i m b ó k  m e g j e l e n t e k .  A bimbók felpattantak, a levélkék 
már szétváltak, de még besodródva együtt vannak.

04. A s z í n e s b i m b ó k  m e g j e l e n t e k .  A színesbimbók elsősorban 
almán és körtén figyelhetők jól meg. A virágbimbók ilyenkor még teljesen zártak, 
fehérek vagy rózsaszínűek.

A virágzás fokozatait tünteti fel a következő három távirati kulcs. A virág
zás kezdetétől a sziromhullásig terjedő idő kedvező időjárás esetén körülbelül 1 
hét, kedvezőtlen időjárás esetén 2—3 hét is lehet.

05. A v i r á g z á s  m e g k e z d ő d ö t t .  Egyes virágzatok első néhány 
virágia már kinyílott, de még mindig vannak zárt bimbók is.

06. A g y ü m ö l c s f á k  t e l j e s  v i r á g z á s b a n  v o l t a k .  A fán 
\alamennyi virág kinyílott, a legkorábban elvirágzottak szirmai kezdenek hullani.

07. A g y ü m ö l c s f á k o n  a s z i r o m h u l l á s  m e g k e z d ő d ö t t .  A 
virágok zöme elnyílott, a fa alatt sűrűn találunk lehullott szirmokat.

Az Útmutatás következő távirati kulcsaiban a tisztulások és a növekedé-
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sek szerepelnek. A tisztulások a gyümölcsre, a növekedések a hajtásokra vo
natkoznak. Ugyancsak itt jelentjük az utóvirágzást is.

08. Az e l s ő  t i s z t u l á s  m e g k e z d ő d ö t t .  A hiányosan vagy 
egyáltalán nem termékenyült gyümölcskezdemények letisztulnak a fákról.

09. Az e l s ő l e g e s  n ö v e k e d é s  b e f e j e z ő d ö t t .  A hajtás végén 
végálló rügyek, a levelek hónaljában szemek képződtek.-

10. A m á s o d i k  t i s z t u l á s  m e g k e z d ő d ö t t .  A második tisztulás
kor a túl sűrű, kevésbbé táplált vagy beteg gyümölcskezdemények letisztulnak 
(lehullanak).

11. A m á s o d l a g o s  n ö v e k e d é s  m e g k e z d ő d ö t t .  A végálló 
rügyekből, esetleg a hónaljakból, másodlagos hajtások törnek elő (Jánosnapi 
hajtások).

12. A m á s o d l a g o s  n ö v e k e d é s  b e f e j e z ő d ö t t .  A másodlagos 
növekedések'éppúgy végálló rügyekkel, fejeződnek be, mint az elsőleges növe
kedések.

13. Az u t ó v i r á g z á s  ( m á s o d v i r á g z á s )  m e g k e z d ő d ö t t .  Az 
utóvirágzás vagy másodvirágzás csak kivételesen fordul elő, bizonyos időjárási 
helyzetben (hosszú meleg ősz), vagy bizonyos kártételek (jégverés, betegség 
stb.) után.

14. A h a r m a d l a g o s  n ö v e k e d é s  m e g k e z d ő d ö t t .  Csak ked
vező időjárás esetén vagy metszett fákon fordul elő, hogy másodlagos hajtáso
kon még harmadlagos hajtások is fakadnak.

15. A h a r m a d l a g o s  n ö v e k e d é s  b e f e j e z ő d ö t t .  Éppenúgy, 
mint az elsőleges vagy másodlagos növekedés, végálló rügyekkel fejeződik be. A 
hosszanti növekedés is befejeződik a hajtásokon.

A gyümölcsérésről és a lombhullásról adnak jelentést a következő pontok. 
A lombhullással a gyümölcsfa beszünteti aktív életmőködését. A lombhullást 
megelőzi a levélelszíneződés, ezt a színváltozást az elhalt levélsejtek idézik elő. 
Lombhullás előfordulhat bármely évszakban, valamely kedvezőtlen körülmény 
következtében, például fagy, tartós szárazság, betegség stb. esetén.

16. A g y ü m ö l c s ö k  é r é s e  m e g k e z d ő d ö t t .  A gyümölcsérés meg
kezdődött, amikor néhány gyümölcs már fajára jellemző nagyságát elérte, jel
legzetes színe és illata kifejlődött, rugalmassági állapota az érettségre jellem
zővé vált.

17. A g y ü m ö l c s ö k  t e l j e s  é r é s b e n  v o l t a k .  A gyümölcs színe 
fajára jellemző, a fogyasztásra való érettségi állapotát elérte.

18. A g y ü m ö l c s f á k o n  a g y ü m ö l c s h u l l á s  m e g k e z d ő 
döt t .  A gyümölcs a termőrésztől természetes módon elválik és a fa alatt 
egészséges gyümölcsöket találunk (nem számítanak ide a féregrágás vagy egyéb 
kórokozók vagy időjárási behatások, mint szél, jégeső miatt lehullott gyümöl
csök) .

19. A l o m b h u l l á s  m e g k e z d ő d ö t t .  A levelek jellegzetes őszi szí
neződésüket elérték. A levelek a levélripacsokról leválnak, a fa alján hullott 
levél van.

20. A l o m b h u l l á s  b e f e j e z ő d ö t t .  A levelek a fákról teljesen le
tisztultak, a fák téli állapotukat mutatják.

A fentiekben részletesen leírtuk mindazokat a növényfejlődési jelenségeket, 
amelyeket az észlelőknek a gyümölcsfákon rneg kell figyelniök. Kérjük agro
meteorológiai észlelőinket, hogy a cikket alaposan tanulmányozzák át, mert ez 
egyrészt nagymértékben megkönnyíti számukra > az észlelések elvégzését, más
részt az elmondottak figyelembevételével végrehajtott észlelések esetén a Mete
orológiai Intézet is pontos adatokat kap. Zerinvári Elemérné
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A vadontermő növények agrometeorológiai megfigyelése.

Egyre több és több új állomás kapcsolódik bele agrometeorológiai állomásháló
zatunkba. A megfigyelések különféle mezőgazdasági és ipari növényekre terjednek 
ki, de megfigyeltetjük néhány jellegzetes, országosan elterjedt vadontermő növé
nyünket is. A következőkben néhány szóval rávilágítok arra, hogy miért szükséges 
vadontermő növényeink megfigyelése.

Tudjuk, hogy a kultúrnövények életére háromféle tényező van hatással: az idő
járás, a talaj és a művelés. Ha a vadontermő növényeket vizsgáljuk, akkor azt talál
juk hogy csak a talaj és az időjárás az, ami döntő módon befolyásolja az egyes 
növények fejlődését. Itt a művelés elmarad, a növény természetes fejlődését semmi
féle emberi beavatkozás nem zavarja meg. Tehát leghűbb képét az időjárás lefolyásá
nak a vadontermő növények tükrözik vissza.

Most, amikor agrometeorológiai állomásaink száma szinte napról-napra nő 
hazánk legkülönbözőbb éghajlati tájain, éppen a vadontermő növények megfigyelé
sével nagy lépéssel juthatunk közelebb ahhoz a célhoz, ami az  a g r o m e t e o r o l ó 
g i a  t u l a j d o n k é p p e n i  f e l a d a t a :  megállapítani az időjárás és a növények 
közötti kapcsolatokat, vagyis azt, hogy milyen hatással van az időjárás a növény
zetre. Vadontermő növényeinknek ezenkívül megvan az az előnyük is, hogy közülük 
jelentékeny számú az ország egész területén megtalálható, vagy legalábbis igen 
nagy területen honos. Ezáltal lehetőséget adnak arra, hogy ugyanazon növények
nek az ország különböző vidékein végzett megfigyelése által összehasonlításokat 
tehessünk a különböző éghajlati adottságaink és igen szélsőséges időjárási viszo
nyaink között.

Az észlelőknek elsősorban arra kell törekedniök, hogy lelkiismeretes és pontos 
adatokat szolgáltassanak. Természetesen ehhez ismerniök kell jól a növényeket. Ez 
azonban egymagában még nem elegendő, igen fontos, hogy az előírt növényfejlődési 
jelenségeket határozottan felismerjék és pontosan jelentsék, tehát a növények között 
»nyitott szemmel« járjanak. Szükséges, hogy a megfigyeléseket mindig ugyanazon 
a helyen és ugyanazon a kijelölt növényen végezzék. Útmutatásunk csak néhány 
országosan elterjedt és könnyen felismerhető növény megfigyelését írja elő. Az ész
lelési helyen kiválasztunk egy-egy megfigyelendő fát vagy cserjét és arról az alany
ról kérünk jelentést. A fűfélékre (lágyszárúakra) természetesen ez nem áll, itt leg
feljebb csak a lelőhelyet jelöljük meg.

Megfigyelés alá 22 különböző vadontermő fa és 12 cserje tartozik. Ezeket az 
Útmutatásba magyar és latin nevükkel vettük fel. így például: Fehér bokrétafa, zár
jelben a latin neve: Aesculus hippocastanum, vagy a cserjeféléknél: Húsos som, zár
jelben a latin neve: Cornus más. A latin nevet azért kellett feltüntetnünk, mert 
a magyar név vidékenként lehet más és más (helyi elnevezés) és így a növény faj
tájának megállapításánál zavarokat okozhat. A latin név figyelembevételével azon
ban nem lehet vitás, hogy melyik növényről van szó.

A fa- és cserjeféléknél megfigyeléseink hat fejlődési jelenségre terjednek ki:
i. Rügyfakadás megkezdődött (az első rügyek kipattantak); 2. Lombosodás megkez
dődött (általában a levelek már kisimultak, kibontakoztak, felvették jellegzetes 
alakjukat); 3. Virágzás megkezdődött (a virágok egyes helyeken már teljesen ki- 
nyílottak); 4. Gyümölcsérés megkezdődött (a gyümölcsök egyes helyeken már tel
jesen érettek); 5. Elszíneződés megkezdődött (a fa vagy cserje lombozata erősen 
vöröses vagy sárgás színben mutatkozik); 6 . Lombhullás megkezdődött ( a fák vagy 
cserjék levélzete már részben elszáradt és erősen hull).

Vegyük most vizsgálat alá az egyes jelenségeket és állapítsuk meg, hogy tulaj
donképpen mit is kell pontosan megfigyelnünk.



R ü g y f a k a d á s  alatt azt értjük, hogy a fán már több helyen a barnás színű 
pikkelyek kinyíltak, a levélkék szétváltak, de még besodródva együtt vannak.

A l o m b o s o d á s  kezdetét akkor jelentjük, amikor a fa egyes ágain (rend
szerint az ágak végén) a levelek már kibontakoztak és alakjuk annyira jellegzetes, 
hogy belőlük a fa fajtáját is már határozottan meg tudnók állapítani.

A v i r á g z á s  »megkezdődött«, amikor egyes virágzatok néhány első virágja 
vagy egyes virágok már kinyílottak, de még mindig vannak zárt bimbók is.

A g y ü m ö l c s é r é s  kezdetének azt az időpontot vesszük, amikor a fán vagy 
cserjén néhány gyümölcs, illetőleg termés már szokott nagyságát és az érésre 
jellemző színét felvette.

Az e l s z í n e z ő d é s  kezdetét akkor jegyezzük fel, amikor a fák levelei
nek zöld színe barnás, sárgás vagy vöröses színárnyalatot kezd felvenni, ezzel 
is jelezvén azt, hogy a növény rövidesen megszünteti vegetációs működését és 
téli pinenőre tér.

A l o m b h u l l á s  kezdetéről akkor adunk hírt, amikor a levelek jelleg
zetes színeződésüket elérték és közülük néhány a levélripacsokról már leválik, 
a fa alján hullott levelek vannak.

Megfigyelés alá .vontunk 43 különböző fufóiét (lágyszárút). Ezeket virág- 
zási idejük szerint csoportosítottuk. Az Ütmutatásba a fűféléket is magyar és 
latin nevükkel vettük fel.

A fűféléknél megfigyeléseinket négy fejlődési jelenségre terjesztjük ki: t. 
Levélfejlődés megkezdődött (egyes levelek már felvették jellegzetes alakjukat és 
nagyságukat); 2. Virágzás megkezdődött (a virágok egyes helyeken már telje
sen kinyíltak); 3. Gyümölcsérés (termésérés) megkezdődött (a gyümölcsök 
egyes helyeken már teljesen érettek); 4. Hervadás megkezdődött (a növény leve
leit hullatja, vagy hervad).

A l e v é l f e j l ő d é s  kezdetét akkor jelentjük, ha a növény első levelei 
már annyira kifejlődtek, hogy más fűfélék leveleitől jó! meg tudjuk különböz
tetni, általuk a növény felismerhető.

A v i r á g z á s  kezdetének idéjét épúgy állapítjuk meg, mint a fa- és 
cserjeféléknél..

A g y ü m ö l c s é r é s  kezdetének megállapításánál ugyancsak a fentebb 
elmondottakat vesszük tekintetbe.

A h e r v a d á s  kezdetéül azt az időpontot jelöljük meg, amikor a növény 
utolsó virágjai már hullatják sziromleveleiket, hervadoznak.

Minden agrometeorológiai állomásról hetenként egyszer táviratban és 
havonként egyszer összefoglaló »havi jelentés«-ben kapjuk a jelentéseket a 
vadontermő növényekről is. A táviratban csak az Ütmutatásban előírt jelensé
gekről adhat hírt az észlelő, a havi jelentésben azonban egyéb, a vadontermő 
növényekre vonatkozó megfigyeléseit is közölheti.

Megemlítek néhány példát az 1950 áprilisi havi jelentésekből, amiből máris 
láthatjuk, hogy vidékenként az egyes növények virágzási ideje mennyivel 
tolódik el.

Fehér bokrétafa (Aesculus hippocastanum) virágzása megkezdődött:
\

Kecskeméten április 22-én,
Somogyváron „ 23-án,
Erdőtagyoson „ 25-én,
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Orgona (Syringa vulgaris) virágzása megkezdődött:

Kompolton
Kecskeméten
Erdőtagyoson
Somogyváron

április 20-án,
„ 21-én,
„ 23-án,
„ 23-án.

Ezen csekélyszámú adat még nem mutat reális képet a virágzási időnek 
vidékenkénti eltolódásáról, mert ahhoz még nagyon kevés. Ha majd jövő év 
végén 100 és az ötéves terv végén 400 agrometeorológiai állomásunk lesz és 
növényeink hetenkénti fejlődésének térképrevetítése már megtörténik, akkor vilá
gosabban fogjuk látni, hogy milyen összefüggés van az időjárás és a növény
zet fejlődése között.

A vadontermő növények megfigyelése csak eszköz az agrometeorológiai 
kutatás területén, azonban éppen ezeket a megfigyeléseket tudjuk legjobban 
hasznosítani termesztett növényeink és az időjárás közötti Tcapcsolatok fel
derítésére. ,

Kérjük észlelőinket, hogy gondos és lelkiismeretes megfigyeléseikkel támo
gassák az Agrometeorológiai Osztály munkáját.

Szőke Klára

Egzakt tudomány-e a meteorológia? A
természettudományban szokásos, felosztás 
szerint egzakt tudományoknak nevezik 
azokat, amelyek eredményeiket matematikai 
alakban kifejezni és matematikai levezeté
sekkel igazolni tudják. Az-egzakt tudomá
nyok mintaképe a fizika, amely két nagy 
részre tagozódik: a kísérleti fizika szám
szerűen állapítja meg a jelenségek lefolyá
sát és összefüggéseit, az elméleti fizika 
pedig matematikai eszközök segítségével 
indokolja és sokszor előre megjósolja 
ezeket a jelenségeket. Természetesen a geo
fizika is egzakt tudomány és a meteoroló
gia, mint a geofizikának egyik legfejlet
tebb része, szintén az egzakt tudományok 
prototípusának tekinthető. Egzakt jellege 
nemcsak abból áll, hogy összes észleléseit 
számokban fejezi ki, hanem abban is, hogy 
a légköri jelenségeket okozatilag magya
rázza és egy különleges ága, a dynamikus 
meteorológia, ezeket a magyarázatokat ma
tematikai módszerek segítségével szolgál
tatja.

Ilyen körülmények között meglepetést 
keltett bennünk a Weather című folyóirat 
1949 márciusi számának bevezető cikke, 
amelyben a lap szerkesztősége arra az 
álláspontra helyezkedik, hogy a meteoro
lógia nem egzakt, hanem »megfigyelő« tu
domány volna. Természetesen ezen az ala
pon a fizika többi ágainak egzakt voltát 
is tagadni kellene, mert a fizika összes 
többi ágai is megfigyelnek, sőt nagy több

ségük kísérletezik is. Pedig a megfigyelés, 
valamint a kísérletezés igenis egzakt lehet, 
illetőleg az igazán értékes megfigyelések 
és igazán értékes kísérletek csakis azok, 
amelyek a fenti értelemben egzakt jelle
gűek, vagyis egyrészt számokban kifejez
hető eredményt adnak, másrészt pedig az 
eredményeik matematikai dedukció segít
ségével is alátámaszthatók.

A magunk részéről eltévelyedésnek 
tartjuk, ha valaki ezek felett szemet huny 
és ellentétet lát a megfigyelő és az egzakt 
tudományok között. Az egzakt tudományok
kal nem a megfigyelő, hanem a tisz
tán csak leíró tudományokat kell 
szembe állítani. A meteorológia fejlő
désének első kezdetleges időszakában 
valóban csak leíró tudomány volt, azon
ban ezt az állapotot már régen túlhaladta. 
Az sem egészen helytálló megállapítás, 
amit tankönyvekben még sokszor olvasunk, 
hogy a meteorológia megfigyelő, de nem 
kísérletező tudomány. Ma már komoly kez
deteit látjuk annak a korszaknak, amely
ben a meteorológus is egyre változatosabb 
és egyre nagyobb arányú kísérleteket vé
gez. De még akkor is, ha a meteorológiá
nak egyetlen kísérlete sem volna, egzakt 
jellegét éppoly kevéssé lehetne elvitatni, 
mint ahogyan például a soha nem kísér
letező csillagászatot sem lehet az egzakt 
tudomány rangjától megfosztani.

Dr. Aujeszky László
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Az időjárás megfigyeltetése az iskolai oktatásban
— Második közlemény —

Az eddig elmondottakból kellően kitűnik, hogy az időjárás megfigyelése 
értékes és sokoldalúan felhasználható taneszköz. Hogy módszertanilag miként 
vegyük igénybe, arranézve az elmondottak szintén több ' irányelvet tartalmaz
nak. Mégis célszerűnek tartjuk, hogy néhány gyakorlati szempontot külön is 
szóvátegyiink.

I. Időjárási megfigyelések műszerekkel nem rendelkező iskolában. A tápár 
vagy tanító naponként szentel néhányperces beszélgetést az időjárásnak, vagy 
legalábbis azokon a napokon, amikor az időjárás valamilyen feltűnőbb esemé
nyének vagyunk a tanúi, illetőleg amikor pl. az előző éjszakán lejátszódott idő
járási események közvetlen benyomásai alatt állunk. Ez a beszélgetés, minthogy 
a tanulók saját érdeklődési körébe tartozik bele, az elvontabb iskolai munka 
közben, mint beiktatott üdülés szerepelhet. A tanulók mondják el saját szavaik
kal élményeiket, benyomásaikat, ezáltal kifejezőképességüket is fejlesztik és 
néhány közbevetett megjegyzéssel abba az irányba terelhetők, hogy a jelensé
gek okaira és következményeire fordítsák figyelmüket. Magasabb Tokon a fizikai 
okok keresése és magyarázata kerül túlsúlyba. A tanulók kezdettől fogva ahhoz 
szokjanak, hogy a jelenségek okát keresik és erre vonatkozó kérdéseiket a 
tanító (tanár) elé terjesszék.

Miután az időjárás folyása közben sokszor észlelhetünk meglepő, minden
napi tapasztalatainkkal ellenkező, paradox benyomást tevő jelenségeket is, azért 
a tanulók sokféle kérdést fognak feltenni, köztük nem egy olyat is, amelyre az 
átlagos természettudományi műveltségű közönség nem talál választ. A tanítónak 
tehát tájékozottnak kell lennie az időjárástan elemeiben és ügyelnie kell arra. 
hogy néhánv nagyon közkeletű téves nézetnek ne legyen a továbbterjesztője. 
Éppen ezért a kényesebb időjárási kérdésekre alább még külön kitérünk és a ma 
még csak szőkébb szakkörökben ismert helyes válaszokat is röviden vázoljuk.

A tanulókat az élmények elbeszélésén kívül még azzal is cselekvőén kap
csoljuk be az időjárás követésébe, ha az ablakhoz küldjük őket azzal a meg
bízással, írják le szabatosan az ég képét, készítsenek rajzot az érdekesebb felhő
alakokról. Szabad kilátású tanyai iskolatermekből néha az . egész környéket át 
lehet tekinteni, a vetéstáblák állapotát is számba lehet venni, stb.

Nem szabad elfelejteni azt, hogy az időjárás megfigyelése és megmagya
rázása sohasem lehet puszta öncél, hanem mindenekelőtt leszköz arra, hogy 
a többi természettudományi tantárgyakhoz vezető utat a tanulónak megkönnyítse, 
a logikus gondolatfűzésbe őt begyakorolja, továbbá a többi tantárgyakból szerzett 
tudás állandó ismétlésére és gyakorlására gazdag, változatos és érdekes alkal
makat szolgáltasson.

Ha a tanuló az időjárás alapjelenségeit már megértette, akkor látókörét foko
zatosan az ország többi vidékeire, valamint később az egész európai kontinensre 
terjeszthetjük ki. A hírlapokból és a rádióból mindig megszerezhetjük az Orsz. 
Meteorológiai Intézet legújabb jelentését, amely az elmúlt nap országos idő
járási áttekintését' és az európai időviszonyok rövid jellemzését magában 
foglalja.

Még későbbi fokon az időjárás előrejelzésére összpontosíthatjuk a figyelmün
ket. Kellően meg kell magyaráznunk, hogy használható időjelzéseket csak igen 
nagy területek légállapotának egyidejű ismeretéből lehet készíteni. A légóceán 
nagy eseményei sok százezer négyzetkilométer felett egyidejűén alakulnak ki 
és ezért az egyetlen helyen végzett megfigyelések elégtelenek ahhoz, hogy 
belőlük a mai igényeknek megfelelő időjelzéseket állíthassunk fel. Az iskolai 
megfigyelésekből nem lehet időt »jósolni«, ellenben, amikor az időváltozás már
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megindul; akkor ennek apró figyelmeztető jeleit a jó megfigyelő előbb veszi 
tudomásul, mint a közömbösek, vagy tájékozatlanok. Az ilyen időváltozási tünetek 
a tanulókat mindig nagyon érdeklik és a jövő előretudásának örömével bilincselik 
le őket. (A fontosabb és könnyebben használható időváltozási tünetek jegyzékét 
alább közöljük.)

II. Időjárási megfigyelések műszerek segítségével. Mint fentebb kifejtettük, 
az időjárás megfigyelésének/legfontosabb didaktikai gyümölcseit minden műszer 
nélkül is learathatjuk. Azonban új előnyökhöz jutunk azáltal, ha a tanulót néhány 
egyszerűbb műszer kezelésébe is belevonhatjuk, mert ezzel a megfigyelést sza- 
batcsabbá tesszük és az ifjúságnak a műszerek iránt való érdeklődését is 
kiaknázhatjuk.

A legszerényebb meteorológiai műszerfelszerelés áll egy közönséges ablak 
hőmérőből (északi ablakra helyezendő, vagy legalább olyanra, amelyre a tanítási 
órák alatt nem süt a nap!), szélirányt mutató forgó szélzászlóból, (szabadon 
álló oszlopon, vagy a. háztető kiemelkedő pontján szerelendő fel), egyszerű haj
szálas nedvességmérőből (a hőmérő mellett kell elhelyezni) és egy esőméröböl 
(vagy ennek pótlásául egy szabad helyen felállított lábasból, amelyben a víz
magasságot milliméteres vonalzóval állapítjuk meg).

A barométer nem nélkülözhetetlen eszköze a meteorológiai észleléseknek. 
Beszerzése aránylag költséges, a szokásos feliratok (szép idő, változékony, 
esős) az esetek túlnyomó többségében nem válnak be. Mindenesetre érdekli a 
tanulókat, hogy az időváltozások alkalmával a barométer néha nagy nyomás
változásokat árul el. De a légnyomás és az időjárás eseményei közt koránt 
sincsen olyan egységes és egyértelmű kapcsolat, mint azt sokan még ma is 
gondolják.

Sokkal tanulságosabbak a hőmérséklet változásainak követésére szolgáló 
maximum- és minimumhőmérők, valamint a hőmérséklet alakulását szakadatlanul 
követő hőmérsékletíró műszer. Felállításához azonban külön, redőnyös hőmérő
házikót kell építeni és beszerzési költségei meg szokták haladni a legtöbb iskola
költségvetési kereteit.

A műszerek adatait legalábbis naponta egyízben, mindig ugyanabban az 
órában keli leolvastatni. A leolvasást két-három tanulóból álló csoport végzi, 
egyikük pontos jegyzőkönyvet és lehetőleg grafikus ábrázolást vezet. A műszer- 
kezeléssel való megbízás kitüntetésnek számítson és a pontos idő betartásáért, 
a feljegyzések külső alakjáért felelősség terheli a megbízottakat.

Milyen szakos tanerők irányítsák az időmegfigyeléseket? Vitán felül áll, hogy 
ott, ahol fizikatanítás folyik, az. időmegfigyelésnek a fizikus tanár kezében kell 
letéve lennie. Amit időjárásnak hívunk, az fizikai folyamat, éspedig éppen a leg- 
nagyszabásúbb és legváltozatosabb fizikai folyamat, mellyel mindennapi életünk
ben egyáltalán találkozunk. Ezenkívül az időjárási megfigyelések legfőbb haszon
élvezője ugyancsak a fizika. Bár nem kétséges, hogy ezek sok más tantárgy 
szempontjából is hasznosak, de a fizika fogalmainak és szabatos gondolkodás
módjának elsajátításához az időjárás jólismert és kedvelt jelenségeinek elem
zése oly kitűnő lehetőséget nyit meg, amelyet fizikus tanár nem engedhet ki a 
kezéből.

Természetesen a fizika-tanár sem illetékes még arra, hogy minden meteoro
lógiai kérdésben véleményt mondjon. Éppen a hazai tanárképzésnek egyik kétség

telen hiánya, hogy a tanárjelöltek egyetlen féléven át sem tartoznak meteorológiai 
előadásokat hallgatni és egyetlen vizsgát sem tesznek meteorológiából. Ez két
ségtelenül még annak az időnek az emléke, amikor egyetemeinken ilyen elő
adások még nem folytak rendszeresen, a meteorológiai ismeretek pedig nem 
játszottak olyan döntő szerepet a közlekedésükben, a technikai és gazdasági 
életben, mint ma. A repülés századában úgy véljük, nagyon indokolt és szerény
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kívánság az,-hogy a tanárképzés némi alapot nyújtson olyan kérdéseknek a 
helyes megválaszolásához, amelyeket szinte minden tanuló nekiszegez a természet
tudományi tárgyakat képviselő tanárának.

Irányelvek néhány kényesebb időjárási kérdés tárgyalásához. Ennek a rövid 
fejezetnek nem lehet célja, hogy az időjárástan elemeinek akár csak legszűkebbre 
szabott kompendiumát is magába foglalja. De nem mulaszthatjuk el, hogy röviden 
vázoljuk a helyes feleletet a tanulók néhány olyan mindennapos kérdésére, amelyre 
ma — teljesen a tanárság hibáján kívülálló, előképzési hiányok folytán — sok
szor nagyon hézagos, sőt téves válaszok hangzanak még el az iskolában.

1. Milyen magas a légkör? A légkör felső határát pontosan nem ismerjük, 
de annyit tudunk, hogy 1000 kilométer magasságban a levegőnek még jól meg
állapítható villamos- és fényjeleségei mennek végbe. (Régebbi adatokra támasz
kodó könyvekben még ma is sokszor lényegesen szerényebb magassági becslé
sekkel találkozunk).

2. Hol van Földünkön a legnagyobb meleg? Nem az Egyenlítő vidékén, 
annak ellenére, hogy ez a vidék kapja a Naptól a legnagyobb hősugárzást. 
Ugyanis a nagy hősugárzás következtében az egyenlítői övben hatalmas felhő
tömegek keletkeznek és ezek a levegő további felmelegedésének útját állják. 
Viszont a íéritőkörök külső oldalán elterülő felhőmentes szubtrópusi sivatagokban 
(különösen a Lybiai sivatagban és a kaliforniai Halálvölgyben, többezer kilométer 
távolságban az Egyenlítőtől!) beállnak a földi légkörben észlelt legmagasabb 
hőmérsékletek (másfél méter talajfeletti magasságban 58—59 C, közvetlenül a 
talaj menüén, a talaj földtani tulajdonságaitól függőleg, 60—70 C). Ennél maga
sabb hőfokot csak a légkör igen magas rétegeiben találunk (ionoszféra, 100 
km magasságtól felfelé).

3. Hol van a földi légkörben a legnagyobb hideg? Egyrészt a sarkvidéki 
magashegységekben (—80 fok körüli szélső érték a Déli Sarkföldön; ezzel 
szemben az Északi Sark aránylag enyhe, mert Földünknek ezt a sarkát nem 
magashegység, hanem tenger borítja); másrészt pedig ugyanilyen hideget talá
lunk a sztratoszférának abban a részében is,' amely az Egyenlítő felett 
fekszik. A sztratoszférában ugyanis a hőmérséklet ellenkező módon oszlik el, 
mint az alsó légkörben: a sztratoszféra aránylag legmelegebb a Föld sarkai 
felett, ellenben leghidegebb az Egyenlítő felett.

4 . Mi a sztratoszféra? A légkör több egymás felett fekvő övezetből áll. A 
legalsó övezet (troposzféra) átlagosan 10 km vastagságú; ebben találhatók az 
összes felhők, az összes élőlények és a föld összes hegységei. Jellemző tulaj
donsága, hogy porral és más idegen anyagokkal szennyeződve van, igen élénk 
függőleges légmozgásak játszódnak le benne, és hogy felfelé haladva, általában 
hidegebb levegőbe jutunk. Felette következik a sztratoszféra, jellemző tulajdon
ságai a levegő tisztasága, felhőmentesség, a függőleges légmozgások hiányzása 
és mintegy 30 km magasságig minden magasságban ugyanolyan hőmérséklet.

5. Miiyen időjárás van a sztratoszférában? A sztratoszférában nincsenek 
felhők, sohasem esik csapadék, nem képződnek zivatarok. Mindezekhez a jelen 
ségekhez ugyanis függőleges légmozgás szükséges, ami a sztratoszférában hiány
zik. A napsütés hajnaltól alkonyaiig zavartalan szabályossággal özönlik az 
égboltról. Viszont gyakoriak a sztratoszférában a vízszintes légmozgások, a 
levegő szinte állandóan viharos sebességű mozgást végez. A sztratoszférái szél
viharok hirtelen hőmérséklet- és légnyomásváltozásokkal vannak egybekötve. 
Indokolatlan tehát azt mondani, hogy a sztratoszférában-»nincsen időjárás«, bár 
az ottani időjárás nagyon különbözik attól, amit mi idelent megszoktunk.

6 . Mi az ionoszféra? Ionoszférának hívjuk a légkörnek egy még felsőbb!) 
övezetét, azért, mert ott a levegő villamos vezető (iónosult) állapotban van.
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7. Milyen magasságig tudunk felszállni a levegőbe? A repülőgép magassági 
rekordja már meghaladja a 20 kilométert. Különleges utasvivő léggömbök 20 km 
fölé, kutatóműszereket vivő utasnélküli léggömbök 35 km fölé emelkedtek. Az 
ionoszférakutatáshoz használt műszeres rakéták már megközelítik a 400 km 
magasságot és onnan hőmérsékleti, valamint légnyomási adatokat hoznak le.

8 . Milyen mesziről jön a szél? A gyenge szellő néha csak néhány száz 
méter távolságból szállítja a levegőt, többnyire a hidegebb helyek felől a mele
gebb helyek felé. A közepes és az erős szelek általában többezer km, esetleg 
tízezer km távolságból sodorják hozzánk a levegőt és égy-két nap alatt végig- 
száguldanak az egész kontinensen.

9. Mit hívunk vízpárának és miből áll a vízpára? Vízpárának (másnéven 
vízgőznek) hívjuk a légnemű halmazállapotban lévő vizet. A vízpára Láthatat
lan légnemű anyag. Nem »igen kis cseppecskékből« áll, mint sokan hiszik, 
hanem egymástól aránylag nagy távolságban lévő, különálló vízmolekulákból, 
A vízpárának még egy harmadik neve is van: légnedvesség. A levegőben min
dig és mindenütt van vízpára. Hogy mennyi van belőle, annak megmérésére 
szolgál a nedvességmérő.

10. Miből áll a felhő? Mikroszkópi kicsinységű vízcseppekből vagy ugyan
ilyen. kicsinységű jégszemecskékből, amelyek igen nagy számban lebegnek a 
levegőben. A felhő tehát nem vízpárából áll..

11. Miből és hogyan képződik a felhő? A felhő a légköri vízpárának a hal- 
mazállapotváltozása által képződik. A halmazállapotváltozást mindig a levegő 
lehűlése idézi elő. Jelentékenyebb felhőtömegek képződéséhez a levegő nagyfokú 
lehűlése szükséges. Nagy légtömegek erős lehűlései akkor következnek be, ami
kor a levegő nagyszabású emelkedő mozgásokat végez. Jelentősebb felhőképző
dések alkalmával a levegő 2—4 km-t, a nagy zivatarok felhőoszlopaiban olykor 
6—8 , esetleg 10 km-t emelkedik és minden km emelkedéskor 5—10 foknyi lehű
lést szenved. Nagyobb felhőtömegek jelenléte mindig nagyszabású emelkedő 
légmozgások jelenlétét bizonyítja.

12. Mitől oszlanak szét a felhők? Ahol a levegő leszálló mozgást végez, ott 
igen erősen felmelegszik és ettől a felhőcseppek (vagy jégszemecskék) elpáro
lognak. A nagy emelkedő mozgások a felhőknek az előidézői, a leszálló mozgá
sok a felhőknek a szétoszlatok

13. Mi a magyarázata annak, hogy a legnagyobb szélviharban egyes hegy
gerinceken mozdulatlanul nyugszanak a felhők? A levegő a szélvihar útjában 
álló hegynek az egyik oldalán felemelkedésre kényszerül, a másik oldalon ismét 
lebocsátkozik. Az emelkedő mozgás helyén a levegő lehűl és felhő képződik, a 
leszálló ágban a levegő újból felmelegszik és a felhő szétoszlik. Ezért az ilyen 
felhő a hegygerinc szélellenes oldalához van kötve és onnan nem mozdulhat el. 
A felhő persze nem áll állandóan ugyanazokból a vízcseppecskékből, mert a 
szél nagy sebességgel viszi őket magával és a szélellenes oldalon a cseppek 
azonnal elpárolognak.

14. Mennyi víz van egy felhőben? Sokkal kevesebb, mint amennyi egy órákig 
tartó kiadósabb eső egész tartama alatt kiesik belőle. Az eső keletkezését nem 
úgy kell elképzelni, hogy a felhőben már előre készen ott van az egész víz- 
mennyiség, amely az esőben le fog hullani. A felszálló légmozgás az eső egész 
tartama alatt állandóan új vízpárát szállít fel a felhőbe, odafent állandóan 
folyik a halmazállapotváltozás és ezáltal a felhő valósággal újjászületik. A fel
hőket nem változatlan anyagú tárgyaknak • kell elképzelnünk, hanem olyan 
helyeknek, ahol szakadatlan anyagkicserélődés megy végbe: a vízpárjából víz
cseppecskék vagy jégszemecskék keletkeznék, ezek egyrésze azonban a felhő 
szélein rövidesen elpárolog, vagy — az esőt adó felhőkből — kihullás útján is 
eltávozhat.
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„ 15. Hideg időben minden felhő jégszemekből áll-e? A felhők felső részei 
még nyáron is 0 foknál hidegebbek, de ez még nem jelenti azt, hogy ezek a 
felhőrészek mind jégszemekből állnak. A felhőkben a túlhülés jelensége olyan 
mértékben lép fel, mint sehol máshol a természetben. Felhőink térfogatának túl
nyomó része erősen túlhűlt vízcseppekből áll, vagyis olyan vízcseppekből, ame
lyek 0 foknál sokkal hidegebbek.

16. Mi az oka annak, hogy legtöbb felhőből nem esik eső? Az égbolton lát
ható felhőknek mintegy 90%-ából nem esik sem eső, sem másféle csapadék. 
Még nagyon fenyegetőnek látszó, sűrű felhőtömegekből is gyakran semmi csa
padék sem hull ki. Hogy ennek mi a közelebbi oka, azt csak az utóbbi másfél 
évtized repülőgépen végzett kutatásai tisztázták. Ma tudjuk, hogy csakis azok 
a felhők adnak (a gyenge szitálást meghaladó mértékben) csapadékot, ame- . 
lyekben jégszemek és túlhűlt vízcseppek együttesen vannak jelen.

17. Hogyan létesítik a »mesterséges esőt«? Az imént mondottak szerint a 
felhők túlnyomó része csakis túlhűlt vízcsepekből áll, az ilyen felhő pedig nem 
ad esőt. Ha azonban a túlhűlt felhőbe jégszemeket juttatunk, akkor a felhőben 
megindul az esőképződés. Ezt úgy oldják meg, hogy repülőgépről bizonyos 
vegyi anyagokat hintenek a felhőbe (többnyire szilárd széndioxidot, másnéven 
szénsavhó, vagy szárazjég). Ezek az anyagok a felhőben a túlhűlt cseppek 
egyrészét kifagyasztják és ezzel a csapadékhullást megindítják.

18. Mi az oka annak, hogy hegyes vidéken a csúcsokon gyakran hó esik, a 
völgyek pedig ugyanakkor esőt kapnak? Van-e valami összefüggés az eső és a 
hó keletkezése között? Fent a felhőkben még nyáron is szilárd alakban (hó 
vagy dara) indul meg a csapadékképződés. A lehulló hó és dara esés közben 
leérkezik olyan légrétegekbe, amelyek 0 foknál melegebbek, ennekfolytan víz- 
cseppekké olvad el. Ezeket a lehulló vízcseppeket nevezzük mi idelent esőnek. 
Vannak, akik azt képzelik, hogy a hó és dara nem más, mint megfagyott eső. 
Ennek éppen az ellenkezője igaz: az eső mindig hónak vagy darának a lehul
lás közben való elolvadásából keletkezik.

19. Hogyan keletkezik a jégeső? Mi az oka annak, hogy a nagy jégesők 
éppen a nyári hőhullámok csúcsfokán keletkeznek? Ha egy nagy nyári hőhullám 
végén sokkal hidegebb légtömegek özönlenek be az európai szárazföldre, akkor 
a hideg levegő előnyomulása következtében olyan nagy felhőtömegek keletkez
nek, amelyek kivételesen nagy magasságig nyúlnak fel (6 — 8 km, sőt 10 km 
magas, oszlopalakú zivatarfelhők). Ezeknek a felhőoszlopoknak a felső részeiben 
—20 é s—40° C közötti hőmérséklet van és a szokottnál sokkal nagyobb jégszemek 
keletkeznek. A nagy jégszemek lehullás közben meleg légrétegeken haladnak 
ugyan át, de nagy súlyuk miatt olyan gyorsan zuhannak, hogy földet érnek 
még mielőtt teljesen elolvadtak volna. A hozzánk lejutó jégszemek tehát a 
magasban képződött jégnek a még el nem olvadt maradványai.

20. Mi az oka annak, hogy néha nagyon száraz levegőben is képződik 
zivatar, máskor meg igen páradús levegőből sem esik eső? A levegőben mindig 
elegendő vízpára van ahhoz, hogy belőle kellő fokú emelkedő mozgás által 
felhő és eső keletkezzék. Azonban, ha az emelkedő légmozgás hiányzik, akkor 
a nagyon párás levegőből sem keletkezik csapadék.

A közeledő időváltozások legkönnyebben észlelhető előjelei.

1. A szélzászló minden irányváltozása fontos időjárási tünet. Ha a szél 
iránya jobbkéz felé fordul el (óramutatóval egyező irányváltozás), az időjárás 
rosszabbodásá valószínű. Az óramutatóval ellenkező szélváltozás gyors javulás 
jele szokott lenni.



2. Megfigyelendő, hogy a szélirány hirtelen változik-e meg (ú. n. szél
ugrás, 5—10 percen belül legalább derékszögnyi irányváltozás), avagy lassan 
fokozatosan (szélfordulás). A szélugrás az időjárás azonnali gyors megválto
zását jelenti. A lassú .szélfordulás az időjárás lassú, egy-két nap alatt végbe
menő átalakulásának az előjele szokott lenni.

3. Megfigyelendő, hogy egyenletes sebességgel fúj-e a szél, avagy lökések
ben (szélrohamokkal). A nagyon lökéses szél többnyire lehűlést hoz, még akkor 
is, ha meleg égtáj felől, pl. délnyugat felől fúj. A sírna, egyenletes sebességű 
szél rendszerint meleget hoz, de ez a melegedés gyakran csak pár óráig tart, 
mert utána szélugrás és lökéses szélvihar szokott következni.

4. Figyeljük gondosan a nyugati égboltot! Az időjárási folyamatok leg
többször (nem mindig!) nyugatról kelet felé (vagy délnyugatról északkelet felé. 
illetőleg északnyugatról délkelet felé) vándorolnak. Akinek a nyugati látóhatár 
felé nincs szabad kilátása, azt a legtöbb időváltozás meglepetésként éri. Nem 
csak az időrosszabbodások vonulnak fel többnyire nyugat felől (ú. n. viharsarok), 
hanem a javulások is onnan nyomulnak elő.

5. Ha zivatarfelhők vagy nagyobb esőfelhők vannak, az égbolton, akkor a 
talajmenti szélirány sokszor megtéveszt bennünket a felhőtömegek várható 
helyzetváltoztatása felől. Nem szabad arra számítanunk, hogy a felhőtömegek a 
talajmenti szélnek megfelelő irányban mozognak tovább! A talajmenti szél 
többnyire a felhőtömegek felé fúj, de ez korántsem jelenti, hogy a felhőtömegek 
tőlünk eltávoznak, mert magukban a felhőkben többnyire ellenkező szél van. 
Ezért magának a felhőnek a mozgását igyekezzünk megfigyelni.

6 . A barométer állása egymagában teljesen elégtelen ahhoz, hogy az idő
változások közeledését megítélhessük. Van azonban néhány kivételes eset, 
amelyben a barométer és a hőmérő együttes megfigyeléséből elég jól beváló 
következtetéseket vonhatunk le. Ha a barométer és a hőmérő egyidejűleg erősen 
emelkedik az éjszaka folyamán, az tartós jó időnek az előjele. Ha a barométer 
és a hőmérő napközben együtt és erősen süllyed, az tartós rossz időt szokott 
jelenteni.

7. A levegő páratartalmának nagy vagy kicsi voltából nem lehet arra 
következtetni, hogy lesz-e eső, vagy nem. Eső előtt a levegő páratartalma sok
szor nagyon csekély, a nedvességmérő esetleg csak 30—40%-ot mutat. A levegő 
páratartalma nem eső előtt, hanem eső után (az eső következtében) szokott 
megnövekedni. Ezért a nedvességmérő az eső közeledését nem tudja meg
mutatni.

8 . Használható ellenben a nedvességmérő arra, hogy már este megállapít
suk, legfeljebb mekkora lehet az éjszakai lehűlés. Erre szolgál a következő 
táblázat:

Legfeljebb hány fokkal száll le éjjel a 
hőmérő az esti hőmérséklet alá:

A százalékos légnedvesség 
értéke előző este:

40%
50%
60%
70%
80%
90%

100%

13
10
8
5
3
1

nem lesz éjjeli lehűlés.

Táblázatunk második rovatában lévő számjegy tulajdonképpen az ú. n. 
harmatpont-depressziót adja meg, vagyis azt, hogy estétől kezdve hány fokos 
lehűlés szükséges addig, amíg a harmat- vagy dérképződés megindul. A sza
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bály azon alapszik, hogy a harmat- vagy dérképződés mindenkor véget vet az 
éjszakai lehűlésnek. Fontos azonban tudni, hogy az éjjeli lehűlés nem minden 
éjszakán éri el a harmatpontot. Ezért a megadott számok csak a lehetséges 
maximális lehűlést jelentik, de sok olyan éjszaka van, amelyen a lehűlés ennél 
jóval csekélyebb. Ilyenek a szeles és felhó's éjjelek, valamint a túlrövid júniusi 
éjszakák.

9. A későtavaszi éjszakai fagyok (április-május) és a koraőszi éjjeli fagyok 
(szeptember-október) bekövetkezését a 8 . alatti harmatpontszabály alkalmazá
sán kívül még a következő gyanús előjelek árulják el: Bőséges eső és hideg 
szél után az égbolt kiderül és a légáramlás lecsillapodik. Az égbolt mélyen kék 
színt ölt, távoli tárgyak (erdők, hegyek, épületek) feltűnően élesen és tisztán 
látszanak, meglátjuk eredeti színeiket is, amelyek máskor kékesszürke fátyol 
mögé vannak rejtve. A napnyugta a szokottnál kevésbbé színpompás (a sárga 
és vörös színek csak gyengén vannak benne képviselve); naplemente után a 
csillagok nagyon tiszta és nyugodt fényben ragyognak.

10. Vannak jelenségek, amelyek csakis akkor képződhetnek, ha a közelben 
eső esik. ilyen a szivárvány, a mennydörgés, a villámlás. Lehetséges, hogy az 
eső később sem jut el hozzánk, de ezekből a tüneményekből bizonyos, hogy 
valahol a közelben eső volt.

11. A harmatos reggel — a közhittel ellentétben —- nem azt bizonyítja, 
hogy az idő szép lesz, hanem csak azt, hogy a megelőző éjjelen szép volt. 
A harmat hiányzása azt mutatja, hogy az éjjel második felében vagy szél, vagy 
borulás (ú. n. frontátvonulás) lépett fel. Ez gyakran időrosszabbodásnak az elő
jele, mert az első szél- és felhőátvonulást sokszor (nem mindig!) egy második 
és többnyire súlyosabb frontátvonulás követi, amely könnyen hozhat esőt is.

12. Ha délután nagy szélvihar tör ki, akkor a reákövetkező éjszakán alig 
szokott lenni éjszakai lehűlés (a hőmérséklet estétől kezdve állandó marad), 
ellenben a második éjszakán gyakran nagy lehűlés következik be.

13.. Télen a hótakaró jelenléte állandóan azzal fenyeget, hogy a legelső 
derült és szélcsendes éjszakán igen erős lehűlés alakul ki. Ha az idő huzamo
san szeles vagy borús, akkor a hideghullám várathat magára, de amíg a hó 
megvan, addig ez a veszedelem állandóan fennáll és a legközelebbi derült
csendes éjjelen a hideg nagyfokú növekedését idézi elő.

14. Hómentes téli időben —10 foknál nagyobb éjszakai hideg nem szokott 
fellépni.

15. Szép zavartalan időben a legalacsonyabb hőmérséklet nem éjfélkor áll 
be. hanem a lehűlés mindaddig folytatódik, amíg harmat (dér) vagy köd kép
ződik. ha pedig ezek egyike sem következik be, akkor a lehűlésnek csak nap
keltekor van vége: Viszont, ha erős borulás, vagy szél van, akkor a lehűlés 
már előbb megszűnhet, sőt az éjszaka folyamán felmelegedés köszönthet be.

16. A szivárvány, ha reggel látjuk, rossz előjel. Ha este látjuk, olyan eső
től ered, amely már túl van rajtunk, de természetesen lehet, hogy néhány óra 
múlva újabb eső jön. Télen a Nap olyan alacsonyan jár az égbolton, hogy 
enyhe időben napközben is láthatunk szivárványt. A nyugati égbolton meg
jelenő (délelőtti) szivárvány ekkor is rövid időn belül esőt jelent.

17. Ha mélyen kék színe van az égboltnak, akkor száraz időre vagy zápor- 
jellegű (rövid tartamú) esőkre van kilátás. Ha az ég kéksége tejfehér színre 
halványul, akkor csendes eső valószínű.

18. A Nap és Hold körül látható többszínű fényjelenségeket (udvar és 
gyűrű) gyakran (de nem mindig!) eső követi. A fehér fényudvar többnyire 
vékony ködrétegben képződik és nem jelent időváltozást.
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19. Megfigyelendő a csillagos égboltnak a zenithez közeleső része: ha a 
csillagfény feltűnően pislog, az komolyabb időváltozásnak az előjele. (A látó
határhoz közeli csillagok pislogása azonban nem rossz előjel.)

20 . Igen távoli hangok kivételesen jó hallhatósága annak köszönhető, ha 
egy hidegebb légréteg felett egy sokkal enyhébb levegő foglal helyet (ú. n. 
hőmérsékleti inverzió). Ez tavasztól őszig gyakran annak az előjele, hogy 
csendes esőzés közeledik, télen azonban tartós száraz időben is sokszor 
előfordul.

21. Ha a távoli hangok nagyon szabálytalanul, szaggatottan jutnak el 
hozzánk, az szélcsendes meleg időben zivatarveszélyt jelent.

22. Ha a nagyon nagy magsságban úszó kis fehér jégtűfelhők (Cirrusoki 
szemmellátható mozgást végeznek az égbolton, az időrosszabodásnak az 
előjele.

23. Ha egymás felett fekvő felhőrétegek egymástól nagyon különböző 
Irányban mozognak (90 fokos vagy ennél nagyobb iránykülönbség), az front
átvonulásnak a tünete és sokszor nagy csapadékot és jelentékeny hőmérséklet
változást jelent néhány órán belül. Ha a felhőrétegek mozgásában látható' kü
lönbség csak távlati csalódásból származik (a magasabban lévő felhők helyben 
nyugodni látszanak az alacsonyan lévőkhöz viszonyítva), annak nincs ilyen 
jelentősége.

24. Figyeljük meg a gyárkéményekből felszálló füstzászlót. Ha a füst nap
közben lecsapódik vagy vízszintesen szétterül, az sokszor esőnek az előjele. 
Éjjel és reggel ózonban nem jelent rossz időt.

25. Távoli rádióadások vételének tisztasága az időjárással együtt változik. 
Ha a megfigyelt adóállomás vétele aránylag tiszta és erős, akkor az illet » 
irányból nem kell időváltozást várnunk. Ha egyazon irányban fekvő két állo
más közül a távolabbi sokkal gyengébben hallatszik, mint amekkora .gyengü
lést a messzesége és az adóállomások energiakülönbsége más napokon elő szo
kott idézni, a közelebbi állomás pedig a szokott hangerővel jelentkezik, akkor 
a két állomás között egy időváltozási vonal (út n. front) fekszik. Ilyenkor 
figyelni kell, nem romlik-e meg néhány óra múlva a közelebbi állomás vétele is 
mert ez az időváltozás közeledését jelentené.

Bár ezek az időjárási szabályok mind nagy érdeklődést váltanak ki a-tanuló
ban, a tanárnak nem -szabad elmulasztania minden egyes szabály megbeszélésé
nél felhívni a tanulók figyelmét arra, .hogy a szabályok csak az esetek többségé
ben válnak be, de korántsem minden egyes esetben. Egyik szabály sem tesz lehe
tővé olyan pontos és tudományosan megalapozott időjelzéseket, mint aminőket 
a meteorológiai intézetek időjelző szolgálatai készítenek, minthogy az időjelző 
szolgálatok munkája nem abból áll, hogy ilyen formális szabályokat gépiesen 
alkalmaznak, hanem minden egyes időjelzés kidolgozása fizikai oksági követ
keztetések alapján történik, ennek elvégzéséhez pedig igen nagy földterületek 
összes egyidejű észleléseinek ismerete szükséges, ezenkívül pedig a magas lég
körből való nagyszámú megfigyelési adat, amelyekét a meteorológiai szolgálatok 
repülőfelszállások és rádióléggömbös felszállások útján szereznek meg maguknak.

Dr. Aujeszky László
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Napon, vagy árnyékban?

»Harmincnyolc fok! De napon vagy árnyékban?« Nagy melegben elég gyakran 
hallani ilyen kérdést. Felelni csak akkor tudunk rá, ha előbb egy alapvető dolgot 
tisztázunk, még pedig azt, hogy minek a hőmérsékletéről van szó. Ha a szabad leve
gőéről, (amint az az időjárással kapcsolatban előfordul) akkor már könnyű a felelet.

A szabad levegő hőmérséklete egy bizonyos területen a tárgyaktól kellő távolság
iam azonosnak vehető, tehát mindegy, hogy hol mérem, napon, vagy árnyékban. 
Csak arról kell gondoskodnom, hogy valóban a szabad levegő hőmérsékletét mér
jem meg. Áz olvasók között lesznek kételkedők, aki'k személyes tapasztalatukra 
hivatkozva akarják megcáfolni szavaimat. Való igaz az az állításuk, "hogy nekünk 
napon elviselhetetlenebb a hőség, mint árnyékban és az is, hogy a hőmérőnk, ha ki
tesszük a napra, többet mutat, mint árnyékban.

Mindezeknek á jelenségeknek közös a magyarázatuk:
A levegőt közvetlenül nem a Nap sugarai melegítik fel, hanem a talaj és a rajta 

levő tárgyak. (Lásd: időjárás 53. évf., 142. old. 1949 márc.—ápr.) A napsugarak 
ugyanis a levegőn áthaladnak anélkül, hogy lényegesen felmelegítenék. A szilárd 
testek azonban általában nem engedik át a sugarakat, hanem elnyelik őket és ettől 
felmelegednek. Ezek azután átadják melegüket a környező levegőnek. Ha a napon 
tartózkodunk, nem a levegő hőmérsékletét érezzük, hanem azt a hőmérsékletet, amire 
a napsugarak ruhánkat, bőrünket felmelegítik. Különösen szembetűnő ez a jelenség 
hűvösebb napokon, amikor a napsütésben kellemesen-érezzük magunkat, de ha ár
nyékba jutunk, rögtön összehúzzuk kabátunkat didergő tagjainkon. Ugyanez áll 
a napra kitett hőmérő esetében is. Akkor ugyanis a hőmérő azt mutatja, hogy a 
benne lévő higanyt a Nap sugarai mennyire tudják felhevíteni, de semmi esetre sem 
a levegő hőmérsékletét.

A szilárd testek sem egyformán nyelik el a -sugarakat, tehát nem egyenlően 
melegszenek fel, hanem a színük és anyagi minőségük szerint: a sötétebbek jobban, 
a világos színűek kevésbbé. (Ezért hordunk télen sötét, nyáron világos ruhát.) Erről 
könnyen meggyőződhetünk, ha a napra kitett hőmérő gömbjét fekete szövettel leta
karjuk. A fekete szövet jobban elnyeli a sugarakat, mint a fényes higanygömb. 
tehát jobban felmelegszik és végeredményben hőmérőnk magasabb értéket fog mu
tatni mint letakarás előtt.
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Mit tegyünk tehát, ha a levegő hőmérsékletét akarjuk megmérni? A hőmérőnket 
olyan helyen kell elhelyezni, ahol a Nap sugarai nem érik, de a levegő szabadon 
közlekedhet körülötte. A meteorológusok több megoldást találtak ki, amelyek közül 
a legáltalánosabban használt berendezések a következők:

Előszöris oly lécből álló házikót szerkesztettek, amelynek alja és oldalai héza
gosak, hogy a levegő szabadon haladhasson át rajta, de ügyeltek arra, hogy a nap
sugarak ellen tökéletes védelmet nyújtson a benne elhelyezett hőmérőnek. Egy hiba 
forrás még így is yan. A házikó maga is felmelegszik és emiatt felmelegszik a benne 
lévő levegő is. Ezt a zavaró hatást úgy igyekeznek csökkenteni, hogy a házikónak

Kettős tetőt készítenek és fehérre festik. A fehér festék ugyanis sokat visszaver 
a sugarakból s csak keveset nyel el, tehát csak kevéssé melegszik fel.

A másik eszköz a szellőztetett hőmérő. A hőmérőt fényes fém-pajzsok védik 
a napsugarak ellen. De ez önmagában még nem elég. Egy kis ventillátor segítségé 
vei a hőmérő higanygömbje körül élénk áramlásba hozzuk a levegőt. így a mérés 
aiatt mindig friss levegővel érintkezik a műszerünk.

Az előbb elmondottak alapján láthatjuk, hogy a levegő hőmérsékletének meg
mérése nem egyszerű feladat. Éppen ezért vigyázni kell, hogy mikép csináljuk, 
nehogy a hőmérő becsapjon bennünket. Valószínűleg ilyen hibás mérés következté
ben került a napi sajtóba az a hír, hogy tavaly nyáron Bukarestben 55 fokos hőség 
volt. (Abban az éghajlati övben, amelyben Bukarest fekszik, 55 fok szabad levegő
ben nem fordulhat elő.) A meteorológiai intézetek a fentebb leírt, vagy ahhoz ha
sonló módszerek egyikével valóban a levegő hőmérsékletét mérik s így az általuk 
kiadott adatokkal szemben felesleges a kérdés: Napon, vagy árnyékban?

Dr. Ozorai Zoltán
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Agrometeorológia

Ma már sokszor halljuk emlegetni ezt a kissé idegenül hangzó szót, hogy 
agrometeorológia. Néhány évtizeddel ezelőtt még csak néhány meteorológus és még 
ennél is kevesebb gazda törte a fejét azon, hogy miként lehetne ezt a gyakorlati 
élet szempontjából annyira szükséges és hasznos tudományágat az emberiség köz
kincsévé tenni. Közben azonban a megállíthatatlan idő tovább haladt és a tudó 
mányok hihetetlenül gyors fejlődésnek indultak. Ennek köszönhető, hogy, ma írom 
mind szélesebb rétegekben terjed ennek a tudománynak az igénylése.

Mielőtt rátérnék arra, hogy milyen messzire jutottunk el az agrometeorológiai 
kutatás területén, néhány mondatban szeretném kifejteni, hogy tulajdonképpen 
miről van szó.

A földműveléssel foglalkozó paraszt már régesrégen rájött arra, hogy az idő
járás milyen fontos tényező a terméseredmény kialakulásában. Látta azt, hogy a 
szárazság vagy a hirtelen keletkező jégeső teljesen elpusztíthatja az addig' gazdag
nak mutatkozó termést. Tapasztalta azt, hogy télen, ha nem volt hótakaró, bizony 
sokszor okozott az őszi veteményekben súlyos károkat a fagy. Az évnek úgyszólván 
minden napján aggodalommal tekintett az égre, vájjon milyen lesz az idő. Mind
ezekből a megfigyelésekből aztán levont néhány következtetést. Például azt, hogy 
a májusi eső aranyat ér; az idő a gazda; ősszel porba, tavasszal sárba vess, stb.

Ilyen és ehhez hasonló gondolatok merültek fel az egyszeríí gazdálkodó fejé
ben és ezzel tulajdonképpen meg is született az agrometeorológia. Mert mit kutat 
az agrometeorológia? Azt, hogy milyen kapcsolatok, összefüggések vannak n 
növény fejlődése, terméseredménye és az időjárás között. Hogy ezt megértsük, 
vegyünk egy egyszerű példát. Mindannyian tudjuk, hogy a tavasz közeledtének 
első hírnöke a kicsi hóvirág. Néhai még vastag hótakaró borítja be a földet, ami
kor kibontja virágát, máskor viszont hosszú ideig még a napsugár sem tudja elő
csalni. Van úgy, hogy január első felében nyílik, máskor csak március elejém 
Mi ennek az oka? Mivel a növény évről-évre ugyanazon a talajon, ugyanazon kör
nyezetben. tehát ugyanolyan feltételek között él, más oka nem lehet, mint a változó 
időjárás. Hogy/az időjárás milyen, nagy hatással van a hóvirág fejlődésére, arra 
következtethetünk abból, hogy másfél hónapos eltolódást is okozhat a virágzás 
idejében. Természetesen ez az időjárási hatás végig kíséri a növényt egész életén 
keresztül, fejlődésének minden szakaszában.

Az is természetes, hogy az időjárás nemcsak a hóvirág, hanem minden ter
mesztett növényünk fejlődésére is hasonló mértékű hatással van. Igaz, hogy kul
túrnövényeinknél az időjárási tényezőn kívül még más, szintén változó tényezők is 
nagymértékben befolyásolják a terméseredmény kialakulását, mint amilyen a talaj, 
a talaj tápértéke, művelése, maga a növény fajtája, ellenállóképessége, ápolása 
stb. Igaz azonban az is, hogy mindezek mellett az időjárás semmit sem veszít 
fontosságából.

Ha már felismertük azt, hogy összefüggés van a növény fejlődése és az idő
járás között, akkor felmerül rögtön a kérdés, hogyan tudjuk ezeket a kapcsolato
kat, törvényszerűségeket megállapítani?

. Az agrometeorológus nem áll tájékozatlanul ez előtt a kérdés előtt sem. Kétféle 
módszer is kínálkozik, amely sikerre vezethet. Az egyik módszer szerint meg- 
figyeljiik és feljegyezzük a jelenségeket, mind a növény fejlődésére, mind az idő
járásra vonatkozólag és azután a két jelenségcsoportot egybevetjük, kiértékeljük. 
Hosszú évek megfigyelési sorozatából statisztikai és egyéb matematikai módszerek
kel meg fogjuk kapni az összefüggéseket. A másik módszer abban áll, hogy mi 
magunk állítunk be kísérleteket, például a növényt mesterségesen előállított idő
járási Lakásoknak tesszük ki és így végzünk megfigyeléseket. Ezzel mintegy' irá-
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nyitjuk és meggyorsítjuk a megfigyelés alá vont folyamatokat. A két kutatási mód 
szer kiegészíti egymást, az egyik az általános törvényszerűségek, a másik inkább 
a részletkérdések tisztázására szolgál.

Az egyes növényfajták nagyon különböző igényekkel lépnek fel az időjárással 
szemben. Van olyan növény, amelynek sok nedvesség, eső kell, a másik a szárazabb 
időjárást kedveli. Van növényünk, amelyik a hőmérsékletre nagyon érzékeny, pél
dául az egyik a hűvösebb időt, a másik a túlnagy meleget nem tudja 
elviselni károsodás nélkül. Vannak ismét növények, amelyeknek sok napfény, 
hosszú megvilágítási idő kell a jó fejlődéshez. Ahány növény, annyiféle igény az 
időjárás egyes mozzanataival szemben. Az agrometeorológusok feladata ezeket az 
igényeket pontosan megállapítani, mert ha ezeket megismerjük, akkor azt is meg 
tudjuk majd mondani, hogy az ország mely részén teljesülnek a kívánt időjárási 
feltételek és így a növény mely vidéken termeszthető eredményesen.

Ugyanaz a növény fejlődésének különböző szakaszaiban más és más követel
ményekkel lép fel az időjárással szemben. Egészen más igényei vannak a növény
nek fejlődésének első, kezdeti szakaszában, mint például az érési szakaszban. Más 
az igény akkor, amikor a levélzet, lombozat fejlődik és más akkor, amikor a kemé
nyítő- vagy cukortartalmat kell növelni. Például az őszi búzának májusban eső 
kell, június második felében napfény. Ennek a feladatnak a részletes megoldása 
is az agrometeorológusokra vár és a mezőgazdaság szempontjából igen nagy jelen
tősége van, mert éppen ezeknek ismeretében fogjuk tudni a növény termesztési 
idejét a naptári évbe beállítani, vagyis megmondani azt, hogy mikor vessünk 
vagy ültessünk.

Ha az eddig elmondottakat már mind tudjuk, akkor ismereteinknek az ország 
időjárási és éghajlati adottságaival való egybevetése által mezőgazdaságunk egvik 
legfontosabb kérdésének, a t á j  t e r m  e l é s n e k  megoldását fogjuk .jelentéke
nyen előmozdítani. És- ezzel meg is adtuk az agrometeorológia végső célját. 
Végső fokon ugyanis azt kell az agrometeorológusnak megmondani, h o l  és m i t  
termeljünk, hogy a legkevesebb munkával és költséggel, a legkisebb kockázattal 
legtöbbet és legjobbat termeljük. Természetes, hogy ennek a mezőgazdaságilag 
oly rendkívül fontos kérdésnek a megoldása nem történhetik egyik napról a másikra. 
Hosszú éveknek kell eltelnie, amíg a megfelelő megfigyelési és kísérleti anyag-bir
tokában leszünk. Éppen ezért a Meteorológiai Intézet ötéves agrometeorológiai ter
vében a súlyt megfigyelő állomáshálózat kiépítésére helyezi. Öt éven belül 400 
alkalmasan kiválasztott helyen felállított agrometeorológiai állomás fogja napról- 
napra feljegyezni és a Meteorológiai Intézetnek jelenteni a pontos és részletes ada
tokat minden megfigyelés alá vont növényről.

Dr. Fáthy Ferenc.
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_______ AZ E L M Ú L T  I D Ő J Á R Á S __________ I
Frontátvonulási jegyzék Budapestről

1950. március 1—április 30.
Diary of frontal passages, Budapest, March—April, 1950.

(A  t á b lá z a t  b e o s z tá s á n a k  é s  a  h a s z n á lt  k ife je z é s e k n e k  a  r é s z le te s  i s m e r te té s e  
m e g je le n t  a z  Időjárás 194 8 . á p r il is— jú n iu s i f ü z e té b e n ,  6 8 — 7 0 . o ld .)
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A  f r o n tá t v o n u lá s  fo n to s a b b  m e te o r o ló g ia i  je le n s é g e i

Some outstanding characteristical phenomena of the 
frontal passage

M Á R C I U S

1 17 Fe l 1 15 ó rá tó l k e v é s  p r a e fr o n t. e ső
2 0 B 0 K is  zá p o reső
2 2 4 F e l 1 9  ó rá tó l p r a e fr o n t. e s ő  3 -4  m m
3  11 B 0 K is  zá p o reső
4  19 B 0 F e lh ő á tv o n u lá s
5  2 3 B 1 S zé lro h a m o k  13 m /m p
6  19 B 1 S zé lro h a m o k
7  19 B 1 S z é llö k é se k  13 m /m p
9  3 B 1 K is  zá p o reső
9  10 B 1 K is  zá p o reső
9  11 B 2 N a p p a li  le h ű lé s , n a g y  s ö té te d é s , h a v a se ső -z á p o r  1 -Q m m

10 9 F el 1 ■»■Kevés p ra e fro n t. f a g y o t t  e ső
10 13 F el 1 P r a e fr o n t . h a v a s e s ő  0-1 m m
10 15 B 1 S z é lé lé n k ü lé s
10 2 2 B 1 S z é lé lé n k ü lé s  é s  leh ű lé s
11 12 B \ 0 S z é lé lé n k ü lé s
11 2 4 F el 0 F e lh ő á tv o n u lá s , h a r m a tp o n t-e m e lk e d é s
12 1 B 0 K is  zá p o reső
12 10 B 1 S zé lro h a m o k , m a x . s e b e s s é g  15 m /m p
13 13 B 1 K is  zá p o reső
13 16 F el ' 1 K e v é s  p r a e fr o n t. e s ő  é s  f e lm e le g e d é s
14 17 B 0 K is  zá p o reső
14 19 B 0 K is  zá p o r e ső
15 11 F el 0 F e lh ő á tv o n u lá s
18 11 B 0 F e lh ő á tv o n u lá s
19 0 B 0 F e lh ő á tv o n u lá s
2 2  8 B 0 S z é lro h a m o k , p a r a d o x  fe lm e le g e d é s
2 3  8 F el 0 F e lh ő á tv o n u lá s
2 3  17 B 1 C u m u lo n im b u s  fe lh ő k , is m é t lő d ő  zá p o ro k
2 4  16 B 2 K ö z e li z iv a ta r
2 7  4 B 0 K is  fe lh ő á tv o n u lá s  é s  sz é lfo rd u lá s
27  11 B 0 S zé lu g rá s  d é lrő l é s z a k k e le tr e  é s  k e v é s  fe lh ő
2 8  17 B 0 K is  szé lro h a rn o k
31 6 F e l . 0 4  ó rá tó l k e v é s  p r a e fr o n tá lis  e ső
31 7 B 0 K is  zá p o r e ső  é s  sz é lro h a m o k

' 31 19 B 0 S zé lro h a m o k  é s  h a r m a tp o n t-s ü liy e d é s

Á P R I L I S

3  3 B 1 Z á p o reső  0 -5  m m
3  21 B 2 Z iv a ta r  10-7 m m
4  16 B 1 K is  zá p o reső
4 18 B 1 K is  zá p o reső
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Some outstanding characteristical phenomena of the 
frontal passage

4 2 2 B 1 Z á p o re ső  3 -7  m m , sz é l 10 rn /m p
6 7 B 1 F e ih ő á tv o n u lá s ,  s z é lé lé n k ü lé s
7 13 B 1 K is  zá p o r e ső , s z é lr o h a m o k , le h ű lé s ,n a r m a tp o n t-s ü lly e d é s
8 10 ' B 0 C u m u lu s -á tv o n u lá s

10 3 F el 1 K e v é s  p r a e fr o n tá lis  e ső
10 5 B 1 S z é lb e tö r é s  é sza k ró l 13 m /m p
10 18 B 1 K is  zá p o r e ső
10 19 B 1 K is  zá p o r e ső
11 3 B 0 S z é lé lé n k ü lé s
11 19 F el 1 14 ó r á tó l p r a e fr o n tá lis  e s ő  2 -3  m m
11 22 B 2 Z á p o re ső  13-0
12 2 B 1 S z é lb e tö r é s
13 13 F e l 2 2  ó rá tó l p r a e fr o n tá lis  e ső  10-3 m m
13 23 B 0 K is  z á p o r e s ő
14 4 B 0 K is  zá p o r e ső
15 6 F el 1 P r a e fr o n t . b o ru lá s , d é lrő l e s ő  2 ó r á tó l 2-2  m m
15 16 B 2 Z iv a ta r  5 -7  m m , R ó z s a d o m b o n  jé g e ső
16 10 B 0 K is  z á p o r e s ő
16 11 B 1 Z á p o r e ső  0-1 m m
16 14 B 1 Z á p o re ső  0-1 m m
16 18 B 2 H e v e s  z iv a ta r  á lla n d ó  d ö rg ésse l 2 4 -0  m m
17 1 B 1 K is  z á p o r e s ő , s z é lé lé n k ü lé s , n a g y  lé g n y o m á s -n y u g ta la n s .
18 7 F e l 0 F e lh ő á tv o n u lá s
18 15 B 0 K is  zá p o r e ső
19 21 B 2 Z iv a ta r  0 -7  m m
2 0 9 F el 1 K e v é s  p r a e fr o n tá lis  e ső
2 0 18 F el 1 K e v é s  p r a e fr o n tá lis  e ső
21 6 B 1 Z á p o re ső  0 -5  m m
21 17 B 1 K is  zá p o reső
2 2 7 B 1 K is  zá p o r e ső
22 21 B 1 S z é lr o h a m o k  8  m /m p
2 3 8 B 0 K is' z á p o reső
2 3 10 B 1 Z á p o reső  0 -4  m m , lé g n y o m á s n y u g ta la n s á g
2 3 16 B 2 Z iv a ta r  2 -9  m m
2 4 14 B 0 K is  .zá p o reső
2 4 16 B 0 K is  z á p o r e s ő
2 4 17 B 1 Z á p o r e ső  0 -4  m m
2 4 18 B 2 H e v e s  z iv a ta r  4-1 m m
2 5 7 B  ' 0 K is  zá p o reső
2 5 14 B 2 Z iv a ta r  4  0  m m
2 5 21 F e l 1 19 ó r á tó l p r a e fr o n tá lis  e s ő  0 -2  m m
2 5 2 2 B 1 S z é lb e tö r é s
2 6 3 B 1 Z á p o re ső  2 -4  m m
2 6 8 B 0 K is  zá p o reső
27 14 F el 1 8  ó r á tó l p r a e fr o n tá lis  e s ő  0 -4  m m
28 6 F el 1 0  ó r á tó l p r a e fr o n tá lis  e ső  0 -6  m m
2 8 8 B 1 S z é lé lé n k ü lé s , zá p o r e ső  0-1 m m
2 9 21 B 1 K is  zá p o reső
3 0 7 B 0 S z é lb e tö r é s



Légtömegnaptár
Budapest, 1 9 5 0 . március—április — Air mass diary

A  lé g t ö m e g  m e g n e v e z é s e  

Air mass

M ik or  
é r k e z e t t  

N a p  Ó ra

From
Day Hour

M ik or  
v o n u lt  el 

N a p  Ó ra

Until
Day Hour

T a r tó s 
sá g a , óra

Duration
hours

A  k ö v e tk e z ő  lé g 
tö m e g tő l  e lv á la s z tó  

h a tá r fe lü le t

Boundary surface (CF 
cold front, WF warm 
front, S subsidence)

*
M Á  R C 1 U  S

S a r k v id é k i h id eg aC (11. 27 . 13) 1. 17 17 F e ls ik lá s i fro n t WF
T e n g e r i m é r sé k e lt mM 1. 17 3. 11 4 2 B e tö r é s i fro n t CF
S zá ra z fö ld i m é r sé k e lt cM 3 . 11 4 . 19 3 2 » » CF
T e n g e r i m é r sé k e lt mM 4 . 19 9 . 11 112 » >> CF
S a r k v id é k i h id eg aC 9. 11 13. 16 101 F e ls ik lá s i  fro n t WF
T e n g e r i m é r sé k e lt mM 13. 16 17. 2 0 100 L e s ik ló fe lü ié t S
S z u b tr ó p u s i m e le g tw 17. 2 0 19. 0 2 8 B e tö r é s i  fro n t CF
S zá ra z fö ld i h id eg cC 19. 0 22. 8 8 0 » » CF
T e n g e r i m é r sé k e lt mM 2 2 . 8 22 . 11 3 L e s ik ló fe lü le t S
S zá ra z fö ld i h id e g cC 22 . 11 2 3 . 8 21 F e ls ik lá s i  fro n t WF
T e n g e r i m é r sé k e lt - mM 2 3 . 8 2 4 . 16 32 B e tö r é s i fro n t CF
S zá ra z fö ld i h id e g cC 2 4 . 16 26 . 22 5 4 L e s ik ló fe lü le t S
T e n g e r i h id e g mC 2 6 . 22 29 . 12 62 » S
T e n g e r i m é r sé k e lt mM 29 . 12 31 . 19 5 5 B e tö r é s i fro n t CF
S a r k v id é k i h id e g aC 3 1 . 19 (IV . 2. 9) 5 —

Á  P  R I L I S

S a r k v id é k i h id eg aC (111 .31 . 19) 2 . 9 3 3 L e s ik ló fe lü le t S
S z u b tr ó p u s i m e le g ^  tw 2. 9 4 . 21 6 0 B e tö r é s i fro n t CF
T e n g e r i m é r sé k e lt mM 4 . 21 6. 7 .34 » » CF
S a r k v id é k i h id e g aC 6 . 7 7 . 13 3 0 » » CF
S zá ra z fö ld i h id eg cC 7 . 13 8 . 19 3 0 L e s ik ló fe lü le t S
T e n g e r i e n y h e mW 8 . 19 10. 5 3 4 B e tö r é s i  fro n t CF
T en g er i m é r sé k e lt mM 10. 5 11. 22 41 » » CF
S a r k v id é k i h id eg aC 11. 2 2 12. 12 14 L e s ik ló fe lü le t S
T e n g e r i m é r sé k e lt mM 12. 12 13. 13 2 5 F e ls ik iá s i fro n t WF
S z u b tr ó p u s i tw 13. 13 17. 1 8 4 B e tö r é s i fro n t CF
S a r k v id é k i h id eg aC 17. 1 18. 3 2 6 L e s ik ló fe lü le t S
T e n g e r i m é r sé k e lt mM 18. 3 2 0 . 9 5 4 F e ls ik lá s i fr o n t WF
S z u b tr ó p u s i m e leg tw 2 0 . 9 2 2 . 16 5 5 B e tö r é s i  fro n t CF
T e n g e r i m é r sé k e lt mM 2 2 . 16 2 5 . 22 78 » » CF
S a r k v id é k i h id eg aC 2 5 . 2 2 27 . 14 4 0 F e ls ik lá s i fr o n t WF
T e n g e r i m é r sé k e lt mM 27 . 14 2 8 . 8 18 B e tö rés i fro n t CF
T e n g e r i h id e g mC 2 8 . 8 2 9 . 6 22 L e s ik ló fe lü le t S
T e n g e r i e n y h e mW 29 . 6 3 0 . 7 25 B e tö r é s i fro n t CF
S a r k v id é k i h id eg aC 3 0 . 7 3 0 . 21 14 L e s ik ló fe lü le t S
T e n g e r i m é r sé k e lt mM 3 0 . 21 (V . 3 . 11) 3 —

A z egyes levegőfajták jelenlétének tartama órákban. (Total duration of the presence 
of the different air masses, hours)

M á rciu s Á p r ilis
March April

Óra 0//o Óra o;/o
Sarkvidéki hideg űC 123 17 157 22
Szárazföldi hideg cC 155 21 3 0 4
Tengeri hideg mC 6 2 8 2 2 3
Tengeri mérsékelt mM 3 4 4 4 6 2 5 3 3 5
Tengeri meleg mW —■ — 5 9 8
Szárazföldi mérsékelt cM 3 2 4 — —
Szárazföldi meleg cW — — — —
Szubtrópusi tw 28 4 199 28
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Magyarország időjárása 1950 március és április havában

Március időjárása az átlagnál melegebb, 
igen napos és rendkívül száraz volt.

A havi középhőmérséklet 6—8°-os érté
kei a Dunántúlon 1—1.5°,  ̂ Dunán inneni 
területeken 0.5—1° többletet mutatnak az 
átlaghoz képest. A nappali íelmelegdések 
meglehetősen magasak voltak, a 18—20c 
között váltakozó maximum többnyire a hó
nap végén állott be. Az éjszakai lehűlések 
általában gyengébbek voltak, mint az át-

mítva 764.7 mm, az eltérés +3.0 mm, 
mutatva a nagynyomású léghalmazok túl
nyomó, tartós uralmát a hónap folyamán.

A csapadék mennyisége majdnem min
denütt rendkívül kevés volt, sőt nagyobb 
területeken egyáltalában nem esett gya
korlatilag számbavehető csapadék. Püspök
ladány és Szeghalom vidékén a havi ösz- 
szeg 0 mm, Heves, Szolnok, Hajdú, Bihar 
megyék majdnem teljes területén, Eszter-

Időjárási adatok — Données climatologiques
H ő m é r s é k l e t  C° 
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1 9 5 0 .  m á r c i u s

M a g y a r ó v á r 6 - 7 +  1 -5 1 8 - 0 17 . — 4 - 7 1. 1 0 o 11 3 0 — 2 6 4 1 1 6 9
K e s z t h e l y  , . 7 - 8 +  1-3 2 0 - 0 8 . — 2-1 2 . 4 0 8 2 0 — 3 3 8 4 1 6 5
P é c s  ................ 7 - 5 +  1 -6 1 9 -7 18 . — 1 -0 2 8 . 4 0 14 3 2 — 3 0 8 1 1 8 2
B u d a p e s t  . . 8-1 +  1 -8 19-1 2 9 . — 2 - 3 1. 1 0 5 11 — 3 9 3 2 195
K a lo c sa  ____ 7-6 +  1-5 19-0 29 . — 2 1 1. 5 0 9 2 6 — 2 5 4 - 5 2 0 3
M isk o lc  ____ 5-9 + 0 - 8 18-1 3 0 . — 4 -0 2 5 . 15 0 2 6 - — 3 2 3 2 2 0 8
D eb recen 6 -0 + 0 - 8 2 0 - 2 3 0 . — 7-7 1 0 . 13 0 3 9 — 3 2 3 2 2 1 7
B é k é sc s a b a  . 7-1 + 0 - 6 19-1 29. — 3-8 1 0 . 1 2 0 5 14 — 3 0 2 0 193

1 9 5 0 . á p r ilis

M a g y a ró v á r 1 0 -6 + 0 - 9 2 8 -0 2 1 . — 1-2 8 . 2 2 51 108 +  4 14 1 177
K e s z th e ly  . . 11-7 + 0 - 8 2 6-8 21 . 2 -0 2- 0 2 75 119 +  12 13 2 176
P é c s ................... 12-3 +  1 -8 27-2 21. — 2-0 9. 2 2 6 0 87 —  9 11 5 182
B u d a p e s t  . . 12-5 +  1-5 29-1 2 1 . 2 - 8 9. 0 2 9 6 171 + 4 0 16 6 178
K a lo c sa  . . . . 12-4 +  1 -6 28-7 2 2 . 1-7 2 . 0 2 5 7 106 +  3 15 3 175
M isk o lc  . . . . 1 1 -6 +  1/ 3 29-1 2 2 . — 2-4 9. 5 2 9 4 2 0 4 + 4 8 18 3 179
D e b r e c e n . . . . 12-9 + 2 * 4 3 1 -5 21 . — 4-1 11. 4 2 6 5 132 +  16 15 4 184
B é k é s c s a b a . . 13-2 +  1-9 3 1 -7 2 1 . — 1-0 11. 2 3 61 115 +  8 15 2 175

x) Áprilisban zivataros nap. — Éti Avril, nombrc de jours de r

lag, csak 1—2 napon jelentkezett komo
lyabb fagy. A minimumot, amely az or
szág legnagyobb részén —2° és —5° közé 
esett, nyugaton 1-e, keleten tO-e táján 
mérték. Debrecenben különösen erős volt 
ekkor a fagy —7.7°'-ig terjedő lehűléssel. 
Pécsett viszont mindössze —l°-ig süllyedt 
a leghidegebb napon is a hőmérséklet. 
A fagyos napok száma többnyire az átlag
nak megfelelő volt (10—15), kivéve a
Dunántúl keleti felét, ahol csak 4—5 
fagyos napot észleltek. Téli napot már 
csak Miskolc jelentett.

A légnyomás Budapesten 130 m magas
ságban 752.6 mm, a Itengerszintre átszá-

gom, Ncgrád, Borsod nagy részén 5 mm- 
nél kisebb volt a havi összeg. Csak 5—15 
mm esett Pest, Fejér, Győr, Veszprém, 
Tolna, Bács-Bodrog, Békés és Csanád me
gyékben. A 15 mm-t is meghaladó meny- 
nyiséget csak Sopron, Vas, Zala, Somogy 
és Baranya egy része kapott. A legna
gyobb havi összeget, 34 mm-t Komlóról 
jelentették. A csapadékos napok száma 
csak 2i—4 volt, csak a Dunántúl déli 
felében 6—8, de itt is kis napi mennyisé
gekkel. A csapadék egy része még hó 
alakjában esett, a havas napok száma 
1—4 volt. A párolgás meghaladta az át
lagot.



A napsütés a szárazságnak megfelelően 
bőséges volt, a 160—220 órás havi össze
gek többlete a Balatontól keletre felért az 
átlag 50%-ával. Az 1 cm2 vízszintes fe
lületre jutott sugárzás 6537 gcal volt.

Áprilisban átlag-feletti hőmérséklettel zi
vataros, csapadékos időjárás uralkodott.

A havi középhőmérséklet 11 és 13° kö
zött váltakozott, nyugaton 0.5—1.0°-kal, 
egyébként 1—2°-kal haladta meg a sokévi 
átlagot. A hajnali lehűlések általában 
gyengék voltak és még a 2-án, vagy 9. 
és 11-e között fellépő minimumok is sok 
helyen már a fagypont felett maradtak, 
bár általában —1, —3°-ot értek el. Erő
sebb, —4, —5°-os fagyot csak a talaj men
tén észleltek. Annál erősebbek voltak, kü
lönösen 20-a körül a déli felmelegedések. 
A havi maximum 27—30°-ot, Békéscsaba 
vidékén 32°-ot ért el. így a hónap első 
felében még fagyos napok fordultak elő 
(1—5), a második felében már nyárias 
hőség is fellépett. Igaz, hogy a nyári na
pok száma 25°-ot meghaladó meleggel még 
csak 2—3 voíit, de a 15—20°-os déli fel
melegedés már gyakran fordult elő.

A légnyomás Budapesten (130) 746.3 
mm, a tengerszintre átszámított érték 757.8 
mm, az eltérés —1.9 mm volt, ami az 
aránylag gyakori ciklonátvonulások követ
kezménye.

A csapadék mennyisége az országnak 
csak jelentéktelen nagyságú területein ma

A légkör hőenergiájának legalább 99%-a 
a legalsó 35 km-ben foglal helyet. A légkör 
felső rétegeire vonatkozó ismereteink olyan 
rohamosan fejlődnek, hogy a 35 km és 100 
km közé eső légrétegeket már nem is szá
mítjuk a felső légkörhöz, hanem pl. Mitra 
új nagy művében ezeket középső légköri 
tartományoknak nevezi. Az alsó légkör 
eszerint a troposzférából (»legalsó« tropo
szféra) és a felette következő első sztrato
szférából áll. Könnyű belátni, hogy a lég
kör egész hőenergia-készletének legalább 
99%-a ebben az alsó, közelítőleg 35 km 
magasságig terjedő légtömegben foglal 
helyet.

Ebben a magasságban a légnyomás ke
reken fél százaléka annak a légnyomás
nak, amely a tenger színében áll fenn. 
Következésképpen a légkör tömegének 
mintegy fél százaléka 35 km felett, 99.5 
százaléka pedig ennél alacsonyabban foglal. 
heiyet. Ha a levegő hőmérséklete minden 
magasságban ugyanannyi volna, akkor ez 
a tömegelosztás egyúttal megadná a hő- 
eucrgia függőleges megoszlását is, vagyis 
a iégkör hőenergiájából is éppen fél száza
lék esnék a 35 km-nél magasabb légréte
gekre. A valóságban azonban a iégkör 
magas szintjeiben lényegesen magasabb 
hőmérsékleteket találunk (az ionoszférá-

radí az átlag alatt, egyébként bőséges 
volt. A havi összeg általában a sokévi 
átlag és annak kétszerese közé esett. Nóg- 
rád, Abauj és Zemplén sok vidékén és a 
Közép-Tiszavidéken, amely utóbbi egyéb
ként a legszárazabb tájunk, az átlag két
szeresét, is felülmúlta. Az e havi legki
sebb csapadékmennyiség (35 mm Pörbö- 
Ivön, Tolna m.) felülmúlta a múlt havi 
legnagyobbat, míg most a legnagyobb havi 
összeg 152 mm-t tett ki. (Eesegen, Nóg 
rád m.). Sopron, Lenti, Pécs, Mohács és 
Baja környékén találunk csak átlag alatti 
mennyiséget. A csapadékos napok száma 
általában 14—18 volt, a szárazabb terüle
teken 10—13. Aránylag sok volt a zivata
ros nap, egyes vidékeken számuk- 5—6-ot 
is elért. ,A csapadék túlnyomó része ziva
taros záporesők alakjában hullott le, he- 
lyenkint jégeső kíséretében. Majdnem 
minden nap volt valahol eső az ország 
területén, csak 1-én és 30-án nem esett 
Az egyes napi mennyiség helyenkint már 
igen nagy értéket ért el, néhol az 50 mm-t 
is meghaladta. Gamáson 17-én, Rinya- 
kovácsiban 18-án volt 60 mm-es felhő
szakadás.

A napfénytartam havi összegei túl
nyomó részben átlagkörüliek voltak, csak 
a Duna-Tisza közén volt 25% - többlet. 
A nap és égsugárzás Budapesten 1 cm2 
vízszintes felületen 8256 gcal volt.

Dr. Bacsó Nándor

ban), tehát bizonyos, hogy a 35 km feletti 
szintek együttesi hőkészlete valamivel na
gyobb, mint az egész légkör hőkészletének 
fél százaléka.

Másrészt, ha a felső légszintek olyan 
melegek volnának, hogy abszolút hőmér
sékletük átlagosan kétszerese áz alsó 35 
km-beli levegő absz. hőmérsékletének 
(vagyis 500—600 absz. fok volna), akkor 
hőenergiája is kétszer akkora lenn©, vagyis 
az egész hőkészlet 1 %-át tenné ki. A való
ságban a 35 km feletti levegő túlnyomó 
részé távolról sem ilyen meleg, hiszen 35 
lem és 120 km közt bizonyosan 100 C°-on 
alul van (373 absz. fok) és csak az iono 
szféra nagyobb magasságában közelítheti 
meg az 500 absz. fokot. Ezért bizonyos, 
hogy'a 35 km feletti levegő hőenergia- 
készletét túlbecsülnők, ha az egész hőkész
let egy százalékával tennők egyenlővé.

Ezzel bebizonyítottuk azt az állításunkat, 
hogy a függőleges légoszlop első 35 
km-ében foglalt hőkészlet 1%-nál jobb pon
tossággal megközelíti a légoszlop egész 
hőkészletét. Éppen ezért a légóceán egész 
hőkészlete igen jó pontossággal meghatá
rozható anélkül, hogy az ionoszférán túli, 
ma még fel nem kutatott rétegek hőmér
sékleti adataira szükségünk volna.

Dr. Aujeszky László



A felsőbb légrétegek időjárása 
1950 március — április havában

A felsőbb légrétegek időjárási folyamatait a budapesti, bécsi, prágai, buka
resti és varsói rádiószonda-felszállások részletes elemzésének, a magassági szél
méréseknek, valamint az európai rádiószonda-felszállások adatai alapján készült 
magassági térképeknek felhasználásával írjuk le. Ez a leírás természetszerű
leg nem lehet teljes, annál is inkább, mivel a budapesti rádiószonda-felszállá- 
sck március—áprilisban még kisebb-nagyobb megszakításokkal történtek. Ezért 
elsősorban a magyar medence időjárását nagy vonalakban befolyásoló légtömegek 
megjelenését, átvonulását és jelentősebb időjárási megnyilvánulásait tartalmazza 
ez a leírás, főleg a hőmérsékleti viszonyok feltüntetésével.

Az 1. ábra két részből áll: a hőmérséklet alakulása Budapesten: a) a felsőbb 
légrétegekben, b) a talajon, összehasonlítva a 75 éves átlagokkal. Ez az össze
hasonlítás módot nyújt arra, hogy valamely időszak időjárását az átlaghoz 
képest melegnek vagy hidegnek mondjuk.

Mindenekelőtt az első ábráról azt látjuk, hogy a tavasz első két hónapja 
a taiajközeli légrétegben az átlaghoz képest túlnyomóan meleg volt, de a már
cius a tél örökségeképpen átlagon aluli hőmérséklettel kezdődött. Európa nyu
gati felében ezidőtájt hideg légtömeg helyezkedett el, amely a sarkvidékről Finn
országon és a Keleti-tengeren át lenyúlt egészen Franciaországig. Ennek a hideg 
sarkvidéki levegőnek zöme Nyugat-Európa fölött feküdt, kelet felé else'kélyesedett. 
a prágai medencében csak 1800, Budapest fölött 1000, Bukarestben pedig csak 
500 m vastag hideg párnaként fedte az talajt. Efölött enyhe délnyugati szél fújt. 
amely a Földközi-tenger középső medencéjében kialakult kisnyomású légörvény 
áramrendszeréhez tartozott.

A Nyugat-Európában fekvő hideg légtömeg és a Földközi-tenger fölött lévő 
ciklon áramrendszere voltak Európa időjárásának legfontosabb alakító tényezői a 
tavasz elején.

A földközitengeri ciklon függőleges méreteiben is nagyon kifejlődött, még a 
10 km magasságú szinten is jelentékeny légnyomási képződmény volt Euróna 
magassági térképén. Ez.a fejlett ciklon március első napjaiban délkelet felé tar
tott. Március 1-én Szardínia fölött, 2—3-án Szicília és Görögország között, 4—5-én 
a Balkán déli csúcsán, 6-án pedig elgyengülve Kis-Ázsia alatt volt. Erőteljes 
időszakában déli szelével enyhe tengeri légtömegek húzódtak fel a Földközi-ten
gerről a magyar medencébe, éles ellentétben a Nyugat-Európából elsekélyesedve 
átnyúló hideg légtömeg mellett. A meleg levegő beáramlása Kelet-Magyarorszá- 
gon enyhülést okozott. A Dunántúlra ekkor még átnyúlt a nyugateurópai hideg 
légtömeg s az enyhülés csak a magasban érvényesült. A talajon a meleg levegő 
felsiklása miatt havazás, havaseső, majd eső volt és fokozatosan itt is enyhült 
az idő.

Amíg nálunk a tavasz első meleghulláma kifejlődőben volt, az Azori-szigetek 
tájékáról átmelegedett tengeri légtömegek indultak északkelet felé. Ezek Anglián 
és Franciaországon áthaladva kelet felé szorították a Nyugat-Európában fekvő 
sarki légtömeget. Ennek zöme Magyarországtól északra vonult el. Déli nyúlvá
nyai március 5-én húzódtak el fölöttünk. Ennek hütőhatása legerősebb volt 3—4 
km között ( 1. ábra a), de a talajon fejlődésben lévő meleghullámban is vissza
esést okozott ezen a napon ( 1. ábra b).

A további melegedést azután az Azórok í§lől érkező enyhe tengeri levegő 
okozta, s március 8 -án a Dunántúlon 20°-ra emelte a déli hőmérsékletet. A fagy
pont magassága ezen a napon Budapest fölött 3 km-nél magasabbra emelkedett 
(1. ábra a). Ennek a meleghullámnak, amely az egész troposzférára kiterjedt.
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hideg sarki levegő beszivárgása vetett véget március 9-én; ez március 10-re 
az átlag alá hűtötte a talajközeli rétegek levegőjét.

Március 17-ig a rádiószonda-felszállások szüneteltek Magyarországon. Köz
ben lezajlott a talajközeli légrétegek második meleghulláma. Ennek első szaka
szában (március 10—15) dél felől enyhe tengeri levegőt kapott a magyar 
medence, amelyet az Észak-Európán viharos erővel átvonuló hideg léghullámok 
időnként mérsékeltek. Második szakaszában hatalmas arányú délnyugati lég
áramlás fejlődött ki Európa fölött, amely meleg szubtrópusi levegővel árasztotta 
el Nyugat- és Közép-Európát és a hideg levegőt a Krim és az Alduna térségébe 
szorította.

Március 17-én gyenge délkeleti szél indult meg a szabadlégkörben, amellyel 
ebből a félrevonult légtömegből hűvös levegő kezdett beszivárogni Magyar- 
országra. Jól mutatja ezt a fagypont magassága (1. ábra a), amely március 
17-ről 20-ra 500 m-rel süllyedt.

Ebben az időben Magyarországtól keletre hideg, nyugatra melegebb légtöme
gek helyezkedtek el. A légáramlás a nagyobb magasságokban is keleti volt, ezért 
általában hűlt a troposzféra egészen március 23-ig. Csupán a talajközeli 1.5 km 
magas légrétegben játszódott le közben egy kisebb melegedés (3). A nyugat
európai meleg levegőből ugyanis egy kisebb méretű légtömb a Kárpátok északi
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oldalára került s az északi szél behozta a magyar medencébe. Ennek a rövid 
ideig tartó meíegedési folyamatnak a lezajlása után a talaj közelében ismét 
csökkenni kezdett a hőmérséklet.

A nyugateurópai meleg levegő közben nagy tömegében is elszakadt szub
trópusi hazájától s lassan kelet felé húzódott. Ennek a magasban történt átvonu
lását mutatja március 25—29 között a 2 km-nél magasabb rétegek hőmérséklete.

Az elvonuló meleg levegőt a magasabb rétegekben ismét hűvös tengeri lég
tömegek váltották fel, amelveik április 4— 6 között vonultak át Magyarország

Óz 500 r n o  - OS s z i n t  a b s z o l ú t  t o p o g r á f , Q j g  

)  E g y e n lő  m a g a  s s a g o l  g o  e b é i . /

fölött s lehűlést okoztak az egész troposzférában. A troposziéra Iehűlési folya
mata alatt a sztratoszférában aránylag magas hőmérsékleteket találunk.

Április 6 után általában melegedést látunk a troposzféra 2 km-nél magasabb 
rétegeiben, amelyet csak április 14—17 között szakít meg egy kisebb lehűlés, 
egyébként az egyre fokozódó felmelegedés egészen április 22-ig tart. Ezt a nagy
arányú felmelegedési folyamatot az S—W negyedbe eső magassági szelekkel érke
zett meleg tengeri légtömegek okozták, amelyek közé időnként (április 15—18) 
hűvösebb. tengeri léghullámok ékelődtek. Ezen meíegedési időszakban hideg 
sztratoszféra feküdt Magyarország fölött.

Ennek az időköznek utolsó három napján (20, 21, 22) kisnyomású lég- 
örvény fejlődött ki a Földközi-tenger középső medencéje fölött, amelynek keleti
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oldalán erős déli széllel meleg szubtrópusi levegő árasztotta el Közép-Európát. 
Ezt a légörvényt, amely ezekben a napokban Magyarország időjárásának leg
fontosabb irányító tényezője volt, mutatja be 2 . ábránk, a nagyjából 5 km magas
ságban fekvő 500 mb nyomású szinten. Ennek az erős meleghullámnak tetőpont
ján: április 22-én 3500 m magasan volt Budapest fölött a fagypont, 1 km ma
gasságban pedig közel 20°, a talajon 28—30° meleg volt.

Ekkor azonban már megkezdődött a felsőbb légrétegekben a lehűlés (3 km 
fölött). Az alsó rétegek szokatlanul erős felmelegedése és a magasban történt 
lehűlés nagymértékben megnövelte a függélyes hőmérsékletcsökkenést a magyar 
medence fölött. Ezáltal a légkör egyensúlyi állapota bizonytalanná és záporok, 
zivatarok kifejlődésére alkalmassá vált.

A felmelegedett Közép-Európától nyugatra időközben friss, hűvös tengeri 
légtömegek jelentek meg, amelyek első hulláma 23-án érte el Nyugat-Magyar- 
országot. A bizonytalan egyenesulyú levegőben a hideg betörés 30 mm-nél több 
csapadékot adó heves záporokat és zivatarokat okozott. Ezen lehűlési időszakban 
a fagypont magassága négy nap alatt 2000 m-rel süllyedt Budapesten.

Az április hónap időjárása ezzel a nagyarányú felmelegedéssel és lehűléssel,, 
mely a tavasz első két hónapjának legfeltűnőbb időjárási folyamata volt, le is 
zárult. A hideg légtömegek gyors átvonulása után lassú melegedési folyamat 
indult meg az egész troposzférában.

Dr. Béli Béla

Agrometeorológiai újítások. Erdőtagyosi 
észlelőnk, Posztóczky Károly igen értékes 
újításokat vezetett be az agrometeoroló
giai havi jelentőíyeken. Az egyik újítása 
technikai természetű, a havi jelentések 
szerkesztésére vonatkozik. Az észlelési 
anyagot új sorrendben közli, igen jó be
osztásban és ezzel új alakot ad a most 
kifejlődő agrometeorológiai havi jelenté
seknek. Az új beosztást kisebb módosítá
sokkal az áprilisban felállított agrometeo
rológiai állomásoknál már alkalmaztuk is.

Másik újítása abban áll, hogy a havi 
jelentésben nemcsak az Útmutatásban elő
írt vadontermő növények igen pontos 
fenológiai feljegyzéseit közli, hanem kiter
jed megfigyelése valamennyi, a környéken 
feltalálható vadontermő növényre.

Különösen ez utóbbi újítást ajánljuk 
agrometeorológiai észlelőink figyelmébe, 
mert ezzel a külön megfigyelési anyaggal 
a Meteorológiai Intézet Agrometeorológiai 
Osztálya olyan értékes adatok birtokába 
jut, amelyek nagymértékben elősegítik a 
részletesebb agrometeorológiai kutatáso
kat.

Semmelweis Ignác és a meteorológia.
Semmelweis Ignác Fiilöp, a szülészet 
egykori budapesti professzora, »az anyák 
megmentője« doktori értekezésében igen 
érdekesen emlékezik meg az elektromos
ságnak zivatarokkal kapcsolatos biológiai 
hatásáról (Tractatus de Vita Plantarum. 
Dissertatio inauguralis auctore ígnatio 
Phil. Semmelweis Medicináé Doctore. Vin
dobona, Typis Caroli Ueberreuter 1844. — 
Semmelweis összegyűjtött munkái Gy'óry 
Tibor dr. összeállításában. Budapest, Ma
gyar Orvosi Könyvkiadó Társulat, 1906. 
5. oldal.)

»Nem kétséges, hogy az elektromosság 
a növények életében jelentős szerepet ját
szik. Mérsékelt befolyása a növények éle
tét, éppúgy, mint az állatokét, serkenti, 
erősebb befolyása pedig gyengíti. Innen 
magyarázható a zivatar idején az égből 
lehulló esőnek üdvös ereje. Kísérletek . bi
zonyítják, hogy az elektromosság hatása 
alatt a magvak könnyebben csíráznak, az 
ágak gyorsabban rügyeznek-« (Latinból! 
fordította: Kérdő István dr.)

Dr. Fáthy Ferenc
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A LÉGKÖRTANI FELSŐOKTATÁS KÉRDÉSEI
1 —mntrmn-lifmiir 'TTi I — H M I B H — naw— —

Meteorológusképzés a Budapesti Tudományegyetemen
Természettudományi felsőoktatásunk egyik nagy hiányossága szűnik 

meg a küszöbönálló . 1950/51. tanévben. A budapesti Tudományegyetem 
természettudományi karán megnyílik a négy évfolyamos meteorológiai 
szak, amely a meteorológiai pályára készülő hallgatóknak olyan teljes
értékű szakképzést fog adni, aminőt a Szovjetúnió és sok más állam egye
temei már régóta nyújtanak. Az egyetemi tájékoztató szerint a most folyó 
beiratkozások során az 1950/51. tané'v első felére elsőéves meteorológus- 
hallgatók kérhetik felvételüket. Örömmel üdvözöljük a meteorológiai felső- 
oktatásnak ezt a nagyoín is időszerű fejlesztését, amellyel egyetemi oktatá
sunknak egy súlyosan érzett elmaradottsága fog kiküszöbölődni.

A meteorológus szakon folyó egyetemi előadások anyagbeosztásáról 
az Időjárás következő füzeteiben részletesebben meg fogunk emlékezni.

A meteorológusi szak létesítése természetesen nem érinti azokat az 
eddig is meglévő, egyéb rendeltetésű meteorológiai előadásokat, amelyek 
az egyetemeken nem a meteorológus kutatók kiképzése céljából, hanem a 
rokontudományokkal foglalkozó hallgatók meteorológiai tájékoztatása 
érdekében folynak. Ezekre az előadásokra továbbra is az eddigi keretben, 
sőt részben az eddigit meghaladó keretben lesz szükség. Alább közöljük, 
folyóiratunk gyakorlatának megfelelően, az elmúlt tanév egyetemi 
meteorológiai előadásainak a jegyzékét. Ebben a jegyzékben még csakis a 
második csoportba tartozó kollégiumokat találunk,

Meteorológiai előadások a hazai egyetemeken
A most lezárult 1949/50. tanulmányi év második felében a hazai egyeteme

ken a következő meteorológiai kollégiumok hangzottak el:
1. A budapesti Tudományegyetem Természettudományi Karán:
Dr. Száva-Kováis József nyilv. r. tanár: Általános éghajlattan (heti 2 óra).
Dr. Száva-Kováts József nyilv. r. tanár: Európa éghajlata (2 óra).
Dr. Száva-Kováts József nyilv. r. tanár: Mikroklima (2 óra).
Dr. Száva-Kováts József nyilv. r. tanár: Légkörtani gyakorlatok (2 óra).
Dr. Aujeszky László m. tanár: Időjelzéstan (2 óra).
Dr. Aujeszky László m. tanár: Dinamikus meteorológia (1 óra).
Dr. Dobosi "Zoltán megb. előadó: Légkörtani gyakorlatok (biólógia-földrajz 

szakos hallgatók részére, műszerismeret; 1 óra).
2. A debreceni Tudományegyetem Természettudományi Karán:
Dr. Herényi Dénes rk. tanár: Általános légkörtan (2 óra).*-
Dr. Herényi Dénes rk. tanár: Légkörtani gyakorlatok (2 óra).
Dr. Herényi Dénes rk. tanár: A Föld éghajlatának áttekintése (1 óra).*
Dr. Herényi Dénes rk. tanár: A talajmenti légtér viszonyai (2 óra).
3. A Szegedi Tudományegyetem Természettudományi Karán:
Dr. Wagner Richárd magántanár: Általános légkörtan (2 óra).*
Dr. Wagner Richárd magántanár: Léíró éghajlattan (1 óra).*
Dr. Wagner Richárd magántanár: Légkörtani gyakorlatok (1 óra).
Dr. Wagner Richárd magántanár: Éghajlattani gyakorlatok (1 óra).
4. A Műszaki Egyetem soproni Erdőmérnöki és Földmérőmérnöki Karán:
Hotvay Károly nyilv. r. tanár: Éghajlattan II. rész (heti 1 óra).
* A csillaggá! jetöllt előadások egyúttal a Bölcsészettudományi Kar előadási rendjébe Í6 

beletartoznak.
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MŰSZEREK ÉS MÉRŐMÓDSZEREK *

Rádiótechnikai ismeretek.
-— Ha t o d i k  k ö z l e m é n y .  —

Elektroncsövek.

Az elektroncső felfedezése a legjelentősebb felfedezések közé számít, mert 
az elektroncső 20 év'alatt, de főleg az utolsó tíz évben szinte átalakította az 
egész technikát. Elektroncsővel mérünk, számolunk, tudunk vele apró lövedéket 
és nagy óceánjáró hajót is irányítani, — beszélünk a segítségével a szom
szédba, de már a Holdba is tudnánk, ha jöhetne válasz, —- térképet készítünk 
vele sötétben repülve az alattunk lévő terepről, nemsokára a holdhegyekről is, 
— főzünk, sütünk vele, vulkanizálunk, gyógyítunk. — Ezeket ugyan mind az 
elektromos hullámok segítségével végezzük, de az elektroncsövek nélkül rá sem 
jöttünk volna arra, hogy vannak olyan elektromos hullámok, amelyek ezekre a 
célokra felhasználhatók . . .

Tulajdonképpen mi az' alapja az elektroncsőnek? — Egy huzaldarabot, szálat 
izzítunk, abból — éppen úgy, mint a forró vízből a pára molekulái — kilép
nek az elektronok. Ezeket az elektronokat használjuk a további feladatok elvég
zésére. Az elektronok és a környező levegőnek a molekulái között hatások 
lépnének fel. Hogy a vizsgálatot és a további műveleteket egyszerűsítsük, az 
izzószálat légüres üvegburába helyezzük (benne csak egy milliomod higany
milliméter nyomású gáz!) így az elektronok sokkal szabadabban mozoghatnak, 
mert nem akadályozzák őket a gázmolekulák. De igazán mozogni csak akkor 
kezdenek majd, ha a burába beteszünk például egy kis fémlemezt. (Ez lesz az 
anódlemez, az egész elektroncső együtt, úgynevezett dióda, mert két elektródja 
van.) A fémlemezre rákötjük egy telep pozitív sarkát, az izzószálra a telep 
negatív sarkát. Elsősorban az izzószál és a lemez között feszültségkülönbség 
lesz, a két pólus kondenzátort is alkot, a kondenzátorban villamos tér lesz, meg
felelő térerősséggel.

Az teljesen mindegy, hogy a szálat mivel izzítjuk, akár gázlánggal is 
lehetne. De az üvegbúrába behelyezett izzószálat már nem is tudjuk mással 
hevíteni, mint villamos árammal, ehhez az elektromos áramot egy külön telep
ből vesszük. Ez a külön telep az úgynevezett »fätöteiep«.

Negatív töltésük miatt az elektronok a pozitív előjelű anódlemez irányába 
rohannak. Mozgásuk tényleg gyors, a sebességüket így fejezhetjük ki:

v — 600 V E km/sec
ahol v a sebesség, E az elektromos térerősség. Tehát, ha az anódlemez 
és az izzószál között, míelyeket egymástól egy cm-re helyeztünk, egy volt 
íeszültségkülönbséget létesítünk, az elektronok máris 600 km/sec sebességgel 
rohannak az anód felé.

Ha a telep sarkait felcseréljük, tehát a negatív kerül a lemezre, akkor az 
elektronok meg sem mozdulnak feléje. A negatív lemez taszítja őket.

Nézzük , meg, hogyha egy bizonyos állandó erősségű izzítás esetében az 
anódra tett feszültséget növeljük, mennyire növekszik a lemez felé rohanó illetve 
a lemezre érő elektronok száma. A számot magát nem tudjuk megolvasni, de 
ha az apódlemez és a telejp pozitív 'sarka közé egy árammérőt helyezünk, akkor 
az áramot fog mutatni és ez jellemzi majd az elektronok számát. Tudnillik az 
anódlemezre érkező elektronok az árammérőn át jutnak a telepbe. Az elektron

4
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áramlás az anód felé, a telep pozitív sarka felé történik. A szokásos beszédmód 
szerinti eflektromos áram ezzel ellenkező irányú. Az árammérőnk tehát az anód- 
lemez felé mutat áramot. A továbbiakban az elektronáramlásról már nem is 
szoktunk beszélni, csak azt mondjuk, hogy a telepből az anódlemezre megy 
az áram.

Ez az anód-áram mindig nagyobb lesz, ha a feszültséget növeljük egy 
bizonyos értékig, azután már hiába növeljük a feszültséget, az áram egyenle
tes marad.

Ha az áram változását és az általunk növelt feszültséget, az anódfeszült- 
séget merőleges koordináta-rendszerben felrajzoljuk, akkor görbe vonalat kapunk, 
amely jellemző az adott izzítás mellett arra az elektroncsőre.

A görbéből a következőket olvashatjuk ki:
1. Amikor az anódfeszültség nulla, az anódáram is nulla.
2. Amikor az anódfeszültséget kissé emeljük, anódáram alig indul. 

Nagyobb anódfeszültség alkalmazásával az anódáram már jobban 
emelkedik ugyanakkora feszültségváltozásra. Egy darabig az áram 
növekedése arányos lesz a feszültség növelésével. Később ugyan
akkora anódfeszültségváltozás mind kisebb és kisebb áramemelkedést 
mutat, majd az anódfeszültség emelése hatástalan lesz.

Az anódáram először azért nem emelkedik, mert az izzószál körül elhelyez
kedő elektronok ott igen sűrűn vannak, ők maguk nem engedik nagy negatív 
töltésükkel az újabb elektronok kilépését. A nagyobb anódfeszültség azonban 
elszippantja az összes elektronokat és ez a hatás elmarad. Később a növekedő 
anódfeszültség már az összes kivehető elektronokat elviszi. Az izzószál nem is 
tud több elektront termelni. Ekkor azt mondjuk, hogy az áram telítési áram, a 
hozzátartozó legkisebb anódfeszültség a telítési anódfeszültség.

Az áram növekedésének a feszültségtől való függését az áhamgörbe irány- 
tangensé\el lehet jellemezni, úgy mint például egy lejtőét. Ez lesz majd az 
elektroncső (dióda) úgynevezett anódmeredeksége:

SA A ea
ahol / \ j a az andódáramnak és £\ea ■ az anódfeszültségnek emelkedése.

Ha egyszer ezen az elektroncsövön kisebb, máskor nagyobb áram megy át, 
akkor úgy is mondhatjuk, hogy megváltozott a cső ellenállása. Ezt a »belső« 
ellenállást szintén kifejezhetjük:

R b=  ohm

Rb =  a cső belső, ellenállása.
A diódára érvényes törvény:

SA • Rb =  1 •
Mindezeket az adatokat csak egy bizonyos erősségű izzításra vonatkoztat

hatjuk. Ennek az állandóságát úgy biztosítjuk, hogy megadjuk, milyen feszült
ségű legyen a fűtőtelepünk, illetve megadjuk a fűtőáram nagyságát.

Már az eddig felépített elektroncsövünket, a diódát is fel tudjuk használni. 
Például tegyük diódánk anódlemezét váltóáramú hálózatunk egyik, az izzószálát 
a hálózat másik pólusára. Amikor az anódlemezen lévő pólus pozitív, az 
elektronkibocsátás, illetve az anódáram megindul. Amikor a lemez negatív, 
semmiféle áram nincsen. A dióda segítségével tehát ki tudtuk választani a pozi
tív félperiódusokat. Egy ilyen műveletet, amikor teljes változásokból csak egyes 
irányú változásokat veszünk ki, vagy használunk fel, egyenirányításnak nevezzük.



183

A diódával tehát egyeniráriyítani tudunk.
Az elektroncső további fejlődése akkor következett be, amikor az izzószál 

és az anódlemez közé egy dróthálót tettek. Ez a drótháló, a rács, vissza
tartotta az anódra futó elektronok egyrészét. Ha a rácsra az izzószálhoz képest 
kisebb pozitív feszültséget tettek, akkor a közel lévő pozitív lemez maga is von
zani kezdte az elektronokat, szintén mint anódlemez szerepelt, tehát több 
elektron indult, illetve lépett ki az izzószálból. Az elektronok mozgása meg
gyorsult, végeredményben ugyanannyi idő alatt több elektron, tehát nagyobb 
áram jelentkezett (de természetesen a rács és az izzószál között is folyik ilyen
kor áram, ez a rácsáram).

Ha ellenben a rácsra negatív feszülltséget tettek, akkor ez a feszültség 
visszatartotta az elektronokat; teljesen nem tudta az áramlásukat megszüntetni, 
mert az anód nagyobb feszültsége nagyobb vonzóerőt gyakorol rájuk, de szá
mukat mégis csökkentette, így kisebbítette az anódáramot.

A rács szerepe tehát jelentős: segítségével, egyszerűen az izzószálhoz képest 
változó előjelű és nagyságú feszültséggel, tehát gyakorlatilag munka nélkül, 
tág határok között lehet változtatni az anódáramot, amellyel már munkát is 
végeztethetünk.

A rácsfeszültségváltozás és az anódáramvá'.tozás között (állandó anódfeszült- 
séget feltételezve), szintén találunk összefüggést. Ezt ugyanúgy felrajzolhatjuk, 
mnt a dióda esetében. Beszélhetünk újfajta elektroncsövünknek, a triódának* 
meredekségéről:

A  0

S - —A  ohm (er a rácsfeszültség)
/ V a

Ugyanígy ennek az elektroncsőnek is van belsői ellenállása:

R> = Í r ohl" -
Mivel itt már rács is van, a rács hatásáról úgy is beszélhetünk, hogy kérdez
zük, mekkora az a rácsfeszültségváltozás (negatív irányban emelés), amely 
mellett bizonyos anódfeszültségnövekedés hatástalan marad (nem változik az 
anódáram)? Ez a viszonyszám, az úgynevezett áthatás, természetesen az 
elektroncső felépítésétől függ. Az áthatás (D):

° = - AA e a

A triódára érvényes a Barkhausen-féle törvény, amely szerint:
D. S. Rb — 1.

Dr. Flórián Endre.

*) Három elektróda : trióda.

—  • . . .  *

A téli vízgőztartalom jelentősége az ultra
rövid rádiósugárzás terjedése szempontjá
ból. Az irodalomban többször felbukkant az 
a vélemény, hogy az ultrarövid rádióhullá
mok terjedése szempontjából nagy hidegben 
mellékes a légkör vízgőztartalma, mert 
ilyenkor úgyis, nagyon kevés vízgőz van a 
levegőben. Ezzel szemben a helyzet az.

hogy a hatások nem a .vízgőz mennyisége
vet arányosaik, hanem a vízgőz mennyiségé
nek függőleges gradiensétől függnek, ami 
éppen a hóval fedett tájak fellett igen je
lentékeny lehet. Yerg számításokkal iga
zolta, hogy ezt a hatást még igen nagy 
sarkvidéki hidegben sem lehet elhanyagol
hatónak tekinteni. űr. A. L.

5
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i R O D A L O M ________________ I

A szovjet meteorológiai irodalom rendszeres ismertetése. A Magyar 
Meteorológiai Társaság ünnepi közgyűlése keretében tartott szakmai vita 
egyik fontos pontja azzal foglalkozott, hogy a szovjet meteorológiai iro
dalmat (amelynek ismertetésére az. Időjárás hasábjain eddig is nagy gon
dot fordítottunk) miként 1 ehetne még rendszeresebbé tenni. A vita ered
ményeképpen a közgyűlés külön munkabizottságot alakított azzal a céllal, 
hogy a szovjet meteorológiai irodalom fontosabb termékeit szabályos idő
közökben tartott klubnapokon mutathassuk be a magyar szakközönségnek. 
A határozat részleteit folyóiratunk jelen füzetének 134. oldalán találja meg 
az olvasó. Reméljük, hogy a munkabizottság működése által az eddi
ginél is teljesebb képet tudunk adni a szovjet meteorológiai művekről és 
ezzel a szovjet meteorológüsok eredményei azokhoz a szaktársainkhoz is 
könnyebben eljutnak, akiknek1 ma még nincsen meg az a nyelvkészségük, 
hogy a szovjet meteorológiai irodalmat eredetiben olvashassák.

H. G, Canneg'ieter: Was lehren uns die Wolken? Sammlung Dalp Bd. 53, 
A. Francke Ag., Bern, évszám nélkül, 127 old., 31 szövegközti ábrával és külön 
89 felhőképpel, ára 8,80 sv. fr.

A szerző évek során át a Nemzetközi Meteorológiai Szervezet főtitkára és 
később a holland meteorológiai intézet főigazgatója volt. Működése során megbecsül
hetetlen érdemeket szerzett a korszerű meteorológiai fogalmak kifejlesztése és főképp 
az aerológiai kutatás terén.,Ebben a nagyközönségnek szánt könyvében olyan han
got üt meg, amely páratlanul áll a meteorológiai népszerűsítő munkák között. 
A közérthetőség rovása nélkül, merész léptekkel vezet be a meteorológiai kutatás 
legújabb és legszebb vívmányai közé. A munka középpontjában az égbolt egyik 
leggyönyörűbb jelensége, a felhőképződés áll. De a könyv nem csak a felhőkkel 
foglalkozik, hanem a felhők megfigyeléséből származó összes fizikai tanulságoknak 
a bemutatásával. Eredeti kiadása hollandul jelent meg még 1942-ben, azonban 
a most elkészült svájci kiadás új anyagot is tartalmaz. A középeurópai viszonyokra 
való átdolgozást /. C. Thams és W. Kuhn svájci meteorológusok végezték el. Ügye
sen megválasztott fejezetcímei: I. Tartós szép idő. II. Honnan jön a szél? Időjárás 
különféle szélirányok alkalmával. III. Milyen meleg lesz nappal? Milyen hideg 
lesz éjjel? IV. A légkör függőleges szerkezete. V. Mit olvasunk ki a felhőkből a 
mostani és a jövő időjárásról? VI. Domborzati felhők. VII. Hogyan készül az 
időjelzés? A 89 felhőfénykép magában is értékes gyűjteményt alkot; különösen ki- 
cmeiendőnek tartjuk, a 17. és 18. sz. képeket, amelyek szembeszökően mutatják, 
milyen másképpen fest a Cumulus-íelhőzet a sarkvidéki és a szubtrópusi légtöme
gekben. Kár, hogy a nyomdai előállításnál ezt a két kitűnő képet ugyanannak a lap
nak az első és hátsó oldalára nyomták, miáltal lehetetlenné válik, hogy a képeket 
egymás mellett szemlélhessük. A munka végén 30* oldal terjedelmű felhőatlaszt 
találunk rövid, világos magyarázó szövegekkel.

Dr. Aujeszky László

Israel, H.: Zur biologischen Wirkungsmöglichkeil luftelektrischer Faktoren. Deutsche 
Medizinische Wochenschrift, 75, 202—205, 1950.

Bioklimatológiai tárgyú munkákban a légköri hatásokat igen gyakran vezetik vissza 
légköri .elektromos befolyásokra. Sokan hajlamosak ugyanis arra, hogy nehezen áttekint
hető jelenségeket az elektromossággá! hozzanak valamilyen kapcsolatba. Nem egyszer 
indulnak ki kellő fizikai álláp nélkül való feltevésekből, melyeket azután az egyes szer
zők egymástól átvesznek, s rajtuk építik tovább elméleteiket. Éppé" ezért nagyon örven-
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detes, hogy egy ilyen kérdésekben különösen tapasztallfc meteorológus szakszerűen' hozzá
szól e tárgyhoz és feltárja az érdeklődők előtt, hogy valójában milyen lehetőségekkel 
számolhatunk a légköri elektromos tényezők biológiai hatása szempontjából.

E gondolatokkal vezeti be de Rudder, a meteorológia ismert szakértője Israel cikkét.
A cikkíró mindenekelőtt megállapítja, hogy a meteorobiológiai hatótényező után 

való kutatás az idők folyamán mindig változó lendülettel folyt, aszerint, hogy a határ- 
tudományok területén milyen újabb felfedezések történtek. Ma ez a kérdés ismét az 
érdeklődés előterébe került az élénk vita kapcsán, melyet M. Curry közleményei váltot
tak ki. Curry tagadja a légköri villlamosság .szerepét meteorológiai hatások létrejötté
ben. Számos kutató szembefordult egyoldalú, s a hagyományokkal teljesen szakító néze
tével. Olyanok is akadnak azonban, akik a légköri elektromosság szerepének megítélé
sében bocsátkoznak túlzásokba.

Miután néhány tévedéseket tartalmazó részletet idéz az újabb irodalomból, áttér 
a légköri elektromos viszonyok rövid áttekintésere.

A légköri elektrosztatikus erőtér átlagos értéke földközelben 100—200 Volt/m. fránya 
rendszerint olyan, hogy az erővonalak, melyek definíciójuk szerint pozitívtól negativ 
irányba haladnak, a föld felé tartanak. A magasság növekedésével a térerősség gyor
san csökken: 10 km magasságban már a tál aj közein értékének kb. 1/i0-e. Ez a csökke
nés a vezetőképesség növekedésének következménye, az utóbbi viszont főkép a kozmikus 
sugárzásokra vezethető vissza.

A talaj és a levegő rádioaktív anyagai a légköri ionizációt szintén növelik. 100 km 
magasságban és azon felül a vezetőképesség a nap ultraibolya fénye következtében 
ugrásszerűen növekszik (ionastzféra).

Ha az ionoszférát úgy fogjuk fel, mint a földet körülölelő gömbkondenzátor egyik 
fegyverzetét, akkor beláthatjuk, hogy elektrosztatikus hatások kívülről csak elektro
mágneses, \ agy korpuszkuláris sugárzás nyomában képzelhetők ell, és csak akkor, 
ha azoknak elég magas frekvenciájuk, illetve áthatolóképességük van. Igen fontos ez 
annak megítéléséhez, hogy a Nap erupcióinak lehet-e légköri elektromos hatásuk.

A továbbiakban a cikk a légköri elektromos tér nívófelületeinek viselkedésével fog
lalkozik, majd az ionok vertikális mozgására vonatkozó ismereteket fejtegeti. Megemlít 
néhány időjárási jelenséget, melyek a térerősséget módosítják.

Ezeku.tán felveti a kérdést, hogy a térerősség változásai érvényesülhetnek-e zárt 
helyiségekben. Ismeretes, 'hogy egy vezető belsejében a potenciál 0. Tekintettel .arra, 
hogy az építőanyagok távolról sem érik ell a. levegő mintegy 1015 ohmot kitevő fajlagos 
ellenállását, a levegőhöz viszonyítva vezetőknek számítanak, s így az épületek belsejé
ben a -térerősség változásai a fémvezető belsejéhez hasonlóan nem jutnak érvényre-

Távoliról sem akarja a szerző ezzel azt állítani, hogy légköri elektromos-biológiai 
hatások nem lehetségesek. Ellenkezőlleg, a levegő különböző nagyságú és fajtájú ionjai, 
továbbá az őket létrehozó radioaktív és kozmikus sugarak bőséges lehetőséget nyújta
nak ilyen hatások számára. Az aerosolviszonyok és azok változásai belső helyiségek
ben éppen olyanok lehetnek, mint a külvilágban. Az ajtók és ablakok légrései a közle
kedésre bőven elegendők.

Végül megemlíti, hogy a Nap erupcióinak, mágneses viharoknak, északi fénynek, 
továbbá a napfoltciklusoknak nincsen földközeli légkör elektromos viszonyaira jelenté
keny mértékű és szabályszerűnek tekinthető hatásuk.

Dr. Kérdő István

E L Ő A D Á S O K

Csaplak Andor: -4 szovjet népszerűsítés módszertana a meteorológiában. 
(Természettudományi Társulat Meteorológiai Szakosztálya, május 17.)

Haimann Ottó: Szovjet kutatók eredményei a kozmikus sugárzás terén 
(Magy. Fizikusok Egyesületének szovjet klubnapja, június 20.).

Erdélyszky Zsigmond: Meteorológia és dialektika (Természettudományi 
Társulat Meteorológiai Szakosztálya, június 21.).

Dr. Jánossy Lajos (Dublin): Über die Methoden der Periodenforschung. 
(Magyar Tudományos Akadémia III. osztálya, május 9.) Az előadás a meteorológia 
egyik segédtdudományának számító perióduskutatás módszereivel foglalkozott és

5*
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főképp autokorrelációs módszert, valamint a néhai W. Schmidt bécsi meteorológus 
professzor nevét viselő módszert hasonlította össze a Fourrier-íéle sorok közvetlen 
alkalmazáson alapuló módszerekkel.

Dr. Mosonyi Emil: A jégképződés újabb elméletei a Szovjetunióban. (Magyar 
Hidrológiai Társaság, május 10.) Az előadás a folyami jégképződés elméleteit rend
kívül világosan tárgyalta és kivált Timonov és Altberg szovjet professzorok új elmé
leteit ismertette részletesen, kiterjeszkedve az elméletből folyó gyakorlati alkalma
zásokra.

A METEOROLÓGIAI INTÉZET KÖZLEMÉNYEI |

A zivatar- és jégeső-megfigyelések jelentősége

A zivatar és jégeső megfigyelésére felhívást, feljegyzésére útbaigazítást nyomta
tott útmutatásunk több helyén is találunk. így például »Útmutatás meteorológiai 
megfigyelésekre« című kiadványunk II. kiadásának 45., 47., 58., 59., 63. oldalain. 
Ez az útmutatás a műszerekkel bővebben felszerelt, éghajlatkutató (klimatológiai) 
állomásaink vezetői számára készült. A kisebb, kizárólag csapadékot mérő állo
másaink észlelőit külön útmutatásban tájékoztatjuk. Ennek új, bővített kiadása 
rövidesen megjelenik. Célszerűnek látszik ezek összefoglalása és kiegészítése, 
mert adatgyűjtő Munkatársaink egy részének figyelmét e meteorológiai jelenségek 
könnyen elkerülhetik azáltal, hogy nemcsak az előírt észlelési órákban jelentkez
hetnek, hanem két észlelés között, napközben vagy éjjel bármikor: A másik ok, 
amely miatt megfigyelőhálózatunk feljegyzéseiből esetleg kimaradhatnak, az, hogy 
igen sokszor nem közvetlenül magán az állomás helyén lépnek fel legnagyobb 
erősséggel, hanem ettől több kilométernyi távolságban.

Mikor jegyezzen fel az állomás zivatart? Előírásunk szerint akkor, ha menny
dörgés hallható az állomáson, vagy közvetlen közelében. Észlelőink egy része azon- 
ben napközben szobai foglalkozást űz, emiatt a munka és élet zaja esetleg elnyomja 
a mennydörgés gyengébb moraját és elmarad a gyenge zivatar észlelése, pedig 
talán nem is számottevő távolságról van szó. Érdeklődjünk szabadban tartózkodó 
ismerőseinknél és értesüléseink alapján egészítsük ki saját megfigyeléseinket! Nap
pal a villámlás láthatósága aránylag nem terjed nagyon messzire, ezért zivatart 
jegyezhetünk fel egész nyugodt lélekkel akkor is, ha erős villámcsapásokat látunk., 
jóllehet dörgést nem hallunk. A zivatar jele rs. Finomabb megkülönböztetésekre 
használjuk a máskor is szokásos erősség-jelzéseket. Erős zivatar (felettünk zeng az 
ég, a dörgések, villámlások egymást érik): Közepes zivatart r í. Gyenge zivatar,
(rövid ideig tart, egykét dörgést, vagy közelről — nem az ég aljáról! — észlelünk 
Villámlásokat, ha a dörgést nem is halljuk valami zaj miatt): Ko. Jegyezzük 
fel lehetőleg az időt és a vonulást is, pl. ld25—1520 rí NW—SW. Ez a rövi
dítés ennyit jelent: »délután 2 óra 25 perctől 3 óra 20 percig erős zivatar volt 
az állomáson észlelhető, északnyugatról jött és délnyugat felé vonult el.«

A jelet használjuk, amikor csak távoli villámlást, villogást látunk, de dör
gést a nagy távolság miatt nem hallunk. Szintén rövidítve pl.: é. < W, azaz: »éjjel 
a nyugati égbolton villogás volt látható«. Megjegyezzük, hogy éjjel, jó látóhatár 
esetén 100 km-t meghaladó távolságban lévő zivatart is megfigyelhetünk.

Valamikor a Meteorológiai Intézet külön zivatarosztályt és megfigyelőhálozatot 
tartott fenn a zivatar tudományos és gyakorlati vonatkozású kérdéseinek tanulmá
nyozására. A legfontosabb kérdések tisztázása után ma az éghajlatkutató és csa
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padékmérŐ hálózatra és osztályra hárul az adatszerzés és a feldolgozás folyama
tosságának biztosítása és feladata. A zivatarmegfigyelések jelentősége elsősorban 
abban van, hogy támpontot nyújtanak a csapadék fajtájára és ezzel a csapadék- 
adatok területi érvényességére vonatkozóan: A zivatar mindig »záporjellegű« 
csapadékhullást jelent, amelynél zivatar esetén a csapadék eloszlása nagyon egye
netlen lehet, tehát az állomáson mért csapadéknál több is, kevesebb is hullhatott 
a község határában.

A zivatar jelenségével sokszor együtt jár a jégeső, jele: ^  Gondos megfigyelése 
és feljegyzése azért fontos, mert igen érzékeny mezőgazdasági károk okozója lehet 
és aránylag kis területre, keskeny-hosszú sávokra, »pásztákra« szokott kiterjedni 
Emiatt igen lényeges, hogy a »Jegyzetek« rovatában feljegyzésre kerüljön az a jég
eső is, amely talán az észlelőhelyet szerencsére elkerülve csak a határ egy részé* 
sújtotta. A feljegyzésre példa: »1615—1620 diónyi, a község északnyugati határá
ban, helyenkint 100%-os kár kalászosokban«. Érdeklődés útján beszerzett adatok 
alapján lehetőleg adjuk meg a jégverés időtartamát, a jégszemek nagyságát (bor- 
sónyi, mogyorónyi stb.) és az okozott kárt is.

Ötven év előtti közleményeinkből
Az »Időjárás« 1900. május-júniusi füzeteiben sok érdekes adat található az 1900. 

év nagy pusztító tavaszi zivatarairól, amelyek közül az április 22-i nagy zivatarfront 
»tűnik ki leginkább emberben és Itárgyban véghezvitt pusztításai által«. Ez a zivatar
front az ország területén igen sok tűzesetet okozott; a közölt jelentésanyagból elhagyva 
azokat, amelyek az időközben elcsatolt országrészekre esnek, még mindig 12 villám
okozta tüzeset szerepel erről az egyetlen napról. A villámcsapásoknak két halálos áldo
zatuk is volt.

Helyreigazítás. Az Időjárás 1950 márciús—áprilisi számában, a 87. oldalon meg* 
jelent rövid cikkünk címe (»A maximum-miinimum-hőmérők helyes kezelése meteoroló
giai észlelőállomásokon«) félreértésre ladott alkalmat. A közölt kezelési útmutatás — 
mint a szöveg figyelmes olvasásából rögtön kitűnik — csakis azoknak az állomások
nak szól, ahonnan naponta legalább két ízben (és íe^ este is) érkezik távirat és ennek 
céljaira a nappali maximumhőmérséklet is megállapítást nyer. Ez az útmutatásunk tehát 
nem vonatkozik a naponta csak egyszer táviratozó vagy távirati jelentést egyáltalán 
nem küldő kisebb é ehailatkutató- és csapadékmérőállomásainkra. A kis cikk_ címe 
helyesen: »A maximum-minimum-hőmérők helyes kezelése a naponta többször táviratozó 
állomásokon.«

RÉGI MAGYAR MEGFI GYELÉSEK |

Százesztendős időjárási szenzációk
' Erdély időjárásában, illetőleg éghajlatában előforduló rendellenességeket kutatva kerül

tek kezembe a Nemzeti társalkodó című folyóirat Kolozsváron megjelent, több mint százesztendős 
példányai. Bennük számtalan igen érdekes meteorológiai vonatkozású adatra bukkantam, 
amelyek közül néhányat az alábbiakban szeretnék az Időjárás olvasóinak bemutatni. Hely
szűke miatt a közölt adatok kiértékelésével csak igen röviden foglalkozhatom. A közölt szemel
vények eredeti helyesírással és fogalmazással kerülnek a ma olvasótábora elé.

A folyóirat 1831. évfolyamának 150. oldalán bukkantam a következőkre:
»A Természet-vizsgálók elejébe egy Tünemény világositás végett.
. . .a z  1815 esztendő Februáris hója 13-án történt Tekintetes Ns. Kolo’s vármegyében, 

Ajtonban a’mely helység magas helyen fekszik és feljövő nappal, az írott időben Maros Vásár
helyen keresztül egyenes léniába esik. A nap feljött vala. A föld színe és a nap között valami 
két ölnyi köz tetszett. Az idő tiszta és csendes volt, tsak valami vékony gőz volt a föld színén.
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Napkeletre tekintvén szemembe tűnt a levegőben, hozzávetőleg Maros Vásárhely fölött két 
egymással beszélgető emberek és egy harmadik ugyanazok felé menőnek képe, ki is elmenni 
tetszett mellettek, de kevés táyoztával visszatért hozzájuk. Ezeknek mozgásaik alatt, házak 
kéményestől, utszák (sic!) azokon járó emberekkel s állatokkal, tornyok templomok s egyebek. 
Kiszólítottam feleségemet is ezen szép látomány szemléletére s gyönyörködve néztük egy néhány 
minutáig, míg sajnálatunkra lassanként elenyészett a napnak a láthatárról való felemelkedé
sével . . .«

í
/. ábra.

Fenti megfigyelést kiértékelve megemlíthetjük, hogy egy igen ritka, februárban észlelt 
délibáb jelenségről lehet szó, melyet még érdekesebbé tesz az Ajtón körüli Mezőség dombos 
volta, hiszen közismert dolog, hogy délibáb keletkezésének leginkább a »nagykiterjedésű sík 
terület alkalmas« (Tóth Géza).

Második kis közleményünk a folyóirat 1833. évfolyamában jelent meg szerző nevének 
feltüntetése nélkül, »Különös égi tünemény« címen. Tulajdonképpen két jelenséget egy haló
tüneményt és egy északi fény megjelenést tárgyal. »Nemes Küküllő Vármegyében Héjasfalván 
a közelebb múlt 1832ben Nov. 17én ritka szép természeti tünemény mutatkozott az egeq, 
melyet az ide mellékelt rajz által kívántunk olvasóinkkal tisztábban képzelteim. Az idő nagyon 
borongós volt, vastag setét fellegek borították minden felől a láthatárt kivévén az ég közepe táját, 
hol a végződő fellegek szélei tökéletes kerekségű cirkulust formáltak, mely mint távolságbán
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puszta szemmel mérni szoktunk, mintegy 20 öl átmérőjűnek látszott*, s belülről a tiszta szép 
kék eget mutatta. Nem messze ennek déli szélétől a fellegben volt a valóságos nap, melynek 
háta megett kevés távolságra keletre és nyugatra két fattyúnapok látszanak a setét fellegekre 
oly tökéletesen ábrázolva, hogy a valóságos naptól megkülönböztetni alig lehetett. Ezen fattyú- 
napoknak mindenikéből két két fejér sinórok mentek ki, délről észak nyugat és észak kelet felé 
való görbülésekben oly móddal vágván keresztül egymást mint a rajz táblán e betűkkel jegyzett 
vonásokban ábrázoltatik.

A két egymással átal ellenben lévő fattyúnapokból jövő fejér sinorok végei északon 
megvastagodván s fekete színt váltván egy, még a sötét fellegeken is kitetsző nagy fekete keresz
tet ábrázoltak. Ezen ritka tünemény szépségét nevelték még három igen pompás szivárványok, 
melyek a nap előtt keletről nyugatra (lásd az a betűvel jegyzett vonásokat) az egész láthatárt 
átalfogták. Kettő ezek közül, mint a rajz tábla mutatja a tisztaságon is által ment, de színe 
elevenségét a kék egen vesztette, egy pedig, a naphoz legközelebb lévő, nem annyira rendes 
görbületű szivárvány, mintegy á fellegekre festett csuda szépségű szivárványosság volt. Ezen 
különös szép égi jelenség tartott déli egy órától egészen nap lementéig s látták a Héjasfalvi 
hídnál dolgoztató két tiszt urak az építtető pallér s minden ott lévő igen számos kézi munkások.«

A leírt haló-tüneményben érdekes a sötétnek mondott felhőfajták szereplése. A leírásban 
említett kereszt hasonló lehetett a Nagy Konstantin császár által látott keresztalakú égi tüne
ményhez.

Harmadik szemelvényünk egy északi fény jelenségnek akkori leírását adja. Érdekes 
volna a ritka szépségű tünemény időpontját az akkori napfolt periódusokkal egybevetni !** 
De adjuk át a szót a Nemzeti Társalkodó cikkírójának :

»Nov. 13ra virradó éjjel Erdélynek majd minden részein így. Kolosvárt is egész virra
datig látszottak azon világos s tüzes tünemények, melyekről több újság-levelek emlékeztek. 
Napkeletről nyugotra számtalan égő szövétnek s kendő forma tüzes testek hultak le különböző- 
csavargással: több helyeken széles tüzes lepedő formák látszottak, más helyeken különböző 
formájú nagy hordók nagyságú tüzes testek szél jel pattantak, s az égi testeknek oly különös 
zavargása tetszett, hogy sokan a világ vége közeledésétől rettegtek. Mennydörgés nem hallatott. 
Mivel ilyen forma tünemények ugyan azon időben egymástól felette messze fekvő vidékeken 
látszottak, ezeknek a levegőég igen magassan fekvő részén kellett történni.«

Fentiekből nyilvánvaló'egy szalagszerű északi fénynek észlelése. Önkénytelenül annak az 
írónak találó mondása jut eszünkbe, aki a Föld mágneses sarkai közelében oly gyakori északi
fény jelenségeket ezzel a különös hasonlattal jellemezte : skót szoknyatánc az égen!

Iff. Xántus János dr-

* Ebből a szövegből (és az előző közleményből is) az az érdekes megállapítás adódik, 
hogy a múlt századbeli cikkíró nem is sejtette azt a magától értetődő tényt, hogy egy távoli 
testnek a méreteit csak akkor lehet megbecsülni, ha legalább közelítőleg tudjuk a távolságát. 
Ilyen naív gondolkodásra vall az olyan kitétel, hogy »két ölnyi köz« látszott a Nap és a föld 
felszíne között, vagy hogy a halójelenség alkalmával fennálló felhőhézag mindössze 20 öl átmérő
jűnek látszott. Szem elől téveszti, hogy egy adott tárgy, vagy adott hosszúság bármily nagynak 
vagy bármily kicsinynek látszhatik aszerint; hogy milyen közelről vagy milyen messziről nézzük. 
Az első esetben csak szögmértékben lehet a helyes adatot kifejezni, a második esetben pedig a 
megfigyelő a felhők méreteit nyilvánvalóan nagyon alábecsülte.

** A napfoltszámok 1832 novemberben és az egész 1833. évben olyan gyenge naptevé
kenységet mutatnak (1833 egy jellegzetes foltminimumnak az éve volt), hogy a jelenség helyes 
dátuma aligha lehet 1832 nov. 13., ami pedig a szövegből következni látszik. Ellenben 
1830—31. telén rendkívül erős naptevékenység állt fenn és feljegyzéseink is vannak arról, hogy 
1831 jan. 7-én Magyarországon (Budán és Pesten) északi fény volt látható. Ezért valószínűnek 
látszik, hogy a cikkben szereplő nov. 13-ika helyesen 1830., vagy esetleg 1831. évre vonatkozik.

(A Szerk.)
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K Ü L Ö N F É L É K  _______ |

A légkör egymás felett következő tartp- 
mányainak új felosztása Flohn és Penn- 
dorf szerint. Folyóiratunk előző számában 
rámutattunk arra, hogy a légkör függőle
ges szerkezete sokkal bonyolultabbnak bi
zonyul, mint amilyennek még csak a közel
múltban is gondoltuk. (A légkör függő
leges tagozódása egymás felett következő 
troposzférákra és szraloszférákra). Időjárás, 
54., 66. old.) Ennek egyik következménye 
volt, hogy az eddigi hármas felosztást 
(troposzféra, sztratoszféra, ionoszféra) 

nyilvánvalóan felülvizsgálatnak kell alá
vetni. Dolgozatunkban megmutattuk, hogy 
a valóságos felépítés sokkal több övezetet 
foglal magában, amelyek közölt azonban 
bizonyos érdekes ismétlődés tapasztalható.

Ugyanezeket a tényeket kissé máskép 
csoportosítja H. Flohn és R. Permdorf 
egy azóta megjelent dolgozatában (Journal 
of Meteorology, 1950 márc. és ápr. szám). 
Ok az eddigi hármas felosztás, helyett 
négyes felosztást használnak (1. tropo
szféra, 2. sztratoszféra, 3. ionoszféra, 4- 
exoszféra), úgy azonban, hogy mindezek 
a tartományok több jól elkülönülő altarkr 
mányból tevődnek össze. Az elhatárolások 
a függőleges hőmérséklet gradiens érték

ugrásai alapján történnek: amelyik magas
ságban a gradiens előjele megváltozik, 
vagy hirtelen értékváltozást iszenved, ott 
új résztartomány kezdődik meg.

Az új felosztás szerint a troposzféra 
következő résztartományokból áll: talaj
menti réteg, alsó réteg, advekciós réteg, 
tropopauza-réteg. Ezek közül a takíjmenti 
réteg jelentéktelen vastagságú (osak 2 m 
a vastagsága), az advekciós réteg pedig ia 
mérsékelt égövben 2 km és 8 km magas
ság közé esik, vagyis a troposzférának 
mintegy felét tölti ki.

Hasonlókép a sztratoszféra is több rés«' 
tartományba oszlik ebben a felosztásban: 
izotherm réteg (a mi elnevezésünk sze
rint hideg sztratoszféra); meleg réteg; 
felső keveredési réteg-

Végül az ionoszféra résztartományai: 
E-réieg (80—150 km között); F-réteg 
(150—400 km között); egy\üomos gázok 
rétege (400—800 km között). Ezen felül 
következik a külső légkör (exoszféra), 
amelynek jellemző tulajdonsága, hogy a 
molekulák onnan hőmozgásuk révén ki
szökhetnek a Föld vonzási teréből.

Dr. Aujhszky László

1949 március 20—23-i szélviharok Abaujmegyében
A tél végén és tavasz elején Abaúj 

megyében fellépni szokott szélviharok kö
zül az 1949 március 20—23-i ezúttal azért 
érdemel különösebb figyelmet, mert szo
katlan erőssége mellett oly hosszú idő-

A vihar március 21-én érte el kulrni- 
nációs pontját, 22-én kis eséssel veszített 
erejéből, 23-án már csak ép elérte a viharr 
erősséget, 24-ére csak 5.3 volt már a napi 
erőátlag.

tartamú volt, ami megyénk egyetlen ég
hajlatkutató állomásának 25 éves észlelési 
ideje alatt egyszer sem fordult elő. Alsó- 
fügödi állomásunk szélirány- és szélerő
adatai következők voltak:

A vihar általi okozott kár községek sze
rint legnagyobb volt Abaújkérben, ahol 
a vetőmagot kiseperte a laza struktúrájú 
szántóföldekből, ezenkívül még sok ház
tetőt is megrongált: 160.000 forint.

Dr. Thóbiás Gyufa

Kelet
Műszer leolvasási időpont 

zóna időben Napi szélerő 
átlagok

6 óra 36 p. 13 óra 36 p . 20 óra 36 p.

1949. III. 20 ................. NNE 7 NNE 8 NNE G 70
1949. III. 21 ............ . NNE 8 NNE 9 NNE 9 8-7
1949. III. 22 ............ . NE 9 NE 9 NE 6 8-0
1949. III. 23 ................. NNE 7 NNE 8 NE 6 7-0
Négynapi szélerő átlag... 7-S 8-5 6-8 7-7
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LE T E M P S  * THE W E A T H E R  ■ D A S  W E T T E R

An Attempt to a More Complete Formulation of the 
Concept of Climate

As an introduction, the author reviews the "rather old-fashioned definitions 
according to which the concept of climate should be regarded as representing 
only an »average state of the atmosphere« (at a given locality op in a given 
region of the glotl.e), or that it should merely be considered as an entity con
sisting of the locally possible weather phenomena. Emphasizing the shortcomings 
of this type of definitions, the author describes the rapidly increasing utiliza
tion of probability values in qp-to-date climatology, which leads to the now 
largely accepied definition of climatology as the science concerned with the whole 
body of possible weather phenomena in a given region and with the individual 
probabilites for the occurence of each of these phenomena.

Doc, Dr. L. Aujeszky.

Das Wetter in Ungarn in den Monaten März 
und April 1950.

Das Wetter in März war reich an Son
nenschein, warm, und ausserordentlich 
trocken.

Die Monatstemperatur überschritt die 
Normale. Die Abweichung betrug in 
Transdanubien +1°, +1-5°, sonst +0.5°, 
+  1.0°. Die 'täglichen Erwärmungen waren 
verhältnismässig hoch, das Maximum, 
18—20°, trat am Ende des Monats -auf. 
Die nächtlichen Abkühlungen waren 
mässig, die Minima lagen meistens zwi
schen —2° und —5°, am 1. oder 10. Be
sonders mild war das Wetter im Komi- 
tate Baranya, wo das Minimum nur —1° 
erreichte. Die Zahl der Frosttage war 
ebenda die geringste, nur 4—5, in der 
Tielfebene betrug sie 10—15.

Der Luftdruck war in Budapest (130 
m) 756.3 mm, die Anomalie -f-30°, auf 
Meeresniveau reduziert 764.7 mml '

Die Monatssumme des Niederschlages 
blieb im ganzen Lande unternormal. Be
trächtliche Gebiete erhielten keine mess
bare Mengen (Püspökladány, Szeghalom) 
und der grösste Teil der Tiefebene auch 
nur 1—5 mm. Eine Summe über 15 mm 
wurde nur in den westlichen und süd
lichen Komitaiten beobachtet. Die grösste 
Monatsmenge betrug 34 mm (Komló im 
Komitate Baranya). Die Zahl der Tage 
mit Niederschlag war 2—8, unter diesen 
1—4 Schneetage.

_ Der Dürre entsprechend war die Son
nenscheindauer stark übernormal, die 
Monatssummen (160—220 Stunden) zeig
ten einen Mehrbetrag bis zu 50% der 
Normalen. Die Gesamteinstrahilung war 
in Budapest auf 1 cm2 Horizontalfläche' 
6537 gcal.

Im April herrschte gewitterreiches, 
warmes Wetter.

Die Monatstemperaturen • variierten 
zwischen 11° und 13°, mit einer positiven 
Anomalie um 0.5—2.0°. Die nächtlichen 
Abkühlungen waren gering und stellen
weise wurde schon kein Frost beobachtet. 
Die stärksten Fröste erreichten am 2., 9. 
oder 11. nur —1°, —3°. Die Maxima 
waren dagegen sehr bedeutend, im Osten 
wurden am 21. 30—32° abgelesen.

Der Luftdruck in Budapest war 746.3 
mm, auf M. r. 757.8 mm, die Abweichung 
—1.9 mm.

Defizit an Niederschlägen zeigte sich 
nur ausnahmsweise, im grössten Teil des 
Landes wurden dagegen übernormale 
Monatssummen gemessen. Verhältnis
mässig grosse Gebiete erhielten das 
Zweifache der Normalen (Komitate Aba- 
új, Zemplén, Nógrád und das Mittelgebiet 
des Tisza-Tales). Die grösste Menge be
trug 152 mm in Ecseg (Nógrád). Die 
Zahl der Regentage variierte zwischen 
10 und 18, mit zahlreichen Gewittern
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und verhältnismässig häufigem Hagel. Im 
Laufe des ganzen Monate wurden nur 2 
Niederschlagsfreie Tage in bezug auf das 
ganze Land beobachtet. Grössere tägliche 
Mengen, stellenweise auch ausserordent
liche Wolkenbrüche kamen schon ziemlich 
häufig vor, von Rinyakovácsi wurde am 
18. ein Niederschlag von 60 mm ge
meldet.

Die Sonnenscheindauer war im allge
meinen der Normalen entsprechend, 
170—200 St., eine bemerkenswerte Ano
malie um +25% zeigte sich zwischen 
der Donau und Tisza. Die Gesamt
strahlung in Budapest in bezug auf die 
horizontale Fläche betrug 8256 gcal/cm2.

Dr. N. Bacsó

Fifty Years Ago.

In the May and -June, 1900. issues of this periodical, some interesting data are 
available on the damages of the severe thunderstrom passage of April 22, 1900, famous 
for its abundance in lightning discharges.

Also in this Issue:

25 Years of the Hungarian Meteorological Society.
Soil Climatology in the Soviet Union (V. Tardos).
Statistical Classifications in Meteorology (I. Möller).
Phenological Observations in Orchards (7. Zerinvári).
Phenological Observation on Natural Vegetation (K. Szőke).
Introduction of Weather Observations into High School Education (Dr. L. 

Aujeszky).

A MAGYAR ORSZÁGOS M ETEOROLÓGIAI ÉS FÖLDMÁGNESSÉGI IN TÉZET 
ÉS A MAGYAR M ETEOROLÓGIAI TÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA 

Kiadásért felelős: Tóth  Géza. — Szerkesztésért felelős:  Dr. Aujeszky László.

505063. Athenaeum Nyomda N. V. ( F v . : Soproni Béla)
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Meteorológia és a politika
Magyarországon —• és a Szovjeíúnió kivételével másutt is — a me

teorológia tudománya nyugati emlőkön nevelkedett. Mindaddig fejlődni is 
tudott, amíg fejlődésének a kapitalizmus imperialista szakasza gátat nem 
vetett. A fejlődését a műszaki fejlődés lendítette előre. Pl. az aerológia 
lendületes mértékű haladását nem utolsó sorban a rádiószondák tökélete
sedése tette lehetővé, ezt pedig a csőtechnika vívmányai fejlesztették. 
A visszafogó hatás a kapitalizmus monopolista szakaszán is a kapitaliz
mus alapvető jellegében, a profitra való törekvésben nyilvánul meg. Példa 
erre az amerikai rádiószonda, amely súlya és szerkesztésének bonyolult 
volta miatt messze a finn-szovjet szondák mögött marad, de, mert a 
gyártó vállalatoknak a készítése jó üzletet jelent, továbbra is gyártják és 
használják. Ezért nem térnek át a jobb, könnyebb, tehát eredményesebb 
és olcsóbb típusra, mert ez a megoldás a vállalatok érdekeibe ütköznék.

A fejlődés megrekedése természetesen nem csupán a műszerek hiá
nyosságaira vezethető vissza. Ilyen állítás azt jelentené, mintha az ope
ráció sikere csak a sebészkés minőségétől függne és a sebész tudása mint 
mellékes körülmény szerepelne.

A műszerek tekintetében az elmaradottság különösképpen kirívó ná
lunk, Magyarországon, mert lehetőségeink — és más szempontok — miatt 
a műszereket eddig nyugatról vásároltuk. Nyilvánvaló, hogy csak azt ve
hettük meg, amit a nyugatiak is el akartak adni -— feltehető, hogy nem 
a legkitűnőbbeket — és a megrendelést is többnyire egy év után teljesí
tették, így ezalatt az idő alatt is ezek a műszerek még elavultabbakká 
váltak.

Az elmaradás másik oka a szemlélet és a módszer hibás, és kialakulat
lan voltában keresendő. Ezt a gátat a továbbiakban tárgyalni fogjuk.

A Szovjetúnióban eddig lezajlott biológiai és csillagászati viták rá
mutatnak arra a sok nehézségre, amely a kitárgyalandó problémában rej
lik. A világnézet kérdése a probléma sarkalatos pontja, amelyhez szoro
san kapcsolódik a módszer kérdése is. A meteorológia tudományában nem 
zajlott még le egy olyan világnézeti vita, amely módszertani vonatkozá
sokat érintett volna, mint pl. a biológiában. De az eddigi vitákból kitűnik, 
hogy aki letér az anyagj alapokról, az formalizmusba süllyed, annál a 
tudományos visszaesés törvényszerűen következik be. Ha visszatekintünk 
a múlt század közepére, Fitzroy és Dove működésére, a légtömeg-analízis
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csiráinak kibontakozására, láthatjuk világos megszövegezésben, hogy az 
időjárás hordozói a légtömegek. Ez a megállapítás a helyes módszer ki
induló pontja lehetne. De a következő évtizedekben egy sajnálatos eltéve
lyedést tapasztalhatunk. U. i. az anyag feldolgozása alkalmával szüksé
gessé vált az izobárok alkalmazása, mint a feldolgozási munkát meg
könnyítő tényezőé. Ahelyett azonban, hogy az izobárokat segédeszköznek 
tartották volna meg, felütötte fejét a formalizmus és kizárólag az izo
bárok alapján és azok alakjából kezdtek egy izobár-szinoptikát kifejlesz
teni. Az eredmény: a meteorológia cca 40 éven át az izobár-szjnoptika for
malista módszerének hálójában vergődött. Csupán az 1916—20-as évek 
háborúnyújtotta tapasztalatai kényszerítették a kutatókat arra, hogy ön
tudatlanul — vagy tudatosan, — de materialista módon gondolkozzanak a 
fejlesztésről és így alakult ki a frontelmélet. Ez a frontelmélet számot 
vetett a meteorológiai jelenségek komplex voltával és a jelenségeket köl
csönhatásukban, azaz teljes összetettségükben vizsgálta meg.

Az osztályharc kiélesedésével kapcsolatosan újra, de már tudatosan 
alkalmazott világnézeti félrevezetések tapasztalhatók, így ma ismét felte
hetjük a kérdést, hogy Ifejlődhet-e az a tudomány — és általában a tudo
mány, — amelynek szemlélete hamis. Ezt a törekvést láthatjuk főleg a 
nyugati tudósok között. Ez a dialektikus és materialista szemlélet letaga- 
dásában csúcsosodik ki. Persze, mert ha ezt elismernék, akkor azt is el 
kellene ismerniük, hogy a jelenségek folyton változnak. El kellene ismer
niük, hogy: — »a természet tárgyainak és jelenségeinek megvannak a 
maguk belső ellentmondásai, mert valamennyieknek megvan a pozitív és 
negatív oldala, múltja és jövője, valamennyiökben vannak halódó és fej
lődő elemek; hogy ezeknek az ellentéteknek harca az új és a régi, a ha
lódó és a születő, az elhaló és a fejlődő között; ez a belső tartalma fej
lődési folyamatnak, ez a tartalma a mennyiségi változások minőségiekké 
válásának. . .  ha a világ szakadatlan mozgásban és fejlődésben van, ha 
a régi elhalása és az új gyarapodása a fejlődés törvénye, akkor világos, 
hogy a kapitalista rendszert fel lehet váltani szocialista rendszerrel, 
ugyanúgy, ahogy a feudális rendszert annak idején a kapitalizmus fel
váltotta.« — (Sztálin: Dialektikus és tört. mat.-ról.)

Megfelelőbb számukra a valóságtól való elmenekülés. De ez volta
képpen harc. Világnézeti, politikai és tudományos harc is egyben. Ebben 
a harcban a haladó meteorológusok a materializmus bástyája mögül kell, 

v hogy harcoljanak, mert a meteorológia az a tudomány, amely az objektív 
.külvilágot a legkevésbbé sem tagadhatja, mert az objektív külvilág a vizs
gálódásának tárgya, méréseinek objektuma, következtetéseinek (prognózis) 
teljes értékű alapja. Tehát nincs és nem is lehet meteorológia a tőlünk 
függetlenül létező fizikai (tárgyi) világ elismerése nélkül, ezek mozgásai
nak és fejlődéseinek elismerése nélkül, a mozgások dialektikus összefüggé
sei elismerése nélkül.

Tehát a meteorológia az a tudomány, amely alapjában véve nemcsak 
materiaÜsztikus, hanem dialektikus is; illetőleg a dialektikát mint szemlé
letet minden pillanatban igazolja. »Az anyag mozgás nélkül éppoly elgon- 
dolhatatlan, mint a mozgás anyag nélkül.« (Engels: Antidüring, 49. old.)

A felsoroltakból pedig logikusan következik, ha a dialektikus materia 
lizmust a működési területünkön elismerjük, tagadhatjuk-e általában az 
életünk más jelenségeiben, a világról alkotott ítéleteinkben, a gondolko
dásunk módjában?

Nem. Nem tagadhatjuk. A működési gyakorlatunkban elismert szem
lélet, ki kell, hogy hasson gondolkozásmódunkra és ha elismerjük a dia-
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lektikus materializmust mint a valóság helyes szemléletét, akkor el kell 
ismerni a Szovjetunió haladó tudományát is, amelynek vezérelve, irány
vonala és magyarázó, bizonyító eszköze a dialektikus materializmus. Ez
zel a ténnyel viszont elismertük a Kommunista Párt vezető szerepét is, 
amely a világon mindenütt a haladást szolgálja, ideológiájának, a dialek
tikus materializmusnak alapján és birtokában.

Nálunk ugyan igen kevés híve van az izobár-szinoptikának és mint 
említettem a meteorológia tudományában még nem zajott le — tudomá
som szerint — olyan jellegű tudományszemléleti vita, mint a biológiában, 
de ennek kialakulásáig eltelő időt nem tudjuk jobban értékesíteni, mint 
azzal, hogy figyelő szemmel követjük a szovjet meteorológia fejlődését. 
A szovjet tudósok az említett vita hiányában is helyesen cselekszenek, 
mert a most működő tudósok nagyrésze már a szocialista rendszer ne
veltje és így a leghaladóbb társadalmi rendszer hatása alatt dolgozik. 
Ilyen módon a szovjet tudósok munkamódszereinek tanulmányozása és 
elemzése nekünk is segít a módszereink revideálásában, segít a problémá
kat megoldani, vagy legalábbis közelebb kerülni hozzá.

A magyar tudomány már eddig is tett lépéseket a szovjet tudomány 
felé. A meteorológia tudománya sem maradt ki teljesen ebből az irányu
lásból. A Meteorológiai Intézetben Berkes kartárs már Multanovszkij tér
képszisztémáját használja fel távprognózisainak megszerkesztésénél. Az 
egyik tanfolyamunkon használt tankönyv egy szovjet tankönyv fordítása.

A Meteorológiai Társaság keretében alakult munkacsoport Chromov 
világhírű szinoptikus meteorológiáját fordítja le és teszi magyar nyelven 
hozzáférhetővé. Pozitív jelenségképpen nyugtázhatjuk azt is, hogy már 
két tagtársunk három előadásban foglalkozott a Természettudományi Tár
sulatban a szovjet meteorológia alapján tudományelméleti, tudománypoli
tikai és ideológiai problémákkal. De az említett próbálkozások csak a kez
det kezdete, mert az előttünk álló út hatalmas távlatú és az Intézetünkben 
megtartott és folyó orosz szaknyelvű tanfolyam is csak nekiindulás ennek 
az útnak a bejárásához.

A haladó gondolkodásnak követőit már nyugaton is megtalálhatjuk, 
— utalok Joliot-Curielre, — de ugyanakkor a nyílt és burkolt idealista 
irányzatok is, mint egymást követő hullámok próbálnak végigsöpörni a vi
lágon, hogy »tudományos szemlélet alapját« adják az imperialista hódítá
soknak. Ilyen elv a kozmopolitizmus. Ez az irányzat könnyen és észrevét
lenül ereszthet gyökeret nálunk is, mert a meteorológia mint tudomány, 
burzsoá környezetben nőtt If el és az uralkodó osztályt szolgálta. Éppen 
ezáltal szükséges átalakítása, mert most viszont a munkásosztályt szol
gálja és a szocializmus építését kell, hogy elősegítse. Tehát az osztály- 
nélküli társadalom megalkotásáig, osztájytudomány marad.

Tudjuk, hogy nehéz a szemlélet és a módszer átformálása. Nehéz 
a tudományt művelők átformálódása is. »Attól, hogy elkezdődött a forrada
lom, az emberek nem válnak_szentekké . . .  a burzsoá társadalom tete
mét . . ,  nem lehet koporsóba tenni és elásni a földbe. A megölt kapitaliz
mus itt közöttünk hal meg és indul oszlásnak, miközben megfertőzi a leve
gőt kórokozókkal, megmérgezi életünket a réginek, a rothadónak és elhaló- 
nak ezer szálával és kötelékével ragadja meg az újat, a frisset, a fiatalt, 
az elevent.« (Lenin.)

De a szocializmus építésében a meteorológiára is —- mint minden 
tudományra — igen komoly feladatok várnak. Uj feladatok bukkannak 
fel, amelyeket új módszerekkel kell végrehajtani. Pl. a tájtermelés problé
mája aktuálissá teszi a makro- és mikroklíma, a hő- és nedvességháztar

í*
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tás új kutatási módszereit. Az új módszerek új munkastílust követelnek. 
Ez a munkastílus a kollektív munka. Ezt a munkamódszert vezette be 
Prognózis Osztályunk és a bevezetés óta a prognózisok komoly mérték
ben javultak. Ezt a módszert vezette Kiima Osztályunk »Izvjekov« brigádja 
és ezzel előrehaladt a tudományos kutató- és segédmunkaerők közötti 
kaszt-távolság lerombolásában. Ma már azon az úton halad, hogy a brigád 
minden tagja fennakadás nélkül tudja a másikat helyettesíteni és ismeri 
a másik munkaterületét. Ezt a munkamódszert követi Újító Brigádunk is 
es rövideden komoly meglepetéseket fog okozni újonnan szerkesztett mű
szerek á1tal.

A régi módszerektől, a burzsoá tehertől való elfordulás minden vona
lon komoly eredményeket produkál. Az új irány felé történő fordulat kö
telesség is, mert az egyértelmű világpolitikai helyzet azzá teszi, az pedig 
egyértelmű színvallást követel. Ez a fordulat szakítás a »régivel« és bele- 
illeszkedés az újba, azaz színvallást jelent a béke, vagy a háború törek
véseivel szemben. Egyértelműen kell tudatosítanunk önmagunkban is a 
hovátartozás kérdését. Ez a tudatosítás a becsületes, alkotni akaró tudó
sainkban nem vezethet más eredményre, mint a békéhez való csatlakozás 
útjára, mert még soha ilyen lehetősége a tudománynak a ifejlődésre nem 
volt, mint amit a néni demokrácia megad és soha ennyi áldozatot állam- 
italom  a tudományért nem hozott. A tudomány fejlődése és a békés fej
lődés p^d'g feltételezi egymást. De nemcsak erről van szó ebben a fordu
latban, hanem a béke megvédéséről is, mert a fejlettebb tudomány, fejlet
tebb gyakorlati eiedményeket termel, a fejlettebb eredmények izmosodó 
gazdasági erőt eredményeznek, a stabil gazdasági erőnkön pedig megtörik 
az imperializmus próbálkozása az új háború kirobbantására.

A tudományos munkaerőknek és segéderőknek is meg kell látniok, 
hogy csak a népi demokrácia — majd a szocializmus — teszi számunkra 
lehetővé azt, hogy átléphessék a »kaszt« korlátáit és a tudósok utánpótlá
saivá válhassanak.

Irányt kell venniök az új szellem és munkaerkölcs meghonosítására, 
kutatnick kell a szovjet módszereket és alkalmazni mindennapi munká
jukban.

Nem áltathatja magát egyik dolgozónk sem azzal, hogy nem politizál. 
Látnia kell, hogy a »nem politizálás« is negatív, de inkább pozitív politika, 
olyan értelemben, hogy az ellenség malmára hajtja a vizet, itt utalok egye
sekre, akik a »múltban sem politizáltak és most sem politizálnak«. Ez a 
kitétel a valóságban azt jelenti, hogy a múltban a nem politizálás passzi
vitásával maradék nélkül kiszolgálták a tőkés érdekeket, fejet hajtottak a 
fasizmus előtt; tehát politizáltak. A jelenben pedig, ha ugyanolyan »tartóz
kodással« fogadják a dolgozók erőfeszítéseit - a demokrácia megszilárdítá- 
.sáért é« a szocializmus (felépítéséért, alapjában véve azért dolgoznak, — 
ha dolgoznak, — hogy éhen ne haljanak, de távol tartják magukat az 
alkotó kezdeményezés, az eredményt kivívó célratörés, tehát; az építésben 
való aktív részvételtől, — akkor ez is tényleges politizálást jelent, még
pedig határozottan demokráciaellenes politizálást.

Szirmai Ervin
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Megjegyzés az éghajlat fogalmának meghatározásához
Legyen szabad néhány megjegyzést fűzni az Időjárásban most meg

jelent erre vonatkozó értekezéshez 1), mely ritka szigorú, tudományos 
eljárással megadja az éghajlat definicióját és megmutatja az éghajlat 
pontosabb meghatározásához vezető utat.

Az első lépés a fontosabb jellegzetes tünemények mérőszámai átlagá
nak meghatározása; ezt a meteorológusok régen megtették, de mint azt az 
értekezés kimutatja, ez nem elegendő az éghajlat jellemzésére. Ugyanazon 
átlag esetén az eltérések nagyon különbözők lehetnek, ami az éghajlatot 
erősen befolyásolja.

Ennélfogva szükség van valamely, az eltéréseket jellemző mérő
szám bevezetésére. Ez a második lépés. Az első ily kísérlet a pozitív és 
negatív irányba eső legnagyobb eltérések megadása volt. Miután azonban 
ez az adat csak két eltérésre vonatkozik, tehát nem eléggé jellemző. A 
legjobb ilyen szám a statisztikából ismeretes szórás, mely valamennyi el
térésre kiterjed. A szórás az átlagtóli eltérések négyzeteinek átlaga, 
melyet rendesen o2-tel jelölnek. Célszerű kiszámítani a szórás négyzet
gyökét (a), az úgynevezett négyzetes eltérést, mely nagyon jó képet ad 
az átlagtóli eltérésekről. Ezt mindég ki kellene számítani.

A szórás meghatározása kétfélekép történhetik, először is kiszámítani 
az átlagtóli eltéréseket, azután négyzettáblával azok négyzeteinek ősz- 
szegét, ami osztva az eltérések számával, megadja azok négyzeteinek átla
gát. A másik mód sokkal egyszerűbb, nincs szükség az eltérések kiszámí
tására, négyzettáblázattal kiszámítjuk az adatok négyzeteinek átlagát és 
abból levonjuk az adatok átlagának négyzetét.

Sokszor már az adatok maguk is átlagok, vagy összegek: például 
Budapest é v i. átlagos hőmérsékletének, vagy évi légnedvességének 
70 éves átlagánál. Ily esetekben is ki kell 'Számítani az átlagok, illetve 
mennyiségek szórását, de akkor az nem elegendő az éghajlat jellem
zésére, mint azt az értekezés megmutatta a budapesti cs londoni évi 
esőmennyiségek esetén. Ekkor az éven belüli szórás ismeretére is szükség 
van; például a havi átlagok szórására.

Egy másik ilyen állandó a valószínű eltérés, amelyet rendesen o-val 
jelölnek. Ez annak a köznek a fele, melyben az eltérések középső 50 szá
zaléka benftfoglaltatik. Igen gyakran a valószínű eltérés körülbelül a 
szórás kétharmadával egyenlő; ilyenkor épp oly jól alkalmazható az el
térések jellemzésére, mint a szórás. Általános esetben azonban a jobb, 
mert p nem ad mindig felvilágosítást a nálánál nagyobb eltérésekről.

Az alábbi kis táblázat mutatja, hogy a valószínű eltérés, illetve a 
szórás milyen jól jellemzik az alföldi, hegyvidéki és tengerparti éghaj
latot. 2)

Hőmérséklet
Budapest
Pozsony
Selmecbánya
Fiume

Évi átlag Valószínű eltérés
10,4 0,48
10,3 0,34
7,7 0,29

13,6 0,23

1 Dr. Aujeszky László, Kísérlet az éghajlat fogalmának pontosabb meghatározására. 
Időjárás 1950, 5—6 szám.

2 Dr. Jordan Károly, A valószíntíségszámítás alkalmazása meteorológiai viszonyainkra. 
Atmosphaera (Időjárás) 1904. február. Az értekezésben szereplő h szám, tekintve, hogy' 
h= l/ (j Y  éppúgy alkalmas az eltérések jellemzésére, mint p , de kevésbbé célszerű.
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Budapesten tehát körülbelül az eltérések felének abszolút értéke kisebb 
volt 0,48 foknál, másik fele nagyobb; Fiumében pedig a feje volt 0,23
foknál kisebb.

A harmadik lépés, az x) értékelés értelmében, az adott átlagtóli eltérések 
valószínűségének meghatározása. Az észlelési adatokból könnyen kiszá
míthatjuk az egyes eltérések gyakoriságát, ami osztva az eltérések szá
mával megadja a kérdéses eltérés észlelt valószínűségét. Az észlelt 
valószínűségek azonban szükségkép többé-kevésbbé szabálytalan menetet 
mutatnak, úgy hogy célszerű azokat valamely valószínűségi függvénnyel 
megközelíteni.

Ha átlagok vagy összegek sok évi átlaguktóli eltéréseiről van szó, 
akkor azokat rendesen a »véletlennek« ') tulajdoníthatjuk és megkísérel
hetjük azok valószínűségét Laplace függvényével közelíteni meg. Ha ez 
elfogadhatóan sikerül, akkor azt mondhatjuk, hogy az eltérések követik a 
véletlen törvényeit, vagyis hogy megoszlásuk normális.

Ekkor, ha m az u adatok átlaga és a azok négyzetes eltérése, akkor 
annak a valószínűsége, hogy az u—m eltérés kisebb legyen, mint x? r

L(x) -  - L  /  e-ít*  dt
| /  2tz —oo

továbbá annak a valószínűsége, hogy az w—m eltérés abszolút értéke 
kisebb legyen mint xo , a következő 2L(x)—1.

Az L(x) függvény értékeit jó táblázatok adják, úgy hogy a számí
tás semmi nehézséggel sem jár. A valószínűség kiszámítására ez esetek
ben elegendő az átlag és a négyzetes eltérés ismerete.

Normális megoszlásútól annak a valószínűsége, hogy az eltérés 
abszolút értéke kisebb legyen, mint a valószínű eltérés, p , egyenlő egv- 
féllel; vagyis 2L(x)—1 =  J, ami a táblázat segélyével adja; x =  0,6745, 
ennélfogva e megoszlásnál p — 0,6745 a .

Annak a valószínűsége, hogy normális megoszlásnál az eltérés abszo
lút értéke nagyobb legyen, mint a négyzetes eltérés három és félszerese, 
a táblázatból 211—L(3,5) 1 =  0,0005, vagyis kizártnak tekinthető.

A 2) értekezés III. és V. táblája mutatja, hogy Budapest átlagom 
hőmérsékleteinek, továbbá évi csapadékmennyiségeinek valószínűségei jól 
követik Laplace függvényét,

Más esetekben, például ha az csőmennyiségeknek az éven belüli meg
osztásáról van szó, akkor már az eltérések menete nem normális, nem 
tulajdonítható a véletlennek, úgyhogy más törvényszerűséget kell keresni 
(ez esetben periodikusát), amely esetleg az eltérések okairól fog felvilágosí
tást nyújtani. Ez azonban már a negyedik lépés lesz.

Dr. Jordan Károly. 1

1 A »véletlent« itt Poincaré definíciója szerint kell érteni. Ha sok apró ok forog 
fenn, melyek hatását kicsinységüknél fogva egyenként nem észlelhetjük, de amelyek 
nagy számuknál fogva mégis észrevehető hatást hoznak létre, akkor az utóbbit 
a »véletlenének tulajdonítjuk, továbbá a tapasztalat mutatja, bogy ekkor a . tünemény 
rendesen elég jól követi a £aplace~lorrau 1 át.
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Néhány szingularitás szinoptikus vizsgálata*
Közismert — népies időjárási szabályokban is lefektetett — tény, hogy az 

időjárás jellegének megváltozása az év bizonyos szakában, bizonyos napok 
(fordulónapok)  környezetében történik meg. Ezeket a változásokat időjárási
színgularitásóknak nevezi a meteorológia. Vizsgálatukkal rgen sok szerző foglalko
zott, legnevezetesebb közülük Schmauss A., akinek köszönhető, hogy ma a szín* 
gularitásokat mint valóságos jelenségeket tekintjük, amelyek az időjárás jellegé
nek hullámszerű, változását állítják elénk. Szokás ezeket »naptári naphoz kötött 
időjárási jelenségeknek« is nevezni, ez azonban kissé túlzott, mert mint a vizs
gálatok mutatják, néhány napos eltérés a kérdéses időjárási jelenség bekövet
kezésében előfordul.** A »fordulónapok« valamely hely időjárási elemeinek (hő
mérséklet, csapadék, felhőzet, légnyomás, stb) évi menetében jól felismerhetően 
jelentkeznek, ha azt néhány évtized megfigyelései alapján átlagos napi közepek
kel ábrázoljuk. (Néhány hosszabb időre terjedő szingularitás már> az ötnapos, 
pentádközepekkel ábrázolt évi menetben is jelentkezik.)

Nem elégedhetünk meg azonban a szingularitásoknak kizárólag ilyen sta
tisztikai vizsgálatával. Valamely hely éghajlata az ott előforduló időjárási jelen
ségekből tevődik össze (szovjet meteorológusok szerint: az időjárások rendszere), 
tehát az éghajlati átlagokban előforduló szingularitásoknak az* egyes évek. meg
felelő időszakának időjárási jelleg-változásaiban is jelentkezniük kell. Az idő
járás jellegét a légtömeg-változások szabják meg, amelyek a ciklonok és anti
ciklonok hatásköréiben mennek végbe. Röviden szólva tehát a szingularitásokat 
a napi időjárási helyzetet ábrázoló, u. n, szinoptikus térképeken is meg kell talál
nunk. Jelen dolgozatunk célja néhány feltűnőbb szingularitásnak szinoptikus 
vizsgálata az 1946—49 közötti 4 esztendő időjárási napi térképei alapján. A kér
dés kapcsolódik az időjárási hasonlóságok kutatásának kérdéséhez is; ezeknek 
elhatárolásához Vitelis szovjet meteorológus adott újabban módszert.

Vizsgálataink céljára három szingularitást választottunk, mégpedig azokat, 
melyek Középeurópában évszak-változások előjelei. (Multanovszkij az ú. n. ter
mészetes színoptikai évszak megváltozásának jellemzésére az »évszak-törés« szót 
használja.) A polgári évet tekintve, az első ilyen szingularitás a február 2-i 
népies időjárási szabályban is lefektetett jelenség, azaz a január végi nagy hide
get felváltó első komolyabb meleghullám. A második jelenség a nyári esőzések 
és lehűlés (monszun) kezdetét jelentő június 8-i ú. n. Medárd-szabállyal áll kap
csolatban. A harmadik megvizsgált szingularitás a tél első hullámát jelentő 
október 3-i lehűlés lesz, amely egyben a »vénasszonyok nyarának« befejezését is 
jelenti.

Ezek a szingularitások jól kifejezésre jutnak pl. a hőmérséklet pentádköze- 
peiben is (75 évi átlagok; 1871 —1945):

Pentád1 C°
I. (6) —1.0 

I I . ( 1) + 0.1 
II. (2) —0.2

Pentád C°
V. (6) 18.6

VI. (1) 19.5
VI. (2) 19.5

Pentád C°
IX. (6) 14.8 
X. (1) 14.6 
X. (2) 13.5

* A Magyar Meteorológiai Társaság- 1949. évi szinoptikus pályázatán ki tü ne tett 
-dolgozat.

** Maga Schmauss csak »naptárilag lehorgonyzóit« időpontról beszél, ami helyes, 
mert nem állítja a fordulónapnak egyetlen rögzített naphoz való hozzákötöttségét, ami 
már csak azért sem állhat fenn, mert a szökőévek miatt szükségképpen egynapos 
eltolódásoknak kellene fellépniök. (A Szerkesztő.)

1 Megjegyezzük, hogy a pentádok jelölésére m'nden hónap római számú jelzése 
mellett az 1-től 6-ig terjedő számokat zárójelben alkalmaztuk. A II. (1) pentád (feb
ruár első pentádja) január 31-gyel kezdődik, a VI. (1) május- 31-gyeb a X. (1) pentád 
pedig szeptember 28-cal.



1. ábra A hőmérséklet (  ̂T) és ia légnyomás (&P) változásai 10—10 naponként; 4 évi (1946—1949) átlagok alapján. 
Fig. I. Zehntägige Temperatur- und Luftdruckänderungen (o T bzw. o P) auf Grund vierjähriger Mittelbildung (1946—1949.)



Amint látjuk, a II, (1) pentácl magas hőmérsékeletével tűnik ki, a VI. (2) 
pentádban megszűnik a hőemelkedés, viszont az X. (1) pentádban jóval kisebb 
a hőcsökkenés, mint a rákövetkezőben.

Ezekután hozzáfoghatunk e szingularitások szinoptikai vizsgálatához. Minde
nekelőtt kérdés, hogy az alapul választott 4 esztendőben a hőmérséklet menete 
négyévi átlagban megfelel-e a fent közölt 75 évi átlagoknak. Ez fennáll, mert a

Jf. (i) X.(2) ’ ~ X.(3)

2. ábra. A légnyomás eloszlása az év egyes pentánjaiban; 4 évi átlagok (1946—1949.) 
Fig. 2. Mittlere Luftdruckverteilung für einige Pentanden des Jahres 

(aus den Jahjem 1946—1949.)

pentádértékek a fenti sorrendben az egyes szingularitásoknál a következők: — 2 .2, 

—0.6, 2.1, a másodiknál: 17.1, 21.6, 19.7, a harmadiknál: 17.7, 16.0, 12.5 C°. 
(Még kell jegyeznünk, hogy a februári visszahülés e 4 év átlagában csak a feb
ruári (3) pendádban jelentkezett éspedig 1.9 C° pentádközéppel.)

E hőmérsékletváltozások eredetét kutatva, nézzük meg, hogy miképpen alakul 
a hőmérséklet és a légnyomás eloszlása európai viszonylatban a jelzett 4 év 
alatt. Megvizsgáltuk a három szingularitás környezetében a hőmérséklet és a 
légnyomás vátozásait pentádról-pentádra. Az eredeti, nagyszámú térképet itt 
helyhiány miatt nem közölhetjük, hanem csak azok összefoglaló eredményét az
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J., illetőleg a 2. ábrában. Ezek 4 évi (1946—1949) átlagokat állítanak elénk, azon
ban az eredeti térképek alapján meggyőződtünk arról, hogy ezek a szingularitások 
4 év közül legalább 3-ban szabályosan jelentkeztek és így átlagos térképek szer
kesztésének is van értelme. Különösen vonatkozik ez a változásokat ábrázoló tér
képekre, kevésbbé a légnyomási, vagy hőmérsékleti eloszlás térképeire.

Az 1. ábrán a hőmérséklet és a légnyomás 10—10 napos változásait ábrá
zoltuk a 3 fordulónap (II. 2., VI. 8. és X. 3.) környezetében. A február 2-i szin- 
gúlaritás esetében a szárazföld törzsének felmelegedéséről van szó és egyben 
erős légnyomássüllyedés is jelentkezik. A részletesebb pentád-változások alapján 
megállapítható, hogy ez a nyomássüllyedés dél felé mozog és helyét nyomás
emelkedés foglalja el február 3. pentádjában. Ekkorra az északról kiinduló le
hűlés is elárasztja Közép-Európát. (A »medve« szabály!)

A június 8-i szingularitásnál viszont a szárazföld lehűlése jelentkezik (»jú
niusi hőcsökkenés«) az Azóri szigetek felől északra terjedő léghalmaz áramrend
szerében. (A »Medárd« szabály!)

Október 3. tájban az északon kezdődő lehűlés a magas légnyomással együtt 
fokozatosan terjeszkedik dél felé. ( A »Vénasszonyok nyara« vége.)

A talált légnyomásváltozások tehát összhangban állanak a hőmérsékleti 
változásokkal, jelezvén, hogy e változások légtömegáthelyeződésekkel kapcsola
tosak. Tehát szállított (advektív) folyamatokkal van itt dolgunk, nem be-, vagy 
kisugárzás változásával kapcsolt hőmérsékletváltozásokkal. E légtömegváltozások 
beilleszkednek az általános légkörzésbe, főleg annak a tenger-szárazföld közötti 
légtömegkicserélődéssel módosított folyamatába.

A 2. számú ábrán látjuk magának a légnyomásnak az eloszlását a három 
szingularitás környezetében, 4 évi átlagban. A február 2-i esetnél az oroszországi 
anticiklon gyors csökkenése látható az izlandi ciklon kiterjedésének hatására. A 
június 8-i esetben erőteljes tengeri ciklont látunk áthaladni nyugatról keletre, 
majd az azóri léghalmaz északkeleti irányú megerősödését. A harmadik esetben 
a középeurópai nagy légnyomás megerősödése, az Eszakeurópán átvonult ciklon 
hátoldali hideg levegőjének hatása jelentkezik.

Ábrázoltuk magát a légnyomási helyzetet az egyes években is a három 
szingularitás esetében. (Itt nem közölhető. A Szerk.) Ezek a térképek is az 
elmondottakat igazolják, azonban nem olyan meggyőző mértékben, mint a lég
nyomás-változások. így pl. az 1. szingularitás esetében. 1946 és 1948-ban egészen 
más légnyomás-képet kapunk, mint 1947-49-ben. Itt úgylátszik az ismeretes két évi 
szakaszosság jelentkezik. A légnyomás-térképeknél is aránylag még a 2. szingula
ritásnál látható az egyes években legnagyobb hasonlóság.

A 4 évi átlagok alapján kapott eredmények tehát valóságosaknak tekinthetők, 
és az általános légkörzés ugrásszerű megváltozását állítják elénk. Másszóval 
a szingularitások esetében tényleg az ú. n. uralkodó időjárási helyzet (időjelleg) 
megváltozásáról van szó. Legjobban kitűnik ez. a 10 napra terjedő időhelyzet- 

, változásokat ábrázoló térképeinken. A jól kiemelkedő pozitív és negatív irányú 
változások a hőmérsékletben és a légnyomásban mutatják, hogy nem esetleges 
változásokról' hanem a légköri helyzet (az időjelleg) tartósabb megváltozásáról 
beszélhetünk.

A szingularitások keletkezésének okát ma még nem tudjuk. Bizonyosnak lát
szik azonban a fent elmondottak alapján is, hogy az általános légkörzésnek, 
különösen annak a szárazföld-tenger kölcsönhatásából eredő összetevőjének rit
musairól van itt szó. Periodicitásról, szakaszosságról aligha beszélhetünk, noha 
ilyenek is jelentkeznek (12, 24, 27, 30, 60, stb. napos szakaszok lehetségesek). 
E kérdésre azonban csak akkor adhatjuk majd meg a választ, ha jóval nagyobb 
területről, a Sarkvidéket és a Trópusokat is beleértve, állanak majd rendelkezé-
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síinkre hasonló, de jóval hosszabb időtartamra és az év minden egyes szingula- 
ritására vonatkozó1 vizsgálatok.

Clayton, Baur, Hoffmann vizsgálataiból tudjuk, hogy ,az . időjelleg, tehát az 
uralkodó időjárási helyzet kapcsolatban áll a naptevékenység változásaival. Baur 
szerint pl. a »napállandó« növekedése az azon légnyomás növekedését eredmé
nyezi. Bizonyos tehát, hogy a - naptevékenység változása a szingularitások bekövet
kezésének időpontjára és kifejlődésének erősségére is rányomja bélyegét. A száraz
föld belsejének felmelegedése télen pl. a naptevékenység emelkedésével szokott 
kapcsolatban állani, tehát a naptevékenység emelkedő, vagy süllyedő jellege elő
segítheti, vagy hátráltathatja a február 2-i szingularitás létrejöttét. Ugyancsak 
befolyásolja a monszunális lehűlés mértékét is a naptevékenység emelkedése. 
( Clayton szerint a naptevékenység emelkedése Amerikában sarki eredetű hideg
hullámok kiváltódására vezet.) Ez a kérdés azonban szintén csak akkor lesz 
részletesen kivizsgálható', ha rendelkezésre állanak majd egyrészt a napsugárzás 
változásait jelző mérések, másrészt legalább az egész északi félgömbre kiterjedő 
szinoptikus térképek.

Valószínű az is, hogy a holdfény-változásoknak hatása az időjárásra, amely 
főleg Déleurópa időjárásában mutatható jól ki, szintén befolyásolja a szingula- 
ritásokat. Holdtölte után pl. általában gyakoribb az azóri légnyomás megerősö
dése, újhold táján pedig gyakran vonult át ciklon a Skandinávia-Ukrajna vona
lon. A holdfény-változások hatása azonban maga is a naptevékenység behatása 
alatt áll, így tehát egyelőre kevés remény van arra, hogy epeknek a kozmikus 
hatóknak a szingularitások alakulásában való szerepét tisztázzuk. Ez a jövő fel
adata lesz; egyelőre meg kell elégednünk a statisztikai és szinoptikai módszer 
fent követett együttes alkalmazásával, amivel részben dinamikus klimatológiát, 
részben statisztikai szinoytikáí művelünk.

Dr. Berkes Zoltán

IRODALOM:
1. L. A. Vitelis: A távidőjelzés céljlait szolgáló hasonlóságok kiválasztása. 

Vteteorologia i Hidrológia. 1948. No. 3.
2. Dr. F. Baur: Einführung im die Grosswetterkunde, ’’Wiesbaden 1948.
2. Dr. Berkes Zoltán: A légkörzés és a napfoltok. Természettudomány 1948. 8. szám.

Az állatok és a szárazság. Az 1947. év
ben óriási szárazság volt az egész or
szágban. _Alsófügödön (Abaúj m.) az 1947. 
évi csapadék 375.4 mm volt, s ez 175.6 
mm-rel maradt alatta az évi 551 mm-nyi 
alsófügödi állomási átlagnak. Október 
29-én reggel 7 óra 30 perckor Alsófügöd 
község lakott belterületére két vaddisznó 
rontott be, valószínűleg a főnyi erdőkből. 
A szerencsétlen állatok az óriási száraz
ság következtében le voltak soványodva, 
makktermés jóformán semmisem volt, 
pedig ez adnia a legfontosabb őszi táplá
lékukat. Az erdőket környező szántófö.de- 
ken a burgonya mán ki vol t ásva, a kukorica 
is ki volt törve. Egyik vaddisznó az alsó
fügödi.-tejcsarnok kezelő udvarára rontott 
be és a kert végén lévő Bársonyos-folyó 
pallóján átszaladva a mezőkön át Hernád- 
büd község irányába vette útját. A másik

vaddisznó lakásom vaskerítése előtt futott 
végig, a községi lakosok kergették és ettől 
annyira megzavarodott, hogy egy útjába 
eső munkást, aki hátán kukoricaszárat 
hozott, feldöntött, azt követőleg Forró 
község irányába véve útját, eltűnt.

Abaúj megye több községében, például: 
Léhen, Kázsmárkon, Rázsonysápberencsen 
a kutak annyira kiszáradtak, hogy egy- 
egy gazdálkodó több kútból volt kényte
len állatait itatni.

A szárazság következtében a házi pat
kányok egészen eltűntek, mert nem bírtak 
túrni a házak alatt, elvándoroltak alkal
masabb vidékekre.

A földi giliszták 90—100 cm-nyi mélyre 
fúródtak le, ahol még találtak némi ned
vességet.

Dr. Thóbiás Gyula
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A naponkénti rádiószonda-szolgálat megindult
A szakemberek előtt évtizedek óta világos, hogy a légkör jelenségeinek igazi 

ismeretéhez (amely nélkül még gondolni sem lehelt az időjárásnak a pontos előre
jelzésére, és mégkevésbé az időjárás lefolyásának mesterséges megváltoztatására!) 
nem elegendő a légkör jelenségeit csak a légkör aljáról, a föld felszínéről meg
figyelni, hanem be kell hatolnunk a légkör belsejébe és ott sűrű időközökben a 
legrészletesebb műszeres méréseket kell elvégezni.

Ezeknek a méréseknek a végzését, valamint a mérési adattok késedelem nél
küli megszerzését a rádiószonda-szolgálat teszi lehetővé. Ezért nagy haladás a 
hazai meteorológiai szervezetben, hogy (bár sok évi késedelem után) végre már 
nálunk is bevezethetővé váltak a rendszeres rádiószonda-felszállások, jóllehet 
a személyzethiány következtében a naponta 2—4 Ízben való felszállások helyett 
hónapon át csak másodnaponként végezhettünk egy felszállást, vagyis a fel
szállások sűrűsége csak negyed-, illetőleg nyolcadrészét érte el a nemzetközileg 
lefektetett igényeknek. Szeptember hó 1-étől azonban az Intézet már naponként 
bocsát fel rádiószondát. A mindennapos felszállásokra való berendezkedés igen 
nagy lépés volt a gyakorlati meteorológiában való roppant elmaradottságunk fel
számolására. Ennek a lépésnek a jelentőségét szélesebb olvasókör számára is jól 
érthetően fejezi ki dr. Béli Béla alábbi néhány soros gondolatmenete, amelyet a 
Természet és Technika folyóiratban megjelent cikkéből idézünk:

»Az időváltozások a korszerű meteorológia felfogása szerint frontáltvonulás- 
sal és légtömegkicserélődéssel kapcsolatban lépnek fel.

Kisebb hegységeken a légtömegek átkelhetnek anélkül is, hogy fizikai tulaj
donságaik lényegesen megváltoznának, de ha a hegyvonulat elég magas, az 
átkelő légtömeg különböző változásokat szenved. A lényegesebb változások:

1. a légtömeg hő- és vízitartalma megváltozik;
2. a légtömeg sebességét a hegység lefékezheti s ezáltal a légtömeg füg

gélyes kiterjedésében eltolódások léphetnek fel (az alsó légrétegek 
elmaradnak az előre siető felsőkhöz képest);

3. a hegyvonulat a légtömeget eltérítheti eredeti irányából s az a hegy
ség túlsó oldalára késve és a kerülő úton átalakulva érkezhet meg.

Ezeknek az időjárási folyamatoknak a tanulmányozása a magyar meteoroló
giai kutatásnak nagyon fontos feladata. Az Alpok keleti szomszédságában fekvő 
és a Kárpátok hegyláncával körülvett magyar medencébe a tengeri és a 
szárazföldi légtömegek csaknem kizárólag ezen hegységeken való átkelés útján 
érkeznek meg, csupán a délnyugati oldal nyitottabb az Adria felől érkező 
mediterrán és szubtrópusi légtömegek számára. Éppen ezért a magyar 
medence domborzati viszonyai és környezetének függőleges tagoltsága állandó 
időjárásmódosító hatása következtében elsőrendű éghajlati tényező.

Jólehet, ezeknek a kérdéseknek vizsgálata Magyarországon fontosabb, mint 
Európa bármely más területén s ezek a kutatások szép eredményeket ígérnek, 
mégis ezen a téren ismereteink nagyon hézagosak. Ennek nyilvánvalóan az az 
oka, hogy ezekhez a vizsgálatokhoz a légtömegek háromméretű kiterjedése 
következtében nem elegendő a talajmegfigyelések számbavétele, hanem a felsőbb 
légrétegekre is kiterjedő vizsgálatokra van szükség.«

A Meteorológiai Intézet új rendszeres rádiószonda-szolgálata ezt a hiányt 
küszöböli ki és ezzel megnyitja az utat a hazai időjárás korszerű tanulmányo
zása felé.

A Szerkesztő.
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AZ E L MÚ L T  I D Ő J Á R Á S

Frontátvonulási jegyzék Budapestről
* ■

1950 május 1—június 30.
Diary of frontal passages, Budapest, May—June, 1950.

(A táblázat beosztásának és a használt kifejezéseknek részletes ismertetése 
megjelent az Időjárás 1948 április—júniusi füzetében, 68—70. old.)
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vy A frontátvonuiás fontosabb meteorológiai jelenségei

Some outstanding character isti cal phenomena of the 
frontal passage

•
M Á J U S

2 7 Fel 0 Felhőátvonulás
4 21 B 0 Kis záporeső
5 3 Fel 1 Praefront. eső 0-7 mm
5 13 Fel 1 6 órától praefront. eső 0-9 mm
6 10 Fel 1 7 órától praefront. eső 0-5 mm
6 13 B 2 Záporeső 5-1 mm
6 23 B 2 Zivatar 6-0 mm
7 14 B 0 Kis záporeső
7 24 B 0 Kis záporeső
8 0 B 2 Záporeső 5-5 mm
8 18 B 0 Felhőátvonulás, szélfordulás északnyugatra

10 5 B 1 Zápor 1-3 mm
11 0 B 0 Szélélénkülés, felhőátvonulás
11 23 B 1 Záporeső 0-1 mm
12 12 B 2 Heves záporeső 3-1 mm
12 15 B 2 H°ves záporeső 2-0 mm, légnyomásnyugtalanság
12 19 B 1 Záporeső 2-1 mm, légnyomásnyugtalanság
13 9 Fel 0 Felhőátvonulás
13 14 B 0 Kis záporeső
14 7 Fel 0 Felhőátvonulás
14 15 B 0 Cumulus congestus-átvonulás
14 18 B 0 Cumulus congestus-átvonulás
15 12 B 2 Zivatar 0-4 mm
15 19 B 2 Zivatar 0-4 mm
16 3 B 0 Felhőátvonulás és szélélénkülés
16 13 B o Kis záporeső
16 23 B 0 Szélugrás északkeletre
19 3 Fel 0 Felhőátvonulás
19 20 B 0 Felhőátvonulás
23 18 B 1 Szélrohamok, felhőátvonulás
24 17 B 0 Kis záporeső
24 19 B 2 Kis zivatar
26 2 B 0 Szélrohamok
26 22 B 0 Felhőátvonulás, szélrohamok
27 3 B 0 Szélélénkülés
27 19 B 0 Szélélénkülés
28 20 Bt 2 Száraz szélbetörés, porvihar

1 ;
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A frontátvonulás fontosabb meteorológiai jelenségei

Some outstanding characteristical phenomena 
of the frontal passage

1 2 B 1

J Ú N I U S

Erős borulás és lehűlés, szélélénkülés
1 17 Fel 1 9 órától praefront. 1,1 mm
2 1 B 0 Szélélénkülés és lehűlés
3 10 Fel 0 Felhőátvonulás
5 14 B 2 Zivatar 3-8 mm
5 18 B 2 Zivatar 0-8 mm
8 10 B 0 Felhőátvonulás
9 13 B 2 Kis zivatar
9 20 B 2 Kis zivatar

10 10 B 0 Szélbetörés max. sebesség 12 m/mp
11 19 B 0 Szélbetörés 5 m/mp
14 7 B 2 Zivatar 01 mm
14 18 B 1 Cumulonimbus-átvonulás
16 16 B o Kis zivatar
16 18 B 1 Kis zivatar
16 21 B 2 Heves zivatar 9-8 mm, szél 18 m/mp
17 15 B 2 Kis zivatar
17 20 B 2 Kis zivatar
17 23 B 1 Szélugrás északra
18 9 Fel 1 Kévés praefront. eső
18 16 B I Záporeső és erős lehűlés
19 6 B 0 Szélélénkülés, harmatpontcsökkenés
21 18 Fel 1 Felhőátvonulás, erős légnyomásnyugtalanság
22 1 B 0 Kis szélrohamok
22 6 B 1 Szélrohamok és porvihar
23 11 B 0 Felhőátvonulás, lehűlés
24 5 B 1 Záporeső 3-5 mm
26 18 B 1 Kis záporeső
26 24 í B 0 Szélélénkülés
27 20 ! B 0 Cumulonimbus-átvonulás
28 5 í Fel 1 23 órától kevés praefront. eső
28 8 i B 0 Kis záporeső
28 11 i B 0 . Kis záporeső
29 20 B

1
0

1
Felhőátvonulás

Rendkívüli fénytüneményekkel járó ziva
tar a Balatonon. Az, idei nyár szokatlanul 
meleg volt. Ebből a tartósan mejeg évszak
ból! néhány ©m'ékezetes hűvös időszak 
emelkedik ki. Ezek között' leghatározottabb 
volt az augusztus eleji lehűlés. Augusztus 
3-án áz ország keleti feüében még nagy 
hőség uralkodott, ugyanakkor a Dunántúlon 
már csak 16—18 fokig emlekedett a hő
mérséklet. A gyors égtömegcsere kísérő 
jelenségei igém változatosak. Legismertebb 
ezek közüli a zivatar. Ehhez azonban még 
igen sok érdekes másod- és harmadrendű

jelenség is csatlakozhatik. Egy ilyen kü- 
'önieges, a kora hajnali órákban lejátszódó 
zivatar rövid, érdekes ".leírását adja Tatay 
Sándor, a bad-ncsonylábd.Tiegyi csapadék
mérő állomás észlelője: »Augusztus 4-én 
hajnali 4—5 óra között olyan cinóber-piros 
vo.lt az ég és a Balaton vize, amilyenre 
senki nem emlékezik. Szüntelen villámlás- 
dörgés, majd zápor és szivárvány követke
zett.« Az embereket különös hangulat 
fogta eül a rendkívüli jelenség miatt.

Dr. K. M.
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L égtöm egnaptár
Budapest, 1950. május I—június 30..— Air mass diary.

A légtömeg megnevezése 

Air mass

Mikor 
érkezett 

Nap Óra

From
Day Hour

Mikor 
vonult el 

Nap Óra

Until
Day Hour

Tartós
sága, óra

Duration,
hours

A következő lég
tömegtől elválasztó 

határfelület
Boundary surface (CF 
cold front, WF warm 
front, S subsidence)

M Á J U S
Tengeri meleg mW (IV. 30. 21) 3. 11 59 Lesiklófelület 5
Sarkvidéki hideg aC 3. 11 5. 3 40 Felsiklási front WF
Tengeri meleg rnW 5. 3 10. 5 122 Betörési front CF
Sarkvidéki hideg aC 10. 5 11. 23 42 Betörési front CF
Szárazföldi mérsékelt cM 11. 23 14. 7 56 Felsiklási front WF
Tengeri mérséklet^ mM 14. 7 17. 12 77 Lesiklófelület S
Szubtrópusi meleg tw 17. 12 24. 17 r 173 Betörési front CF
Tengeri mérsékelt mM 24. 17 26. 9 40 Lesiklófelület S
Subtrópusi rmleg tw 26. 9 26. 22 13 Betörési front CF
Tengeri mérsékelt mM 26. 22 28. 20 46 Betörési front CF
Tengeri hideg mC 28. 20 30. 6 34 Lesiklófelület S
Tengeri mérséklet mM 30. 6 (VI. 1. 2) 42 —

J o N I U S
Tengeri mérsékelt mM (V. 30. 6) 1. 2 2 Betörési front CF
Tengeri hideg mC 1. 2 1. 17 15 Felsiklási front WF
Tengeri mérsékelt mM 1. 17 2. 1 8 Brtörési front CF
Tengeri hideg mC 2. 1 3. 10 33 Felsiklási front WF
Tengeri mérsékelt mM 3. 10 6. 22 84 Lesiklófelület S
Szárazföldi meleg cW 6. 22 8. 10 36 Betörési front CF
Szárazföldi mérsékelt cM 8. 10 9. 20 34 Betörési front CF
Tengeri mérsékelt mM 9. 20 10. 10 14 Betörési front CF
Tengeri hideg mC 10. 10 13. 10 72 Lesiklófelület S
Tengeri meleg mW 13. 10 14. 7 21 Betörési front CF
Tengeri mérsékelt mM 14. 7 18. 9 98 Felsiklási front WF
Szubtrópusi meleg tw 18. 9 18. 16 7 Betörési front CF
Tengeri mérsékelt mM 18. 16 19. 6 14 Betörési front CF
Tengeri hideg mC 19. 6 20. 23 41 Lesiklófelület S
Szubtrópusi meleg tw 20. 23 22. 1 26 Betörési front CF
Tengeri mérsékelt mM 22. 1 23. 11 34 Betörési front CF
Tengeri hideg mC 23. 11 28. 5 114 Felsiklási front WF
Szubtrópusi meleg tw 28. 5 (VII. 1. 14) 67 —

Az egyes levegőfajták jelenlétének tartama órákban. (Total duration of the presence
of the different air masses, hours)

Május Június
May June

óra % Óra 7o
Sarkvidéki hideg aC 82 11 — . —

Szárazföldi hideg cC — — — —
Tengeri hideg mC 34 5 275 38
Tengeri mérsékelt mM 205 27 254 35
Tengeri meleg mM 181 24 21 3
Szárazföldi mérsékelt cM 56 8 34 5
Szárazföldi meleg cW — — 36 5
Szubtrópusi tw 186 25 100 14
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Magyarország időjárása 1950 május és június havában
Május igen meleg, napfényben gazdag 

időjárást hozott, a csapadék mennyisége 
azonban majdnem mindenütt lényegesen 
kisebb volt, mint a sokévi átlag.

A 17.5 és 19.5° között lévő havi közép- 
hőmérsékiet az egész országban felül
múlta az átlagot. A legnagyobb meleg
többletet a déli határvidéken találjuk, 
ahol az anomália megközelítette, sőt né
hol, így Baranya és Tolna egyes tájain

lehűlés nagyjából az átlagnak megfelelő 
volt, amennyiben a hónap első napjaiban 
többnyire +2 és +6° között volt a mini
mum, de azután fokozatosan csökkent a 
lehűlés erőssége. Gyenge talajmenii fagy 
csak kivételesen fordult elő az eiőző na
pokban és kárt nem okozott. A nyári 
napok száma 8—13 volt.

A légnyomás havi középértéke Buda
pesten 130 m magasságban 750.7 mm

Időjárási adatok — Données climatologiques
Hőmérséklet C 
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1950. május

Magyaróvár 17-5 +2-4 30-7 26. 2-2 1. 2 7 59 98 — i 11 3 287
Keszthely ... 18-3 +2-2 31-2 24. 6-1 1. 3 10 41 58 —30 9 3 299
Pécs.............. 18-5 +2-8 33-8 26. 4-9 1. 4 14 18 28 —47 7 1 288
Budapest ... 19-0 +2-4 32-4 26. 5-5 1. 5 11 28 44 —36 • 8 3 282
Kalocsa ..... . 18-9 +2;5 32-9 26. 6-0 1. 3 11 23 38 —38 4 5 283
Miskolc ...... 18-0 +  1-8 31-9 26. 3-1 1. 4 12 43 70 —18 10 5 307
Debrecen ... 18-7 +2-6 34-1 26. 3-5 14. 6 13 7 12 —51 8 3 326
Békéscsaba... 19-3 +2-1 33-5 26. 3-2 1. 5 13 24 45 —29 6 2 303

1950. június

Magyaróvár 20-8 +2-8 35-2 30. 8-3 13. 3 20 26I 58 —32 7 1 303
Keszthely ... 21-7 +2-6 36-4 30. 12 4 3. 9 25 13 17 —65 10 2 311
Pécs............. 22 2 -(-2-7 38-9 30. 9-8 3. 11 25 18 27 —49 7 5 295
Budapest ... 21-9 +2-2 36-0 30. 12-4 3. 7 21 19 29 —49 8 5 306
Kalocsa ...... 22-5 +2-7 36-0 30. 11-2 25. 7 24 25 40 —36 7 5 330
Miskolc ...... 20-6 +  1-6 33-6 30. 6-6 13. 3 22 71 97 — 2 7 5 307
Debrecen ... 21-3 +  1-9 34-4 30. 3-8 13. 7 25 26 38 —4? 7 4 324
Békéscsaba... 220 +  1-8 35-1 30. 8-8 13. 8 23 13 18 —61 5 4 317

el is érte a +3°-ot. Az ország legna
gyobb részén 2—2.5° volt ez a hő többiét, 
csak a Kisalföld egyes területein maradt 
a 2° alatt.

A szélső értékek közül a maximumok 
29° és 35° közé estek; ez a legerősebb 
déli felmelegedés majdnem mindenütt 
26-án, egy komolyabb hidegbetörést meg
előző napon állott be, miután az egész, 
ezt' megelőző héten napról-napra fokozó
dott a meleg. Erre a hétre esik a hőség
napok nagyobb számban való jelentkezése 
is. Az Alföld déli megyéiben pár lizedíok 
hijján forró napot is észleltek. Az éjszakai

volt, a sokévi átlagtól +1-2 mm-rel tért 
ed. Az átlagnál nagyobb légnyomás mu
tatja a nagynyomású léghalmazok ural
mának túlsúlyát, amely összhangban van 
ftz átlagnál jóval derültebb és szárazabb 
idővé!. A tengerszinti légnyomás 762.1 mm 
volt.

A csapadék havi összege igen kevés 
helyen érte el a sokévi törzsértéket. Bala- 
tonfüred, Győr, Battonya és Makó vidéké
ről jelentettek aránylag kicsi csapadék- 
többletet, egyébként csapadékhiány ural
kodott, amely jelentékeny területen ki
mondott szárazsággá ?okozóJo>f. Somogy,
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Fejér, Szolnok, de különösen Hajdú me
gyék egyes területein az egész havi ösz- 
szeg mindössze 5—10 mm-t tett ki, tehát 
a sokévi átlag negyedrészét sem érte el. 
Az ország legnagyobb részén 10 — 50 mm 
volt a havi összeg, kb. egyhar.nad terű et 
10—25, egyharmad 25—50 mm csapadék
ban részesült. A legnagyobb havi össze
get, 91 mm-t, Ba'atonfüreden mértek, a 
legkisebbet, 2 mm-t Nádudvir jelentette. 
A csapadékos napok száma többnyire 
4—8 volt, csak kivételesen érte el a 
10-et.

A napsütés igen bőséges volt. A 285— 
325 órás havi összegek túlnyomó részben 
50—70 óra többletet mutatnak, ami 15 
százalék körüli eltérésnek felel meg. 
Budapesten a nap. és égsugárzás havi 
összege 12.214 gcal/cm2 volt.

Június időjárása a májusihoz nagyon 
hasonló, napos, száraz és meleg volt.

A havi hőmérséklet 20.5° és 22.5° között 
lévő értékei nyugaton 2—3°, keleten 1—2° 
többletet mutatnak, ami máris jelzi, hogy 
a nyári monszun ezidén nem jelentkezett 
és a hűvösebb légtömegek hőcsökkentő 
hatása elmaradt. Ugyanezt látjuk a hő
mérséklet szélső értékeiben is, mert a 
havi maximumok kevés kivétellel a 35°-ot 
meghaladták. A hónap utolsó napjaiban 
lépett fel ez a csúcsérték (34—39°), amely 
tulajdonképp az évszaknak és a napsu
gárzás maximumának megfelelő volt. A 
hőségnapok száma, amely többnyire 7—10 
volt, szintén meghaladta az átlagot és 
még nagyobb többlet mutatkozik a nyári 
napok számában (20—25).

A légnyomás havi középértéke Buda
pesten 130 m magasságban 751.4 mm 
vö t, eltérése +2.1 mm, a tengerszintre 
átszámított adat 762.7 mm. A nagynyo
mású léghalmazok túlsúlya még erősebben 
feltűnik, mint az előző hónapban és össze
függése nyilvánvaló a nyári monszun el
maradásával, a meleg, napos és száraz 
időjárással.

A havi csapadék csak egészen kis el
szórt, szigetszerű területeken lépte túl az 
50 mm-t, így Szentgotthárd, Mohács, 
Szentes, Galyatető, Miskolc, Tokaj vi'dékén 
éŝ  még néhány helyen, ahol zivataros 
esők záporai adtak nagyobb mennyiséget. 
A legtöbb csapadékot 119 mm-t Galyate
tőn mérték, a legkevesebbet 6 mm-t Déva- 
ványáról jelentették. Az ország területé
nek mintegy harmadrésze 30—50 mm esőt 
kapott, kétharmadán azonban mindössze 
10—30 mm hullott le. Tekintette] a má
jusi hasonlóképpen száraz időre, a szá
razság meghosszabbodása a mezőgazda* 
ság egyes ágaiban hátrányos következmé
nyekkel is járt, különösen a kapásnövé
nyek terméskilátásait vetette vissza. A 
csapadékos napok száma 5—10 volt, 3—6 
zivatarral. A napi maximumok sem sok 
helyen múlták felül a 10 mm-t, felhősza
kadás (de vele együtt károkozó jégverés 
is) kevés volt.

A napsütés 300—340 órás összegei mu
tatják a napfénybőséget. Ezek az értékek 
a havi átlagot jelentékenyen meghaladták. 
Budapesten a nap- és égsugárzás együttes 
havi összege 12.299 gcal/cm2 volt.

Dr. Bacsó Nándor

A felsőbb légrétegek időjárása 
1950 május—június havában

Május 1-én az átlagnak megfelelő hőmérséklet volt Budapesten. A következő 
napokban S, SE magassági széllel szárazföldi meleg levegő árasztotta el Magyar- 
országot és az egész troposzférára kiterjedő felmelegedést okozott. A meleg 9-én 
érte el csúcspontját. A fagypont ebben a felmelegedési folyamatban 1950 m-ről 
3100 m-re emelkedett.

Május 9-én a SE légáramlást NE szél váltotta fel, amely hűvös szárazföldi 
levegőt hozott Magyarországra. A lehűlés az alsó 3 kín-ben kisebb, 3 km-től kezdő
dően ugrásszerűen nagyobb mértékű volt. Ezt mutatja az 1. táblázat, amely

' A hőmérséklet változása Budapest fölött
1. táblázat 1950. V. 9. 11.

140 m 500 m I km 2 km 3 km 4 km 5 km_____
—2-5° —3-9° -4-5° —3-4° 1 00 ö ° —5-5°

oÓO!

6 km 7 km 8 km 9 km 10 km 11 km 12 km

—9-2° —9-3° 1 00 tó o

or-r-1 +0-6° +8-0° +9-9°

2
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május 9—11 napok közti hőmérsékletváltozást tünteti fel a talajon (140 m) és 
különböző magasságokban. Látható, hogy 3 km-től kezdődőleg a lehűlés több, mint 
kétszer akkora, mint az alsóbb légrétegekben. Ennek oka valószínűleg a Kárpátok
nak a NE széllel szemben jól érvényesülő védőhatása. Láthatjuk a táblázatból, 
hogy a troposzféra lehűlésével egyidőben a sztratoszférában emelkedett a hőmér
séklet.

Május 11. után-a szél W-re, majd SW-re fordult és hosszú felmelegedési 
folyamat kezdődött, amely május 26-ig tartott. Az első napokban az ittrekedt 
hideg levegő kb. 3 km magasságig töltötte meg a magyar medencét és a SW szél 
hatása csak efölött érvényesült. Jól mutatja ezt a 2. táblázat.

A hőmérséklet változása Budapest fölött
2. táblázat 1950. V. 11.—13.

140 500 1 ■ 2 3 4 5

—2-5 4-0-1 —0-7 —2-2 —30 + 3 2 4-51

6 7 8
•
9 10 11 '  12

+3-3 4-5-6 -4-5-9 4-4-9 —0-8 —5-3 —4-6

A táblázat szerint 3 km alatt csak gyenge hőmérsékletingadozás tapasztalható, 
efölött azonban határozott melegedés figyelhető meg, melyet a sztratoszféra 
lehűlése kísért. Május 23-ára a fagypont 4 km-re emelkedett. A sztratoszféra 

ezen a napon igen magasan (13.300 m) és nagyon hidegen (—63°) kezdődött.
Május 26—29. között NW széllel ismét lehűlés következett. A nyugat felől 

érkező hűvös hullám (a téliekkel ellentétben) azonnal jelentkezett a talajon is.

A hőmérséklet változása Budapest fölött
3. táblázat 1950. V .25.—27.

140 500 1 2 3 4 5

-2 -8 —60 —2-8 —2-7 4-2-4 - 1 1 15
6 7 8 9 10 11 12

—6-5 —4-6 —5-9 —6-9 —6-3 —5-9 —2-6

A 3 km-es szint, amely az eddigi táblázatokban is kiugró érték volt, most is 
kitűnik azzal, hogy itt nem érvényesült a lehűlés. A hűvös hullám mélypontján: 
május 29-én a fagypont 2250 m-re, a sztratoszféra pedig 10 km-re süllyedt 
és —53°-ra melegedett.

Június 1—7. között a magyar medencében nyugvó hűvös levegőt a napsütés 
átmelegítette. Ez a jellegzetes felmelegedési folyamat — amint a 4. táblázatból 
látjuk — a talaj fölött 2 km magasságig érvényesült, efölött alig változott a 
hőmérséklet. A talajon bekövetkezett lehűlés a hajnali felszállásban mutatkozó 
éjszakai kisugárzás eredménye.

A hőmérséklet változása Budapest fölött
4. táblázat 1950 . VII. 2.—6.

140 500 1 2 3 4 5
—01 +4-9 4-5-7 4-3-4 4-CT5- ! —0-2 —0-9

6 7 8 9 10 11 12
—0-4 —0-2 4-2 1 —0-2 4-0-7 4-1-9 4-1-7
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Június 7-e után kisebb hőmérsékleti hullámok jellemzik a felsőbb légkör idő
járását.

Június 28-án indult meg a nyár legerősebb hőhulláma, amely július első 
napjaiban 40°-os hőségben tetőződött. Ezt a felmelegedést az Atlanti óceán fölött 
kimélyült veszteglő ciklon áramrendszerében erős SW légáramlás okozta, amely 
Nyugat- és Közép-Európát párás szubtrópusi levegővel árasztotta el. Ehhez járult 
a leghosszabb nappalok időszakában az erős napsütés is.

A hőmérséklet változása Budapest fölött
5. táblázat 7950. VII. 26.-28., 28.—30.

Nap 140 500 1 2 3 4

V I. 2 6 . - 2 8 . +2-4 —1-7 —0-1 4-2-5 4-1-9_ . 4-2-7

VII. 2 8 . - 3 0 . + 2-6 4-7-2 + 6-1 4-5-6 4-4-4 4-3-6

Nap 5 6 7 8 9 10

VII. 2 6 . - 2 8 . + 2 9 4-5-3 4-6-7 4-8-4 4-8-3 —

VII. 2 8 . - 3 0 . +4-3 4-5-2 4-3-6 4-3-2 4-5-4 —

Az 5. táblázat első sora mutatja a felmelegedés megindulását Budapest fölött. 
Eszerint a felmelegedés a felső légrétegekben kezdődött (2 km, nagyobb erővel 
pedig 6 km fölött). A felmelegedés a következő napokban az alsó légrétegekre 
is átterjedt, ugyanakkor a magasabb rétegekben gyengült. A felmelegedés első 
napján (június 28) erős W-E irányú hőcsökkenés volt Közép-Európa fölött. Ezt 
mutatja a 6. .táblázat. Eszerint a 0°-os izotermafelület Wien és Bueuresti között 
(840 km) közel 1000 m-es lejtést mutat.

A fagypont magassága (m)
6. táblázat 1950. VI. 28.

Wien Budapest Bueuresti

3800 3320 2850

összefoglalva: a május—júniusi hűvös- és meleghullámok arra engednek 
következtetni, hogy a magyar medencét körülvevő hegyeknek az áramlásban 
mutatkozó hatása a hőmérsékleti viszonyokban 3 km tájékáig észlelhető (1., 2., 3. 
táblázat). A szárazföldi hűvös hullámokkal szemben (ellentétben a téli hideg
hullámokkal), kimutatható a Kárpátok védő hatása (1. táblázat), míg a NW 
betörések hideg levegője azonnal a talajra süllyed (3. táblázat). Ez megmagyaráz
ható azzal a feltevéssel, hogy nyáron a szárazföld felöl érkeznék a biztos egyen
súlyt), az óceán felől pedig a bizonytalan egyensúlyi), hűvös légtömegek. A tár
gyalt időszak szubtrópusi meleg beáramlása a magasban megelőzte a talajhoz 
közeli rétegek felmelegedését (5. táblázat).

Dr. Béli Béla

2'
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MŰSZEREK ÉS MÉRŐMÓDSZEREK |

Rádiótechnikai ismeretek.
— H e t e d i k  k ö z l e m é n y .  -—

Az elektroncsövek jellemgörbéi és felhasználásuk
Ha az elektroncsövek anódjára, rácsára, esetleg rácsaira adott feszültségeket 

egy koordinátarendszerre tesszük, akkor kapjuk a csőre jellemző görbéket, ame
lyeket karakterisztikának, jellemgörbének nevezünk.

Például nézzük meg egy diódán átfolyó áram erősségét, amikor a dióda 
anódlemezére különféle nagyságú és előjelű feszültséget teszünk fi. ábra).

m A

Az anódtelep (Ea) pozitív sarkát tegyük először a katódra, a negatívot az 
anódra. A már ismertetett okok folytán nem folyik áram át a csövön, a milli- 
ampermérő (mA) nem mutat áramot. Ha a telep sarkait felcseréljük és az Ea 
feszültséget folytonosan növeljük, akkor áram indul meg, folytonosan növekszik, 
majd az Ea bizonyos értékén felül tovább nem nő. Ekkor értük el a cső telítési 
áramát. Ezt jelzi a jobboldalon a vastagon húzott »jellemgörbe«.

Arra is gondolhattunk volna, hogy. az anódlemezre tett pozitív feszültség, ese
tében egyszerre az összes elektronok oda fognak rohanni és a legkisebb pozitív 
anódfesziiltség esetében is azonnal telítési áramot kapunk. Hogy ez nem így van, 
annak az úgynevezett tértöltés az oka. A katód és anód között lévő elektronok, 
de különösen a katód közelében lévő elektronok a Iratodban lévő elektronokra 
taszító hatást gyakorolnak. Ezért a kilépő elektronok egy része visszafordul. Ami
kor az anódfeszültséget növeljük, ezeknek a közbeeső elektronoknak a hatását 
végül is legyőzzük és már minden, a katódból kilépő elektron az anód
lemezre jut.

Ezt a hatást, de kívülről szabálvozhatóan használja ki az úgynevezett rács, 
amelyet a katód és anód közé teszünk. Az ilyen három elektródás csőnek, a 
triódának a jellemgörbéjét már csak úgy vehetjük fel, hogy valamelyik elektród 
feszültségét állandó értéken tartjuk (2. ábra).



Leggyakoribb eset, amikor az anódíeszültséget az előírt értéken tartjuk és 
a rács feszültségét változtatjuk. Adjunk először a rácsnak negatív feszültséget. 
(Ea negatív, tehát a katódra tesszük a telep pozitív sarkát.) Ha elég nagy a 
negatív feszültség, a rács a katód és anód között minden elektront visszataszít 
és nem lesz anódáram. De ha csökkentjük a negatív feszültséget, egyszer csak 
megjelenik az anódáram és a csökkenő negatív rácsfeszúltséggel növekszik. 
A nulla rácsfeszültségnél, tehát amikor a rács a katódpotenciálon van, természe
tesen szintén lesz bizonyos nagyságú anódáram. Amikor a rács már pozitív 
feszültséget kap (a telep sarkait felcseréljük, a katódon lesz a negatív, a rácson 
a pozitív sarok), az anódáram tovább növekszik, míg végre itt is eléri 
maximumát.

Az így kapott jellemgörbe (2. ábra jobboldalt, vastagon kihúzva) mindig 
valamilyen megadott anódfeszültségre vonatkozik, amelyet rá kell írni a görbére, 
vagy másképpen megadni.
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Ne felejtsük el, hogy a rács is egyik elektródja a csőnek, legfeljebb más
féle mechanikai kiképzésű, mint például az anód (azelőtt tényleg »rács«-szerű 
volt, innen is kapta a nevét, ma leginkább drótspirális). Ha tehát a rácsra pozi
tív feszültséget teszünk, akkor ez is úgy fog szerepelni, mint előbb a dióda, 
áram fog folyni a rács és katód között. Ez az áram a »rácsáram«. Vannak olyan 
csövek, amelyeknél megengedhető és olyanok, amelyeknél nem engedhető meg 
a rácsáram jelenléte.

A jellemgörbe elárulja a cső adatait. Ha például készítünk olyan jellem
görbét, amelyet azonos rácsfeszültségekkel, de egyik alkalommal 100 V anód- 
feszültséggel, a másik alkalommal pedig például 200 V anódfeszültséggel vet
tünk fel, akkor a cső összes fontos adatait ismerjük.

A meredekség a rácsfeszültségváltozásnak megfelelő anódáramváltozás. 
A 3. ábra szerint egy Volt rácsfeszültségnövekedésnek éppen egy mA anódáram- 
növekedés felel meg:

S =  - ■ — 1 mA/V meredekség.

A cső belső ellenállása az anódfeszültségváltozás és az annak megfelelő 
anódáramváltozás hányadosa: jelen esetben (0 rácsfeszültségnél) az anódáram
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a 200 Voltos anódíeszültség bekapcsolásakor 4 mA, a 100 Voltos anódíeszültség 
használatakor pedig 2 mA. Az anódíeszültség különbsége 100 V, az anód- 
áramé 2 mA.

Rb =  =  50,000 Ohm.2mA

A cső áthatását megtudom, ha megnézem a karakterisztikán, hogy például 
100 V anódfeszültségváltozást hány Volt rácsfeszültségváltozással tudok közöm
bösíteni. Az ábrában 100 V anódfeszültségnek és 0 Volt rácsfeszültségnek meg
felelt 2 mA anódáram. 200 V anódfeszültségnek és 0 V rácsfeszültségnek pedig 
4 mA. Ha azt akarom, hogy a 200 V anódfeszültségnek is csak 2 mA anódáram 
feleljen meg, akkor a rácsot —2 V-ra, tehát 2 Volttal negatívabbra kell kap
csolnom.

m A

- E g  * Eg

3. ábra.

D — 2 Volt 
100 Volt 2% .

(Az áthatást százalékokban fejezzük ki.)
Ugyaninnen a cső erősítési tényezőjét is megtudhatjuk; ez az áthatás 

reciproka:
1
D

100 V
— 2 V =  50.

Az eddig említett elektródokon kívül még más elektródok is lehetnek az 
úgynevezett többrácsos csövekben (például tértöltörács, árnyékolórács, fékező
rács, stb.), azonkívül egy üvegburába egyszerre több csövet is szoktak beépí
teni. A jelzett adatok azonban mindenkor jellemzői maradnak az elektroncsövek
nek és felhasználásukkor szükségünk van ismeretükre.

Az elektroncső katódját lehet külön elektródnak is kiképezni, de például a 
telepes csöveknél maga a fűtőszál lesz a katód. Ilyenkor ügyelni kell a fütő- 
szálon keletkező feszültségesésre, mert az egész fűtőszál, mint katód, nem egy 
potenciálon van.

Dr. Flórián Endre
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A Z  »ID Ő JÁ R Á S « M E T E O R O L Ó G IA I FO LY Ó IR A T N É PS Z E R Ű  ROVATA
1950. JÚLIUS—AUGUSZTUS

A meteorológia elemei kérdésekben és feleletekben

Napról-napra nagyobb tömegek érdeklődése fordul az időjárás tudo
mánya felé. Ennek a közleménynek az a ceija, nogy megkönnyítse azoknak 
az alapismereteknek az elsajátítását, amelyek szükségesek az időjárás 
jelenségeinek igazi megértéséhez cs az időjárás szépségeinek valódi 
élvezéséhez..

1.
— Mi a meteorológia7
— Az a tudomány, amely az időjárást vizsgálja.

— Mi mindenből tevődik össze az időjárás?
— A szélből, napsütésből, hőjelenségekből (meleg és hideg), felhő- 

jelenségekből, csapadékokból, (eső, hó, harmat stb.), zivatar jelenségekből 
(villámlás és mennydörgés) és a légkör más fizikai jelenségeiből (mint 
amilyen például a földi vizek elpárolgása, a levegő villamos állapota stb.).

3.
— Ennek a sokféle jelenségnek milyen közös vonásai vannak?
— Az időjárás jelenségei mind fizikai jelenségek, amelyek Földünk

nek a légkörében mennek végbe.

4.
— Röviden hogyan lehet megmondani, hogy ml mindent értünk 

»időjárás« alatt?
— Időjárásnak hívjuk a légkör összes fizikai jelenségeit együttvéve.

5.
— Miben áll tehát a meteorológiai kutatás feladata?
— A meteorológia a légkör fizikai jelenségeit vizsgálja, éspedig nem

csak külön-külön, (pl., hogy hányszor szokott lenni egy évben szélvihar, 
vagy, hogy mekkora földterületet öntöz meg egy-egy nagyobb . eső!), 
hanem elsősorban vizsgálja az időjárás jelenségeinek egymással való 
összefüggéseit.
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— Pontosan mit jelent ez a szó, hogy »légkör«?
— Egy óriási méretű gáztömeget (vagyis finom eloszlású, láthatatlan 

anyagot), amely egész földgömbünket nagy vastagságban körülveszi. 
(Érdekes tulajdonságairól a következőkben még sok mindent el fogunk 
mondani.)

7.
— Van-e a meteorológiának jó magyar neve is?
— Minthogy a meteorológia a légkör jelenségeit vizsgáló tudomány, 

azért nagyon találó elnevezés, ha a meteorológiát légkörtannak hívjuk.'*

8.

— Honnan ered ez a különös elnevezés, hogy »méleorológia«?
— Két régi görög szó összevonásából; ezek együtt olyan jelenségeket 

fejeznek ki, amelyek közbülső helyet foglalnak el a Föld és a csillagos ég* 
között. (A régi görögök azért használták ezt a furcsa körülírást, mert nem 
tudták még azt, hogy a Föld gömbalakú és hogy ezt a gömböt a légkör 
veszi körül, amely magához a Földhöz tartozik és semmi köze sincs a tőle

^roppant messzeségben lévő csillagokhoz.)

9.
— Gyakorlati irányú tudomány-e a meteorológia?
— Az időjárásnak minden emberi tevékenységre roppant nagy hatása 

van. Ezért az időjárás pontos ismerete felbecsülhetetlenül fontos a gyakor
lati életben.

10.

— Milyen gazdasági ágakban van a meteorológiára legnagyobb 
szükség?

— A közlekedésügyben (mert a vasút, hajó és minden más közlekedési
eszköz üzeme nagyon függ az időjárástól); a mezőgazdaságban (mert 
minden egyes növény fejlődése és minden gazdasági munka roppant mér
tékben függ az időjárástól); a vízgazdálkodásban (mert a folyók vízhoza
mát megszabja az eső, a hegyvidéki hóolvadás és az útközben való 
elpárolgás). *

1 1 .

— A gazdasági életen kívül milyen fontos alkalmazásai vannak még 
a meteorológiának?

— Időjárási ismeretekre nagy szükség van az egészségvédelemben 
(egészségügyi meteorológia), a gyógyászatban (orvosi meteorológia és 
orvosi éghajlattan), a sportokban (időjárás előrejelzése), az igazság
szolgáltatásban (törvényszéki meteorológia) és a honvédelem minden 
ágában (katonai meteorológia). Minderre később még bőven fogunk 
példákat látni.

* Ezt a szót dr. Hille Alfréd, a Meteorológiai Intézet időjárási főosztályának veze
tője alkotta meg mintegy húsz évvel ezelőtt, hogy ne kelljen mindig a nehézkes »meteoro
lógia« elnevezést használni. A »légkörtan« szó eleinte szokatlanul hangzott, de ma már 
mindenki szívesen használja, és amikor hat évvel ezelőtt felállították a hazai egyetemek 
első meteorológiai tanszékét, akkor e t̂ Légkörtaní és Éghajlattani Tanszéknek nevezték 
el, amivel az idegen szavak használatát egészen elkerülték.

6.



Napnyugta a Balatonon ( N o v á k  J e n ő  felvétele)



*

Fábián Tibor mérnök tagtársunk két érdekes nyári felhőképe
Az első kép 1942. szept. 6-án a Hűvösvölgyben készült ; a második felvétel  1944. iúlius 30-án 

a balatonfüredi vonatból,  Siófok irányában.
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— Igaz-e, hogy a meteorológia olyan tudomány, amelynek majdnem 
minden elméleti eredményéi azonnal fel lehet használni a gyakorlati 
életben?

— Igen; az orvostudományon kívül nincs még egy másik tudomány, 
amelynek minden haladása olyan közvetlen módon szolgálná az emberiség 
termelő munkáját és jólétét, mint a meteorológiáé.

13.
— Milyen másik tudománnyal van a meteorológia legszorosabb kapcso

latban?
— Mivel a meteorológia a légkör fizikai jelenségeit kutatja, azért 

a meteorológia tulajdonképpen a fizikának egy különleges ága. Ügy is 
mondhatjuk ezt, hogy a meteorológia nem más, mint a fizikának a lég
körre való alkalmazása.

14.
— Miért hívják a meteorológiát »oknyomozó« tudománynak?
— Az egész fizikának egyik legjellemzőbb tulajdonsága, hogy a meg

vizsgált jelenségeket nemcsak leírja, hanem minden jelenségnek az okait 
is kutatja. Ugyanígy jár el a meteorológia a légkör fizikai jelenségeivel.

15. , *
— Miért olyan fontos az időjárási jelenségeknek az okait tisztázni?
— Mert az okok ismerete lehetővé teszi, hogy a jövőre következtes

sünk. Ezen a tudásunkon alapszik a jövő időjárás tudományos előrejelzése.

Dr. A. L.

12.

VÁLASZOK ÉSZLELŐINK BEKÜLDÖTT KÉRDÉSEIRE I

Az Időjárás mai számától kezdve új rovatot nyitunk meg lapunk 
hasábjain, amelynek az a célja, hogy az országos megfigyelőhálózat 
észlelőivel való kapcsolatunkat még szorosabbá és közvetlenebbé tegye.

Az észlelőinktől levélileg beérkező nagyszámú kérdés közül kiválaszt
juk azokat, amelyek legidőszerűbbek és legtanulságosabb válaszokra 
adnak alkalmat. Ezekre lapunk legközelebbi számában részletes feleletet 
adunk, hogy a tisztázandó kérdések mindenki előtt világossá váljanak. 
Kérjük kedves észlelőinket, éljenek ezzel az alkalommal, amelynek révén 
szakmai tudásukat kibővíthetik és munkájukat értékesebbé tehetik.

A Szerkesztő.

Kérdés: Állomáshelyemen egyedül vagyok hivatásos észlelő. Tavaly nem 
vettem ki a szabadságomat. Kérdezem: az idén mehetek-e szabadságra és mikor?

Válasz: Hiba volt és nem érdem, hogy tavaly nem volt szabadságon. 
A törvény által biztosított szabadság minden dolgozónak jár, hangsúlyoznunk kell 
azonban, hogy a szabadság nem jelent nyaralást. Ellenben december 31-ig 
a teljes évi szabadságát az' Intézet igazgatósága mindenképpen biztosítani



szeretné, természetesen a szolgálat sérelme nélkül Az esetleges kívánságokat 
kérjük idejekorán közölni. Szívesen vesszük, ha a helyettesítés módjára 
vonatkozóan javaslatot is kapunk a Kartársaktól.

Kérdés: A Magyar Közlönyben olvastam, hogy a Meteorológiai Intézet a hon
védelmi minisztérium felügyelete alá kerti!. Szeretném tudni, milyen szerep vár 
ezzel kapcsolatban az eddigi »polgári« észlelőkre? Feleslegessé válunk? Vagy 
ha nem, jár-e az átvétel újabb kötelezettséggel?

Válasz: A Meteorológiai Intézet átvétele a Honvédelmi Minisztérium hatás
körébe minisztertanácsi határozat alapján befejezéshez közeledő tény. Észlelő
hálózatunk nem válik feleslegessé, sőt az ötéves terv keretében korszerűen 
fejleszteni akarjuk és fogjuk. A nemzetgazdaság számtalan ágában nélkülöz
hetetlen adatgyűjtő közszolgálatukra, önzetlen szocialista munkájukra továbbra 
is számítunk. A honvédség megelégedéssel szemléli az észlelőink táborában 
megindult és lelkesen folyó munkaversenyt. Biztosíthatjuk észlelő Kartársainkat, 
hogy aki önként vállalt, vagy beosztása folytán reá háramló kötelességeinek 
eleget tesz, az átvétel miatt semmiféle hátrányt sem fog érezni. Kérjük a kedves 
Kartársat — és vele együtt hálózatunk valamennyi állomásvezetőjét, észlelőjét 
és azok helyettesét —, hogy az eddig tapasztalt buzgalommal, sőt fokozott 
lelkesedéssel lássa el a meteorológiai észlelés sokszor talán terhes lekötöttséget 
jelentő teendőit.

Dr. T. L.

A METEOROLÓGIAI INTÉZET KÖZLEMÉNYEI |

Megjelent az új csapadékmérési útmutatás

»ötmutatás csapadékmérő állomások részére« címmel lényegesen kibővített 
tartalmú és terjedelmű meteorológiai intézeti hivatalos kiadvány került ki 
a nyomdából az utóbbi hetekben. r

A régi csapadékmérési Útmutatás ma már sem a Meteorológiai Intézetnek, 
sem az Intézet külső munkatársainak, az észlelőknek az igényeit nem tudta 
kellően kielégíteni. A Meteorológiai Intézetét azért nem, mert az utóbbi években 
örvendetesen kibővült megfigyelő állomáshálózat által hónapról-hónapra bekül
dött hatalmas észlelési anyag feldolgozása a megfigyelés minden részletére 
kiterjedő Útmutatás hiányában igen nagy nehézségekbe ütközött; ez az anyag 
nem volt egyöntetű, az egymáshoz közelfekvő állomások adatait sem lehetett 
ennek következtében összehasonlítani,. A régi Útmutatás nem adott lehetőséget 
arra, hogy az észlelőket az elkövetett kisebb-nagyobb hibákra nyomtatvány- 
.levelezőlapon úgy figyelmeztethette volna az Intézet, hogy az észlelő félreértés 
nélkül ráismert volna az elkövetett hibára. De nem felelt már meg a követelmé
nyeknek a régi Útmutatás az észlelők szempontjából sem, mert a csapadék
észleléssel kapcsolatban felmerülő kérdések zömére egyáltalán nem kapott benne 
választ, A megnövekedett észlelőgárda mind több és több ízben fordult az Inté- 

.zethez olyan kérdésekkel, amelyekre a felelet a régi Útmutatásból hiányzott.
Ezen hiányosságok megszüntetésének szándéka vezette a Meteorológia Inté

zet Csapadékhálózati Osztályának munkaközösségét az új Útmutatás megszerkesz
tésében. A lényegesen nagyobb terjedelmű új Útmutatás (66 oldal) a régivel 
szemben (12 oldal), nem tartalmaz többet, ha a csapadékészleléssel kapcsolatos



teendőket nézzük. De lényegesen többet találunk benne, ha az észlelések végzése köz
ben felmerülő kérdések egész -sorára adott válaszokat is figyelembe vesszük.

A legfontosabb, az észlelők részéről leggyakrabban félreértett teendőre nézve: 
hogy mit kell az Észlelési naplóba az előző napra és mit a történés, illetve meg
figyelés napjára írni, igen részletes, világos és egyszeri elolvasás után is 
könnyen emlékezetbe idézhető magyarázatot ad az új Útmutatás. De ugyanilyen 
részletes, több oldalról megvilágított választ ad ezenkívül még sok, igen gyak
ran felmerülő kérdésre is, mint pl.: mi a teendő a megszakítás nélkül, az észlelés 
időpontjában is hulló eső, vagy a hajnali esők mérésénél és bejegyzésénél? 
Hogyan kell a mérést elvégezni télen, ha a mérés időpontjában is havazik? 
Mikor kell a harmatot, deret, zúzmarát, illetve a ködöt, mint csapadékot, a 
»Csapadékmennyiség« bejegyzésére vagy az egyéb jelenségek bejegyzésére szol
gáló »Jegyzet« rovatba vezetni?

üj fejezet az Útmutatásban a esapadékészlelésnél előforduló hibák ismer
tetése.

A esapadékmérő készüléket, annak helyes felállítását, több új ábra szemlélteti. 
A bejegyzések helyes módját, az időjárási események rögzítésére alkalmas rövi
dítések és nemzetközi jelek használatát pedig egy-egy téli és nyári hónapot tar
talmazó havijelentés-minta mutatja be. A nemzetközi jeleket szintén ábra és ezen
kívül azok rövid magyarázatát magábanfoglaló szöveg teszi könnyen érthetővé.

A terjedelem bővítésével az észlelőknek is szolgálatot kívánt tenni az Inté
zet, ugyanis sokan a csapadékmegfigyelő állomások szokásos teendőin túlmenően 
egyéb, műszer nélkül végezhető megfigyeléseket is óhajtanak folytatni. Számukra 
is megadja az új Útmutatás a legfontosabb irányelveket.

Figyelem! Nyom ás közben néhány sajnálatos értelemzavaró sajtóhiba  
csúszott be az Útm utatásba. Ezek az alábbiak:

3. oldalon: Felülről a  4. sorban »csapadékvíz magassága« helyiéit »csapa 
dékvíz m agasságát« írandó.

10. oldalon: A tartóoszlop című fejezet 2- bekezdéséinek első mondata 
helyesen a következő: »A tartóoszlopot lehetőleg kem ényfából faraghassuk. 
Méretei: hosszá legalább 130—140 cin, ebből 90 cm  áll k i a földből és 
40—50 curt a  földbe ástunk.«

21. oldalon: A g) pont 44. sorában »csapadék-nullá»« h elyett »csapadék - 
hullás« írandó.

43. oldalon: A  38. fejezőt utolsó mondata helyesen: »A sürgönyző állom á
sok a sürgöny zésen kívül havonta éppen úgy küldenek be jelentést, m int a 
többi esapadlékmeigfigyelő állomások. A  havi jelentés k iállításánál nem a 
sürgönyzési Útmutatás? hanem ezen' Útmutatás szabályai az irányadók.«

A ködszitálás. különösen pedig a jégeső jele legtöbb helyen nem töké' 
leies. Az 57. oldalon m indkét jel hibátlan formában látható. V iszont ugyan" 
ezen oldalon a nemzetközi jelek csoportjában a hófúvás jele helytelen (for
dítva van)- H elyes form áját ugyanezen oldalon alulról a  11. sorban látjuk.

K érjük észlelőinket, hogy ezt a  hibajegyzéket vagy írják át az Útmutatás 
m egfelelő oldalaira és soraiba, vagy  az egész jegyzéket kivágva, ragasszuk  
az Útm utatás címlap járnak belső oldalára.

N éhány Útmutatás szétküldés után v isszajött a postáról- m ert kezelés 
közben leszakadt róla a  cím ke s íg y  nem tudták a cím zetteknek kézbesíteni. 
K érjük tehát azokat az észlelőinket, akik -az ú i »Útmutatás esapadékmérő- 
állom ások részére« cím ű kiadványunkat nem kapták meg, ezt fehér portó- 
mentes levelezőlapunkon jelentsék, hogy nekik is elküdhessük -az Ú tm utatást

Köszönettel vesszük, ha észlelőink az új Útm utatás átolvasása során 
esetleg felfedezett és a fenti jegyzékben nem -szereplő további sajtóhibá kta« 
vagv  más hiányosságokat velünk közük-

Dr. Kéri Menyhért.
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I R O D A L O M ________________ I

A. E. D I A C E N C O : Perdele forestiere in zona semirida (Erdo- 
függ'önyök félsivatagos vidékeken. Román állami könyvkiadó, 1950, 128 old.)

A Szovjetunióban folyó hatalmasméretű erdősítési munkálatokról, az aszály 
elleni erdőfüggönyök létesítéséró'l sok népszerűén megírt cikket, ismertetést 
olvashattunk. Most jelent meg orosz, majd román nyelven A. E. Diacenco 
könyve, Erdőfüggönyök félsivatagos vidékeken címen. A rendkívül alapos kis 
könyvecske a Káspi-tó partján, helyesebben a Volga deltavidékén lévő' 
Bogdirtschi kísérleti állomáson folyó agrometeorológiai megfigyeléseket ismerteti 
különös tekintettel az erdőfüggönyök létesítésére. A munka első fejezete be
mutatja a félsivatagos vidékek éghajlatát, eredeti növénytakaróját, talaját. A 
következő fejezetben a kísérleti állomással és annak munkamódszereivel ismer
kedünk meg, majd az erdőfüggönyöknél felhasználható fanemekkel ismertet meg 
bennünket a szerző. Meteorológiai szempontból legérdekesebb a negyedik fejezet, 
amely azokat a mérési eredményeket tartalmazza, amelyek az erdősávok által 
védett területek és a szabad sztyepp mikroklimatikus különbségeire vonatkoznak. 
A hőmérséklet, légnedvesség, párolgás, szélirány és szélerősség pontos analí
ziseit feltüntető táblázatok rendkívüli módon megerősítik azokat a mérési ered
ményeket, amelyeket Marczell György közöl az Időjárásban, 1925. XXIX. 
137—141. old.

Az erdőfüggönyök agrotechnikai törvényeiről s a kísérleti telepeken elért 
többtermelési .eredményekről számolnak be a könyvecske utolsó fejezetei, pom
pásan összegezve mindazt, amit a tárgyról a meteorológusnak, klimatológusnak
vagy agronómusnak tudnia kell.

Ifj. Xántus János dr.

A »nedvesség« szó használatának kor 
látozása a meteorológiai és agrometeoro
lógiai műnyelvben. A meteorológiai oktatás 
munkájában állandóan tapasztaljuk, hogy 
a középiskolából kikerülő ifjúság milyen 
könnyen összetéveszti a folyékony halmaz
állapotban lévő vizet a gázállapotban lévő 
vízpárával. Ennek a fogalomzavarnak 
egyik örökös forrása abban rejlik, hogy 
van egy közhasználatú kifejezés (a »ned
vesség« szó), amelyet mindkét fogalomra 
használni szoktunk. Ez tanítási szempont
ból tarthatatlan állapot, azért nagyon kí
vánatos volna, ha a szakemberek egymás 
közt olyan megállapodásra jutnának, 
amely a »nedvesség« szónak a használatát 
korlátozza és ezzel a félreértések tovább
terjedésének elejét venné.

A jelenlegi helyzet a következő. Ha a 
levegő nedvességéről beszélünk, ezen min
dig csak a levegőben jelenlévő gázálla
potú vizet (a vízpárát) értjük. Másrészt 
azonban, ha felütünk egy agrometeoroló
giai értekezést, abban a talaj nedvessé
géről van szó és most nem ia talajhézagok- 
tean lévő légnemű vizet értjük rajta, ha
nem a bennük lévő cseppfolyós vizet. Nvii.

vánvalló, hogy itt ellentmondás van a
»nedvesség« szó használatában A levegő
ben is lehet cseppfolyós víz (esőcseppek 
yagy harmatcseppek alakjában), de ezt 
nem hívjuk nedvességnek, hanem csak a 
jelenlévő légnemű vizet. A talajban is 
van légnemű állapotú víz, de ezt' szintén 
nem hívjuk nedvességnek, hanem csak az 
ott lévő folyékony vizet. Ez a követke
zetlen szóhasználat a kiképzett szakem
bernek is felesleges teher, az oktatás mun
kájában azonban valóságos veszedelem.

A kérdés megoldása kétféleképpen volna 
elérhető. Vagy el kellene határozni, hogy 
a nedvesség szót csak az egyik értelem
ben használjuk. Vagy pedig (és vélemé
nyem szerint ez volna a leghelyesebb és 
leggyökeresebb megoldás) ezt a félreért
hető kifejezést egészen ki kellene vonni a 
használatból és helyette mind a két foga
lomnak a készenálló más neveit alkal
mazni, úgymint az első értelemben a »víz
gőzkészlet és »vízgőztartalom« szavakat, 
a második értelemben pedig a »folyékony 
víz« vagy »cseppfolyós víz«, illetőleg 
»folyékony víztartalom« kifejezéseket.

Dr. A. L
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A MAGYAR METEOROLÓGIAI TÁRSASÁG ÜGYEI |

Ünnepi közgyűlésünk eseményei
A Magyar Meteorológiai Társaság 25 éves fennállása alkalmából rendezett, 

fontos eseményekben bővelkedő jubiláns közgyűlésünk néhány kimagasló mozza
natáról már az Időjárás május—júniusi füzetében megemlékeztünk (133—138. 
old.), azonban a közgyűlés részletes lefolyását — éppen a közgyűlési eseménysor 
gazdag volta miatt — csak most, pótlólag van alkalmunk rendszeresen ismertetni.

Társaságunk életében ezúttal első alkalommal történt meg, hogy az évi rendes 
közgyűlés — a hozzá csatlakozd beható szakmai vitával együtt — egy egész 
napot töltött ki. A június 10-én reggel megnyitott ünnepi ülés, rövid ebédszünettel 
megszakítva, az esti órákig tartott, mert egyrészt az ünnepi cselekmények, más
részt pedig a meteorológiai kutatás napról-napra szélesedő és egyre nagyobb gya
korlati fontosságra emelkedő kérdései felett rendezett vita, a gyors tárgyalásvezetés 
ellenére is, sok órára terjedő ülésezési időt követeltek meg.

A nagyszabású ünnepi közgyűlésen 107 társasági tag és meghívott vendég vett 
részt, közöttük a magyar tudományos élet számos kitűnősége, a tudományos testü
letek, a Honvédség képviselői, a meteorológiához; közelálló egyetemi tanszékek 
professzorai, a műszaki és rokontudományok neves művelői. A Műszaki és Termé
szettudományi Egyesületek Szövetségének hivatalos képviseletében Gárdos Emil 
főtitkár és Schweizer Rudolf né jelent meg a jubiláris közgyűlésen.

A közgyűlés 13 pontból álló tárgysorozata szerint az első ünnepi beszéd a 
Társaság 25 esztendős múltjával foglalkozott, az utána következői összes többi 
tárgysorozati pontok ellenben a Társaság jelenében és jövőjében felmerülő nagy 
problémák megoldását szolgálták.

1. Dr. Kenessey Kálmán lelépő elnök »Á huszonöt éves Magyar Meteorológiai 
Társaság« című megnyitó beszédében többekközt a következőket mondotta:

»Az 1871. évben megalapított Meteorológiai és Földmágnességi Intézet a magyar természet 
vizsgálók egy állandósult csoportját alakította ki — itt nemcsak az Intézet dolgozóit értem, 
hanem a folytonosan növekvő észlelők táborát is, — akik hazánk légkörének kutatását vállal
ták. Nem elvont, a mindennapi élet szükségleteitől távolálló, hogy úgy mondjam a rögöt nem 
érintő törekvések adták a munkacéljukat, hanem éppen, a közszükséglet parancsoló szava, 
állította munkába őket. A hazánkban levő természeti erők megismerése, a megismert erőknek 
szolgálatba állítása vagy megfékezése a jobb életlehetőség megteremtésére : ez adta a program- 
mot. Megismerni a Kárpátmedence légköri és éghajlati viszonyait a maga igen változó, szeszélyes, 
sokszor áldást, de még többször átkot hozó mivoltában, hogy az áldást kihasználhassuk, az 
átkot pedig elháríthassuk. Kikutatni a légköri jelenségeket hatásaikban a vizekre, a talajra, a 
növényekre, állatokra és az emberre, aki mindezekből, mint környezetből él. S éppen, mert a 
környezetből él az ember : a környezet okos és okszerű irányításával kikényszerítheti az opti
mális teljesítményt. Az az ember, aki egy szem gabona helyett, vagy egy szál fű helyett ugyan
azon a területen kettőt termel, jótevője az embertársainak s ezt csak a talaj és levegő törvényei
nek célszerű megismerése és az ismeretek szigorú alkalmazásával kényszeríthetjük ki az erre 
alkalmassá kitenyésztett növényből. így az. Intézet csakhamar tanácsadó szerve lett minden 
olyan intézménynek, amely hazánk kulturális emelkedésén dolgozott.

Ilyen körülmények mellett természetesen nincs nagyobb vágya a kutatónak mint, hogy 
kutatása eredményeit minél előbb közkinccsé tegye. A kutatóműhelynek láthatatlanul kiírt 
jelszava: kutass, fejezd be munkádat és hozd nyilvánosságra! — A Meteorológiai Intézet 
kutatóinak munkássága nyilvánosságra került a hivatalos kiadványokban, közkinccsé lett s 
így, akik hozzá akartak jutni, hozzá férhettek. De a kincs felhasználásához nem sokan tódultak, 
mert kevesen tudták, hogyan is lehet értékesíteni, de akadtak olyanok is, akik rosszul használták 
fel. A kellőleg meg nem értett tudományos igazságok sok eltévelyedett gondolatra adtak már 
példát.

Egyrészt mivel a komoly tudományos eredmények ezen az úton nem mentek át a köztudatba, 
másrészt kellő kritikával nem ellenőrzött, sőt a kritikák ellen sokszor hadakozó munkák kerültek
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elterjedésre : a meteorológiai kutatások tárgyias ismereteit nélkülöző gondolatok terjedtek e l ; 
1897-ben a Meteorológiai Intézet egyik fiatal asszisztense, Héjjas Endre a helyes meteoroló
giai világkép kialakítására lapot indított, amely ma már az 54-ik évfolyamában van. Héjjas 
tisztán látta, hogy »szükség van egy olyan orgánumra, amely a szépen fejlődő meteorológiai 
tudomány vívmányait a magyar, művelt közönség széles rétegeiben elterjeszteni hivatottá 
Megindulásakor volt virágjában a tudományos léghajózás, amely a légkör mérsékelt magasságú 
rétegeinek behatóbb vizsgálatát indította meg s a meteorológiai tudománynak az eddiginél 
szilárdabb alapokra helyezésével kecsegtetett.

Az Időjárásban megjelent értekezések íróiról nyugodt lelkiismerettel elmondhatjuk, hogy 
mint tudományos kutatók biztos és éles dialektikával dolgoztak, ami a természettudományos 
kutatás bölcseleti alapja. »A tudományos kutató a biztos és éles dialektika nélkül olyan, mint a 
katona fegyver nélkül, mint a hajós nyílt tengeren iránytű nélkül.«

Azonban 1924-ben a korona-infláció napjaiban a Meteorológiai Intézet akkori vezetője 
Héjjas Endrének, a lap szerkesztő-tulajdonosának értésére adta, hogy a lap fenntartására az 
államsegély elmarad, mert az állami költségvetésben biztosított dologi kiadások az Intézet 
mindennapi apró kiadásait sem fedezik. Ez értesítés után 1924. november 20-án a meteoroló
gusok szűkebb értekezletet tartottak, amelyen elhatározták külföldi mintára egy meteorológiai 
társaság megalapítását, »hogy így hazánkat közvetve egy olyan kulturális veszteségtől, amilyen 
egy ilyen régi (akkor már 28 éves) szaklapnak a megszűnése volna, megmentsék. A megbeszé
lések eredményeképpen 1925 január 25-én a Meteorológiai Intézet tanácstermében a meteoroló
giai tudomány hazai barátai összegyűltek (54-en). Mindannyian szívesen fogadták az eszmét és 
megalakították a Társaságot.«

Társaságunk célja az első alapszabály értelmében, amelyet igyekezett maradéktalanul 
teljesíteni: »A meteorológiai tudomány művelése és a meteorológiai ismeretek terjesztése. 
A Meteorológiai Intézetet a reá bízott feladatok megoldásában megfelelően támogatja. A meteo
rológiai szakoktatás felkarolása. Az aerológiai tudományok fejlesztése. A magyar meteorológiai 
hálózat érdemes észlelőinek megfelelő jutalmazása és kitüntetése, illetve annak kieszközlése. 
Elkészíti a magyar meteorológiai bibliográfiát. Összegyűjti a régi magyarországi meteorológiai 
megfigyeléseket. A Vörös Kereszt Nemzetközi Szövetsége részére elkészíti a magyarországi 
katasztrófák jegyzékét és évenként megküldi. Foglalkozik a fenológiai megfigyelésekkel is. 
Működését a geofizika más ágaira is kiterjeszti (földmágnesség, földrengés és rokontudományok), 
amíg művelésükre hazánkban más tudományos társaság nem alakul.«

Ezeknek a feladatoknak elvégzésére eszközök : Az Időjárás kiadása, szakmunkák kiadása, 
tudományos szakgyűlések tartása, népszerű előadások rendezése, pályatételek kitűzése és jutal
mazása, csereviszonyba lépés a belföldi és külföldi szakegyesületekkel és folyóiratokkal, könyv
tár, képtár és irattár létesítése.

Most feladatom lenne a Magyar Meteorológiai Társaság 25 éves történetének ismertetése, 
de csak egészen vázlatosan tudom megtenni, mert a Társaság egész irattára az ostrom alatt 
elpusztult, a közgyűlési és választmányi jegyzőkönyveken, a titkár iktatókönyvön s a pénztár- 
könyveken kívül. De a jegyzőkönyvek szűkszavúak s éppen azoknak a bizottsági határozatok
nak, elaborátumoknak, a felterjesztett memorandumoknak a szövegei megsemmisültek, amelyek
ben a Társaság az országot érdeklő ügyekben adta meg indítványait, véleményét, tanácsait. 
Ilyen kérdések voltak például: a Balaton hatása a levegő nedvességére, az öntözés, az Alföld 
fásításának éghajlattani kérdései, a rizstermelés éghajlati igényei, a vízszabályozás, lecsapolás, 
a fürdők, üdülőhelyek kedvező elhelyezése s az orvosmeteorológiai, aerológiai megfigyelések 
újrafelvétele, viharveszély-jelzés a Balatonon és a Dunán, rádióelőadások s időjárási tájékoz
tatás rádión keresztül egy-egy kirívó időjárási kilengés esetén, a főváros füsttelenítése, a meteo
rológiai szakoktatás, az egyetemi meteorológiai tanszék, meteorológusképzés fejlesztése ügyé
ben tett memorandumok, a magyar meteorológiai szaknyelv ügye a Magyar Tudományos 
Akadémia nyelvművelő bizottságában, az ipartelepek, gazdasági központok, bányatelepek 
lakástömbjeinek elhelyezése a környék éghajlatilag legkedvezőbb helyén, mezőgazdasági kis
lakásépítés éghajlati kérdései stb. A Társaság alkalmas szerve lett a légkörről és az időjárásról 

. való ismeretek széleskörű elterjesztésének és ezáltal megszámlálhatatlan gyakorlati vonatkozás
ban szolgálta és szolgálja a magyar társadalmat. Az éghajlati és időjárási adottságok tárgyi 
megismerése és megismertetése az észszerű nemzetgazdasági építés, szervezés alapjait adta.

A Társaság által átvett »Időjárás« folyóirat a tudomány és a mindennapi élet ütőerén 
tartotta a kezét, pozitív építő munkát végzett. Polémiát nem találunk benne, pedig minden kér
désben megadja a pontos, a kutatási munka közben megtalált egyedül lehetséges, reális tudo
mányos választ. A »mást nem mondhatok, mert ez így van« a tudományos megismerés tárgyi
lagosságának egyedüli alapja s éppen ezért a legnagyobb bizalommal forgathatjuk az Időjárás 
lapjait. De ne gondoljuk, hogy ez a vélemény szubjektív vagy elfogult, kívülállóktól kapjuk 
ezeket a sorokat: »Az időjárási elemek egymással kölcsönhatásban vannak. Ezt a sokváltozós 
függvényként elképzelhető, önmagában is bonyolult összefüggést még kuszáltabbá teszik a nap
foltok által befolyásolt napsugárzás, a Föld saját tengelye körüli forgása és a Nap körül végzett 
keringése, a Föld felszínének alakulata stb. folytán a légkörre ható erőhatások. Az emberi elme 
egyik legszebb teljesítménye az, hogy ebben a látszólagos zűrzavarban részben a tapasztalásj



részben tudományos következtetések révén szabályosságokat volt képes meglátni és azokat 
gyakorlatilag is értékesíthető formában kifejezni.« Vagy egy másik vélemény: »Nagy szüksége 
van a magyar gazdának a meteorológiai hírszolgálat fejlesztésére, annál is inkább, mert hasonlít
hatatlanul nagyobb értéket ment meg az országnak az idejében leadott prognózisával egy nap 
alatt, mint amennyibe az egész Meteorológiai Intézet az államnak egy éven át kerül. «(Papp Endre 
a Tiszajobbparti Mezőgazdában.)

A Társaság szakkönyvek kiadását vállalja. Rendre megjelennek RónaZsigmond: Meteo
rológiai megfigyelések kézikönyve, Aujeszky László: Védekezés az időjárási károk ellen, 
Hajóssy Ferenc: A csapadék eloszlása Magyarországon 1901—1930., Réthly—Bacsó: Időjárás- 
Éghajlat és Magyarország éghajlata, Anghérn : Kalocsa hőmérsékleti viszonyai, Steiner Lajos és 
Fleischmann Rudolf: Harmatmérések Kompokon, a magyar Alföld északi szegélyén. A meg
jelent munkák példányai csaknem mind elfogytak, mutatva azt, hogy az érdeklődés a kiváló 
munkák iránt nagy volt.

Minden évben egy egész sor tudományos szakelőadás hangzott el, önálló kutatások alapján 
kidolgozott munkák mindig olyan tárgykörből, mely a környezővel, a levegővel összefüggésben 
van, vagy beszámoló a meteorológiai kutatások haladásáról világszerte. Abban az időben sok
szor rezignált sóhajjal hagytuk el az előadói termet, mert anyagiak hiánya miatt sok vizsgálati 
módszerről le kell mondanunk, még olyanokról is, amelyek pedig nemzetközileg köteleznének 
bennünket. Itt meg kell állapítanunk, hogy nincs hiány a kutatási vágyban, a tettrekészségben, 
nem riadunk vissza a legyőzhetetlen nehézségektől, de tudjuk azt, hogy az anyagiak hiánya 
időveszteséggel jár s a végén esetleg olyan eredményeket kapunk, amelyeket mások tökéletesebb 
műszerfelszereléseikkel már nemcsak elértek, hanem túl is haladtak. A kor, amelyben minden 
akadályt hősi elszántsággal elhárítani lehet a légkörkutatásban, régen lejárt. Magellán a dunai 
bárkákhoz hasonló kicsi hajókkal indult körülhajózni a Földet, útját siker koronázta, de gon
doljuk meg, hogy akkor mégis csak azok voltak a legmodernebb hajók. Ma nem indulnánk el 
velők. Idejét múlt eszközökkel ma már nem indulhatunk tudományos munkára, bármint akarunk 
is használni embertársainknak.

Pályatételek kitűzése, elbírálása munkaserkentőleg hatott, meddő pályázat egy sem akadt 
s a jutalom mindig kiadható volt. De sok jó származott abból is, hogy a Társaság a Meteorológiai 
Intézet javaslatára, emlékéremmel tüntette ki a kiváló szakmunkásokat, hosszú időit át lelki- 
ismeretesen végzett észlelő-munkatársakat. Kitűztünk egyetemi hallgatók számára is pálya
tételeket s jelentős összegű ösztöndíjakat adott Társaságunk javaslatára a Földmíve lésügyi 
Miniszter egyetemi hallgatók számára azzal a feltétellel, hogy a nyári szünidőben az Intézet
ben kellett gyakorlatokat végezniük szakmai továbbképzésükre.

Ne gondolja senki,- hogy a Magyar Meteorológiai Társaság élete síma tengeren, kedvező 
széllel vitorlázó hajóhoz hasonló volt, gáncs, meg nem értés, érdekösszeütközések sokszor meg
akadályozták legjobb szándékait, de igen bölcsen Arany János »Epilógusát« tette magáévá : 
»ha egy úri lócsiszárral találkoztam s bevert sárral, nem pöröltem, félreálltam, letöröltem.« Ez a 
maga erejében biztos, bölcs ember módja ! S többer ér minden elégtételadásnál.

A Társaság személyi kultuszt sohasem űzött s éppen ezért engedjék meg, hogy személyekről 
ne nyilatkozzam, habár tudom azt, hogy a nagy emberek életéből, akik tovább vitték és emelték 
munkájukkal, annak eredményeivel, lelkes közreműködésükkel hazánk természeti megismerésé
nek nagy és hasznos ügyét, — sok jót tanulhatunk s nincs okunk elhallgatni nevüket, elfelejteni 
munkájukat vagy háládatlan szívvel elfordulni tőlük. Nemcsak jóakarók, hanem jótevők is 
voltak. Az élőknek szívből jövő üdv!

Jó munka kívánásával a Magyar Meteorológiai Társaság XXV. közgyűlését megnyitom H

2. A nagy figyelemmel meghallgatott elnöki megnyitóbeszéd után dr. Aujeszky 
László lelépő főtitkár terjesztette be a jubiláris esztendőben kifejtett működéséről 
szóló, valamint a Társaság új feladatairól is megemlékező alábbi jelentését:

»Tisztelt Ünnepi Közgyűlés! Társaságunk működésének 2 5 . esztendejében még nagyobb 
és még fontosabb feladatokkal találta magát szemben, mint a megelőző években. A Társaság 
multévi működését és mai helyzetét csak azáltal tudom helyesen megvilágítani, ha bevezetés
képpen a feladatainknak a fejlődését és a nagy átalakulását fogom néhány szóval vázolni.

Mi egy olyan tudománynak a művelését és az alkalmazását szolgáljuk, amely a tudományok 
családjában úgynevezett fiatal tudományágnak számít. A neve ugyan több mint 20 évszázaddal 
ezelőtt keletkezett, de a mai jelentésben vett időkutatásnak csak néhány évtizedes múltja van, 
ami nem is csodálható, mivel a feladata abból áll, hogy egy hatalmas gáztömegnek a bonyolult 
fizikai jelenségeit kéll tanulmányoznia. Ennek a- feladatnak a megoldásához nélkülözhetetlen 
volt, hogy a fizika előbb a fejlettségnek bizonyos magasabb fokáig emelkedjék, továbbá ki
alakuljanak bizonyos műszaki segédeszközök, mint a repülés és az elektronika, amelyek nélkül a 
légóceán belsejébe nem lehet behatolni és a megkívánt kutatásokat nem lehet elvégezni. A valódi 
időkutatás tehát meg sem indulhatott, amíg ezek a tudományos és műszaki előfeltételek be nem 
teljesültek. Mihelyt azonban a fizika és az említett műszaki vívmányok felemelkedtek addig a
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színvonalig, hogy az időkutatáshoz szükséges bázist biztosíthatták, a meteorológia azonnal fejlő
désnek indult. Századunknak az első évtizedeiben a fejlődés még lassú ütemű volt, napjainkban 
azonban az időkutatás a nagyon sebes fejlődés időszakába jutott. Ezt tapasztaljuk az idekutatás 
minden ágában, különösképpen azonban a dinamikus meteorok'giában, a száloptikában, az 
időjelzéstanban, a felhőfizikában, az alkalmazott klimatológiában, az aerológiában, a repülési 
meteorológiában, az elektrometeorológiában, a biometeorológiában és az alkalmazott meteo
rológiának egyéb fontos fejezeteiben. Hatalmas módon és szakadatlanul növekedik tehát az a 
tudásanyag, amelyet mi közölni és továbbfejleszteni, valamint a gazdasági életben alkamazni 
és továbbjavítani óhajtunk.

De nemcsak a feladatainknak a mennyisége növekedett meg, hanem a feladatainknak a 
súlya is.Ha társaságunk ma felemeli a szavát, az nem a pusztában kiáltó szó többé, mint ahogyan 
megalakulásunk idején volt, amidőn kiváló elődeink a legmostohább viszonyok közt kezdték 
hangoztatni a meteorológiai kutatásnak a jelentőségét és a hasznosságát. Ma a legkülönfélébb 
foglalkozású személyek közt a legnagyobb kíváncsiság, a legnagyobb fogékonyság, a legnagyobb 
szomjúság nyilvánul meg a meteorológiai tudással, az idő és az éghajlat tényeivel és adataival 
szemben. Hogy ez így van, az nem egyedül Társaságunk negyedszázados felvilágosító munkás
ságának a következménye, hanem ezt ve lünk együtt vívták ki mindazok az intézmények és testü
letek, amelyek hazánkban ennek a fiatal tudománynak az eszméit és a szolgáltatásait a köz
tudatba igyekeztek bHevinni. Ezenkívül az alkalmazott meteorológiának a jobb teljesítményei 
önmagukat is nagyfokban ajánlják a mezőgazdaságban, a vízgazdálkodásban, az öntözésügyben 
és minden más tevékenységi ágban, amely az időjelzéseket felhasználja, vagy az éghajlati adat
kincsnek a tanulságait gyümölcsözteti.

A tudománynak a bővülésén kívül és a tudományszomjnak a nagyszabású fejlődésén kívül 
még egy fontos mozzanat mélyítette ki feladatainkat, éspedig az a nagy gazdaságpolitikai át
alakulás, amely Hazánkban végbement. A Népgazdaság hatalmas gépezete igen sok vonat
kozásban időjárási és éghajlati adatok nagyszabású igénybevételét követeli meg. A tudományos 
alapon dolgozó tervgazdálkodásban egészen más helyet kapnak az éghajlati tények, mint amit 
a múlt gazdaságpolitikában foglaltak el. Csak példaként említem, hogy ma hatalmas villamos 
energiahálózatokat építünk ki, amelyeknél a tervezés pillanatától kezdve szükséges az elektro- 
meteorológusnak a munkája. Nagy építkezések folynak mindenfelé, ezekkel kapcsolatban szám
talan feladatot kell megoldani, amelyek az építészeti és az egészségügyi meteorológia anyagába 
vágnak. Igen mély átalakulás megy végbe egész mezőgazdaságunkban, tervgazdálkodást való
sítunk meg, amelynek egyik nélkülözhetetlen alapja ugyancsak az éghajlati adottságoknak a 
teljes figyelembevétele. A vízgazdálkodásnak, az öntözésnek, a fásításnak a nagy munkálatai 
ugyancsak meteorológiai megalapozást követelnek meg. Csak néhányat emeltem ki ameteorológia 
aktuális népgazdasági kapcsolatai közül, de ebből is kitűnik, hogy milyen fokban bővültek ki 
a közelmúlt idők folyamán azok a nagy alkalmazási feladatok, amelyeket nekünk szolgálnunk 
kell.

Nem hagyhatom megemlítés nélkül azt sem, hogy a mi szűkebb szaktudományi életünk is 
igen nagy átalakuláson ment át a legutóbbi másfél esztendő folyamán. Az imént kiemeltem, 
hogy maga a meteorológiai tudomány milyen sokat haladt az alatt a 25 év alatt, amióta Tár
saságunk működik és ebből önként következik az, hogy Társaságunk megalakulása idején 
egészen más, sokkal kisebb feladatok előtt állt, mint ma. Nálunk Magyarországon azonban a 
fejlődés nem egyenletesen ment végbe az utóbbi 25 év alatt. A meteorológiai tudomány 1925. 
évi állapota sokat különbözött az 1950. évi állapottól, azonban a mi meteorológiai intézmé
nyeink és szolgálataink állapota 1946-ban vagy 1947-ben még nem nagyon sokat különbözött 
az 1925. évi nagyon elhanyagolt állapotoktól. Viszont 1950 és 1948 között mináiunk majdnem 
olyan nagy különbség mutatkozik, mint 1950 és 1925 között. A legutóbbi másfél évben ment 
végbe az Orsz. Meteorológiai Intézetnek az igazán nagyszabású fejlődése, amely Tóth Géza 
igazgató nevéhez kapcsolódik. Ebben az időben épültek ki a hazai meteorológiai felsőoktatás
nak az első szélesebb alapjai, amelyek Száva-Kováts professzornak a tanszékéhez fűződnek. 
A mi 1948. évi helyzetünk lényegében csak attól különbözött még az 1925. évi állapottól, hogy 
. 1948 elején elméletileg tudtuk, mi mindent hoznak ki a meteorológia haladásából a Szovjetúnió- 
ban és más államokban, még az olyan államokban is, amelyek az időszolgálat tekintetében maguk 
is elmaradottak voltak, de nem olyan fokban voltak elmaradottak, mint mi. Az elmúlt évnek 
azonban az volt a jelentősége, hogy az utolsó évtizedek tudományos vívmányait gyümölcsöz- 
tetni tudtuk és úgy a Meteorológiai Intézetben, mint a budapesti Egyetemen (valamint ezek
nek az intézményeknek a vidéken felállított munkahelyein is) megindulhattak azok az alkal
mazások, amelyeket napjainkban nem szabad többé elmulasztani. Alig fél esztendeje van még 
csak annak, hogy a kor követelményeinek megfelelő aerológiai kutatás az Orsz. Meteorológiai 
Intézetben megkezdődhetett, amivel új és nagyon becses adattömeg hull a kezünkbe és a szak
feladatoknak egy új világa nyílt meg előttünk.

Mindezt amiatt kellett elmondanom, hogy világossá váljék, a Meteorológiai Társaság fel
adatkomplexuma nemcsak az utolsó 25 év folyamán alakult át nagyon, hanem magában a 25-ik 
évben is változásokon ment át. Ennek a tudata nélkül az elmúlt évi munkánkat úgyvélem nem 
ehetne helyesen megítélni és a jövő céljainkat nem lehetne kellő alapossággal kitűzni.
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Az elmúlt esztendő folyamánTársaságunk a következő eszközökkel igyekezett a meteorológia 
művelését elmélyíteni:

a) szak°lőadásokkal;
b) az Időjárás folyóirat tartalmának gazdagításával és fejlesztésével;
c) a folyóirat keretében egy teljesen népszerűén megírt és képekkel megfelelően ellátott 

különálló lapszakasznak kiépítésével, amely a »Meteorológia Mindenkinek« nevet viseli és ma 
lényegében egy külön ismeretközlő folyóiratnak a hivatását tölti be ;

d) szakirodalmi pályatételek kitűzésével.
Szakelőadásaink majdnem mind új, önálló kutatásoknak a beszámolói voltak, vagypedig 

mélyebb elvi j 'lentőségű külföldi felfedezéseknek a méltatását és összefoglalását nyújtották 
a hallgatóságnak. Tavaly májusi közgyűlésünk óta összesen 11 előadás hangzott el Társaságunk
ban. Hogy a meteorológiai kutatás milyen változatos ágai voltak közöttük képviselve, az ki
tűnik az előadások következő jegyzékéből:

1. Dr. Berényi Dénes: Budapest 166 éves hőmérsékleti sorának statisztikai elemzése 
(1949. május 10.).

2. Dr Berkes Zoltán : Az előjel-korreláció (május 31.).
3. Dr. Kérdő István: Orvosmeteorológiai vizsgálatok módszertana (május 31.). 1
4. Dr. Bakó Márta: Az időjárás hatása az életműködésekre és a halálozásra (szept. 27.).
5. Dr. Mándy György: Orgonafajták virágzásának fenológiai felvétele (szept. 27.).
6. Dr. Kérdő István: A levegő aktiv oxigénjének hatása az emberre (nov. 15.).
7. Dr. Aujeszky László: A radioaktiv szén a légkörben (nov. 15.).
8. Dr. Berkes Zoltán: Párolgás a vízkörforgalomban (nov. 29.).
9. Koltai Margit: Mikroklimatikus mérések a Vörösvári Völgyben (1950. jan. 24., a Társaság 

Agrometeorológiai Szakosztályának előadó ülésén).
10. Dr. Dobosi Zoltán : A mikroklíma és a talajfelszín kőháztartásának összefüggése (ugyan

ott, jan. 24.).
11. Dr. Berkes Zoltán: A tabj'elszin és a csapadék eloszlása.
Mindegyik előadást beható vita követte, amely sok megszívlelendő szempontot vetett fel. 

Előadási tevékenységünkben az év második felében bizonyos nehézségekkel találtuk magunkat 
szemben. Az egyik nehézség a Meteorológiai Intézetben fennálló helyiséghiány volt, amennyi
ben a j elenlegi előadóhelyiségünk hosszabb átalakításokon ment át, ezenkívül a hétnek csak
nem minden napján még délután és este is különféle egyéb célokra volt igénybevéve. Ennél 
is súlyosabb akadály volt azonban kutatóinknak igen nagy hivatali és egyéb elfoglaltsága, 
amely sok megbeszélt és eleve kidolgozott előadási tervünket hiúsította meg. Hasonló nehézség 
mutatkozott az Agrometeorológiai Szakosztály életében is, ahol a kész és igen értékes előadási 
tervet az előadók vidéki megbízatásai miatt és a helyiségnehézségek miatt el kell'tt napolni. 
Amidőn ezeket a nehézségeket sajnálattal megemlítem, másfelől mint igen biztató jelet kel! 
leszögeznem, hogy tagjainknak az igen nagy elfoglaltsága mellett is előadásaink látogatottsága 
állandóan növekedőben van és több előadáson még a megnyitott új helyiségünkben is gondot 
okozott a megjelenteknek az elhelyezése. Ebben a jelenségben bizonyos igazolását látjuk annak 
az előadási politikánknak, hogy inkább az előadásoknak a számát csökkentettük, de nem a szín
vonalát. A 11 előadásnak megvolt a maga vonzóereje és tagjainkon kívül vendégeket is szép 
számban üdvözölhettünk, éspedig olyan vendégeket, akik utólag tagokként is csatlakoztak a 
Társasághoz.

Előadási jegyzékünkből örömmel emelem ki azt a vonást, hogy három előadásban volt 
alkalmunk foglalkozni az orvosi meteorológia fontos kérdéseivel. Nagy figyelemmel ápoljuk 
azt a gondolatot, hogy a Társaság a saját kebelében külön orvosmeteorológiai szakosztályt 
fog létesíteni nem is igen távoli jövőben. Ezt a lépést azonban még bizonyos propaganda-tevé
kenységnek kell megelőznie, amelynek nyomában az eddiginél nagyobb számú orvoskutató 
csatlakoznék a mi munkánkhoz.

Előadóüléseinken kívül a Választmány és a Szerkesztőbizottság együttvéve hat ülést tar
tott, amelyen a Társaság, illetőleg a lap ügyvitelének összes kérdései megbeszélésre kerültek. 
Nem mulaszthatom el, hogy a választmányi tagoknak, valamint a Szerkesztőbizottság tagjai
nak hatékony, odaadó és buzgó támogatásukért egész tisztikarunk nevében évi jelentésemben 

i s köszönetét mondjak.
Az Időjárás folyóirat az 1949. év folyamán hatalmas fejlődésen ment át. Az eddigi években 

a lap t ’rjed Íme évfolyamonként 10 ív közelében volt. Az 1949. évben kiadott 53. évfolyamunk 
ezzel szembn 26 ívet foglalt tagában, nem számítva bele az évi tartalomjegyzéket, amely 
magábanvéve is fél ívet foglal el. Ezt a nagyon megnövekedett oldalszámot igyekeztünk nyomda- 
technikailag is minél gazdaságosabban kihasználni, ami lehetővé tette, hogy a meteorológia 
minden ágából jelentékeny mennyiségű önálló közleményt és ezenfelül még kellő tájékoztató
anyagot tudjunk nyújtani. Az évfolyamban 45 szerzőnek a közi ményei láttak napvilágot. 
A nagyobb önálló dolgozatok száma szakmánk különféle ágai között következő arányban osz
lott meg :

3



Általános és dinamikus meteorológia, valamint időjelzéstan .............  9
Sugárzástan.^.'......................................  4
É g h a j l a t t a n ........................................  9
Elektrometeorológia ...........................................\ ............................  1
M ű sz a k i m e te o r o ló g ia  . . . .  * ...........................................................................................  2
O r v o s m e te o r o ló g ia  ..............................................................•..............................................  2
A g r o m e te o r o ló g ia  ...................................................................................................................  6
M a te m a tik a i s e g é d e s z k ö z ö k ..............................................................................................  1
L é g k ö r ta n i d id a k t ik a  ......................................................................................................... 1
S z e r v e z é s i  é s  te r v k é r d é s e k  ..............................................................................................  3
T ö r té n e t i  a z  é le t r a jz i  j e lle g ű  .............................    2

A  n a g y o b b  k ö z le m é n y e k e n  fe lü l a  la p n a k  14 á lla n d ó  r o v a ta  v a n  a k ö v e t k e z ő  t á r g y k ö r ö k b ő l:

Az elmúlt időjárás (az 1949. évfolyamban 18 közleménnyel),
Műszerek és mérőmódszerek » 1949. » 7 »
A légkörtani felsőoktatás kérdései » 1949. » 5 »
A Meteorológiai Intézet közleményei » 1949. » 4 »
A Magyar Meteorológiai Társaság ügyei » 1949. » 11 »
Belföldi irodalom » 1949. » 12 »
Külföldi irodalom » 1949. » 11 »
Előadások » 1949. » 33 »
50 év előtti közleményeinkből » 1949. » 6 »
Bibliographia Meteorologica » 1949. » 2 »
Régi magyar megfigyelések » 1949. » 4 »
Különfélék » 1949. » 76 »
Személyi hírek » 1949. » 6 »
Idegennyelvű összefoglalások » 1949. » 31 »

Az 1950. esztendővel a lap 54. évfolyamába lépett, vagyis ma az országnak egyik legnagyobb 
évfolyamszámú szaklapja és a világ meteorológiai folyóiratai között is a legrégebbiek közé 
tartozik. Az új évfolyamban az Elmúlt időjárás című rovatunkat egy új, negyedik közleménnyel 
egészítettük ki, amely minden számban a felsőbb légkör időeseményeit foglalja össze, kellően 
gyümölcsöztetve a rádiószonda-észlelések útján kapott mélyebb betekintésünket.

A »Meteorológia Mindenkinek« című teljesen népszerű rovat fejlesztése és tökéletesítése 
igen fontos különleges feladat. Ennek a különleges jellegű lapszakasznak a gondolata még a 
megelőző évben született meg és a Szerkesztőbizottság gondos előkészítő munkája után az első 
két szám még az 1948. évben látott napvilágot. Azonban a lefolyt év volt az első esztendő, amely
ben a lapnak minden számában képviselve volt a Meteorológia Mindenkinek rovat és az oldal
terjedelmét, amely kezdetben füzetenként csak két oldalnak volt elgondolva, az egész évben 
négy oldallá fejlesztettük, sőt az egyik legutóbbi számunkban kísérletképpen egy nyolc oldalas 
lapszakaszt tudtunk ennek a fontos célnak a szolgálatába állítani. A Társaság ezenkívül két 
pályatételnek a kitűzésével is támogatta a rovat megfelelő cikkanyagának biztosítását, 
amivel jelentésemnek egy külön pontjában kell még foglalkoznom.

A múlt év elejétől kezdve az Időjárás minden számában rendszeresen hozunk műnyomó
táblán olyan fényképmellékleteket, amelyek vagy különleges tudományos értékűek, vagy pedig 
a természeti látványok szépségének olyan megörökítései, amelyek alkalmasak a meteorológiai 
tudás terjesztésére és egyúttal alkalmasak ahhoá is, hogy új barátokat szerezzenek az időjárás 
tudományának. A múlt év kezdete óta a lapban összesen 15 ilyen fényképfelvétel jelent meg 
és nap-nap után nagyobb mennyiségű kiadatlan képanyag halmozódik fel a szerkesztőség 
fiókjaiban. Különösen Villásy Pálnak, Vargha Bélának, Varga Károlynak, André Lajosnak és 
Novák Jenőnek az értékes fényképfelvételeit kell ezen a helyen kiemelnem. Ügy vélem, hogy a 
Társaság helyes úton halad, midőn az igazán becses képanyagnak a közzétételét előmozdítja 
és ennek kapcsán még külön javaslatot fogunk a t. Közgyűlés elé hozni, amely egy nagy nyil
vános fényképpályázat útján igyekszik a legjobb és legváltozatosabb képanyagot mozgósítani 
és egy minden eddiginél gazdagabb képgyűjteménynek az alapjait megvetni.

Miután a lap közös hivatalos lapja a Társaságnak és a Meteorológiai Intézetnek, a példány
számból viszont az Intézet lényegesen többet vesz igénybe, mint a Társaság, logikusan követ
kezik, hogy az előállítási költségekből is az Intézetnek kell a súlypontot viselnie és ennek az Intézet 
mindig legnagyobb áldozatkészséggel eleget is tett. A felszabadulás utáni első években olyan 
megegyezést létesítettünk az Intézettel, hogy a lap költségeiből a nyomdai kiadásokat az Intézet 
fedezi, a szellemi munka megfelelő és méltó kulcs alapján való díjazását pedig a Társaság vál
lalja. Ez a lap mai oldalszáma mellett mintegy 6.000 Ft kiadást jelentene évente a Társaságnak. 
Mivel azonban ez az összeg meghaladja a Társaság évi tagdíjbevételét, 1949 első felében az 
Intézet ezeknek a díjaknak a kifizetését szintén elvállalta, amiért ezen a helyen is meleg köszö-
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netünket kell kifejeznem. Az év második felében viszont az Intézetnek ügykezelési nehézségei 
támadtak, úgy hogy az 1949. évi utolsó számnak a tiszteletdíjait teljes összegükben a Társaság
nak kellett viselnie és ugyanez a helyzet az idei évfolyam első két számával, amelyek után az 
Intézet csak azoknak a tiszteletdíjaknak a kifizetését helyezte kilátásba, amelyek állami szolgá
latban nem álló személyeket illetnek meg. Ilyen személyek azonban az Időjárás írói között alig 
vannak, kivéve néhány olyan haladott fokon levő egyetemi hallgatót, akiknek a dolgozatait 
közölni tudjuk, valamint néhány műkedvelő fényképészt, akiknek több becses felvételük jelent 
meg a lapban. Ezeket nem tekintve, jelenleg a lap szellemi dolgozóit megillető díjazásokat teljes 
összegben a Társaságnak kell fedeznie.

Társaságunk működésének egyik lényeges mozzanata a pályatételek kitűzése. Választmá
nyunk gondos tanácskozásai alapján ezévben is megfelelően megválasztott jutalomtételeket 
tűztünk ki a hazai meteorológiai szakirodalom színvonalának további emelése végett, éspedig 
két népszerű jellegű pályatételt és egy magasabb szakmai pályázatot. A benyújtott pálya
munkákat a Társaság által kiküldött bizottságok elbírálták és ennek alapján a következőket 
jelenthetem a t. Közgyűlésnek. A két népszerű pályadíj közül az első július 31-ével zárult le és 
összesen hat pályamunka futott be ; a második október 31-ével zárult és három pályamunka 
benyújtásához vezetett. Az első pályázaton 150 Ft összegű első díjat nyert d r . B e rk e s  Z o ltá n  
»Milyen az időjárás egy szép csendes napon« c. dolgozata, 100 Ft-os második díjban részesült 
M a r c z e ll  G yö rg y i »Miért fontos a meteorológia?« c. dolgozata, további dicséretben részesült 
d r . W a g n e r  R ic h a r d  két dolgozta »Mi közünk van az éghajlathoz«, valamint »Pokoli 
melegek« címen. A második pályázaton 150 Ft-os díjban részesült d r . U n g á r  T ib o r  és D o b o s  
I r m a  »Éghajlatváltozások millió évekkel ezelőtt« c. dolgozata. Jelentem továbbá, hogy a 
szinoptikus meteorológiai pályázat benyújtási határideje folyó évi február 28.-ával zárult le, 
éspedig két dolgozat futott be, amelyekre nézve a kiküldött bírálóbizottság a mai közgyűlés 
folyamán teszi majd meg jelentését és a jelentés alapján a mai közgyűlésen fog az 500 Ft 
összegű pályadíj kiadása végbemenni.

A Társaság belső életének egyik fontos fejezetét alkotta az az előkészítő munka, amellyel 
előbb a Választmány, később pedig egy kiküldött különleges bizottság megvitatta és megala
pozta a Társaság csatlakozását a hazai tudományos egyesületek nagy központi szervéhez: a 
Műszaki és Természettudományi Egyesületek Szövetségéhez. A Társaság nevében T óth  G éza , 
D é s i  F r ig y e s ,  S z i r m a i  E r v in  és a jelentéstevő végezték el ezt a kollektiv munkát és a tárgya
lások számára mind a Magyar Tudományos Akadémia, mind pedig a MTESz vezetősége olyan 
jóindulatú légkört biztosított, hogy Választmányunk 1950. április 18-ai ülésében a csatlakozást 
egyhangú határozattal magáévá tette és a mai Közgyűlés elé két külön tárgysorozati pont alak
jában nyújtja be az ebbőlfolyó, kellően kidolgozott javaslatokat.

A Társaság az óv folyamán baráti kiadványcserét létesített a népi demokráciák tudományos 
körei közül azokkal, amelyekkel ilyen kapcsolataink eddig még hiányoztak, úgymint a bolgár 
népköztársaság tudományos akadémiájával, a román népköztársaság tudományos akadémiájával 
és a kolozsvári Bolyai egyetem természettudományi könyvtárával. A kiadványcseréből adódó 
kiadványok közül azokat, amelyek a Meteorológiai Intézet könyvtárában nincsenek meg, az 
eddigi elveknek megfelelően az Intézetnek adjuk át, minthogy az Intézet hivatása olyan nagy 
állami szakkönyvtárnak a fenntartása, amelyben a belföldi és külföldi szakirodalom egész anyaga 
együtt megtalálható.

Az esztendő folyamán fájdalmas veszteségek érték Társaságunkat K o n k o ly  M ik ló s  és T óth  
Á g o sto n  választmányi tagjaink elhúnytával, akiknek kiemelkedő érdemük volt a hazai meteo
rológiai életben. Választmányunk mindkettőjükkel szemben lerótta a kegyelet adóját.

Tásaságunk Agrometeorológiai Szakosztálya az év folyamán betöltötte a megüresedett 
elnöki tisztséget, amennyiben egyhangú lelkesedéssel S z á v a - K o v á ts  J ó zs e f professzort válasz
totta meg ennek a kimagaslóan fontos szervünknek a vezetőjévé. Az ő nagy agrometeorológiai 
tájékozottsága és alkotóképessége kezdettől fogva kezesség voit nekünk arranézve, hogy a 
Szakosztály méltón fogja betölteni a nap-nap után fontosabbá váló feladatait. A Társaság 
nevében nagy köszönettel kell megállapítanom, hogy S z á v a -K o v á ts  professzor nagy tanszéki 
és tudományos elfoglaltsága mellett hajlandó volt ezt a megbízatást elvállalni. Hogy a Szakosz
tályt milyen szerencsés irányban óhajtja vezetni, annak egyik megnyilvánulása volt beköszöntő 
beszéde, amelyben működési tervét kifejtette és még a távolabbállók előtt is világos okfejtéssel 
kimutatta, hogy az agrometeorológia élenjáró tudomány, minthogy a természettudományok 
egész sorának vívmányait egyesítve, beláthatatlanul fontos gyakorlati feladatok megoldásán 
munkálkodik.

Az elmúlt év főbb eseményeinek vázolását ezzel befejeztem, azonban meggyőződésem, hogy 
jelentésemet ezen a ponton még nem szabad bevégeznem. Társaságunk olyan jelentőségű fel
adatok előtt áll, amelyek szükségessé teszik, hogy ne csak a jelennel és a közelmúlttal foglalkoz
zam, hanem egy pillantást vessek a jövőbe is. A tudományos egyesületeknek abban az új típusá
ban, amely az elmúlt ötnegyed év alatt a MTESz útmutatásai mellett kialakult, nem lehet többé 
megelégedni az évenkénti jelentéseknek azzal az alakjával, amely mindössze azt mondja^el, 
hogy az egyesület mit és hogyan végzett el, vagy azt mentegeti, hogy. mit és hogyan nem tudott 
elvégezni. Egy egészségesen élő egyesület működési jelentéseinek az őszinte beszámolón kívül

3 *
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új célokat is k°ll megjelölnie. Ma nem lehet többé a tudományos egyesületeket pillanatnyi ötletek 
alapján vezetni. Ma sokkal fontosabb feladatok megoldásán k ll dolgozni, semhogy évközben 
lehessen kis múló célokat kitűzni és azokat esetenként való intézkedésekkel megvalósítani. Ha 
peidg egy egyesület egy olyan fiatal és olyan fontos tudományt kíván művelni és az alkalmazásai
ban támogatni, mint amilyen a meteorológia, ott különösen nem szabad megelégedni egy olyan 
működési jelentéssel, amely csak a múltból táplálkozik és a jelenben elvégőzdik.

Én úgy vélem, az egyesületi élet minden munkásának egyik legfontosabb kötelessége elgon
dolásokat alkotni a jövő' szök>égleteinek megfelelően és ezeket az elgondolásokat nem szabad 
magábafojtania, hanem vitaanyagot kell benne látnia, amelyet az fog kicsiszolni és az fog hasz
nossá tenni, ha az illető tudományszaknak a képviselői ezeket a gondolatokat hozzászólásaikkal 
kiegészítik.

Ez a meggyőződésem teljes összhangban van a mai ünnepi közgyűlésünknek a felépítésével, 
amelynek a tengelyében egyéb fontos ügyviteli pontok mellett egy nagyobb vita áll, egy olyan 
vita, amely a Társaság működésének a kibővítése felett fog megindulni és úgyhiszem meglehető
sen széles távlatokat fog előttünk megnyitni.

Amidőn ebben a jelentésben mint a Társaság lelépő tisztségviselője most javaslatokat 
teszek a Társaság jövő működése tekintetében, szíveskedjék ezt a t. Közgyűlés úgy felfogni, 
hogy én ezzel tisztségének az egyik utolsó és igen nagyfontosságú kötelességét teljesítem. 
A mit azonban most előadni óhajtok, az még*csak egy első vázlatnak van szánva és hogy igazán 
jó ,munkaterv váj '-k belőle, ahhoz szükséges, hogy ne egy személynek az elgondolásán nyugod
jék hanem tudományszakunk legkiválóbb művelőinek az összessége alkossa meg az igazi munka
tervet abban az elmélyedő és alapos vitában, amelyhez a most elmondandók csak egy kiinduló
pontot kívánnak szolgáltatni. Megvagyok győződve arról, hogy a vita olyan kitűnő felszólalókkal 
és olyan szél s alapon fog lefolyni (hiszen időt bőségesen biztosítottunk hozzá), hogy valóban 
együttes munkával egy kitűnő alapot tudunk a jövőévi működésünkhöz 1 fektetni.

Ugyhiszem mind annyiunknak meggyőződése, hogy a jövő év folyamán működésünk nagy 
kibővítése és elmélyítése nemcsak szükséges, hanem a jelenlegi viszonyok között lehetséges 
is. Ma egy tudományos egyesület, amely egy olyan súlyú alkalmazott tudományt művel, mint 
a meteorológia, jelentékeny támogatást kaphat feladatainak a megoldásához. Az elmúlt évben 
Társaságunk még tisztán a saját anyagi eszközeivel, valamint a Meteorológiai Intézettől kapott 
közvetett tánógatás segítségével dolgozott. A jövő évben minden kilátásunk megvan ahhoz, 
hogy a MTESz útján közvetlen államsegélyt élvezhetünk, éspedig olyan'komoly összegben, 
hogy a céljainkat nem csak kitűzni, hanem megvalósítani is képesek leszünk.

Ezeknek az eszközöknek a segítségével a Társaság összes eddigi tevékenységi ágainak a 
továbbfolytatása mellett a‘ következő új célok kitűzését látom igen indokoltnak, amelyek úgy
vélem a fotosságuk miatt a délutáni vitának az anyagául szolgálhatnak:

I. Meteorológiai továbbképzés intézményesítése.
II. Az országfásítás meteorológiai alapjainak megvitatása.

III. Az öntözési meteorológia kérdéseinek kidolgozása.
IV. Szovjet szakirodalom rendszeres feldolgozása.
V. Az időjárás mesterséges átalakításával kapcsolatos vizsgálatok állandó nyilvántartása.

VI. K'űeteurópai meteorológiai értek°zletek előkészítése 1951 június hónapra.
Ezeknek a vitapontoknak a megvilágítása gyanánt külön előkészítő iratokat osztunk ki a

Közgyűlés tisztelt tagjai között, ennélfogva úgyvélem, hogy ebben a jelentésben nem kell hozzájuk 
indokolást fűznöm.

A most felhozott hat vitaponton kívül igen hasznosnak látnám még, ha vita nyílnék meg a 
következő különleges témák felett:

VII. Mit tehetnének Társaságunk tagjai, hogy az ország minden vidékén élő kedvtelő idő
megfigyelők szaktudása növekedjék és kedvtelésből végzett munkájuk a közösség szempontjából 
is hasznossá váljék?

VIII. Hogyan volna továbbépítendő Társaságunk kapcsolata azzal a másik hat intézmény
nyel, amely hazánkban ugyanezt a tudományt műveli (1. Orsz. Meteorológiai Intézet, 2. Honvéd 
Repülő Időjelző Központ, 3. budapesti tudományegyetem Légkör- és Éghajlattani Intézete,
4. Debreceni tudományegyetem Meteorológiai Intézete, 5. Természettudományi Társulat Meteo
rológiai Szakosztálya, 6. Orsz. Balneológiái Kutatóintézet Meteorológiai Osztálya).

IX. A repülést biztosító meteorológiai kutatások új irányai.
. Meg k ll még jegyeznem, hogy az első hat vitapont olyan nagyobb munkálatoknak a meg- 
‘ndításával foglalkozik, amelyeket egy tudományos egyesületnek a tisztségviselői egymaguk- 
ban nem tudnak ellátni. Az elgondolt munkát csak külön munkabizottságok végezhetik el, 
amelyek a tagok közt található kitűnő szakemberek élénk aktivizálása alapján alakítandók 
meg. Ha mindegyik feladatot magunkévá*tesszük, mindegyiknek külön munkabizottságot kell 
alakítani, kivéve a keleteurópai kongresszust, amelynek a jó előkészítése olyan feladat, hogy itt 
több, különleges célú munkabizottság létesítése lesz szükséges.

Munkabizottságok létesítése nálunk eddig nem volt szokásban, de viszont sokan vannak 
köztünk (én magam is), akik a MTESz v z tése alatt álló más tudományos e gye sülét» kben ilyen 
munkabizottságokban ismételten dolgoztunk, ezeknek a bizottságoknak a kollektiv munka-
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zfllfmét elsajátítottuk és úgyvélem, hogy a munkavégzésnek ez az igen gyümölcsöző alakja 
nálunk is jó talajt fog találni és olyan teljesitményeket fog lehetővé tenni, aminőket eddig nem 
tudtunk felmutatni.

Ügy gondalom, hét vagy nyolc munkabizottságnak a létesítése nem haladja még meg azt a 
számot, amely Társaságunk taglétszáma mellett az életképes és tevékeny bizottságok maxi
mális számát jelenti. Én magam dolgoztam a MTESz olyan egyesületében, amelyn< k 29 munka- 
bizottsága volt, de ott a szakembere k sokféle csoportja volt képviselve és az elfoglaltságuk sem 
volt talán ilyen súlyos, mint a mi tagjainké, úgyhogy volt olyan szabad idejük, amelyet az 
egyesületi kollektiv munkának áldozhattak. Dolgoztam olyan másik egyesületben is, amelynek 
eg,y év alatt csak kétféle munkabizottsága volt, de viszont ez a két munkabizottság hatalmas 
munkát végz tt, amely az egész hazai építésügynek egy dc'ntő lépéséhez vezetett. Nekünk 
nem az a célunk, hogy a munkabizottságoknak a nagy számával keltsünk feltűnést, hanem a jó 
munkájuk útján óhajtanánk minél hasznosabb teIjesítrr ény< ket felrrutatni.

A munkabizottságok alakítása tekintetében az a javaslatom, hogy a bizottságok ne áll
janak sok tagból, mivel a soktagú bizottságok nehezen dolgoznék. A szebajöhető személyeknek 
mind olyan nagy az elfoglaltságuk, hogy nehéz a bizottsági ülések idejét összeegyeztetni. Ha 
egy bizottságnak hat vagy nyolc tagja van, egy-egy ülése n a tagoknak a fele nem jelenhet meg; 
a másik ülésen ugyanezek a tagok illendőségből jelen vannak, de viszont az előző ülés tagjai 
hiányoznak, úgyhogy komoly, folytonos, következetes munkát a bizottság nem tud kifejteni. 
Emiatt azt az elvet vetném fel, hogy a bizottság ne soktagú legyen, hanem kevés tag a bizott
ságban minél több munkát végezzen. Úgyvélem, 4—5 tagú bizottságok tudnak leghasznosabb 
teljesítményeket felmutatni.

Bár a munkabizottságban mint felelős személyek csak ennyien szerepelnek, a valóságban 
a munkabizottság tevékenységével a tagok nagy számát aktivizálhatja és kívánatos, hogy ez a 
tagok minél szélesebb rétegére kiterjedjen.

Egyébként a munkabizottságok a szükséghez képest kiegészíthetik magukat és a bizott
ságok felelősei helyesen járnak el, ha további értékes közreműködéseket tudnak a bizottságok 
számára biztosítani.

Mindezeknek az elgondolásoknak a megvalósítása abban az esetben válik lehetővé, ha a 
Meteorológiai Társaság a MTESz kötelékébe lép és a MTESz jelentékeny támogatását veszi 
igénybe. Minthogy Társaságunknak tavaly óta szándéka voit ezt a lépést megtenni, mai ünnepi 
közgyűlésünknek egyik fontos feladata ezt a csatlakozást kimondani és az ebből folyó ügyviteli 
teendőket elvégezni. Éppen emiatt a munkavázlat megvitatása csak abban az esetben lesz aktu
ális, ha előbb a csatlakozás ügyében a t. Közgyűlés véglegesen állástfoglal. Ennek megfelelően 
jelentésemet a következő javaslattal fejezem be :

Szíveskedjék a t. Közgyűlés a jelentés feletti vitát pillanatnyilag csak az elmúlt évi műkö
désünk elfogadása vagy el nem fogadása felett megindítani.

Azután következzék a MTESz-hez való csatlakozás letárgyalása, az ebből folyó alap
szabálymódosítási javaslat teljes kivitatása, valamint a pályázati ügyek lebonyolítása és a 
Társaság elmúlt évi anyagi ügyeinek a letárgyalása és a tisztújítás. Mindezeknek a lefolyása 
után, az új vezetőség irányítása mellett, következzék az a nagyszabású szakmai vita, amely a 
mai közgyűlésnek a betetőzését, másfelől pedig a Társaság további szójesebb alapokon való 
működésének a megalapozását fogja jelenteni.«

!'

A Közgyűlés a főtitkári jelentést tudomásul vette és a benne foglalt napirendi 
javaslatot jóváhagyta.

3. A közgyűlés soronkövetkező fontos tárgya volt a Társaságnak a Műszaki 
és Természettudományi Egyesületek Szövetségéhez való csatlakozásának elhatáro
zása. Ezt a hosszabb tárgyalásokkal előkészített döntést, amelyhez a Magyar Tudo
mány xs Akadémia előzetes jóváhagyását adta, a Közgyűlés vita nélkül, egyhangú
lag hozta meg. Ezáltal Társaságunk a Műszaki és Természettudományi Egyesü
letek Szövetségének huszadik tagegyesületévé vált. A határozat kimondása után 
a Mtesz nevében Schweitzer Rudolfné keresetlen, meleg szavakkal üdvözölte 
Társaságunkat. Csatlakozásunkat a Mtesz július hó 15-én tartott közgyűlése a 
maga részéről is örömmel tudomásul vette és Társaságunk azóta a Mtesz tetterős 
anyagi támogatását tapasztalta.

4. A Közgyűlés ezután egyhangú határozattal elfogadta a Mtesz egységes alap
szabálymintájának megfelelően kidolgozott új alapszabályokat, amelyeket belügy
miniszteri jóváhagyás után fogunk az Időjárásban egész terjedelmükben közzé
tenni.
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5. Békeffy József né pénztáros beterjeszti a Társaság alábbi zárószámadását 
az 1949. esztendőről.

Tétel Bevétel Összeg
forint

1. Készpénzmaradvány 1948-ról .. 2.016-51
2. Tagdíjak és előfizetések .........  2.077-50
3. Adomány ................................... 58-50
4. Kézikönyvek és kiadv. elad. .. 1.747-01
5. Átfutó tételek ........................ 304-80
6. Megtérítés................................... 1.909-61
7. Kamat .........................   31-34

Összesen......... 8.145-27

Tétel Kiadás Összeg
* forint

1. Kézikönyvek vásárlása .............  355-50
2. Írói és szerkesztői tiszteletdíjak.. 1.856—
3. Személyi kiadások ..................  464-31
4. Postadíjak ................................... 52-50
5. Átfutó tételek ...........................  296-80
6. Pályadíjak ................................... 430—
7. Vegyes kiadások ............   287-67

Összesen .......... 3.742-78

Maradvány 1950-re 4.402-49 Ft, azaz Négyezernégyszázkettő forint és 49 fillér.
Budapest, 1949. december 31-én.

d r . O zo ra i Z o ltá n , s. k. B é k e ffy  J ó zse fn é , s. k.
ellenőr pénztáros

Ezt a zárszámadást megvizsgáltuk, az okmányokat összehasonlítottuk és rendben találtuk.
Budapest, 1950. január 25:én.

N é m e th  T iv a d a r , s. k. G ellér i S á n d o r , s. k. H o m o ro d i A n d r á s , s. k.
a Számvizsgáló Bizottság tagjai.

Geliert Sándor, a Számvizsgáló Bizottság elnöke, jelenti, hogy a bizottság 
minden tekintetben rendben találta a‘ Társaság anyagi ügyvitelét. A Közgyűlés 
a tisztikarnak megadja a felmentvényt, és eredményes működéséért jegyzőkönyvi 
köszönetét mond.

A közgyűlés ezután elfogadja az 1950. évre szóló alábbi költségvetési elő
irányzatot, amely a Mtesz részéről nyújtandó nagyarányú támogatás alapulvéte
lével készült:

120. R e n d e s k ia d á so k .
R e p re ze n tá c ió  ( ü n n ep ség ek )
Közgyűlés költségei :
80 személy fogadási költsége .................. . 400-—
egyéb előre nerg látott kiadások ............. 200— 600—
klubavatás költségei ...............................
munkabizottsági ülés kiadásai....................

400—
300— 700— 1.300

122. Á lla n d ó  m e llé k fo g la lk o zá sú a k  d íja z á s a
1 fő adminisztratív tisztviselő fél napra, havi

400.— .................................................
33% közteher ..........................................

3.200—
1.056-—

4.300—

1 fő takarító havi 60-— ...........................
33% közteher ...................................... .

480—
.158— 640-— 4.940-

123. Á ta la k í tá s i  d íja z á s o k  és egyéb  szóig, kö lts .
240 oldal fo r d ítá s  á 16-— F.t ................ . .  4.000—

143. K ö te lm i sz o lg á lta tá so k
Dekoráció bérlete közgyűlésre....................  600-—

142. Irodaszerek beszerzése ................................... 500— '

144. Posta stb. költségek ................ .....................  400-—

145. Nyomtatványok
5000 meghívó ............................. ...............  500-—
közgyűlés nyomtatványszüks. A ......... .._____ 300-— 800-—
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146. Kiadvány, lap, folyóirat
havi 20 példány saját kiadvány megvásár

lási ára 20— Ft ............................... 3.200—

199. Céltámogatások
Pályadíjak : 4 pályadíj á 500-— Ft __  2.000-—

10 kitüntetés..........................  1.000-— 3.000-—

Rendkívüli kiadások
341. Ingókarbantartás

1 iratszekrény ....................
6 asztal ...............................

24 szék ...............................
' 4 karosszék ....................

1 írógép ...............................

Bevétel
300 tag után havi 1*— Ftcca

600—
2.000—
2.000—
1.400—
1.800—  _______7.800-—

Kiadások összesen ................  26.540-—

......................................-............  2.540—
Támogatási összeg ...........  24.000-—
Bevétel összesen ........................ 26.540—

6 . A Közgyűlés a Meteorológiai Intézet javaslata alapján a Hegyfoky-érem 
jelképes adományozásával tüntette ki az alábbi, három évtizeden át nagy buzgó- 
sággal működő csapadékészlelő állomások kezelőit:

Dr. Székely Tamás ügyvéd, Abaújszántó;
Posztóczky Károly agrometeorológiai észlelő, Erdőtagyos;
Állami Gazdaképző Iskola, Kaba;
Bárkányi Pál ált. iskolai igazgató, Mátraverebély.
7. Ezután kihirdetésre került a Társaság 1949. évi szinoptikus pályázatának 

eredménye, amely szerint Kozma Béla és dr. Berkes Zoltán dolgozatai fele-fele 
részben nyerték el a kitűzött pályadíjat. A Közgyűlés a folyó évre háromféle új 
pályatételt' tűzött ki: •

a) Pályázat a dynamikus és szinoptikus meteorológia köréből: Pályadij: 500 
forint, benyújtási határidő 1951 február 28.

b) Meteorológiai fény kép pályázat. Összesen 8 pályadíj 200, 100 és 50 forint 
összegekben, benyújtási határidő 1951 március 31.

c) Pályázat teljesen népszerű modorban írt ismeretterjesztő cikkek jutalma
zására. Egy pályadíj 150 és kettő 100—100 forint értékben, benyújtási határidő 
1950 augusztus 31.

A részletes pályázati feltételeket az Időjárás előző számának 136—138. olda
lain közöltük, továbbá az a) és b) pályázatokra vonatkozó feltételeket jelen 
füzetünk borítéklapján is közzétessziik.

8 . Minthogy a Társaság az új alapszabályok elfogadásával és a Mtesz köte
lékébe való belépéssel életének új szakába lépett, dr. Kenessey Kálmán elnök 
bejelenti, hogy a Társaság egész tisztikara és az egész választmány testületileg 
való lemondását határozta el. A Közgyűlés a lemondást egyhangúan tudomásul 
veszi. Dr. Kenessey Kálmán elnök bemutatja az új tisztikar és választmány jelö
lési' névsorát, bejelentve, hogy a jelölési névsort a Választmány legutóbbi ülésé
ben egyhangúan elfogadta, és az a Mtesz valamint a Magyar Tudományos Aka
démia részéről is jóváhagyást nyert. A Közgyűlés a jelölteket egyhangúan megvá
lasztja a tisztségekre és választmányi tagsági helyekre. (Az új vezetőség és 
választmány névsora az Időjárás fedőlapján olvasható.) A Közgyűlés ezekután 
megválasztotta a Választmány póttagjait, az alapszabályszerű bizottságokat^' 
valamint az 1950. év folyamán lezáruló pályázatok bírálóbizottságait.
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Dr. Aujeszky László megválasztott elnök az ülés vezetését átvéve, köszönetét 
mond a közgyűlés bizalmáért és méltatja dr. Kenessey Kálmán elnöki működését, 
rámutatva, hogy az elmúlt két esztendő a Társaság életében minden téren az 
emelkedés korszaka volt. Ezekután kifejti azokat a nagy feladatokat, amelyeket 
a Társaságnak meg kell oldania, és utal arra a munkatervre, amelyet még főtit
kári minőségében a Közgyűlés első szakában előterjesztett.

Szirmai Ervin főtitkár következőkben szólal fel:
»Engem  ̂a Párt és a nép bizalma állított tisztemre. Erre a bizalomra az Önök 

szíves segítségével rá fogok szolgálni. A segítség, amelyre számítok, új munlkamód- 
szereket jelent, amely módszerek a szocializmust építő népi demokráciánk feladataiba 
szorosan bekapcsolódnak. Szemben az eddigiekkel, a spontaneitást fel kell, hogy váltsa 
a tervszerű munka. Ez annyit jelent, hogy a megalakuló munkabizottságok felelősei 
leírott és beütemezett terv alapján kell, hogy végezzék feladataikat. A passzivitást fel 
kell, hogy váltsa a fejlesztés aktivitásának egy felfokozott formája. Ez a megkívánt 
aktivitás voltaképpen nem a tagsággal járó kötelezettség, hanem a kinevelődő új 
embertípus sajátja. A múlt tudományos munkája, a jelen megítélés alapján, általános
ságban sok hibát hordozott magában. Ez vonatkozik a meteorológiára is. Az elzárkó
zást ifel kell, hogy váltsa a legszélesebb nyilvánosság amely kitétel alatt azt értem, 
hogy a tömegektől nekünk is tanulnunk kell. A kedvtelésből végzett kutatást fel kell, 
hogy. váltsa a hivatásérzet, annak a tudata, hogy a meteorológia igen komoly segi"sé
get tudhat nyújtani a társadalomépítés legkülönbözőbb szektorainak. A spekulációkat, 
a hipotézisek gyártását fel kell, hogy váltsa a gyakorlati alapokon nyugvó kutatás, 
melynek feltételeit a népi demokráciánk által nyújtott anyagi segítség meg fogja adni. 
A tudomány nem lehet öncél, a leggyorsabb tempóban kell közüggyé szélesednie. Ez 
a megállapítás kiválóan vonatkozik a meteorológiára mely tudományban a köztudat a 
legzavarosabb elképzeléseket magyarázza bele. összefoglalva tehát meg kell teremte
nünk annak feltételeit, — megfelelő segítség alapján — hogy mindaz, amit kutatunk, 
eredménnyé váltva közkinccsé legyen, kiszolgálhassa a tudománnyal szemben támasz
tott követelményeket. A központi irányítás, melyet lintézetünk képvisel, szabja meg a 
feladatot és a meteorológia is irányított tudománnyá fog válnii abból a szempontból, 
hogy a gyakorlati élet által megszabott kívánságok realizálódjanak tudósaink munkájá
ban. Ezt kell mgevalósítani és ehhez kívánok mindnyájuknak eredményes jó munkát.«

Dr. Száva-Kováts József és Tóth Géza alelnökök, valamint Szirmai Ervin 
főtitkár és dr. Dési Frigyes titkár köszönő szavaikban körvonalazzák a Társaság 
előtt álló feladatokat és felszólalásaikkal irányt szabnak a közgyűlés keretében 
később meginduló szakmai vita számára. Szirmai Ervin főtitkár indítványozza, a 
jövőben kiírandó pályázatok tegyék lehetővé, hogy a szovjet munkák színvonalas 
ismertetései is jutalomban legyenek részesíthetők. A Közgyűlés ezt a szempontot 
már a most kitűzött dynamikus és szinoptikai pályázat feltételeinek megszövege
zésénél is érvényesíti. «

9. A Közgyűlés a Mtesz július hónapban rendezendő ünnepélyes küldött- 
közgyűlésére a Társaság képviseletében következő tagokat küldi ki: dr. Dési 
Frigyes, dr. Dobosi Zoltán, Csaplak Andor, dr. Takács Lajos, valamint az elnök 
és a főtitkár.

10. A Közgyűlés a Társaság 1950. évi tagdíját a Mtesz-szel való előzetes 
tárgyalásoknak megfelelően következőképpen állapítja meg:

Rendes tagsági d í j ...............................................................havonként 2.-— Ft
Kedvezményes tagsági díj szakszervezeti tagok résziére . . » 1.50 Ft
Ifjúsági tagok díja (meteorológiai tanulmányokat végzők

részére 24 éves koron alui)................................................ » 1.— Ft
Pártoló tagsági díj (jogi személyek részére).....................  évi 50.— Ft
Az »Időjárás« folyóirat évi előfizetési d í ja .....................  25.— Ft

Azon tagjaink számára, akik az 1950. évi tagsági díj fejében az eddigi ösz- 
szeget (12 Ft.) még a közgyűlés napja előtt teljesen befizették, a Társaság az 
1950. évi tagdíjat kiegyenlítettnek tekinti.
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11. Az ünnepi közgyűlés keretében megtartott nagyszabású szakmai vita 
anyagát az Időjárás jelen füzetében külön közöljük.

12. A szakmai vita elhangzása után az Elnökség nagyobb számú határozati
javaslatot terjesztett elő, amelyek szövegét az Időjárásban már előzetes közle
mény alakjában közreadtuk (május-júniusi füzet, 134—135r old). Ugyanott
adtunk hírt a Közgyűlés folyamán megalakított munkabizottságokról is; most hoz
záfűzhetjük, hogy a munkabizottságok már a nyár folyamán megkezdték műkö
désüket.

A Társáság életében páratlanul álló ünnepi közgyűlés az elnöki zárószóvat 
a késő délutáni órákban ért véget.

Dr. A. L.

133. és 134. választmányi ülés 1950 április 18-án és június 7-én. Választmányunk
nak ez a két ülése a június 10-i ünnepi közgyűlés beható előkészítésével foglalkozott, 
elhatározta és előkészítette a Társaságnak a Mtesz-hez való csatlakozását, kidolgozta 
az ennek megfelelően szükségessé vált új alapszabálytervezetet, jóváhagyta a Közgyűlés 
elé terjesztett többi, részben igen nagyjelentőségű javaslatokat, végül pedig a 'Választ
mány elhatározta a Közgyűlésen benyújtandó testületileg való .lemondását és elfogadta 
a Közgyűlés elé terjesztett jelöléseket. Minthogy a választmányi ülések határozatai a 
Közgyűlésen tárgyalás alá kerültek és ott elfogadásra találtak, az ülések részleteinek 
ismertetése ezen a helven szükségtelenné vált.

Dr. A. L.

135. Választmányi ülés 1950 július hó 25-én. Szirmai Ervin főtitkár bemutatja 
a választmánynak az észlelők jutalmazására szolgáló új emlékérem terveit és 
szavazásra bocsátja a választmány elé.

A választmány az 1. számú tervet nagy többséggel elfogadja.
A főtitkár felkéri Gelléri Sándor pénztárost, hogy ismertesse a MTESz 

1950 VI. 1—XII. 31. időszakra szóló költségvetését, valamint ennek ütemezését.
Szirmai főtitkár ezután javasolja, hogy az észlelők jutalmazására szolgáló 

emlékérmet ezentúl ne kössék a 40 éves határidőhöz, hanem a szolgálati időtől 
függetlenül érdem alapján adják ki.

Egyben felhatalmazást kér arra, hogy szűkebb körben dönthessen a választ
mány összehívása nélkül az 1950 és a folyó évi költségvetés ütemterv szerinti 
fölhasználásában.

A választmány a fölhatalmazást megadja.
A főtitkár ezután felkéri Gelléri Sándor pénztárost, hogy ismertesse az 1951. 

évi költségvetést.
Szirmai javasolja, hogy a költségvetésbe pótlólag vegye be a választmány 

Chromov szinoptikai könyvének legújabb orosz kiadásából készülő magyar fordí
tását is.

A választmány a költségvetést tudomásul veszi és egyben hozzájárul a fő
titkár javaslatához is.

x Vajkay Egon
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Társaságunk új jutalom-érme
Társaságunk ünnepi közgyűlésén elfogadott költségvetésében külön 

gondoskodás történt arról, hogy az ország javára értékes, önzetlen mun
kát végző meteorológiai észlelők kitüntetéséül a népi demokrácia szellemé
nek megfelelő emlékérmeket állíthassunk elő.

Az új kitüntetési érem művészi tervét Szirmai Ervin főtitkár készí
tette el és azt Választmányunk július havi ülésén örömmel jóváhagyta. Idő
közben az érem óloinduca is elkészült. Az ólomduc segítségével fogjuk elő
állítani az új jutalomérem két fokozatának ezüstből és bronzból készülő 
példányait, amelyeket első ízben Társaságunk 1951 tavaszán tartandó köz
gyűlésén fogunk kiosztani.

Mint ismeretes, Társaságunk évtizedes gyakorlata szerint a hosszú 
időn át kifogástalanul működő észlelőállomások a Hegyfoky-érem adomá 
nyozásában részesültek, azonban a -háborúban az érem nyomóduca elpusz
tult és a Társaság azóta csak jelképesen adományozhatta ezt a kitüntetést. 
Eddigi gyakorlatunk szerint az éghajlati észlelők 20 évi kiváló munká
jukért, a csapadékészlelők 30 évi kifogástalan működésükért voltak kitünte
tésben részesíthetők. Ma azonban, amikor a meteorológiai észlelések napi 
feladatköre lényegesen kibővült, méltányos, hogy rövidebb (de kivételesen 
értékes!) észlelői tevékenységet és a Társaság érdekében kifejtett érdemes 
munkát jutalomban részesítsünk. Ezért Társaságunk választmánya részletes 
adományozási szabályzatot dolgozott ki, amelyet lapunk 252. oldalán közlünk.

A kitűnően sikerült érem vázlatrajzát abban a meggyőződésben közöl
jük, hogy olvasóinkban tetszést fog kiváltani és észlelőtábor'urikból sokan 
igyekeznek majd odaadó munkájukkal a népi demokrácia emblémájával 
ékesített kitüntetést kiérdemelni.

Társaságunk új emlékérmének rajza.
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Beszámoló
a Magyar Meteorológiai Társaság 25 éves fennállása 

alkalmából rendezett szakmai vitáról
Társaságunk június hó 10-én tartott jubiláns közgyűlésének jelentékeny részét 

az a nagyíontosságú szakmai vita töltötte ki, amely a meteorológiai kutatás és a 
meteorológiai szolgálat legnagyobb gyakorlati jelentőségű kérdéseinek megvilágítá
sára irány ült. Hogy a vitában a hazai tudományos élet legkiválóbb személyiségei
nek részvételét biztosíthassuk, minden kérdéshez a legilletékesebb hozzászólókat 
külön is felkértük és a vita pergőbb lefolytatása érdekében részletesen kidolgozott 
előkészítő iratokat állítottunk össze. A vitában elhangzottak követéséhez szükséges, 
hogy előbb magukba az előkészítő iratokba nyújtsunk az olvasónak betekintést.

Előkészítő irat az I. számú közgyűlési vitaponthoz : A Társaság működésének kiépítése a 
meteorológiai továbbképzés terén. A Magyar Meteorológiai Társaság már megalapításától kezdve 
egyik fontos feladatának tekintette, hogy ne csak a tudományos kutatómunkákat támogassa, 
valamint azok közlését és megvitatását tegye lehetővé, hanem a hazai szakemberek kiképzésé
nek ügyét is hathatósan szolgálja. A Társaság szakelőadásai, folyóirata és egyéb kiadványai 
mindenkor fontos tényezői voltak a fiatal szakkutatók kiképzésének és a magyar meteorológusok 
továbbképzésének, sőt évek során át teljesen egyedülálló helyet töltöttek be ezen a téren mind
addig, amíg a felsőfokú meteorológiai szakképzés nyújtására hivatott egyetemi tanszék 1946- 
ban meg nem kezdte működését. Tudományunk mai helyzetében azonban a kiképzés és tovább
képzés olyan nagyszabású és olyan égető feladattá vált, hogy a Társaságnak az eddiginél is 
nagyobb fokban kell ezt a célt szolgálnia. Kívánatosnak mutatkozik, hogy a Társaság az eddigi 
eszközökön kívül még külön rendszeres tanfolyamok bevezetésének a gondolatával is foglalkozzék.

Ennek indokai a következők. Társaságunk előadói üléseinek témaanyagát nagyrészben az 
szabja meg, hogy a Társaság önálló kutatást végző tagjai milyen kutatási témákkal foglalkoznak. 
Az előadó üléseken az új kutatási eredmények kerülnek bemutatásra, ami továbbképzési szem
pontból igen értékes ugyan, de az ilyen akadémiai jellegű bemutató tevékenység nem nyújthatja 
egy tudomány egész ismeretanyagának összefoglaló képét. Ezért kívánatosnak látszik, az új 
eredmények bemutatását szolgáló előadóüléseken felül, meghatározott tárgykörök rendszeres 
feldolgozásával foglalkozó tanfolyam-jellegű előadássorozatok rendezése is.

A felszabadulás óta az államigazgatás tényezői folyton több és több alkalommal bízzák 
meg az újtípusú tudományos és műszaki egyesületeket nagyfontosságú szaktanfolyanoknak a 
létesítésével. Társaságunk is kapott ilyen megbízást néhány évvel ezelőtt a Közlekedésügyi 
Minisztériumtól képesítő vizsgával egybekötött észlelői tanfolyamnak a lefolytatására, amely 
annak idején a legnagyobb sikerrel folyt le és a jelenlegi légiközlekedési időszolgálat sok dolgozója 
ennek a tanfolyamnak köszöni az alapvető szakmai kiképzését. Ma még nagyobb szükség van 
és a legközelebbi öt évben még sokkal nagyobb szükség lesz ilyen tanfolyamoknak a létesítésére 
és igen jó megoldásnak látszik, ha ezek ismét a Meteorológiai Társaság kezébe volnának letéve.

Kívánatosnak látjuk megvitatni, hogy milyen jellegű és milyen célú tanfolyamoknak a 
megszervezése volna legégetőbben szükséges. A vita anyagának előkészítéséül kiemeljük, hogy 
a kiképzés és továbbképzés terén elvileg a következő feladatok várnak megoldásra:

1. Új tudományos kutatók kiképzése.
2. Jelenleg működő kutatók szakmai továbbképzése.
3. Tudományos segédszemélyzet kiképzése.
4. Tudományos segédszemélyzet továbbképzése.
Nyilvánvaló, hogy az 1. alatti feladatkör olyan nagyszabású, sokéves rendszeres képzést 

foglal magában, amelyet egyesületi téren nem lehet megvalósítani és amelynek ellátására csakis 
az egyetem hivatott. Minthogy minden remény megvan olyan kormányintézkedésre, amely a 
meteorológusok egyetemi kiképzését a budapesti egyetem természettudományi karán meglévő 
és jelenleg is kitűnően működő tanszék keretében korszerű módon biztosítani fogja, az 1. alatti 
feladatkört eleve ki kell venni a Társaság tanfolyami tevékenységének a célkitűzései közül.

A 2—4. alatti szükségletek viszont nem képeznek teljesen egyetemi feladatot és mivel 
ezeknek az oktatási feladatoknak a megoldása ugyancsak égetően szükséges, kérjük ehhez a 
témához a Közgyűlésen jelenlévő szakembereknek, különösen a felsőfokú meteorológiai oktatás 
terén nagy érdemekkel és tapasztalatokkal rendelkező kiváló tagtársainknak beható felszóla
lásait.

A tanfolyamok alapos előkészítése és lefolytatása olyan feladat, amely a Társaság kebelében 
külön szervezetnek a létesítését fogja szükségessé tenni. Közelebbről a tanfolyamok egymás
utánjának megállapítása, részletes előadási tervek kidolgozása, költségvetés előkészítése, ille
tékes állami tényezőkkel való letárgyalása és a tanfolyam lebonyolítása olyan feladatok, amelyek 

'.a Közgyűlés által kiküldendő külön tanfolyami munkabizottság által volnának elvégzendők.



236

A II. számú közgyűlési vitaponthoz : A z  o rs zá g fá s ítá s  m eteo ro ló g ia i a la p ja in a k  m eg v ita tá sa . 
Az Ötéves Népgazdasági Terv kere'éb n az egész országban hatalmas természetátalakítási 
munkálat indult meg olyan mér tű fásítás és erdősítés alakjában, amely nemcsak az Alföld 
jelenleg fában sz'gény vidékeire, hanem az egész országra ki fog terjedni. Ezek a muni álatok 
a Szovjetunióban folyó nagyszabású fásítások és erdősítések példája alapján valósulnak meg. 
Fontosságuk a hazai gazdasági viszonyok között még összehasonlíthatatlanul nagyobb, mint a 
Szovjetúnióban, minthogy a Szovjetúnió még a fásítás előtt is a világnak faanyagokban leg
gazdagabb állama volt, nálunk ellenbe n a fahiány mindenkor súlyos volt és ma, amikor a fejlődő 
ipar faszükséglet i ugrásszerűen növekednek meg, a fásítás még sokkal égetőbb feladatnak 
mutatkozik. Mindfnesetre megszívlelendő tanulság, hogy a Szovjetúnió bár szinte felbecsül
hetetlen értékű fafeleslegekkel rendelkezik, mégis igen fontos feladatnak tekinti a fásítást nem 
nyersanyagbeszerzési célból, h a n em  tis z tá n  é g h a jla ti szem p o n to k b ó l. A fásítás éghajlati indokai 
nyilván hazánkban is teljes mértékbe n fennállnak, ehhez azonban nálunk még a faanyagban való 
hiány sarkalása is csatlakozik.

Ez knek a roppant fontosságú munkálatoknak a végrehajtása több tekintetben össze
szövődik fontos és bonyolult meteorológiai kérdésekkel. Ezek az összefüggések kétfélék:

A )  Még ha nem is éghajlati szempontok miatt végeznénk fásítást, már abban az esetben 
is a fásítás helyes, gazdaságos és eredményes megvalósításához az éghajlati viszonyok figye
lembevétele múlhatatlanul szükséges. A fásítási munkálatok egyik tudományos alapját a beható 
éghajlati adatanyag alkotja, amely kimerítő tájékoztatást ad az egész fásítandó terület hőmér
sékleti, légnedvességi, csapadék- és szélviszonyairól.

B )  A fásítástól bizonyos meteorológiai viszonyok megváltoztatását kívánjuk, ennélfogva 
eleve tisztázandó, hogy a fásításból milyen irányú és milyen fokú éghajlati hatások várhatók, 
továbbá, hogy hol vannak meg ezeknek a megvalósítására a legkedvezőbb éghajlati adottságok. 
Mint ismeretes, a fásítás legfontosabb és nem vitatható éghajlati hatása a szélviszonyokban és 
ezen keresztül az elpárolgási viszonyokban van. Ehhez azonban egyéb, kisebb és neheztn igazol
ható hatásokra vonatkozó feltevés'k is csatlakoznak, amelyek még távolról sem tekinthetők 
tisztázottaknak. Ebből a következő alkérdések adódnak:

1. a szélvédő fásítások megvalósításához szükséges széladatok megállapítása.
2. a fásítások feltételezett egyéb éghajlati hatásainak tisztázása.
Ezekkel a kérdésekkel az Orsz. Meteorológiai Intézet éghajlati főosztálya igen behatóan- 

foglalkozott és már eddig is becses alátámasztást nyújtott a fásítási munkálatok intézőinek. 
Az utolsó alpont azonban (a fásítás egyéb éghajlati hatásainak a fennállása és mértéke) még 
ma is több tekintrtben mégvilágosítást kíván. Hogy a fásítás mennyiben növelheti meg a harmat
képződést, a ködképződést vagy éppenséggel az esőnek a mennyiségét, az a közelmúltban úgy 
Társaságunkban, mint a Természettudományi Társulat meteorológiai szakosztályában és a 
Mezőgazdasági Kísérleti Központ egyik tudományos vitaülésén is megvitatás tárgya volt, de 
úgy véljük, hogy ezeknek a fejtegetéseknek tanulságai egyfelől nem szívódtak még fel kellően 
a köztudatba, másfelől pedig még további és még részletesebb kimunkálást kívánnak meg.

Úgy gondoljuk, hogy az egész kérdéskomplexum nagy népgazdasági és tudományos 
jelentősége miatt további elmélyedő megvitatás volna felette kívánatos, éspedig egyrészt a 
jelenlegi közgyűlési vita keretében, másfelől pedig — ha a közgyűlés ezt helyesnek találja 
— egy külön kiküldendő munkabizottságnak a kebelében.

A III. számú közgyűlési vitaponthoz: A z  ö n tö zé s i m eteo ro ló g ia  k é rd é se in e k  k id o lg o zá s a .  
Az Ötéves Népgazdasági Terv keretében az Alföldön és az ország más vidékein újabb nagy
szabású öntözések létesülnek, amelyek különösen az Alföld legszárazabb vidékein, a Tisza 
középső folyása mentén egészen új lehetőségeket nyitnak meg a mezőgazdaság fejlődése előtt. 
Nincs messze az az idő, amelyben az Alföldön félmillió hold fog öntözés alatt állani. Ez a nagy 
átalakulás olyan fontosságot ad az öntözésügyi meteorológia kérdéseinek, amely indokolttá 
teszi, hogy ezek Társaságunk munkatervében megfelelő helyet kapjanak.

Aki csak futólag is foglalkozott az öntözés nagy kérdéseivel, nem találhatja túlzásnak 
azt az állítást, hogy a meteorológiai tényezőknek alapvető fontosságuk van minden öntözéses 
gazdálkodásban, éspedig kétféle szempontból.

Egyrészt az öntözést az éghajlat teszi szükségessé ; az öntözés az éghajlatnak bizonyos 
gyengeségét, fogyatkozását van hivatva ellensúlyozni, éspedig nálunk nem annyira az éghajlat 
száraz voltát, mint inkább a csapadék szabálytalan és kedvezőtlen időbeli eloszlását. Ebből 
következik, hogy már az öntözések tervezési munkálatainál is az éghajlati szükséglet mint 
alapvetően fontos irányító tényező jelentkezik. Az öntözés azokon a vidékeken valósítandó meg, 
ahol az éghajlati szükséglet a legnagyobb.

Másrészt azonban az öntözés nemcsak az által van kapcsolatban az időjárással és az éghaj
lattal, hogy az öntözést éghajlati okok teszik szükségessé, vagyis az öntözésnek az a célja, 
hogy javítsa.és pótolja az éghajlatnak bizonyos sajátságait. De ezenfelül még újabb kapcsolatok 
keletkeznek azáltal, ahogyan az öntözés ezt az éghajlati jellegű célt megvalósítja. Az öntöző 
víznek az elhasználódása és az elveszése ugyanis nagyrészben elgőzölgés útján megy végbe, 
ennek élénksége pedig ugyanazokon a meteorológiai tényezőkön múlik (hőmérséklet, légnedves
ség, szélviszonyok), amelyek a természetesen meglévő vizeknek az elhasználódását és elgőzöl*
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gését is szabályozzák. Az öntözés közelebbi célja az, hogy a növényeken végbemenő hasznos 
elgó'zölgést megnöveljük, egyúttal pedig arra kell törekedni, hogy az odavezetés folyamán 
előálló káros elgőzölgés csökkenjen.

Ezzel a két nagy kérdéscsoporttal tagjaink közül többen foglalkoztak és legutóbb a Föld
művelésügyi Minisztérium által ez év tavaszán rendezett Felsőfokú Öntözési Tanfolyamon 
az öntözési meteorológia, mint kellő óraszámmal beállított külcn tantárgy szerepelt, amelynek 
készenlévő anyaga a további munkálatok kiindulópontját szolgáltathatja.

A IV. számú közgyűlési vitaponthoz : S zo v je t  sz a k iro d a lo m  ren d sze res  fe ldo lgozása . A Műszaki 
és Természettudományi Egyesületek Szövetségébe törrörült tudományos társaságok egyik 
fontos és közös célja a szovjet tudományos élet alkotásainak megismertetése, az új szovjet 
művek és felfedezések minden szakemberhez való eljuttatása és a fennálló nyelvi nehézségek 
minél teljesebb áthidalása.

Társaságunk ebben a munkában eddig is kivette a részét, mert a megszerezhető szovjet 
meteorológiai munkák részletes isimrtetéséről és méltatásáról az Időjárás folyóiratban rend
szeresen gondoskodott. Kívánatosnak látszik azonban fnnek a munkának még intézményesebb 
biztosítása azáltal, hogy a Társaságnak azok a tagjai, akik az orosz szaknyelvet te Ijesen uralják, 
egy kisebb munkaközösséget afakítva, a szovjet meteorológiai könyv- és folyóiratirodalom 
minden termékét feldolgozzák és munkájuk eredményét szabályos időközökben megtartott 
külön előadássorozatban tárnák a Társaság tagjai elé.

Ennek kapcsán felvetődnek a szaktársak orosz nyelvismereteinek megszerzésével és 
továbbfejlesztésével kapcsolatos fontos és nehéz kérdések. Úgy véljük, a Társaságnak módot 
kell keresni ahhoz, hogy a nyelvtanulás különböző fokain álló szaktársainknak ebben a tekin
tetben is segítségükre legyen.

Ezekből az elgondolásokból kiindulva, a következő vitapontokat tárjuk a Közgyűlés elé:
1. Célszerűnek látszik-e a szovjet szakirodalmi tájékozottság ápolása érd' kében, a Társaság 

kebelében külön orosz szaknyelvi tanfolyamot létesíteni, vagy maradjon a meteorológusok orosz 
nyelvkészségének fejlesztése továbbra is az Orsz. Meteorológiai Intézetben fennálló haladó
tanfolyam, valamint a helyi Magyar-Szovjet Társaság által fenntartott kezdőtanfolyamoknak 
a feladata ?

2. Miként volna megvalósítható, hogy a Társaság néhány kiemelkedő orosz nyelvtudással 
és magas tudományos képzettséggel rendelkező tagja kollektívát alakítson a szovjet meteorológiai 
irodalom állandó és hiánytalan referálására ?

3. A kollektíva megalakulása es tén a folyóiratban megjelenő könyv- és cikkismertetéseken 
felül megvalósítandó-e még éle szó /al folyó, szabályos időközökben tartott szovjet irodalmi 
beszámolók rendezése a Társaság kebelében?

4. Milyen' egyéb lépések volnának alkalmasak a szovjet meteorológiai irodalomban való 
minél teljesebb tájékozottság kiszélesítésére?

Az V. számú közgyűlési vitaponthoz: A z  id ő já rá s  m esterséges á ta la k ítá s á v a l k a p cso la to s  
v izsg á la to k  n y ilv á n ta r tá s a . A meteorológia fejlődése a legutóbbi néhány évben odáig haladt, 
hogy a légköri jelenségek leírásán, megindoko'ásán és flór j( Izésén felül (amely feladatok ki
tűzése szakmánk egy-egy fejlődési korszakának kezdetét képviseli) ma már arra keres módot, 
miként lehet az időjárást, sőt esetleg magát az éghajlatot is átalakítani, vagyis a természet 
átalakításának a nagy gondolatát olyan téren is megvalósítani, ahol a beavatkozás különösen 
nehéz.

A Szovjetúnióban ma beható kísérletek folynak a mesterséges eső és a mesterséges havazás 
előidézésére, éspedig úgylátszik főképpen nedvességszívó anyagoknak a felhasználásával. Sok 
más államban viszont a szénsavjéggel, ezüstjodiddal és más hasonló hatású nukleáló anyagokkal 
avatkoznak bele a csapadékképződés folyamatába és úgylátszik megnyílik az út a jégesőknek 
és bizonyos fajta zivataroknak komoly tudományos alapon való leküzdéséhez. Ma egyáltalában 
nem vitás többé az, hogy szénsavjéggel és ezüstjodiddal lehet esőket vagy havazásokat előidézni. 
Azonban kivizsgálást követel még az, hogy ilyen beavatkozások milyen nagy csapadékmennyi
ség két tudnak szolgáltatni és hogy tudnak-e olyan bőséges csapadékot adni, amilyent aszályos 
időszakokban a mezőgazdaságnak és a vízgazdálkodásnak a roppant vízszükségletei megköve
telnek. Vitás továbbá az, hogy pontosan milyen időviszonyok között és milyen beavatkozási 
technikával lehet a legjobb eredményeket elérni. Végül pedig még vitás az, hogy a jégesőket és a 
zivatarok kifejlődését valóban meg lehet-e ezen az úton akadályozni.

Ezeknek a gyakorlati szempontból beláthatatlanul fontos kérdéseknek a kísérleti vizsgálata 
igen nagy kutatószervezeteket követel meg. Különleges repülőgépek, kitűnő szinoptikai és 
aerológiai szolgálat, sok ellenőrző műszer és a távoli csapadékhullások t<ijes áttekintését nyújtó 
költséges radarkészülék szükséges ezeknek a vizsgálatoknak az elvégzéséhez. Ezek a követel
mények messze meghaladják az egyesületi működés kér tébrn fennálló lehetőségeket és csakis 
egy nagy országos meteorológiai szolgálatban elégíthetők ki. Bízunk benne, hogy az Országos 
Meteorológiai Intézet legalábbis az Ötéves Terv későbbi szakában személyzetileg és szerv ze- 
tilag abba a helyzetbe jut, hogy ilven nagyszabású kutatómunkát is elvállalhat. Azonban 
addig is az időjárás emberi befolyásolásának egész elméi ti kérdéskomplexumát a szakirodalom 
állandó nyomonkövetése és kielemzése alapján teljesen feltárjuk. Nem múlik el egyetlen hónap
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sem anélkül, hogy ebben a tárgykörben néhány fontős dolgozat meg ne jelenjék a folyóiratok
ban. A világ minden táján folyó kísérletek részletei, pozitív és részben negatív eredményei mind 
tanulmányozást, összehasonlítást és bírálatot kívánnak meg. Ezt az adatgyűjtést és elméleti 
felkészülést Társaságunk igen kitűnően tudná ellátni és ezzel nagy szolgálatot tennénk a kérdés 
későbbi gyakorlati vizsgálatának, amelynek a hazai éghajlati adottságok mellett még sokkal 
nagyobb gyakorlati jelentősége van, mint sok más államban.

Javasoljuk ennélfogva, hogy a Közgyűlés foglalkozzék a következő gondolat megvalósí
tásával : alakuljon a Meteorológiai Társaság kebelében egy kis taglétszámú munkabizottság, 
amely a műszaki úton való időbefolyásolás folyó irodalmát- állandóan nyilvántartja, az iro
dalomban felvetődő eszméket és vizsgálati adatokat összefoglalja, ezeket az összefoglaló áttekin
téseket a szükséghez képest való időközökben a Társaság tagjaival előadásokban közli és 
az új fejleményeket vita alá bocsátja.

Minthogy hazai gazdasági életünkben a szárazság, valamint a jégeső, a felhőszakadás és a 
zivatarok roppant károkat okoznak, a Társaság igen fontos feladatot vállal magára azáltal, 
hogy az időjárás átalakításával kapcsolatos vizsgálatok sebesen növekedő adattömegét behatóan 
feldolgozza és minden ilyen vonatkozású lehetőséget elméleti szempontból is gondos mérlegelés 
alá vesz.

AVI .  számú közgyűlési vitaponthoz : Keleteurópai meteorológiai értekezlet rendezése 1951. 
június hónapban. A MTESz kötelékébe tartozó tudományos és műszaki egyesületek egyik fontos 
feladata, hogy az egyes tudományszakok előbbvitele és tagjaik szakmai látókörének kiszélesítése 
érdekében ápolják a baráti külföld államainak szakembereivel való kapcsolatokat és kongresz- 
szusok rendezésével termékeny lehetőséget adjanak a személyes érintkezésre, tapasztalatcserére, 
valamint a tudományos módszerek átvételére és átadására.

A népi demokráciák meteorológusai közt már az 1948. évi Európa-bizottsági ülésen is élénk 
megbeszélés tárgya volt az a gondolat, hogy a jószomszédi viszonyban élő keleteurópai népi 
demokratikus országok meteorológusainak időnként szakmai találkozót kellene tartaniok 
tudományos és együttműködési megbeszélések végett. Hogy egy ilyen találkozó még azóta sem 
valósult meg, annak nyilvánvaló oka, hogy egyik államban sem létezett olyan tudományos 
egyesület, amely egy ilyen országközi értekezlet rendezésével járó súlyos feladatokat magára 
tudta volna vállalni. A Magyar Meteorológiai Társaság volna hivatva arra, mint Kelet-Európá- 
nak legrégibb és — tárgyilagosan megállapíthatjuk — legélénkebb működést kifejtő, legismer
tebb meteorológiai szakegyesülete, hogy egy ilyen kongresszust kezdeményezzen és megszer
vezzen. Azonban Társaságunk sem volt még sem 1948-ban, sem pillanatnyi állapotában olyan 
viszonyok közt, hogy a rendezés nagy munkáját és a külföldi szaktársak fogadásával kapcso
latos intézkedésekkel járó felelősséget elvállalhatta volna. A kongresszus tudományos tervének 
elkészítését minden tekintetben hivatottak vagyunk elvégezni, azonban a kongresszussal kap
csolatos egyéb rendezési jellegű teendők lebonyolítására pillanatnyilag még nincsen szervünk és 
anyagi megalapozottságunk.

Megváltoznak azonban a lehetőségek a társaságnak a MTESz kötelékébe való csatlakozása 
által. A MTESz útján biztosított államsegély a jövő költségvetési évben feltehetőleg kellő alapot 
fog nyújtani ahhoz, hogy egy keleteurópai meteorológiai kongresszust összehívhassunk. A MTESz 
kötelékében lévő más szakmai egyesületek már az idei évben is rendeznek hasonló jellegű 
kongresszusokat és úgy véljük, hogy a külső rendezési teendőkben, útlevél és elszállásolási 
ügyekben kialakuló tapasztalataikat át fogják nekünk adni és magának a MTESz központnak 
az értékes szervezési tanácsait sem fogjuk nélkülözni.

A kongresszus teljes előkészítése, a kongresszusi anyag kijelölése, a Szovjetúnióval és a többi 
baráti államok meteorológiai tényezőivel való levelezések természetesen hosszabb előkészítést 
kívánnak meg. Ügy véljük azonban, hogy mind a költségvetési feltételek biztosítása, mind a 
szervezési munkák elvégzése körülbelül egy év alatt lebonyolíthatók, úgyhogy a kongresszusnak 
az 1951. évben való lefolytatását vehetjük tervbe.

A kongresszus célja elgondolásunk szerint a tudományos kapcsolatok elmélyítése és a 
külföldi szaktársak előadásainak megvitatása mellett az is volna, hogy a külföldi tudományos 
köröknek reprezentatív képet nyújtsunk a magyar meteorológiai életről, a hazai meteorológusok 
kutató munkásságáról, az itteni meteorológiai intézményekről, valamint az ország éghajlati 
érdekességű vidékeiről. Megfelelő reprezentatív előadássorozatokon felül kívánatos volna a kon
gresszus tagjai számára az ország éghajlatilag érdekes pontjaira tanulmányi kirándulásokat 
szervezni, hogy vendégeink saját szemükkel lássák a-Mátra-hegységet, a Balatont, a Hortobágyot 
stb. és ott személyes észleléseket tehessenek. Ez a követelmény nagyjában a kongresszus idő
pontját is determinálná, mert ilyen kirándulások szervezéséhez Magyarországon csak május, 
június és szeptember alkalmas. Minden más időben a külföldiek csak éghajlatunknak a számukra 
igen kellemetlen vonásaival találnák magukat szemben.

Társaságunk 1950. évi munkatervébe egyelőre a kongresszus előkészítő munkálatait kell, 
hogy beállítsa. Ez is sokkal nagyobb feladat, mint amit a Társaság meglévő szervei egymaguk- 
ban a tagok különleges támogatása nélkül képesek lehetnek ellátni. Megfelelő számú munka- 
bizottságok alakítása mutatkozik szükségesnek, éspedig a Kongresszus szervezésének fentebb 
megadott elvei alapján egyelőre a következő bizottságok életrehívása volna szükséges:
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1. Tudományos előkészítő bizottság a külföldi előadók felkérésére, előadásuk anyagának és 
irányának megbeszélésére, és a Kongresszus nemzetközi vonatkozású részeinek kidolgozására. 
Ennek a bizottságnak az összetételében a szakmai szempontokon kívül a nyelvkészségre (orosz 
nyelv és segédnyelvek) kell tekintettel lenni minthogy a bizottságra az idei munkaévben nagy 
terjedelmű levelezési munka vár, a Kongresszus folyamán pedig ugyanez a kollektíva az elő
adások tolmácsolásában és bizonyos fokig idegenvezetői minőségben is kell, hogy közreműköd
jék. Végül a Kongresszus befejezése után ugyanez a kollektíva mint kiadványi bizottság működ
nék, amely a Kongresszus maradandó értékű munkálatainak méltó formában való megörökí
téséről gondoskodnék.

2. Tudományos előkészítő bizottság a hazai meteorológusok reprezentatív előadási tervé
nek kidolgozására. Minthogy a Kongresszuson a hazai meteorológiai kutatásnak méltó kereszt- 
metszetét kívánjuk adni, a hazai előadók témaválasztását nem lehet véletlen ötletekre bízni, 
hanem az előadások anyaga legnagyobb rendszerességgel előkészítendő és előre kitárgyalandó.

3. Fogadási bizottság, amely a Kongresszus rendezésének összes nem tudományos ügyeit 
látná el, gondoskodnék a szükséges meghívók és körlevelek technikai előállításáról, végezné a 
szükséges tárgyalásokat politikai és külügyi vonatkozásban, közrejárna a meghívott vendégek 
útlevél és utazási ügyeiben, gondoskodnék elszállásolásukról, a főváros és az ország nevezetessé
geinek bemutatásáról, népi demokráciánk eredményeinek demonstrálásáról. Ugyanennek a 
bizottságnak a feladata lesz a Kongresszus költségvetési ügyeinek intézése és a szükséges anyagi 
ellátmányoknak legkésőbb az 1951. év elejére való kieszközlése.

A legutóbbi munkabizottságra olyan feladatok várnak, amelyeket egyedül csak a Társaság 
tagjaiból választott kollektíva nehezen tudna ellátni. Nélkülözhetelennek látjuk, hogy ebben a 
bizottságban a MTESz által kijelölt elsőrangú szervezési és idegenforgalmi szakemberek is 
helyet foglaljanak és a maguk tapasztalatait a Társaság rendelkezésére bocsássák.

Kívánatos volna, hogy a Közgyűlés a Kongresszus rendezése tekintetében elvi határozatot 
hozzon, ezen felül pedig az itt csak vázlatosan kifejtett szervezési tervezetnek minden egyes 
részlete felett a legrészletesebb vitába bocsátkozzék.

A VII. számú közgyűlési vitaponthoz: Amatőr időmegfigyelők szakismereteinek fejlesztése 
és működésük gyümölcsöztetése. Ma már nagyon sok ember van, aki legnagyobb érdeklődéssel 
figyeli az időjárás eseményeit és az időjárás kifogyhatatlanul változatos természeti színjátéká
ban gyönyörűséget talál. Sokan kedvtelésből tartanak maguknak meteorológiai műszereket és 
készítenek naponkénti részetes feljegyzéseket. Mások saját tevékenységi körükben hasznosítják 
a műszerek adatait, mint például orvosok, mezőgazdák, gépkocsivezetők, sportolók stb.

Ügy véljük, Társaságunknak kétféle feladata van a lakosságnak ezzel a széles rétegével 
szemben. Egyrészt módot kell adnunk ahhoz, hogy a kedvtelők bizonyos fokú szaktudásra tegye
nek szert, emelnünk kell meteorológiai ismereteik színvonalát és ki kell elégítenünk az időjárás 
jelenségei iránt megnyilvánuló érdeklődésüket.

Másrészt célszerű volna ennek a rétegnek a tevékenységét, amely jelenleg puszta egyéni 
kedvtelésben merül ki, olyan módon irányítani, hogy ez a működésük a népgazdaság nagy céljai 
számára hasznossá váljék. A kedvtelésből gyűjtött adatokat, kivált a zivatarokra, jégesőkre, 
helyi ködökre vonatkozó megfigyeléseket célszerű lenne a meteorológiai szolgálat számára 
hozzáférhetővé tenni.

Ezért tartottuk hasznosnak a Társaság mai közgyűlésén a következő kérdést is megvita
tásra ajánlani:

Mit tehetnének a Társaság tagjai, hogy az ország minden vidékén élő kedvtelő időmeg
figyelők szaktudása növekedjék és kedvtelésből végzett munkájuk a közösség szempontjából is 
hasznossá váljék?

A VIII. számú közgyűlési vitaponthoz : A Társaság kapcsolatai az ország többi meteorológiai 
intézményeivel. Társaságunk sikeres működésének egyik feltétele, hogy minél bensőbb és minél 
harmonikusabb kapcsolatban állhassunk azokkal az intézményekkel és szervekkel, amelyek 
ugyancsak a meteorológiai tudomány művelésére és gyakorlati alkalmazására vannak hivatva.

Huszonöt évvel ezelőtt, Társaságunk megalakulása idején, Magyarországon csak két olyan 
intézmény volt, amely főhivatásként művelte a meteorológiai tudományt: az Országos Meteoro
lógiai Intézet és az akkori Kereskedelmi Minisztérium légügyi hivatalának az időjelző szerve: 
az utóbbinak azonban ebben az időben csak egy szaktisztviselője volt még, akinek a személyes 
kiválósága tette lehetővé, hogy egymagában egy egész intézménynek a feladatait lássa el. Ezek 
közül az intézmények közül az elsőnek a nagynevű vezetője, Róna Zsigmond, volt Társaságunk 
első elnöke, a másiknak kiváló megalapítója pedig Hille Alfréd, mint a Társaság egyik legbuzgóbb 
tisztviselője működött, tehát minden személyes biztosítéka megvolt annak, hogy ezek a közös 
tudományos célt szolgáló intézmények valóban összedolgoztak egymással.

Ma Társaságunkon kívül nem 2, hanem 6 olyan intézmény működik az országban, amely 
főcélként és egyedüli célként meteorológiai feladatoknak a megoldását látja el. Úgy véljük, 
mindegyikkel egészséges és benső kapcsolataink vannak, azonban ez nem ment fel bennünket az 
alól a kötelesség alól, hogy a kapcsolatok még észszerűbb kifejlesztésére törekedjünk. Ezért 
vitapontként ajánljuk a t. Közgyűlés számára annak a mérlegelését, hogy a Társaság viszonyá
nak további kiépítése miként volna lehetséges a következő testvérintézményekkel:
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1—2. A meteorológiai szolgálatot ellátó állami szervekkel, úgymint az Országos Meteoro
lógiai Intézettel és a Honvéd Repülő Időjelző Központtal;

3. A budapesti Tudományegyetemen szervezett egyetemi Légkörtani és Éghajlattani
Intézettel; r

4. A debreceni Tudományegyetem Meteorológiai Intézetével;
5. A Természettudományi Társulat Meteorológiai Szakosztályával;
6. Az újonnan alakult Országos Balneológiái Kutatóintézet Meteorológiai Osztályával.
A vita megindulásának alapjául a következő előzetes megjegyzéseket tesszük.
Az Országos Meteorológiai Intézettel való együttműködés a Társaság egész eddigi életén 

végighúzódik. A Társaság nehéz éveiben az Intézet úgyszólván egyetlen komoly külső támo
gatója volt a Társaság működésének. Másrészt a Társaság már megalakulásakor egyik céljául 
tűzte ki, hogy az Országos Meteorológiai Intézet működését támogatja. Ez a támogatás az 
elmúlt rendszerben főkép arra szorítkozott, hogy a Társaság, mint független és tekintélyes tudo
mányos testület, közbenjáró lépéseket tett az Intézet fejlesztése és szakszerű vezetése, főkép 
pedig kellő anyagi dotálása érdekében. Ma a Meteorológiai Intézet nincs többé ráutalva ilyen 
természetű támogatásra, de a Társaság hivatva van egy sokkal magasabb színvonalon való 
közreműködés nyújtására, am ly abból áll, hogy az Intézet tudományos problémáinak kidolgo
zását (amennyiben ezek egyesületi keretben megoldhatók) elvégzi és ezzel az Intézet gyakorlati 
munkáját nagymértékben előmozdítja. A Közgyűlés elé terjesztett többi vitapontjaink nagy
része ebben a szelemben kerül kidolgozásra és nem kétséges, hogy a Társaság ebben a tekin- 
tetben éppen olyan hasznos segítője lehet az Intézet fejlődésének, mint ahogyan a többi tudo
mányos egyesületek is ma egyes nagy kérdések kitárgyalásával könnyítik meg a feladatokkal 
elhalmozott állami szerviknek a munkáját.

A Honvédség Repülő Időjelző Központjának különleges feladatai miatt a Társaság ennek 
az intézménynek a munkájába kevésbbé folyhat bele, azonban a Társaság nagy súlyt helyez 
arra, hogy az intézmény keretében működő kiváló szakemberek minél élénkebb részt vegyenek 
a Társaság irányításában.

A budapesti egyetemi tanszékkel, Száva-Kováts professzorral és több munkatársával a 
Társaságot b~nső kapcsolatok fűzik össze és a Társaság idei történetének egyik fontos eseménye 
volt, hogy az Agro neteorológiai Szakosztály vezetését Száva-Kováts professzor kezeibe tehettük 
le, miáltal azt is biztosítottuk, hogy az intézetében folyó élenjáró agrometeorológiai kutatás, 
valamint az intézete által vidéken végzett egészen új eszméken alapuló kísérletek megvitatása 
a Társaság által nyújtott keretek között folyik le.

A d braceni egyetem Meteorológiai Intézetének vezetője, Berényi Dénes egyetemi rk. 
tanár, Társaságunk levelező tagja, rendkívül változatos tudományos munkásságának ered
ményeit Társaságunk szervein át tárja a tudományos világ elé és kapcsolataink vele mindenkor 
a legszorosabbak és leggyümölcsözőbbek voltak.

Mint testvéregyesület velünk teljes megértésben működik a Természettudományi Társulat 
Meteorológiai Szakosztálya, amelynek azonban a miénktől élesen elkülönített sajátlagos fel
adatköre van és így semmiféle összeütközés vagy kétszeres munkavégzés a két egyesület között 
nem lehetséges. Társaságunk ugyanis a MTESz intenciói szellemében is szakmai tudományos 
egyesület, amdy a szakembereknek a tömörítését és a tudomány előbbrevitelét szolgálja. A Ter
mészettudományi Társulat viszont egy ettől teljesen különálló, de ugyancsak nagyon fontos 
feladatot lát e l: a tudománynak nagy tömegek között, a tömegszervezetek igényeinek meg
felelő népszerűsítését. Éppen ezért egyik testület feladatköre sem vág bele a másikba, mind
egyiknek megvan a maga külön rendeltetése, közöttünk semmiféle súrlódásnak a lehetősége 
sincsen meg. Társaságunk, mint idősebb testvér, saját eszközeivel igyekszik propagálni a Ter
mészettudományi Társulat szakosztályának fontos munkáját, az ott elhangzó színvonalas 
előadásokról saját tagjainkat állandóan tájékoztatjuk, s amikor a szakosztály úgy kívánja, az 
előadások szövegét saját folyóiratunkban közre is adjuk. Hasonlókép a Szakosztály működése is 
csak előnyös a mi céljaink szempontjából, mert akiket az ismeretterjesztő munka a nagy tömegek 
között a meteorológiai kedvelőivé nevel, azok később,.magasabb kiképzésük végett a Meteoro
lógiai Társaság munkájába is belekapcsolódnak.

Az Országos Balneológiái Kutatóintézet egy fontos orvostudományi intézmény, amely a 
legelterjedtebb népbetegség gyógyításának szolgálatában áll. Az Intézetnek külön meteoroló
giai osztálya van, amelynek az a rend ltetése, hogy az orvosi kutatás körében minduntalan 
felmerülő neteorológiai kérdések kimunkálásánál közreműködjék. Ez az intézmény fennállásá
nak első évében jelenték ny anyagi áldozattal támogatta Társaságunkat, midőn tagjaink szá
mára egyik meteorológiai kiadványát 300 példányban ajándékképpen küldte meg. A jövő szem
pontjából az a gondolat vetődik fel, hogy ha a Társaságnak módjában lesz a roppant fontos
ságú orvosmeteorológiai kérdések művelésére külön orvosmeteorológiai szakosztályt felállítani, 
enn k a szakosztálynak a kialakulása becses támogatást meríthet a Kutatóintézet ismételten 
megnyilvánult megértéséből és jóindulatából.

Örönmel kell megállapítanunk, hogy a meteorológiai munka ma hazánkban nem azért 
folyik (Társaságunkat is beleszámítva) hét különböző intézményben, mintha rokon feladatok 
megoldása irracionálisán szét volna forgácsolva többféle intéző szerv között. Mint a fenti áttekin
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tés mutatja, ezek a szervek és testületek mind a gyakorlati élet követelésének megfelelően léte
sültek egy-egy sajátlagos feladatnak a megoldására. Egyik sem keresztezi a másiknak feladat
körét, egyiknek az összevonása sem jelentene munkaerőben vagy egyéb tekintetben racionali
zálást. A meteorológia alkalmazásainak sokfélesége nyilvánul meg abban, hogy ma már ilyen 
szépszámú intézmény szükséges ezeknek a feladatoknak a megoldásához. Az egyes intézmények 
közti összhang lehetőséget ad arra, hogy együttműködésük még jobban kiépüljön és ezzel cél
jaik megvalósítása még tökéletesebben biztosítva legyen.

Az előkészített vitaanyag kiegészítéseképpen utólag dr. Dési Frigyes és Csap
lak Andor kezdeményezésére még egy további fontos vitapont is megbeszélésre 
került, a repülésmeteorológiai kutatómunkák kérdése.

A fenti keretekben kialakult vitában elhangzottakat a gyorsírói feljegyzések 
alapulvételével következőkben örökítjük meg:

Dr. Aujeszky László: A szakmai vitát az előkészítő munkálatok folyamán 
kilenc pontban állapítottuk meg és mindegyikhez a legilletékesebb hozzászólást 
biztosítottuk. A vitához előkészítő iratot szerkesztettünk es azt tagjaink között szét
osztottuk. Két tényt legyen szabad hangsúlyoznom: 1. A 'vita nemcsak ennek a 
kilenc pontnak a kitárgyalására van korlátozva, hanem minden meteorológiai szak
kérdés felvethető. 2. Az előkészítő sillabusz csak kiindulópontot kíván adni. A vita 
vezetésére felkérem Száva-Kováts József és Tóth Géza társelnököket.

Dr. Száva-Kováts József: Az a tény, hogy az elnök jelenlétében a társelnökök 
is működnek, példát ad a Társaság munkájának egyveretűségére. Rátérünk az 
I. pontra:

I. A társaság feladatai a meteorológiai továbbképzés terén.

Tóth Géza: Nem véletlen, hogy a felvett vitapontok között ez a kérdés került 
az első helyre. Mert hiszen minden tudományos tevékenységnek a kivitelénél, az 
eredmények elérésénél az első és legfontosabb követelmény az ember, aki a kuta
tást végzi. Megfelelően képzett személyzet nélkül tudományos haladást elérni nem 
lehet. Tehát központi jelentőségű, elsősorban elintézendő kérdés a kiképzés és a 
továbbképzés.

A meteorológusképzés mindig egy alapképzettségnek a folytatása. Általános 
természettudományos képzettséget kell szerezni, amelyre építve a meteorológuskép
zés megadható. Éppen a továbbképzés kérdése olyan, ahol hazai vonatkozásban a 
legnagyobb elmaradottság volt tapasztalható a múltban és csak a felszabadulás 
óta indult meg a fejlődés.

Az előkészítő irat kiemel különböző feladatokat: 1. Üj tudományos kutatók 
kiképzése. A múltban nem volt rendszeres meteorológusképzés. Amikor az Intézet
hez jöttünk, nem ismertük a meteorológia tudományának lényegét. A kiképzést az 
Intézetben nyertük. Ez a helyzet azóta megjavult. A folyamatban lévő egyetemi 
meteorológusképzéssel megváltozik a helyzet. Természetesen a Meteorológiai Inté
zőnek ezután ís komoly és lénveeres szerepe lesz a kiképzésben. Az előadások tar
tásában a meteorológus szakembereknek is közre kell működniök és ez a szerep 
vár a Társaság tagjaira is. Az Egyetem ugyanis még nem rendelkezhetik kellő 
számú szakelőadóval.

Az előkészítő irat 2. (jelenleg működő kutatók szakmai továbbképzése), 3. 
(tudományos segédszemélyzet kiképzése) és a 4. (tudományos segédszemélyzet 
továbbképzése) pontjában felsorolt kérdések megoldásában még jobban kihang
súlyozódik a Meteorológiai Intézet és a Meteorológiai Társaság szerepe.

Szolnoki Imre: Az új tudományos kutatók kiképzésének előfeltétele volna az 
arra legalkalmasabbak kiválasztása. Ezt a tervszerűség is követeli. Az Időjárás is 
alkalmas a lann^ngó tebősóp-ek felfedezésére, pályázatok hEdetése útián.

Dr. Béli Béla: Az előkészítő irat 3. és 4. pontja a tudományos segédszemélyzet 
kiképzését említi meg, amely nagyon fontos problémája a meteorológiai szolgálat-
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nak. Amikor Intézetünkbe egy-egy segédszemélyzetcsoport érkezett, a munka már 
annyira felgyülemlett, hogy általános kiképzésben mar nem részesülhettek, hanem 
csak azt a munkát tanulták meg, amelynek elvégzésére legnagyobb szükség volt. 
Pedig fontos volna, hogy a segédszemélyzet ne gépiesen végezze munkáját, hanem 
értse a feladatát és lássa azt a célt és hasznot, amelyet a munkája eredményez. 
Ezért kellene őket alapos kiképzésben részesíteni.

A meteorológia — mint tudjuk — sok szakágra oszlik. Az irodalomban is 
hatalmas területet ölelnek már fel ezek az ágak. Ezért a tudományos segédszemély
zet az általános kiképzés után kell, hogy részletes szakmai továbbképzést is kapjon.

A segédszemélyzet kiképzését két részletben kellene megoldani. Legyen egy 
általános meteorológiai kiképzés, hogy a segéderők a meteorológia minden ágában 
áttekintést nyerjenek. Az ezután következő továbbképzés a szakosítás feladata: kis- 
létszámú, a meteorológia egyes szakágait részletesen tárgyaló tanfolyamok tar
tásával.

Dr. Száva-Kováts József: Az 1. pontra nézve megállapítandó, hogy a hiva
tásos meteorológusképzés a budapesti Egyetem természettudományi karán meg
lesz, már szerepel az Egyetem jövő évi programmjában. •

A 2. pont a tudományos munkában már résztvevő, haladó kutatók továbbképzé
sét tűzi maga elé. A meteorológia tudományának sokfelé ágazása és a meteoroló
gusok kis száma nem teszi lehetővé azt, hogy a Társaság ilyen szakosított kurzu
sokat tartson a kutatásban már résztvevő meteorológusok számára, a társasági élet 
maga neveli a kutatókat, ha eljárnak a szakülésekre, ahol az ő tárgykörüknek meg
felelő előadások szerepelnek a hozzá tartozó irodalmi ismertetéssel együtt. Minden
kor a felmerülő kívánságokat szeretnénk kielégíteni, a ténylegesen meglévő 
meteorológiai ismeretek hiányán óhajtunk segíteni.

, A 3. és 4. pont a segédszemélyzet kiképzését tűzi feladatul. Itt elsőrendű szerep 
jut a Társaságnak. Létesítendő egy didaktikai bizottság, amely feladatául tűzi ki 
a társadalomban, a gyakorlatban és a tudományban jelentkező igényeknek szemmél- 
tartását és ezeknek megfelelően rendezi a tanfolyamokat. A tudományos segéd
személyzet részére általános ismereteket adó meteorológiai tanfolyam rendezése 
volna szükséges. A szakirányú ismereteket abban a munkakörben sajátítja majd el 
a segédszemélyzet, amelyben dolgozik. Itt látja majd meg azt is, hogy az ő mun
kája hogyan illeszkedik bele az Intézet munkájába.

Egyéb szükségletek: Az agrometeorológiai kutatás területén is nagyarányú 
igények jelentkeznek, amelyeknek kielégítésére sem az Intézet, sem az Egyetem 
nem tud vállalkozni. Ilyen irányú tanfolyam rendezésére bizonyos, hogy szépszámú 
hallgatóság jelentkezik, különösen, ha a rokon szaktudományokkal is kapcsolatba 
lépünk. A közönség részéről sokan érdeklődnek a meteorológia iránt — bár nem 
kívánnak ezzel -hivatásszerűen foglalkozni. Ezek részére is lehetne előadássorozatot 
indítani.

A Meteorológiai Társaságnak tehát az oktatásban, a meteorológusképzés és 
továbbképzés területein szinte korlátlan feladatai vannak. Az alakítandó didak
tikai csoport lesz hivatott a feladatok megoldására.

Dr. Berényi Dénes: Vidéki egyetemi szempontból szeretnék e kérdéshez 
hozzászólni. A segédszemélyzet kiképzése ott is probléma. A Társaság részéről 
bizonyos segítségre volna szükségünk, hogy a vidéki egyetemekről kiemelhető és 
a tárgy iránt érdeklődő embereket felküldhetnénk ide, például tanfolyamra. A 
vidéki egyetemekre történő szakelőadók kiválasztását is szeretném megemlíteni, 
mivel vidéken is folynak meteorológiai előadások. Nagyon helyesnek tartom az 
agrometeorológiai szaktanfolyam megszervezését. Igen jó volna ezzel kapcsolat
ban növényfenológiai tanfolyam létesítése is. A nagyközönség tájékoztatása — 
úgy gondolom — inkább a Természettudományi Társulat feladata.
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Szirmai Ervin: Elvi álláspontot szeretnék lerögzíteni, azt, hogy a VII. vita
pontot (amatőr időmegfigyelők szakismereteinek fejlesztése) mostan, az I. vita
ponttal együtt tárgyaljuk-e, mert úgy látom, hogy vitánk átcsapott a VII. pont 
területére.

Megállapíthatjuk, hogy az egész társadalomban rendkívül élénk érdeklődés 
nyilvánul meg az időjárás iránt. Ez indokolt is, hiszen az ötéves tervvel kapcso
latos tájtermelés és sok más gazdasági feladat nem oldható meg a meteoroló
gia népszerűsítése nélkül. Ebben a munkában a Társaságnak is szerepe lesz.

A meteorológuskiválasztás nem a Társaság feladata. De kimondhatjuk, 
hogyha felfedezünk ilyen tehetségeket, azt az Intézet tudomására hozzuk és ha 
van rá mód, akkor továbbfejlesztjük, kiképezzük őket. Az Egyetem esti tagoza
tának hallgatói között is igen élénk érdeklődést támasztott a meteorológia. Az 
egyes tudományágak egyes társaságok kezében vannak. A tudományos társaság 
tagjainak azonban erkölcsi kötelessége, hogy tudásukat továbbadják, magúknak' 
utánpótlást neveljenek.

Dr. Száva-Kováts József: Időbeosztás szempontjából jobbnak találnám, ha 
a két vitapontot külön tárgyaljuk le.

Dr. Berkes Zoltán: A Meteorológiai Társaság oktatásügyi feladatainak meg
oldásában nagy szerep jut az Időjárás folyóiratnak is, mert ezen keresztül tud 
a nagyközönséggel érintkezni. A »Meteorológia mindenkinek« népszerű rovatot 
tanfolyamszerűén lehetne kiépíteni.

Csaplak Andor: A honvédség körében felmerült igényeket szeretném 
ismertetni. Itt ugyanis nagy szükség jelentkezett középfokú képesítésű 
meteorológusokban. Ezért — éppen a népi erőknek a bevonása érdekében 
szeretnénk egy meteorológiai középiskolát létesíteni. Előképzettség az általános 
iskola elvégzése volna. E középiskola a többi iskolával egyenértékű bizonyít
ványt adna, úgyhogy a tanulók folytathatnák tanulmányaikat az Egyetemen is. 
Mi az erre vonatkozó javaslatot illetékes helyen már megtettük, kérem a köz
gyűlés állásfoglalását.

Dr. Száva-Kováts József: örömmel hallottuk a felszólalást. Ebből is látjuk, 
hogy a meteorológiai oktatás milyen fontos kérdés, amelynek szükségessége 
tényleg fennáll. A Társaság tehát jól jelölte meg munkáját, amikor abba 
az oktatási feladatok megoldását is belevette. Természetes, hogy a középfokú 
meteorológiai iskola ügyét a Társaság teljes mértékben támogatja.

Dr. Kérdő István: Az oktatási munkának az igényekhez kell alkalmazkodnia. 
Egyes orvosi problémáknak a tanulmányozásánál a meteorológia nagy- 
jelentőségűvé válik. Amikor azonban az orvosok meteorológiai könyvekhez 
fordulnak, ott egészen más szempontok szerinti tárgyalást kapnak, mint amire 
nekik szükségük lenne és ez sokszor nehézségekre vezet. Ügy érzem, hogy 
a Társaság segíthetne e bajokon azáltal, ha az orvosok részére rendezendő 
előadássorozatok megszervezésével biztosítana a meteorológia alapismereteinek 
megszerzését .

Dr. Dési Frigyes: Az elhangzott hozzászólásokat a következő szempontok 
szerint lehetne különválasztani:

1. A hivatásos meteorológusképzés és a középfokú meteorológusképzes. 
Ez helyes, erre szükség van. Már le is tárgyaltuk és a megfelelő fórum jóvá
hagyását bírjuk. Ha megnézzük a szovjet meteorológiai szolgálatot, ott azt 
látjuk, hogy az egyetemi végzettségű meteorológus együtt dolgozik a középfokú 
végzettségű meteorológussal. — 2. A továbbképzésnek a kérdése, a már
meteorológiai szolgálatban dolgozók részére. Ez úgy irányítható, hogy az egyes 
különböző szakmai területeken dolgozó kartársak osztályukon belül, munkájuk
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közben képezik ki magukat. így szerzik meg szakmai képzettségüket.
3. A népszerűsítés a Természettudományi Társulat feladata, ae abban működő 
meteorológiai szakosztályé.

A Meteorológiai Társaság részére marad tehát az ő feladatkörébe tartozó 
szaktanfolyamok megrendezése orvosok, mezőgazdák, az OMRE stb. részére. Ezen
felül feladata a tudományos viták megtartása, előadások rendezése, saját kuta
tások bemutatása.

Dr. Száva-Kováts József: Az I. pont vitáját lezártnak tekinthetjük. 
A Társaság didaktikai munkája: a jelentkező szakmai igényeknek kielégítésére 
tanfolyamok, előadások szervezése, mivel az oktatás többi területei más szervek 
részére vannak lefoglalva. Ennek megfelelően hozzuk meg határozatunkat.

II. Az országfásítás meteorológiai alapjainak megvitatása.

Dr. Bacsó Nándor: Az előző vitapont megtárgyalása nagyon tanulságos volt. 
Helyes, hogy apró szakrészletekbe nem mentek bele, de a lényeget ismer
tették. Magam is így próbálok hozzászólni. A fásítás meteorológiai alapjainak 
a megtárgyalása ennek a vitapontnak a címe. Üj tervek születéséről van szó. 
Amint Szirmai kartárs is mondotta, a tudománynak nincs szüksége ködösítésre, 
de szüksége van alapos tudományos igazságokra. Kapcsolódom Kérdő István 
megjegyzéséhez, itt helyesen felmerült az a gyakorlati szempont, hogy két tudo
mány határterületén mozog az a tevékenység, amit ki kell fejteni. Itt is két 
szaktudomány határterületén mozgunk. Az erdészeti szaktudomány és a meteoro
lógiai tudomány határán. Az erdész szaktársak nem értenek a meteorológiához, 
tehát helyes volna, ha egyik vagy másik tudós csoport vállalná a kérdésnek 
megoldását. Tehát e kérdés megoldását kétféle szakismerettel rendelkező szak
embereknek kell, hogy együttesen keressék. Azt javasolom, miután itt is ködö
sítések vannak, és egészen téves nézetek, hogy egy munkaközösség alakuljon. 
Azt szeretném még előadni, hogy milyen intézmények részvételét gondolnám 
hasznosnak, amelyek a munkaközösségben részt vennének. Az Orsz. Meteoroló
giai Intézet megbízottja, a budapesti egyetem légkörtani intézetének kiküldöttje, 
a debreceni egyetem kiküldöttje, az Erdészeti Tudományos Intézet megkeresése, 
az Orsz. Erdészeti Egyesületnek a megkeresése. Javasolnám a Meteorológiai 
Társaságnak, hogy fogja össze mindezen közületeket, amelyeknek természetesen 
javaslattevő szava volna.

Dr. Száva-Kováts József: azt fűzném hozzá, tekintve, hogy nem öncélú erdő
sítésről van szó, hanem a mezőgazdaság érdekeit szolgáló védőpászták létesí
téséről: agronómus behívását is szükségesnek tartanám. Javasolnám, hogy meg
felelő mezőgazdasági szerveket is kérjünk fel ennek a munkának a kiértékelé
sére.

Dr. Luncz Géza: nemcsak, mint az Erdészeti Tudományos Intézetnek a kikül
döttje, hanem, mint erdész ember is szeretnék hozzászólni. * Ennél a kérdésnél 
tisztán a mezőgazdasági termelés továbbfokozásának szükségessége áll fenn. 
Bacsó kartárs kifejezte, hogy itt a tudósoknak együtt kell működni, ennek a kije
lentésének őszintén örülök. Legyen szabad azonban megmondanom, hogy ezt a 
segítő kezet mi már előbb nyújtottuk. Egy évvel ezelőtt foglalkoztunk az ország
fásítás tervével. Kiválasztottuk már a legmegfelelőbb fapásztákat, s hogy töké
letes legyen a munka, eljöttünk ide, a Meteorológiai Intézethez. Az ügy szere- 
tete nagy volt az intézet részéről, tudtuk, hogy jól fogunk együtt dolgozni. 
Azonban a tárgyalások: folyamán megmondták, hogy ők maguk a szél seoessé- 
gét csak a nyílt területen mérték, mi azonban azt akartuk tudni, hogy a fapász- 
ták körül 100, 150, 200  méterre müven hatással van a szél és hogyan be*olyá-
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solja a mezőgazdasági terményt. Bacsó kartárs indítványa, hogy munkaközössé
get létesítsünk és abban az erdészek is részt vegyenek. Erről a szünetben tele
fonáltam az Erdészeti Tudományos Intézetnek és ott megmondották, hogy nagy 
örömmel fogadják ezt a javaslatot, úgy az Erdészeti Tudományos Intézet részé
ről, mint a többi központok részéről. Ha a Meteorológiai Társaságnak egy ilyen 
bizottsága alakul, annak a munkája feltétlenül eredményes' lesz.

Dr. Berényi Dénes: Ami a munkaközösség összetételét illeti, véleményem 
szerint helyes lenne, — hogy ez teljes legyen — bevonni az Orsz. Vízgazdálko
dási Hivatalt, az Orsz. Talajchemiai Intézetet is.

Dr. Kakas József: Több intézménynél és egyesületben vitaestek voltak az 
erdősítéssel kapcsolatban. Néhány ilyen vitán én is résztvettem. Indítványozom a 
Meteorológiai Társaságnak, hogy rendezzen ilyen szakülést ennek a kérdésnek a 
megvitatására, méghozzá az őszi munkaszezon kezdetén. Legyen az előadója 
egy meteorológus, egy agronómus és egy erdész. Emellett azért megfér a 
munkabizottság megalakítása is.

Dr. Dési Frigyes: Ideológiai szempontból véleményem szerint ezt a kérdést 
nem fogtuk meg helyesen. Helyes, ha rámutatunk a balvélekedésekre és a 
hibákra. Azonban helyesebb úgy felvetni a kérdést, hogy itt a természet átala
kításáról van szó és ez döntő kérdés. Arra kell rámutatni, hogy az erdősítés 
mennyivel változtatja meg a természetet, mutassunk rá gyakorlatilag, hogy a 
természet átalakítható. Ha így mutatunk rá a kérdésre, helyes úton járunk.

Kulin István: Az együttműködés egy konkrét példája a csapadékmérő állo
mások felállítása. Tavaly 100, az idén 90 és két éven belül 200 új állomást 
létesítünk erdészeti érdekből.

Dr. Dobosi Zoltán: Nagyon fontos, hogy több kutatóból álló bizottság foglal
kozzon a kérdéssel. Szeretnék rámutatni, hogy mi a jelentősége annak, hogy 
erdősávokat létesítsünk. Az erdősítésnek az a hatása: »ahol szélárnyék van, ott 
csökken a' párolgás«, egyáltalán nem fedi a tényeket. A talajfelszín érdes
ségének hatása abban nyilvánul, hogy a szelet a talaj turbulenssé teszi. Az erdő 
fái között a szél sokkal kisebb sebességű, ezért kisebb a párolgás. A párolgás 
annak a következménye, hogy a szél örvényes. Ha mi ezt maximálisan ki akarjuk 
használni, akkor a szélnek a turbulenciáját, örvénylését csökkenteni kell. Mé
réssel meg lehet ezt a problémát olyan jól oldani, mint a Szovjetúnióban. Mar- 
tonvásáron már folynak ilyen kísérletek. Tehát ezzel a fegyverrel lehet hozzá
nyúlni ennek a kérdésnek a megállapításához.

Dr. Száva-Kováts József: Dobosihoz csatlakozom hozzászólásomban, vizs
gáljuk meg a beteget, hogy a beteget meggyógyíthassuk. Javasolom, tartsunk egy 
vitaülést, amelyen kimunkálnánk a tennivalókat, másrészt pedig megalakítunk 
egy munkabizottságot.

Az elnök bejelenti: Botvay Károly egyetemi tanár akadályoztatása miatt 
Írásban terjesztette be hozzászólását:

A mezővédő fásítások kérdésének vita alá bocsátását a magam részéről is 
ürömmel üdvözlöm, egyik legégetőbb feladatunkat hozza újból .előtérbe. Ennek 
a munkának a megindítása már nem halasztódhatott és szovjet kutatások és 
tapasztalatok alapján már meg is indult. Fontosnak tartom, hogy a fásítások 
mikroklimatikus hatásának a terén még mindig nyitva álló kérdések tisztázá
sára sürgősen meginduljanak a hazai kutatások. Az előttünk álló feladatokból a 
Műszaki Egyetem Termőhelyismerettani Tanszéke is ki kívánta venni a részét 
és ezért az év elején ütemtervet állított be, amit el is fogadtak. Azonban ehhez 
szükséges felszerelésünk hiányos, részvételünk a kutatásokban attól függ, hogy 
milyen berendezéseket sikerül majd beszereznünk.
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Hl. Az öntözési meteorológia kérdéseinek kidolgoziisa.

Ür. Németh Endre: öntözésügy és meteorológia elválaszthatatlanok. Amikor 
az öntözésügyi tanszék megalakult, első' dolgunk volt, hogy meteorológiai észlelő 
állomást szereljünk fel, amelyet igyekszünk minél jobban továbbfejleszteni. Az 
öntözés még kísérleti állapotban van, a meteorológia segítségével könnyebben 
megoldhatók a problémák. A Vízgazdálkodási Hivatal a Meteorológiai Intézettel 
kapcsolatot tart fenn.

A feladatok megoldásánál fontos a helyes közvélemény kialakítási is. Ha 
valamit létesíteni akarunk, könnyebben megy, ha a közvélemény jól alakul. 
A helytelen közvélemény annak idején az alföldi belvizek lecsapoló csatornáinak
megépítését évekre visszavetette, mert azt hitték, hogy tartós szárazodás követ
kezik be az Alföldön. Ez azután óriási károkat okozott az 1940—41-es árvizes 
esztendőkben.

A Műegyetem a maga részéről készségesen rendelkezésére áll a -Meteoro
lógiai Társaságnak vízügyi és öntözésügyi kérdésekben. Felajánljuk segítségül 
a személyzetet, az eszközöket. A mi tagozatunkban nagy az érdeklődés, a negyed
évesek száma 100-on felül van. A tanmenetbe be van iktatva szemináriumi 
munka is. Mi hidrológiai és meteorológiai adatok feltárását ajánljuk nekik, így 
segíthetnek a meteorológiai munkákban.

Dr. Száva-Kouáts József megköszöni a bejelentést.
Szolnoki Imre: Amikor küzdünk a jó közvélemény kialakításáért, ugyanak

kor hangsúlyoznunk kell az önkritika fontosságát is a szakemberek felé, éppen 
az öntözéssel kapcsolatban. — Tudjuk, hogy 1915 körül nedves és 1933-ban 
száraz periódus volt. Sosztákovics orosz kutató már 1928-ban rámutatott arra 
hogy 1933 körül száraz időszak következik, történjék gondoskodás megfelelő 
öntözési berendezésekről. Én voltam az, aki elhatároztam, hogy ezt a Sosztako- 
vics-féle megállapítást Magyarországra vonatkozóan megvizsgálom. Ennek ered
ményeképpen megállapítottam, hogy nálunk 1931—35 között aszályos évek lesz
nek, amely előrejelzés be is vált. ’

A tervgazdálkodásnak figyelembe kell vennie a nedves és a száraz periódu
sokat. Időben kell elkészíteni a védekező berendezéseket: nedves időszakban a 
szárazság elleni védekezést és száraz időszakban a nedves időszak elleni véde
kezést. Nem pedig megfordítva, nehogy amikor nedves időszak után száraz idő
szak következik, akkorra a levezető csatornák készüljenek el. — Ha illetékes 
tényezők ezt figyelembe vették volna, sok katasztrófától menekülhettünk volna 
meg.

Dr. Berényi Dénes: Az öntözési kérdések kivizsgálására szükséges volna egy 
munkaközösségnek a megalakítása. Szeretnék rámutatni arra, hogy az öntözés
sel mikroklíma problémák is felmerülnek. — Az öntözés a természet megváltoz 
tatásának egyik leghatásosabb eszköze. A kérdésnek kutatása nálunk, az Egye
temen, Debrecenben is programba van véve. Már végeztem is ilyen kísérleteket: 
vájjon a növényklíma az öntözés következtében miképpen változik meg. Ha e 
kérdés a Társaság keretében megszervezés alá kerül, akkor majd mi is könv- 
nyebben tudunk dolgozni.

Oroszlány István: Mivel hatalmas területek lesznek öntözési berendezéssel 
felszerelve, fontos, hogy ismerjük a kedvezőtlen csapadékeloszlás adatait. A vi
zet akkor kell a növényhez vezetni, amikor az éppen igényli a vizet. Mi azon
ban nem a növényt, hanem a talajt öntözzük. A talaj közvetíti a vizet a növény
hez. Vannak jó és rossz vízgazdálkodású talajok. A rossz vízgazdálkodású talaj 
nem tárolja a nedvességet. A jó vízgazdálkodású talaj pedig tárolja. Itt nagvon 
fontos volna a hosszú időre szóló előrejelzés. Ha pl. ősszel megöntözzük a



talajt és utána csapadékos ősz következik, akkor a jó vízgazdálkodású talaj túl 
nedves lesz és csak kárt okoztunk az öntözéssel. Helyes öntözéssel hatalmas 
pénzösszegeket takaríthatunk meg. Az öntözési csatornák építése meteorológiai 
adatok alapján oldható csak meg.

Az öntözési területen és környékén mikroklimaváltozásokkal is számolnunk 
kell. A rozskender pl. a humid klímát kedveli, öntözéses terület közelében jól 
termeszthető. A gyapot viszont az öntözéses terület közelében nem érik be, mert 
itt a hőmérséklet leszáll; 10 fok hőmérsékleti különbséget is mértek az öntözéses 
és a nem öntözött terület között. A szovjet irodalomból ismertük meg az ú. n. 
frissítő öntözést. Ez igen hatásos, egyenértékű egy alapos harmat hatásával.

Nem javasolom a szakbizottság összehívását, mert még csak kérdéseink van
nak. Inkább azt kérem, hogy a Társaság hasson oda, hogy ezeknek a kutatások 
nak elvégzésére megfelelő lehetőség biztosíttassák. Az Egyetemtől és a Mete
orológiai Intézettől már eddig is sok tanácsot kaptunk, de még mindig sok adat 
gyűjtésére van szükség.

Szirmai Ervin: A hozzászóló tagtársunk ismertette az egyik szovjet tudomá
nyos eredményt, a többit azonban nem. Pedig mi abban a szerencsés helyzet
ben vagyunk, hogy a szovjet tudományos kutatások eredményeit átvehetjük. Már 
6 . éve, hogy felszabadultunk, azóta gyűjtjük az adatokat, hogy azokat hasznosít
hassuk. Itten igen régi bűnöket kell behoznunk és komoly tempóval kell hozzá
fognunk a munkához.

Dr. Száva-Kováts József: Oroszlány tagtársunk nem kívánja a munkabizott
ság megalakítását, mert nincs elég anyag, pedig éppen ezért kell létrehoznunk 
a bizottságot, amely a legnehezebb meteorológiai kérdésekben adhat útbaigazí
tást. — Megoldandó volna a párolgás megállapítása is és az egyes növények 
vízszükséglete. A berendezések méretezésénél arra is tekintettel kell lennünk, 
hogy vájjon az öntözési területen milyenfajta növényt*akarunk termeszteni. Fe
lesleges nagyobb vízvezetéket készíteni, mint amilyenre szükség van. A meteoro
lógiának úttörő munkát kell végeznie a többi tudományok számára.

Javasolom, hogy ebben a tárgykörben is alakítson a Társaság munkabizott
ságot.,— A vitát lezártnak tekinthetjük. — A további vitapontok vezetésére fel
kérem Tóth Géza társelnököt.

IV. Szovjet szakirodalom rendszeres feldolgozása.

Dr. Hille Alfréd: Célszerűnek látszik — a szovjet szakirodalom megismerése 
vidékében —- orosz nyelvű tanfolyam létesítése a Társaság keretében. Én —■ 
az orosz nyelv szeretetétől vezérelve — három tanfolyamot vezetek már, két kez
dőt és egy haladót. Pillanatnyilag az Intézet szükségleteit ki tudja elégíteni az 
a kis haladó csoport, amely a szovjet szakirodalom tanulmányozását és feldol
gozását tűzte ki céljául. — Hogy a Társaság keretén belül nyelvtanfolyamot 
indítsunk, az attól függ, hogy kellő számú jelentkezőt kapunk-e. A tanulóknak 
előnyös volna, ha mindjárt a kezdő fokon szakirányban kezdhetnék meg az orosz 
nyelv tanulását. Ha kellő számú jelentkező lesz és a Társaság megindítja a 
kezdőtanfolyamot, annak vezetését- szívesen elvállalom.

Másik kérdés, hogy miképpen volna megvalósítható a szovjet szakirodalom 
állandó és hiánytalan referálása. Ennek a terve már többször felmerült. — Az 
Időjárás szerkesztőségének felkérésére — amikor erre megvolt a lehetőségem — 
egy-egv tudományos művet az Időjárás hasábjain ismertettem. — Egy egész 
munkának az áttanulmányozása és hiánytalan referálása annyi időt vesz igénybe, 
amelyre nincsen lehetőség. Csak egyes részeknek az ismertetésére tudok vállal
kozni.
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Célszerű volna munkaközösség alakítása. Jelenleg megalakult egy orosz 
nyelvtanulást végző haladó munkaközösség, ha ez majd a honvédség képviselői
vel is megerősödik, akkor a szovjet iradolomnak nagyobb jelentőségű termékeit is 
tudjuk kellő módon ismertetni. így hozzájárulunk többi kartársaink tudománvos 
ismereteinek fejlesztéséhez.

Feltétlenül szükséges volna szakszótár készítése: egy orosz-magyar és eg\ 
magyar-orosz szakszótár nagyon megkönnyítené a szovjet munkák tanulmányo
zásai. — A Mezőgazdasági Dokumentációs Központ felkérésére már készítettem 
egy szakszótárt. Nem tudom, hogy miképpen használták fel, de ha a Társaság
nak érdekében állana, el lehetne tőlük kérni és azt átdolgozni.

Szirmai Ervin: A szovjet szakirodalom feldolgozásának egy részét képezi 
a nyelv elsajátítása. Még nem tértünk rá arra, hogy a már lefordított szakköny
veket és az azokban rejlő eredményeket hogyan használhatnánk fel. A.z orosz 
nyelv elsajátítása elég fáradságos és nem mindenki tud hozzájutni. A MTESz 
könyvtárába egyre érkeznek a lefordított szakkönyvek, matematikai, fizikai, föld
rajz, meteorológiai, stb. könyvek, amelyeknek tanulmányozása, eredményeinek 
alkalmazása fontos volna.

Csaplak Andor: Ha valaki jól tud oroszul és ismeri a szakirodalmat, akkor 
ezen a területen kellene foglalkoztatni és nem más munkakörökben. A Dokumen
tációs Központnak a lefordított szakkönyvek jegyzékét közzé kellene tennie, 
nehogy más is hozzákezdjen olyan könyv lefordításához, amelyet ők már lefor
dítottak. — Ilyen szovjet szakirodalmat fordító munkaközösséghez én is szívesen 
csatlakoznék és tudnék már kész fordításokat is rendelkezésre bocsátani.

Reméljük, hogyha a szovjet szakirodalom tanulmányozása és fordítása most 
a Társaság kezébe kerül, akkor örvendetes haladást érünk majd el.

V. Az időjárás mesterséges átalakításával kapcsolatos vizsgálatok nyilvántartása.
Tóth Géza: Mostani vitánknak feladata lesz megszabni azt az irányvonalat, 

amelyet a Társaságnak ebben a tárgykörben követnie kell. Az előkészítő iratban 
le van fektetve, hogy a gyakorlati kivitel nem képezheti a Társaság feladatát. 
Itt nagy költséget és különleges felszerelést igénylő kutatási ágról van szó. 
A Társaság feladata lehetne az időjárás átalakítását tárgyaló irodalom tanul
mányozása, ismertetése. Erre a célra munkabizottság alakítását javasoljuk.

Ezenkívül egy másik feladatkör ellátását is kérnénk a Társaságtól. Egy 
irányban tehermentesíthetné a Társaság az Intézetet, mégpedig a nagyszámú déli
bábos jelentkező terveinek megvizsgálásával. A sok kellően meg nem alapozott 
tervezet elbírálása nagymértékben zavarja az Intézet munkáját, amelynek pedig 
feladata lesz ezzel a kérdéssel való tényleges foglalkozás. E bírálatokat azon
ban gondosan kell készíteni, nem szabad egyetlen alulról jövő kezdeményezést 
sem elutasítani anélkül, hogy alaposan meg ne vizsgáltuk volna. — Mint a 
meteorológiai élet irányítására hivatott tudományos testület végezné a Társaság 
munkabizottsága e bírálatok készítését.

Dr. Aujeszky László biztosítja az Intézetet arról, hogy a Társaság segítsé
gére lesz munkájában. A bírálatok elkészítését munkabizottság végzi majd el a 
legnagyobb gonddal és alapossággal.

Szolnoki Imre: Az időjárás mesterséges átalakításával és főleg az esőztetés- 
sel kapcsolatban szeretném kérni, hogy a létesítendő munkabizottságon belül 
alakuljon egy brigád is, amely a Balaton vidékének aszályos időjárását kutatná. 
Két héttel ezelőtt ott tartózkodtam és láttam, különösen a zalai part nagy aszá
lyosságát.

Mivel az esőztetési kísérletek hosszabb időt vesznek igénybe, talán kérjünk a 
Szovjetuniótól egv-két esőztetési gépet.



249

Erdélys2ky Zsigmond: Az eddig elhangzott vitapontokkal kapcsolatban sze
retném felhívni a figyelmet arra, hogy közülük három: a fásítás, az öntözés és 
az időjárás mesterséges átalakítása összefüggenek. Ugyanis mind a háromnak 
az a célja, hogy a természetet átalakítsa, a természet erőit legyőzze és az em
beriség szolgálatába állítsa. Vájjon a Meteorológiai Társaság rendelkezik-e 
annyi szakemberrel, hogy mindegyik tárgykör feladatainak megoldásához külön 
munkabizottságot alakítson? Ezért azt javasolnám, hogy e három feladatkört 
vonjuk össze és a megoldandó problémákat egy munkaközösség tanulmányozza.

Dr. Aujeszky László: A magam részéről helyesnek tartom ezt az elgondolást. 
Az időjárás mesterséges átalakítására vonatkozó kutatások és kísérletek elvég
zése az Intézet munkája lesz. A Társaság feladata ezeket irodalmilag előkészí
teni. Ez eddig is megtörtént az Időjárás hasábjain keresztül és ezután is foly
tatjuk az erre vonatkozó irodalom közzétételét és ismertetését. Éppen ezért nem 
látszik szükségesnek, hogy ennek a feladatkörnek az ellátására külön munka- 
bteottságot alakítsunk.

E kutatási ágban úgy' az Intézet, mint a Társaság részéről legfontosabb a 
szakmai tudás és a tervszerűség biztosítása. Hogy pl. az esőztetési kísérleteket 
hol fogjuk elkezdeni, azt alapos és messzemenő tanulmányozásnak kell meg
előznie.

VI. A keleteurópai meteorológiai értekezlet rendezése 1951 június hónapban.

Dr. Aujeszky László: Azt kívánom megjegyezni, hogy mivel egy egészen 
részletes indokolás fekszik az ittlevők előtt, döntse el a közgyűlés, vájjon fog- 
lalkozzunk-e egy ilyen kongresszus rendezésének gondolatával.

A közgyűlés egyhangúlag kimondja, hogy szükségesnek tartja a kongresz- 
szus megrendezését.

Dr. Aujeszky László: A kongresszus előkészítésével kapcsolatban három nagy 
bizottságot' akarunk kiküldeni.

VII. Amatőr időmegfigyelők szakismereteinek fejlesztése és működésűk
gyümölcsöztetése.

Szirmai Ervin: Ennek a pontnak a megvalósításánál Önökre kell, hogy 
számítsak, csak így lehet megvalósítani az amatőr időmegfigyelők továbbfej
lesztését. Megvalósítható ez levelezés, vagy személyes megbeszélés útján egy- 
egy kiszállás alkalmával. Az Időjárásban népszerű brosúrák közlésével is köze
lebb hozhatjuk és továbbfejleszthetjük az amatőr időmegfigyelők szaktudását.

Dr. HUle Alfréd: Véleményem szerint a brosúrák szűk területet ölelnek fel, 
állítsuk be a rádiót ilyen előadások megtartására. A közönség szereti az érdekes 
előadásokat, meghallgatja és így tanul is belőle. 6—8 — 10 perces előadásokat 
lehetne a rádióban tartani.

Kulin István: 20 év óta a legkülönbözőbb társadalmi osztályok vesznek 
részt az időmegfigyelésben. Ezek az észlelők 8—10 oldalas utasítással dolgoz
nak. Ez már felöleli azokra a kérdésekre a választ, ami az észleléssel kapcso
latban szükséges. Szirmai kartársnak azt a javaslatát, hogy mélyítsük ki a kap
csolatot az észlelőkkel, nagyon helyesnek tartom. Azonban ennek a kapcsolat
nak kölcsönösnek kell lenni. Helyes lenne, ha a Meteorológiai Társaság alkal
mat adna, hogy a vidéki észlelők is írjanak az Időjárásba cikkeket.

Szirmai Ervin: A Párt is irányt vett arra, hogy ilyen kérdésekkel foglal
kozzon. A Magyar Távirati Iroda munkatársa itt volt, s amint olvashattuk a 
Szabad Népben megjelent egy cikk, s továbbra is fognak ehhez hasonló cikkeket 
lehozni. Ősszel megjelenik egy-két órát betöltő meteorológiai film, úgyhogy ezen



a vonalon is láthatunk már fejlődést. Bekapcsolhatjuk a rádiót is ebbe a 
munkába.

Csaplak Andor: Nekünk a honvédségnél szükségünk van időjárási veszélyt 
jelentő hálózatra, amint tudjuk ez az amatőröknek a jelentéseiből áll, ezeket mi 
díjazni is tudjuk.

L)r. Kakas József: Nem oldhatná-e meg a Meteorológiai Társaság, hogy 
egyes meteorológiai állomások részére 2—3 napos kurzust tartana az észlelőknek 
Budapesten. Ennek elvégzése után munkáját mipdegyik jobban tudná végezni.

Dr. Bognár Kálmán: Véleményem szerint az Időjárásban egy rovatot kellene 
nyitni, melyben különböző fogas kérdéseket lehetne feltenni. A legjobb feleletet 
jutalmazni lehetne. Ez fokozná további munkájukat. 'A további munkájukat még 
jobban el lehetne mélyíteni, ha 2 hétre bejöhetnének az Intézetbe és itt dolgoz
hatnának és tánulhatnának.

Dr. Aujeszky László: Munkabizottság fog ezzel a kérdéssel foglalkozni. Az 
Időjárás folyóiratban mindig közöltünk az észlelőktől kéziratokat, de legköze
lebb még többet foglalkoznak vele. Dr. Bognárt kérem, támogasson minket 
azzal, hogy néhányat készítsen el a javasolt fogas kérdésekből.

Dr. Bognár Kálmán: Nagyon szívesen vállalom, mert egy repülési folyóirat
ban is csinálom - ezt. és ott nagy számban jön a kérdésekre válasz.

Dr. Kérdő István: A népszerűsítés szempontjából a népszerű rovatba célszerű 
lenne egyszerű megfigyeléseket leközölni, amiből a turisták is tudnának szeré
nyebb értékű időjelzést készíteni.

Dr. Takács Lajos: Azt tapasztaltam, hogy nagy az érdeklődés a könnyen 
olvasható meteorológiai szöveg iránt. Néhány helyen találtam az Élet és Tudo
mány hasábjain meteorológiai cikkeket. Ezeket át lehetne venni és eljuttatni az 
észlelőkhöz. A »meteorológia mindenkinek« rovatot havonta kétszer juttathatnánk 
el az észlelőkhöz, hogy gyakrabban juthassanak ilyen szöveghez.

Dr. Aujeszky László: Mivel ehhez a témához több hozzászólás nincs, át
térünk a következő pontra.

17//. A  Társaság kapcsolatai az ország többi meteorológiai intézményeivel.

Dr. Schulhof Ödön: megköszönt "az üdvözlő szavakat. Van abban valami, 
hogy jelentős ennek a pontnak a tárgyalása. A többi társ- és rokonintézmények 
nevében szólni nem akar. A múlt évben alakult meg az Országos Balneológiái 
Kutatóintézet, melynek feladata a gyógyfürdők és üdülőhelyekkel kapcsolatos tudo
mányos adatok napirenden tartása, az ötéves tervben felmerülő fejlesztés problé
máinak alátámasztása. Egy gyógyhelynek a felállításánál az egyéb adottságok 
mellett szükség van a meteorológiai és klíma szempontokra is. Az intézettel 
kapcsolatban rögtön egy meteorológiai osztálynak a létesítését indítványoztuk. 
Van geológiai osztály, vízkémiai osztály, biológiai osztály. A meteorológiai osz
tály már eddig is több alkalommal adott tanácsot, hogy egy intézményt hogyan 
miképpen létesítsünk, melyek azok a betegségek, melyre legelőnyösebben hasz
nálható ki az az intézmény, az ötéves terv folyamán új üdülők létesítésével, ezt 
a meteorológiai osztály még sokkal jobban fogja megoldani. Működését szorosan 
kapcsolni kell a Meteorológiai Társaság tudományos munkájához. Szükség van 
orvosi vonatkozású előadásokra, Kérdő István már képviselte ezt a kérdést. Fon
tos volna azonban, hogy még szélesebb mederben felvessük ezt. Az orvos ré
szére ismeretterjesztő tanfolyamot indítson a Meteorológiai Társaság, ígérhetem, 
hogy a Társaságnak ezt a gesztusát nagy örömmel fogadjuk.

Dr. Száva-Kováts József: Örvendetes volt hallani ezt a felszólalást, sok min
dent megvilágított, ami eddig a társaság tagjai előtt nem volt világos. Most 
azonban reméljük, hogy ezek a kérdések előtérbe fognak kerülni.
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Dr. Kérdő István: Úgy látom, hogy elérkezett az ideje annak, hogy felves
sük a Meteorológiai Társaság keretén belül az orvos-meteorológiai szakosztály 
létrehozását. Ennek szükségessége nem lehet vitás. Feladatunk, hogy közös mun
kával hozzuk létre ezt. Nem vitás, hogy bizonyos betegségeknél az időjárásnak 
szerepe van: Ezen a téren még sok kutatásra van szükség, amelyet már ismer
tettem. Fontos szempont a légköri ionizáció tanulmányozása. Számos kutató 
foglalkozott a reumás fájdalmak kutatásával, a szovjet tudósok is foglalkoztak 
vele, ezt szükséges lenne tanulmányozni, ezenkívül a trombózis, embólia időjárási 
függését még mélyrehatóbban kellene tanulmányozni. Közeledik az az idő, hogy 
egy megszervezett meteorológiai szolgálat figyelmeztetné a kórházakat meteoro
lógiai események bekövetkezésére, ilyenkor az elhalasztható műtéteket elhalasz
tanák. Szükséges a szakirodalom állandó tanulmányozása, s hogy megfelelő do
kumentációs munkával szolgálnánk az orvostudomány és a meteorológiai tudo
mány ügyét. Az orvosmeteorológiai tudomány továbbvitelét csak együttesen lehet 
megoldani. Éppen ezért szükségünk van arra, hogy éppen talán a Meteorológiai 
Társaság keretén belül megkaphassuk a szakmai tudást, a szükséges új szem
pontokat a további kutatásokhoz. Ugyancsak ez a szakosztály foglalkozhatna olyan 
egészségügyi problémákkal is, hogy milyen időjárási ártalmak érhetik a szabad
ban dolgozókat. Gondoskodni kell arról, hogy megfelelő propagandát fejtsenek 
ki az orvosok körében.

Dr. Aujeszky László: Nagy örömmel hallottam ezt a problémát, valóban 
szükséges egy ilyen szakosztály létrehozása, határozati javaslatot fogunk erről 
hozni.

Szirmai Ervin: Úgy látom, nem lesz hiány a munkaterv elkészítésénél. Azon
ban ezeket a problémákat nem tudjuk megoldani anélkül, hogy a szoros össze
fogást is megvalósítsuk. Azok a kartársak, akik a problémákat felvetik, mindjárt 
munkát is vállalnak.

IX. A repülést biztosító meteorológiai kutatások új irányai.

Csaplak Andor: A repülési meteorológiával egy olyan tényezőhöz jutunk, 
aminek a meteorológia sokat köszönhet, hiszen a repülés szükségletei hajtották 
a meteorológiát pl. a frontológia elméletének a kifejlesztésére. A gyakorlati élet
nek ez az ösztönző hatása ma is világosan látszik a repülési meteorológia kér
déseiben. A repülési meteorológia problémái között legégetőbb, ami gyakorlati 
probléma és egyben fizikai is, a jegesedés kérdése. Hallottunk egypár adatot, 
hogy mit áldoztak államok ennek a kikutatására, a csapadék keletkezése problé
máinak a megoldására, ami megoldja a jegesedés problémáját is. A probléma 
megoldása természetesen a mesterséges esőkeltés alapkérdéseinek tisztázását is 
jelenti. A rádiószondák tovább vitték tudásunk határait, a megismerés következ
tében egyre magasabbra merészkedett az ember. Ez a kutatási terület újabb 
kibővítését teszi szükségessé; a felső határt a rakétákkal elért 400 km-es magas
ság jelenti. Ezekkel a kutatásokkal kapcsolatban a Társaság nem sokat tehet, 
legfeljebb összegyűjti az erre vonatkozó vizsgálatokat. Az atombombával kap
csolatban megjegyzi, az atomfelhő ellen nem tudunk tenni, de szükséges a leg
apróbb részletek összegyűjtése, mert nem tudjuk, mikor lehet ez életmentő. 
Rengeteg problémát lehetne itt felvetni, például a műszerprobléma: nálunk nincs 
még olyan felhőmagasságmérő, amivel nappal is lehetne do'gozni. A Társaság, 
ha helyes úton akar haladni, akkor felkészül és készenlétben tart egy könnyen 
mozgó szervezetet, mely foglalkozik ezekkel a dolgokkal.

Dr. Aujeszky László: Megköszönöm a hozzászólást, véleményem szerint 
minden egyes felvetett probléma megérdemelne egy-egy külön kitárgyalást. Az
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atomfelhő-kérdéssfl kapcsolatban, nagyon indokolt, hogy ez a kérdés felvetődött, 
és szeretném megkérni a kartársat, hogy ezt majd bővebben is fejtse ki.

Dr. Hille Alfréd: Volna egy olyan terület, ahol közre tudnánk működni: 
régi vágyunk teljesülne, ha egy, vagy két repülőgépet kaphatnánk, amellyel saját 
magunk is felszállásokat végezhessünk, hogy az időjárási problémákat tanulmá
nyozhatnánk. Nagyon ritkán szánhattunk fel, nem volt sem gép, sem személy
zet. Most megindult egy postajárat, melyre kis gépekkel járnak, erre még egy 
ember már nem fér el. Ha nagyobb géppel járnának, ezzel egy ember még 
mehetne és sok közvetlen tapasztalatot hozhatna. Ez Tardos Béla elgondolása.

Dr. Aujeszky László: Megállapítom, hogy több felszólaló nem jelentkezik és 
ezzel a Társaságunk történetében egyedülálló, nagyszabású szakmai vitát bere
keszteni.

*

*  *

Az eszmékben gazdag szakmai vita rendezésével Társaságunk nyilvánvaló 
szolgálatot tett a hazai tudományos kutatás ügyének és egyben szilárd alapokat 
biztosított saját munkatervének korszerű, szakavatott elkészítésére. A vita nyomán 
kiküldött munkabizottságok azonnal hozzáláttak ahhoz, hogy a leszögezett elvek 
alapján vigyék előre a népgazdaságilag oly fontos meteorológiai vizsgálatokat.

Dr. A. L.

A Magyar Meteorológiai Társaság »JÓ MUNKÁÉRT* 
emlékérmének adományozási szabályzata

A »JÓ MUNKÁÉRT« emlékérmet a Magyar Meteorológiai Társaság a népi 
demokrácia nevében és szellemében adományozza.

Kiosztásakor a Magyar Dolgozók Pártja irányvonalát érvényesíti, amely azt 
diktálja, hogy becsüljük meg és értékeljük fel a szocializmus építése érdekében 
kifejtett áldozatkész munkát.

Az adományozás irányelvei:
A »JÓ MUNKÁÉRT« emlékéremből évente legfeljebb 12 db adható ki 

(8 db bronz- és 4 db ezüstérem). A megjelölt mennyiséig a Választmány hozzá
járulásával kivételes esetben 3 db-bal emelhető.

Az emlékérem kiadását a tulajdonos nevére kiállított emléklap kíséri, az 
érem ezáltal elidegeníthetetlen.

Az emléklapon feltüntetjük a végzett munkát, amelynek alapján az emlék
érmet adományoztuk és az adományozást az Időjárás című lapban is közölni 
fogjuk.

, Az ezüstéremnek egy magasabb fokát is létesítjük. A magasabb fokozat 
díszesebb emléklap formájában jut kifejezésre.

Az emlékérem ismételten is adományozható; a bronzérem háromszor, az 
ezüstérem pedig egyszer három éven belül.

Három darab bronzérem elnyerése esetén a három érem tulajdonosa egy 
ezüstérmet igényelhet helyette. (A' becserélést az emléklapon feltüntetjük.)

Az emlékérmet általában társasági tagok kaphatják.
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De a rokontudományok szakemberei is elnyerhetik, ha a Társaság munká
jába kapcsolódva, felfedezéseik által a meteorológiát szolgáló vagy a meteoroló
gia körében felhasználható értékes eredményeket bocsátanak a Társaság rendel
kezésére.

Odaítélési feltételek:
Bronzéremmel az tüntethető ki, aki:
1. a Társaságban funkciót vállal, funkciójában kimutatható eredményeket ér 

el (pl. aktív tagok szervezésével, vagy munkacsoportban szovjet módszer alkal
mazása által kimagasló teljesítményt, értéket stb. produkál);

2 . vagy személyes munkát végez, pl. kutatás, megfelelő értékű és mennyi
ségű adatfeldogozás által, amely szabad idejét is igénybe veszi;

3. vagy ha szervezési, vagy szakmai javaslatot készít, amelynek megvalósí
tásában aktív részt vállal, s amely javaslatnak féléves gyakorlati kipróbálása 
konkrét eredményt nyújt.

Ezüstéremmel az tüntethető ki, aki:
1. a szovjet meteorológiai tudomány köréből előadásokat tart az oktatási 

bizottságnak előzőleg elbírálásra benyújtott témákból, amennyiben az elhangzott 
tudományos előadások értéke legmegfelelőbb és az elhangzott előadások száma a 
társasági előadási idényben (kb. 8 hónap) legtöbb. (Ez a pont vonatkozik a 
határtudományok előadóira is, pl. matematika, fizikai népszerű- vagy magasfokú, 
szovjet módszerű fásítás, öntözés, atomenergia felhasználása stb. előadásokra. 
Általában a meteorológusok ismereteit kiegészítő anyagért, vagy a határtudo
mányokban kipróbált eredményes munkamódszerek átadásáért);

2 . vagy ha szakmailag döntő fontosságú szovjet szakkönyvet magyar nyelvre 
lefordít és ez a fordítás szakmai szempontból megfelelő, legalább mintegy 350 
gépelt oldal terjedelmű, (a fordítások készkiadásaiért a Társaság térítményt 
fizet); a s^akkönyveket az oktatási bizottság jelöli ki és a fordítónak joga van 
kiválasztani az érdeklődési körének, felkészültségének legmegfelelőbbet;

3 vagy munkacsoportban, részlegben, kollektívában irányító munkát végez és 
irányítása által a nevezett munkálkodó rész a tudomány fejlesztése vonalán (gya
korlati felhasználás, munkamódszer stb.) példaadó teljesítményt ér el;

4. a díszesebb kivitelű emléklappal kísért ezüstérmet az nyerheti el, aki a 
meteorológiai tudományban kutatásai által olyan jelentős felismeréseket, vagy 
adatokat szolgáltat, amelyek a tudomány gyakorlati alkalmazását jelentékenyen 
megkönnyítik, vagy eddig felderítetlen területeket tárnak fel.

E pontot is alkalmazzuk a rokontudományok kutatói munkájának elismeré
sére, ha az említett kutatási eredmény a meteorológia tudományában vagy fej
lesztésére felhasználható.

Általános szabályok:
Mindkét érmet az Odaítélési Feltételeknek megfelelők közül a legkiemelkedőb

bek kapják.
Mindkét éremfokozat odaítélhető azoknak is (pl. észlelők), akiknek munkája 

nem a tudomány fejlesztése által válik értékessé, hanem a Társaság érdekében 
történő társadalmi munka áldozatkész végzése által. Például szervezési, manuális 

munkák lelkiismeretes végzése, példaadó kötelességteljesítés, kiváló észlelési 
munka stb.

A »JÖ MUNKÁÉRT« emlékérem a Hegyfoky-emlékérmet olyképpen kívánja 
helyettesíteni, hogy jogi személyek 20 évi észlelői munkáért, az észlelők 15 évi 
kifogástalan kötelességteljesítésért ezüstérmet kapjtmak.
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Az érem odaítélését a Választmány által kijelölt Érembizottság dönti el, a 
szakmai érték és a Társaság célkitűzései érdekében kifejtett munkák elbírálásával.

Az Odaítélési Feltételeket a Választmány szükség szerint módosíthatja, vagy 
kiegészítheti a fejlődéstől függően, de az egyszer megadott feltételek egy évig 
érvényben keli, hogy maradjanak. Az »év« meghatározás alatt naptári évet 
értünk, de az érmeket a mindenkori Közgyűlés osztja ki.

A Társaság pénzösszegben kiírt pályázataira benyújtott munkák -— ha* igen 
kiválóak — nem zárják ki az érem odaítélésének lehetőségét.

Az érem odaítélhető csak egy odaítélési feltétel kiváló teljesítése esetén is.
Ha akár társasági, akár társaságon kívüli pályázó a pályázati feltételek 

valamelyik pontjának végrehajtását a kiírt feltételek alapján előre vállalja és így 
elhatározza a jelzett elismerés kiérdemlését, jelentse be a Főtitkárságnak írásban, 
hogy működését különös figyelemmel kísérhessük.

Az érem azokat is megilleti, akik nem jelentik be előre, hogy a pályázati 
Tontok valamelyikét teljesíteni fogják.

Ha az érembizottság valamelyik- tagja érdemelné ki az érmet jó munkájával, 
ez esetben a bizottság helyette póttagot választ a bizottsági tag érdemeinek 
elbírálása céljából.

Ez a szabályzat a közléstől kezdődően érvénybe lép.
Az érem elnyeréséhez jó munkát és sikert kíván a vezetőség!
Éljen a Szovjetunió, a haladó tudomány hazája és a békeharc rendíthetetlen 

vezére, Sztálin elvtárs!
Éljen az MDP és a hazai tudományunk legfőbb istápolója, Rákosi Mátyás!

Ötven év előtti közleményeinkből
>Az 1898-ik évben... az újonnan felál

lított állomások közül különösen ki kell 
emelnünk a Pilis-hegység Dobogókő nevű 
kiemelkedő pontján, a Magyar Turista 
Egyesület Eötvös-menedékházában elhelye
zett állomást, amely a fővárostól észak- 
nyugati irányban mintegy 30 km-nyire 
fekszik. Szabad fekvésénél fogva kü-önö- 
sen szélmegfigyelései lesznek becsesek.« 
(Időjárás, 4. évf., 336. old., 1900. augusz
tusi szám, az 1898. évi meteorológiai Év
könyv ismertetésében.) Ebből a fogalma
zásból nemcsak az itűnik ki, hogy fél- 
századdal ezelőtt a Dobogókő smég a 
nagyközönség előtt teljesen ismeretlen 
hegy volt, amelynek hollétét is magya
rázni -kellett, hanem az is, hogy az elmúlt

idők szakembere távolról sem volt még 
tisztában a magaslati adatok roppant je
lentőségével, sempedig azzal, hogy 700 m 
lengerszinfeletti magasságban egészen 
más szélirány és szélerő szokott fellépni, 
mint amit idelent egy szabadonfekvő ész
lelőhelyen figyelnénk meg. Még nagyon 
távoli volt akkor az a ma midenki előtt 
nyilvánvaló gondolat, hogy a légkör jelen
ségei háromdimenziós fizikai folyamatok, 
amelyek adott magasságban egészen más
képpen játszódnak le, mint idelent a tala
jon, és azzal a ténnyel sem voltak tisztá
ban, hogy éppen a légmozgások tekinteté
ben igen nagy különbségek mutatkoznak 
az egymás felett fekvő légrétegek között.

Dr. A. L.
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Remarques sur la définition plus complète du climat
Dans le numéro précédent de ce périodique, le Dr. L. Aujeszky1 a énuméré 

d’une manière rigoureuse les conditions nécessaires pour bien définir le climat. 
Premièrement il faut donner les moyennes des diverses grandeurs atmosphériques 
de la région; mais ce n’est pas suffisant, il faut encore définir une constante 
mesurant la dispersion des valeurs autour de la moyenne. Le plus simple c’est 
de déterminer l’écart quadratique, ou bien l’écart probable, comptés de la moyenne^ 
La moyenne et l’une de ces constantes caractérisent déjà assez bien lé climatv 

mais c’est mieux de donner encore la probabilité des écarts. L’auteur a montré 
en 1904 que beaucoup de phénomènes météorologiques sont normalement distri
bués c. à d. qu’ils suivent la formule de probabilité de Laplace. Pour appliquer 
cette formule il suffit de connaitre la moyenne m, et l’écart quadratique des 
observations. Mais il y a des grandeurs météorologiques, qui suivent d’autres 
lois; ainsi la distribution des précipitations au courant de l’année s’exprime par une 
fonction périodique. Il faut toujours tâcher de déterminer ces fonctions de pro
babilité.

Prof. Dr. K. Jordan

Synoptische Untersuchung einiger Singularitäten
Auf Grund der synoptischen Luftdruck- und Temperaturbeobachtungen 

(6h GMT) aus den vier Jahren 1946—1949 wurde das Auftreten der Singulari
täten an drei bekannten Lostagen (2 . IL, 8 . VI., 3. X.) untersucht. Zur Unter
suchung der Luftdruckverhältnisse wurden hauptsächlich die 5-bzw. 10-tägigen 
Luftdruckänderungen herangezogen. In Abb. 1. sind die vierjährigen Mittelwerte 
der 10-tägigen Lufdruck- und Temperaturänderungen wiedergegeben. Abb. 2. 
enthält die mittlere Luftdruckverteilung für die betreffenden 4 Jahre.

Die Karten verraten um dem 2. II. eine kräftige Erwärmung bzw. Luft- 
druckverminderung über dem. Kontinent, um den 8 . VI. entnimmt man eine 
Abkühlung monsunalen Charakters; endlich zeigt sich um den 3. X. eine aus- 
gepsrochene Abkühlung und Druckzunahme über Mitteleuropa.

D. Z. Berkes

Das Wetter in Ungarn in den Monaten Mai und Juni 1950
Mai brachte ein zu warmes und 

sonnenreiches Wetter, der Niederschlag 
aber war fast im ganzen Lande unter
normal.

Die Temperatur (17.5—19.5°) überschritt 
iiberaJ die Normale. Die positive Anoma
lie erreichte im südlichen Baranya und Tolna 
+3°, übrigens bewegte sie sich zwischen

2—2.5U, nur in der Kleinen Tiefebene blieb 
sie unter 2°. Die Maxima waren am 26. 
zwischen 29° und 35°. Die Minima entspra
chen der Normalen, in der ersten Woche 
war die nächtliche Abkühlung zwischefi -j-2' 
und +6° und der nur stellenweise auf
tretende bodennahe Frost war schwach, 
nahe 0°
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Der Luftdruck in Budapest (130 m) be
trug 750.7 mm, + 1.2 mm höher als der 
Normáié. Dies zeigt das Vorherrschen der 
Antizyklonen in Übereinstimmung mit son
nigen, trockenem Wetter. Das auf Meeres- 
nivau reduzierte Monatsmittel war 762.1 
mm.

Die Niederschlagsmenge erreichte nur an 
wenigen Orten die Normale. Ba'atonfüred, 
Győr, Battomya und Mató meldeten meis
tens massigen Überschuss, sonst herrscnte 
allgemeine Trockenheit, in manchen Gegen
den sogar ausgesprochene Dürre (östlicher 
Teil der Grossen Tiefebene). Die grösste 
Monatssumme betrug 91 mm in Balaton- 
füred, die kleinste nur 2 mm in Nádudvar. 
Die Zahl der Tage mit Niederschlag war 
unter 10.
# Die Stimmen der Sonnenscheindauer wa

ren zu hoch. Der Mehrbetrag der Monats- 
mengen zwischen 285 und 325 Stunden er
reichte 15% des Normaf.wertes. Die gesamte 
Sonnen- und Himmelstrahlung in Budapest 
betrug 12.214 gcal/cm2.

Im Juni setzte sich das warme, sonnen- 
reiche und trockene Wetter fort.

Die Monatsmittel von 20.5—22.5° be- 
deuten im 0 nur 1—2°. im W aber 2—3° 
Mehrbetrag. Dieser Umstand beweist, dass

das Sommermonsun in diesem Monat fast 
ausgeblieben ist. Die mittäglichen Erwär
mungen waren hoch, sie erreichten 34—39°. 
Die Zahl der heissen Tage. 7—10, war 
übernormal: 20—25 Sommert age kamen 
vor.

Das Mittel des Luftdruckes in Budapest 
(130 m) war 751.4 mm, a. M. r. 762.7 mm. 
Die positive Anomalie,+2.1 mm, bezeugt 
das Vorherrschen der Antizyklonen.

Die Monlaitssumme des Niederschlages 
überschritt nur an wenigen Orten die Nor
male. Diese Gebiete erscheinen nur wie 
Inseln innerhalb der trockenen Gegenden. 
Eiin Drittel des Landesgebiets erhielt 30—50 
mm, zwei Drittelteile nur 10—30 mm. Diese 
Fortzetzung der schon in Mai auftretenden 
Trockenheit war der Landwirtschaft un
günstig. Seltene grössere Gewitter gaben 
stellenweise bedeutende Niederschlagssum- 
tnen: auf dem Galyatető fielen 119 mm. 
Dagegen wurden in Dévaványa im gan
zen Monat nur 6 mm gemessen.

Die Monatssummen der Sonnenschein
dauer (300—340 St) waren übernormal. 
Die Gesamtstrahlung irf Budapest betrug 
12.299 gcal/cm2.

Dr. N. Bacsó

Conditions aérologiques en Hongrie, Mai-Juin, 1950
L’étujde des masses d’air chaud et íróid du inai et juin nous méné ä (a 

conclusion que l’effet des montagnes qui entourent le bassin hongrois, peut étre 
observe jusqu’á une hauteur de 3 km environ (tables 1, 2, 3.). On peut 
démontrer l’existence de l’effet protecteur des Carpathes contre les irruptions 
d’air froid continental tandis que l’air íróid de l’invasion NW descend tout de 
suite jusqu’au sol (table 3.). Cela s’explique peut-étre par la consideration qu’en 
été les masses d’air froid de l’équilibre stable arrivent du continent, et celles 
de l’équilibre labile, de l’Océan.

' Dr. B. Béli

Fifty Years Ago
In the August, 1950 issue of this perodical a short note has been printed about the 

foundation, in the year 1898, of the first Hungarian'mountain station at the now famous 
• climbing center of Dobogókő1, near Budapest.

— Also in this issue:
£. Szirmai: Meteorology and Politics

A MAGYAR ORSZÁGOS METEOROLÓGIAI ÉS FÖLDMÁGNESSÉGI IN TÉZET 
ÉS A MAGYAR M ETEOROLÖGIAI TÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA 

Kiadásért felelős: Szirmai Ervin .  — Szerkesztésért felelős: Dr. Aujeszky László.
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PÁLYÁZATI HIRDETMÉNY
A Magyar Meteorológiai Társaság szakirodalmi pályázatot hirdet a d yna -  

m iku s  m eteoro lóg ia  v a g y  a  s z in o p tik u s  m eteoro lóg ia  körébe vá g ó  eredeti tu d o 
m á n yo s  d o lg o za to k  ju ta lm a zá sá ra , a z  a lábbi fe lté te lekke l:

1. A pályázatra a szerzőnek csakis eredeti, máshol még közzé nem tett, 
olyan dolgozata nyújtandó be, amelynek tárgya a dynamikus vagy szinoptikus 
meteorológia körébe tartozó saját vizsgálata, vagy ilyen irányú szovjet kutató
munkának az ismertetése.

2. A pályamunkák terjedelme lehetőleg ne haladja meg a 15 írógépeit oldalt, 
ehhez azonban térképek vagy táblázatok tetszésszerinti mennyiségben csatolhatok.

3. A pályamunkák a papirosnak csak egyik oldalára írógépelve, névtelenül, 
lezárt jeligés levél kíséretében 1951. é v i  feb ru á r hó  28-ig  nyújtandók be a Társa
ságnál (II., Kitaibel Pál-u. 1.).

• 4. A Társaság az arra érdemes pályamunkák jutalmazására 500 forint pálya
díjat tűz ki. , í ^

5. A pályamunkákat a Társaság választmánya által kiküldendő háromtagú 
bizottság bírálja el. A bizottság az 500 forint jutalomdíjat több munka között 
megfelelő arányban meg is oszthatja, ha pedig jutalmazásra érdemes munkanem 
érkeznék be, a pályadíj meddőségét tartozik megállapítani.

6. A pályázat eredményének kihirdetése és a jutalmazott munkák jeligés 
levélkéinek felbontása a Társaság 1951. évi rendes közgyűlésén történik.

7. A jutalmazott munkák kiadási joga a Társaság tulajdonát képezi. 
A jutalomban nemrészesült munkák szerzői kéziratukat a Társaságtól ném kér
hetik vissza. A Társaság hivatalos lapjában megjelenő pályamunkák — akár 
jutalmazásban részesültek, akár nem — a többi közleményeknél szokásos írói 
tiszteletdíjra jogosultak.
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Az időjárás helyi előjeleinek rendszere Djubjuk szerint

Az Időjárás egyik előző számában kilá
tásba helyeztük, hogy Djubjuk kiváló 
szovjet meteorológusnak az időjárás helyi 
előjeleinek rendszerbefoglalását tartalmazó 
munkálatait ismertetni fogjuk. A Magyar 
Meteorológiai Társaság szovjet szakiro
dalmi munkabizottságának keretében dr. 
Hille A lfréd kartársunk szives volt ezt 
az érdekes ismertetést elkészíteni, amelyet 
örömmel bocsátunk a magyar meteorológu
sok nyilvánossága elé.

A hivatalos és korszerű segédeszközökkel készülő, nagy területek idő
járásának áttekintésén alapuló időelőrejelzés mellett mindig élénk volt az 
a törekvés, hogy egy ponton végzett gondos megfigyelések alapján a lég
körben mutatkozó előjelekből lehessen következtetni az időjárás további 
alakulására. A légkörben észlelhető előjelek összekapcsolása a később 
bekövetkező időjárással az első világháborúig még a meteorológusok 
körében is jórészt statisztikai természetű volt, vagyis azt állapította meg, 
hogy bizonyos fajtájú észlelt időjárási előjelek után milyen időjárás 
s z o k o t t  kifejlődni. Az első világháború alatt és után azonban egyes 
légköri képződmények (légritkulatok, légiid mázatok, vagyis ciklonok és 
anticiklonok meg a különböző légköri frontok) keletkezése, fejlődése, 
kimúlása és általában a légkör függélyes tömegeloszlása olyan részletes 
tanulmányozás tárgya volt, hogy bizonyos észlelt előjeleket okságilag is 
össze lehetett már kapcsolni a várható időjárással. Az oksági alap azt 
kívánná, hogy az észlelt előjelekre egy bizonyos fajtájú időjárásnak k e l l  
következnie. Bár a dolog nem ilyen egyszerű, a haladás az elgondolásban 
kétségtelen.

Az időjárás várható alakulásának helyi előjelei szempontjából a kor
szerű meteorológiai elképzeléseknek legjobban megfelel az a rendszer, 
amelyet Djubjuk A.  F. szovjet meteorológus dolgozott ki.

Alapvonalaiban ez a rendszer a következőképpen épül fel :
Az időjárási formák sokféleségét néhány jellegzetes időjárási formá

ban foglalja össze, amelyeket időjárási típusoknak nevez és amelyek alap-
l
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vető légköri helyzeteknek vagy képződmények bizonyos részeinek felel
nek meg, mint például szilárd egyensúlyú légtömegek időjárása, ingatag 
egyensúlyú légtömegek időjárása, melegfront-körüli, hidegfront-körüli idő
járás stb. Minden típus egy-egy számot kap.

Minden egyes időjárási típusnak megvannak a maga sajátos alapvető 
légköri jelei vagy jelenségei, a felhőzet formájában, szélben, csapadékban, 
fénytüneményekben. Ezeknek a jeleknek vagy jelenségeknek az alapján 
el lehet dönteni, hogy az időjárás az adott pillanatban melyik típushoz 
tartozik, ami által azt is megkapjuk, hogy a mi megfigyelési pontunk egy- 
egy légköri képződmény (ciklon, anticiklon, frontok) területének melyik 
részén lehet. Másszóval egy-egy légköri képződmény melyik része lehet 
nagyjából felettünk.

Djubjuk megállapítja azokat a jelenségeket (előjeleket), amelyek 
alapján előre lehet látni az időjárás lefolyását minden egyes típus határain 
belül. A további cél az lenne, hogy azt is meg lehessen állapítani, hogy 
milyen típusú időjárás fog a mostani után következni. Ezt egy táblázat 
mutatja, amely azonban egy időjárási típus után többször jónéhány típusú 
várható időformát sorol fel. De ha az időjárás alakulását igen figyelmesen 
követjük és elég gyakorlottak vagyunk benne, egész sor olyan külön
legesen kiválasztott jelenséget találhatunk, amelyek segítségével előre 
eldönthetjük, hogy a lehetséges időjárási típusok közül melyik időtípus 
fog következni a jelenleg uralkodó időtípus után.

Djubjuk rendszerében 12 időtípus szerepel, amelyek közül 4 vonat
kozik az ingatag egyensúlyban lévő légtömegekre, 3 a szilárd egyensúly
ban lévő légtömegekre, 4 melegfront közeledésére, 1 pedig hidegfront köze
ledésére.

I n g a t a g  e g y e n s ú l y ú  lé g tö m eg e k  id ő já r á s a .

I. Gomoly- és zivataros felhőzet a meleg évszakban.
1. Szép idő, gomolyfelhőzettel.
2. Tartós meleg idő vagy hőség, zivatarokkal.

II. Megújuló széllökésekkel lecsapódások és változó felhőzet.
3. Változékony jellegű idő, átvonuló, széllökéses lecsapódá

sokkal.
4. Változó felhőzetű idő, lecsapódások nélkül. *

S z i l á r d  e g y e n s ú l y ú  lé g tö m e g e k  i d ő já r á s a .

5. Derült, hűvös vagy igen meleg idő (az év meleg szaká
ban), gomolyfelhőzet teljes hiánya mellett.

6. Fagyos időjárás, derűit ég vagy réteges felhőzet mellett 
(az év hideg szakában).

7. Borult idő, ködszitálással vagy alacsony réteges felhő
zettel.

M e l e g f r o n t  v a g y  m e le g f r o n t s z e r ű  o k k l ú z i ó  id ő já r á s a .

8. Növekedő felhőzetű időjárás, a várható csapadék első 
jeleivel.

9. A felhőzet átmeneti növekedése, csapadék nélkül.
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10. Felhős, esetleg csapadékos, hűvös idő vagy gyenge szél 
mellett enyhé csapadékosból hűvösebb csapadékosba át
menő idő.

11. Meleg, csapadékos idő.

H i d e g f r o n t  v a g y  h id e g f r o n t s z e r ű  o k k l ú z i ó  i d ő já r á s a .

12. Gyors lehűlést hozó idő.
Az ábrán látható az időjárási típusok eloszlása a légköri képződ

mények és frontok elhelyezkedésével kapcsolatban. Az időjárás típusát a 
vonatkozó számok jelölik.

Az ingatag egyensúlyú légtömegek időjárásának típusainál ez az osz
tályozás különveszi azt az ingatagságot, atnelyet a napsugárzás idéz elő 
(1., 2. típus), elválasztva attól az ingatagságtól, amely azáltal áll elő,

hogy szétterült, melegebb légréteg felszínére hideg levegő tódul (3.,"4. 
típus).

Az első esetben az ingatagságot tisztán sugárzási folyamatok idézik 
elő ; a légtömeg majdnem nyugvó állapotban van vagy lassan áramlik 
magas vagy igen magas hőmérsékletű vidék felől.

A második esetben az ingatagságot teljesen a vízszintes áramlás 
okozza (advekció), amikor is a légtömeg élénk vagy gyors mozgás álla
potában van. A levegő gyors mozgása az ingatagsággal együttesen az idő
járásnak széllökéses jelleget kölcsönöz.

Az 1. és 2. típusú időjárás főleg nyáron fejlődik ki a szárazulati anti
ciklonok központi részein és nyugati oldalán. Ez a két típus az ingatagság 
fokában különbözik egymástól. A második típust záporesők kísérik, 
viszont az elsőnél csapadék nincsen. Hasonló helyzet jellegzetes levegő
fajtái : sarkvidéki szárazföldi, ritkábban térítővidéki szárazföldi levegő.

l*
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Hasonló különbség áll fenn a 3: és 4. időjárási típus között is, ame
lyeket légritkulatok (ciklonok) hátsó oldalán meg léghalmazatok (anti
ciklonok) keleti részein lehet megfigyelni. A 3. a csapadékos típus, több
ször a ciklonokkal kapcsolatban lép fel, míg a 4. a csapadéknélküli típus, 
inkább anticiklonoknál fejlődik ki. Jellegzetes levegőfajtája a sarkvidéki 
tengeri vagy tisztán sarki levegő.

Szilárd egyensúlyú légtömegek esetében az időjárás három típusra 
osztható :

Az 5. típus jellemző a kontinensek nyári időkörülményeire. Léghalma
zatok középső és nyugati részein fejlődik ki legtöbbször. Az időjárás hűvös 
jellegű, ha a léghalmazat száraz arktikus levegőben képződött, viszont 
meleg, ha az anticiklon mérsékelt szárazföldi vagy térítővidéki levegőben 
alakult ki.

A 6. típus téli léghalmazatoknál figyelhető meg, aminél a derűit ég 
inkább a sarkvidéki szárazföldi levegőben, a réteges felhőzet pedig a sark
vidéki tengeri levegőben észlelhető.

A 7. típussal a szárazföldön inkább csak télen lehet találkozni, tengeren 
pedig más évszakban is. Főleg ciklonok meleg szektorában fordul elő, 
de néha anticiklonok szélén is, ha az anticiklon azóri eredetű.

Azokat az időjárási jelenségeket, amelyek melegfront vagy melegfront
szerű okklúziónak a közeledésével és átvonulásával állanak összefüggés
ben, az alábbi négy időjárási típusba lehet besorolni :

A 8. típus a melegfront közeledésének első időszakában figyelhető 
meg vagy melegfrontszerű okklúzió ugyanilyen közeledésekor, ami egy 
olyan ciklon hátoldalának felel meg, amely után a cikloncsalád következő 
tagja nyomul vagy esetleg átmeneti léghátság-képződésről is lehet szó. 
Éppúgy fennállhat azonban a visszavonuló anticiklon hátoldalának az 
esete is.

A 9. típus olyankor fejlődik ki, amikor a megfigyelési hely felett 
régi okklúziós front vonul el, amely már nem ad csapadékot vagy olyan 
elmosódott melegfront vonul el felette, amelynek tekintetbe jövő része 
távol van a ciklon magvától.

A 10. típus alakul ki akkor, amikor a ciklon a megfigyelési helyet 
baloldali részével vagy a közepével éri. Ezt az időjárási típust három 
altípusra lehet bontani :

a) Huzamosan növekedő, felhőzetű idő, csapadék nélkül, ami meg
felel a ciklon balszéle átvonulásának. A ciklon magva távol van a meg
figyelési helytől.

b) Hűvös idő, tartós lecsapódásokkal, ami megfelel a ciklon balolda
lának a centrum közelében.

c) Tartós, kiterjedt lecsapódások, csekély hőcsökkenéssel és a csen- 
desedés után ellenkező irányból feltámadó széllel, ami megfelel a ciklon 
középső része átvonulásának.

A 11. típus olyankor észlelhető, amikor a megfigyelőhely felett erős 
melegfront vonul át vagy melegfrontszerű okklúzió. A ciklon ebben az 
esetben a megfigyelési helyet jobboldali részével éri.

A hidegfronttal vagy hidegfrontszerű okklúzióval kapcsolatos idő
járás egy típust foglal magában, amely két altípusra bontható :

a) A záporszerű lecsapódásokkal és éles hőcsökkenéssel járó idő meg
felel a jól fejlett frontnak.

b) Az éles hőcsökkenéssel járó, de csapadékot nem hozó idő megfelel 
az elmosódott frontnak.



Az időjárási típusok váltakozása.

Az időjárási típusok rövid jellemzéséből, valamint az ábra megtekin
téséből megállapítható, hogy az adott időjárási típus nem mehet át egy 
tetszőleges másikba, hanem csak bizonyos korlátozott számú típusok egyi
kébe. Az alábbi táblázat mutatja az időjárási típusok lehetséges válta
kozását.

Id ő ‘á?ási 
t  pus E d z ő  időjárás Bekövetkező időjárás

1 2, 4, fi, 9, 10, 11, 12, 2, 5, 8, 12
2 1, 4, 9, 10, 11 1, 8, 12
3 10, 12 4, 8, 12
4 3, 10, 12 1, 2, 5, 6, 8, 12
5 1, 4, 9, 10, 11, 12 1, 8, 12
6 4, 7, 9, 10, 11, 12 8, 12
7 11 6, 12
8 1, 2, 3, 4, 5, 6, 9, 10, 11, 12 9, 10, 11,
9 8 1, 2, 5, 6, 8, 12

10 8 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 12
11 8 1, 2, 5, 6, 7, 8, 12
12 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 10, 11, 12 1, 3, 4, 5, 6, 8, 12

A táblázat első és harmadik oszlopának egybevetése azt mutatja, 
hogy a 6. és 7. típust csak két, a 2., 3., 5., 8. típust csak három időjárási 
forma válthatja fel. Ezekben az esetekben aránylag könnyű kiválasztani 
a legmegfelelőbb típust. Például a 7. típus átmehet a 6. vagy 12. típusba. 
Világos, hogy a 6. típusba való átmenet annak a következménye, hogy a 
meleg tengeri levegő átalakult szárazföldivé. Ennek az előjele a szél 
elgyengülése, a nyomás növekedése, a hőmérséklet fokozatos csökkenése. 
Ha ezek'az előjelek hiányoznak, hidegfront átvonulását lehet várni, vagyis 
átmenetet a 12. típusba. Alacsony felhőzet mellett, amely a 7. időjárási 
típusra jellemző, ennek az átvonulásnak a közeledését megállapítani elég 
nehéz. Csak a légnyomás kisebbfokú csökkenése (vagy ha már huzamos 
időn keresztül csökkent, a n^omáscsökkenés gyorsulása) és a gyenge szél
fordulás balfelé figyelmeztethet bennünket a hidegfront közelségére.

Viszont a 10. és 12. időjárási típusnak nyolc lehetséges átalakulási 
változata van. Ilyen esetben a választás persze nagyon nehéz.

Ha a táblázatnak az első és második oszlopát vetjük egybe, akkor 
részben megítélhetjük, hogy melyik időjárási típusnak a bekövetkezését 
nehezebb előre látni. így például a 9., 10., 11. időjárási típust okvetlen 
megelőzi a 8. típus, ami megkönnyíti ezeknek az annyira fontos frontális 
időjárási típusoknak az előrejelzését. Azonkívül a 8. típus olyan elő
jeleket is foglal magában, amelyek megmutatják, hogy a három lehet
séges típusból melyik fog tényleg bekövetkezni. A legnehezebb kellő-idő
ben előre látni a 12. időjárási típus bekövetkezését, amelyet mindenféle 
időjárási típus megelőzhet a 8-on kívül.

(Megjegyzés: Djubjuk helyi időjelzési rendszerének fenti ismertetése 
A. V. Kunié : Szinoptikai meteorológia című müvében közölt összefog
lalásból készült.)

Dr. Hille Alfréd



Egy paragrafus tartalma

A Magyar Belügyminisztérium a Meteorológiai Társaság új alap
szabályában lerögzítette a Társaság feladatait:

'  2 . §/

»A Társaság célja : a meteorológiai és vele kapcsolatos határtudomá
nyok területén működő tudományos és műszaki szakemberek tömörítése. 
A Társaság munkáján keresztül a szakemberek tudományos képzettségé
nek fejlesztése ; továbbképzésünkön keresztül a meteorológia és az alkal
mazott meteorológián alapuló tudományok előbbrevitele; a magyar 
közlekedésügy, mezőgazdaság és egyéb termelési ágak időjárási kérdései
nek tudományos kimunkálása társadalmi vonalon ; tudományos előadások 
és értekezletek megszervezése ; külföldi tudományos kapcsolatok ápolása 
és kifejlesztése ; a meteorológiai szakirodalom magas fokra való fejlesz
tése ; a meteorológiával foglalkozó szakemberek társadalomtudományi és 
általános műveltségi színvonalának emelése«.

A tömör és rövid meghatározások széles távlatát nyitják meg a be
járható és bejárandó útnak. Felületes átolvasásuk után azt hihetnők, 
hogy a megjelölt tennivalók zömét a Meteorológiai Intézetnek kellene 
végrehajtania. Pedig e speciális munkaterület olyan széles lehetőségeket 
rejt magában, mint amilyen maga az »időjárás«, a még le nem győzött ter
mészet, amelyhez egyelőre alkalmazkodnunk kell a tudományok mai 
fejlettsége mellett is.

A Meteorológiai Társaság 1950. évi jubiláris közgyűlésén elhangzott 
beszédek és hozzászólások is rávilágítanak arra, hogy az Intézet és a Társa
ság feladatai nőm cserélhetők fel teljes mértékben, noha bizonyos pár
huzam a két működés között fennáll. Rávilágítottak arra, hogy a pár
huzam főleg abban csúcsosodik ki, hogy a Társaság a maga munkájával 
is igyekszik — a természet »vak« erőit megfigyelve — törvényeit kiismerni, 
így ez erők az ember szolgálatába állíthatók általában és a népidemokrácia 
szolgálatába ténylegesen.

A különbözőség az Intézet és a Társaság munkája között abban a 
tényben gyökeredzik, hogy a Társaság a meteorológusok és a meteorológia 
tudományához viszonyulok tömegszervezete. Ezáltal kitágult az Intézet köre, 
helyet kapott egy relatíve végnélküli sor, amely egyes feladatokat közös 
irányítással, a részletek szétpareellázása által azok legmélyére hatolva, a 
feldolgozásnak legprecízebb formáját adhatja.

A tömegszervezet lehetőséget teremt arra, hogy az országban szerte 
dolgozó szakemberek munkája összegezhető legyen. Tapasztalatcsere 
lehetőségeket teremthetünk és valósíthatunk meg számukra abból a 
célból is, hogy ne kutassa az egyik kutató azt, amit a másik már megtalált.

A tömegszervezet fogalmába beleférnek és bele kell, hogy tartozzanak 
orvosok, mérnökök, erdészek, hidrológusok, fizikusok stb. minél nagyobb 
számban.

A határtudományok (fizika, matematika, sugárzástan, rádiótechnika, 
atomkutatás, erdősítés, öntözés stb.) eredményei a Társaság vitaestjein 
termékeny és megtermékenyítő hatásban osztódnak szét a kutatók közptt, 
új szempontokat nyújtva az eredményesebb munkához.

E tömegszervezet lehetővé teszi a határtudományok munkamódszerei
nek elsajátítását és értékes ismeretek szerzését közvetlen formában, amit a



meteorológusok az adottakért cserébe kapnak és saját tudományuk gazda
gítására használhatnak fel. Ugyancsak e szervezetben ismerhetik meg a 
leghaladóbb tudományt, a Szovjetúnió tudományát, a meteorológiában 
legjobban elmélyülő tudósoktól.

Kiváló lehetőséget nyújt a társasági forma a legszélesebb kollektív 
(közösségi) munka művelésére. E módszer eredményességét tapasztalhat
juk a Szovjetunió tudományos vívmányai terén, tehát ennek elsajátítása, 
mondhatjuk, szintén egy feltétele annak, hogy mi is nagyobb léptekkel 
haladva fejleszthessük a hazai tudományt.

A Társaságban gyakorlati tapasztalatokat szerezhetünk a munka- 
szervezés és aktivizálás vonalán, amit értékesítünk az Intézeten belül is. 
A tömegszervezet új kádereket, másszóval megfelelő utánpótlást is rejt 
magában. Ezeknek a kádereknek a rátermettségüket a társasági munkában 
végzett tevékenységükből kiértékeljük, majd tovább foglalkozva velük 
kiváló meteorológus gárdát nevelhetünk belőlük.

A Társaságban kialakuló és működő egymáshoz jól viszonyuló munka- 
csoportok lesznek a szocialista embertípust kiformáló sejtek.

A munkacsoportok kiterjeszthetik a kollektivizálást — a Társaság
ban mód van erre — levelezőgárda kifejlesztése által is. A levelezés útján 
százakat mozgósíthatunk az 5 éves terv részfeladatáinak elvégzésére. Az 
érdeklődő ifjúsággal megszerettethetjük a meteorológiát, s ezen keresztül 
népszerűsíthetjük a természettudományos gondolkodást, amely hadat 
üzen a babonáknak s legyőzi a babonára építő reakciót.

A Társaság létezése igen szép feladatot tűz ki az Intézet dolgozóinak. 
i\ekik kell a szakmai irányítást a Társaságon belül megoldaniok.

De ha megoldiák ezt a feladatot, a befektetett többletmunka később a 
o iunkakönnyítést biztosít számukra azáltal, hogy esetleg önkéntes munka
társaik hajthatják végre a sok időtrabló adatkutatásokat vagy össze
gyűjtéseket.

A társasági munka társadalmivá szélesítése dialektikusán fog érvé
nyesülni,. mert a mennyiség összefüggéseiben vizsgálva bizonyos fokon 
minőséggé fog válni a munka eredményének nívójában.

De hogyan fogjuk a minőségi változás fokát elérni? ! — Ezt az utat is 
megjelöli az alapszabály ». . . a meteorológia és alkalmazott meteorológián 
alapuló tudományok előbbrevitele. . .« által. Ez a meghatározás azt 
jelenti, hogy pl. a mikroklimatológiai vizsgálatok fejlesztése az öntözés
ügy problémáinak adja egyik tudományos alapját. Az agrometeorológia 
hivatott a tájtermelés sok kérdésének megoldására és ha ezt az ágát a 
tudománynak már a gyakorlatban használni tudjuk, akkor a korszerű 
mezőgazdálkodás növénynemesítő és talajbiológiai ágait is az ugrásszerű 
fejlődésnek a forduló (konstans) pontjára vihetjük. A légtömegek, frontok 
és a légköri elektromosság titkainak megismerése az orvosmeteorológia 
ismeretlen területeinek kutatását lendíti a gyors fejlődés tempójára és 
területére stb. Mindez együtt és egymással fejlődik a szocialista tudomány 
nívójára. Még egy feltételt követel a változás ténye, amely nélkül minden 
erőfeszítés célt téveszthet, ez a feltétel a társadalomtudományi művelt
ség emelése.

Ennek a műveltségnek birtokában és alapján indulhat a kutatás 
biztos és meghatározott irány felé, ez oszlatja el a ködöt, amely a célt 
takarta, ez irányít, hogy az igazi tudomány a békét és a dolgozó emberiség 
jólétét szolgálja. A társadalom fejlődésének törvényeit pedig helyesen 
csak a dialektikus materializmus szemlélete alapján ismerhetjük meg, 
tehát az említett műveltség e szemlélet elsajátítását is jelenti. E szemlélet
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birtokában tisztázódnak a problémák, mert megtanít arra, hogy a 
dolgokat és jelenségeket összefüggéseikben, kölcsönhatásaikban és a 
bennük rejlő ellentmondások figyelembe vételével vizsgáljuk. Megértjük 
továbbá azt is, hogy a keletkező új tudományos irány miért győzi le a 
régi iskolán tengődő, de ma még látszólagos szintet tartó tudományos 
elméleteket.

Ezen a szemléleten keresztül bontakozik ki előttünk a tennivalók 
világos képe és a békéért, a haladásért vívott harcban való állásfoglalás 
személyünkre szóló jelentősége.

A felsoroltak csak körvonalakban való kielemezései az alapszabály
2. §-ában foglalt lehetőségeknek, vagy mondhatnék úgy, hogy kötelesség- 
szerű tennivalóknak, amelyek a Társaságtól várják a megvalósítást.

' Szirmai Erűin
\  — ____________ ____________ ______

Közcptropozfériku' pöttömén fszH'ése 
E "(Kivién. 1950. szeptember hó 28-án 
érdekes légköri jelenséget volt alkalma 
megfigyelni« sorok írójának. Kolozsvár 
felett, a kora reggeli órákban, a látó
határ északkeleti peremén fehéres színű, 
op lizáló légtömeg volt megfigyelhető. 
A meteorológiai állomás észlelői Alto- 
sztratusz felhőzetnek vélték s észlelési 
íveikben így is tüntették fel. A nap folya
mán végezett megfigyeléseimből azon
ban kitűnt, hogy a tüneményt kétséget 
kizáróan igen finom eloszlású kb. 4—6000 
méter magasan lebegő szilárd részecskék 
(ismeretlen anyagú aerosol) okoztok. A 
nap folyamán, de különösen a délutáni 
órákban az opálos fátyol az egész égboltot 
befedte. Délután, keleteurópai időszámí
tás szerint 16 órakor, a porfüggönyön át 
szabadszemmel is jól bele lehetett tekin
teni a napkorongba. Igen érdekesek vol
tak esti észleléseim eredményei is. 21 
órakor a Hold korongjának különös 
udvara a laikusoknak is feltűnt s többen 
figyelmeztettek a szokatlan jelenségre. 
Az udvarszerű tüneményt valószínűen a 
porfelhő kondenzációs magjain képződő 
vízcseppek okozták, hiszen felhő egy
általában nem volt az égen. A porfelhő 
fényszűrő hatásának érzékeltetésére meg
említem, hogy azon keresztül csupán az 
elsőrendű fényességű csillagok (pl. a 
Yéga, Arcturus, Altair) voltak láthatók, 
olyanformán, mintha az összes többi 
csillagok kialudtak volna. I

A különös aerosol anyagi természetét 
megállapítani nem tudtam. Még aznap 
délután megkaptam a helyi magassági 
szélmérés adatait, amelyeket az észlelési 
ív szélirányt, erősséget és felhőzetet 
jelző adataival együtt az alábbi kis 
táblázatban közlök :

A e r o l ó g i a i  a d a t o k  
1 9 5 0 .  I X .  2 8 - á n  d .  u .  1 6 - k o r  

1500 m WNW 6 m/sec 
3000 » NW 9 m/sec.

F ö l d i  é s z l e l é s e k  (1950 IX. 28-án) :

I d ő 
p o n t S z é l i r á n y E r ő s s é g F e l h ő f a j t a

5h NW 2 m/sec St-StCu.
8h NW 2 » StCu-AS

11* NW lökéses 1 » » »
14h NNW 1 »> » »
17*» N-NW 1 » » *
20h s z é l c s e n d StCu.
23h » » magas fel

hőzet 2500 
- m felett.

A por steppei eredetének ellentmond 
az uralkodó N-NW szélirány.* Csak 
több megfigyelés adataiból lehetne az 
eredet és minőség kérdését kellően tisz
tázni. A porfelhő megfigyelésében nagy 
segítségemre volt különleges, zöldszínű 
ne> phan-szemüvegem, mely a szilárd 
részecskéket tartalmazó levegőtömeg 
különös rétegzettségét is feltüntette.

Ifj. dr. Xántus János

* Miután a m agaslati adatok  csak 3000 fn-ig  
terjednek, a szennyezés pedig 4—6 km-re bee ült 
m agasságban volt jelen, könnyen elképzelhető 
volna, hogy a szennyezés szintjében mégis va la-  
me-lv steppevidék felől jövő légáram lat lett volna  
jelen. Azonban a Magyarországon cz<n a napon  
végzett sokkal m agasabb szélmérések, amelyek  
a Meteorológiai Intézet szept. 29-i napijele n iésé- 
ben részletesen közölve vannak , azt m utatják, 
hogy nagy m agasságokig tényleg nyugati é észak- 
nyugati szélirányok uralkoeitak (pl. Budapesten  
d. u. 16 órakor 6 km m agasságig). Helyes tehát 
szerzőnek az a feltevése, hogy a szennyezés 
m agasságában uralkodó szél nem steppevidék  
irányából fújt. Kz természetesen nem zárja ki 
azt, hogy a szennyezett légtömeg előzetesen egy 
steppérői szárm azott, azonban bizonyos, hogy 
ez a levegő a m egfigyelés napján már egészen 
más irányú m ozgást végzett, ami a légtömegek  
kalandos vándorlásai folyam án egyáltalában nem. 
rendkívüli dolog. ( A  S z e r t e ) %
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Ideális gáztömeg súrlódással történő áramlása.*

Ideális gáztömeg súrlódásmentes mozgásproblémájából kiindulva 
variációs módszerrel levezethetjük a súrlódással történő mozgás problé
máját megadó egyenletrendszert.

Gyakorlati alkalmazásként levezetjük a szálút integrálkifejezését, 
egy későbbi dolgozat keretében pedig a szélnyomás integrálkifejezését. 
Mindkét integrál a talajmenti légnyomáseloszlás függvényeként nyerhető. 
Segítségükkel megadható egy megindult szélre a várható levegőhozama 
(szélűt), a várható legnagyobb nyomása (széllökés). A légnyomáseloszlás 
a nagy munkatérképről olvasható le.

kiindulunk a hydrodynamika súrlódásmentes esetre vonatkozó 
mozgásegyenletének skaláris alakjából. Ez egy gramm gázra (folyadékra) 
vonatkoztatva :

— c grad p — c grad H (1)
s

H  jelenti egy gramm levegőre a nehézségi erő potenciálját, 
p a levegő nyomását, 
s a levegő sűrűségét,

d d , dc grad =  Cx ----- l-cr ---- f- cz —
dx dy dz.

c grad -1- -— 
dt

differenciáloperátor,
Cx, cy, cz a c sebességvektor térbeli derékszögű komponensei, c2 =  cl -f- 
Cy -f- cl a sebesség abszolútértékének négyzete.
—  a csak időben lefolyó változások differenciáloperátora.

> ^ ci
c grad -4-— = —  alatt az idő szerint vett teljes differenciálás 

at dt
operátorát fogjuk érteni.

A H nehézségi potenciál nem változik az időben. Föltételezzük a 
légnyomásról is, hogy az időben nem változik. így mindkettő az idő szerint 
vett teljes differenciálás operátora mögé írható :

d / c 2 
dt V 2

+  H 1 dp—— í_ =  o 
s dt

(2)

mely így egy gramm levegő súrlódásmentes, stacioner nyomás mellett 
történő mozgására vonatkozik. Ez összefüggést ad a

mechanikai energia időegységre eső változása és a nyomásgradiens erő 
munkasikere között.

Feltételezzük, hogy a levegő ideális gázként viselkedik. így az ideális 
gázokra vonatkozó

pv =  (cP — Cv) T

* A Magyar Meteorológiai Társaség 194Ö. évi szinoptikus pályázatán jutal
mazott munka kibővített szövege.

/
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állapotegyenlet felhasználásával, a thermodynamika I. főtételével még két « 
feltételi egyenlet vezethető le. Ezek adiabatikus változásra :

dT dv
C v ------- h P ------  =  O

dt dt
dT dp

C p --------------v  — —  =  0

dt dt

(3)

(4)

Cv az állandó térfogaton vett fajhő, 
cP az állandó nyomáson vett fajhő, 
v egy gramm levegő (gáz) térfogata,
T az abszolút hőmérséklete.
Az első egyenlet tartalmazza mint föltételi egyenletet az anyag meg

maradását kifejező kontinuitási egyenletet is (Berry —Bollay —Beers : 
Handbook of Meteorology 430. old.).

így az ideális gáznak vett levegő súrlódásmentes, adiabatikus mozgás- 
problémája stacioner nyomás esetén

_d_
dt

H dv
dt

dT , dv
C v----------h  p  -------=  0

dt dt
dT dp

C p   --------------v  — —  =  o
dt dt

(5 )

(6 ) 

(7)

egyenletrendszer segélyével oldható meg. Egy áramcsőre megoldásként 
az ú. n. általánosított Bernoulli-egyenlőség nyerhető. Erre itt nem té
rünk ki.

Mielőtt egyenletrendszerünk variációjára térnénk, vizsgáljuk meg 
a súrlódás kérdését.

Eltekintünk a surlódó felület hővezető és adszorpciós hatásától.
A gázmolekuláknak a surlódó felület egyenetlenségeivel való rugalmas 

ütközése következményeként fogjuk föl a súrlódást.
Ennek két hatása van :
Az irányított mozgásban levő gázmolekulák a surlódó felülettel való 

ütközés után irányt változtatva ütköznek sorozatosan a többi molekulák
kal, zeg-zugos mozgásúakká válnak és a többi molekulák irányított mozgá
sát is megzavarják, hőmozgásszerűvé teszik. A gáztömeg irányított mozgása 
hatásukra meglassúdik: az irányított mozgás mozgási energiájának 
egy része a rendszer hőenergiájává alakul.

A másik hatásuk az, hogy a gáztömeg mozgásának az irányát változ
tatják meg a nyomásgradiens-térhez viszonyítva. így még a sebesség abszo
lút értéke megváltozása nélkül is megváltozik a gradienstér munkasikere 
a súrlódásmentes áramlás munkasikeréhez képest. Ez a súrlódásmentesen 
haladó gáztömegnél feltételezett munka-belsőenergia átalakulási sebesség
hez képest eltérő átalakulási sebességet eredményez (I. főtétel). Mivel 
ideális gázoknál a belső energia csak a hőmérséklettől függ, ehhez a válto
záshoz a rendszer hőmérsékletének megváltozása rendelhető a súrlódás
mentes rendszeréhez képest.

A súrlódás hatására a gáz transzlációs energiája alakul törtrészében 
a gáztömeg belső energiájává és a transzláció iránya változik meg. Ez a
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két hatás ismeretes. Kiemelésük azonban a továbbiak szempontjából 
fontos volt.

Az elmondott két folyamatnál saját mechanikai energia alakult belső 
energiává és a munkavégzés üteme változott meg. Külső hő felvételét 
kizártuk. A súrlódás hatására a gázban adiabatikus változások lépnek fel. 
A súrlódással történő mozgás tehát adiabatikus állapotváltozást jelent.

Áttérünk a súrlódásos mozgásprobléma egyenletrendszerének meg
alkotására.

Az (5) súrlódásmentes mozgásegyenletben minden olyan mennyiséget 
megváltoztatunk, mely nem az állandónak vett gyorsító térhez tartozik. 
Követeljük, hogy a megváltozott mozgásegyenlet baloldala (mely munka
siker méretű) a súrlódás munkasikerével legyen egyenlő :

i i ( l + H ) + v l h M  (8)
M a súrlódás munkasikere,
S a változtatás operátora.
Most az elemi belső energia kifejezését állítjuk elő.
A thermodynamika II. főtétele szerint: ha egy thermodynamikai 

rendszerrel §Q hőmennyiség közlődik, akkor

d p - d v  =  8 Q . Í ^  (9)

adja a rendszer által végeztethető elemi m unkát; dT/T a folyamat hasz
nossági tényezője. A (9) kapcsolat a munka és hőenergia transzformáló
dásának egyenlete.

Adiabatikus esetre is képezhetjük ezt a kifejezést, akkor a belső energia 
változása és az elemi munka között adja meg az összefüggést :

d p • d v =  d e • 4-í- (10)

ahol de jelenti a belső energia megváltozását súrlódásmentes állapot- 
változás esetén. Az időegységre eső megváltozás a határátmenetek jelö
lése nélkül :

de __ T . dp • dv 
dt dt • dT

( H )

a határátmenetek elvégzése után, számításra alkalmas alakban : 

d e = _ T / d P _ _ ^ _ d p
dt 2 \ dt dT dT ’ dt / K

A súrlódás megváltoztatja a belső energia időegységre eső változását 
is. A súrlódás hatásának taglalásánál láttuk, hogy mechanikai energiát 
és munkát változtat hő-, azaz belső energiává. A mechanikai hatását a 
mozgásegyenlet megváltozása fejezi ki. A súrlódás révén létrejött belső 
energiaváltozásnak ugyanolyan nagynak, de ellentett értelműnek kell 
lenni. Adjuk össze a két megváltozást; összegüknek el kell tűnni:

=  0 (13)
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Ez adja új mozgásegyenletünket. A belső energia megváltozását még * 
ki kell fejeznünk a mechanikai tagokban előforduló állapotjelzőkkel.
Ez a (12) kifejezés segélyével, a (6) és (7) egyenletek felhasználásával, 
a nyomás és térfogat hőmérséklet szerint vett differenciálhányadosának 
az adiabatikus feltételi egyenletekből való kiszámításával következőnek 
adódik :

ahol

de _ 1 dp
dt x—1 dt

(14)

az állandó nyomáson vett fajhő viszonya az állandó térfogaton vett 
fajhőhöz.

Mozgásegyenletünkbe (14)-et behelyettesítve, megkapjuk a mozgás
egyenletnek a kívánt állapotjelzőkkel kifejezett alakját :

<5 d_
dt

o (15)

Ebben az egyenletben a mennyiségek variációi határozatlanok. 
A súrlódásmentes mozgásegyenlet mellett még két állapotegyenlet, a (6) 
és (7) szerepel.

Keressük meg a megoldáshoz szükséges állapotegyenleteket.
A mozgásegyenletünk (13) alatti alakjában de/dT együtthatójaként 

1 =  T/T-t variáljuk :
_d_
dt

^ + H n + S | . £ U £ f 4~T3 1 de 
T dt

(16)

Itt a belső energia változásának munkává alakíható hánya-
dt T

dát jelenti.
A mechanikai energia megváltozásával véve ekvivalensnek :

d
dt (f+H)+

a

_de 3T 
dt T 

1 dev -ÍP | +  T ö
dt I T dt

=  o

(17)

(18)

A gradienserő munkasikere megváltozásával véve ekvivalensnek :

> (19)s(vApJ +  de 5T
dt | dt T

_d
dt

1 de
Y ~ d T

=  o (20)

A kétféle feltétel egymástól független variációt jelent.
Az állapotjelzők között (18) és (19) ad összefüggést. E kettő adja meg 

a mozgásegyenletünkhöz keresett állapotegyenleteket. A szükséges be-
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helyettesítések és variáció elvégzése után leírhatjuk a súrlódásos mozgás 
problémáját megadó variációs egyenletrendszerünket:

<5 _d_
dt

V —  ) =
dt I

(21)

1-----v
x—1

dp TT 
dt T

(22)

1 dp oT----  v ——----- =  0
X— 1 dt T

(23)

Ennek az egyenletrendszernek a megoldásaival keresünk feleletet 
a tényleges légáramlás kérdéseire.

A SZÉLŰT

A mérőműszer mérőteste d t  ideig együtthaladva az áramló légtömeg
gel, a regisztráló szalagon kis elmozdulást fog mutatni, mely az időközben 
fellépő átlagos sebesség számértékével a következő összefüggésben van :

dL =  c dt (1)
Az egymásután áthaladó levegőtömegekre a műszer összegezi ezeket 

az elemi elmozdulásokat, a skálázatnak megfelelő egységekben. Egy idő
közre leolvasható ilyen összeg az időközre vonatkozó s zá lú t .  Mi egy egész 
szélperiódusra várható szélútra akarunk kifejezést levezetni, mely a

L =  f  C1 dti (2)
\

alakú kifejezést a nyomáseloszlás függvényeként adja meg.
Megoldjuk az előző fejezet (22) és (23) egyenleteit; a megoldások 

a sebességek abszolút értékeit lineárisan fogják tartalmazni.

A (22)-ből:

Hasonló módon nyerhető (23)-ból:

v_dP_ = Vo-^-To“ ^
dt dt0

(3)

(4)

(5)

(6)
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Az indexnélküli mennyiségek az észlelhető áramlásra vonatkoznak. 
A 0 indexű tagok a virtuális súrlódásmentes áramlásra vonatkoznak.

A v és T állapotjelzők kiküszöbölésére fölhasználhatók az adiabatikus 
állapotfüggvények:

íg y :

1— X

dp

P x(2—x) po

JL dt 
P * Po

_  X (7)
— To Po •

1 dp0
dto ( 8 )

X(2—X)

dp0
d t 0 (0)

ÍP
dt

Ezek a sebesség abszolútértékében lineáris differenciál-egyenletek. 
Adjuk hozzá (8)-hoz (9)-nek egy'határozatlan jx mennyiséggel szorzott
kifejezését, így nyerjük :

(x—1)» 2l

dP =  1 í / p \  1 + x(2““x) , /P \  * I ÍR?
dt l +  jiivpo/ \po) J dt

(10)

A (10) kifejezéshez fűzzük további tárgyalásainkat.
A dp/dt-nek tisztán időben történő változásától eltekintettünk. 
Képezzük a (10)-nek időszerint vett elemi integrálját:

c grad p • dt = 1

1 H-p-

1 + ( * - l  )a
x(2—x)

-h(J- ^ P » d t0 "  
dt0 dt0

( 11)

A dt/dt0 =  1 követelés azt jelenti, hogy az időt nem variáltuk. 
Ez szemléletesen úgy fogható föl, hogy a dp nyomáskülönbségen a virtuális 
sebességgel haladó tömeg olyan virtuális pályán halad át, hogy az áthala
dáshoz szükséges ideje megegyezzék a ténylegesen mozgó tömeg áthaladási 
idejével. így

TT"dt0 =dp
dt0

az elemi nyomáskülönbséget adja, mely mindkét áramlásfajtára ugyanaz.
Most még kiküszöböljük a (11) kifejezés baloldaláról a nyomás gra

diensét.
A térfogati és felületi integrálnak Gauss-féle összefüggését használjuk 

fel vektoriális általánosított alakjában :

/  p d f =  gradp- dt  n9x
(f)

ahol a felületi integrál a dt térfogatelemet körülzáró felületre terjesz
tendő ki. Ha dt-nak olyan elemi idomot választunk, melynek alap- és
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fedőlapja egy-egy izobárfelület, oldallapjainak alkotói a fedőlapokra merő
leges trajektóriák, akkor

n • dp • df =  grad p dt (13)
ahol n a  df felületelem normálisa irányába mutató egységvektor. Szorozzuk 
(13)-at a sebességvektorral skalárisán :

% k .
c • n dp • df =  c grad p dx (14)

A (ll)-e t dx-val szorozva, baloldaláról (14) segélyével a gradiens 
kifejezése kiküszöbölhető, valamint a mindkét oldalon föllépő nyomás- 
különbség elhagyható, így :

c dt cos(c, n) • d( -  ( ( £ )  +  +  IX ( i )  * |  dx < iS>

ahol (c, n) a sebességvektornak a normálissal bezárt szöge, c a sebesség- 
vektor abszolútértéke.

Vegyünk fel a c sebességvektor irányába, a df felületelem egy pont
jához húzott r vektort, melynek abszolútértéke r. Osszuk el (15) egyen
letünket r2-tel :

c dt df cos(r, n)

ahol
i -h 4  \p°

(x—l)2

x(2- x) +  [X

2
P_\ * 
Po/

dx
r2

df cosfr, n) =

( 16)

(17)

dQ az elemi térszög, mely alatt az észlelési pontból a df felületelem látszik
Az egyenletünk baloldalán most már a tér méreteitől független kife

jezés van.
A jobboldal térfogati integrálját ki kell mindazon részére terjeszteni 

a térnek, ahol az észlelési pontnak forrásai és eltűnési helyei vannak. 
Ezeken a pontokon keletkezhetnek és tűnhetnek el az észlelési ponton 
áthaladó áramcsövek.

A baloldalon a térszög integrálja a forrás- és eltűnési helyeket burkoló 
felület látószöge lesz, mivel az észlelési pont ennek a térnek belső pontja, 
a térszög 4x.

A baloldal elemi szélútjaira az integrálásnak megfelelője az össze
gezés, ami a szélút kifejezését adja.

Az elmondottak alapján a szélút úgy is föltűnhet, mint egy, az észlelési 
ponton áthaladó áramcső hossza.

A szélút kifejezése tehát egy szélperiódusra :

L =
4 x 1 +  |x(x) l \p0/

(*— l )2 2^
x(2—x) / P \  x I 4*

\ Po / 1 r2
(18)

ahol |i egyelőre határozatlan faktor. Empirikus úton határozható meg. 
Lehetővé teszi az észlelési pont helyi viszonyainak figyelembevételét 
(szélvédettség).
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T a forrásokat, eltűnési helyeket tartalmazó tér, melyen belül, 
vagy melynek határán az észlelési helyen áthaladó áramcső keletkezhet, 
vagy végződhet.

p az észlelési pont légnyomási értéke tengerszintre redukálva.
p0 a forrás és eltűnési helyek légnyomási értéke ugyancsak tenger

szintre redukálva.
A surlódásrhentes mozgáshoz tehát az eltűnésrés forráspontok nyomá

sait rendeltük. Ezekben a pontokban az áramlást nem ismerjük. A hozzá
rendelés folytán azonban annyit tudunk, hogy egy nyomáskülönbségen 
ugyanannyi idő alatt halad át a légtömeg, mint egy reálisan létrejöhető 
áramlásban. (Lásd az idő variációjánál mondottakat!) A reális áramlás 
föltételeit pedig a súrlódás mibenlétében fogalmaztuk meg.

Az integrál kiértékelését, eredményeinek a mérési adatokkal való 
összehasonlítását egy későbbi dolgozat keretében végezzük el.

Eredményekről csak annyit említünk, hogy egyik szélcsatornaszerű 
fekvésű repülőterünkre p. =  0 értéke mellett a (18) képlet igen jó ered
ményeket adott. i

K o z m a  B é la

A szabad vízfelszín párolgása

Az éghajlatkutatást sokan még mindig úgy fogják fel, mintha az önmagáért
való kedvtelése volna az éghajlatkutatónak, aki bizonyára szeret a sok szám
mal bíbelődni, azokat rendszerezni, azokból végeláthatatlan táblázatokat össze
állítani, egyszóval a »számok tengerében lubickolni«, anélkül, hogy abból azon 
a különös kedvtelésű egyénen kívül, akit klimatológusnak neveznek, bárkinek is 
haszna volna. Akinek ez a felfogása, az teljesen avatatlan és sejtelme sincs 
arról, hogy a klimatológia eredményeit a gyakorlati élet, a termelő munka 
nrnden területén mily nagy mértékben hasznosítja. De különösen ott, ahol a 
munka nemcsak ösztönszerű, hanem tervszerű, előzőleg jól átgondolt cselekvés, 
amelynek eredménye biztos, mert megindításakor tervezői minden tényezőt, amely 
a munka eredményét befolyásolhatja, számításba vettek. Ezek között a tényezők 
között jelentős szerepet játszik mindig a termelés és általában a gyakorlati élet 
színhelyének éghajlata.

Itt természetesen az éghajlatot abban az értelemben kell felfognunk, aho- 
gvan azt mintegy három év előtt fogalmaztam meg: az éghajlat adott helyszín 
időjárási jelenségeinek összessége, tekintet nélkül arra, hogy ez a jelenség a 
múltban mutatkozott, a jelenben uralkodik, vagy jövőbeli fellépése valószínű, 
illetőleg lehetséges. Ebből az értelmezésből fólyik az éghajlati adatok prognosz
tikai, mégpedig távprognosztikai értelmezése és hasznosítása. Megfigyelem és 
mérem, megállapítom és megokolom az éghajlat jelenségeit, nemcsak azért, 
hogy a múlt emlékeit összegyüj.tsem, hanem elsősorban azért, hogy a jövő 
időjárásáról bizonyos valószínűséggel beváló, minél teljesebb képet alkossak és 
azl tudományos és gyakorlati célra egyaránt felhasználhassam.

Tételem legszebb Ezonyítékai a gyakorlati élet és a tervgazdálkodás nagy
arányban jelentkező igényei az éghajlatkutatás eredményével szemben. Ma, 
amikor a sokéves tervek és általában a tervszerű munka korát éljük, láthatjuk, 
hogy alig van olyan ága az emberi tevékenységnek, amely nem igényelne éghaj
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lati adatokat. A mezőgazdaságban a tájtermelés, az időjárási károk elleni véde
kezés, a növénynemesítés, a növénytelepítés és honosítás, a fásítás, az erdészet, 
százával kérik a legkülönbözőbb éghajlati adatokat. A vízgazdálkodási tervek 
elkészítéséhez, szolgálják azok akár az ármentesítés, a belvízrendezés, az öntö
zés, vagy a csatornaépítés céljait, egyaránt nélkülözhetetlenek az éghajlati 
adatok. Az építkezés, legyen az városi, falusi lakóház, lakótelep, állattartásra 
szolgáló épület, gyár,' magas- vagy mélyépítés, utcarendezés vagy csatornaépítés, 
szintén éghajlati adatokra támaszkodik. Az üdülés és a gyógyítás, a közlekedés 
és a honvédelem hasonlókép igényeli az éghajlati adatokat. Csak néhány terü
letet soroltam fel az éghajlati adatok hasznosításának és tényleges igénybevéte
lének színhelyei közül, de mindezek kellően bizonyítják, hogy a klimatológia 
nem az íróasztal számára termel, a klimatológus nem zárkózik el a gyakorlati 
élet igényei elől, sőt minden munkájával az élet számára, a népgazdaság minden 
ága számára igyekszik olyan eredményeket produkálni, amelyek azoknak a ter
melési ágaknak tervszerű, tehát eredményes működéséhez elengedhetetlenek.

Áttérve a tulajdonképpeni tárgyra, a szabad vízfelszín párolgására, rá kell 
mutatnom, hogy ez is bizonyíték lesz az előbbiekben fejtegetett tételem mel
lett: Az éghajlatkutató nem a múlton rágódik, hanem a jövőnek készíti az ala
pokat. Az éghajlatkutatás a tervszerű, termelés nélkülözhetetlen segítője, a nép
gazdaság terveinek alapja.

A szabad vízfelszín párolgása, mint elég nagy gyakorlati1 jelentőségű éghaj
lati jelenség, komoly érdeklődésünkre tarthat számot. Öntözésre szolgáló kisebb- 
nagyobb tároló medencék, hajózható csatornák fenntartása, meglepetések elke
rülése ezen a téren a száraz periódusokban, költségkímélés a tervezésben, bel
vízrendezés és sok-sok vízgazdálkodási kérdés kívánná meg ennek pontos isme
retét. Nem mondhatjuk, hogy ez a kérdés mostoha gyermeke lett volna a me
teorológiai és éghajlati kutatásnak, hiszen évtizedek óta a fizikusokon kívül 
igazán nagyszámú és köztük nagynevű meteorológus és klimatológus foglalkozott 
ennek a kérdésnek a megoldásával.

Sajnálatos azonban, hogy, amilyen nagy érdeklődés mutatkozott a kérdés 
iránt a kutatókban, eredményeik, amelyek alapján a vízgazdálkodás műszaki 
tervezőjének el kellene indulnia, annyira elütőek egymástól, hogy a problémát 
gyakorlatilag megoldatlannak kell tekintenünk.

Jól tudjuk, hogy a párolgás sebessége a kísérleti és elméleti fizika rég 
ismeretes megállapítása szerint a következő, egymástól itt függetlennek tekin
tendő légköri elemektől függ: A párolgó víz és a környező levegő hőmérséklete, 
a levegő nedvessége, a levegő mozgása, a levegő nyomása, a sugárzás. Képlet
ben felírva:

=  F (tv, te, f, w, b, s)

más, konkrétebb és használatosabb alakban:
ap  _ p
-gt—  C(1 +  at) Vw ( E - | ) ¥

vagy A. Wagner szerint:
a p  _2 _______  p
-JJ- =  10 (I +  Ct) ]/w +  0-3 (E -e )¥

ahol t a hőmérséklet, w a szélseibesség, (E—e) a vízfelülettel közvetlenül érint
kező légréteg telítettségi hiánya, B a normális légnyomás, b az uralkodó lég
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nyomás. Ezzel a képlettel azonban a gyakorlatban nem sokra megyünk, mert
C. az a számállandó, amely 0° hőmérséklet, 1 m/sec sebességű szél, 1 mm-es 
telítettségű hiány és normális nyomás (b —B) mellett a párolgás sebességét 
jelenti, ismeretlen, illetőleg egy olyan éghajlati tényező, amely valószínűleg a 
sugárzási viszonyoktól függ. Ha ugyanis a képletet áttekintjük, azt látjuk, hogy 
a párolgás sebessége lényegében egyenesen arányos a szélsebesség négyzet

gyökével és a páranyomással, míg az 1+a-t, más alakban• 273—j—t,
273 továbbá a

b
tényezők tulajdonkép csak néhány % változást okoznak, ha pozitív hőmérsékletek 
mellett és egymástól nem túlságosan eltérő tengerszínfeletti magasságokban ma
radunk.

A gyakorlati kérdés, amelynek megoldására a képlet nem használható, a kö
vetkező lehet: Meghatározható-e az általában rendelkezésre álló éghajlati adatok
ból (léghőmérséklet, légnedvesség, átlagos szélsebesség, légnyomás) valamely 
hely havonkinti, illetőleg évszakos párolgásösszege a szabadban álló, nyílt víz
felületen? Például egy alföldi víztároló medencének mekkora lehet az átlagos, 
maximális és minimális vízvesztesége párolgás útján összesen egy száraz, forró 
nyáron?

Ilyen formában, ahogyan a képlet előttünk áll, a C tényező ismeretlen volta 
miatt a kérdés megválaszolására nem alkalmas. Éppúgy nem alkalmas, ahogyan 
az általánosan elterjedt és nálunk évtizedek óta használatos, házikóban álló 
Wild-féle párolgásmérők sokévi normálértékel sem adnak erről felvilágosítást. 
A házikóba zárt műszer annyira a mikroklíma hatása alatt áll, hogy különböző 
helyekről szerzett adatai egyáltalában nem is összehasonlíthatók.

A szakirodalomban rendelkezésre álló számos képlet, amely a számállandó 
nagyságát igyekezett kísérleti, gyakorlati és elméleti úton meghatározni, bizony 
jelentékenyen eltér egymástól. Dési Frigyes, aki a magyar meteorológusok közül 
először foglalkozott elméleti és gyakorlati alapon és eredményesen a- szabad víz
felszín párolgásával,' 10 évvel ezelőtt, az Időjárásban ismertette ezeknek a kép
leteknek egy részét. Az adott erre okot, hogy akkor nemrég működött a buda
pesti obszervatóriumban az általa tervezett felállításban a tető alatt elhelye- 
ze1t Wild párolgásmérő. Mikor ő foglalkozott ezzel a kérdéssel, akkor még csak 
két évi anyag állott rendelkezésre az új műszer adataiból. Érdekes tanulmányában 
a kérdésről ennek a kétévi megfigyelésnek az alapján igyekezett következtetése
ket levonni. Cikkében Dési felsorolja az irodalomban található képleteket és pá
rolgás sebességéről: Lássuk ezeket:

Carrier 1918
Himus és Hynchley 

• Kohwer 1931
Lurie és Michailoff 
Mr őse 1937

Dési 1941

Ve =  (17.8+15.2w) (E—e)
1924 Vh =  (31.0+13. w) (E—e) 

V k =  (18.3+11.0 w ) (E— e)
1936 Vl =  (22.0+16.8 w  0.75) (E—e) 

Vm=  (18.0+39.2 w  0.75) (E—e) 
L ( l+ 2 .3 w Q g )

2.3 H 1 }

Az utolsó képlet tőle származik. A megelőző képletek alaptípusa

V =  (a+bw ) (E—e),

ahol a és b számállandók. Dési szerint azonban ezek nem állandók, hanem függ
vények, mégpedig

K
2.3 H

\
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ahol K az 1 cm2-re besugárzott hőenergia kiskalóriákban, H pedig a napfény 
tartama órákban.

A fent idézett képletek gyakorlati értékére jellemző a szereplő számállan
dók eltérő volta, mely egyszeri rátekintésre feltűnő. Ha ugyanis a szélsebessé
get 1-nek vesszük, a képletek eredménye a következő:

Ve = 3 3  (E—e)
Vh= 46-5 (E—e)
Vk= 29*2(E—e)
Vl= 38‘8 (£ —e)
Vm= 57-2(£—e)
Vd =  1'44-jq-(E—e), évi átlagban Vd — 60 (E—e), decemberben 41 (E—e), 

májusban 75 (E—e).

Ez a körülmény indított arra, hogy más utón igyekezzem a feleletet meg
találni arra a kérdésre: Adott léghőmérséklet és adott légnedvesség, valamint 
légnyomás mellett meghatározható-e elsősorban a nyíltan felállított Wild párol
gásmérőből elpárolgó vízréteg magassága. Más szavakkal: Az általánosan mért 
és nyilvántartott éghajlati elemek normálértékeiből megkapható-e a párolgás leg
alább megközelítő normálisa, amely gyakorlati felhasználásra alkalmas.

Ezért a korrelációszámításhoz folyamodtam és a budapesti obszervatórium
ban 70 hónapon át működő (1938 dec.—1944 szept.) nyílt párolgásmérőben 
tényleg észlelt párolgásadatok és az illető hónapok hőmérséklete, relatív nedves
sége és közepes légköri telítettségi hiánya, továbbá szélsebessége között keres
tem a kapcsolatot. Minthogy a korrelációs tényezők olyan szoros összefüggést 
mutattak, bátorságot kaptam arra, hogy a léghőmérséklet, légnedvesség, (még
pedig a relatív nedvesség), továbbá a (légköri!) telítettségi hiány adatai alapján 
megállapítsam a nyílt Wild-műszerről elpárolgó vízmennyiség vonatkozási 
egyenletét.

Még 1944 végén végzett számításaim eredményei röviden a következők.

p t f E-e w -t
Xi *2 *3 x , x 5 -tel jelölöm

és az egymásközt megállapított korrelációs tényezőket az X-ek indexei szerint
r.jk-val, akkor

r i2 1*13 ri4
és 0.93 —0.87 0.95 0.30
és 0.01 0.03 0.01 0.07 tényezők valószínű hibái.

Ezek a korrelációs tényezők r 15 kivételével olyan biztatók voltak, hogy habozás 
nélkül felállítottam az ismert módszerek alapján az elemek között a következő 
vonatkozási egyenletet:

AXx =  2-26 AX3— 1-52 AXs+ 2-36  AX 4 

Hozzátartozó normálértékek: Xx= 6 0 m m , X 2=  104°, X 3— 70%, X 4=  3 7  mm.

Egyedül a szélsebesség tényezője és annak valószínű hibája mutatta, hogy 
a toronyban regisztrált szélsebesség havi középértékei és a kerti párolgás havi 
összegei között nincs túlszoros kapcsolat. Ez érthető, ezert arra az álláspontra 
helyezkedtem, hogy a szelet kikapcsolom és csak a többi elemek alapján foly
tatom a vizsgálatot. A szélsebesség tekintetbevételére azonban még rátérek.

'  2*
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Ezekután kiszámítottam a vonatkozási egyenlettel minden hónapra az 1938 
dec.—1944 szept. időszakban a párolgás nagyságát. A 6 évi középértékek követ
kezők voltak:

B u d a p e s t

Észlelt párolgásadatok, 1938 december—1944 szeptember, 70 hónap:

I. II. III. IV. V. VI. VII. VIII. IX. X. XI. XII. Év
13 25 46 80 85 95 117 108 75 44 28 19 733

Számított adatok:
11 24 47 80 83 97 108 109 86 58 30 18 751

Egy korreláció értékét azonban nem arra a számsorra való alkalmazása
adja meg, amelyből készült, hanem kipróbálása egy másik számsoron, illetve az 
eredeti számsor folytatásán. Ezért elsősorban a budapestin kívül az országban 
akkor egyetlen más helyen, Ögyallán működő nyilt párolgásmérő 56 havi ada
taira alkalmaztam képletemet, a következő eredménnyel. (Normálérték: A x ^  
71 mm, X.Á=  9*3°, X3= 7 6 % , X 4=  2-8 mm)

ö  gy  a 11 a
Észlelt párolgási adatok 1940 január—1944 augusztus, 56 hónap

15 22 58 
Számított adatok

96 103 103 116 126 99 59 27 18 842 mm

23 31 60 87 93 101 106 111 99 72 41 29 853 mm
Őszintén szólva, mondhatom, hogy teljes mértékben meg voltam az ered

ménnyel elégedve. Már egy 60%-os korrelációs tényezőt is meg kell becsülni, 
ilyen megegyezést pedig, amilyen itt a számított és észlelt értékek közt mutat
kozott, ritkán lehet találni. Azóta újabb anyag gyűlt össze a budapesti obszerva
tóriumban (az ógyallairó! nincs tudomásunk), most erre a 49 hónapra is, ösz- 
szesen 119 havi anyagra alkalmaztam a képletet.

B u d a p e s t
Észlelt párolgás adatok 1938 december—1949 március

15 27 51 87 95 109 128 124 85 45 25 16 807 mm

Számított 
15 27

adatok:
53 86 92 102 111 116 94 59 28 19 802 mm

De nemcsak a 10 évi átlagban találtam meg az aránylag szép megegyezést, ha
nem az egyes hónapokban is, nagyon kevés kivételtől eltekintve, amelynek meg 
tudtam adni a természetes magyarázatát.

Az átlagokban szembeszökő eltérés az észlelt és a számított adatok között 
júliusban és októberben van. Mi a magyarázat? A szél, amelyet látszólag teljesen 
elhanyagoltam. Azért mondom, hogy látszólag, mert hiszen a korrelációs kap
csolatban a tényleges szélhatás nyilvánvalóan benne van, de a kerti szél hatása, 
nem a toronyi szélé.

Amíg tehát egyrészt nem tekinthetem irányadónak a toronyban észlelt szél- 
sebesség havi középértékeit a kerti párolgásra, tudomásul kell vennem, hogy a 
szélsebesség évi változása, illetőleg egyes hónapok szélsőséges, kiugró szélviszo
nyai a kertben is érvényesülnek és a párolgásban is mutatkoznak. Ezért kiszá
mítottam a szélviszonyok jellemző 10 évi átlagait. Nem elégedhettem meg a szél- 
sebesség havi közepeivel, amelyek a két említett hónapban a következők:



277

Átlagos havi érték Július Október
2.1 m/sec 2.3 m/sec 1.7 m/sec

Ezenkívül a viharos napok átlagos számát is meg kellett állapítanom, amely 
5 nap 7 nap 2 nap

(évi max. évi min.) továbbá a napi legnagyobb széllökés középértékét
10.0 m/sec 11.5 m/sec 8.1 m/sec

(évi max. és évi min.) Végül az észlelt szélcsendek átlagszámait 
21 eset 18 eset 31 eset

(utóbbi az évi maximum!)
is megállapítottam. Nyilvánvaló, hogy a vizsgálatban szereplő években a júliusok 
az átlagnál szelesebbek, az októberek az átlagnál jóval szélcsendesebbek voltak. 
Nyilvánvalóan a kertben is, nemcsak a toronyban. A széladat elhagyása a kép
letből tehát itt bosszulta meg magát, de egyúttal itt kapunk magyarázatot az 
észlelt és számított adatok eltérésére. Még egy másik körülmény is emellett 
bizonyít, mégpedig a kerti mikroklíma bizonyos megváltozása. Az ostrom előtt 
az Intézet növényeket kedvelő akkori igazgatósága nem fogadta el azt a javas
latomat, hogy a kertet a szabad légjárás érdekében szabadítsuk még a sűrű 
vadszőlővel átszőtt orgonabokroktól. Azóta ez a bokrok megritkításával már némi 
megközelítést nyert és a légjárás lenn is szabadabb lett. Tehát amíg a képlet 
kiszámításának alapjául szolgáló adatokban az akkori zártabb, szélcsendesebb 
felállítás tükröződik vissza, a szeles hónapokban most a lenn is jobban érvé
nyesülő szél miatt a párolgás ténylegesen észlelt adatai valamivel nagyobbak 
a számítottaknál. <

A szélhatásnak a fentiek szerinti elhanyagolása természetesen csökkenti a 
képlet értékét. Vizsgálatom azonban csak első kísérlet kívánt lenni ilyen irány
ban és remélhető, hogyha az Intézet az ötéves terv végrehajtása során hozzá
jut a megfelelő műszerkészlethez, akkor a vidéken, teljesen szabad helyen fel
állítható nyilt párolgásmérők adatai alapján már a szélhatást is teljes mérték
ben figyelembevevő új vonatkozási egyenlet számítható ezzel a módszerrel.

Összefoglalás: A közölt vonatkozási egyenlet alkalmas arra, hogy a számos 
helyről rendelkezésre álló hőmérsékleti és nedvességi sokévi átlagokból a sza
bad vízfelszín elpárolgásának átlagadatai meghatározhatók legyenek anélkül, 
hogy ott párolgásmérés történt volna.

Dr. Bacsó Nándor

Az 1935. február hó 9-i féli hó’ ihír
A' auj meflvéfxn. Emlékezetes téli szél
vihar száguldott végig a megyén 1935. 
február 9-én. Alsófügödi Meteorológiai 
Állomásunk reggel 9, délben 7, este 
ugyancsak 9-es és másnap reggel szin
tén 9-es szélerősséget jegyzett. A hő- 
mérsékleti abszolút maximum —14-0, a 
minimum : —15-0° C-t ért el. Sajnos, 
ekkor még megyei adatgyűjtést nem vé
geztünk és csak Polacsek Gábor áll. 
gazdasági felügyelőnek állomásunkhoz 
intézett leveléből lehet képet alkotni a 
vihar mérvéről. Nevezett vetőmagburgo
nyáért szekéren Rásonyból Cekeházára 
utazott. E két község egymástól 29 km- 
nyire van. Február 9-én reggel még 
napfényes idő volt, hó csak itt-ott, a

mélyebb fekvésű árkokban volt földdel 
szennyezetten látható. Gibárt n át indult 
visszafelé Cekeházáról Rásony felé. En- 
csen már egészen sötétedni kezdett, a 
Kassa—budapesti országúira térve, ko
romsötétség lett, az u tat sem lehetett 
látni. A vihar eszeveszetten zúgott, tom
bolt, megeredt a hó, valósággal zuhogott. 
A lovak nem mertek menni, a szekérről 
le kelletett szállni s a lovakat vezetni 
kellett lépésről-lépésre s a kisebb h da- 
kat ki kellett tapogatni. A vihar Alsó- 
fügödön is*sok kárt okozott, többek kö
zött a Bársonyos folyó partján egy 120 
éves, 90 cm átmérőjű fűzfát derékban 
tört ketté.

Dr. Thóbiás Gyula
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Különleges időjárási helyzet hazánkban 
1950. szeptember 16-án

Érdekes időjárási helyzet alakult ki hazánkban f. évi szeptember hó 16-án. 
amely a maga szeszélyességével, éles ellentéteivel, ha nem is példa nélkül álló, 
de annyira ritkán előforduló, hogy érdemes róla ihegemlékezni.

E napon ugyanis a Kárpát-medence felett két, igen eltérő tulajdonságú 
légtömeg találkozott. Az egyik légtömeg az Atlanti-óceánról származott, a Brit- 
szigeteken és Franciaországon át tört be Közép-Európába és szeptember 16-ára 
virradó éjtszakán érte el hazánk nyugati határvidékét. Eddig mozgása igen 
gyors volt, 24 óra alatt kb. 1100—1200 km-t tett meg. Hazánkat ekkor még

■A HŐMÉRSÉKLET MENETE 3 ÁLLOMÁSON

1. ábra.

meleg levegő borította és az uralkodó déli, délnyugati széllel az Adria felől újabb 
meleg, szubtrópusi levegő volt előnyomulóban. 15-én országszerte 30—32 fokos 
csúcsértékeket mértek. De nemcsak hazánkban volt ilyen, az átlagos értéket 
jóval meghaladó meleg, hanem a környező országokban is. A Szczecin—Hanno
ver—München—Marseille vonaltól keletre egészen a Bug és a Dnyeszter folyá
sáig 25 fokig emelkedett a hőmérséklet. A hideg levegő frontja e napon reggel 
7 órakor (középeurópai idő szerint) még a Cordoba—Barcelona—Bruxelles— 
Oslo—Haparanda vonalon állott, sőt a Bruxelles—Oslo közötti szakaszán az 
Észak-Franciaország felett kialakult hullámciklon hatására még visszafelé, 
északnyugati irányban látszott mozogni. A hullámciklon azonban igen gyorsan 
haladt észak-északkeleti irányban és mögötte a hideg levegő hirtelen előretört 
Franciaországon át. 19 órára már elérte a Cseh-medencét. A front déli szakasza 
lassabban haladt, mert az Alpok feltartották. A Pó-síkságon pedig a fronton 
egy hullámciklon alakult ki, amely fokozatosan kimélyülve folytatta útját keleti
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Irányban. Meg kell emlékezni kiegészítésképen arról a magasnyomású léghal
mazról, amely a Szovjetunió déli vidékei felett, a Fekete-tengertől északra helyez
kedett el. Ennek az áramrendszere is segítette a meleg, szubtrópusi légtömegek 
előnyom ulását hazánkon át északi, északkeleti irányban.

Ilyen volt az időjárási helyzet Európában szeptember 16-án 1 óra tájban, 
amikor is megkezdődött a hűvös levegő beáramlása hazánkba. A hűvös levegő 
nyugat felől közeledett és zömével a Duna völgyében a dévényi kapun át tört be. 
Gyors ütemben elárasztotta a Dunántúlt, 4 óra tájban frontja kb. az Esztergom — 
Székesfehérvár—Gyékényes vonalig jutott előre. Mozgása azonban lelassult, 
ahogy a Pó-síkságon kialakult másodlagos ciklon egyre jobban közeledett hazánk 
felé. A következő három óra alatt lényegében csak a Duna vonalát érte el. 
A Dunántúlon ekkor már kisebb megszakításokkal csaknem mindenütt szakadt 
az eső. A hőmérséklet az éjféli 20 fok körüli értékekről legtöbb helyen 15 fok 
alá szállt és a nap folyamán már nem is emelkedett magasabbra. (Lásd az 1. 
ábrán Szombathely hőmérsékleti görbéjét.) A szél az eddigi délkeleti, déli irány
ból északnyugati, északira fordult át ugrásszerűen és helyenként megélénkült. 
A keleti megyékben még lényeges változás az előző napi helyzethez képest nem 
volt. Jobbára déli irányú széllel a napi menetnek megfelelően alakult a hőmér
séklet : kb. 6 óráig csökkent, majd emelkedni kezdett. A változás csupán annyi 
▼olt, hogy a hideg levegő frontján, mint főfronton erre merőleges »oldalfront« 
szaladt végig délről északnak. Ez a front legtöbb helyen kis felhőzetnövekedést 
okozott, Debrecen környékén azonban gyorsan vonuló zivatart is k iváltott. 
A nap folyamán meg egy ilyen mellékfront jelentkezett, amelynek hatása az 
előbbit jóval felülmúlta.

A hideg levegő frontja 7 óra után megtorpant, amint az északolaszországi 
hullámciklon elérte hazánk déli határát. A front keleti irányú mozgása meg
akadt, sőt egy időre »retrográddá« vált, azaz nyugat felé visszatolódott. Tolna 
és Baranya megye ismét a meleg levegő uralma alá került. Amikor a hullámciklon 
középpontja bejutott a Duna—Tisza Közére (14 óra tájban), a hideg levegő 
újból előretört az előbb em lített két megyén át. A front ingadozása jól látszik 
Pécs hőmérsékleti görbéjén (lásd 1. ábrán), amelyen megfigyelhetjük, hogy  
9 óra tájban kisebb hőmérsékleti visszaesés következett be (a front első átvonu
lása), majd újból m elegedett az idő (visszatért a front), 11 óra után pedig meg
kezdődött a végleges lehűlés (harmadszor is átvonult a front).

14 óra tájban csúcsosodott ki az ellentét az ország nyugati és keleti fele 
között. Ezt az érdekes helyzetet szépen mutatja ennek az időpontnak szinoptikus 
térképe (2. ábra). Láthatjuk, hogy a hullámciklon középpontja Kecskemét 
körül helyezkedett el. A légnyomás itt  1003 mb-ig süllyedt. A front majd
nem középen szelte ketté a Duna—Tisza Közét. Az északi szakasza melegfront 
jellegű volt, a déli rész mint hidegfront tört előre. A nyugati országrészeken 
északi, északnyugati szél fújt, a hőmérséklet csak 10 — 14 fok (a front közelében 
ugyan még 17 — 18 fokot is találunk), sokfelé esett az eső, a déli megyékben 
zivatarok voltak. Keleten ebben az időben érte el csúcspontját a meleg. Á lta
lában 30—32 fokot mértek (ugyanekkor Sopronban csak 10 fo k o t! 23 foknyi 
hőmérsékletkülönbség aránylag kis távolságon belül). Sirokkószerű élénk, helyen
ként erős, fülledt déli, délnyugati szél fújt. (A szélirány-különbség eléri a 180 
fo k o t!) Az égbolt csak részben volt fedve, eső még nem volt, helyette por- és 
homokviharokat észleltek. Ebben az időpontban egy újabb keresztfront indult 
délről északnak, amely főleg a Tisza mentén por- és homokviharokat okozott. 
Ezeknek a viharoknak az útja jól követhető a jelentésekből. A kiskunmajsai 
jelentés így hangzik : »14 órakor délnyugati irányból rendkívül erős forgószél
szerű porfelhővihar vonult át községünkön északkeleti irány felé. A levegő 
pillanatokra teljesen elsötétedett. Az orkánszerű jelenség rendkívül gyorsan
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közeledett és távolodott, közben régi, vastag fákat tövestől kiemelt, háztető
cserepeket kiemelt, épülő falakat ledöntött, szalmakazlakat elvitt, gyermekeket 
több méterre elsodort. A levegő délelőtt rendkívül száraz, forró, tikkasztó vo lt, 
szél is egész délelőtt fújt.« Makón 15 órakor, Tarnaszentmiklóson, a kisőrvetői 
őrháznál (Szarvas közelében) 16 órakor, Gyomán és Kompolton 16 óra 20 perc
kor, Verpeléten és Karcagon 17 óra 30 perckor, Alsófügödön 18 óra 10 perckor 
tört ki a porvihar ; Gyöngyöspatán a port és homokot toronymagasságig emelte, 
Tarnaszentmiklóson kb. yz óráig semmit sem lehetett látni. A porvihar átvonu
lását még Körtvélyesről és Szolnokról is jelezték.

A hullámciklon elvonulása után a hideg levegő egyre gyorsabb ütemben 
elárasztotta az ország keleti vidékeit is, mégpedig délnyugat-északkeleti irányban 
haladva. 16 óra tájban haladt át a front Szegeden és Szolnokon, 19 óra tájban 
Békéscsabán, éjfél után Debrecenen és csak a hajnali órákban Miskolcon. Az 
északkeleti megyék voltak legtovább a meleg levegő uralma alatt. Minthogy

a front ide az éjszakai órákban érkezett meg, a hőmérséklet alakulását csak 
kevésbbé zavarta meg. (Lásd az 1. ábrán Debrecen hőmérsékleti görbéjét.)

Nagyon érdekes még ennek a napnak a csapadékeloszlása is. Már az előbb 
elmondottakból kiviláglik, hogy itt is nagy eltéréseket kell találnunk. Való
ban így is van. (3. ábra.) Az északkeleti megyékben 17-én reggelig is csak egy-két 
csapadék-»nyomot« észleltek. A Duna—Tisza Közén és a Tiszántúl déli felében is 
csak 20 mm-ig terjedt a csadadékmennyiség. A Dunántúl nagyrésze ezzel szemben 
50, a Bakony pedig 80 mm-nél is több esőt kapott. Magyarpolányból 105-9 mm-t 
jelentettek, vagyis ott minden négyzetméternyi területre több, mint egy hekto
liter víz zúdult le. Minthogy Túrkeve szeptember havi összes csapadékmennyi
sége csak 12 mm volt, Magyarpolányban egy nap alatt csaknem kilencszer annyi 
esett, mint Túrkevén egy egész hónap a la t t ! Kiadós mennyiséget jelentett még 
Farkasgyepű (96-2), Bakonybél (88-0), Zalatárnok (83‘7), Vinyesándormajor 
(82T), Nyirád (82'0), Városlőd (79'0 mm).

A hidegfront elvonulása után nyugatról még újabb frontok érkeztek s így 
egy-két napig még változékony jellegű, csapadékos időjárásban volt részünk.

Dr. Ozorai Zoltán

/  4
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Fenológiai időpontok helyes megítélése

Agrometeorológiai észlelőinknek komoly fejtörést okozhat bizonyos növény- 
fejlődési állapotoknak helyes megítélése. Különösen akkor, ha nem egyes növé
nyekről van szó, mint például a vadontermő növények, vagy a gyümölcsfák, 
hanem sok növényen, például egy kukoricatábla egész állományán kell végezni 
a megfigyelést.

Legkönnyebb a dolgunk a vadontermő lágyszárú növényekkel kapcsolatban. 
Itt feltűnő és határozott fejlődési jelenségeket kell megfigyelnünk, mint például 
az első virág kinyílása. Agrometeorológiai sürgönyzési útmutatásunkban ugyanis 
az alatt, hogy »a virágzás megkezdődött«, valóban azt értjük, hogy az illető 
vadontermő növény megszokott lelőhelyén — amely mikroklimatikus szempont
ból a tájnak legjobban megfelel — az első virágját kibontotta. Ezt a napot jelent
jük a jelenség napjaként.

Nehezebb már a helyzetünk akkor, amikor olyan jelenséget kell időben 
lerögzítenünk, amely nem annyira szembetűnő módon, egyszerre, hanem fokoza
tosan, folyamatosan következik be. Ilyen jelenségek például a megfigyelés alatt 
álló vadontermő fa lombosodása, vagy lombhullása, vagy például egy gyümölcsfán 
a rügyek széttolódása, vagy a gyümölcsök érésének kezdete. Erre vonatkozóan 
utalok az Időjárás 1950. évi május-júniusi számában megjelent agrometeorológiai 
cikkeinkre. Természetesen itt is egy napra rögzítjük a jelenséget, arra a napra, 
amikor a megfigyelt állapot legjobban megfelel az említett cikkekben foglaltaknak.

Egészen más a helyzet a mezőgazdasági növényeinknél, ahol nem egy, hanem 
egyszerre sok növényt figyelünk meg és a megfigyelt jelenség bekövetkezésének 
időpontját az egész állományra kell vonatkoztatnunk. Sok körülmény játszik szere
pet például már a kelésnél is. A vetőmag, a legnagyobb gondosság ellenére is, 
szennyezett lehet más fajtájú vetőmaggal. Ilyen esetben az egyik fajta hamarabb 
kel ki, mint a másik. De ezenkívül még számos más körülmény is jöhet közbe 
(szegélyhatás, kártevők, a trágyázás egyenlőtlensége, kitettség stb.), melynek 
következtében az egyes növények fejlődésükben egymáshoz képest eltolódnak. 
Ilyenkor természetesen roppant nehéz megállapítani, hogy valóban megkezdődött-e 
már például a búzánál a bokrosodás vagy a kukoricánál a hímvirágok porhullatása 
vagy a szőlőnél a bogyók üvegesedése stb. Ha csak néhány növényen mutatkozik 
a jelenség, akkor nem vonatkoztathatjuk az egész állományra. Ha pedig megvárjuk 
azt az időpontot, amikor a jelenség már az egész táblára kiterjedt, akkor már 
minden valószínűség szerint túlhaladtunk azon az időponton, amelyet a jelenség 
megkezdődése napjaként kellett volna feltüntetnünk. Éppen azért megállapodtunk 
abban, hogy mindazon esetekben, amikor valamely jelenség megkezdődését egy 
egész állományra (például egy búzatáblára) kell vonatkoztatnunk, ahol természet
szerűen az egyes növények fejlődésükben egymástól eltérhetnek, ott azt a napot 
jegyezzük fel a jelenség megkezdődésének napjaként, amikor a jelenség az egész 
állománynak mintegy a 10%-án mutatkozik.

Ha észlelőink nem ezen megállapodás szerint jegyzik fel a jelenségek meg
kezdődésének idejét, hanem egyéni meggondolások alapján állapítják meg azt, 
akkor egymás között össze nem hasonlítható, sőt a valóságnak meg nem felelő 
adatokat kapunk. ,

Agrometeorológiai állomáshálózatunknak célja ugyanis éppen az, hogy 
egymással országos viszonylatban is jól összehasonlítható adatok birtokába 
jussunk, amelyek a valóságnak legjobban megfelelnek. Ha ezek a feltételek nem 
teljesülnek, akkor adataink a további kutatás szempontjából majdnem teljesen 
értéktelenné válnak. Természetesen a jelenségnek az állomány 10%-án való
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bekövetkezése, mint a jelenség megkezdődésének ideje, még mindig nem zárja 
ki egészen az egyéni megítélésből eredő kisebb eltéréseket.

Mint már az eddigiekből is kitűnt, a fejlődési jelenségek megfigyelésénél 
elengedhetetlen a dátumszerű pontos feljegyzés. Ugyanakkor nem szabad megtör
ténnie annak, hogy az egyes fejlődési jelenségek — talán éppen megfigyelési nehéz
ségek miatt — az észlelésből kimaradjanak. A növények fejlődésében mutatkozó 
szakaszok megállapításánál ugyanis éppen ezek a fejlődési jelenségek képezik 
a határokat, választják el egymástól az egyes szakaszokat. Ha tehát egyes megfi
gyeléseket kihagyunk, nem jegyzünk fel, akkor ezek a hiányok rendkívül megnehe
zítik a szakaszokra vonatkozó kutatásainkat. Külön felhívjuk észlelőink figyele
mét arra, hogy minden egyes — az agrometeorológiai sürgönyzési útmutatásban 
— előírt jelenséget pontosan jegyezzenek fel, és mind a táviratban, mind pedig a 
havijelentésben közöljenek.

Ugyancsak nehézséget okozhat az egyes jelenségek időpontjának meghatá
rozásánál az is, hogy a jelenség csak a nap bizonyos szakaiban figyelhető meg. 
Nagy gyakorlat szükséges ahhoz, hogy például a kalászosok virágzását pontosan 
megfigyeljük. A búza általában reggel 4—7 óra között virít, legintenzívebben 
15—16° hőmérsékleten. A virágzás általában délután 5 óráig tart, ezután már csak 
szórványosan virágzik. Hűvös, esős időben a virágzás néhány órával eltolódhat. 
A rozs szintén a reggeli órákban, 7 —9 óra között, 12 — 14° hőmérsékleten van 
virágzása teljében. Ha tehát olyan jelenség megfigyeléséről van szó, amely csak 
a nap bizonyos szakaiban jelentkezik feltűnő módon, akkor különös gonddal 
ügyeljünk arra, hogy a jelenség bekövetkezését megfelelő időben figyeljük.

Tudományos munkánk érdekében — melynek célja mezőgazdaságunk 
termelékenységének fokozása, a korszerű tájtermelés megvalósítása — észlelőink
től is pontos adatközlést kívánunk, hogy az előttünk álló nagy és nehéz feladatokat 
végre tudjuk hajtani. , Szilágyi Tibor

Érdekes növényklima- és mikroklíma- 
megfigyelés a Kolozsvár melletti Pányiki 
szorosban. Ifj. dr. Xántus János buzgó 
munkatársunk egy romániai magyar- 
nyelvű turista brosúrában ismerteti a 

. Kolozsvárhoz közel lévő Pányiki szo
rost, amely a Kalotaszeg kapujában 
fekszik. Érdekes leírásában kiemeli a 
szoros különleges növényklimáját és 
mikroklímáját, amelyet következő sza
vakkal ecsetel:

*. . .Nem csupán a tájképi szépségek 
lepnek meg itt bennünket. Az első 
ámulatból magunkhoz térve észrevesz- 
szük, hogy tudományos szempontból is 
rendkívüli jelenséggel állunk szemben. 
A völgy ugyanis csupán 500—570 méter
rel fekszik a tengerszint fölött, tehát 
»előírás« szerint itt tölgyesnek, illetőleg 
bükkösnek kellene lennie, nem pedig 
olyan sűrű fenyvesnek, melynek párját 
legfeljebb Biharország szurdokaiban ta
láljuk meg.

Meglepetésünk még inkább fokozódik, 
mikor a völgyből a tető felé kapaszkodva, 
magunk mögött hagyjuk a fenyvest s 
nyírekkel vegyes bükkösbe érünk, majd 
ezen áthaladva, a tetőn, mintegy 700— 
800 méter tengerszint fölötti magas
ságban, szép tölgycsoportok fogadnak.

Körülöttük nyáron aranyló búzatáb
lák hullámzanak.

Az erdőövezeteknek ilyen fordított 
tagozódása arra mutat, hogy a szoros 
»környezet-éghajlata« (szaknyelven mik
roklímája) sokkal zordabb, mint a 
tetőé.

Valószínű, hogy a Lonka-patak völ
gyét ú. n. fagyzugnak tekinthetjük. 
A nehezebb hideg levegő állandóan meg
üli a szűk sziklaszurdokokat, melyek
ben a csökkent napsugárzás is hozzá
járul az éghajlat hűvössé tételéhez.«

A rendkívüli érdekes megfigyeléshez 
a magunk részéről csak azt tesszük hozzá, 
hogy a különleges növényzeti inverzió 
kialakulásé bez nézetünk s; érint n m 
szükséges állandóan fi nnéllnia a mélye- 
désb n a hicn g levegő felhalmozódé sá- 
nak, hanem nyilv n az is elegendő, hogy 
a csendes, derült sugárzási időjárási, 
helyzetekben következik be a hic’eg le ve- 
gőnek a nagymértékű f lhalmozódésa. 
A magunk részéről az u*6bbi lehi t őséret 
tartjuk valószínűbbnek, mert nem 1 udjuk 
feltételezni, hogy szeles, felhős, esős slb. 
napokon is mindig fennálljon olyan mér
tékű hőmérsékleti különbség.

Dr. A. L.
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AZ E L MÚ L T  I D Ő J Á R Á S

Frontátvonulási jegyzék Budapestről
195*1. július 1—auyuszius 31.

Diary of frontal passages, Budapest, July— August, 1950.
(A táblázat beosztásának és a használt kifejezéseknek a részletes ismertetése 

megjelent az Időjárás 1948. április—júniusi füzetében, 68—70. old.)
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A frontátvonulás fontosabb meteorológiai jelenségei

Some outstanding characteristical phenomena of the 
frontal passage

J Ü L I  U S

1 14 B 1 Száraz szélbetörés 13 m/mp
2 21 B 0 Kis szélrohamok 5 m/mp
3 4 B 0 Kis szélrohamok
3 9 B 1 Záporeső 0-5 mm
3 12 F 0 Felhőátvonulás
4 12 B 0 Szélrohamok
5 22 B 1 v Szélrohamok és villogás
6 1 B 2 Zivatar 0-8 mm
6 16 B 1 Porvihar és cumulonimbus felhők .
6 21 B 1 Kis záporeső, villogás. Szél 15 m/mp
7 0 B 2 Zivatar 0-8 mm
7 15 F 1 Erős praefront. borulás
7 16 B 2 Zivatar 0-2 mm
7 18 B 2 Zivatar 1-8 mm
7 22 B 1 Záporeső 1-1 mm
8 14 B 1 Kis záporeső

11 1 B 1 Szélrohamok 9 m/mp, erős lehűlés
12 5 B 0 Szélrohamok, felhőátvonulás
12 13 B 1 Kis záporeső, erős légnyomásnyugtalanság
13 3 F 1 Kevés praefront. eső
13 10 B 1 Kis záporeső
15 7 B 1 Záporeső 2-0 mm, erős légnyomásnyugtalanság
15 12 B 2 Záporeső 7-0 mm, erős légnyomásnyugtalanság
15 16 B 1 Záporeső 7-2 mm
16 6 B 1 Záporeső 0-5 mm
16 16 B 0 Kis záporeső
18 19 B 0 Felhőátvonulás
20 21 B 0 Felhőátvonulás
23 23 B 2 Záporeső 2-6 mm, szélvihar 17 m/mp
24 3 B 1 Záporeső 1-2 mm
24 9 B 1 Záporeső 0-1 mm
26 15 B 0 Felhőátvonulás
29 19 B 0 Kis záporeső és szélrohamok
30 0 B 0 Felhőátvonulás és szélrohamok 9 m/mp
31 18 F 0

l

Felhő átvonulás

1 . V

\
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A frontátvonulás fontosabb meteorológiai jelenségei

Some outstanding character isti cal phenomena 
of the frontal passage

•K

1 16 B 0

A U G U S Z T U S  

Kis szélélénkülés, felhőátvonulás
2 20 B 2 Zivatar 0-8 mm, szél 16 m/mp, légnyomás-
2 23 B 2 Zivatar 4-6 mm [nyugtalanság
3 0 B 2 Zivatar 1-3 mm, szél 16 m/mp, légnyomás-
3 6 B 1 Záporeső 0-1 mm [nyugtalanság
3 8 B 2 Zivatar 6-9 mm
3 14 B 1 Kis záporeső
3 19 B 2 Záporeső 0-3 mm, erős légnyomásnyugtalanság
4 17 B 0 Cumulonimbus-átvonulás és szélélénkülés
5 10 Fel 2 Praefront. eső 54 mm
5 17 B 1 Záporeső 0-2 mm
6 5 B 2 Szélvihar 18 m/mp
7 2 B 1 Felhőátvonulás, szélrohamok 10 m/mp
9 12 Fel 0 Felhőátvonulás
9 22 B 0 Felhőátvonulás

10 19 B 0 Felhőátvonulás
12 9 B 0 Felhőátvonulás
13 10 Fel 0 Felhőátvonulás
14 20 B 0 Felhőátvonulás
15 14 B 0 Kis záporeső
16 1 Fel 1 Praefront. eső 0-2 mm
16 3 B 2 Zivatar 1-3 mm
16 19 B 1 Közeli zivatar
17 13 B 2 Közeli zivatar
17 17 B 2 Közeli zivatar
18 13 Fel 1 12 órától kevés praefront. eső
18 14 B 1 Záporeső 0-1 mm
19 5 B 0 Felhőátvonulás, szélélénkülés
19 10 B 1 Záporeső' 0-1 mm
19 13 B 0 Kis záporeső
20 13 B 1 Kis záporeső
20 17 B 1 Közeli zivatar 1
21 7 B 0 Felhőátvonulás
25 17 B 0 Szélélénkülés
26 21 B 1 Kis záporeső, erős légnyomásnyugtalanság,

29 9 B 0
szél 12 m/mp

Felhőátvonulás, szélrohamok 8 m/mp
29 20 B 1 Kis záporeső, max. szélsebesség 13 m/mp
30 4 B . 1 Kis záporeső, nagy légnyomásnyugtalanság
31 0 B 0 Felhőátvonulás és szélélénkülés
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Légtömegnaptár
Budapest, 1950. július—augusztus — Air mass diary

A légtömeg megnevezése 

Air mass

Mikor 
érkezett 

Nap Óra

From
Day Hour

Mikor 
vonult el 

Nap Óra

Until
Day Hour

Tartós
sága, óra

Duration,
hours

A következő lég
tömegtől elválasztó 

. határfelület
Boundary surface {CF 
cold front, WF warm 
front, S subsidence)

J U L I U S
Szubtrópusi tw (VI.28. 5) 1 . 14 14 Betörési front CF
Tengeri mérsékelt mM 1 . 14 2 . 7 17 Lesiklófelület S
Szubtrópusi tw 2 . 7 6 . 16 105 Betörési front CF
Tengeri mérsékelt mM 6 . 16 8 . 14 46 » » CF
Tengeri hideg mC 8 . 14 9. 23 33 Lesiklófelület S
Szárazföldi meleg cW 9. 23 11 . 1 26 Betörési front CF
Tengeri mérsékelt mM 11 . 1 12 . 5 28 » » CF
Teng ri h;deg mC 1 2 . 5 13. 6 25 F. lsiklásifront WF
Teneeri mérsékelt mM 13. 6 13. 10 4 B törési front CF
Tengeri hideg * mC 13. 10 14. 19 33 Lesiklófelület S
Szárazföldi mérsékelt cM 14. 19 15. 7 42 Betörési front CF
Tengeri hideg mC 15. 7 26. 7 264 Lesiklófelület S
Szárazföldi mérsékcIt cM 26. 7 26. 15 8 Betörési front CF
Tengeri mérsékelt mM 26. 15 27. 19 28 » » CF
Tengeri hideg mC 27. 19 28. 22 27 Lesiklófelület S
Szubtrópusi tw 28. 22 29. 19 21 Betörési front CF
Tengeri mérsékelt mM 29. 19 (vai.2 . 20) 53 —

A U G U S Z T U S
Tengeri mérsékelt mM (VII.29. 19) 2 . 20 44 Betörési front CF
Tengeri hideg mC 2 . 20 5. 10 62 Felsikiási front WF
Tengeri mérsékelt mM 5. 10 6 . 5 19 Betörési front CF
Tengeri hideg mC 6 . 5 9. 12 79 Felsikiási front WF
Szárazföldi mérséklet cM 9. 12 12 . 16 76' Lesiklófelület S
Tengeri mérsékelt mM 12 . 16 13. 10 18 Felsiklási front WF
Szubtrópusi tw 13. 10 15. 14 52 Betörési front CF
Tengeri hideg mC 15. 14 16. 1 11 Felsiklási front WF
Szubtrópusi tw 16. 1 18. 13 60 Betörési front CF
Tengeri hideg mC 18. 13 2 2 . 0 83 Lesiklófelület* S
Szárazföldi mérsékelt cM 2 2 . 0 28. 12 156 » S
Szubtrópusi tw 28. 12 29. 20 32 Betörési front CF
Tengeri mérsékelt mM 29. . 20 ( X. l. 9) 52 —

Az egyes levegőfajták jelenlétének tartama órákban. (Total duration of the presence
of the different air masses, hours)

Július Augusztus
July August

Óra 0110 * Óra %
Sarkvidéki hideg aC — — — —
Szárazföldi hideg cC — — — — ■
Tengeri.hideg mC 382 51 235 31
Tengeri mérsékelt mM 176 23 289 39
Tengeri meleg mW — — — —
Szárazföldi mérsékelt cM 20 3 76 10
Szárazföldi meleg cW 26 4 — —
Szubtrópusi tw 140 19 144 2 0
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Magyarország időjárása 1950. július és augusztus havában
J ú liu s b a n  az átlagnál melegebb idő

járás uralkodott, igen szeszélyes csapa
dékeloszlással.

A havi középhőmérséklet 22-5° és 
25-5° között váltakozó értékei igen jelen
tékeny, 2—3° többletet mutatnak a 
sokévi törzsértékhez képest. Rendkívüli
nek is bátran nevezhetjük ezeket az 
egész hónap átlagos hőmérsékleti viszo
nyait jellemző értékeket, mert a Meteo-

maximumok. A hónap tartósan meleg 
időjárását jellemzi még az erősebb 
éj szakai lehűlések hiánya is. A havi 
minimum többnyire 10—14° volt, csak 
nyugaton és északon süllyedt pár tized- 
fokkal a 10° alá. A meleg napok gyakori
sági értékei is rekordokat mutatnak: 
nyári napot 20—29-et, hőségnapot 9 -1 8-at 
észleltek a hónap folyamán. A buda
pesti napi középhőmérséklet csak 3 na-

Időjárási adatok — Données climatologiques
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1950. július

Magyaróvár 2 2 -5 +  2 -4 3 8 -3 5 . 1 0 -8 3 1 . 9 2 0 6 9 1 1 0 +  6 1 0 2 3 0 8
Keszthely__ 2 3 -5 + 2 - 4 3 8 -9 5 . 1 4 -2 13 . 1 4 25 3 6 4 7 — 4 0 1 0 4 3 0 6
Pécs............ 2 4 -6 + 3 - 0 4 1 -3 5 . 12 -1 3 1 . 17 2 7 4 6 7 8 — 13 8 4 3 0 5
Budapest .. 2 4 -4 + 2 - 8 3 8 -3 1 . 1 4 -0 3 1 . 17 2 8 2 6 51 — 25 8 3 3 1 1
Kalocsa __ 2 4 -5 + 2 - 6 3 9 -0 5 . 1 4 -1 3 1 . 13 2 8 6 2 1 1 7 + 9 7 5 3 1 4
Miskolc......... 2 3 -4 +  2 -3 3 7 -4 1 . 1 0 -9 1 4 . 11 2 8 1 8 3 0 - 4 2 6 3 2 9 5
Debrecen____ 2 3 -5 + 2 - 2 4 0 -0 1 . 9 -8 2 9 . 1 5 2 8 4 4 77 — 13 12 8 3 0 9
Békéscsaba . . 2 4 -6 + 2 - 1 3 9 -6 6. 1 1 -0 1 4 . 1 8 2 9 2 4 4 6 — 2 8 8 4 3 2 3

* 1950. augusztus

Magyaróvár 2 0 -4 + 1 - 3 3 4 -3 2 8 . 1 0 -2 8 . 6 2 2 9 2 1 8 3 + 4 2 6 2 3 0 3
Keszthely.. . . 2 2 -2 + 2 - 0 3 6 -2 2 8 . 1 0 -8 5 . 11 2 6 4 0 51 — 3 8 7 4 3 2 8
Pécs...................... 2 3 -2 + 2 - 1 3 8 -3 2 8 . 1 0 -2 7 . 1 5 2 8 4 6 8 2 — 1 0 6 2 3 1 9
Budapest 2 2 -7 + 1 - 9 3 6 -5 2 6 . 1 3 -1 5. 1 6 2 6 21 4 5 — 2 6 6 5 2 9 9
Kalocsa ____ 23 -2 +  2 -2 3 7 -2 2 8 . 1 2 -0 5. 15 2 8 1 0 2 0 — 41 3 3 3 3 5
Miskolc................ 2 1 -8 +  1 -6 3 6 -9 2 9 . 8 -9 5. 1 0 2 4 2 1 4 6 — 2 5 9 7 2 7 1
Debrecen____ 2 1 -9 + 1 - 5 3 7 -7 2 9 . 6 -5 5. 1 3 2 6 3 7 6 4 — 21 9 1 0 2 9 7
Békéscsaba . . 2 3 -2 + 1 - 7 38-7 2 8 . 1 0 -0 5. 1 6 27 2 0 41 - 2 9 4 3 2 8 6

rológiai Intézet fennállása (1870) óta 
Budapesten csak kétízben (1874 és 1928) 
volt ennél melegebb júliusunk, Magyar
óváron pedig csak 1928-ban.

A legerősebb felmelegedés értékei szin
tén párjukat ritkítják, így Pécsett 5-én 
41 -3°-ig emelkedett a déli hőmérséklet, 
míg az eddig nyilvántartott legnagyobb 
maximumot, 41-l°-ot 1928 július 17-én 
Szerepen észlelték. Egyébként az egész 
országban 37—40° között volt a havi 
csúcsérték, ami szintén ritkaság, mert 
máskor legalább a Dunántúl nyugati 
felén alacsonyabbak szoktak lenni a

pon (12., 15. és 16-án) maradt az átlag 
alatt, egyébként felülmúlta azt és akad a 
napi anomáliák sorában 10°-ot is meg
haladó melegtöbblet (5-én), ami nyári 
napon igen nagy ritkaság.

A légnyomás havi középértéke Buda
pesten, 130 m magasságban 749-4 mm, a 
tengerszintre átszámított érték 760-6 
mm, 0-1 mm-rel magasabb, mint a sok
évi átlag.

A csapadékviszonyok rendkívül sze
szélyes eloszlást mutatnak, egyes vidékek 
között óriási különbségek tűnnek fel, 
bár egészében és általában száraznak,
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helyenkint aszályosnak minősíthetjük a 
júliusi időjárást. Az átlagot mintegy az 
országterület egynegyed részén múlta 
felül a lehullott csapadék, de nem össze
függő területen, hanem túlnyomórészt 
foltokban, egyes nagyobb helyi zivataros 
záporesők eredményekép. Ilyen bősége
sebb csapadékú sáv húzódik Komárom
tól Nagykanizsáig és Fonyódtól a Mo- 
hács-Bácsalmás vonalig. Elszigetelten 
mutatkozott átlagfeletti csapadék Szent- 
gotthárdon (114), Káldon (91), Csenge- 
ren (81 mm). Ezzel szemben kimondott 
szárazságról számolhatunk be az Északi 
dombvidék keleti területein és a Tisza 
középső szakasza mentén, ahol 25 mm-t 
sem tett ki a havi összeg. A Bükk- és 
Mátrától délre fekvő területeken néhol 
még 10 mm sem esett (Füzesabony 2, 
Gyöngyös 9, Eger 7 mm). A Nagy- 
Alföld legnagyobb része 25—50 mm csa
padékot kapott. A csapadékos napok 
száma mérhető mennyiséggel 2 és 10 
között váltakozott.

A túlnyomó részben száraz és igen 
meleg időben a légnedvesség is majd
nem állandóan a normális alatt maradt, 
az elpárolgás 100 mm-t mindenütt felül
múló összegei többletükkel ugyancsak 
jellemzik a hónap aszályos voltát.

A napsütés tartama (havi 300—340 
óra) általános napfénybőséget mutat, az 
eltérések a 20—50 óra között váltakoz
nak. A budapesti összsugárzás havi ösz- 
szege 1 cm2 területen a vízszintes síkon 
11.841 gcal volt.

A u g u sztu sb a n  kevés különbséggel foly
tatódott a meleg, száraz, napsütéses idő
járás.

A levegő hőmérsékletének havi közép
értékei 20—24°-ot értek el és 1—3°-kal 
felülmúlták a sokévi törzsértékeket. Leg- 
kevésbbé meleg az ország északnyugati 
szeglete volt, 1° melegtöbblettel, a leg
melegebb a délkeleti határszél a 3°-ot 
megközelítő eltéréssel az átlagtól. A hó
nap első felében mutatkozó hűvösebb, 
csapadékosabb idő elsősorban az ország 
északi felében, kiváltkép északnyugaton

érvényesült, délen akkor is kitartott a 
meleg. A csúcsértékek valamivel ala
csonyabbak, mint júliusban, 34—39* 
volt a havi maximum, többnyire 28-án. 
A legalacsonyabb hőmérséklet majdnem 
mindenütt 5-e körül lépett fel, az esők 
után kiderült égbolt mellett elég erős 
hajnali lehűléskor. Ez alkalommal is 
aránylag kis területen észleltek 10°-nál 
alacsonyabb minimumokat. Debrecen
ben volt a lehűlés a legerősebb, mert 
6-5°-ig süllyedt a hőmérséklet. A nyári 
napok száma 22—28, a hőségnapoké 6 és 
16 között váltakozott.

A légnyomás havi középértéke Buda
pesten 130 m magasságban 749T mm, 
az eltérés —0-9 mm, a tengerszintre 
átszámított érték 760-4 mm volt.

A csapadék eloszlása ebben a hónap
ban sem volt egyenletes és általában az 
átlagnál kisebb mennyiséget mutat. Át
lagfeletti csapadék csak az északnyugati 
szögletben (Mosonszolnok 134, Magyar
óvár 92 mm), valamint délnyugaton 
(Gyékényes 82 mm), továbbá néhány 
elszigetelt helyen az Alföldön hullott 
(Hajdudorog 94, Kőrösszakái 67 mm), 
egyébként meglehetősen nagy csapadék- 
hiányt találunk. Ez különösen a Duna- 
Tisza közének déli felében és Csongrád, 
valamint Békés egyes részein öltött nagy 
mérvet, egyes helyeken itt csak 1—2 mm 
esett le összesen az egész hónapban. 
Szatymazról nem is jelentettek 1 mm-t 
elérő csapadékot. Az ország legnagyobb, 
mintegy % részén 20—40 mm volt a 
havi összeg. A csapadékos napok száma 
Szeged környékén 0—1, északnyugaton 
8— 10 .

A száraz időjárás hátrányos gazdasági 
következményeit fokozta az, hogy ez 
már a negyedik, legalább részlegesen 
igen száraz hónap volt a Nagy-Alföld 
egyes vidékein.

A napsütés 270—330 órás havi össze
gei jelentékeny, 20—-50 órás többlettel 
zárultak. A budapesti sugárzás mennyi
sége a vízszintes síkon 10.677 gcal/cm* 
volt. Dr. B a csó  N á n d o r



A felsőbb légrétegek időjárása 
1950. július—augusztus havában

Június végén a nyár legerősebb hőhulláma indult meg Magyarországon" 
Az Atlanti-óceán fölött mély ciklon vesztegelt ebben az időszakban és SW lég
áramlása meleg szubtrópusi levegőt hozott Magyarországra. Az Alföldön 40n-os 
hőség volt ezekben a napokban. A fagypont július első napjaiban, amikor a hőség 
tetőződött, nagyon magasra (4500 m) emelkedett Budapest fölött (ábra). A 
sztratoszféra a meleg troposzféra fölött igen magasan (13 km) kezdődött és ala
csony hőmérsékletével (—60°) ellensúlyozta az alsóbb légrétegek melegét. A SW 
szél és a szubtrópusi levegő uralma VII, hó 6-ig tartott.

Időközben az atlantióceáni ciklon elgyengült és Európa északi felében hatal
mas anticiklon fejlődött ki. Ennek északi szele lassan hűvös levegővel árasztotta el

5 Vm

1. ábra

a Kárpátoktól északra eső területeket. Ebből a hűvös levegőből egy-egy hullám 
elérte Magyarországot is. Ezért július első napjainak nagy melegét Észak-Magyar- 
országon, különösen a Felsőtisza vidékén heves záporok és zivatarok enyhítették.

A hűvös levegő teljes erejével VII. hó 7-én tört be Magyarországra (ábra). 
A betörés a magasban is érvényesült: a fagypont süllyedni kezdett és öt nap 
alatt több mint 1000 m-rel alább szállt. A hidegbetörés országszerte záporokkal, 
zivatarokkal és porviharral járt.

Az első erős hullámot több gyengébb betörés követte s a hőmérséklet VII. 
12-ig fokozatosan csökkent. Ekkor a hűvös levegő kiterjeszkedett az egész országra, 
fölfelé pedig az egész troposzférában lehűlést okozott. Július 12-én egészen 10 km 
magasságig több mint 10°-kal volt hidegebb, mint július első napjaiban. A sztra
toszféra határa 9800 m-re süllyedt, hőmérséklete pedig —49°-ra emelkedett.

Július második felében a tenger befolyásától leszálló légáramlás választotta el 
Magyarországot. Ennek keleti oldalán E szelekkel inkább szárazföldi hatás alá 
került Magyarország időjárása. Száraz időszak következett, amelyben a napsütés 
fokozatosan átmelegítette az idekerült sarki levegőt. Július 23-án délben ismét 
34° meleg volt Budapesten, a fagypont pedig újból elérte a 4000 m-t. A sztra
toszféra ugyanekkor 11 km magasságba emelkedett.

3
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Augusztus elejére a leszálló légáramlás meggyengült Magyarország fölött és 
nyugatról behatolhattak a hűvös tengeri léghullámok a Magyar medencébe. Ez az 
átalakulás augusztus 3-án következett be nagy erővel. A fagypont két nap alatt 
3800 m-ről 2500 m-re zuhant (ábra). A lehűlési folyamat több hullámban aug. 
hó 7-ig tartott. Ekkor a fagypont már csak 2400 m magasságú volt Budapest 
fölött. A hidegbetörés záporokkal és zivatarokkal járt.

Augusztus 7-e után elcsendesedett a szél, leszálló légáramlás alakult ki a 
magyar medence fölött és a magáramaradt hűvös levegőt a napsugárzás átmele
gítette. Ehhez járult a leereszkedés közben összenyomódás útján felmelegedett 
levegő hatása is. Ennek folytán augusztus 11-én ismét 3800 m magasan találjuk 
a fagypontot. A táblázatból'látjuk, hogy a felmelegedés az egész troposzférában 
érvényesült, legnagyobb mértékben 4 km körül.

T á b lá za t

Felmelegedés augusztus 5—11. között

Magasság Hő mé r s é k l e t Melegedés 
VIII. 5—11.VIII. 5. VIII. 11.

Talaj................... .......... 13-4 16-0 2-6
1000 m............................ 11-0 134 24
2000 »> ........................ 3-5 7-0 3-5
3000 * ........................ —3-5 3-6 74
4000 » ........................ - 11-0 -1-9 94
5000 » ........................ -16-5 -9-6 6-9
6000 » ........................ -23-9 —18-2 5-7
7000 »> ........................ —314 -25-9 5-2
8000 » ........................ -41-0 —32-2 8-8

Kisebb hűvös betörések után augusztus 21-től kezdve ismét sugárzási idő
járás fejlődött ki Magyarországon, amelyben lassan, fokozatosan emelkedett a 
hőmérséklet. Ebben a szakaszban 4400 m magasságot ért el a fagypont.

Augusztus utolsó napjaiban ezt a meleget az élénk SW szél meleg levegő 
ideszállításával még fokozta. így azután augusztus 29-én (a nyár folyamán 
másodszor) 40° közelébe emelkedett több helyen a hőmérséklet.

Ezt a nagy meleget szüntette meg a VIII. 29/30-án bekövetkezett hideg- 
betörés, amely a fagypontot egyik napról a másikra 1200 m-rel süllyesztette és 
szélviharokat, kisebb záporesőket, zivatarokat okozott.

Dr. Béli Béla

Fronthatások megfigyelése az iskolai 
ifjúságon. Tapasztalatéin szerint az idő
járás változásait, mint pszichológiai 
jelenségeket az iskolai ifjúságon is ész
lelni lehet. Érdemes lenne a szaklap 
hasábjain felhívni az időjárási megfi
gyeléseket folytató pedagógusokat arra, 
hogy kapcsolják össze ezeket a tanuló- 
ifjúság fegyelmezettségére, munkatem
pójára és figyelmére vonatkozó megfi
gyelésekkel és feljegyzésekkel. Eddigi

megfigyelésem azt az eredményt látszik 
bizonyítani, hogy a hirtelen bekövetkező 
légnyomás-csökkenés a fegyelem lazu
lását, a figyelem lankadását és kisebb 
eredményű munkát idéz elő. Természe
tesen figyelemmel kell lenni más körül
ményekre is, amelyek a meteoropatikus 
hatásokat esetleg elmossák vagy elho
mályosítják.

Ambnzy Géza
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A Z  »ID Ő JÁ R Á S * M E T E O R O L O G E  FO LY Ó IR A T N É PS Z E R Ű  ROVATA
1950. SZEPTEMBER-OKTÓBER

Az erdő és az éghajlat*
Az ember környezetében a legdöntőbb tényező az éghajlat. Ennek jó vagy 

rossz voltától függ nagymértékben az emberi munka eredményessége vagy 
eredménytelensége. A szocialista ember többet és jobban akar termelni, mint 
a kapitalista társadalom s éppen ezért felveszi a harcot minden olyan tényezővel, 
mely a munka termelékenységét károsan befolyásolja. Az újtípusú ember a 
természettel is szembentalálja magát, azzal is meg kell küzdenie, ha a munka 
termelékenységét fokozni akarja. »Nem várhatunk könyöradományt a ter
mészettől« hirdette Micsurin s az ő példája nyomán kezdte meg a szocialista 
társadalom nagy harcát a természet átalakításáért, az éghajlat megváltoztatá
sáért.

Hogyan folyik ez a munka ?
Közvetlen hatást az éghajlatra nem tudunk gyakorolni, közvetett úton kell 

tehát a feladatot megoldani. Tudjuk jól, hogy az éghajlat döntő hatással van a 
föld növénytakarójára, de a növényvilág is hatással van az éghajlatra. Az ég
hajlat és a föld növénytakarója között a hatás tehát kölcsönös. Ha megváltoz
tatjuk a növényzetet valamely területen, bizonyos mértékig megváltozik az 
éghajlat is. Ezt a célt elsősorban nagyarányú fásítással érjük el.

Nézzük meg, milyen hatása van az éghajlatnak az erdőre s milyen hatása 
van az erdőnek az éghajlatra.

Az éghajlat alkotóelemei közül a hőmérséklet és a csapadék mennyisége és 
eloszlása nagy szerepet játszik az erdő életében. A többi tényezők közül a pára- 
tartalom, a napsugárzás, a levegő mozgása szintén e két elemmel kapcsolatos. 
A Meteorológiai Intézet sok évtizedes munkája nyomán ma már közismert tény, 
hogy melegebb területeken elsősorban nem a nagy meleg okozza a fátlanságot, 
hanem a csapadék elégtelen volta és kedvezőtlen eloszlása. Tudott dolog az is, 
hogy nagy melegben nagy a párolgás, hűvösebb éghajlatú helyeken tehát keve
sebb csapadék is elegendő az erdőtenyészet kialakulásához. Nem kimondott 
erdőterületeken (Nagy- és Kis-Alföld stb.) a nyári aszály s a gyomnövényzet 
az erdő legnagyobb ellensége. Ha ilyen területeken sikerrel akarunk erdősíteni 
és fásítani, e két káros tényező ellen kell védelmet találni. Ezt a védelmet a ker
tészkedő erdőgazdálkodás biztosítja, amely állandó talajporhanyítással és gyom
irtással védi az erdőt, illetőleg az ültetést.

Láttuk, miképpen hat az éghajlat az erdőre, nézzük meg most, miképpen 
hat az erdő az éghajlatra.

*A  Magyar Meteorológiai Társaság 1950. évi közgyűlésén kitűzött népszerű 
cikkpályázatának második díjával jutalm azott munka.

3*



Tekintsünk néhány példát.
Nyár van,’ az égen sötét felhők gomolyognak,megered az eső. A közelben 

fák állnak, beszaladunk alájuk s bizonyos ideig zuhogó esőben sem ázunk alattuk. 
Miért ? A fák lombkoronája mint természetes sátor felfogja az eső egy részét. 
Ez a vízmennyiség a korona, illetőleg a levelek megnedvesítéséhez használódik 
el. Később már a fákról is hull a víz, amit a föld mohón szív magába. Eláll az 
eső, kisüt a nap. A csupasz földön hamarosan eltűnnek a víztócsák, a föld a csa
padék egy részét beszívta, a többi elpárolog, visszakerül a levegőbe. Az erdőben 
először a fák koronáiról párolog el az a víz, amit a fák a lombozat megnedvesí
téséhez használtak fel. Később a talajon is megindul a párolgás, de a lomb- 
korona árnyékolja a földet, nem engedi a napsugarakat a talajra s így akkor is 
üde az erdő talaja, amikor a csupasz föld már régen kiszáradt.

Két domboldal áll egymással szemben. Az egyiket legelő, a másikat erdő 
fedi. A lehulló csapadék (eső) a kopár dombról gyorsan lefolyik, a földnek nincs 
ideje magábaszívni a vizet. Az erdős domboldalról nem folyik le a víz, mert 
a fák alatt az alomréteg, mint egy szivacs magábaszívja a csapadékot és azt 
hosszabb ideig tárolja, illetve nagyrészt átadja a talajnak. Az erdő megaka
dályozza a csapadék elfolyását és túlgyors elpárologtatását.

Tél van. A szántóföldeken, a legelőkön a szél hordja a havat. Egyes helyek
ről teljesen elhordja a hótakarót, másutt egész hódombokat hord össze. A csupasz 
helyeken kifagy a vetés s olvadáskor nem kap nedvességet a föld, másutt az 
összehordott hó nehezen olvad s tavasszal gyakran sokáig vizes marad p föld. 
Ha ugyanilyen földeken megfelelő távolságban fapászták vonulnak végig, a szél 
nem száguldhat szabadon, nem hordja a havat. A hó télen egyenletesen védi 
az egész területet s egyenletesen olvadva, egyenlő mértékben nedvesíti meg 
olvadás után a földet.

Legelőn vagyunk. A legelő egyik részén nincs fa, itt az aszály kiégette a 
füvet »s nincs egy árva fűszál a törzs közt kelőben« (Arany J.). Másik részén 
Titka hálózatban fák állnak s alattuk zöld füvet ropogtat az állat.

Két hegyoldal fekszik egymással szemben. Az egyik kopár, a másik erdővel 
borított. Zuhogó zápor ömlik, a fátlan hegyoldalról folyik a víz, viszi, hordja 
a termőföldet és évek, évtizedek múlva kopáran merednek a sziklák. Az erdős 
hegyhát itt is mint gondos gazda működik, mely megvédi a termőföldet az el- 
hordástól. Eső után kisüt a nap. A kopár sziklákon izzik a nap sugara s a vissza
vert hősugarak tűrhetetlen meleggé teszik a környéket. Az erdős hegyoldalon 
a fák lombkoronája felfogja a napsugarakat, felhasználja őket a levél bonyolult 
vegyiműhelyében a földből felvett táplálék asszimilálására, védi, árnyékolja 
a talajt s megakadályozza a környéken az erős felmelegedést.

A tél vége felé járunk. A nap csókkal hinti a havat. A kopasz hegyoldalon 
gyorsan olvad a hó, vékony erecskék, majd vastag patakok indulnak s rövid 
idő alatt üres a hegyoldal, elfolyt a téli csapadék, mielőtt még a fagyott föld 
felengedhetett s magábaszívhatta volna a nedvességet. A hirtelen letóduló 
víz nem fér a patak, a folyó medrébe, ezek kiáradnak s hatalmas károk kelet
keznek. Az erdős hegyoldalon lassan olvad a hó, a fagy felenged, az alomtakaró 
magábaszívja a hólevet, tárolja a későbbi száraz időre s ami nedvességet a föld 
elinni nem tud, lassan engedi a vizet a folyókba s ezzel megakadályozza az ár
vizeket.

Az Alföldön vagyunk. Szélvihar tombol. A szél vadul száguld a földeken, 
hatalmas porfelhőket visz, elhordja a termőföldet, kiszárítja a talajokat, egészség
telenné teszi a levegőt. A porszemeken millió és millió kis bacillus lovagol, a gümő- 
kór okozói. Szélfogó pásztákat telepítünk a síkságra, sokat egymás mögé meg
felelő távolságra, az uralkodó szél irányára merőlegesen. A szél megakad a fa
sorokban, nem száguldhat szabadon s káros hatásait nem érvényesítheti.
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A nyári hőségben száraz a föld, nincs párolgás. A fa mélyről hozza fel a 
vizet, elpárologtatja s ezzel növeli a levegő nedvességtartalmát.

A példák tömegét lehetne még felhozni. De azt hiszem, ez a néhány is, amit 
felhoztam, elég ahhoz, hogy meggyőződjünk róla : az éghajlat megváltoztatásá
nak egyetlen, aránylag könnyen járható útja az erdősítés és fásítás nagyarányú 
fokozása. Ez az út vezet a mezőgazdaság termelékenységének a növelésére, 
a magasabb életszínvonalhoz.

*  *

Az előbbi fejezetben példákkal igazoltuk, hogy az ember a növényvilág 
megfelelő változtatásával eredményesen elősegíthati a természet átalakítását, 
illetve az éghajlat megváltoztatását. Mérjük fel most röviden, az erdő és az 
éghajlat viszonyába milyen módon szólt bele az ember. Lássunk itt is néhány 
példát. / .

A horvátországi Karszt hegyeket valamikor gazdag erdők borították. A keres
kedelem fejlődésével Velence hajósainak rengeteg fára volt szükségük. Kiirtották 
az erdőket, de újratelepítésükről nem gondoskodtak. Mi lett az eredmény ? 
A csupasz hegyeket mosta az eső, szárította a szél. Lassan eltűnt a termőréteg 
s a csupasz sziklákról verődtek vissza a nap sugarai. Az éghajlat rohamosan 
megváltozott. Az üde, hűvös erdőkből forró sziklapokol lett, amelyből riadtan 
menekült minden élőlény. Ugyanez a folyamat játszódott le a Pilisi hegyekben. 
A letarolt erdők kiirtását, a kopárosodást s rajta keresztül az éghajlat kedvezőtlen 
alakulását itt nagymértékben elősegítette a legeltetés, amely a letarolt erdő 
megmaradt növénytakaróját s a felújulást tette tönkre.

Valamikor a Nagy-Alföldön hatalmas ártéri erdők voltak. A síkság nagy 
részét évenként elárasztotta a víz s így nagy területeken biztosítva voltak az 
ártéri erdők életfeltételei. A folyók szabályozásával s a vadvizek lecsapolásával 
megszűntek az ártéri erdők létfeltételei. Ez és a mértéktelen erdőpusztítások 
eredményezték aztán az Alföld mai fátlanságát és helyi éghajlatának szélsőséges 
voltát.

Az éghajlatra az ember az erdők pusztításával egészen a közelmúltig csak 
pusztító, negatív hatást fejtett ki. Az 1923. évi IV. törvénycikk volt az első, 
amely a legjobb szakembereink sürgetésére kötelezővé tette az erdősítést és 
fásítást a helyi éghajlat megjavítása céljából. A törvény azonban akkor csak 
papiros maradt.

A felszabadulás után, a szovjet példa nyomán, a magyar dolgozók végre 
hozzáfogtak a nagy munkához, a nagyarányú erdősítés, fásítás végrehajtásához, 
hogy ezzel is elősegítsük a mezőgazdaság termelékenységét, a terméketlen terü
letek hasznosítását, a városok jobb levegőjét; az általános életszínvonal eme
lését.

Az éghajlat és az erdő hatása kölcsönös. A kölcsönös hatás mértékének 
pontos megállapítása, az erdősítések és fásítások eredményeinek kiértékelése 
ma a meteorológusok egyik legfontosabb feladata.

Wittner Ferenc (Püspökladány)
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A meteorológia elemei kérdésekben és feleletekben
(Második közlemény.)

16.

— A fizikán kívül milyen más tudományokkal van még szoros kapcso
latban a meteorológia?

— A légkör jelenségei szoros kapcsolatban vannak a légkör alatt fekvő 
földfelszínnek a jelenségeivel, éspedig szárazföldön a talajnak a fizikai 
viselkedésével és a talajon élő növényzetnek az életjelenségeivel, a ten
gerek felett pedig a tengervíz állapotával. Ezért a meteorológiához legkö
zelebb álló testvértudományok: a talajtan, a növényélettan, és a tenger
tan (oceánografia).

17.

— Milyen kapcsolatban van a meteorológia a földrajzzal?
— A földrajz egyes ágai behatóan foglalkoznak a légkörrel, a talajjal, 

a föld növénytakarójával és a tengerekkel. Ezért sok szál fűzi őket a me
teorológiához és a meteorológia testvértudományaihoz. Régebben, amikor 
a fizika még nem tudta a légköri jelenségek bonyolult okait kellően meg
világítani, a meteorológiával főleg földrajztudósok foglalkoztak és nagy 
érdemeket szereztek az észlelési adatok összegyűjtésének megkezdésével.

18.

—- Miért hívják a meteorológiát »fiatal« tudománynak?
— Más tudományoknak ma már évszázados, sőt egyeseknek (mint a 

matematikának, a fizikának és a csillagászatnak) már évezredes múltjuk 
van, bár természetesen ezek a tudományok is eleinte csak igen lassan fej
lődtek. A meteorológia fejlődése azonban csak a múlt században indult 
meg és a mai értelemben vett (oknyomozó irányú) meteorológia csak az 
1920-as években kezdett kialakulni. Még a légkör legfontosabb tulajdon
ságaira vonatkozó alapfogalmaink is csak egészen újkeletűek.

19.

— Mi az oka annak, hogy a meteorológia csak legújabban (sok más 
tudományhoz képest aránylag nagyon későn!) Indulhatott fejlődésnek?

— A légkör gázokból áll, vagyis olyan anyagokból, amelyek láthatat
lanok és nehezen vizsgálhatók. A légkör alapos vizsgálata csak akkor kez
dődhetett meg, amikor a fizika már odáig fejlődött, hogy a gázok tulajdon
ságait tisztázta és kutatásukhoz megfelelő finom műszereket tudtunk már 
készíteni.

20.

— Miért nemzetközi jellegű tudomány a meteorológiát
— Minden természettudomány nemzetközi jellegű, mert azokat a 

nagy természeti törvényeket vizsgálja, amelyeknek minden ember és min
den ország egyformán alá van vetve. De a meteorológia még fokozottan 
nemzetközi jellegű tudomány, mert a levegő óriási kiterjedésű és rend
kívül gyorsan mozgó anyag: a levegőnek a jelenségei (mint például egy elő-



Reggeli sugárkévék. Varga Kúráig felvétele Bánkon, 1949. szeptember 7-én. 
(Az első felvétel 7 óra 50 perckor, a második 10 perccel később készült.)

Posztfrontális felhőzet a Mátra felett.
Dr. Tónay Frigyesné felvétele Párádon, 1944. augusztusában.



Nagy jégdarabok a gönyű-győrszentiváni jégesőből (1950. május 24).
A megmért legnagyobb jégdarab tömege 35 g volt, az összehasonlításul lefény
képezett tyúktojásé 55 g. A jégeső 14 óra 55 perc és 15 óra 15 perc közt hullott. 

(Nagy József erdőgondnok felvétele.)

MAGYAR
TUDOMÁNYOS
AKADÉMIA
KÖNYVTARA
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nyomuló zivatanfront) egy-két óra lalatt végigrohanhatnak egy egész or
szágon és még a legnagyobb birodalmak is túl kis földterületeket jelen
tenek ahhoz, hogy ezeket a jelenségeket a saját határainkon belül maradék 
nélkül tanulmányozni lehessen, anélkül, hogy más országok és más föld
részek országainak támogatását igénybe vennénk. A meteorológia haladása 
az egyes országok közti megértő nemzetközi együttmüködödésnek köszön
hető

21 .

— Miben áll a meteorológiában a nemzetközi együttműködés?
— A világ minden országában ugyanolyan műszerekkel, ugyanolyan 

időpontokban figyelik meg az időjárást. A megfigyelések adatait minden 
ország rádión teszi közzé nemzetközileg megállapított sorrendben. Ezeket 
a jelentéseket bármilyen országban bárki felveheti és felhasználhatja, aki 
a nemzetközi előírásokat megtanulta.

22 .

. | ,  ; /
— A világnak melyik országa juttat legtöbb és legnagyszabásúbb idő

járási adatanyagot a többi országoknak?
— A Szovjetúnió, mert a roppant kiterjedésű szovjet birodalom minden 

egyes részében, még az Európától legtávolabb esőkben is, meteorológiai 
sürgönyzőállomások sűrű hálózatát építi ki.

2 3 .

— Milyen szerepük van a kisebb országoknak ebben a nagy nemzet
közi együttműködésben?

— A kisebb országok készen megkapják a világ nagy államainak 
egész meteorológiai adatanyagát és ennek ellenében nem kell mást ten
niük, mint gondoskodni a saját kis területükön lévő meteorológiai meg
figyelőhálózat fenntartására. így például a magyarországi meteorológiai 
szolgálat többezer külföldi állomás- éjjel-nappal folyó észleléseit használja 
fel (a Szovjetunióból, a többi európai országokból, valamint a környező 
tengerekről) és ennek ellenében csak 30 megfigyelőállomás adatait tarto
zik cserében rendelkezésre bocsátani. A kis államok tehát meteorológiai 
téren a nagy országok támogatását élvezik: a többi országok nagy áldo
zattal fenntartott megfigyelőhálózatainak adatait készen kapják meg, hogy 
felhasználhassák saját országuk és a tudomány haladása érdekében.

24.

— Miben állnak a meteorológia legfontosabb műszaki segédeszközei?
— Minthogy a meteorológia olyan jelenségeket tanulmányoz, amelyek 

nagy kiterjedésűik és nagy magasságban játszódnak le, azért olyan esz
közökre van szüksége, amelyek messziről is azonnal hírt adnak és a lég
körbe nagy magasságig fel tudnak szállni. Ebből következik, hogy a 
meteorológiai kutatás számára nélkülözhetetlen műszaki eszközök a hír
közlő berendezések (mint a telefon és a rádió), továbbá a repülőgép és 
a nagy magasságba felszálló léggömbök, illetőleg rakéták.
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— Mióta állnak ezek a műszaki segédeszközök a tudományos kuta
tás rendelkezésére?

— Hogy a meteorológia »fiatal tudomány«, annak egyik oka éppen 
az, hogy a kutatás megkezdéséhez szükséges bonyolult műszaki találmá
nyok is meglehetősen újkeletűek. Kellő gyorsasággal működő országos 
telefonkapcsolási hálózatok legtöbb államban csak néhány évtized óta 
léteznek. Földi rádióállomások mintegy negyedszázad óta dolgoznak 
meteorológiai célokra. A léggömbbel nagy magasságba felbocsátott rádió- 
közléses műszereket (ú. n. rádiószondák) Molcsanov, szovjet kutató már 
abban az időben felfedezte, de sok államban csak 10—15 évvel ezelőtt 
kerültek rendszeres, naponkénti használatba, sőt Magyarországon (amely 
a felszabadulásig tudományos szempontból igen elmaradt ország volt) 
csak 1949 végén indult, meg a rádiószondák rendszeres másodnaponkénti 
felbocsátása és csak az idei év szeptemberétől kezdve végzünk mi is 
naponkénti rádiószonda felbocsátásokat. Végül a repülőgép sok évtize
des találmány ugyan, de a meteorologiai követelményeknek megfelelő 
különleges kutatógépek csak a legutóbbi években alakultak ki.

Dr. A. U

25.

Időjárási rendellenességek az 1950-es 
esztendőben. 1950. október 11-én reg
gel, keleteurópai időszámítás szerint 
reggel 7 és 7*i 30' között érdekes haló
jelenség volt látható Kolozsvár keleti 
égboltozatán. A látóhatár fölött mint
egy 20  fokos magasságban levő nap
korong két oldalán, a 2 2°-os körön, 
két halóív-darab volt látható. Egyiken 
— a baloldalin — szép melléknap is 
volt, míg a vele szemben 180 foknyira 
levő ív csak szép élénk színeivel tűnt 
ki. A látóhatár felett közvetlenül AS, 
feljebb SC, mintegy 45°-nyi magasság
ban pedig CS felhőzet volt észlelhető. 
A jelenség látszólag az AS felhőzeten 
keletkezett. Különös érdekességet ad 
a jelenségnek az a tény, hogy mindkét 
haló-ívben, de különösen a baldaliban 
a vörös sáv igen élénk fluktúálást 
mutatott. Egy-két másodpercig a szín 
rendkívüli módon megerősödött (inten
zitásában), majd ugyanennyi időre el
halványodott. Olyanszerű volt ez a 
fluktuáció, mint amilyen az északi fény 
villódzása szokott lenni. (Ezt az össze
hasonlítást bátran megtehettem, mert 
magam is észleltem már északi fényt 
1940 húsvétvasárnapjárói húsvéthétfő
jére virradó éjjel a Vladeasa csúcson.) 
A fluktuálás oly erős volt, hogy erre 
éppen laikusok —- velem együtt meg
figyelő feleségem és édesanyám —- 
hívták fel a figyelmet. Magyarázatul 
azt jegyezhetném meg, hogy a villód
zást a felhőzetben valószínűen fellépő

erős konvekciós áramlások okozhatták, 
melyek a törést és visszaverődést okozó 
jégkristályokat ide-oda dobálhatták. Ezt 
a nézetemet támogatja az is, hogy a CS 
réteg határán egy tipikus esősávokat 
mutató AS  felhőfoszlány volt látható. 
Mivel a rendelkezésemre álló irodalom
ban ilyen fluktuációt megemlítve nem 
találtam, kérem azokat, akik ilyenszerű 
jelenséget észleltek, azt a lap szerkesztő
sége útján velem közölni szívesked
jenek.

* * *

A minden bizonnyal száraznak mond
ható 1950 évi nyár érdekes befolyást 
gyakorolt a növény- és állatvilágra egy
aránt. így a szárazságkedvelő apró 
emlősök közül egész Erdélyben és a 
Román Népköztársaság egész területén 
rendkívüli mértékben elszaporodott a 
mezei pocok (Microtus arvalis). Meg
figyelésem szerint Kolozsvár közvetlen 
környékén, de a Gyalui havasokban is 
(pl. az 1000 méter körüli Testes tájé
kán) teljesen össze-vissza fúrkálták jára
taikkal a mezők, sőt az irtásos erdők 
alját is. Az első őszi fagyok alkalmá
ból, október 7—8-án, valóságos invá
ziókkal árasztották el a városok körüli 
kertek szerszámkamráit és csőszkuny
hóit. A zoológusok által eddig nyilván
tarto tt ú. n. egeres esztendők sorába 
ilyenformán az 1950-es év is beilleszt
hető.

Ifj. Dr. Xántus Jáno»
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V Á L A S Z O K  É S Z L E L Ő I N K  B E K Ü L D Ö T T  K É R D É S E I R E  I

Kérdés : Kérem alkalmilag megválaszolni, valóban üres-e barométeremben 
az úgynevezett Torricelli-féle űr? Lehet-e tökéletesen üres, azaz anyagmentes 
teret előállítani?

Válasz: A jó barométer higanyoszlop fölötti csőrészében nincsen számba- 
veendő mennyiségű levegő, de ez a tér telítve van higanygőzzel. A higany is, 
mint minden folyadék, párolog. Elzárt térrészben a folyadék mindaddig párolog, 
míg a folyadékból kilépő (azaz : elpárolgott =  légneművé vált) molekulák száma 
a rendelkezésre álló térfogattól és hőmérséklettől függően egy bizonyos maxi
mális értéket el nem ér. Az ilyen gőzt telített gőznek hívjuk. Magasabb hőmérsék
leten több gőzmolekula röpködhet ugyanakkora térben a folyadék fölött, mint 
alacsonyabb hőmérsékleten. A Torricelli-féle űr tehát csak a hétköznapi szó- 
használat számára »üres« (mert nincsen benne levegő), valójában azonban nem 
üres, mert mindig van benne több-kevesebb higanygőz. A legtökéletesebb lég- 
szivattyúval előállított legtökéletesebben »légritkított tér« sem teljesen »üres« 
ilyen értelemben, mert mindig maradnak benne elég szép számmal röpködő 
molekulák.

Ez a szó, hogy »űr« különben is elvont fogalmat takar. Gondoskodásunk 
terméke és nem a természeté. Mint elvont fogalmat elgondolni lehet, de a ter
mészetben előállítani vagy megtalálni soha. A dialektikus materialista természet
bölcselet szerint tér nincs anyag nélkül, amint anyag sincs tér nélkül.

— *  —

Idézetek három beérkezett levélből:
»Beküldőm javításra a nedves hőmérő elromlott szellőztetőkészülékét. Kérem 

sürgősen újat küldeni, mert amíg az új aspirator meg nem érkezik, a nedves 
hőmérő leolvasása szünetel.«

»A hőmérőházikó takarítása, a hőmérők kiszerelése közben legnagyobb sajná
latomra eltört a száraz hőmérő. Sürgősen kérek pótlást, mert nemcsak az íven, 
hanem a táviratban is hiányozni fog a hőmérséklet.«

»A sáros kerti úton megcsúsztam és szerencsétlenül derékban tört a 
csapadékmérő, úgyhogy a ma reggéli kiadós csapadékot már nem tudtam meg
mérni. Kérek mielőbb új hengert.«

Tanulságok és válaszok a három levélre:
Munkatársaink eljárása csak részben helyes: annyiban, hogy azonnal 

jelentik a kárt és pótlást kérnek. Azonban nem teljesen helyes, mert némi 
leleményességgel észlelési adatot lehetett volna megmenteni. Önkritikát gyako
rolunk, amikor elismerjük, hogy nyomtatott Útmutatásunkban ilyen leleményes
ségre buzdító példákat nem nyújtottunk. Ezt a hiányt akarjuk pótolni, amikor 
előfordult esetek kapcsán rámutatunk a helyes megoldásra annak érdekében, 
hogy lehetőleg ne maradjon ki egyetlen észlelés sem.

Az elromlott aspirátor pótlására ideiglenesen» szívóbelet köthetett volna 
első észlelőnk a nedves hőmérőre — akár rögtönzött berendezéssel: néhány szál 
gyapotfonal, sokszor mosott, régi, puha vászonburkolás a hőmérőn, alatta egy 
pohár víz — és meg van mentve a nedves hőmérő adata, míg az aspirátor 
megérkezik. Természetesen az ilyen adatokat pl. *-gal megjelöljük és jegyzetben 
feltüntetjük a körülményeket.

A szerencsétlenül lefolyt nagytakarítás után második észlelőnk a nedves hő
mérőt »száraz«-ként használhatta volna fel (leszerelve a szívóbelet) és tudott
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volna levegőhőmérsekletet észlelni ill. táviratozni, mert a nedves hőmérő adatá
nak egymagában amúgy is kevés az értéke.

Harmadik kartársunk a fölül törött, csorba hengerrel hasonló módon mérhe
tett volna csapadékot, mint az ép hengerrel a 10 mm-en felüli csapadékot szokás: 
többszöri ürítéssel és a részleteredmények összeadásával.

Még abban az esetben is megmérhetjük a csapadékot, ha teljesen megsemmi
sült a mérőhenger: köbcentiméteres beosztással és átszámítással. (l:50-es csa
padékmérőből nyert 2 dl, azaz 200 cm3 víz — 10.0 mm csapadékkal). Köbcenti
méteres beosztású üvegedényt manapság egyáltalán nem nehéz szerezni. Minden 
gyógyszertárban kapható köbcentiméteres üvegpalack, olyan, amit csecsemők mes
terséges táplálásához szoktak használni. Azonkívül nem föltétien szükséges vásá
rolni sem: kölcsön is kérhetünk. Az új szocialista embertípus segítőkészségében 
nem -fogunk csalódni!

Dr. T. L.

A METEOROLÓGIAI FELSŐOKTATÁS KÉRDÉSEI

Meteorológiai előadások a hazai egyetemeken
Az 19^0/51. tanulmányi év első felében a hazai egyetemeken a követ

kező meteorológiai kollégiumok folynak :
1. A Budapesti Eötvös Loránd Tudományegyetem Természettudo

mányi Karán :
Dr. Száva-Kováts József nyilv. r. tanár: Mikroklimatológia (heti 

2 óra).
Dr. Száva-Kováts József nyilv. r. tanár: Általános légkörtan (3 óra). 
Dr. Száva-Kováts József nyilv. r. tanár : Általános légkörtani gyakor

latok (2 óra).
Dr. Aujeszky László m. tanár : Időjelzéstan (1 óra).
Dr. Aujeszky László m. tanár: A légkör fizikája (2 óra).
Dr. Dobosi Zoltán megb. előadó : Légkörtani és klimatológiai gya

korlat (2 óra).
2. A Műszaki Egyetem Gépészmérnöki Osztályán :
Dr. Béli Béla megb. előadó : Agrometeorológia (heti 2 óra).
3. A Magyar Agrártudományi Egyetem Mezőgazdasági és Kert- és 

Szőlőgazdaságtudományi Karán :
Dr. Bacsó Nándor megb. előadó : Agrometeorológia (2 csoportban, 

egyenként 2 óra).
4. A Debreceni Tudományegyetem Természettudományi Karán : 
Dr. Berényi Dénes rk. tanár: Légkörtani gyakorlatok (biológia-

földrajz és történelem-földrajz szakos hallgatók részére, 4 —4 óra).
5. A Szegedi Tudományegyetem Természettudományi Karán:
Dr. Wagner Richárd an. tanár: Általános légkörtan és éghajlattan

(történelem-földrajz és biológia-földrajz szakos hallgatók részére, 3 óra).
Dr. Wagner Richárd m. tanár: Légkörtani gyakorlatok (történelem- 

földrajz szakos hallgatók részére S. dr. Benedek Éva közreműködésével, 
2 óra).

Dr. Wagner Richárd m. tanár: Légkörtani gyakorlatok (biológia, 
földrajz szakos hallgatók részére S. dr. Benedek Éva közreműködésével- 
2 óra).
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______ MŰSZEREK ÉS MÉRŐMÓDSZEREK______ I

Rádiótechnikai ismeretek
— N y o l c a d i k  k ö z l e m é n y  —

Az elektroncsövek jellemgörbéi és felhasználásuk, II.
Az elektroncsöveket számtalan variációban és feladatkörben lehet használni, 

de felhasználásuk mindenkor visszavezethető három alaprendeltetésre: egyenirá- 
n vitás, erősítés és rezgéskeltés.

Az egyenirányítás legegyszerűbben diódával történik. (Mivel a dióda csak 
egyirányban enged át áramot, az egyenirányítás például így történhetik 
(4. ábra): A váltóáram pozitív periódusa áthalad a csövön, de a negatív nem.

í * W W

Hogy mekkora lesz az áthaladó áram nagysága (Ia), az függ egyrészt a cső 
(Rt,) belső ellenállásától, másrészt a fogyasztó, külső ellenállásától (Rk), és ter
mészetesen a csőre adott váltófeszültség nagyságától (Ua ), továbbá ennek, 
illetőleg a feszültséget adó T transzformátornak a belső ellenállásától.

Ha például a hálózati áram egyenirányításáról van szó, akkor előnyös mind 
a két félperiódus egyenirányítása. Ezt úgy érjük el, hogy kettős szekundérrel 
ellátott transzformátort és két vagy kettős diódát használunk (5 . ábra).

5. ábra
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Amikor a trafó szekundér tekercsében éppen úgy alakul a váltófeszültség, 
hogy egy pillanatban az 1. ponton van a pozitív feszültség és a 2-n a negatív, 
akkor az a 1 anódon folyik át az anódáram és a középső', 0 ponthoz képest meg
kapjuk az első félperiódust. A trafó 2. pontjáról, a középső 0 ponthoz képest 
negatív feszültség megy az a2 anódlemezre, de ott áram nem keletkezhet, ez az 
oldal le van zárva.

A megfordult áramirány esetében a 2. pontról az a anódra jut a pozitív 
félperiódus és a/, v./ anód van lezárva. Most kapjuk a második félperiódust.

Almikor a diódával például hálózati váltófeszültséget egyenirányítunk is 
anódpótlóként használjuk, akkor egyszerűen egyenirányító csőnek nevezzük.

Használatos a dióda rádiófrekvenciák egyenirányítására is. Ez lehetséges 
például a következő kapcsolás szerint (6 . ábra): Az a ponton át, a diódán

6. ábra

keresztül lefolyik a rádiófrekvencia pozitív félperiódusa, mert a dióda ebben ac 
irányban csak kis ellenállást gördít az áram elé. A negatív félperiódus nem foly
hat le, azzal szemben a dióda végtelen ellenállású, a vele párhuzamosan kötött 
nagy ellenállás sarkain tehát az anód felé eső ponton negatív, a katódon pedig 
pozitív előjelű feszültség jelentkezik.

Használatos sok helyen az úgynevezett »audion«-egyenirányítás, amelyet 
különösen a régibb időkben fejlesztettek ki (7. ábra). Egy rezgőkörből C konden
zátoron keresztül rádiófrekvenciás rezgés jut a rácsra, amely R ellenálláson át 
a katódra van kötve. Eszerint a rácsnak nincsen feszültsége, tehát a rács nem 
taszíthatja vissza a feléje jövő elektronokat. A rácsot elektronok érik, amelyek 
negatívra töltik fel (a).

A C kondenzátoron keresztül például szinuszrezgés alakú rádiófrekvencia jut 
a rácsra, legyen az első félperiódus pozitív (b).

Ekkor tehát a rács pozitív feszültséget kap. Az elektronok egy részét tehát 
ő maga is magához vonzza. Az odajutó elektronok ellensúlyozzák a rács pozitív 
feszültségét. Attól függően, hogy mekkora a beérkező feszültség és milyenek a 
csőadatok, a rácson valamekkora nagyságú feszültség alakul ki. Mivel a periódus 
alatt növekednék a rács pozitív feszültsége, növekszik az ellenhatás is. Végered
ményben a félperiódus megkezdése után állandó nagyságú feszültség alakul ki.

Más a helyzet, amikor a negatív félperiódus következik. Ekkor a rács semmi 
akadályt nem gördít a töltés növekedése elé és így a negatív félperiódus alakja 
teljesen ki is rajzolódik.

Végeredményben az történt, hogy a pozitív félperiódusok nem, a negatívok 
pedig akadály nélkül kialakulhattak, tehát egyenirányítás áll fenn. A cső további 
szerepe most már az erősítés, amelyet a rácsára adagolt negatív félperiódusok 
irányítanak.

, VAGIU*
ru d o m ín y o *  , ,

akadémia
K A l l V V T l t l
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Használják ezenkívül még például az úgynevezett atiódegyenirányítást is
8 . ábra). Itt a rács a rádiófrekvenciát adó tekercsen keresztül negatív feszült-

8 . ábra
séget, előfeszültséget kap. A jobboldali karakterisztikán látjuk, hogy a rádió
frekvenciás feszültség 0 vonala most az előfeszültségtől számítandó, pozitív és 
negatív oldal felé. A pozitív oldal felé növekvő feszültség annyira ellensúlyozza 
a rács egyébként negatív feszültségét, hogy az anódáram a karakterisztika sze
rint megnövekszik. Ellenkező, negatív irányban hiába növekszik a feszültség., 
anódáram nem indulhat meg. Itt tehát a pozitív félperiódusok megmaradtak, a 
negatívok pedig hatástalanok lettek, végeredményben egyenirányítás történt.

Dr. Flórián Endre



302

I R O D A L O M

M. Sz. Ejgenszon, M. \ T. Gyevüsev, A. I. Oly, 0. M. Hubasev: Szolnyecsnaja 
aktivnoszty i jejo zemnüje projavlényija. A naptevékenység és földi kihatásai. 
(Moszkva—Leningrad, 1948. 324 oldal, 112 ábra.)

Munkájukban a szerzők a naptevékenység földfelszíni hatásait veszik vizs
gálat alá az ionoszférára, a többi meteorológiai folyamatokra és a földmágnes- 
ségre. Mint a szerzők megjegyzik, a munka nem törekedett a fenti tárgykörökben 
felmerült tudományos problémák teljes és kimerítő tárgyalására, hanem a már 
ismert eredményeket m utatja be.

A munka négy részre tagozódik. Az első rész a Nap felületi jelenségeit, azok 
ciklikus változását, valamint a különböző naptevékenységek közötti összefüggést 
ismerteti. A második rész a naptevékenység és az ionoszférában végbemenő 
folyamatok kapcsolatával foglalkozik. A harmadik rész a naptevékenység és a 
földmágnesség jelenségeinek kapcsolatát, a mágneses viharok különböző elméleteit 
öleli fel, végül a negyedik rész a naptevékenység és a troposzférái jelenségek 
közötti összefüggést tárgyalja.

A Nap-hatások geofizikájának fontos kérdése a Nap-troposzféra probléma. 
Egyes kutatók szerint a naptevékenység troposzférái hatása jelentéktelen. Ennek 
alapját részben abban látják, hogy a különböző meteorológiai elemek és a nap- 
tevékenység közötti kapcsolat nagyon hiányos. Másrészt a troposzférát mint zárt 
rendszert fogják fel, amely gyakorlatilag nincs összefüggésben az atmoszféra 
felsőbb rétegeivel.

A könyv szerzői az ellentétes álláspontot képviselik. A Nap-troposzfera 
problémában mutatkozó eddigi hiányosságokat a keresett törvényszerűségek 
bonyolultságával magyarázzák. Az a feltevés, hogy a troposzféra jelenségei függet
lenek a naptevékenységtől, csak rövid időközre bizonyul igaznak ;. ez azonban 
nem indokolja a hosszabb időközre vonatkozó hatás érvénytelenségét.

A könyv több speciális tudományág problémáját öleli fel, így különösen 
hasznos támasza a xádiófizikusoknak, földmágnességkutatóknak és nem utolsó 
sorban a meteorológusoknak.

A munkát gazdag irodalmi anyag egészíti ki, amennyiben a fenti tárgy
körökből 411 szovjet és külföldi szerző munkáját sorolja fel.

Bodolai István

E L Ő A D Á S O K  |

Dr. Luncz Géza : Mezővédő erdősávok éghajlati hatásának mérése. (Magyar 
Meteorológiai Társaság, 1950. október 16.) A Magyar Meteorológiai Társaság őszi 
előadási évadának megnyitásaként a Társaság országfásítási munkabizottságának 
kezdeményezésére Dr. Luncz Géza egyetemi magántanár, az Erdészeti Tudo
mányos Intézet kutatója, nagysikerű előadást tarto tt, amelyhez részletes vita 
csatlakozott. A vita során Dr. Száva-Kováts József, Dr. Botvay Károly és 
Dr. Fekete Zoltán egyetemi tanárok, Veress Péter országfásítási felügyelő, 
Dr. Bacsó Nándor, a munkabizottság vezetője, valamint Dr. Egerszegi 
Sándor szólaltak fel. Az előadást, valamint a hozzászólások kivonatát rövidesen 
közölni fogjuk az Időjárás-ban.

Dr. Aujeszky László : A Balaton hidroklimatológiai különlegességei. (Magyar 
Hidrológiai Társaság Balatoni Kongresszusa, 1950. szeptember 30.)



Dr. Aujeszky László : Az időjárás előrejelzése. (Virágkedvelők Egyesülete, 
1950. szeptember 28.)

Dr. Tarnóezi Tamás : Aerosolok eltávolítása ultrahanggal. (Magyar Fizikusok 
Egyesülete, 1950 október 23.) Az előadó az ultrahangok koaguláltató hatásának 
részletes elméleti ismertetése után arról számolt be, hogy két munkatársával 
együtt — Magyarországon elsőnek — sikeresen végezte el szennyezett ipari leve
gőnek szonikus precipitátor (Hartmann-féle ultrahanggenerátor) útján való meg
tisztítását cementgyári porkéményeken. Kutatási tervébert azonban nemcsak 
ipari, hanem meteorológiai eredetű aerosolok eltávolítása (repülőtéri ködoszlatás) 
is szerepel.

Dr. Béli Béla : M i a rádiószonda? (Népszerű rádióelőadás, 1950. október 13.)

A Magyar Természettudományi Társulat újjászervező közgyűlése. A 110 esz
tendővel ezelőtt alapított Magyar Természettudományi Társulat történetének 
fontos mérföldkövéhez érkezett, midőn október hó 28-án nagyszabású, egész
napos közgyűlés keretében megvitatta a reá váró nagy ismeretterjesztési fel
adatokat és ennek érdekében eddigi szervezetét teljesen átalakította és nagy
fokban kibővítette. Ennek keretében megváltozott a Társulat eddigi szakosz
tályi szervezete is. A meglévő (de részben csak igen csekély működést kifejtő) 
szakosztályok összevonása és a szakosztályok számának lényeges csökkentése 
vált szükségessé. Az új szervezet értelmében egyelőre mindössze 6 szakosztály 
fog működni, mégpedig :

1 . csillagászati és matematikái,
2 . geológiai,
3. fizikai és kémiai,
4. biológiai,
5. fejlődéstörténeti,
6 . agronómiái.
A Társulat az 1948-ban megalakított meteorológiai szakosztály fenntartását 

nem találta szükségesnek. Ez az elhatározás nem meglepő, mert a szakosztály 
— bár rövid fennállása alatt értékes előadássorozatot tudott felmutatni — nem 
látott lehetőséget arra, hogy a meteorológia nagyobbarányú népszerűsítését 
(amely célt Társaságunk programmjából vett át) hathatósan megvalósíthassa. 
A szakembereknek szóló előadási tevékenységnek viszont Társaságunk keretében 
biztosabb talaja van, ezért természetes, hogy ez a munkakör nem indokolja egy 
külön természettudományi szakosztály fenntartását. Nem vitás, hogy a Társulat 
jelenlegi szakosztályai közül a 3. szakosztály (fizika és kémia) az, amelynek 
keretébe a meteorológiai kérdések tárgyilag beletartoznak. Ezenkívül a 6 . szak
osztály is bizonyára bőven szükségét fogja érezni annak, hogy az agrönómiai 
kérdések korszerű megvilágítása érdekében meteorológus szakembereket szólít
son az előadói asztal elé. Mindamellett azonban úgy érezzük, hogy a meteorológia 
népszerűsítésére szolgáló külön szakosztály megszűnéséve] most Társaságunk 
feladatköre is újból egy fontos kötelezettséggel bővült k i : az időjárási ismeretek
nek előadásokkal és rendszeres folyóiratkiadással való népszerűsítését, amelyre 
főkép termelési szempontokból ma nagyobb szükség van, mint valaha, újból 
egyedül Társaságunknak kell kezébe venni és hathatósan továbbfejleszteni. 
Egyúttal pedig tagságunk munkájának rendelkezésrebocsátásával gondoskodni 
óhajtunk arról is, hogy a Természettudományi Társulat általános irányú folyó
iratai (Természet és technika, valamint az Élet és tudomány) továbbra se nélkü
lözzék a hivatott szakember tollából származó, ismeretterjesztő meteorológiai 
közleményeket.



A Magyar Hidrológiai Társaság Kongresszusa
Testvéregyesületünk, a Magyar Hidrológiai Társaság, folyó évi szeptember 

29-től október 2-ig nagysikerű tudományos kongresszust rendezett a Balaton 
hidrológiai kérdéseinek feltárására, a Magyar Tudományos Akadémia és a Műszaki 
és Természettudományi Egyesületek Szövetségének messzemenő támogatása 
mellett. A kitűnően sikerült tudományos értekezleten 24 magasszínvonalú elő
adás számolt be a hidrológia időszerű kérdéseiről és a rokontudományok is 
(hidraulika, balneológia, hidroklimatológia, hidrogeológia, agrohidrológia, hidro
biológia) bőségesen tárgyalásra kerültek. Az előadások igen jelentékeny része a 
szovjet hidrológiai és rokontudomány okbeli kutatások eredményeit ismertette. 
A referátumokat igen élénk és tartalmas tudományos vita követte. A kongresszus 
kitűnő sikere igen nagy részben Mosonyi Emil elnök és Kovács György főtitkár 
buzgóságának, valamint az előkészítőbizottság alapos munkájának köszönhető.

Dr. A. L.

S Z E M É L Y I  H Í R E K

I)r. Fleischmann lludolf, a mezőgazdasági tudományok tiszteletbeli doktora, 
a Magyar Meteorológiai Társaságnak 1938. óta levelező tagja, akinek növény
nemesítő munkálatai a kompolti Állami Növénynemesítő Telepet messze az 
ország határain túl is ismertté tették, folyó évi november hó 14-én elhúnyt. 
Vele az agrometeorológiának érdemekben gazdag művelőjét vesztettük el, aki 
különösen néhai Steiner Lajossal együtt végzett harmatméréseivel, valamint a 
talajfelfagyás kutatásával vitte előre agrometeorológiai ismereteinket.

Dr. Dési Frigyes repülő alezredest, az ismertnevű meteorológust, a Magyar 
Természettudományi Társulat központi titkárává választotta. Örömmel üdvö
zöljük őt ebben a fontos munkakörben, amelynek betöltésére széleskörű és 
sokoldalú természettudományi műveltsége is hivatottá teszi.

Dr. Kónya Albert fizikus kartársunkat a Népköztársaság Elnöki Tanácsa a 
fizika nyilvános rendes tanárává nevezte ki a miskolci Műszaki Egyetemre. 
Kónya Albert azok közé a fizikusok közé tartozik, akik állandó érdeklődéssel 
fordulnak a légkör nagy fizikai folyamatai felé, amelyekkel a meteorológia foglal
kozik. Évekkel ezelőtt dr. Hille Alfréd mellett meteorológiai munkakörben is 
működött. Kinevezésével a hazai tudományos és műszaki felsőoktatás egy nagy
értékű munkaerővel lett gazdagabb.

A MAGYAR METEOROLÓGIAI TÁRSASÁG ÜGYEI |

Népszerű cikkpályázatunk eredménye
A Magyar Meteorológiai Társaság június hó 10-i közgyűlésén kitűzött pályá

zatok közül a népszerű cikkpályázat folyó évi augusztus 31-ével lejárt. A pályá
zatra összesen öt pályamunka érkezett be a következő címek a la t t :

1. Ismerd meg a meteorológiát.
2. Kis tanulmány az időjárásra vonatkozó észlelésekről.
3. Az éltető napsugár.



4. Az erdő és az éghajlat.
5. Ezenkívül egy cím nélkül benyújtott dolgozat.
A kiküldött bírálóbizottság úgy találta, hogy a fenti dolgozatok közül az 

»Erdő és az éghajlata című pályamunka II. díjjal jutalmazható, a többiek a pályá
zati szabályok érteimében nem voltak jutalmazhatók.

A díjnyertes munka jeligés levélkéjének felbontása révén kiderült, hogy 
a pályadíj nyertese Wittner Ferenc erdész (Püspökladány).

A bírálóbizottság megállapította ezenkívül, hogy az »Ismerd meg a meteoro
lógiát« című pályamunka szerzője igen jó íráskészségről te tt tanúságot és dolgozata 
jutalomban csak azért nem részesíthető, mert alakilag és tárgy választásánál 
fogva nem felel meg a pályázat feltételeinek. A cikk riport jellegű, második 
részében jóindulatú propaganda a meteorológiai irodalom mellett, könnyed, 
népszerű stílusban, ügyes és logikus felsorolásokkal. A cikk a pályázati feltéte
leknek nem felel meg, mert az Időjárás népszerű rovata már hosszabb idő óta 
megnyílt, a cikk pedig inkább ezen rovat megnyitó cikkének vagy valamilyen 
más folyóirat vagy újság meteorológiai rovatának megnyitására alkalmas.

A bírálóbizottság kívánságára ezúton hívjuk fel a pályamunka szerzőjét, 
szíveskedjék szerkesztőségünkkel összeköttetésbe lépni, hogy személyes vagy 
levélbeli megbeszélés alapján konkrétebb és a népszerű rovat igényeit jobban 
tekintetbe vevő tárgykörből új kéziratok elkészítéséhez adhassunk számára 
átm utatást és buzdítást.
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136. Választmányi ülés 1950. szept. 8-án
Dr. Aujeszky elnök felolvassa Dr. Dési Frigyes levelét, melyben elfoglalt

ságára való hivatkozással bejelenti lemondását titkári megbizatásáról, egyben 
javasolja Erdélyszky Zsigmondnak a titkári teendőkkel való megbizatását. A 
választmány hozzájárul a javaslathoz.

Elnök bemutatja a Társaságba belépő új tagok névsorát: Borsos József, 
Csákváry Tamás, Detrik Győző, Oravetz István, Bedőcs Lajos, Kaiser Lászlóné, 
Váli Lajos, Tóth József, Dr. Csizsinszky Márta, Dettai Mária, Kazai Béla, Kovács 
István (Budapest), Kovács István (Győr), Schwartz Otlóné, Verbényi Margitj Valent 
Erzsébet, Ősz Ferencné, Bodolai István, Dr. Faragó Istvánné, Horváth Lujza, Varga 
Sándor, Antal Imre, Pusztai Béla, Magyar István, Dóka Mihály, Porohnyai Irén, 
Riskó Judit, Waszlavik Miklós, Szilágyi Tibor, Waszlavik István, Gaál Elek, Vancsó 
Imre, Herendi Ferenc, Jakus Emma, özv. Rázsó Lajosné, Szabó László.

Szirmai főtitkár javaslatára a választmány elhatározza, hogy a tagságot 
tagsági igazolvánnyal látja el.

Főtitkár felolvassa az éremszabályzat tervezetét, melyet a választmány 
hozzászólások után módosítással elfogad.

Szirmai főtitkár javasolja az oktatási felelős kijelölését.
Az elnök indítványára a választmány hozzájárul Csaplak Andor oktatási 

felelősi és Bodolai István szervezés-felelősi megbízásához.
Főtitkár javaslatára a választmány megalakítja-az Emlékérembizottságot és 

tagokul a következőket küldi k i: Dr. Aujeszky László, Dr. Száva-Kováts József, 
Dr. Bacsó Nándor, Dr. Béli Béla, Dr. Zách Alfréd.

Elnök bemutatja a pénztári jelentést, melyet a választmány tudomásul vesz.

Vaj kai Egon

4
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Elkészült a »Jó Munkáért« érmek emléklapja
Az Időjárás megelőző számaiban részletesen beszámoltunk a Magyar Mete

orológiai Társaság »Jó Munkáért« emlékérmének alapításáról, amelynek ezüst és 
bronz fokozatai a Társaság 1951 tavaszán tartandó 26. rendes közgyűlésén kerül
nek elsőízben kiosztásra. Az elmúlt hetekben elkészültek az ezüst- és bronzérmek 
az Állami Pénzverőben. Egyidejűleg a Társaság elkészítette az érmek adományo
zásához tartozó emlékoklevelek űrlapjait is. Az űrlapok művészi tervezését 
Szirmai Ervin főtitkár végezte el. A díszoklevél facsimile képét örömmel mutatjuk 
be az Időjárás olvasóinak.
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Tagdíjat fizettek október 24-ig:
Budapestről : Grylus Vilmos (12), Kisfaludy Mihály (30), Németh Tivadar (12), 

Rajkai Ödön (12), Balta Erzsébet (48), dr. Zách Alfréd (13.50), dr. Keller Oszkár (15), 
dr. Pécsi Albert (12), dr. Kreybig Lajos (27), Egerszegi Sándor (12), Bucsy József (12), 
dr. Kéri Menyhért (34.50), dr. Kallós Imre (22.50), Bolkay László (12), Orsz. Könyvtári 
Központ (15), Érdi Krausz György (24), Körössy György (18), Erdélyszky Zsigmond (12), 
dr, Takács Lajos (7.50), Görög Éva (12), Mohácsy Mátyás (24), Mózes István (18), 
Kadocsa Franciska (42),Petrovics Éva (13.50), Falkai Sándor (12), dr. Hille Alfréd (12). 
Róna Rózsi (24), Bognár István (9), Dvorcsák István (49), Pető Gábor (10.50), dr. 
Schönfeld Sándor (24), Hering Dezső (26), dr. Kakas József (16.50), dr. Bogárdi János 
(22.50), dr. Boros Ádám (24), Vámosi Jenő (24), Kulin István (6), Kovács Lajos (12), 
Bóna Imre (12), Török Vilma (3. —), Antal Ferenc (36), Síkvidéki Érdőgazdaság (12.50). 
Dr. Szabó Gusztáv (36.—), Marczell Györgyi (9.—), Bodolai István (10.50), Bóna Imre 
(6 .—), dr. Kenessey Kálmán (12.—), Kulin István (6 .—-), Kozma Béla (18.—), Tóth 
Elek (36.—), Tóth József (10.—), Kéri Menyhért (19.50), dr. Ozorai Zoltán (24.—), 
dr. Kérdő István (18.—■), dr. Surányi János (48.—), dr. Bacsó Nándor (24.—), Tóth 
Elek (36.—), Csaplak Andor (18.—), dr. Takács Lajos (24.—), Farkas Amália (12.—), 
Szirmai Ervin (10.50), Vajkai Egon (3.—), Porohnyai Irén (1.50), Schubauer Ferenc
(36.—).Vidékről : Weingärtner János Sashalom (15), Orosz Károly Győr (12), Min. 
Szőlőszelekciós Törzstelep Pécs (15), dr. Papp György Balatonfüred (12), ifj. Imre 
Endre Gyoma (12), Faragó József Nagykőrös (12), Gulyás György Szolnok (12), dr. 
Papp György Balatonfüred (12), Tátray Pál Salgótarján (24), Endrey Elemér Hód
mezővásárhely (12), Abonyi József Szeged (10.50), Bontovits Lajos Kecskemét (6), 
Élő Ferenc Kisbér (20), Kornsee Jenő Székesfehérvár (36), Bábolnai Állami Gazdaság 
(72), dr. Kurnik Ernő Iregszemcse (12), Lázár Károly Sárospatak (10.50), dr. Botvay 
Károly Sopron (24), Kaposi Ferenc Egervár (15), Vezekényi Ernő Karcag (24), Rieger 
Béla Martonvásár (36), Répássy Zoltán Szeged (10.50), Vizer Jakab Kompolt (24), 
Bauer Ferenc Kisszállás (30), Fábián Tibor Székesfehérvár (20), Közművelődési 
Könyvtár Debrecen (48), Vízgazdálkodási Körzet Nyíregyháza (26), Lóczi János Ötvös- 
kónyi (36), Áll. Növény nemesítő Telep Kisvárda (26), Möller István Szentendre (24), 
Debreceni Tud. Egyetem Matern. Int. (14), Erdős László Dunaharaszti (20), Oroszlány 
István Cinkota(24), Vízgazdálkodási Körzet Békéscsaba (36.—), Vladár Endre Keszt
hely (24.—), Fábián Tivadar Mosonszentmiklós (30.—), Állami Növény nemesítő 
Telep Mezőhegyes (38.—), Kaposi Ferenc Egervár (3.—), dr. Bukó Márta Székes- 
fehérvár (24.—), Szőnyi László Szeged (18.—), dr. Simor Ferenc Pécs (24.—).

Ötven év előtti közleményeinkből
Az Időjárás 1900. szeptember és október havi számaiból vesszük az alábbi 

érdeklődést érdemlő részleteket :
Hanusz István a kossaváról írt cikkében (Címe : »Délmagyarország egyik lég

áramlata«) idézi Stefanovits János 1883-ban megjelent folyamszabályozási munkájá
nak egy korát megelőző, élesszemű megsejtését, amely tulajdonképpen a felsiklási 
frontok mai fogalmának körvonalait tartalmazza. Stefanovits ugyanis felismerte 
azt, hogy a meleg délkeleti és hideg északnyugati szelek találkozásakor a melegebb 
levegő a hidegebbik fölé emelkedik (szószerint idézve : »Ö mint melegebb az észak- 
nyugotinak fölébe hág, mint a Vindobona léghajó vonulás iránya 1882 augusztus 
15-én kimutatta«. (Időjárás, 4. évf., 9. szám, 369. old.)

Az ógyallai meteorológiai obszervatórium »immár egész impozáns mivoltában 
készen áll s várja a felavatási ünnepélyt, amely szept. hó 30-án fog végbemenni. . . 
az Orsz. Meteor. Intézet egész tisztikarának jelenlétében. »Igazi örömünnepe lesz 
ez a magyar tudománynak s a teljesen modern berendezésű obszervatórium méltó 
betetőzője az utolsó évtized törekvéseinek« (u. o. 396. old.) A felavatási ünnepély 
részleteit azután az 1900 októberi számban közölték.

Wincze M. egy rövid közleményben arra mutat rá, hogy a XIX. században 
»minden« évtized hatodik esztendejében súlyos időjárási csapások léptek fel. Fel
sorolja az 1816. évi éhínséget, amely a túlságos esőzés következménye v o lt; az 
1846. és 1856. évi nagy szárazságokat és konkolykárokat; az 1866. év fagykárait, 
az 1876. évi rossz termést és árvizeket, az 1886. év kemény telét és szélviharait, 
az 1896. évi jégkárokat. Semmi adatot nem közöl azonban arra vonatkozólag, 
hogv 1826 és 1836 mennyiben hozott időjárási csapásokat.

Dr. A. L.
4*
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Strömung eines idealen Gases unter Reibung
Ausgehend aus der Behandlung der reibungslosen Bewegung eines ideale» 

Gases können wir unter Anwendung der Variationsmethode auf das Problem der 
Bewegung mit Beibung übergehen.

Die Luft wird als ideales Gas betrachtet.
Die Gleichung der reibungslosen Bewegung im Gravitationsfelde und die 

adiabatischen Zustandsgleichungen haben die Form 5), 6) und 7) ; Seite 266.
Die Reibung (äussere). Wir sehen von der Temperaturleitung und dem 

Adsorptionseffekte der reibenden Oberfläche ab. So können die von dem Reibungs
effekte herrührende Veränderungen der Energie- und Arbeitsleistungsglieder von 
5) nur in innere Energie überführt werden ; das wird in der Variationsgleichung 
13) ausgesprochen. Also ist die Reibung in ihrem Effekte adiabatisch. Die Gleichung 
13) ist die neue Bewegungsgleichung in Variationsform.

Zwei Zustandsgleichungen erhalten wir aus der Gleichung 16) mit Hilfe des 
Il.-ten Hauptsatzes der Thermodynamik : 18) und 19).

Mit Benutzung des Ausdruckes 14) bekommt man die endgültige Form 
unseres Variationsgleichungsystems 21), 22) und 23).

Mit den Lösungen von diesen können wir das Bewegungsproblem unter Rei
bung behendein.

Für zwei messbaren Grössen, nämlich für die Windbahn und für dem Wind
druck können wir Bestimmungsformeln ableiten.

Die Windbahn. Wir werden für die Summe 2) der Windbahnelementen einer 
Windperiode (Seite...) eine Bestimmungsformel ableiten, womit die zu erwartende 
Windbahn sich Vorhersagen lässt.

Es ist möglich, aus der Formel 10) durch Integration nach der Zeit 11) 
eine Formel zu bekommen, die das Windbahnelement als Funktion des Luft
druckes enthält.

Die Formel 10) kann aus den Formeln 8) und 9) abgeleitet werden, welche 
die Lösungen der Zustandsgleichungen 22) und 23) des vorigen Kapitels 
darstellen. ^

Mit dem Ansatz —  =  1 der bezüglich der Variation eine Einschränkung 
dt0

enthält, und mit Benutzung des Satzes von Gauss kann die Luftdruckdifferenz 
eliminiert werden, und man erhält die Formel 15).

Wenn man noch in der Richtung des Geschwindigkeitsvektors E einen 
Radiusvektor T zum Oberflächenelenunte df annimt, kann man einen Raum
winkelintegral (16) bekommen. Durch Integration und Summebildung bekommt 
man die Bestimmungsformel der gesamten Luftbahn (18).

Hier bedeutet
p den Druck am Beobachtungsort,
p0 den Druck im Raumelemente,
r den Raum worin die Quelle und Senke für dem Beobachtungsort sich 

befinden,
(.i einen empirisch bestimmbaren Faktor, womit sich die örtliche Umstände 

berücksichtigen lassen (Windschutz des Beobachtungsortes).
Eine eingehendere Diskussion des Integrals 18) wird in einer weiteren Arbeit 

vorgenommen. 1 B. Kozma
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Angaben zur Verdunstung von der freien Wasseroberfläche
Der praktische hydrologische Dienst beansprucht Werte der Verdunstung 

von der freien Wasseroberfläche, unter anderen zur Bestimmung des Verlustes 
an Wasser durch Verdunstung von den Flächen der Sammelbecken, Kanäle, 
u. s. w.

Die Verdunstung der freien Wasseroberfläche wurde in Ungarn nur am 
Budapester Observatorium gemessen, wo eine frei aufgestellte Wild’sche Waage 
unter einer einfachen Blechdecke seit Dezember 1938 in Betrieb ist. (Näheres 
s. Időjárás 1941. S. 41—43., F. Dési: Über einen Wild’schen Verdunstungs
messer in freier Aufstellung.) Ausser diesen sind nur die Daten von Ógyalla 
über 56 Monaten vorhanden.

Unser Ziel war die Bestimmung einer Formel, durch welche eine Berechnung 
der freien Verdunstung von den Normalwerten der Temperatur und Feuchtig
keit möglich sein wird.

Die bisherigen Formeln der Fachliteratur für die Geschwindigkeit der Ver
dunstung (Carrier, Himus und Hynchley, Kower, Lurie und Michailov, Mrose) 
sind widersprechend und nicht verwendbar.

Darum wurde eine Formel durch Korrelationsrechnung angesetzt, welche 
den Zusammenhang zwischen der monatlichen Verdunstungsangaben (P — XJf 
und der Temperatur (t — X 2), der relativen Feuchte (f — X3), des Sättiguns- 
defizites (E — e =  X J  in Budapest ergibt.

Auf Grund des 70-monatlichen Materials wurden die folgenden Korrelations
koeffizienten bestimmt:

ri2 Us r i4 .
0-93 -0-87 0-95 .

die entsprechenden wahrscheinliche Fehler lauten :
0-01 0-03 0-01

Der Wind musste ausser Acht gelassen werden, weil ein zu kleiner Korre
lationskoeffizient (r15 =  0-30) und gemäss demselben zu grosser wahrscheinlicher 
Fehler (0-07) zeigte, dass die Korrelation zwischen den, in dem Beobachtungs
garten gemessenen Verdunstungswerten und den, auf dem Turm gemessenen 
Windangaben nicht genug streng ist.

Die errechnete Gleichung ist die folgende :
ÄXx =  2-26 AX2 -  1-52 AX3 +  2-36 AX4 ,

Die entsprechenden Normalwerte sind :
Xi =  60 mm, X2 =  10-4°, X3 =  70%, X4 =  3-7 mm.

Unter Verwendung der obigen Gleichung zur Berechnung sämtlicher Monats
werte der Budapester freien Verdunstung, erhalten wir :

Mittlere freie Verdunstung in Budapest, 70 Monate (1938. XII.  — 1914. IX.) mm
Beobachtete Werte mm

I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII Jahr
13 25 46 80 85 95 117 108 75 

Berechnete Werte mm
44 28 19 733

11 24 47 80 83 97 108 109 86 58 30 18 751



Zur Kontrolle der Verwendbarkeit der Gleichung wurden die sämtlichen 
Angaben der fr. Verdunstung in Budapest von den Monaten 1944. X. — 1949.
III. in gleicher Weise berechnet. Die Mittelwerte der 119 Monate sind die fol
genden :

Mittlere freie Verdunstung in Budapest. 119 Monate (1938. X I I .  — 1949. I I I . )
Beobachtete Werte mm

I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII Jahr
15 27 51 87 95 109 128 124 85 45 25 16 807

Berechnete Werte mm
15 ‘ 27 53 86 92 102 111 116 94 59 28 19 802

Die Übereinstimmung der berechneten Werte mit den beobachteten ist 
fast befriedigend. Die sich zeigenden Abweichungen der berechneten Werte 
von den beobachteten sind im Juli und im Oktober am grössten. Hier sehen 
wir die Folgen der Vernachlässigung des Windesinflusses. Die Windgeschwindig
keit im Juli war verhältnismässig gross, im Oktober dagegen zu gering, sogar 
stark unternormal zu nennen. Dieser Umstand gibt uns einen Fingerzeig, dass 
die obige Formel nur für die mittleren Werte der Windgeschwindigkeit gültig 
und verwendbar ist.

Wir machten einen Versuch, die Budapester Formel an die Daten von 
ógyalla anzuwenden :

Mittlere freie Verdunstung in Ógyalla. 56 Monate (1940. I. — 1944. VI I I . )
Beobachtete Werte mm

I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII Jahr
15 22 58 96 103 103 116 126 99 59 27 18 842

Berechnete Werte mm
23 31 60 87 93 101 106 111 99 72 41 29 853

Diese zeigen auch eine ziemliche Übereinstimmung.
Die Besultate dürfen nicht überschätzt werden und sind nur als erster 

Versuch zu betrachten.
Dr. N.  Bacsó.

An Extraordinary Weather Situation Over Hungary
On September 16th, 1950, there wrere two very different air-masses present 

over Hungary, a maritime cold mass and a tropical one separated by a marked 
front. Therefore an extraordinary weather situation developed wdth enormous 
and differences in temperature, amounts of precipitation, wind directions 
between Hungary’s western districts and eastern ones.

The cold front before reaching Hungary was moving with a speed of more 
than 1000 kms per 24 hours. It penetrated into Hungary after midnight on the 
16th of September, 1950. In the morning it reached the line of the Danube. 
Here its motion became retrograde because of a wave developed over Northern
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Italy on the front which was nearing the southern frontier of Hungary. As this 
wave arrived into the Great Hungarian Plains the cold air spread out also over 
the eastern half of the country proceeding from Southwest to Northeast. The 
northeastern district of Hungary remained under the domination of the warm 
air-mass until the next morning.

Fig. 1 shows the recordings of temperature on three stations. In Szombat
hely (lying near the western frontier) the cooling took place shortly after mid
night. Over Pécs (near the southern frontier) the front passed three times. The 
temperature-curve shows two rises and two decreases of temperature. In 
Debrecen (Eastern Hungary) there was an extraordinary strong warming. Here 
the cooling appears only next morning.

Fig. 2 shows the synoptic situation at 13 GMT. In the western counties 
there was rain, strong wind blew from the North and Northwest, the temperature 
being of 10—12 degrees centigrade (50—54 deg. Fahr.). East to the front the 
weather was very warm and dry, the temperature arised over 30 deg. (86 deg. 
Fahr.), sandstorms and duststorms were observed with gales from the south.

Fig. 3 presents the total amounts of precipitation during the 24 hours ending 
at 06 GMT on the 17th of September 1950. There were large differences in the 
amounts of precipitation too. Over the northeastern districts there was no pre
cipitation, but in the Bakony Mountain more than 80 mm (3,15 inches) have 
been observed. The highest record was taken in Magyarpolány (105,9 mm =  
=  4,17 inches).

Dr. Z, Ozorai

Das Wetter in Ungarn in den Monaten Juli und August 1950
Im J u l i  herrschte übernormale Tem

peratur mit ungleichmässigem Nieder
schlag.

Die Temperaturmittel (22.5—25*5°) 
zeigen im Sommer sehr bedeutende 
positive Anomalien. Diese sind sogar 
ausserordentlich zu nennen, nachdem 
ein so warmer Juli seit 1871 in Buda
pest nur zweimal (1874 und 1928), in 
Magyaróvár nur einmal beobachtet 
wurde.

Die Maxima waren auch zu hoch, in 
Pécs trat am Mittag am 5. d. M. 41-3° 
auf und vom ganzen Lande wurden 
38—40° gemeldet. Die nächtlichen Ab
kühlungen waren verhältnismässig ge
ring, nur an wenigen Orten unter 10°. 
Die Zahl der Sommertage betrug 20—29, 
die der Hitzetage 9—18.

Der Luftdruck in Budapest in Höhe 
130 m war 749-4 mm, auf Meeresniveau 
reduziert 760-6 mm, die Abweichung 
betrug +0T mm.

Die Niederschlagsverteilung war un- 
gleichmässig, die Monatssummen im 
allgemeinen zu wenig. In einigen, meis
tens sporadisch liegenden kleineren Ge
bieten fielen übernormale Mengen in 
heftigen Gewitterregen (Szentgotthárd 
114, Káld 91, Csenger 81 mm). Ausge
sprochene Trockenheit trat dagegen in

der mittleren Gegend des Tiszatales 
und in der östlichen Hälfte des nörd
lichen Gebirges auf, wo stellenweise 
keine 10 mm gemessen wurden. Die 
mittleren Mengen in der Tiefebene be
trugen 25—50 mm. Die Zahl der 
Regentage variierte zwischen 2 und 10. 
Die Summen der Verdunstung waren 
über 100 mm.

Die Sonnenscheindauer (300—340 St.) 
zeigt einen allgemeinen Überschuss 
(20—50 St.). Die Gesamtstrahlung in 
Budapest auf horizontaler Fläche war 
11,841 gcal/cm2.

Das trockene, sonnenreiche und warme 
Wetter setzte sich auch im A u q u s t  
fort.

Die Monatstemperatur (20—24°) über
schritt die normale um 1—2°. Die 
grösseren Werte wurden von SO, die 
kleineren vom NW gemeldet. Die 
Maxima waren geringer als im Juli und 
erreichten am 28. Werte von 34—39°. 
Die Minima waren mässig und unter 
5° liegende wurden nicht beobachtet. 
Die Zahl der Sommertage lag zwischen 
22—28, die der Hitzetage zwischen 6 
und 16.

Das Luftdruckmittel in Budapest 
(130 m) war 749T mm, die Abweichung 
—0’9 mm, a. M. r. 760’4 mm.
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Die Monatssummen des Niederschla
ges zeigen meist unternormale Werte, 
ausgenommen einzelne, sporadisch lie
gende kleinere Gebiete, an welchen ge- 
witterische Schauer übernormale Men
gen ergaben. (Mosonszolnok 134, Gyéké
nyes 82, Hajdudorog 94 mm.) Das 
grösste Defizit befindet sich in den 
südlichen Gebieten zwischen Donau und 
Tisza, ferner in einigen Teilen der 
Komitaten Csongrád und Békés. Stel
lenweise wurden dort nur 1—2 mm in

dem ganzen Monat gemessen. Im % 
Teil des Landesgebietes betrugen die 
Monatswerte 20—40 mm. Die Zahl 
der Tage mit messbarem Regen variierte 
zwischen 1 (die Gegend von Szeged) 
und 10 (NW-Winkel des Landes).

Die Sonnenscheindauer (270—330 St.) 
waren bedeutend übernormal (20—50 
St.). Die Gesamtstrahlung in Budapest 
betrug auf der horizontalen Fläche 
10,677 gcal/cm2.

N. Bacsó

Das Weiter der freien Atmosphäre über Budapest in den 
Monaten Juli und August 1950.

Anfang Juli drang kühle Polarluft nach Ungarn ein. Infolgedessen sank die 
0°-lsothermenfläche von 4500 m zu 3000 m ab. (Abb.) In der zweiten Hälfte des 
Monats überstieg der Gefrierpunkt unter Kontinentaler Wetterbeeinflussung die 
Höhe von 4000 m. •

Anfang August sank der Gefrierpunkt innerhalb von 4 Tagen um 1300 m 
nach Einbruch kühler maritimen Luft. In der zweiten Hälfte des Monats stieg er 
im Strahlungswetter wieder auf 4500 m und am Ende August wurde infolge eines 
starken Kälteeinbruches wieder ein Höhenverlust um 1200 m verzeichnet.

Dr. B. Béli

Fifty Years Ago

In the September, and October, 1900, issues of this periodical some interesting 
details have been published on the opening festivities of the first Hungarian meteoro
logical observatory at Ógyalla.

Also in this issue
D jubjuk’s System of the L< cal Sings of W eather (Dr. A. Hille). 
Contents of a Paragraph (E. Szirmai).
On the Determination cf the Day of Phenclogical Events (T. Szilágyi).

A MAGYAR ORSZÁGOS M ETEOROLÓGIAI ÉS FÖLDMÁGNESSÉGI IN TÉZET 
ÉS A MAGYAR M ETEOROLÓGIAI TÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA 

K iadásért fe lelős: Szirmai E rv in . — Szerkesztésért felelős: Dr. Aujeszky László.
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PÁLYÁZATI HIRDETMÉNY
A Magyar Meteorológiai Társaság szakirodalmi pályázatot hirdet a dyna- 

mikus meteorológia vagy a szinoptikus meteorológia körébe vágó eredeti tudo
mányos dolgozatok jutalmazására, az alábbi feltételekkel:

1. A pályázatra a szerzőnek csakis eredeti, máshol még közzé nem tett, 
olyan dolgozata nyújtandó be, amelynek tárgya a dynamikus vagy szinoptikus 
meteorológia körébe tartozó saját vizsgálata, vagy ilyen irányú szovjet kutató
munkának az ismertetése.,

2. A pályamunkák terjedelme lehetőleg ne haladja meg a 15 írógépeit oldalt, 
ehhez azonban térképek vagy táblázatok tetszésszerinti mennyiségben csatolhatok.

3. A pályamunkák a papirosnak csak egyik oldalára írógépelve, névtelenül, 
lezárt jeligés levél kíséretében 1951. évi február hó 28-ig nyújtandók be a Társa
ságnál (II., Kitaibel Pál-u. 1.).

4. A Társaság az arra érdemes pályamunkák jutalmazására 500 forint pálya
díjat tűz ki.

5. A pályamunkákat a Társaság választmánya által kiküldendő háromtagú 
bizottság bírálja el. A bizottság az‘ 500 forint jutalomdíjat több munka között 
megfelelő arányban meg is oszthatja, ha pedig jutalmazásra érdemes munka nem 
érkeznék be, a pályadíj meddőségé^ tartozik megállapítani.

6 . A pályázat .eredményének kihirdetése és a jutalmazott munkák jeligés 
levélkéinek felbontása a Társaság 1951. évi rendes közgyűlésén történik.

7. A jutalmazott munkák kiadási joga a Társaság tulajdonát képezi. 
A jutalomban nemrészesült munkák szerzői kéziratukat a Társaságtól nem kérd
hetik vissza. A Társaság hivatalos lapjában megjelenő pályamunkák — akár 
jutalmazásban részesültek, akár nem — a többi közleményeknél szokásos írói 
tiszteletdíjra jogosultak.

METEOROLÓGIAI

FÉNYKÉPPÁLYÁZAT
A Magyar Meteorológiai Társaság 25 éves fennállása alkalmából 

tartott ünnepi közgyűlésén első ízben nyitott meg fén yk é p p á lyá za to t  
meteorológiai tárgyú felvételek jutalmazására.

A pályázat legközelebbi csoportjának benyújtási határideje

1951. március 31.

A  p á ly á za t részle tes fe lté te le i la p u n k  m á ju s— jú n iu s i  szá m á n a k  
136. o lda lán  ta lá lh a tók .



A Magyar M eteo ro ló g ia i  Társaság-nái
megrendelhetők
és a könyvek árának a 22.861. sz. csekkszámlára történt befizetése 
után bérmentesen s z á l l í t j u k  a következő kiadványokat:

Dr. Aujeszky László: Védekezés az időjárási károk ellen. Budapest,
1930. 165 old., 26 képpel....... .............................................. 10 Ft

Dr. Bacsó Nándor: Az éghajlattan elemei növénytermesztők számára.
Budapest, 1947. 100 old., 47 ábrával ................................  25 Ft
Kedvezményes ára tagjaink részére 22.50 Ft.

Dr. Berényi D énes: A  kukorica termelése és összefüggése az idő
járással. Debrecen, 1945. 212 old., 66 ábrával ................... 20 Ft

Dr. Berényi Dénes: Mikroklimatikus mérések dohányban és napra
forgóban. Debrecen, 1948. 60 old., 65 ábrával ................... 20 Ft

Dr. Száva-Kováts József—Dr. Berényi Dénes: A  talajmenti légréteg 
éghajlata. (Mikroklíma és növényklíma). Budapest, 1948. 106 
old., 37 ábrával ..................................................................  20 Ft

Az első magyar nyelven írott rész
letes mikroklimatológiai munka:

A talajmenti légréteg éghajlata
MIKROKLÍMA ÉS NÖVÉNYKLÍMA

írta :
DR. SZÁVA-KOVÁTS JÓZSEF 

egyetemi nyilv. r. tanár
és ,

DR, BERÉNYI DÉNES
egyetemi rk. tanár

A munka terjedelme 106 oldal, 35 szövegközötti ábrával- ára 20 forint. 

Fontosabb fejezetei:
I. A mikroklíma. A napenergia megjelenése a földfelszínen. Nagy és kis légterek 

keletkezése. A hőtárolás módjai â  talajközeli térben. Mikroklimatikus mérésmódok 
és mérőműszerek. A mikroklíma meghatározása a helyszínen.

II. A növényklíma. A természetes vegetáció és a szántóföldi növények mikroklíma 
viszonyai. A növényi mikroklímában alkalmazandó mérőműszerek. A gyepszínt mikro
klímája. A különféle gazdasági növények sajátos növényállomány-éghajlata. Függő 
és független mikroklímák. Az erdő mikroklímája és éghajlata.

Megrendeléskor kérjük a vételárat beküldeni a 22.861. sz. postatakarékszámlára 
(Magyar Meteorológiai Társaság, Budapest).

.509206, Athenaeum Nyomda
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A rövidlejáratú időjárási prognózis néhány elvi kérdéséről

A  M eteorologia  i H idro lóg ia  c ím ű  
szovjet fo lyó ira t 1949. évi 2. szám ában
K .  I .  K a s in  és Ch. P . P ogoszjan  s z in 
o p tik u s  k u ta tó k  a fe n ti c ím  a la tt ren d 
k ív ü l  érdekes k r i t ik a i  c ik k e t kö zö lnek  
az időjelzés m ódszertanáró l, am ely  egyéni 
n ézetüket és ú j  s z e m p o n tja ik a t fog la lja  
össze. D o lgoza tuk  bő k ivo n a tá t m agyar  
fo rd ítá sb a n  a d ju k  közre, hogy á llá sp o n t
j u k  a h a za i k u ta tó k  szélesebb köre előtt 
ism ertté  vá ljék .

A  Szerkesztő .

A tudományos kutatómunka sikerét bármely tudomány területén 
a kutatás alapjául szolgáló módszer határozza meg. A módszer kérdései, 
mint általában a természettudományban, a meteorológiában is döntő 
szerepet játszanak/ A meteorológia fejlődésében is egyre világosabban 
lépnek előtérbe a kutatás módszertani különbségei. Az utolsó évtized 
során úgy a felhalmozott megfigyelési anyagot, mint az egyes felfede
zéseket a metafizika leküzdése nélkül nem volt lehetséges az ismeretek 
egységes rendszerébe foglalni. Ez a megállapítás a meteorológiának 
éppen a rövidlejáratú időprognózisra vonatkozó részére a legjellemzőbb.

Mint ismeretes, az időjárási prognózist a légköri folyamatok elem
zése előzi meg, ennek logikus következménye a prognózis. Következés
képpen az időjelzésnél mindenekelőtt az analízis módszerében kell meg
állapodni. A meteorológiában az 1938—40-es évekig az ú. n. norvég 
lrontelemzési módszer volt a legelterjedtebb. Ez a módszer a mi idő
járási szolgálatunkban az 1930—31-es években vált elfogadottá és alap
jában véve csaknem változatlan maradt. A frontelmélet módszere a 
íégóceánban jelenlevő meleg és hideg áramlások, valamint a közöttük 
levő választófelületek elgondolásán alapszik, amely választófelületeken 
a legnagyobb horizontális hőmérsékleti gradiensek lépnek fel és a leg
élesebb időjárásváltozások észlelhetők. Ezeken a területeken — a mód
szer szerzőinek elgondolása szerint?»— hullámok jönnek létre és ciklonok 
képződnek. Ä S ?
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A hullámelmélet csak a ciklonok keletkezésének tényét tudta körül
írni, de nem tartalmazott semmit arra nézve, hogyan lehet ezeket a 
hullámokat, következésképpen a ciklonok keletkezését és fejlődésük 
jellegét előre jelezni. Ezt a ciklonok hullámelméletének szerzői is el
ismerték.

A hullámelmélet szerzőinek nyilatkozataiból látható, hogy a hullá
mok fejlődésének és a ciklonok keletkezésének folyamata nem volt világos 
még maguk előtt az elmélet szerzői előtt sem. Ez a módszer nemcsak 
akkor, hanem a rákövetkező években sem tudta felfedni a ciklonok 
keletkezését és fejlődését meghatározó közvetlen okokat, vagyis az 
elmélet merev maradt.

Ennek az elméletnek elvi hiányosságait eléggé részletesen és meg
győzően kimutatta N. E. Kocsin és N. L. T aborovszkij. Egyetértésben 
ezen tanulmányok következtetéseivel, nem látjuk szükségét annak, 
hogy itt ezeket a kérdéseket teljességükben kifejtsük, ezért csak azon 
részletekkel foglalkozunk, amelyek a frontelemzés gyakorlati felhasz
nálásával állnak összefüggésben. A hullámelméletből vont következ
tetéseket az operatív munkában csak olyan tömeges kiegészítő meg
fontolással lehetett közvetlenül alkalmazni, amely megfontolások kívül 
állottak az elmélet korlátain. Hogy a fenti elmélet eredményei felhasz
nálhatókká válhassanak a gyakorlat számára, az elmélet tanulmá
nyozói előtt a megoldandó kérdések egész sora állott, amelyekből a 
következőket említjük meg :

1. Azon hőmérsékleti ellentétek meghatározása, amelyek melle tt 
legvalószínűbb a ciklogenezis. Ilyen zónáknak nyilvánította Bergeron 
azokat a területeket, ahol a hőmérséklet horizontális gradiense nagyobb, 
mint 10 C/1000 km.

2. Azon esetek - előfordulásának meghatározása, amelyeknél ilyen 
hőmérsékleti ellentétek kiképződhetnek. Feltételezték, hogy ezek az 
ellentétek olyan áramlási és hőmérsékleti mezők esetén jönnek létre, 
melyek a különböző hőgazdálkodású területek levegőjének egymáshoz 
való közeledését biztosítják. Feltételezték továbbá, hogy a légóceán
ban a horizontális hőmérsékleti gradiens nagysága szerint több vagy 
kevesebb egymáshoz hasonló levegő is van jelen, melyekben a horizon
tális hőmérsékleti gradiens 1000 km-én kisebb mint 10° C.

3. A földfelszín azon főkörzeteinek, ú. n. »fészkeinek« meghatáro
zása, ahol a légtömegek kiképződnek. Négy ilyen körzetet állapítottak 
meg és ennek megfelelően a felettük kialakult légtömegeket arktikus, 
poláris, tropikus és egyenlítői levegőnek nevezték. A főfrontokat a fenti 
légtömegek közötti átmeneti zónák határozzák meg, amelyeket ennek 
megfelelően arktikus, poláris és tropikus frontnak neveztek. A ciklon
hullámok keletkezése a' főfrontokkal van összefüggésben.

Hosszú ideig ez az irányzat képezte a szinoptikus meteorológia 
területén folyó kutatómunka alapját. A frontelemzés módszere kiala
kulásának időszakában a meteorológia még nem rendelkezett a légkör
kutatás céljait szolgáló és gyakorlati felhasználásra alkalmas hőmér
sékleti adatokkal. Ezért a módszer alapját csak a légkör földközeli réte
géből vett észlelési adatok és a közvetett aerológia adatai képezték. 
Ezek alapján a kialakulási »fészküknek« megfelelő elnevezésű légtöme
gekre közepes karakterisztikákat állapítottak meg.

Valóban, ha kiszámítjuk az északról Európa fölé érkező légtömegek 
közepes hőmérsékletét, akkor ez a középhőmérséklet lényegesen külön-



bözni fog az Atlanti-óceánról vagy délről érkező levegő középhőmér
sékletétől.

A naponkénti légkörkutatás első adatait a légtömegek jellemzésére 
szolgáló potenciális és ekvivalens-potenciális hőmérséklet kiszámítására 
használták fel. Ezek alapján vették fel a légtömegek aerológiai karak
terisztikáit (homológok), melyek a szinoptikusok számára máig is a 
szinoptikus folyamatok analízisének kiindulópontjául szolgálnak. A 
szinoptikus azonban az észlelt adatok ellenére néha arra kényszerül, 
hogy a  fr o n to k a t  n e m  a z o k  f i z i k a i  je lleg e  s z e r in t ,  h a n e m  fo r m á l i s a n ,  a  lég
tö m e g e k  o s z tá ly o z á s á n a k  m e g fe le lő e n  h a tá r o z z a  m eg .

A kutatás irányát a Szovjetunióban az 1930-as évtől az 1938—39-es 
évekig alapjában véve három csoportra lehet osztani :

1. a helyi fizikai-földrajzi feltételek időjárási hatásának tanul
mányozása ;

2. a légköri folyamatok tipizálása ;
3. a légtömegek osztályozása.
Az első munkacsoport feltétlenül hasznos volt, amennyiben ennek 

keretében részletesen tanulmányozták a helyi fizikai-földrajzi tényezők 
befolyását az időjárás sajátosságaira, melyek közül ki kell emelni a lég
tömegek transzformációján alapuló kutatást.

A második munkacsoport, vagyis a nagyszámú légköri folyamat 
tipizálása a harmincas évek periódusában hasznosnak, sőt szükségesnek 
bizonyult. Úgy látszik, hogy a szinoptikus folyamatok tipizálásának 
munkáját speciális célokra a jövőben is folytatni kell, elsősorban a 
cirkuláció klimatológiai tanulmányozására nagy területek fölött. De 
ezeket csak a folyamatok térbeli tanulmányozásának alapján, a szinop
tikus analízis korszerű eszközeinek és módszereinek felhasználásával 
lehet megfelelően elvégezni. Ezidőszerint az ilyen szempontok alapján 
végzett munkák csak egyoldalúan tudták gazdagítani a klimatológiát 
és kevés az, amit az időjárási prognózis gyakorlati munkája számára 
nyújtottak.

A harmadik munkacsoport, vagyis a légtömegek osztályozásának 
munkája semmi hasznos eredményt nem hozott a szinoptika tudomá
nyába és gyakorlatába. így két különböző légtömeget elválasztó főfron
ton ugyanabban a fizikai-földrajzi körzetben és évszakban különböző 
időjárási feltételeket figyeltek meg. A légtömegek és frontok osztályo
zásának gyakorlati felhasználása arra vezetett, hogy a főfrontok : az 
arktikus és á poláris front igen gyakran éppen a kis hőmérsékletkülönb
ségű troposzférái zónában jön létre, míg a másodlagos frontok fordítva, 
a nagy hőmérsékletkülönbséget mutató területen. A légtömegek meg
határozásában mutatkozó nehézségek azonban nem a másodlagos fron
tokhoz, hanem az okkluziós frontokhoz kapcsolódtak. Ennek eredménye
képpen az okkluziós front igazi értelme elveszett, mivel eltűnt a határ 
az aktív okkluziós front és az egyszerű szerkezetű kevésbbé aktív front 
között. Az ellentmondásokból kivezető utat néhány kutató a légtöme
gek osztályozásának részletezésében látta. Ilyen irányú munkát végzett 
D z s o r d z s io  és B n g a je v , akik mintegy 30-féle légtömegelnevezést aján
lottak nyárra és télre. (2)

A tanulmányozás egyes konkrét eseteiben fel lehet használni azt 
az eljárást, amely bizonyos számú feltételt magában foglaló érték- 
sorozat felosztásán alapul. De ezen sorozat egyes értékeinek nem szabad 
valamiféle abszolút, a többiektől élesen különböző sajátosságot tulaj-
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donítani, mert az értékek közötti különbség a folytonosság lényege 
alapján relatív.

A természettudományokban előforduló osztályozás nagyszerű 
jellemzését adta Engels az Anti-Dühring előszavában : »Amióta a 
biológiát a fejlődéselmélet fényénél művelik, a szerves természet terü
letein az osztályozás egyik merev határvonala a másik után enyészik el. 
A csaknem osztályozhatatlan közbeeső tagok napról-napra szaporod
nak, a tüzetesebb vizsgálat szervezeteket egyik osztályból a másikba 
dob és csaknem hittételekké vált megkülönböztető jelek elveszítik fel
tétlen érvényüket.« A továbbiakban : ». . . az erőszakosan megrögzí
tett határvonalak és osztálymegkülönböztetések adták meg a modern 
elméleti természettudománynak a korlátolt és metafizikai jellegét.«

A légtömegek és frontok osztályozásának követői szerint lehetőség 
nyílik arra, hogy csupán egyetlen szimbólum segítségével meghatározzuk 
a hatékony potenciális energiatartalékokat a légóceán különböző terü
letein.*

így ezen álláspont szerint a hatékony potenciális energiakészlet 
objektív meghatározását olyan korszerűtlen eljárással helyettesítik, 
amelyben a szubjektív szempont játssza a döntő szerepet. Nem szorul 
bizonyításra, hogy a légtömegek és frontok osztályozásának elve idea
lisztikus eredetű. A dialektikus materializmus azt vallja, hogy az igazság 
mindig kézzelfogható., Ebből teljesen világos, hogy a szinoptikus a lég
köri folyamatok fejlődésének analízisét és a prognózis megadását nem 
formális feltételek, hanem a jelenlegi idő reális, konkrét feltételei alapján 
kell hogy megadja.

A légtömegek osztályozásának eredményeképpen az analízis nehéz
ségei nemcsak hogy nem csökkentek, hanem növekedtek, mivel az egyes 
levegőfajtákat jellemző értékcsoportok közötti iutervallumok kisebbek 
lettek és ez a légtömegek elnevezésében zavart idézett elő. Egészen 
természetes, hogy ez a feldarabolás nem oldhatta meg a fentemlített 
nehézségeket, mivel lényegében a légkör állapotát meghatározó karak
terisztikák folytonos sorozatának önkényes felosztásán alapult.

Tegyük fel, hogy a karakterisztikák valamilyen értéksorozata az 
A-tól B -ig vett intervallumban monoton növekszik, azaz az A pont a 
legkisebb, a B pedig a legnagyobb értéket jelenti. Válasszuk szét ezt 
a sort valamilyen módszer szerint néhány csoportra. Két szomszédos 
csoport közepes értékeinek különbségét jelöljük a-val. Ha két egymásra 
következő csoportból tetszés szerint választott értékek különbségét 
tekintjük, akkor olyan különbséget kapunk, melynek értéke 0-tól 2a-ig 
terjedhet. Ebből látható, hogy két csoport értékkülönbségének nagy
ságáról nem szabad az indexeik alapján dönteni. A további hasonló 
alosztályokra való felosztás sem vezet jobb eredményre, mivel két szom
szédos csoport határa között mutatkozó eltérés mindig 0-tól 2u-ig ter
jedő érték marad. A különböző légtömegek osztályozásának lehetetlen
sége azzal magyarázható, hogy a valódi légkörben nincsenek diszkrét 
kiképződési fészkek, mivel a levegő állandó mozgásban lévén, folyto
nosan változtatja meg a tulajdonságait és a föld bármely pontjába ér
kezhet olyan levegő, mely tulajdonságait a távoli szélességeken szerezte 
meg.

A harmincas évek elején a légtömegek osztályozását szolgáló közepes
* A légtömegelnevezések a főfrontot mint a legnagyobb potenciális energia- 

készlettel rendelkező zónát határozzák meg, míg a valóságban a potenciális energia- 
tartalékokat a tényleges sűrűségkülönbségek határozzák meg.
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karakterisztikák felhasználása keltett ugyan bizonyos érdeklődést, de 
természetes, hogy a gyakorlatilag dolgozó aerológiai hálózat és a légköri 
folyamatokkal kapcsolatos fogalmainkat gazdagitó új kutatási irányok 
megjelenése ezeknek a közepes karakterisztikáknak a jelentőségét hát
térbe szorította. Néhány kutató és sok szinoptikus - azonban még a mai 
napig is a légtömegek elnevezésszerű megkülönböztetése alapján tartja 
számon a szinoptikus térképen az időjárási folyamatok analízisének 
szakaszait. így pl. Bugajev 1947-ben kiadott »A szinoptikus analízis 
technikája« című könyvében a légtömegek és frontok osztályozásának 
felhasználása alapján tartja számon a szinoptikus térkép analízisének 
fő szakaszait.

A légtömegek és frontok osztályozása elválaszthatatlan össze
függésben van »a légtömegek kialakulási fészkeinek« feltételezésével. 
Sz. P. Chromow »A szinoptikus meteorológia alapjai« című könyvében 
ezeket írja : »Az a körzet, amelyben a levegő egy légtömeg sajátosságát 
megszerzi, vagyis a légtömegek kialakulásának körzete, a fészek elneve
zést viseli . . .  A légtömeg fészkében derült időjárás kell, hogy túl
súlyban legyen, amely biztosítja a többé vagy kevésbbé azonos sugár
zási feltételeket, következésképpen a földfelszín azonos hőmérsékleti 
viszonyait.« A továbbiakban : ». . . az adott körzet felett olyan cir
kulációra van szükség, amely a levegő tulajdonságait a lehető leg
nagyobb mértékben megőrzi.«

A nyomás-topográfiai térképek azt mutatják, hogy mindezen fel
sorolt feltételek társulása igen ritka esetben és emellett nagyon rövid 
ideig észlelhető. Minthogy a levegő folytonos mozgásban van, így sajá
tosságainak megváltozását ezen mozgás folyamán kell megfigyelni. Az 
ilyen irányú megfigyelések alapján elkerülhetetlenül arra a következ
tetésre jutunk, hogy a légtömegek úgynevezett »fészkekben« történő 
kialakulásáról szóló feltevés helytelen. A levegő sajátosságait az adott 
pillanatban bármely körzetben a tényezők egész sorának tartós és foly
tonos hatása alakítja ki, elsősorban a földfelszín hatása, amely felett 
a levegő elvonult. A levegő sajátosságának megváltozása annál jelen
tékenyebb lesz, minél huzamosabb ideig tartózkodik egy és ugyanazon 
körzet felett és minél inkább különbözik a levegő hőállapota az adott 
körzet sugárzási és egyéb feltételeitől. Feltehető, hogy valamely adott 
körzet felett elhelyezkedő levegő kezdeti sajátosságától függetlenül meg
szerzi az illető körzet feltételeinek megfelelő tulajdonságokat, ehhez azon
ban az szükséges, hogy nagyon hosszú ideig tartózkodjék ilyen feltételek 
között. Csakis ebben az esetben lehet légtömeg-kialakulásról beszélni. 
De minthogy a valóságban elhatárolt körzet felett a levegő sohasem 
tartózkodik ilyen hosszú ideig és a földfelszínen nincsenek a légkörre 
azonos földfelszíni hatást kifejtő nagy területek, így nem beszélhetünk 
légtömegkialakulásról sem. Természetes, hogy a levegő földközeli rétege 
nagyon gyorsan változtatja tulajdonságait a talajfelszín féltételeinek 
megfelelően. Ha azonban az egész troposzférát, vagy annak alsó felét 
tekintjük, akkor kitűnik, hogy a levegőnek még egész Észak-Európán 
és Ázsián való áthaladási ideje sem elegendő arra, hogy az adott széles
ségek sugárzási rendszerének megfelelő sajátosságokat megszerezze.

Ilymódon a levegő folytonos mozgása során állandóan változtatja 
tulajdonságait (transzformálódik). A földfelszínnek a légtömegre való 
hatását főképpen a földfelszín és a levegő hőmérséklete között mutat
kozó különbség határozza meg. Ebből világos, hogy bizonyos időszak
ban a földfelszín bármely körzete nagyon erős hatást fejthet ki a felette



átvonuló levegő tulajdonságaira. Egy és ugyanazon körzet talajának 
i'elszíne egy és ugyanazon évszakban rövid idő alatt felmelegítheti a 
felette elterülő levegőt és le is hűtheti a talajfelszín és a levegő hőmér
sékletkülönbségének előjele szerint.

A prognózis céljára elsősorban a hőmérséklet és nedvesség magasság 
szerinti eloszlását, valamint ezen elemeknek a légtömeg áthelyeződése 
folyamán bekövetkező változásait kell meghatározni. Ezért arra van 
szükség, hogy a levegő sajátságainak a közeljövőben végbemenő válto
zását a talajfelszín állapotát jellemző konkrét adatok alapján (nedvesség, 
sugárzás és hőkiegyenlítődés) határozzuk meg. Ilymódon úgy a kutató, 
mint a gyakorlati szinoptikus munkában a légtömeg elnevezés meg
határozása helyett a hőmérséklet és a nedvesség térbeli eloszlásának 
viselkedése alapján kell a prognózist elkészíteni. Megjegyzendő, hogy 
a hőmérsékletkülönbség nagysága, bár nagyon lényeges a frontra, azon
ban nem határozza meg teljesen a front aktivitását, mivel az utóbbi a 
troposzféra termobárikus mezejének és a többi másodlagos front fel
lépésének függvénye.

Mint már fentebb rámutattunk, a harmincas években a szinoptika 
területén a. frontelemzés irányzata volt túlsúlyban. Az ilyen irányban 
folyó munka jelentős részét a légköri sablonok leírásának és osztályo
zásának rendelték alá, annak ellenére, hogy a szovjet tudósok között 
voltak olyanok is, akik a légköri folyamatok fizikai lényegéről tartal
mas és mély tanulmányozást igénylő eredeti munkát végeztek és sokkal 
magasabban állottak, mint a hasonló kérdésekkel foglalkozó külföldi 
kutatók. Megemlítjük itt mindenekelőtt Sz. I. Troickij munkáját, amely 
az 1930—31-es években elsőízben mutatta ki a hőmérsékleti mező és az 
áramlási mező között fennálló térbeli összefüggést. A későbbiek során 
más kutatók is végeztek ilyenirányú munkát. Többek között 1932-ben 
V. A. Michel volt az első, aki megadta a középtroposzféra áramlási szer
kezete és a földszíni nyomásképződmények kialakulása közötti össze
függést. Michel említett munkája a ciklonok ú. n. divergenciaelméleté- 
nek vetette meg az alapját.

A. T. Djubjuk továbbfejlesztve Troickij elgondolásait, 1934-ben 
nagyon érdekes eredményeket kapott a gyakorlati alkalmazás szá
mára, amelyeket már fel is használnak az időjelző szolgálatban. Sajnos, 
ezek a munkák a következő öt év során nem fejlődtek elegendő mérték
ben, mivel a szinoptikusok figyelme a légköri folyamatoknak csak a 
földközeli időjárási térképek alapján történő tanulmányozására irányult.

A szinoptikus folyamatok tanulmányozása területén új irányzatot 
jelentett az aerológiai kutatóhálózat megjelenése (1938—39). Ezen 
irányzat hívei megegyeztek Troickij]a\ abban, hogy a szinoptikus folya
matok tanulmányozásánál ők is minden figyelmüket a troposzféra nyo
mási és termikus mezői között fennálló összefüggésre irányították. Elsö- 

. nek a nyomás advektív és dinamikus tényezői között fennálló össze
függést állapították meg. Ez lehetővé tette a troposzféra termobárikus 
mezeje változásának, a front-keletkezés és front-feloszlás, valamint a 
ciklonok és. anticiklonok fejlődésének minőségi előrejelzését. Az új irány
zat lehetővé tette a ma már széles körben ismert advektív dinamikus 
módszer megteremtését. E tárgykörrel foglalkozó nagyobb munkák 
egyike 1940-ben jelent meg.* (4)

* Az advektív dinamikus módszert ismertető egyik szovjet kiadvány a Meteoro
lógiai Társaság szovjet szakirodalomfordító munkabizottságának birtokában van. 
Megjelentetése a jövő év munkatervében szerepel. (A lordító megjegyzése.)
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Az advektív dinamikus módszer fejlődése folyamán a módszer szerzői 
-egyre jobban kiszélesítették a szinoptikus meteorológia legfontosabb 
kérdéseinek körét, közöttük sok olyan kérdését is, amelyeket a front
elemzés hívei figyelmen kívül hagytak. Utalunk többek között az anti- 
ciklogenezis kérdésének megoldására.

A szovjet tudósoknak a szinoptikus meteorológia területén elért 
sikerei egybeesnek a dinamikus meteorológia területén elért sikereikkel.
I .  A .  K ib e i  1940-ben hozta nyilvánosságra azt a munkáját, amelyben 
kifejti a nyomás, hőmérséklet és szél előrejelzésének elméletét és a 
meteorológia történetében elsőízben teszi lehetővé, hogy ezeket az ele
meket rövid időközre kiszámítsuk (5). Az elmélet alapján kiszámított 
hőmérsékleti értékeket M .  E .  S v e c n e k  a hőmérséklet napi menetére 
vonatkozó eredményei alapján már a gyakorlati munkában is felhasz
nálják. De ennek az elméletnek az értéke nemcsak ebben nyilvánul meg. 
A Kibel-féle elméletet a kutatók egész sora használta fel a szinoptikus 
és dinamikus meteorológia különböző feladatainak megoldására. Ennek 
az elméletnek az egyenleteit használta fel T a b o r o v s z k i j  az advektív dina
mikus analízis alaptételeinek elméleti megindokolására. 1946-ban T a b o 
r o v s z k i j  kimutatta, hogy teljes megegyezés áll fenn az advektív dina
mikus analízis alaptételei és ezen hidrodinamikai elmélet következtetései 
között. Ez lehetőséget nyújtott arra, hogy az advektív dinamikus ana
lízis módszerének korábban kapott eredményeit rendszerbe foglalhassák 
és egyben lehetővé tette a ciklo- és anticiklogenezis korszerű elméleté
nek megalapozását.

Most már azt lehet mondani, hogy napjainkban a szinoptikus folya
matok analízisének olyan fizikai és minőségi módszere áll rendelkezé
sünkre, amely konkrét utasításokat tartalmaz az időjárási folyamatok 
1 —3 napra történő előrejelzéséhez. Ez a módszer a nehezebb problémák 
— a felhőzet és a csapadék prognózisa — közvetlen megoldását is lehetővé 
teszi, egyúttal megadja a távidőjelzés alapmódszerét is.

Az advektív dinamikus analízis módszere nagy perspektívát jelent 
a további fejlődés számára. Lehetővé teszi azt, hogy a s z i n o p t i k u s  f o ly a 
m a to k a t  m i n t  m e g h a tá r o zo tt  f i z i k a i - f ö l d r a j z i  k ö r z e te k  fe le t t  le fo ly ó  f i z i k a i  
je le n s é g e k e t ta n u lm á n y o z z u k .  Ennek ellenére a tudományos kutatók egy 
része az időjárás és a szinoptikus folyamatok elmaradott prognózisához 
és elemző módszeréhez ragaszkodik. Ezek a kutatók a térbeli fizikai 
analízis helyett különböző szinoptikai sablonok szimbolikus ábrázolása 
alapján dolgoznak. Sok időjelző intézetben még napjainkban is elkese
redett, de lényegében véve hiábavaló vitákat lehet hallani arról, hogyan 
nevezzék el egyik vagy másik légtömeget és frontot.

A cikk a továbbiakban a szovjet szinoptikai munkákat szigorú és tárgyilagos 
kritikának veti alá, majd így folytatja :

Megengedjük magunknak, hogy eltérjünk eredeti feladatunktól és 
néhány megjegyzést fűzzünk az úgynevezett dinamikus klimatológia 
kérdéséhez is. A légtömegek és frontok osztályozását, valamint azok 
felhasználását kísérő lelkesedés nem korlátozódott csupán a szinoptikus 
meteorológia területére, hanem behatolt a klimatológiába is. Ezt mutatja 
a L o m o n o s z o v ról elnevezett Moszkvai Állami Egyetem klimatológiai 
tanszékét betöltő B .  P .  A l i s z o v nak a klimatológiában kifejtett irányzata. 
A l i s z o v  a Szovjetuniót a légtömegek és frontok osztályozásának alapján 
kilmatológiai kerületekre osztotta fel. A szerző a klimatikus zónákat 
u frontok elnevezése szerint jelölte meg (így : arktikus front zónája,
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polár-front okkluziós zónája, stb.) és gondosan meghatározta az egyes 
légtömegek gyakoriságát ezekben a kerületekben.

A fent kifejtettekből világos, hogy a klíma és a klímát kialakító 
tényezők tanulmányozásának ez a módszere az elméleti megismerés 
szempontjából értéktelen és éppen ezért a népgazdaság bármely ága 
részéről felmerült gyakorlati kérdésre nem adhat kielégítő választ.

Mi nem elsőízben foglalkozunk az irodalomban az új irányzat fejlő
désének és gyakorlati alkalmazásának eredményével. Első fellépésünk 
még 1941-ben történt (6). A második ezzel foglalkozó cikkünk 1947-ben 
jelent meg (7).

Ezekre az elvi kérdésekkel foglalkozó felszólalásainkra eddig az 
ideig semmi választ nem kaptunk a szaksajtóban. Ez azonban nem jelen fi 
azt, hogy ebben a kérdésben megnyilvánuló álláspontunkat nem vették 
kritika alá. A kritikusok többsége a kritikának olyan formájához tar
totta magát, amelyet Sztálin elvtárs a következő szavakkal jellemzett : 
»Lehet azt mondani, hogy a hallgatás nem kritika. Ez azonban nem 
igaz. A hallgatás módszere mint a figyelmen kívül hagyás különleges 
módja szintén egyik formája a kritikának, igaz, hogy ostoba és nevet
séges módja, de mégis egy kritikai forma.«

A kialakult viták során Bugajev, Dzsordzsio és követőik nem nagy 
csoportja részéről az a vélemény alakult ki, hogy a rövidlejáratú idő
járási prognózis területét két fő irányzat képviseli :

1. a földközeli szinoptikus térképeken és a közvetett aerológián 
alapuló frontanalízis, amelyben egyre nagyobb szerephez jutnak az ana
lízis aerológiai eszközei;

2. az advektív dinamikus analízis, amely lényegében háromdimen
ziós, de látszólag bizonyos mértékben független a földközeli szinoptikus 
térképtől.

Bugajev és Dzsordzsio lényegében semmi kifogást nem tud felhozni 
az új irányzattal szemben, de helytelen úton törekszik alkalmazásának 
lehetőségét beállítani. így helytelen az a beállítás, mintha az advektív 
dinamikus módszer a földközeli szinoptikus térkép elszigeteléséhez vezetne. 
Ellenkezőleg, ez a módszer elsőízben ad lehetőséget arra, hogy a lég
körben végbemenő folyamatokat úgy tekintsük, mint egységes egészei 
a térben és időben. Ez a módszer úgy á földfelszíni, mint a szabadlégköri 
adatokat a légköri folyamatok kielemzése eszközének tekinti.

Mérlegelve az elmondottakat, mi úgy gondoljuk, hogy mai állás
pontunk komolyan felülvizsgálja a rövidlejáratú időjárási prognózis 
módszereit abból a célból, hogy a gyakorlati munka számára megtisz
títsa a formalizmussal átitatott tételektől és eljárásoktól, amelyek mint 
minden más elavult dolog, csak akadályai a progresszív eszmék fejlő
désének. Ez a következtetés a tudományos kutató munkára nézve annál 
is inkább jogosult, mert ezen a területen még nem irtották ki véglegesen 
az idealisztikus elemeket. Vonatkozik ez elsősorban azokra a kérdésekre, 
amelyek közvetlen- összefüggésben állnak a légtömegek és frontok osz
tályozásával.

A tudomány sikeres megtisztítása a káros maradványoktól csak 
abban az esetben teljesülhet, ha ezt a tisztítást a tudományos és gyakor
lati tevékenység minden területén, elsősorban pedig a felső és közép 
káderek kiképzésének területén kezdjük meg. Végül a magunk részéről 
ez a kérdés közvetlen összefüggésben áll az újtípusú tankönyvek meg
teremtésével, mert eddig az ideig egyetlen tankönyv, vagy tanulmányi
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segédlet sem világította meg kielégítő mértékben a szovjet tudósoknak 
az időjárás előrejelzésében elért tudományos eredményeit.

K .  I .  K a s i n  és C h . P .  P o g o s z ja n  

(Fordította : B o d o la i  I s t v á n >
I r o d a lo m

1. B e rg e ro n  : Háromdimenziós szinoptikus analízis.
2. C h r o m o v , S z .  P .  : A szinoptikus meteorológia alapjai. 1948.
3. E n g e ls  : Anti Dühring. 1932. évi orosz kiadás.
4. P o g o s z ja n ,  C h . P .  és T a b o r o v s z k i j ,  N .  L .  Magassági deformációs 
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\  tanulóifjúság frontérzékenysége*)
A legutolsó évtizedek meteorológiai 
kutatásai között fontos helyet foglalnak 
el azok, amelyek az örökösen változó 
időjárásnak az emberi szervezetre való 
hatását vizsgálják. Az »Időjárás« leg
utóbbi • évfolyamaiban több ily irányú 
figyelemreméltó cikk jelent meg.

A frontátvonulásöknak az emberi 
szervezetre kifejtett hatását szerény vé
leményem szerint nem csak kórházak
ban és szanatóriumokban kellene vizs
gálat alá venni, bár a beteg szervezet 
fokozottabb reakciója szembetűnőbbé 
és könnyebben megfigyelhetővé teszi a 
vizsgált jelenségeket. Egészséges, de 
emellett valószínűleg érzékeny vizsgá
lati anyagot nyújthatnának az iskolák. 
Itt egyrészt biztosítva volna legalább 
tíz hónapon át a vizsgálandó tömeg 
számbeli és egyéni állandósága.

Minthogy a vizsgált egyének ez eset
ben egészségesek, ezért a várható front
érzékenység nem annyira szervezeti ha
tásokban fog megnyilatkozni, hanem in
kább lélektani változásokat fog elő
idézni.

Pedagógiai pályámon sokszor tapasz
taltain, hbgy a tanulóifjúság fegyel
mezettsége, figyelme és munkaered
ménye egyes napokon ingadozik, látszó
lag minden különösebb ok nélkül. Ezt 
a körülményt megpróbáltam kapcso
latba hozni a változó időjárással. Azt 
tapasztaltam, hogy betörési front át
vonulása után az órák menete nvugod-

tabb és eredménye jobb volt, mint a 
frontátvonulások előtt.

A megfigyeléseket több körülmény ne
hezíti meg. 1. A tanulók zömét sok olyan 
kérdés foglalkoztatja, amely lélektani 
szempontból sokszorosan erősebb, mint 
a fronthatás (vakáció előtti hangulat* 
egy súlyosabb fegyelmi ügy, lelkesítő 
beszéd). 2. Az órán tárgyalt anyag vi
szonya a tanuló érdeklődéséhez. 3. 
A megelőző óra minősége. (Tornaóra 
után a tanulók mádképpen viselkednek* 
mint számtanóra után.) 4. Az előző órák 
száma és a velük kapcsolatos kifáradás 
mértéke.

A kérdés alapos kivizsgálása részben 
pedagógiai,' részben pszichológiai, fizio
lógiai és részben meteorológiai probléma. 
Megoldását egy ember aligha tudja ke
resztül vinni. Célszerűnek látszik naponta 
összegyűjteni a nevelőtestület tagjainak 
véleményét és a többség véleményét 
összevetni az aznapi meteorológiai vi
szonyokkal. Több évi számadatok sta
tisztikai feldolgozása bizonyára értékes 
eredményeket hozna a fentemlített tu 
dományágak mindegyikében, de főleg a 
jövő generáció fejlődésének irányítá
sában.

Ambrózy Géza

*) Az Id ő já rás m egelőző szám ában  egy rövid 
közlem ényt ik ta t tu n k  be Ambrózy Géza ny íregy
házi m u n k atársunk  tollából az  iskolai ifjúság  
körében m egnyilvánuló fron t érzékeny ségi tü n e tek 
ről. E z t a kétségtelenül nagyon  érdekes kérdést 
részletesebben ta g la lja  ez a m ásodik közlem ény.
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A rotációs mágnesség egy új fajtája
A Föld mágneses momentumának problémája, mint ismeretes, még 

mindig megoldatlan kérdés. A földmágneses tér időbeli gyors változásait 
ugyan a Birkeland— Störmer-féle elmélet kifogástalanul megmagyarázza, 
evvel szemben azonban a Föld állandó mágneses momentumának és a 
szekuláris változásoknak a fizikai magyarázata még mindig megoldatlan. 
Az erre vonatkozó elméleteket két csoportba oszthatjuk. Az úgynevezett 
f u n d a m e n t á l i s  e lm é le te k  egy új természettörvény feltételezésével igyekez
nek megmagyarázni az égitestek mágneses momentumát. Az elméletek 
másik csoportja (speciális elméletek) az eddig ismeretes fizikai törvények 
alkalmazásával igyekszik a Föld mágneses momentumára magyarázatot 
találni. Az elmúlt években B la c k e t t1) újította fel az anyag forgómozgása 
és a mágneses tér közti fundamentális összefüggés gondolatát, anélkül 
azonban, hogy sikerült volna a kérdést megoldania vagy legálábbis az 
ilyen összefüggés fennállását különösebb módon valószínűvé tennie.

A speciális elméletek közt egy igen érdekes gondolaton alapszik 
B e n f i e l d  hipotézise. Amint tudjuk, egy fém felépítését első közelítésben 
úgy gondolhatjuk el, hogy a pozitív fémionok egy térbeli rácsot építenek 
fel és ennek közeit az ionokról levált vegyértékelektronok, mint »elektron- 
folyadék« töltik ki. Ha mármost egy kérdéses fémnek egy részét igen nagy 
nyomásnak vetjük alá, akkor az elektronfolyadék egy persze kis részének 
ki kell nyomódnia az ionrácsból és át kell mennie a nyomásnak ki nem tett 
részbe. Laboratóriumi kísérletben ezen jelenséget bajos lenne ugyan ki
mutatni, de a Föld felépítésének régebbi elmélete szerint a belső mag 
olvadt fémekből áll, melyet egy szintén legnagyobbrészt fémes tulajdon
ságú közbülső réteg vesz körül. Tehát a Föld magjában szükségképpen 
uralkodó óriási nyomás miatt tényleg fel kell lépnie a B e n f ie ld tő l  posztulált 
effektusnak. Mivel továbbá a Föld forgása magával viszi ezen töltéseket, 
ilyen módon szükségképp fel kell lépnie egy mágneses momentumnak, 
amelynek különben az előjele is egyezik a tényleg észlelt momentuméval. 
A részletes számítás2) azonban azt mutatja, hogy az ilyen módon létre
jövő mágneses momentum tizenhét nagyságrenddel túl kicsiny a Föld 
tényleg észlelt mágneses momentumának a megmagyarázására. Egy 
rendkívül érdekes és fizikailag fontos tulajdonsága azonban van az ilyen 
módon létrejövő töltéseloszlásnak. Ugyanis többször felmerült már az a 
gondolat, hogy a Föld mágneses momentumát meg lehetne magyarázni, 
ha feltennők, hogy bolygónk egy pozitív töltésű maggal rendelkezik, 
amelyet egy negatív töltésű héj vesz körül, azonban S u th e r la n d  kiszámí
totta, hogy ekkor a Föld anyagában egy 108 Volt/cm nagyságrendű 
potenciálgradiensnek kellene fellépnie és egyáltalában nincs olyan szige
telő, amely ezt kibírná, B e n f i e ld  modelljében azonban dacára annak, hogy 
semmilyen szigetelő nincs jelen, a nyomás által okozott potenciálkülönb
ség nem tud kisülni, mert ehhez elektronoknak kellene a közbülső réteg
ből a Föld magjába jutniuk és ez nem lehetséges, hiszen akkor ezeknek 
helyet kellene csinálni, tehát munkát végezni a gravitáció ellen.

Egy másik és eddig még tekintetbe nem vett jelenség,3) melynek
Ú P. M. S. Blackett,^Nature 159, 658, 1947 és Phil. Mag. 40, 125, 1949.
2) Th. Neurtebaue-, Über einen Zusammenhang zwischen Gravitation und 

Magne ismus. Hugarica Acta Physica. Megjelenőben. Az itt tárgyalt kérdésre 
vonatta zó irodai m ebben a dolgozatban, melyre a következőkben 1. c.-vel fogunk 
hivatkozni, van összeállítva.

3j Neugebauer, 1. c.
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folytán minden forgó testnek mágneses momentummal kell rendelkeznie, 
a következő : Kondenzált anyagban az atomok (vagy ionok) egymástól 
való távolságát elsősorban az elektronfelhőiknek a Pauli-elv folytán (mely 
szerint nem lehet két elektronnak mind a négy kvantumszáma megegyező 
ugyanabban az elemi tértartományban) fellépő taszítása (a Fermi-taszítás) 
határozza meg ; ez az oka annak, hogy a szilárd anyag nem roppan össze. 
Ha mármost ilyen kondenzált anyagra hat a gravitáció, akkor ez az atom
magokat kissé el fogja tolni az atom geometriai középpontjából a saját 
irányában egészen addig, amíg az atom polarizálhatósága engedi. A külső 
elektronfelhő persze nem tudja az említett Fermi-taszítás miatt a mag 
ezen mozgását követni, mert ebben a szomszédok elektronfelhői akadá
lyozzák. A belsőbb elektronok viszont evvel szemben legnagyobbrészt 
követni fogják a mag elmozdulását.

Ismerve a Föld atomjainak közepes polarizálhatóságát, melyet 
«-val jelölünk és azonkívül a Föld atomjainak közepes tömegét M-et, 
mindjárt felírhatunk két egyenlőséget. Az egyik a fellépő erők egyenlő
ségére vonatkozik és a következő alakú :

Mg =  8eE (1)

g itt a nehézségi gyorsulást jelenti, E a mag eltolása révén fellépő elek
tromos teret, amely a magot eredeti helyére visszahúzni igyekszik. Az (1) 
egyenlet tehát azt fejezi ki, hogy a magra ható gravitációs erő egyenlő 
azon fellépő elektromos erővel, amely a magot eredeti helyére visszahúzni 
törekszik. Feltettük továbbá, hogy a kérdéses atomnak vagy ionnak nyolc 
külső elektronja van, tehát a mag és a vele együtt mozgó belső elektronok
ból álló komplexumnak 8 e nagyságú pozitív töltése van (e az elektron 
töltése). Felírhatjuk azonkívül az energiaegyenletet :

2 « E ‘ =  ÍM g l <2>

ahol 1 jelenti az atommag elmozdulását és a (2) egyenlet azt fejezi ki, hogy 
a gravitációs erő munkája az atom polarizálására fordítódik, tehát a pola
rizációs energia áll a baloldalon. Mivel ennekfolytán az atom elektromos 
töltésének a súlypontja kissé távolabb fekszik az égitest középpontjától, 
mint a pozitív töltésű mag, azért a forgás következtében szükségképp 
mágneses momentumnak kell fellépnie, amely olyan előjelű, mintha negatív 
töltés forgómozgása létesítené, tehát egyezik a Föld mágneses momen
tumának az ismert előjelével. Mivel továbbá ismerjük a nehézségi gyorsu
lásnak (g) a változását a Föld belsejében, mint a középponttól való távol
ság függvényét, azért (1) és (2)-ből elemi integrálások segítségével ki
számíthatjuk a Földnek ilyen módon fellépő mágneses momentumát, 
amelyre a következő eredményt kapjuk :

in =
(3)

ahol N  jelenti az atomok számát 1 cm3 »földanyagában, g0 a nehézségi 
gyorsulás a felszínen, c a fénysebesség, T a Föld sziderikus forgásideje és 
R0 a Föld sugara. A numerikus kiszámítás azonban azt mutatja, hogy az 
ilyen módon létrejövő mágneses momentum is, ugyanúgy, amint a Benfield-
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féle modell alapján fellépő, nagyságrendekkel túlkicsiny a Föld mágneses 
momentumának a megmagyarázására. Két lényeges különbség azonban 
mégis fellép.

Az egyik a következő : az itt tárgyalt modell lehetővé teheti egy erősítő- 
mechanizmus felléptét, melynek folytán a polarizált atomok tere egymás 
polarizáltságát felerősítheti. Tudjuk, hogy az úgynevezett ferroelektromos 
vagy Seignette-elektromos testeknél ez így is van, ezek spontán polarizálva 
vannak. A Föld anyaga ugyan nem ilyen tulajdonságú, meg kell azonban 
gondolnunk, hogy az óriási nyomás miatt a Föld belsejében az atomok 
közelebb jutnak egymáshoz és ezért az ilyen jelenség fellépte elgondol
ható.

A másik lényeges különbség a következő : Benfield modellje szerint 
a jelenség természetesen csak égitest-nagyságú tömegek esetében léphet 
fel. Ellenben az itt tárgyalt új elméleti lehetőség szerint kis forgó testnek - 
nek is szükségkép kell (bár igen kicsiny) mágneses momentummal bírniuk. 
A gravitáció szerepét ebben az esetben a centrifugális erő veszi át, a mo
mentum előjele tehát megfordul. Jelöljük w-val a forgó test szögsebes
ségét, akkor (1) és (2) analógiájára a következő két egyenletet írhatjuk 
fel :

és
M w2 r =  8 e E (4)

Y2 a E2 == ]/2 M w2 rl. (5)

Az előbbihez hasonló integrálások keresztülvitele után egy forgó 
kicsiny test (tehát amelynél a centrifugális erő játssza a főszerepet, nem a 
gravitáció) mágneses momentumára a következő képletet kapjuk :

m
a j9 NM a  t i „_________ H O

15 ec ° ’ ( 6 )

ahol NM =  q az anyag sűrűsége. A Blackettől feltételezett fundamentális 
összefüggésből ezen momentumra

Pt =
84 ° ^ _ tóN M R 05 ‘ 15 c (7>

adódik, ahol G =  6,65 . IT8 a gravitációs állandó és ß egy numerikus 
konstans, melynek értéke 1/4 körül van és az összes többi betűnek az itt 
használt jelentést tulajdonítjuk. (6) eredményünknek az a legnagyobb 
jelentősége, hogy ez a jelenlegi fizikai ismereteink szerint szükségképpen 
fellépő mágneses momentum könnyen egy új fundamentális összefüggés 
fennállásának a látszatát keltheti, egy forgó test mechanikai és mágneses 
momentuma közt. Ehhez csak azt kell meggondolnunk, hogy (6) a szög- 
sebesség harmadik hatványával arányos, míg (7) csak az elsővel. Mivel 
továbbá az újabb időben óriási forgássebességeket tudtak előállítani 
(például ilyenek Henriot és Huguenard vizsgálatai) könnyen beláthatjuk, 
hogy ilyen kísérleteknél (6) megközelítheti a (7)-ből kiszámított momen
tum nagyságát és ezért helytelen elméleti következtetésre adhat alkalmat.

Visszatérve most a Föld belsejében ezen új effektus alapján leját
szódó jelenségekre, még a következőket emeljük k i : Mivel a (homogén 
sűrűségűnek feltételezett) Föld belsejében a gravitációs gyorsulás a

( 9)
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képletnek megfelelően változik a középponttól m ért távolsággal, r-rel, 
(g0 a nehézségi gyorsulás értéke a Föld felszínén és R 0 a Föld sugara), 
azért a gravitációtól lé tes íte tt polarizáció a középponthoz való közele
déssel m indinkább csökken és o tt eltűnik, másszóval a Föld belsejében 
egy homogén sűrűségű, látszólagos pozitív tö ltés lép fel és ezt aztán  a 
felületen fellépő látszólagos negatív tö ltés semlegesíti. A Föld belsejében 
ilyen módon a pozitív tö ltésektől lé tes íte tt potenciálra (a negatív felszíni 
látszólagos tö ltés potenciája a Föld belsejében állandó és azért i t t  érdek
telen) elemi szám ításokból a következő képlet adódik

v = Qí& + lp ^ {R“2~ r2)
és ennek negatív gradiense

d r  - R »

( 10)

d l )

O i t t  az egész látszólagos pozitív tö ltést jelenti. Mindezek alap ján  teh á t 
azt gondolhatnánk, hogy ezek a látszólagos töltések nem fognak meg
m aradni, m ert hiszen a belső pozitív töltés elektronokat, a külső negatív 
pozitív ionokat fog befogni m indaddig, amíg a látszólagos töltések sem
legesítve lesznek. Azonban ugyanúgy, m int Benfield modelljében, k im u ta t
hatjuk , hogy ez nincsen így. A nagy nyomás m ia tt tudniillik  az em lített 
e lektronoknak ugyanúgy nincsen helyük ill. elhelyezésükre ugyanúgy a 
gravitáció ellen kellene m unkát végezni, m int Benfield modelljében. Mivel 
továbbá a pozitív töltés így nem semlegítődik, ez a felszíni negatívnál 
sem következhetik be, mivel ennek te ré t éppen a belső pozitívé ron tja  le.

Végül egy igen érdekes és eddig észre nem v e tt  num erikus egyezésre 
szeretnénk felhívni a figyelm et a Föld mágneses m om entum ával kap
csolatban.. T udjuk, hogy egyes atomféleségek m agjainak mágneses m om en
tum uk van. G ondolatkísérletképpen feltesszük, hogy a Föld anyagában 
az összes ilyen m om entum m al rendelkező atom m agoknak a mágneses 
tengelyét egymáshoz párhuzam osan állítjuk  be és nézzük, hogy vájjon 
kijön-e így a Föld m ért mágneses m om entum a. Első pillanatban  azt 
gondolhatnánk, hogy ez nem lehetséges, mivel páros számú protonokból 
és neutronokból fe lép íte tt atom m agok, m elyeknek nincs m agm om en
tum uk, leggyakoribbak a term észetben. Ez azonban nincsen teljesen így, 
mivel az Á l, am ely a Föld szilárd kérgének 8-1% -át teszi ki, + 3 ,6 2 8  
nagyságú m agm om entum m al rendelkezik és a N a-nak, am ely 2-75%-kal 
van képviselve +  2.216 nagyságú m agm om entum a van (m ag-magnetonok- 
ban kifejezve). H a m árm ost feltesszük, hogy a Föld egész anyagában ezek 
a mágneses m agm om entum ok hasonló arányban  vannak  képviselve 
(persze nem m ondjuk azt, hogy az A l  és N a  az egész Föld anyagában 
ugyanúgy van képviselve, m int a szilárd kéregben, hanem  csak azt, hogy 
a Földet felépítő anyagban a mágneses m agm om entum ok eloszlása hasonló 
arányú) és ezeket, am int em lítettük, gondolatkísérletképpen egymáshoz 
párhuzam osra állítjuk, akkor ilyen módon 8 ,8 .1 0 25 c. g. s. egységet számí
tu n k  ki a Föld mágneses m om entum ára, míg a m ért érték 7,9.1025 c. g. s. 
Az egyezés teh á t nemcsak nagyságrendbelileg, hanem  ezenkívül még num e
rikusán is jó és ez annál inkább feltűnő, m ert a Föld m om entum ára fel
á llíto tt összes eddigi elm életek sok nagyságrenddel tú l kicsiny eredm ényt 
szolgáltattak .
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• Egy más kérdés, hogyan lehetne a Föld anyagában fellépő ilyen 
»atommagferromágnesség'«-et fizikailag m egm agyarázni. M ielőtt azonban 
ennek a kérdésnek a tu lajdonképpeni tárgyalására  rátérnénk, m egem lítjük : 
a tényleges ferromágnesség elm életében is úgy volt, hogy W eiss elgondolása 
ezt form ailag kifogástalanul m egm agyarázta annak  ellenére is, hogy az 
elemi m ágneseknek tőle levezetett mágneses kölcsönhatása közel négy 
nagyságrenddel túlkicsiny volt. A kérdés végleges megoldása az tán  
Heisenbergnek sikerű .t a kvantum m echanikai, úgynevezett kicserélődési 
erők bevezetésével. Az első dolog, amire gondolni lehetne, hogy mivel az 
atom m agoknak m echanikai m om entum uk is van, a Föld m int pörgetyű 
a kis atom m agpörgetyűk tengelyeit igyekszik a sa já t forgástengelyével 
párhuzam osra beállítani. Azonban a lassan forgó Föld kölcsönhatása a 
»forgó« m agokkal tú lon tú l kicsiny arra, hogy a hőm érsékleti mozgás 
hatásának  ellen tud jon  állni. Azonkívül ilyen módon helytelen előjelei is 
kapnánk, m ert az em líte tt magok mágneses m om entum ai pozitívak. Fgy  
másik körülmény,, amire gondolni lehetne, hogy talán  a Föld mágneses 
m om entum a régi idők m aradványa, amely még nem halt el teljesen. 
Tényleg elm életi úton a magepin és a kristályrács közötti kölcsönhatásra 
ilyen jelenségeknél aránylag nagy relaxációs idők adódnak. Azonban ezek 
az em líte tt m agyarázat céljaira mégis túlkicsinyek, így Waller erre nem 
fémes anyagoknál szobahőm érsékleten 104 secundum ot szám íto tt ki és 
csak l°-kal az abszolút zéruspont fölött k ap o tt 1017 sec-ot. Ehhez jön 
még, hogy a m ért relaxációs idők jóval kisebbek, am iért ferromágneses 
szennyezéseket tesznek felelőssé. Egy egészen m ás gondolat megpróbálni, 
hogy a m agm om entum oknak ezen posztulált, egymáshoz párhuzam osra 
való beállítását, m in t nyom áseffektust értelm ezzük. Ehhez fel kell tenni, 
hogy párhuzam osra á llíto tt m agspinekkel a kérdéses anyag valam ivel 
kevesebb helyet foglalna el, teh á t a spinek irányainak az összezavarásához 
a gravitációval szemben kellene m unkát végezni. Mivel a Föld belsejében 
óriási nyom ás van, azért aránylag igen kicsiny térfogatváltozás is elegendő 
lenne a jelenség m agyarázatára. Persze ezért a fellépő energiának 
olyan nagynak kell lennie, hogy a term ikus energiának ellen tud jon  állni. 
Ez az utóbbi értelmezési lehetőség elméletileg ta lán  nem teljesen já rh a ta t
lan. Egy igen nagy előnye lenne, hogy ilyen módon csak a Föld belsejében 
lépne fel a mágneses m om entum oknak ilyen párhuzam osra való beállása, 
de nem egyszersmind a Föld anyagából készített, például néhány m átm é
rőjű golyóban is.

Dr. Neugebauer Tibor

É dek**s nap'll íbíí-jelenség E rdfT - 
f en. 1950. október 24-én rendkívül szép 
napgyűrű-jelenséget észleltem Kolozsvár 
nyugati égboltján. Az eget északnyugat
ról felvonuló Ci-felhők fedték (Cirrus 
uncinus és vertebratus vegyesen), amikor 
d. u. 14 órakor a Nap körül igen éles és 
élénk színekből álló gyűrű tűn t föl. 
Tekintettel arra, hogy előző este ha
sonló felhőzeten igen szép hold-halot is 
észleltem, egész nap folyamán lestem, 
vájjon nem lesz-e alkalmam napgyűrűt is 
megfigyelni. Tanítványaim figyelmét is

felhívtam a jelenség valószínű bekövet
keztére. A fent jelzett órában a város 
határában lévő kertünkbe kimenve pil
lantottam  meg a napgyűrűk ritkábbik 
fajtáját, a 45° sugarú gyűrűt melléknapok 
nélkül. Különösen éles volt színskálájá
nak zöld színe. A jelenség egy óra hosz- 
szat ta rto tt, lp órakor a Ci-felhőzet igen 
szép AC-hullámfelhőknek adta át a he
lyét, jelezve a másnap megérkezett 
front közeledtét.

///. Dr. Xántus János
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A hóformák változása*)
A hó (és jég) mint kőzet, nem viselkedik úgy, mint a szilárd földréteg kőzetei. 

Laza struktúrája és a kőzetalkotó ásványoktól sok vonatkozásban igen eltérő 
tulajdonságai miatt van ez így. Ugyanis a leesett hólepel fizikai tulajdonságai 
már a felhalmozódása pillanatától kezdve erősen függnek az időjárás változásai
tól. Ebből következik, hogy a hóból épített felszíni formák is állandóan változ
nak. E változások figyelemmel kísérésekor ismerni kell a hó fizikai tulajdon
ságait és fontosabb állandóit. Diagenezis néven szokták emlegetni a laza porhó 
átalakulását más — tömörebb — hófajtákká.

A hőmérséklet hófelszínformáló hatásának sok részletét (pl. az olvadással 
kapcsolatban) a tapasztalatból már jól ismerjük, ugyancsak a hó hőgazdál
kodását is.

A mélyebb hórétegek felmelegítését a 0° közelébe még az átszivárgó olvadék
vizek is elősegítik, sok meleget szállítva a felszín felől a mélybe. A hazai körül
mények között a nagyvastagságú hótömegek alján általánosságban 0 °, — 1 C° 
közötti hőmérséklet uralkodik, pl. a fél m-nél vastagabb, fagyott talajra tele
pült hótorlaszok alján. (Lefelé egy nagy torlaszban egyre kisebb a hőmérsékleti 
gradiens.) A hótorlaszok hőgazdálkodása nálunk olyan, hogy a felszíni hőmér
sékletingadozás fél m-nél mélyebbre már nem hatol be. Ha a torlaszok alja régi 
porhóból van, a hőmérséklet is még valamivel 0° alatt van. Amennyiben azon
ban olvadékvizek szivárognak ide, 0 °-ra emelkedik a hótömeg fenékhőmérséklete 
is, kezdődik a lassú olvadás és a fagyott altalaj felengedése is. A hőgazdálkodást,, 
ahogy azt Paulcke, Száva-Kováts és mások munkájából ismerjük, nagyban befolyá
solja a hó szennyezettsége. A hóban levő utólag odakerült kőzetpor stb. több 
hőt vesz fel és gyorsíthatja az olvadást. Nálunk különben a vastag hótakaró 
alatti fagyott talaj is 0°, — 1 C° hőmérsékletet vesz fel.

A hórétegek vízszivárgása kapillárisán megy végbe a lazábban álló hószemecs- 
kék között. A pados településű hótömegek keményebb, firnesedétt rétegei álta
lában Vízzáró és levegőzáró rétegként viselkednek, vagyis a vízszivárgásos hőfok
átadás is .bizonyos szintekhez van kötve s a jégpadok csak utólag részesülnek 
az olvadékvizek nagyobb hőkészletéből.

A szélnek többféle hatása van a hóformákra. Egyrészt váltakozva hidegebb 
vagy melegebb légtömegeket szállít és az olvadás vagy a fagyás egymásutánját 
a napsugárzás nélkül is a különféle légtömegek szállításával elősegítheti. A szél 
ezenkívül megtámadhatja a hórétegeket és rombol vagy épít, a hóformák ezernyi 
változatát hozva létre. Végül, az erős szél nagy nyomást fejthet ki a felszíni 
hórétegekre, növelve a sűrűségüket és a struktúrát is megváltoztatja. Ezáltal 
vékonyabb-vastagabb hópadok képződnek sokszor egészen nagy kiterjedésben.

Az esőzésnek a hólepelre, hófelszínre gyakorolt hatása közismert, ugyancsak 
jelentékeny hőmennyiséget szállítva a hófelszínre és a hóformák belsejébe is. 
Az esőtől átáztatott hófelület megfagyásával pedig jégréteg keletkezik a havon, 
amely a levegő, a légnedvesség és az újabb esővíz vagy olvadékvíz szempontjából 
áthatolhatatlan.

A légnedvesség és a hófelszíni formák viszonya talán már kevésbe ismert. 
Ha viszonylagosan csekély a légnedvesség, a hó gyorsan párolog (szublimálódik). 
A hótömegek elzárt belsejében azonban más a légnedvesség, mint a külszínen. 
Néhány mérésem eredményeképpen a nagyobb hótömegek belsejében ugyanazon 
szintekben, 2—50 cm mélységben a viszonylagos nedvesség jégre (0° C-nál) 99 — 
1 0 0 % között vagy pontosan 1 0 0 % értéken van, tekintet nélkül arra, hogy akülső 
levegőnek mekkora a hőmérséklete és a viszonylagos nedvessége. Ugyanazon

*) A magyar Hidrológiai Társaság 1950. ápr. 26-án ta rto tt szakülésén elhang
zott előadás.
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hórétegben és általában a nagy hótömegek belsejében a páranyomás változása 
egészen elenyésző lehet. A vízgőz ugyan a nagyobb nyomású helyről a kisebb 
páranyomású hely felé, tehát általában belülről kifelé vándorol, elérve részben 
a külvilágot is, de a hóban levő levegő páratartalma részben lecsapódik. Üjra- 
párolgással azonban az így elvesző légnedvesség pótlódik. Ezáltal a hó szerkeze
tének és részben felszíni formakincsének lassú változása még akkor is végbemegy, 
ha esőzés vagy olvadás nem apasztja az illető hótömegeket. Erre a kérdésre 
különben még visszatérünk, amikor a hófelszíni formaváltozásokat részletesen 
tárgyaljuk.

A hótömegek felszínének és belsejének párolgásviszonyait, valamint a pára
kicsapódás körülményeit részben már tanulmányozták. A nagy hótömegek 
belsejéből ismeretes serlegkristályok és az úszó hó a párolgást követő lecsapódás 
termékei (Paulcke), ugyanúgy, ahogyan a felszíni dér is képződik.

A hó párolgása egészen más törvényszerűségek szerint történik, mint a sza
bad vízfelületé. Minél kisebb a hófeletti levegő relatív nedvessége, annál jobban 
párolog a frissen esett porhó felülete. Méréseim szerint a friss porhó erős párol
gása sokszorosa lehet a szabad vízfelület párolgásának. Ennek okát abban 
lehet keresni, hogy az erős párolgásnak kitett hófelület jóval nagyobb, mint 
az azonos súlyú és alapterületű vízfelület. Pl. 1 mm átmérőjű, hatágú, vékony
tűs hópehely felülete 0.8 mm2, térfogata 0.019 mm3, súlya 0.00018 g. Egy m;! 
friss porhónak — melyet ugyanilyen kristályok építhetnek fel — 60—80 kg a 
súlya. Ennek a 80 kg-os hótömegnek a felépítéséhez tehát a fenti hópelyhek- 
ből kb. 400 millió drb-ra van szükség, ami együttesen több, mint 300 m2 párolgó 
felületet jelenthet. Ugyanez a víztömeg 1 m2 alap-, ill. párolgó felületen 80 mm 
csapadéknak felel meg. Hasonló az arány, ha nagyobb átmérőjű és díszesebb 
hópelyhekre nézve végezzük el a számítást. Pl. egy nagyobb, ágasbogas hópehely 
felszíne (rajz után számítva, 5 mm átmérő mellett) 6 — 7 mm2, térfogata 1 2 —15 
mm3 és súlya 0.0010—0.0013 g lehet. Ebből már kb. csak 60 millió drb épít 
fel 1 m3 igen laza porhavat és az egész hótömeg saját térfogata mintegy 90 dm3, 
míg a többi 910 dm3 a hórészecskék közti levegőre jut. Jelen esetben az összes 
hópelyhecskék párolgó felülete mintegy 400 m2-re tehető. Ez a felület tekintélyes 
kiterjedést jelent a hó párolgása szempontjából.

Az egyszerű oszlopos vagy kevéssé kombinált bázislapos hókristálykák 
viszont már nagyobb tömörséggel tudnak összeállni, azonban a kiadós hava
zások főszereplői túlnyomórészt az ágasbogas csillagalakú hókristályok és a belő
lük felépülő hópelyhek szoktak lenni, hathatósan biztosítva az új hó lazaságát. 
A nagy kristályfelület biztosítja a friss hó magas albedóját is.

A friss hófelület párolgása a levegő viszonylagos nedvességének függvénye 
s nálunk nagyon száraz időben 1 cm-nyi vastagságú laza friss porhóréteg is el
párologhat naponta. A hótömegek belsejében az elpárolgás mértéke már nem 
ilyen nagy, mert a pára távozásának a mélység növekedésével egyre nagyobb 
az akadálya, ugyanis 5 — 10 cm mélység alatt a hótömegek belsejében már cseké
lyebb a hőmérséklet napi ingadozása (vagyis a besugárzás és a kisugárzás közti 
különbség), tehát kisebb a hőmérsékleti gradiens is.

Mindamellett a lerakódás pillanatától kezdve megkezdődik az egész hó
tömegben a hó párolgása is és ennek nyomán jelentős alakváltozások végbe
menetelével kell számolni.

Ha pl. nyugodtan felhalmozódott, teljesen épségben kikristályosodott hópely- 
hekből álló lepel párolgásviszonyait tekintjük, a következő módon lehet a párol
gás menetét elképzelni. A hókristálykák valamennyi szabad része párolog, ez
által »kopik«, vékonyodik a kristályrészecske. Legjobban »kopnak«, sőt tel
jesen el is enyésznek a legvékonyabb szálak és jégtűk, lassabban a vastagabbak. 
Ezáltal a jégkristály formája egyszerűsödik, eltűnnek róla a legjobban kiálló
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vagy a legvékonyabb részek. Állandó hőmérsékleten (izothermia) ez a folyamat 
egyre lassúbb ütemmel addig tart, amíg beáll a hópihék közti levegő páratelt-
sége.

A hópárolgás első következménye a hóréteg szilárd halmazállapotú részének 
anyagvesztesége. Nagyobb hézag áll elő a hópihék között, ami nem maradhat 
meg, jobban összeáll a még új hó, anélkül, hogy megolvadna.

A párolgás irama állandó meteorológiai tényezők mellett egyforma. Azonban 
a mi éghajlatunkon ritka eset az, hogy a hófelszín feletti levegő időjárási elemei 
hosszú ideig állandóak maradnak és megkönnyítik ezzel is a dolgok tanulmá
nyozását. Változásoknak van kitéve mindjárt a viszonylagos légnedvesség, 
nálunk 25—30% és 100%-os szélső határok között ingadozik. A hófelület párol
gásának a légnedvességgel való quantitativ összefüggése általában még tanul- 
mányozatlan kérdés, saját kísérleteim az utóbbi évek enyhe telei miatt egyelőre 
eredménytelenek. A megfigyelt 0-5—1 cm-es naponkénti hórétegpárolgás csak 
futólagos megfigyelés eredménye; nem ismertem ugyanakkor a levegő ned
vességét.

Eléggé változatosan befolyásolja a párolgás (és egyben a lecsapódás), menetét 
a hőmérséklet járása a havon. A hó belsejének napi hőmérsékletingadozása és 
a hőmérsékleti gradiens a felszíntől a mélység felé rohamosan csökken ugyan, 
de a napi amplitúdó még 20 cm mélységben is kitehet néhány fokot. Ennek 
megfelelően a hó belsejében a párolgás menete és a légnedvesség járása követ
kező lehet. 1—5 cm mélységig a hőmérséklet járása még nagy szélsőségekkel 
járhat. A friss porhóréteg belsejében azonnal megindul a hóesés után a párolgás 
és a közbezárt levegőtömeg (az összes hőmennyiségnek térfogatilag 8 —9-szerese) 
hamarosan párateltté válik. Ha ezután a hófelszínt besugárzás éri, a hőmér
séklete emelkedni kezd ugyan, de a párolgás folytatódik és igyekszik helyreállí
tani a hőemelkedés miatt eltolódott egyensúlyi állapotot. A páranyomás emel
kedik, a levegő a hóban közel páratelt marad. A hőmérséklet végül eléri maxi
mumát s a viszonylagos légnedvesség valószínűleg valamivel alacsonyabb, mint 
akkor,-amikor a besugárzás kezdődött, de a hóba zárt levegő páranyomása maga
sabb. S ez a jelenség a kiindulópontja az ellentétes folyamatnak. Vájjon mi tör
ténik a levegő nedvességével kisugárzás esetén ?

Derült időben az erős kisugárzás folytán a' felszínközeli hóréteg jelentősen 
kihűl, átadja melegét a felszíni hórétegnek, ez pedig kisugározza a derült égbolt 
felé. A kihűlés miatt a hóba zárt levegő relatív nedvessége hamarosan 100%-ra 
emelkedik s megindul 0 C° alatti hőmérsékleten a pára kicsapódása. A pára dér 
alakjában a meglévő hókristályok felületére csapódik rá.

Kérdés az, vájjon milyen kristály állományt talál alapzatul a kisugárzás 
következtében folyamatosan lecsapódó vízpára? A besugárzás folyamán képződő 
vízgőz nagy része ugyanazokról a hókristályokról származik, amelyekre most 
újra rácsapódik ugyanaz a vízpára. Mivel a párolgás miatt elsősorban a kiálló 
élek, csúcsok, hókristályrészek, vékony tűalakú kristályok tűntek el, ezekre már 
nem rakódhatik rá a lehűlés folyamán kicsapódó pára. Tehát csak a nagy besugár
zás után megmaradt kristály hízhatik a hó belsejében kicsapódó dértől. Ezáltal 
csökkent létszámú, de zömökebb termetű, nagyobb térfogatú és kisebb felületű 
hókristályállomány keletkezik. A kristályok már nem olyan szerteágazók, tehát 
tér szabadul fel, ami úgy töltődik be, hogy a hó zsugorodik, ülepedik. Ez a folyamat 
egyébként sugárzásmentes időben, a hó saját súlya alatt is végbemegy.

A hózsugorodás a következő besugárzáskor, majd utána a kisugárzáskor 
megismétlődik. A hófelszín alatt nem nagyon mélyen — a nagy hőmérséklet
ingadozás miatt — eléggé nagymértékű a párolgás, valamint a lecsapódás és a 
vízgőznek a nagy hőmérsékleti gradiens miatti vándorlása is. Ennek bizonyítása 
végett lezárt üveget és hőmérőt helyeztem el 5 — 10 cm mélyen a friss hóba. Elő
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zőleg jelentős besugárzásban részesült az egész kőfelület. Majd az erős éjszakai 
lehűlés folyamán a hóba zárt légnedvesség jelentős része lecsapódott, például 
az üveg és a hőmérő külső falán vastag dér keletkezett, amely teljesen ellepte az 
erősen áthült üvegtárgyakat. A hőmérő is alacsóny hőfokot (—3 C°) jelzett a 
mélyben, míg a napon olvadt. Egy másik üveget 20—25 cm mélyre süllyesztettem 
el porhóréteg belsejébe. Itt már kevéssé érvényesült a nappali besugárzás és az 
éjszakai kisugárzás, az üveg kevéssé volt deres, amikor újra kiástam és a mellette 
elhelyezett hőmérő is csak —1-5 C°-ot m utatott. Mélyebb szintben tehát nem 
olyan szélsőséges a párolgás és a dérképződés, mert kisebb a hőmérsékleti ingadozás. 
Végül, harmadik üveget is elhelyeztem a hó alatti talajfelszínre, 30—35 cm mélyre, 
ahol már nem volt érezhető a be- és kisugárzásos hőmérsékletingadozás és a 
dérképződés. Az üveg nem volt deres, amikor újra előkerült a hó alól, mert itt 
0 C° mellett kissé nedves volt a hó a korábbi olvadás miatt. Kiadósabb éjszakai 
lehűlés azonban még itt is tudná éreztetni a hatását.

Igen nagy hótömegek alján, 1 — 1-5 m mélyen a felszín alatt s a talaj közelé
ben szintén vizsgáltam a légnedvesség, párolgás és a lecsapódás körülményeit 
a hó belsejében. I tt  már csak régi, többszörösen nedvességet is kapott, firnesedő 
havat sikerült találni. A mérések eredményei szerint — a hó igen rossz hővezető 
lévén — ide már nem, vagy csak alig érnek le a hőmérséklet napi ingadozásai, 
lejut azonban egy-egy nagyobb hideghullám, vagy egy-egy kiadósabb hőhullám 
hőmérsékleti kilengése, utóbbi még leszivárgó olvadékvizekkel is kísérve. A jelzett 
kilengések amplitúdója nálunk méréseim szerint 1 m mélyen már csak pár tized-, 
vagy legfeljebb 1—2 fokos. Azonban ilyen kicsi hőingadozás is elegendő ahhoz, 
hogy a mért 99%-os légnedvesség mellett a párolgás és a lecsapódás egymás
utánját létrehozza, persze korántsem akkora eredménnyel, mint a felsőbb rétegek
ben. Ugyanis a mélyebben levő, jobban ülepedett porhó faj súlya már 3—4-szer 
akkora, mint a felszíni friss porhóé, a firnesedett és vizes hóé pedig 6 —8 -szoros, 
ennek megfelelően persze ugyanannyiszor kisebb a megfelelő hóréteg levegő
tartalm a is, tehát jóval kevesebb pára szükséges a relatíve 6 —8-sz-orta sűrűbb 
hóban a telítettséghez ugyanazon hőfok és viszonylagos nedvesség mellett, mint a 
felsőbb szintekben.

így tehát a mélységben kisebb mennyiségi eredménnyel, de állandóan végbe
megy a párolgás és lecsapódás hullámzása és a firnesedő, gömbölyű szemecskék, 
vagy pedig a serlegkristálykák képződése. Pár tizedfoknyi melegedés is elegendő 
már ahhoz, hogy kis időre kissé szárazabbá tegye a mély hóba zárt kevés levegőt 
és teret adjon a párolgás csekély fokozódása számára. Ezzel újabb kistermetű 
hórészecskék és kristályok tűnhetnek el s a bezárt levegő párateltté válik újra. 
A pár tizedfokos, Vagy egy-két fokos lehűlés pedig a lehűlés egész tartamára 
kicsapódóképessé teheti a levegőt és lecsapódás indul meg a még meglévő firne
sedő szemecskék felületére. így a megmaradt szemek nagyobbodása folytatódik. 
Ha nagy hótorlasz mélyét megássuk, kásás, gömbölyű szemekből álló havat 
találunk benne, esetleg hatszöges, nagyobbtermetű oszlopokból álló kristály- 
halmazzal együtt.

A hó belsejébe szivárgó nedvesség is érdekes módon befolyásolja a hóformák 
átalakulását. Az olvadékvíz — legalábbis 0° hőmérsékletű lévén — jelentős 
hőmennyiséget szállít a hóformák mélyébe és ott, ahol átszivárog, sajátmaga is 
olvaszt, mindaddig, amíg ehhez elegendő hőmennyiséggel rendelkezik. Vagyis 
egészen elolvasztja az apró kristálytörmeléket, de a nagyobb firnszemecskék 
egyelőre megmenekülnek ettől, legfeljebb kisebbednek, de csak addig, amíg elég 
hatékony az olvasztás. Ha azután az olvadékvíz felesleges hőkészlete elfogy, az 
olvadékvíz annyira lehűl, hogy a vele érintkező firnszemecskék 0 C° alá hűtik 
és végül rá is kérgeződik a víz a firnszemecskékre. Ezáltal ismét csak a szemecskék 
nagyobbodása áll be, ezzel egyidejűleg pedig tovább növekszik a hótömeg faj-



súlya. A túlerős állandó olvadás, vagy esőzés még melegebb vize, ha több hőtar
talékkal rendelkezik, mint a jelenlévő összes hótömeg elolvadásához szükséges 
hőmennyiség — teljes elolvadást okoz.

Az olvadékvizek mozgása, amint Paulcke kimutatta, csak egyes sávokra, 
lazább rétegekre szorítkozik, kétoldalt elhelyezkedő firntükrök, vagy keményebb, 
jeges padok között. Egyes nedvességet is vezető — több levegőt tartalmazó — 
lazább hórétegekben a párolgás és a lecsapódás igen gyenge hullámzása önállóan, 
egymástól elszigetelve mehet végbe, a külvilágtól teljesen elzárt körülmények 
között. Ez magyarázza meg az eljegesedett rétegek alatt a vetések kipállását, 
mert itt  már nagyon kevés a levegő s e kis zárt légterek oxigéntartalma idővel 
kimerül.

Az idősebb hótömegek csekély hőmérsékleti ingadozását még a megváltozott 
fizikai állandóik is elősegítik, illetve fokozzák a felszíni rétegekéhez képest. Nagyobb 
mennyiségű sugárzást nyelnek el (mert idős hónak kisebb az albedoja). Az idősebb 
hónak több, mint háromszor akkora a hővezetőképessége, mint a friss hóé ; meg
közelíti a vízét. A hővezetés az idős hóban még azáltal is fokozódik, hogy kevesebb 
a nagyon csekély hővezetőképességű köztes levegőtér a hó magas fajsúlya miatt. 
Ennek folytán a kis hőingadozással, párolgással, párakicsapódással, stb. járó 
csekély amplitúdójú mikroklimatológiai folyamatok még a mélyebb szintekben 
is lehetségesek. A felszíni hőmérsékletingadozások elméletileg ide már nehezen 
jutnak le, de a csekély változások hullámzása a mélység felé növekvő fizikai 
állandók (nagyobb hővezetés, nagy ob albedo) miatt nem simul el olyan gyorsan, 
mint ha nem növekedne a hővezetés, vagy az albedo.

Paulckenek az a kísérlete, amikor nagyobb tömegű alpesi hórétegben kis 
hóodút hagyott hosszú ideig elzárva, hogy megfigyelhesse benne a mélységi dér 
és a hókristályok képződését, voltaképpen csak szemléltetője az előbb leírt, 
hóalatti párolgásról és lecsapódásról szóló fejezeteknek. Magashegységi, örökhavas 
környezetben valóban meg lehet figyelni a téli évszak folyamán összegeződő 
lecsapódási és kikristályosodási folyamatok eredőjeként a szép nagy serlegkris
tályokat. Nálunk azonban az egy-két hónapos rövid tél és a vele járó kevés 
hócsápadék nem nyújt alkalmat ilyen nagyarányú és hosszú lejáratú megfigye
lésre. Ezenfelül Paulcke, más szempontból (főleg a lavinaképződés) vizsgálva a 
mélységi dérképződést nem tanulmányozhatta a hó belsejének valamennyi 
mikroklimatológiai körülményét sem. Ezek nélkül pedig nem tudjuk megmagya
rázni a hófelületek formakincsének alkatváltozásait.

A vízpára vándorlása a változatos szerkezetű hóformák belsejében különböző 
módon történhetik. A hóformák felső részéből, pl. a felszínalatti porhórétegből 
a légkör felé abban az esetben könnyen távozhatnak láthatatlan páratömegek, 
ha a hófelszín laza, nincs rajta jég, vagy firntükör. Ugyanis, a párolgás folyamán 
— hőmérsékletváltozás nélkül is — beállhat a párateltség' a hótömeg bizonyos 
részében s ebből a rétegből a kisebb páranyomású helyek felé, elsősorban a kül
világ felé igyekszik, ha ott jóval alacsonyabb, pl. csak 30—35% a légnedvesség. 
Ez a folyamat abban az esetben megáll, ha kinn hirtelen beáll a hőmérséklet esése 
és a felszínközeli hóból is jelentős hőmennyiség sugárzódik ki. Ekkor annak a pára- 
mennyiségnek egy része is kénytelen dérré változni, amelyik helyét változtatva, 
belsőbb helyekről került kifelé. Ezért is van a felszín alatt erős lehűlés miatt igen 
erős dérképződés. Hogy a leírt módon mekkora páramennyiség távozik a hóból, 
pontosan nem tudjuk.

A firntükrök, a jégrétegek közötti hórétegek túlszaporodó páratömege már 
nem távozhatik akadálytalanul a külvilág felé. Itt bizonyos hőfokon az 
egyáltalában jelenlévő összes páramennyiség is kevesebb, mint friss hó ese
tén, mert — amint elmondottuk — a firntükrök között a hóréteg sűrűbb, kevesebb 
levegőt tartalmaz. A firntükrök és jégrétegek pedig, mint a legfőbb akadályozói
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a hótömegek szellőzésének, visszatartják a vízpárát és legfeljebb kevés vízgőz- 
diffúzió van kifelé is, meg befelé is. Lehetségesek azonban a jégrétegen bizonyos 
helyeken repedések, vagy elvékonyodások, továbbá ritkulások, ahol helyileg na
gyobb fokú légnedvességvándorlás is előfordulhat és nagyobb mennyiségű és 
kiadósabb megcsapolással vándorolnak páratömegek a külvilág felé. A kivándorló 
vízgőzmennyiség azonban a felszíni rétegekéhez képest jóval kevesebb lehet, 
mert a mélységbeli hótömegek a vízgőzt tároló levegőben szegényebbek. így azután 
a mélységbeli firnes hótömegekben is a vízgőz túlnyomó része — aránylag nagyobb 
hányad, mint a felszíni porhóban — a firnesedés folyamatában vesz részt és dér 
alakjában újra lecsapódik. A hóból távozó légnedvesség mennyisége porhó esetén 
a felszíntől a mélység felé valószínűleg parabolikus görbe szerint csökken, a legelső 
tömör jégrétegben ez az érték majdnem zérussal lehet egyenlő, ugyanúgy a többi 
jégrétegben is. A köztes, lazább rétegekben valamivel nagyobb lehet ez az érték.

A hó felszín formáinak változását az elmondottak alapján a következőkben 
lehet összefoglalni. A felszíni formák változását az időjárási elemek együttes hatása 
idézi elő. Ezek a hatások külön-külön nagyon nagy ingadozást m utathatnak a 
hóval érintkező vékony Jégrétegben. Ezért a hó forma- és alkatváltozása, vala
mint a firnesedés a hó feletti mikrotérrei és a hó belsejének bonyolult mikro- 
meteorológiai folyamataival áll erős összefüggésben.

A friss porhó formaváltozása a lehető leggyorsabb, még akkor is, ha olvadás 
egyáltalán nem lép fel. Még hideg és szélcsendes időben is, ha száraz a levegő és 
kicsiny a páranyomás, látható, hogy napról-napra egyre jobban elsimulnak a szél
marta éles hógerincek. Észrevehető, hogy alacsonyodnak az erős kiemelkedések 
is az altalajhoz képest, amit a felszíni párolgás és a mélyebben végbemenő sűrűség- 
növekedés idéz elő. Még külön is lehetne választani mérések útján a hóbucka, 
hóbarkán, vagy hógarmada bizonyos ideig tartó alacsonyodásából állandó hőmér
séklet és páranyomás mellett a felszíni párolgásra, továbbá a belső zsugorodásra 
jutó részt. Mindkét folyamat együttes hatása annál gyorsabb, minél alacsonyaid) 
a hófelszíni levegő nedvessége.

A párolgással és az új hó zsugorodásával kapcsolatos a hó tapadásviszonyainak 
megváltozása. A friss hó ágas-bogas kristályai még száraz, hideg légkörben is nagy 
tapadóerőt biztosítanak. Azonban a jól kapaszkodó, vékony kristálytűk elpárol
gásával vagy megolvadásával a hó tapadása — kisebb felületre terjeszkedve ki — 
már nem olyan biztos : a hóbevonatok lassankint elválhatnak és elkunkorodhat- 
nak az alapzattól. A merészen kiálló és aláhajló lejtőjű hóerkélyek élei a belső 
párolgás okozta zsugorodás miatt lehajlanak, majd le is töredeznek, mivel már a 
jobban megülepedett, zsugorodott hóra is másféle szilárdságtani törvények 
lehetnek érvényesek, mint a friss hóra. A tapadási koefficiens és a többi fizikai jel
lemző változásait gyaníthatólag a párolgásviszonyok ingadozása, a hőmérsékleti 
gradiens változása és a szennyeződés előrehaladása idézheti leginkább elő. A vég
eredmény tehát abban az esetben is az újhó merészen kiemelkedő formáinak 
lesimulásához vezet, ha meleg szél és nagyobb olvadás nem következik be. Utób
biak fellépése pedig még jobban sietteti a hófelszín kiegyenlítődésének folyamatát. 
A fagyos szél pedig képes a még régibb, és aránylag lazán maradt havat is tovább 
szállítani és új formákat építeni.

0 C° feletti hőmérsékleten elsősorban az olvadás fogyasztja a felszíni hótöme
geket. Ha nem nagy a felmelegedés (nappali besugárzás esetén), csak felületi 
firntükör keletkezik (Paulcke). Az olvadékvíz hatásáról már megemlékeztünk. 
Az olvadás mellett, ha csekély páranyomása van a meleg levegőnek, jelentős lehet 
a párolgás mértéke is. Mindezeket összevéve, a felületi hőformák pusztán a 
hőmérsékletingadozás (olvadás, fagyás), vagy az egyszerű párolgás okozta zsugo
rodás miatt aránylag gyorsan változnak meg. Annál lassúbbak ezek a változások



a hókötegek belsejében, a firntükrökkel és jégrétegekkel erősebben tagolt ré
szeken.

Minden egyes firntükör, vagy jégkéreg a régi idő óta meglevő hótömegek 
belsejében tulajdonképpen nem más, mint korábbi idők friss hófelszíne. Mégis, 
ha egy-egy ilyen előre kiválasztott jégkéregről gondolatban eltávolítjuk a fia
talabb hórétegeket, aránylag jóval gyengébben hullámos, elég jól nivellált felületet 
kapunk. Minél mélyebben fekvő jégleplet képzelünk el a nagy hótömegek belsejé
ben, többnyire aránylag annál simább felületet kapunk. Csak lapos hullámok 
jelzik ezeken a firnes évgyűrűszerű jégfelületeken a korábbi, merész formájú hógar
madák és dünék helyét. Ezeket már a később lerakódó hótömegek súlyának nyo
másán kívül a párolgás miatti zsugorodás, a firnesedés és általában az olvadással 
vagy szél- és esővíz-okozta olvasztással járó térfogatcsökkenés faragta le és nyomta 
össze kicsiny térfogatú, de annál nagyobb sűrűségű ülepedett hóvá, vagy firnes 
hóvá. Az alsóbb hórétegek a tél vége felé már annyi nedvességhez juthattak hozzá 
(eső, olvadás leve), hogy egy-egy késői, tartósabb fagyhullám ideje alatt teljesen 
elfirnesedhetnek, rátapadva az altalajra, a talajon levő természetes növénytaka
róra, sőt az őszi vetésekre is. A gyenge reliefenergiájú, mélyebben fekvő firn- 
tükrök, vagy jeges hórétegek aránylag már jól igazodhatnak az altalaj felszíné
nek finom változásaihoz is. Legtöbbször azonban csak a homorulatokat töltik ki, 
míg a domborulatokon (tehát a szélnek, napsütésnek jobban kitett helyeken) 
hiányoznak. A firntükrök és jégkérgek felszínre kiékelődő folytonossági hiányai 
megkönnyítik a jég alól a levegő és a vízpára távozását és a hótömeg további zsu
gorodását, amennyire ez a nagyobb mélységekben, magasabb hőmérsékleten és 
kicsi hőmérsékleti gradiens mellett még lehetséges.

További kísérletezéssel-és mérésekkel a hófelszíni formaváltozások rejtélyes 
folyamatai közül bizonyára még sok mást is sikerülne felismerni, megfelelő 
hómikroklimatologiai munkamódszerek alkalmazásával. A várható eredmények
nek nemcsak a sportolók látnák hasznát, hanem a mezőgazdaság is, amennyiben 
sikerülne az őszi vetések hóalatti kipállásának ellenszerét is megtalálni.

A triciiun jelenléte és keletkezése a
légkörben. A hidrogén két nehéz izotópja 
közül (a kétszeres atomsúlyú »nehéz« 
hidrogén, másnéven deutérium és a 
sokkal ritkább háromszoros atomsúlyú 
tricium) a közönségesebbiket már régen 
kimutatták a levegő vízgőzében és isme
retes, hogy a légköri víztömegeknek 
elég jelentékeny része (kb. ötezred 
része) nehéz vízből áll, az egész légkör 
tehát elég jelentékeny mennyiségű deu
tériumot tartalmaz.

Ezzel szemben a triciumnak a lég
körben való jelenléte eddig vitás volt. 
A legutóbbi hetekben egy fontos felfe
dezés történt, amely ezt a kérdést tisz
tázta és két fontos tétellel gyarapította 
tudásunkat : 1 . hogy a légkörben tri
cium is tényleg jelen van, bár természe
tesen sokkal szerényebb mennyiségben, 
mint a deutérium ; 2 . hogy a tricium 
magában a légkörben keletkezik.

A. V. G r o s s e  nevű kutató mutatta

Dr. Láng Sándor.

ki, hogy a légköri vízgőz hidrogénjének 
egy igen kis hányada (10 -18) triciumból 
áll. Eszerint a tricium mennyiségének 
aránya a deutériumhoz még sokkal szeré
nyebb, mint a deutérium aránya a közön
séges hidrogénhez.

Másrészt a triciumnak a légkörben 
való jelenléte annak tulajdonítandó, 
hogy ez a nehéz izotóp a levegőben 
állandóan keletkezik. A keletkezés úgy 
játszódik le, hogy a légkörnek egyes 
nitrogénatomjai a kozmikus sugárzás 
hatása alatt többek közt olyan atom
fizikai átalakulásokat is szenvednek, 
amelyek szerény mennyiségű triciumot 
termelnek.

A kozmikus sugárzás szélességi effek
tusának megfelelően a magas földrajzi 
szélességű tájakon a tricium-termelés- 
nek valamivel nagyobb mértékűnek kell 
lennie, mint mérsékelt szélességek alatt.

Dr. Aujeszky László



Mezővédő erdősávok éghajlati hatásának mérése*)
Az országfásításról s ezzel kapcsolatban az erdősítéseknek és fásításoknak 

a helyi éghajlatra és ezen keresztül a mezőgazdasági termelékenység fokozására 
gyakorolt jótékony befolyásáról már igen sok szakelőadás hangzott el. A szak
lapok is több értékes tanulmányt közöltek már erről a tárgyról. Ma már köz
tudomású — különösen a szakemberek előtt —, hogy országfásítási tervünknek 
a mezőgazdasági termelés fokozása szempontjából az a legjelentősebb része, 
amely szerint Nagy- és Kis-Alföldünkön, meg az ezekhez csatlakozó lapályos 
részeken is mezővédő erdősávokat szándékozunk létesíteni és hogy ezeket az erdő- 
sávokat- — a Szovjetunió hatalmas fásítási tervéből tanultakat is figyelembe 
véve — rácsos hálózatban kívánjuk elhelyezni.

Erdősávokkal négy oldalról körülvett olyan, átlagosan 100 kát. holdas, 
nagyjából téglalapalakú, mezőgazdaságilag művelt táblákat akarunk nyerni, 
amelyekben a gépesített kollektív táblásgazdálkodás a füves-vetésforgós rend
szerben a legcélszerűbb és legeredményesebb módon folytatható. Eddigi ismere
teink és számításaink szerint ezt úgy véljük elérni, hogy a főerdősávokat egymás
tól, a várható famagasság 30-szorosával egyenlő távolságra helyezzük el, a rájuk 
merőlegesen haladó keresztsávok pedig egymástól másfél-kétszer akkora távol
ságra kerülnek, mint a fősávok. Arról azonban, hogy helyes-e ez a számításunk, 
csak akkor győződhetünk meg, ha az erdősávoknak a helyi éghajlati tényezőkre 
gyakorolt hatásának mértékéről magunk folytatunk hatásfokméréseket, megfigye
léseket.

Tárgyunkat három részre osztjuk. Az I. részben azt bizonyítjuk, hogy a 
szóbanforgó mérések, illetőleg megfigyelések szükségesek. A II. részben ismer
tetjük, hogy mit, hol, mikor és hogyan mérjünk. Végül a III. részben már eddig 
különösen az Erdészeti Tudományos Intézet (ÉRTI) által — végzett munkála
tokról szólunk.

I. A hazai megfigyelések szükségesek.

Miért szükségesek a szóbanforgó megfigyelések ? Egyszerű a válasz. Azért, 
mert tervezett mezővédő erdősávhálózatunk térbeli elrendezését, a fő- és kereszt- 
pászták irányát, méreteit (hosszát, szélességét), szerkezetét csak abban az eset
ben tudjuk helyesen és célunknak — vagyis a mezőgazdasági termelés fokozásá
nak — legmegfelelőbb módon megállapítani, ha a különböző elhelyezésű, méretű 
és szerkezetű erdősávoknak a helyi éghajlatra gyakorolt hatását jól ismerjük. 
A talajviszonyok ismerete és a telepítendő fafajok ehhez alkalmazkodó meg
választása még nem elégséges. Ismernünk kell a helyi éghajlati adottságokat is 
a maguk megkívánt részleteiben. Ezek ismerete nélkül csak tapogatódznánk 
s az erdősávok térbeli elrendezésében súlyos hibákat követhetnénk el. Lényeges, 
hogy a fő- és keresztsávok irányának megválasztásában az uralkodó szél irányá
hoz alkalmazkodjunk, hogy méreteiket, hosszukat, szélességüket ugyancsak a 
szélviszonyoknak — elsősorban a szél erősségének — figyelembevételével álla
pítsuk meg s hogy az erdősávok szerkezetének kiépítésében is figyelembe vegyük 
a helyi éghajlati viszonyokat.

Ismeretes, hogy a mezőgazdasági termelés fokozásának kulcsa a helyes víz- 
gazdálkodás s hogy annak legjelentősebb segítője a fásítás. Természetnyuj- 
to tta  termőtalajaink talajerejét ma még távolról sem használjuk ki teljes mér
tékben. Ennek eléréséhez az szükséges, hogy a talaj termőerejének fokozásában 
szereplő valamennyi tényezőnek egymással való összefüggését keressük s hogy

*) A Magyar Meteorológiai Társaság 1950. október 16-i vitaülésén tarto tt 
előadás.
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a talaj élettani, növénybiológiái és vízgazdálkodási szempontokat figyelembe 
vegyük. S az is ismeretes, hogy különösen a termőtalaj vízgazdálkodásában 
milyen fontos szerep jut az erdősávoknak. Ahhoz azonban, hogy az erdősávok
nak a termőtalaj vízgazdálkodására nézve milyen távolságig van meg a jótékony 
befolyásuk, a szükséges adatokat csak mérések, megfigyelések alapján állapít
hatjuk meg.

Hogy az erdősávok szerkezetét minden adott esetben helyesen állapítsuk 
meg. ahhoz is sok megfigyelési adatra van szükségünk. Az erdősáv szerkezete 
lehet : 1 . aljnövényzet nélküli, egy koronaszinttel kiképzett erdősáv, amely
a szelet alul á tereszti; 2 . két koronaszintű, ahol az alsó szintet alacsony cserjék 
alkotják ; ez az erdősáv a törzsek zónájában széláteresztő ; 3. egyenletesen 
áteresztő (azsúros szerkezetű), amely felső és alsó koronaszintből, valamint 
cserjeszintből áll és az egyes szinteknek olyan a sűrűsége, hogy az erdősáv a szél 
sebességét az egész keresztmetszetben egyenletesen töri meg, illetőleg egyenle
tesen szűri; 4. tömör erdősáv, mely a szél számára teljesen áthatolhatatlan. 
Bár ismeretes — főként külföldi, elsősorban szovjetunióbeli megfigyelések iga
zolják —, hogy legmegfelelőbb az egyenletesen áteresztő erdősáv, hogy leg
rosszabb a tömör erdősáv s hogy az alul vagy felül áteresztő sávnak inkább csak 
hófúvásos helyeken juthat szerep, mégis ezen a téren megfigyeléseket, mérése
ket kell végeznünk.

Kérdezhetné valaki, hogy miért kell nekünk az erdősávok éghajlati hatá
sának részletesebb mérését végeznünk, amikor azokra nézve már úgyis sok 
mérési és megfigyelési adattal rendelkezünk. Erre az a válasz, hogy a rendelke
zésünkre álló megfigyelési adatok legnagyobb részben külföldiek. Főként a 
Szovjetunióból kaptunk jelentős megfigyelési adatokat. De más országokból 
származó — főként Dániából való — adatokkal is rendelkezünk. Erdősávháló
zatunk kiépítéséhez ezek mégsem elegendők. A munkálatok elindításához ú t
mutatásul szolgálhatnak ugyan, de a jelenlegi ötéves tervünket követő időben, 
amikor az erdősávok létesítésének oroszlánrészét végezzük, már feltétlenül hazai 
megfigyelésekre, mérésekre kell támaszkodnunk.

Meteorológiai Intézetünk 4—5 évtizedes megfigyelési adatai — a szél irá
nyára és sebességére vonatkozólag is — rendelkezésünkre állanak ugyan (s itt 
meg kell említeni a Meteorológiai Intézetnek azt a nagy megértését, amellyel 
rendelkezésre bocsátotta adatait kiértékelés végett az ERTI-nek), de ezek az 
adatok nem fedezhetik szükségletünket. A Meteorológiai Intézet a szelek irányá
nak és sebességének mérését ugyanis nem erdők vagy erődsávok közelében végezte, 
műszereit rendszerint nyílt terepen helyezte el. Az ilyen mcdón kapott adatokból 
tehát nem következtethetünk az erdősávok szélfogóhatásának mértékére.

A nálunk, Magyarországon végzett és célunkat szolgáló különleges meg
figyelések közül legjelentősebbek Marczell György megfigyelései, aki 1922-23- 
ban a királyhalmi erdészeti szakiskola környékén és a Hortobágyon mért. Mar
czell megállapította, hogy »általánosságban az élőfából álló nagyobb objektum
nak a hátsó oldalán a gyakorlati árnyék hossza 15—50-szerese az objektum 
magasságának«, de ezzel a megállapítással nem elégedhetünk meg, mert túlsá
gosan nagy a különbség a famagasság 15-szörösének vagy 50-szeresének meg
választása között. Jobban felhasználhatónak látszik Marczellnek egy másik 
megállapítása, amikor azt mondja, hogy »általánosságban tájékoztatásképen 
állítható, hogy elég sűrű objektum mögött, szélárnyékban az objektum magas
ságánál 20—30-szor nagyobb távolságban a szélsebesség még mindig csak 80%-a 
a normális sebességnek«. Ez már kiindulásul szolgálhat erdősávhálózatunk té r
beli elrendezésének munkálataiban, de még ez a megállapítás sem elégíthet ki 
bennünket. Egyrészt azért nem, mert Marczell megállapításai tisztán csak a szél- 
sebesség csökkenésére vonatkoznak és nem számolnak be az erdősávnak a mező
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gazdasági termőtalajra való más befolyásáról (talajnedvesség, elpárolgás stb.), 
másrészt meg azért nem elégedhetünk meg vele, mert Marczell megfigyelései 
nem terjedtek ki klilö. böző talajviszonyokra. Márpedig nekünk ismernünk kell 
az erdősávok éghajlati hatását Alföldünk különböző talajain : homokon, sziken, 
agyagtalajon, vályogtalajon stb.

Végeredményben megállapíthatjuk, hogy célunk eléréséhez szükséges külön
leges megfigyelések eddig Magyarországon nem, vagy csak célunkat kq nem 
elégítő mértékben történtek. Végső célunkat, vagyis a mezőföldek termelékeny
ségének állandó fokozását csak úgy érhetjük el, ha az erdősávoknak a mező
földekre gyakorolt befolyását (hatásfokát) minden vonatkozásban jól megismer
jük és erdősávhálózatunk kiépítésében nem kényszerülünk túlnyomó részben 
külföldi megfigyelésekre támaszkodni.

Az ‘előadottak igazolják a szóbanforgó mérések szükségességét. Kiegészít
hető mindez még azzal is, hogy a végzendő munka — amit kutatómunkának is 
mondhatunk — feltétlenül eredményre vezető lesz, aminek nagy a gyakorlati 
jelentősége is. Más kutatásokban az is előfordulhat, hogy a kutatás negatív 
eredményre vezet (pl. több évi kutatás után megállapítást nyer, hogy ebben 
vagy abban a talajban a tölgy vagy az erdei fenyő nem jól tenyészik, telepítése 
tehát elhibázott volna s ezt a negatív eredn ényt is eredménynek könyvelhetjük 
el) ; viszont a szóbanforgó mérésekkel egybekötött kutatás egészen bizonyosan 
pozitív eredményeket hoz. Ma már kétségtelen, hogy az erdősávok a köztük 
elterülő mezőgazdasági földek terméseredményét fokozzák. Bizonyításul megint 
csak a Szovjetunióban közzétett eredményekre hivatkozhatunk. Kászjánm  
adataiból példaképpen felemlíthető, hogy 1946-ban a dinnyetermés ha-kirít 1.15 q 
volt az erdősávok védelmében, ugyanakkor a mellette lévő, azonos talajú nyílt 
mezőn csak 40 q ; 1947-ben az erdősávok védelmében 192 q, a nyitott mezőn 
pedig csak 68  q. Djácsenko közlése szerint az asztrakáni félsivatagon 1942—46-ig 
terjedő években a gabonafélék (búza, árpa, köles) átlagtermése jelentékenyen 
nagyobb volt az erdősávok közötti szántókon, mint a fátlan, nyílt területeken. 
Az erdősávok között néhol 3.5-szerese, de átlagban mindenütt mintegy 2-szerese 
annak, mint amennyi ugyanakkor a fátlan, nyílt területeken termett.

Ha a Szovjetunióban az erdősávhálózatnak ilyen nagy befolyása volt a mező- 
gazdasági termelés fokozódására, akkor a nálunk létesítendő erdősávok hatása 
sem maradhat el. Az eredmény tehát biztosan pozitív lesz. Csak a mértékét 
nem tudjuk még annak, hogy ez a hatás nálunk mekkora. Ezért szükséges 
méréseket végeznünk.

II. A mérések tárgya, helye, ideje és módja.

A megfigyelések, illetőleg mérések tá rg y a i: 1. szélirány, 2. szélsebesség,
3. a levegő nedvessége (relatív páratartalma), 4. talajnedvesség, 5. harmatképző
dés, 6 . a levegő hőmérséklete, 7. talajhőmérséklet, 8 . csapadék, 9. hófelfogás, 
hótárolás. Ezeknek az éghajlati tényezőknek mérését kiegészíti a mezőföldek 
terméseredményeinek felvétele.

Mielőtt részletesen foglalkoznánk azzal, hogy a mérések tárgyául miért 
éppen a felsoroltakat említettük, szükségesnek látszik előbb annak ismertetése, 
hogy a mérések, illetőleg megfigyelések végzése hol történjék. Minden egyes 
erdősáv mentén a megfigyeléseket (méréseket) az uralkodó szél irányára többé- 
kevésbbé merőleges elhelyezkedésű, a helyszínen előre kitűzött 5 pontban végez
zük : az erdősáv hosszára merőlegesen kitűzött vonalon az érkező szél felőli 
oldalon 2 pontban (az erdősávtól a famagasság 10-szeresével és 1-szeresével 
egyenlő távolságban), a szélárnyékban pedig 3 pontban (a famagasság 1-szere- 
sével, 10-szeresével és 25 — 30-szorosával egyenlő távolságban).



337

Lássuk mármost egyenként a mérések tárgyait.
1. A szélirány ismerete azért szükséges, mert a létesítendő erdősávháló

zatban a fősávokat az uralkodó szélirányra többé-kevésbbé merőlegesen kívánjuk 
elhelyezni, vagyis merőlegesen arra az irányra, amelyikből a szélfúvások az év 
folyamán a leggyakoriabbak, tehát a mezőgazdasági kultúrákra nézve a legveszé
lyesebbek. A Meteorológiai Intézet sok évi megfigyelései alapján könnyű volt 
az ország különböző tájaira nézve az uralkodó szél irányát megállapítani. Az 
ÉRTI a Meteorológiai Intézettől megkapott adatok alapján már térképen is fel
tüntette megfigyelőállomásonkint a szélirány gyakoriságát, valamint az ország
nak az uralkodó szélirányok szerinti övezetekre, illetőleg tájakra osztását. A 
széliránynak az erdősávok mentén való mérése még abból a szempontból is jelen
tős, hogy a mérések útján megállapítsuk, vájjon az erdősáv befolyásolja-e és 
milyen mértékben a szélirányt. Szükséges továbbá azért is, mert bizonyos típusú 
szélsebességmérővel (lapátkerekes szélsebességmérő) csak abban az esetben 
tudjuk a mérést végezni, ha a műszert (lapátkereket) a szél irányára merőleges 
helyzetbe állítjuk be.

2. Szélsebesség. A mérések tárgyai között legjelentősebb a szél sebességének 
mérése ; hiszen a helyi éghajlat egyéb tényezői is (páratartalom, talajnedvesség, 
hőmérséklet stb.) ezzel legszorosabb összefüggésben vannak. A szélsebesség 
mérését mind az 5 előbb említett megfigyelési pontban egyidőben, tehát 5 szél
sebességmérő segítségével kell végeznünk. Teljesen elhibázott volna egyetlen 
szélsebességmérővel sorrajárni az 5 pontot, mert az egyik ponttól a másikig 
történő átvándorlás ideje alatt a szél sebességében változások egész sora követ
keznék be. A mérések abban az esetben vezetnének legjobb eredményre, ha 
regisztrálóműszereket állíthatnánk be ; egyelőre azonban erről le kell monda
nunk, amíg beszerzésükről és a kezelésüket ellátó alkalmazottakról gondoskodás 
nem történik.

Ászéi erejének csökkenéséről tudjuk, hogy Charkov vidékén szélfogó fasorok 
és erdősávok telepítése után néhány esztendővel a szél sebessége (15 évi mérések 
átlagainak számításbavételével) évi átlagban 30%-kal, május hónapban 47%- 
kai csökkent. Arranézve is vannak külföldi megfigyelések (Szovjetunió), hogy 
az egyes erdősávok mögött mily én mértékben és milyen távolságig csökkenti 
tovább a szélvédő erdősáv a már amúgyis megkisebbített szélsebességet. Termé
szetesen a külföldi adatok mellett jó munka végzéséhez ebben a tekintetben 
is hazai mérési adatokra lesz szükségünk.

3. A levegő nedvességének (relatív páratartalmának) emelkedéséről sok évi 
külföldi (főleg Dániában végzett) megfigyelési.eredmények alapján tudjuk, hogy 
az emelkedés a szélárnyékban a szélvédő magasságának 2 -szeres távolságában 
a legnagyobb, de még 10-szeres távolságában is mutat 2 %-os, sőt a védőerdősáv 
közelében még a szélnek k ite tt oldalon is 1%-os emelkedést. Ennek mérésére 
legcélszerűbben az Assmann-féle aspirációs hőmérőpárt (pszichrométert) hasz
náljuk. Ebből is mind az öt mérési pontban legalább egyet-egyet el kell helyez
nünk.

Nem szükséges külön hangsúlyoznunk, hogy a levegő relatív nedvessé
gének emelkedése a gyakorlatban a mezőgazdasági tern elésnél milyen fontos. 
Hiszen ha nagyobb a levegő relatív páratartalma, nagyobb lesz a harmatkép
ződés lehetősége és kisebb lesz a mezőföldön az elpárolgás.

4. A talajnedvesség fokozódása együtt jár az elpárolgás csökkenésével. Szél- 
fúvás idején nagy általánosságban kétszer akkora a mezőgazdasági talaj felszíni 
nedvességének elpárolgása, mint szélcsendben. Még a szélvédő magasságának 
25-szörösével egyenlő távolságban is jól megállapítható, hogy az elpárolgás mér
téke a védett oldalon kisebb, mint a szélnek kitett oldalon. Csak megfelel» 
mérésekkel (2 — 3 különböző mélységben végzett méréssel) tudjuk ennek a mező



gazdasági növénytenyésztés szempontjából fontos tényezőnek a mértékét meg
állapítani.

Az elpárologtatós mérésére Piche-féle evaporimétert használunk, amelyből 
mind az 5 mérési pontban két-két darabot (különböző magasságban) helye
zünk el.

A talajnedvességet a szokásos módon becsiszolt fedelű mérlegedénykékbe vett 
talajminták eredeti és 105 C°-ra történt szárítás utáni súlykülönbözetéből álla
pítjuk meg. Talajmintát mind az 5 megfigyelési pontban három mélységből 
<2, 5 és 10 cm mélyről) veszünk. Összesen tehát legalább 3 x 5  =  15 darab 
ilyen mérlegedénykére lesz szükségünk.

5. A harmatképződés a szélfogó erdősávok védelme alatt sokkal erősebb, 
mint a széltől nem védett helyeken. Ennek mértékét is csak mérésekkel állapít
hatjuk meg. Méréséhez minden egyes megfigyelési ponton kifüggesztett 10 x 10 
cm-es celluloidlapot használunk, amelyeknek veszteségmentes kezeléséhez lég
mentesen záró üvegedénykék szükségesek. A celluloidlapokra lecsapódott har
m atot laboratóriumban analitikai mérlegen mérjük le. (Minden megfigyelt erdő
sávhoz egy-egy darab tartalékot is számítva, 6 darab celluloidlapra és 6 darab' 
megfelelő üvegedénykére lesz szükségünk.)

6—7. A levegő és a talaj hőmérsékletének mérésével megállapíthatjuk, hogy 
az erdősávoknak a hőmérsékletre különböző távolságokban milyen kiegyenlítő, 
vagyis a szélsőségeket kiküszöbölő hatása van. A levegő hőmérsékletét az Ass- 
mann-féle pszichrométer száraz hőmérőjével mérhetjük, ha sugárzásvédővel 
látjuk el. A talaj hőmérsékletét talaj hőmérőkkel 4 helyen mérjük (a talaj fel
színén, 2, 5 és 10 cm mélységben).

Az is ismeretes, hogy a szélfogó védelme alatt lévő közeli szántók levegője 
és talaja nappal jobban felmelegszik anélkül, hogy az éjjeli lehűlés is nagy volna. 
Az éjjeli lehűlés azért nem fokozódik, mert a szélfogók közelében fokozott harmat
képződés indul meg. A harmatképződésnél felszabaduló hő akadályozza meg 
a talaj további lehűlését. Látjuk tehát, hogya különböző helyi éghajlati tényezők 
egymással is szoros összefüggésben vannak s hogy azok kialakulása a szél sebes
ségének változásával függ össze.

8 . A csapadék mérése elmaradhatatlan, mert az előbbiekben már felsorolt 
tényezőkre nézve az erdősáv hatásának megállapításához a mindenkori csapadék- 
mennyiséget is figyelembe kell venni. Legcélszerűbb volna a megfigyelésre 
kijelölt erdősávok mentén mind az 5 megfigyelési pontban egy-egy csapadék- 
mérőt felállítani, mert a csapadék mennyiségében kisebb távolságokban is nagy 
különbségek lehetnek. Ehhez azonban a kihelyezett csapadékmérők felügyeleté
nek és a szükséges leolvasásoknak foganatosítására állandóan ott tartózkodó 
munkaerőre volna szükség.

9. A hófelfogás, hótárolás mértékét szintén ismernünk kell. A szélfogók, 
a fásítások által a szántókon visszatartott hó nagyban hozzájárul a talaj tavaszi 
nedves állapotának meghosszabbításához, fokozásához.

10. Terméseredmények. A felsorolt éghajlati tényezők mérését kiegészíti 
a mezőföldek terméseredményeinek felvétele az erdősávoktól különböző távol
ságban fekvő s velük párhuzamosan haladó mezőgazdaságilag művelt sávokon.

11 . 'Kiegészíthetők volnának a felsorolt mérések, illetőleg megfigyelések még 
a következőkkel : talajerózió (vízerozió, szélerózió) mérése, talajvíz megfigyelése 
az erdősávban és azon kívül a mezőgazdasági termelvények fejlődésének figyelése 
a tenyészeti évad különböző időközeiben stb. (Mindezekhez-azonban megfelelő 
számú munkaerő volna szükséges.)

A mérések ideje. Az előzőkben felsorolt éghajlati tényezők mérésével az 
erdősávok mentén csak abban az esetben juthatunk a gyakorlatban legjobban 
felhasználható következtetésekre, ha a méréseket rendszeresen folytatjuk. Ha
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a most rendelkezésünkre álló munkaerővel és felszereléssel valamennyi megfigye
lésre eddig kijelölt erdősáv mentén a méréseket, illetőleg megfigyeléseket egyelőre 
állandóan nem, csak esetenként tudjuk végezni, akkor is egy-egy megfigyelő
állomáson több egymásután következő napon (legalább 4—5 napon) keresztül 
kell azokat folytatnunk. Nem eshetünk abba a hibába, hogy valamelyik állo
máson havonta mondjuk csak egy vagy két önkényesen kiragadott napon végez
zük a megfigyeléseket, mert előállhat az az eset, hogy éppen szélcsendes napon 
megyünk ki a helyszínre a mérések végzése céljából s az ilyen méréseknek, sőt 
még az 5 mérési pont egymáshoz viszonyított adatainak sem sok kiértékelhető 
gyakorlati eredménye lenne.

I I I .  Eddig végzett munkálatok.

1. Az ÉRTI a Nagy-Alföld különböző tájain és különböző termőhelyein 
megfigyelésre alkalmas 9 meglévő erdősávot tűzött ki.*) A helyszínen kijelölt 
9 erdősáv 6 különböző tájon (6 helység határában) fekszik : 3 erdősáv közép
kötött, jó vályogtalajon (ezek közül az egyiket csak az elmúlt ősszel, illetőleg 
1950. tavaszán telepítették s itt az elgondolás az, hogy ennek az erdősávnak 
az éghajlatra gyakorolt hatását már az erdősáv megtelepítésének kezdetétől 
fogva figyeljük), 1 erdősáv homokos talajon a Duna-Tisza Közén, 2 erdősáv 
a nyírségi homokon, a többi pedig (3 erdősáv) általában kötött, részben szikes 
talajon. A kijelölt erdősávok egyike (a nyírségi homokon) tűlevelű fafajokból 
áll, a többi lomblevelűekből.

2. Az ÉRTI ennek a 9 megfigyelésre kijelölt erdősávnak felvette jellegző 
adatait : az erdősáv méreteit, a faállomány fafaját, sűrűségét, elegyarányát, 
korát, átlagos magasságát, valamint az erdősáv mindkét oldalán elterülő földek 
mezőgazdasági művelésére vonatkozó adatokat.

3. A szóbanforgó erdősávok legtöbbjére nézve összeírta az erdősáv mentén 
elterülő mezőgazdasági földek terméseredményeit 5 — 10 évre visszamenőleg, már 
amennyire az idevonatkozó adatok még beszerezhetők voltak.

4. Az ÉRTI beszerzi az erdősávok mentén 5 pontban végzendő mérések
hez szükséges következő műszereket : 6 drb kézi szélsebességmérőt (0-3 —12-0 
m/sec mérési határokkal), 6 drb Assmann-féle pszichrométert, 6 drb felszíni 
talajhőmérőt (0-5 C°-os beosztású, —30 C°-tól +50 C°-ig terjedő mérési hatá
rokkal), 18 drb talajhőmérőt (0-5 C°-os beosztású, —10 C°-tól +40 C°-ig terjedő 
mérési határokkal), 1 drb csapadékmérőt, 18 drb Piche-féle evaporimétert és 
b drb stopperórát. Minthogy azonban ezek a műszerek csak részben érkeztek 
meg az ERTI-hez (a külföldről rendelt szélsebességmérők beérkezését a közel
jövőben várjuk), a mérések gyakorlati kivitelét eddig még nem lehetett meg
kezdeni.

Egyelőre a rendelkezésünkre álló munkaerő arányában csak egy-két erdő
sáv mentén szándékozzuk a méréseket megkezdeni és egy-egy erdősáv mentén 
4—5 egymásután következő napon folytatni. Rendszeres, vagyis naponkénti 
méréseket majd csak akkor végezhetünk, ha az ERTI-nek minden egyes állo
máson állandó alkalmazottai lesznek, vagy ha az erdőgazdaságok üzemi alkal
mazottai közül megfelelő ismeretekkel bíró személyek ezeket a munkálatokat 
elvállalják.

Az előadottak végeredményében az erdősávok éghajlati hatása mérésének 
csak megindításáról és tervezett eljárási módjairól számolnak be. A munká
latok gyakorlati végrehajtásához figyelembe vesszük a tárgykörben érdekelt 
vagy különleges ismeretekkel rendelkező szakembereknek (meteorológusoknak, 
agronómusoknak, hidrológusoknak stb.) észrevételeit. Ilyen együttes munkával

*) Időközben még egy 10-ik erdősávot is a Kisalföldön (Hanságban).
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könnyebben, jobban elérhetjük célunkat : Alföldünk, országunk helyi éghajlatát 
akarjuk jobbá tenni, átalakítjuk a természetet. Ügy akarjuk a természet erőit 
szolgálatunkba állítani, hogy azok segítségével mezőgazdasági termelésünk meg
javításán, állandó fokozásán keresztül dolgozó népünk javát szolgáljuk; külö
nösen pedig, hogy a jövő nemzedékek boldogulásának jobb és biztosabb útját
előkészítsük. _ ,Dr. Luncz Géza.

Az előadást követő vita résztvevői közül többen szívesek voltak észrevételeik 
kivonatát az Időjárásban való közlés céljára beküldeni.

Dr. Száva-Kováts József egyetemi nyilv. r. tanár hozzászólása :
Igen elismerésreméltó az a gondos körültekintés, amivel az erdősávok ég

hajlati hatásainak kimutatására szolgáló műszerapparátus összeállítása történt. 
Rá kell mutatnom azonban arra, hogy azok az adatok, amelyek ezekről a műszerek
ről erednek, csupán izolált tényekről tudnak felvilágosítást adni és változatlanul 
homályban hagyják azokat a fizikai folyamatokat, amelyek a tények mögött 
végbemennek és amelyek a szóban levő éghajlati hatások szempontjából döntő 
fontosságúak. Ilyen műszeres megfigyelésből eredő tény pl., hogy a fasorok szél
árnyékos oldalán^ szélsebesség csökken, de ebből hiba volna azt a következtetést 
levonni, hogy a szélverő oldallal szemben ugyanilyen arányban csökken a párolgás 
is. Alapos ugyanis az a gyanú, hogy a szél a fasor megtörése miatt egyúttal tur- 
bulensebb lett és emiatt vízgőzfelszállítóereje a kisebb sebesség ellenére is növeke
dett.

Hogy a széltörő és turbulencianövelő hatások hogyan viszonylanak egymás
hoz, avagy mikép változik ez a viszony különböző szerkezeti és állományú fasorok 
esetén, arról jóformán semmit sem tudunk. Erre a kérdésre csakis olyan mérési 
módszer adhat feleletet, amelyben az egyes megfigyelések nem öncélúak, hanem 
részei egy rendszernek, amely a tények mögött meghúzódó folyamatok feltárására 
szolgál. Ilyen sajátos mérési módszer a talajfelszín hőháztartásának meghatáro
zására összeállitott eljárás, amely nemcsak a fasoroknak most szóbahozott párol
gásmódosító hatását teszi exakt módon megállapíthatóvá, hanem minden más 
folyamatot is, amely a földfelszíni hőátadások során lép fel. A hőháztartásmérések 
beállítását annál inkább szükségesnek tartom, mert a szabad természetben végbe
menő párolgások nagyságának meghatározására ezidőszerint semmiféle más mód
szerünk nincs.

A talajnedvesség változásainak mérése igen fontos feladat és ennek megoldá
sára a csupán 10 cm mélységig történő méréseket nem tartom  elegendőnek. A 
mélyebb szintek viszonyainak számbavétele annál inkább szükséges, mert 30 cm 
mélységig a nedvességnek kifejezett napi járása van, ami részben párolgási, 
részben kondenzációs folyamatokkal függ össze. Ép ezért elengedhetetlen az a 
követelmény is, hogy a mérések azonos napi fázisban, azaz mindenkor ugyanabban 
az időpontban történjenek.

Dr. Botvaij Károly egyetemi tanár a következő észrevételeket fűzte az elő
adáshoz :

Kívánatos volna a tervezett kutatások során azzal is foglalkozni, vájjon 
a szélvédő fásítások az árnyalás, a csemetekertekből ismert fényvisszaverődés, 
a gyökérkonkurrencia, a vegetációnak a hófelhalmozódással járó késői ébredése 
útján mennyit veszítenek a hatásosságukból. A kérdést azért tartaná fontosnak, 
mert várhatólag és számszerűen kitűnne, hogy e tényezők negatívumát sokszo
rosan felülmúlja a szélvédelem pozitív oldala.

Kívánatosnak tartaná a szélerózióra vonatkozó vizsgálatokat is bekapcsolni 
a kutatásokba, főként a futóhomok vidékein és a láptalajokon. Utóbbiakra jó
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alkalmat nyújtanak a Mosonszentjános határában telepített s ma is álló szélvédő 
pászták.

Methodikai vonatkozásban mérlegelte a kanalas kontakt anemométerek, 
a kézi kanalas és lapátkerekes anemométereknek a kisebb erősségű légáram
lásokkal szemben való érzékenységét s megemlíti, hogy a szélmérőműszerek 
megválasztása alapos megfontolást kíván. A lapátkerekes szélmérők általában 
érzékenyebbek, de nagy hátrányuk, hogy csak egy irányt jeleznek. A kanalas 
kontakt vagy kézi szélmérők minden horizontális irányt jeleznek, de hátrányuk, 
hogy mintegy 1 — 1-5 m/sec alatti szélsebességekre már nem reagálnak. E fogya
tékosságukat némely kutatásoknál hődrótos szélmérők szükségszerinti alkalmazá
sával pótolták. A tervezett 5 ponton való szélmérést kevesli, mert ebből a szél
árnyékos oldalra csak 3 ju t s ezek közül is egy szolgálna csupán arra, hogy a szél
védettség határának a megállapításához használtassák. Ezért 8 — 10 szélmérő 
berendezés felállítását javasolja. Szükségesnek tartja  azonfelül annak a meg
állapítását, hogy mily mérvű szélerősségcsökkenés legyen az, amelyet a szélvédett
ség határának fogadhatnánk el. Eddig 10—20%-os szélerőcsökkenésekkel talál
kozunk mint határértékekkel, viszont az irodalom olyan esetekről is beszámol, 
ahol a szélvédő berendezés tervezésekor a minimális 40%-os szélvédettség elérését 
tűzték ki célul.

Dr. Fekete Zoltán egyetemi nyilv. r. tanár, az Agráregyetem dékánjának
hozzászólása :

Hallottuk a kitűnő előadásból, hogy az erdősávok szélárnyékában miként 
fogják mérni a talajnedvesség gyarapodását. Ezzel kapcsolatban azt javasolom, 
hogy terjesszük ki a méréseket a talaj mélyebb rétegeire is. A felületi rétegek 
nedvességvesztesége kétségtelenül nagyobb lesz a szabad terepen, mint a védetten. 
Ez már maga is nagyjelentőségű, mert a növényi táplálóanyagok legnagyobb 
része a feltalajban van felhalmozva: mivel csak az oldott táplálóanyagok állnak 
a növények rendelkezésére, azért rendkívül fontos a feltalaj nyirkossága. Az erdő
sávokkal azonban az. aszály ellen akarjuk felvenni a küzdelmet. Az aszály elleni 
harcban a mélyebb talajrétegeknek nagyobb jelentőségük van, mint a feltalajnak. 
Alföldünkön a legnagyobb baj az, hogy a talaj kora tavasztól késő őszig csak 
felületi rétegeiben tud beázni, mert a szél párologtató hatása folytán olyan kevés 
víz jut a talajba, hogy abból a mélyebb rétegeknek nem marad semmi. Az erdő- 
pászták tehát akkor fejtik ki igazán aszály elleni hatásukat, ha előidézik a talaj 
mélyebb rétegeinek benedvesedését. Ennek folytán hiányolom, hogy a nedvesség 
mérések csak a feltalajban fognak megtörténni és javasolom, hogy a 60 cm mély
ségből vett minta nedvességtartalmát is határozzuk meg. A Szovjetunióból 
hazatért parasztküldöttség tagjai beszámoltak arról, hogy az erdőpászta a védett 
terület talajvízének szintjét felemelte. Ezért javaslom, hogy évente négyszer 
ellenőrizzük a talaj vízszintállását a védett és ugyanolyan kezdeti talajvízszintű 
védetlen területen. •

Ha egyszerűen megállapítjuk azt, hogy hány súly százalék a talaj nedvesség- 
tartalma, ez még nem sokat mond. Ha például 24 súlyszázalék víztartalma van 
egy talajnak, ez réti agyagon azt jelenti, hogy a talajnedvesség hervadáspont 
alatt van, azaz a növények kisülve elpusztulnak, míg homokos vályogon a talaj- 
nedvesség ugyanilyen víztartalom mellett vízkapacitásán felül van, tehát a növé
nyek a túlvizenyős talajban levegőtlenség miatt befulladnak. Ezért legalább az 
Arany-féle kötöttségi számot is meg kell adni a talajra vonatkozóan. Legjobb 
a talaj természetes vízkapacitását és holtvíz-tartalmát megmérni, mert ehhez 
viszonyítva jól tudjuk értelmezni a talaj pillanatnyi nedvességtartalmát. Mind
ezekből tehát az következik, hogy a talaj nedvességtartalmának súlyszázalékos 
kifejezése még nem mond sokat a növénytermesztés számára, tehát egymagában 
ez az adat legfeljebb a nedvesség-gyarapodás összehasonlítására ad támpontot.



Veres Péter Kossuth-díjas író hozzászólása :
1. A vizsgálatnak szerintem arra is ki kellene terjednie, hogy a mezővédő 

erdősávokkal kialakított rácshálózatbán a szél csökkenésével emelkedik-e a hő
mérséklet és ha igen, mennyit emelkedik és hogyan reagálnak erre a mezőgazda- 
sági termények általában és kíilön-külön. Ugyancsak megfigyelhető volna, hogy 
ez a reagálás a tenyészidő különböző szakaszaiban mennyire hasznos vagy menv- 
nyire ártalmas a növények fejlődésére.

2. Az is megvizsgálandó volna, hogy az adott tábla összes mezőgazdasági 
növényeinek a napfényszükségletét az árnyékolással mennyiben befolyásolja 
s jelent-e ez termésveszteséget az egyes növényekre külön-külön. Ugyancsak 
megállapítandó volna, hogy az ilyen veszteséget a tábla nem árnyékolt részén 
a terméstöbblet mennyivel haladja túl s végül hogy a fasorok és védősávok 
fahozadékával együtt mennyi a nemzetgazdasági értelemben vett többérték- 
termelés.

Ezt azért szükséges a lehető legpontosabban megállapítani, hogy a mező- 
gazdasági termelők felé, akik eddig közömbösen vagy gyanakodva, néhol pedig 
egyenesen ellenségesen néztek a fára, bizonyítani tudjuk a fásítás nemzetgazda
sági hasznát általában és az egyes termelőterületekre külön-külön is.

3. Az is megállapítandó volna, hogy a rácshálózaton belül mennyi az egyes 
növényzet széligénye mind a beporzás szempontjából, mind pedig azért, hogy 
a fölös nedvesség, harmat, eső stb. a zöld és buja növényekről — elsősorban gabona
félékre gondolok — kellő időben elszálljon, mert a felmelegedő időben a nedvesség 
a növények levelein és tövén a kártevő gombák fejlődését segíti elő.

4. A mostani előzetes vizsgálatok csak égy-két fasor vagy íapászta szél- 
mérséklő eredményeire terjednek ki, holott nyilvánvaló, hogy egy-két sor 
fának nem érvényesülhet a széltörő és szélmérséklő ereje annyira, mint ha egész 
vidéket összefüggően hálózna be 20—30 vagy 50—100 fasor. Ezért a mostani 
eredményeket csak ideigleneseknek kell tekintenünk és az ezután létesítendő 
rácshálózat eredményeit kezdettől fogva vizsgálnunk kell.

5. Minden növényre külön kellene megvizsgálni a rácshálózat hatását, mert 
nyilvánvaló, hogy nem minden növény egyformán reagál a szél mérséklésére. 
Pl. az előadó által említett dinnyetermés nagyságát az eredményezhette, hogy 
a fasor védelmében a szél nem tudta összeforgatni a dinnye indáját. Viszont 
tudni kell, hogy árnyékban alig terem meg a dinnye és egyáltalán nem lesz jó.

6 . Magyarországon különösen fontos annak a megállapítása, hogy melyik 
szélirány a tényleg veszedelmes, vagyis mefyiknek van eróziós hatása, melyik 
hordja a homokot. A koratavaszi északi, északkeleti és északnyugati szelek á 
legveszedelmesebbek, mert ilyenkor még nincsen talaj-védő gazdag növényzet, 
mint később, a nyári szelek .idején. Az északnyugati szelek elleni rácshálózat 
a délnyugati szelekkel szemben nem adhat ugyanilyen védelmet. Ezért az ilyen 
vidékeken a fasorok megfelelő hajlítása szükséges.

7. Már a mostani vizsgálatoknál is mindenütt célszerű volna a helyi csapa
dékot is mérni, mert tapasztalataink szerint még egészen kicsi területeken is 
és nemcsak a dombos vidéken, hanem a síkságon is, eltérő csapadékviszonyok 
alakulnak ki, különösen a nyári tenyészidőben.

8 . A tudományos kísérletek gondozása és ellenőrzése kinn a helyszínen 
valóban nagy és nehéz kérdés és itt figyelmébe ajánlom az Erdészeti Tudományos 
Intézetnek, hogy a mezőgazdasági területeken a már meglevő vagy még ezután 
megbízandó fásítási felelősöket erre a segítő munkára be lehetne tanítani. Kül
földön, úgy tudom, sok helyen alkalmazzák több munkaterületen a tudósok 
ezt a módszert.

9. Száva-Kováts professzorral egyetértek, hogy a fasornak kevés a hatása ; 
de ebből csak az köv,etkezhetik, hogy sűrű fasor helyett ritkább erdősáv keik
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mert a mezőgazdaság nem engedhet át éppen a védelem alá kerülő jó földeken 
túlnagy területeket fásítási célokra.

10. Célszerű figyelembe vennünk, hogy a mezővédő sávhálózatnak időnként., 
amikor visszatér a Magyarországon szokásos nedves időszak, bizonyos termés- 
csökkentő hatása is lesz némely terményfajoknál, amelyek nem bírják a hűvöst 
és a nedvességet. De tudnunk kell azt is, hogy az ilyen veszteségeket az ország 
más területein vagy esetleg ugyanott is, de más növények bőségesen megtérítik, 
úgyhogy általános nemzetgazdasági értelemben hozzáadva a fahozadék értékét 
is, az országfásítás mindig és minden körülmények között mindenütt hasznos, 
lesz.

11. Befejezésül figyelmébe ajánlom az előadóülésnek, hogy a most meg
induló tudományos munka eredményei egyelőre csak relatívok lesznek, de 
e relatív bizonyítékok fölött feltétlenül ott van két tapasztalat, amelynek az: 
érvényessége nem vitás. Az egyik tapasztalat a Szovjetunió tapasztalata, a másik 
pedig az az egyszerű, mindennapi tapasztalat, hogy a fásítás mindenképpen 
hasznos, még tudományos bizonyítékok nélkül is. Ezen kívül még arra is fel
hívom az előadóülés figyelmét, hogy a Szovjetunióban a víz és a fa együtt adják 
azt a hatást, amit már valóban a természet átalakításának nevezhetünk.. A Szovjet
unió a fásítással egy idő ben óriási arányú víztárolókat, csatornahálózatot és öntöző- 
rendszert épít és ezt itt a mi adottságaink, között szerényebb méretekben mi is. 
szükségesnek látjuk. E nagy gondolat megvalósításában a mezőgazdaság, az 
erdészet és a vízgazdálkodás szakemberei dolgozzanak együtt.

Az előjel-korrelációról
.Jordan Károly az »Időjárás« 1937. évi kötetében (93. o.) »A korrelációszámítás 

alkalmazása a meteorológiában« c. dolgozatában kiterjeszkedett az úgynevezett 
négyrekeszes táblázat korrelációjára is. Ennek lényege az, hogy két úgynevezett 
idősor (például a légnyomás és a hőmérséklet hosszabb sorozatai) esetén a korre
lációszámításnál az egyes tagok abszolút értékét nem vesszük tekintetbe, hanem 
csak az előjel-párok gyakoriságát. Az átlagoktól való eltérések két sorában meg
kell tehát számlálni a j — r, a ---- , a - j------ és a ---- 1- párok számát. Jelöljük
ezek számosságát a megfelelő előjelpár szegletes zárójelbe te tt szimbólumával,, 
akkor a négyrekeszes táblázat a következő lesz :

[ — — ] [ -  +  ] 1 A
f +  -  ] [ H— h ] 1 B

c D E

E táblázatban az A, B, C, D és E  betűkkel a vízszintes, illetőleg függőleges 
sorokban előforduló számok összegét jelöltük. Ebben az esetben a korrelációs 
tényező értéke Jordan szerint :

r =  [ -  - ] • [ + + ] - [ + - ] • [ - + ]
]/A~ BT C . D

Amint látható, a négyrekeszes táblázat esetében lényegében az »előjelek korrelá
ciójával« állunk szemben, hiszen az abszolút értékre egyáltalán nem vagyunk
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tekintettel. Közelfekvő a kérdés, vájjon a közönséges korrelációszámítás eseté
ben milyen eredményre jutunk, ha az abszolutértékeket nem vesszük tekintetbe, 
hanem az átlagtól való eltérések soraiban az egyes tagokat a +  1 és a — 1 érté
kekkel helyettesítjük. A korrelációs tényező kiszámításánál, mint ismeretes, a 
megfelelő eltérések szorzatainak összegét osztani kell az eltérések négyzetössze
geinek szorzatából vont négyzetgyökkel:

r  = ___ ^ A , .  A,
y 2 . 2 A,*

Ha most az eltérések helyébe az előjeleiknek megfelelő -j- 1 és — 1 számokat 
iktatjuk be, r helyett egy másik számértékhez fogunk jutni (R), amelyet meg
különböztetésül előjel-korrelációnak fogunk nevezni. Ebben az esetben a számláló 
nem más, mint a pozitív eredményű szorzatok (a +  +  és a — esetek) és
a negatív eredményű szorzatok (-)---- é s ------ (- esetek) számának különbsége,
a nevező pedig a tagpárok száma, n. Tehát

R =  P ~  m _  P — m
n p -f- m ’

ahol p a pozitív előjelű szorzatok és m a negatív előjelű szorzatok száma. Mint 
látható, ez a korrelációs tényező fejben is kiszámítható, mert a két eltérési sor 
egymásmellé írása után még a szorzatsor felírására sincsen szükség.

Ez a gyors eljárás tehát alkalmas arra, hogy hosszabb idősorok esetében 
gyors tájékozódást szerezzünk és a rendes korrelációszámítást csak a sikerrel 
kecsegtető esetekben végezzük el. (Az előjel-korreláció kiszámítása még a négy- 
rekeszes táblázat módszerénél is gyorsabban vezet eredményre.) Meg kell azon
ban jegyeznünk, hogy nagyon asszimmetriás sorok esetében, ahol több kisebb el
térésű tagpár között, néhány nagyon erősen kiütköző abszolút értékű tag is 
szerepel, az előjel-korreláció és a szabályos korrelációs tényező egymással homlok- 
egyenest ellenkező eredményt is adhat.

Igen jól alkalmazható az előjel-korreláció akkor is, ha nem az átlagoktól 
való eltérések sorozataira, hanem az egymás után következő értékek váltakozásának 
előjeleire alkalmazzuk (+  1-nek véve a növekedő, — 1-nek a csökkenő változást). 
Ebben az esetben még a sorozatok átlagainak kiszámítására sincsen szükség 
és a korrelációs tényezőt a változási sorozatokon való egyszeri áttekintés után 
azonnal megállapíthatjuk, kizáróan a pozitív és negatív eredményű szorzatok 
megszámlálásával.

Példa : Legyen a két eltérési, vagy változási előjelsor és szorzatuk a követ
kező :

a + -  + +  - +  + + +  -■
b - T- +  + +  - +  - + +  -
a • b + -  + +  •+ +  - + +  +

-Itt tehát p =  8, m =  2 és n — 10 ; a kapcsolati tényező te h á t :

R =  =  0-60 =  60%

2 1 — R2
E kapcsolati tényező hibája — . —= — =  13%, ami kielégítő, mert előjel

lé 3 ]/ n
korrelációnál — nagyságú hiba is megengedhető.

Dr. Berkes Zoltán
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Segédeszköz a 24 óra alatt bekövetkező csapadék
előrejelzéséhez

A csapadék keletkezése a különböző tulajdonságú légtömegek összeütkö
zésekor, az időjárási frontok mentén megy végbe. Az időjárási frontok legnagyobb 
része a légnyomási értelemben vett ciklonok hatáskörében végzi mozgását. A cik
lonok mélysége egyben a csapadék valószínűségének mértékével áll kapcsolatban. 
Közelfekvő tehát az a gondolat, hogy a csapadék fellépte és a ciklon mélysége, 
illetőleg távolsága között számszerű statisztikai összefüggésnek is kell lennie. 
Természetes, hogy a csapadék valamely észlelőhelyen tényleg csak akkor fog bekö-

Az izlandi ciklon izobárjainak küszöbtávolságai Magyarország határán belül esnek.
Csapadék 24 órán belül bekövetkezett.

vetkezni, ha a ciklon és frontjai annak közelében vonulnak el. Tekintettel azonban 
a ciklonok általában nyugat-keleti vonulására, valószínűnek látszott, hogy a 
ciklonnak pl. reggel 7 órakor mért távolsága és a következő 24 órában bizonyos 
nagyobb területen a csapadék bekövetkezése között statisztikai összefüggés 
található.

Az időjárási térképeket tanulmányozva, tényleg számszerű összefüggést 
találtam a ciklonoknak, illetve ciklonális izobároknak az ország határától mért 
távolsága és a csapadék bekövetkezése között. Megállapítható volt, hogy pl. 
az 1000 millibáros izobár részére a leggyakoribb érték 800 km körül van ±50 
km pontossággal. Az alábbi táblázat mindenegyes, még ciklonálisnak tekinthető 
izobár számára megadja ezt a »küszöbtávolságot«.

3
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A módszer alkalmazása mármost a következőképpen történik. A szin
optikus térkép alapján megkeressük a ránknézve szóba jöhető izobárikus cik
lonokat vagy mellékciklonokat, illetőleg izobár-kiöblösödéseket és azoknak 
távolságát a legközelebbi országhatártól lemérjük. A táblázat alapján egyszerű 
mérce szerkeszthető, (3. ábra) amely a távolságokhoz a megfelelő izobárértékel 
is feltünteti. Amennyiben a kapott távolság az illető izobárra vonatkozólag 
a küszöbértéken belül esik, 24 órán belül az ország területén csapadékhullás 
várható. (Ellenőrzésképen a ciklonnak több izobárját is kimérhetjük, illetőleg 
a mérést több ciklonra is kiterjeszthetjük.)

Küszöbtávolságok táblázata.

mb km mb km mb km mb km

1024 0 1003 700 981 1433 960 2133
23 33 2 733 80 1466 59 2166
22 66 1 766 79 1500 58 2200
21 100 1000 800 78 1533 57 2233
20 133 999 833 77 1566 56 2266
19 166 98 866 ' 76 1600 55 2300
18 200 97 900 75 1633 54 2333
17 233 96 933 74 1666 53 2366
16 266 95 966 73 1700 52 2400
15 300 94 1000 72 1733 51 2433
14 333 93 1033 71 1766 50 2466
13 366 • 92 1066 70 1800 49 2500
12 400 91 1100 69 1833 48 2533
11 433 90 1133 68 1866 47 2566
10 466 89 1166 67 1900 46 2600

9 500 88 1200 66 1933 45 2633
8 533 87 1233 65 1966 44 2666
7 566 86 1266 64 2000 43 - 2700
6 600 85 1300 63 2033 42 2733
6 633 84 1333 62 2066 41 2766

• 4 666 83 1366 61 2100 40 2800
82 1400

A módszert az 1950. január 1-től 1950. december 31-ig terjedő egy év 365 
térképe alapján ellenőriztem és 86% beválási valószínűséget találtam. Amennyi
ben a csapadékra vonatkozólag területi elhatárolást is adtam, akkor a beválás 
70% körüli volt. A megadott küszöbértékek mérhető csapadékra vonatkoznak, 
amennyiben a távolságok 100 km-rel nagyobbak lennének, esetleg csapadék- 
nyomok jelentkezhetnek.

Az egyes hónapok beválási százalékáról tájékoztat a következő számsor, 
amelyben a be nem vált esetek számát tüntettem fel.

I. II. III. IV. V. VI. VII. VIII. IX. X. XI. XII.  Év
7 2 6  1 3 8 5  6' 5 5 3 1 52

Amint látható, legjobb a beválás áprilisban, februárban és decemberben, 
legrosszabb júniusban, augusztusban, márciusban. Ez valószínűleg összefüg
gésben van azzal, hogy júniusban szárazföldi ciklonok uralkodnak, viszont 
áprilisban Magyarországon vonul át a legtöbb ciklon, hiszen ekkor a legalacso
nyabb a közepes légnyomás is.

A módszer valószínűleg tovább finomítható. Valószínűnek látszik u. i.. 
hogy a küszöbtávolságok kis mértékben különbözhetnek, aszerint, hogy nyugati, 
keleti vagy déli ciklonról, illetőleg téli vagy nyári időszakról van-e szó.
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Az izlandi ciklon izobárjainak küszöbtávolságai Magyarország határán kívül esnek. 
Csapadék 24 órán belül nem volt.

Ez a segédeszköz rendkívül gyorsan és egyszerűen alkalmazható és meg
győződésem szerint talán segítséget nyújt a csapadék előrejelzésére, mert a ciklon 
mélységének és távolságának számszerű megítélését adja és helyettesíti a szem- 
mérték szerinti megbecsülést. A ciklon, illetve a frontok haladási irányát a szin
optikus módszerekkel és légköri metszetekkel, magassági térképekkel megálla
pítva, e segédeszközzel valószínűleg pontosabbá tehetjük a csapadék felléptének 
előrejelzését.

Borsos József.
3*
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AZ E L M Ú L T  I D Ő J Á R Á S

Frontátvonulási jegyzék Budapestről
1f50. szeptember 1—november 30.

Diary of frontal passages, Budapest, Septe a er—November, 1950.
(A táblázat beosztásának és a használt kifejezéseknek a részletes ismertetése 

megjelent az Időjárás 1948. április—júniusi füzetében, 68—70. old.)
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y A frontátvonulás fontosabb meteorológiai jelenségei

S o m e  o u t s ta n d i n g  c h a r a c te r i s t i c a l  p h e n o m e n a  o f  th e  
f r o n ta l  p a s s a g e

1 18 B 1

S Z E P T E M B E R  

Porvihar, kis záporeső
1 20 B 1 Záporeső 0-2 mm
1 21 B 1 Kis záporeső, szélrohamok 9 m /m p
3 1 B 2 Heves záporeső 2-3 mm
3 18 B 1 Felhőátvonulás, szélrohamok, lehűlés
4 21 Fel 0 Felhőátvonulás
5 16 B m 0 Szélrohamok, felhőátvonulás
7 20 Fel 1 Praefront. borulás reggeltől
7 21 B 0 Szélélénkülés
8 6 B 1 Kis záporeső, szélrohamok 11 m/mp
8 13 B 1 Kis záporeső
8 19 B 1 Kis záporeső
9 13 Fel 1 Kevés praefront. eső

10 11 B 1 Záporeső 0-2 mm
10 16 B 0 Kis záporeső
10 19 B 0 Felhőátvonulás
11 3 B 0 Kis záporeső
12 12 B 1 Szélbetörés, max. sebesség 12 m/mp
12 22 B 1 Szélbetörés, m ax. sebesség 14 m /mp
16 5 B 1 Szélrohamok 15 m/m p, kis záporeső
16 10 B 2 Záporeső 2-5 mm, légnyom ásnyugtalanság, lehűlés
16 16 B 2 Záporeső 0-3 mm, szélrohamok 24  m /m p
16 24 Fel 2 19 órától praefront. eső 9-8 m
17 5 Fel 0 K ^ é s  praefront. eső
17 19 Fel 1 Praefront. eső 10 órától 0-4 mm
18 4 B 1 Szélbetörés és lehűlés
18 9 B 0 Kis záporeső
19 3 B 1 Szélrohamok rövid ideig
19 6 B 1 Kis záporeső
19 8 B 1 Záporeső 0-3 mm
19 20 B 1 Záporeső 0-2 mm
20 7 Fel 0 Praefront. borulás és kevés praefront. eső
20 14 Fel 0 Felhőátvonulás
21 0 B 1 Szélbetörés egv órán á t, max. sebesség 10 m /m p
21 19 Fel 1 Praefront. eső 17 órától 0-2 mm
22 0 B 2 Záporeső 5-1 mm szélrohamok 25 m /m p
22 22 B 1 Szélrohamok 10 m/mp
23 18 B 2 Záporeső 4-8 mm, szél 22 m/mp
24 19 Fel 1 13 órától kevés praefront. eső
27 3 B 1 Záporeső 5-7 mm
27 9 B 1 Záporeső 3-3 mm
27 21 1 B 0 Szélélénkülés



349

1 2 3 4

A frontátvonu-
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of the frontal passage
Day Hour CQ « ti,*- ^ < 0 ~  ‘~<N

O K T Ó B E R

1 10 Fel 0 5 órától kevés praefrontális eső
1 15 B 1 Záporeső 2-4 mm
1 22 B 2 Záporeső 1-4 mm, szélvihar 21 m/mp
2 16 B 1 Szélroham ik, kis záporeső
3 13 Fel 0 Kevés praefront. eső
3 14 B 1 Kis záporeső, szélélénkülés 12 m /mp
2 22 B 2 S-zélbetörés 16 m/mp
5 14 Fel 0 Felhőátvonulás, ha m itpontem elkedés
6 1 B 0 Szélélénkülés, harm atpontcsökkenés
7 8 B 0 Szélrohamok *
9 20 B 0 Nagy légnyomásugrás, szélfordulás északra

10 18 Fel 0 Felhőátvonulás
11 14 Fel 1 Praefront. eső 0-1 mm
11 16 B 1 Záporeső 0-6 mm
11 21 B 1 Szólbetörés 16 m/mp, erős lehűlés
12 18 B 1 Szélrohamok 16 m/mp
13 19 B 1 Ú,j szélrohamok 10 m/m p
16 21 Fel 0 Felhőátvonulás
17 14 B 0 Felhőátvonulás
18 8 Fel 1 Praefront. eső 0-1 mm
18 9 B 2 Záporeső 3-9 mm, szélrohamok 21 m/m p
18 15 B 0 Kis záporeső
19 4 B 2 Kis záporeső, szélvihar 20 m/mp
20 19 Fel 0 Praefront. borulás 14 órától
21 4 ' B 0 Szélbetörés
21 9 B 1 Szélbetörés
22 8 B i Szélrohamok, max. sebesség 13 m/m p
26 9 Fel 2 30 órán á t ta r tó  praefront. eső 37-0 mm
26 13 B 2 Heves záporeső 11-1 mm
26 22 B 1 Záporeső 3-2 mm
27 19 B 2 Záporeső 0-6 mm, szélvihar 22 m/mp
30 14 Fel 2 29-én 1 órától praefront. eső 36-0 mm
30 18 B 1 Záporeső 0-5 mm
30 22 B 2 Záporeső 5-5 mm és .szélrohamok
31 24 Fel 1 0 órától praefront. eső 13-9 mm

N O V E M B E R

1 20 Fel 0 Kevés praefront. eső
3 9 Fel 1 0 órától praefront. eső 22 mm
3 21 B 1 Záporeső 2-1 mm
4 14 Fel 2 6 órától praefront. eső 13-2 mm
4 17 B 2 Heves záporeső 2-2 mm
5 12 B 0 Szélrohamok, felhőátvonulás
5 17 B 1 Záporeső 2-3 mm
6 16 B 2 Szélbetörés 20 m/mp és lehűlés
7 9 B 0 Kis záporeső, szélrohamok 10 m /mp
7 23 B 0 Kis záporeső
8 5 B 0 Kis záporeső
8 8 B 0 Kis záporeső
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8 15 B 1 Záporeső 0-2 mm
9 11 Fel 0 Kevés praefront. eső

11 5 B 0 Légnyoniásnyugtalanság, felhőátvonulás
11 - 13 B 1 Záporeső 0-1 mm
12 18 Fel 1 11 órától heves praefront. sirokkó
13 0 B 1 1 Záporeső 1-4 mm
13 12 Fel 0 Kevés praefront. eső
13 23 B 0 Szélélénkülés 10 m/mp
14 21 Fel 1 19 órától praefront. eső 0-1 mm
15 0 B 2 Záporeső 16-5 mm, szélvihar 27-5 m/mp
15 16 B 2 Záporeső 7-2 mm, szélvihar 27 m/mp
17 11 Fel 1 21 órától praefront. eső 6-8 mm
17 13 B 1 Záporeső 0-3 mm
17 20 B 2 Szélvihar 20 m /m p és harm atpontzuhanás
20 6 Fel 0 Kevés praefront. eső
21 3 Fel 1 20 órától praefront. eső 0-5 mm
21 21 Fel 2 10 órától praefront. eső 8-8 mm
22 18 Fel 1 10 órától praefront. eső 1-8 mm
23 5 Fel 1 Praefront. eső 0-2 mm
23 21 Fel 2 10 órától praefront. eső 12-5 mm
23 22 B 1 Záporeső 0-8 mm
25 3 Fel 1 0 órától praefront. eső 0-1 mm
25 6 B 2 Paradox hidegbetörés 9-9 mm
25 22 B 1 Szélrohamok 12 m/mp
26 6 B 1 Kis záporeső, szélrohamok 12 m/mp
26 19 B 1 Szélbetörés
27 16 B 0 Szélrohamok

1 29 11 Fel 1 8 órától praefront. eső 0-8 mm
I 30 2 Fel 1 20 órától praefront. eső 3 1  mm
I 30 10 B 1 Záporeső 0-5 mm

I 30 16 B 2 Szélvihar 19 m/mp, lehűlés
1 ;

A jód, ín:iit a levegő állandó össze
tevője. A Keil-féle új meteorológiai 
lexikon a levegő összetételi táblázatá
ban a jólismert ritka gázok között 
sorolja fel a jódot is, mint a levegőnek 
egy állandó összetevőjét. Ez az állás- 
foglalás nézetünk szerint teljesen jogos, 
mert a jódnak egyik jellemző geoké
miai tulajdonsága, hogy a Föld összes 
anyagaiban nyomokban kimutatható : 
átjárja az összes kőzeteket, jelenvan 
az összes földi vizekben és kétségtelenül

állandóan jelen van, — igen csekély 
mennyiségekkel — a levegőben is. K e i l  
a levegőben lévő jódnak a mennyiségét 
3,5. 1Ő-3 térfogatszázalékban adja meg. 
Ez a mennyiség oly csekély, hogy még a 
xenon mennyiségéhez képest is (1,0.10-* 
térfogatszázalék) elenyészőnek számít, és 
utána mennyiségi szempontból már csak 
egy összetevője következik a levegőnek, 
a radon (6.10-18 térf.-%).

D r .  A .  L .
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Légtömegnaptár
Budapest, 1950. szeptember 1—november 30. — Air mass diary.

A légtömeg megnevezése 

Air mass

Mikor 
érkezett 

Nap Óra

From
Day Hour

Mikor 
vonult el 

Nap Óra

Until
Day Hour

Tartós
sága, óra

Duration,
hours

A következő' lég
tömegtől elválasztó 

határfelület
Boundary surface (CF 
cold front, WF warm 
front, S subsidence)

•

S Z E P T E M B E R

Tengeri mérsékelt. mM (VIII. 29. 20) -  1 . 9 9 Lesiklófelület SSzubtrópusi meleg tw 1. 9 1. 20 11 Betörési front CFTengeri mérsékelt mM 1. 20 3. 1 29 >> >> CFSarkvidéki hideg aC 3. 1 4. 21 44 Felsiklási front WFTengeri mérsékelt mM 4. 21 5. 16 19 Betörési front CFTengeri hideg mC 5. 16 7. 9 41 Lesiklófelület sSzubtrópusi meleg tw 7. 9 8. 6 21 Betörési front CFTengeri hideg mC 8. 6 9. 13 31 Felsiklási front WFTengeri meleg mW 9. 13 11. 3 38 Betörési front CFTengeri mérsékelt mM 11. 3 12. 22 43 >> » CFTengeri hideg mC 12. 22 14. 2 28 Lesiklófelület SSzárazföldi meleg cW 14. 2 16. 10 56 Betörési front CFTengeri hideg mC 16. 10 21. 19 129 Felsiklási front WFTengeri meleg mW 21. 19 22. 0 5 Betörési front CFTengeri hideg mC 22. 0 25. 4 76 Lesiklófelület sTengeri meleg mW 25. 4 27. 3 47 Betörési front CFTengeri hideg mC ' 27. 3 (X.l. 10) 93

OK T Ó B E R

Tengeri hideg mC (IX. 27. 3) 1. 10 10 Betörési front CFTengeri meleg mW 1. 10 1. 22 12 >> >> CFSarkvidéki hideg aC 1. 22 3. 13 39 Felsíklási front WFTengeri meleg mW 3. 13 3. 22 9 Betörési front CFSarkvidéki hideg aC 3. 22 5. 14 40 Felsiklási front WFTengeri mérsékelt mM 5, 14 7. 8 42 Betörési front CFSarkvidéki hideg aC 7. 8 8. 14 30 Lesiklófelület STengeri mérsékelt mM 8. 14 9. 20 30 Betörési front CFTengeri hideg mC 9. . 20 10. 18 22 Felsiklási front WFTengeri meleg mW 10. 18 11. 14 20 >> >> W FSzubtrópusi meleg tw 11. 14 11. 21 ■ 7 Betörési front CFTengeri hideg mi7 11. 21 12. 18 21 CFSarkvidéki hideg aC 12. 18 16. 21 99 Felsiklási front WFTengeri mérsékelt mM 16. 21 17. 8 11 Lesiklófelület SSzubtrópusi meleg tw 17. 8 18. 15 31 Betörési front CFTengeri hideg mC 18. 15 20. 19 52 Felsiklási front WFTengeri meleg mW 20. 19 21. 4 9 Betörési front CFTengeri hideg mC 21. 4 22. 8 28 CFSarkvidéki hideg aC 22. 8 23. 12 28 Lesiklófelület SSzárazföldi mérsékelt cM 23. 12 26. 13 73 Betörési front CFSzárazföldi hideg cC 26. 13 27. 19 30 >> >> CFSarkvidéki hideg aC 27. 19 30. 14 67 Felsiklási front WFSzubtrópusi meleg tw 30. 14 (XI.3. 21) 34
.
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A légtömeg megnevezése 
Air mass

Mikor 
érkezett 

Nap Óra
From

Day Hour

Mikor 
vonult el 

Nap Óra
Until

Day Hour

Tartós
sága, óra

Duration,
hours

A következő lég
tömegtől elválasztó 

határfelület
Boundary surface (CF 
cold front, WF warm 
front, S subsidence)

N O V E MB E R

Szubtrópusi meleg (X. 30. 14) 3. 21 69 Betörési front CF
Tengeri mérsékelt mM 3. 21 4. 14 17 Felsiklási front WF
Tengeri enyhe mW 4. 14 5. 12 22 Betörési front CF
Szárazföldi hideg cC 5. 12 7. 9 45 » » CF
Tengeri mérsékelt mM 7. 9 8. 15 30 » » CF
Sarkvidéki hideg aC 8. 15 9. 5 14 Lesiklófelület S
Tengeri mérsékelt mM 9. 5 12. 11 78 » s
Szubtrópusi meleg tw 12. 11 15. 0 61 Betörési front CF
Sarkvidéki hideg aC 15. 0 17. 11 59 Felsiklási front WF
Tengeri enyhe mW 17. 11 17. 20 9 Betörési front CF
Tengeri mérsékelt mM 17. 20 21. 21 97 Felsiklási front WF
Szubtrópusi meleg tw 21. 21 23; 22 49 Betörési front CF
Tengeri mérsékelt mM 23. 22 25. 22 48 >> » CF
Tengeri hideg mC 25. 22 26. 19 21 >> >> CF
Sarkvidéki hideg aC 26. 19 30. 2 79 Felsiklási front WF
Tengeri enyhe mW 30. 2 30. 16 14 Betörési front CF
Sarkvidéki hideg aC 30. 16 (XII. 1. 11) 8 —

Az egyes levegőfajták jelenlétének tartama órákban. (Total duration of the presence of the different
air masses, hours)

Sarkvidéki hideg 
Szárazföldi hideg 
Tengeri hideg 

• Tengeri mérsékelt 
Tengeri meleg 
Szárazföldi mérsékelt 
Szárazföldi meleg 
Szubtrópusi

Szeptember Október November
September October November
Óra 0//o Óra % Óra 0//o

aC 44 6 303 40 160 22
cC — — 30 4 45 6

mC 398 55 133 18 21 3
mM 100 14 83 11 270 38
mW 90 12 50 7 45 6
cM — — 73 10 — —

cW 56 9 —  - — — —

tw 32 4 72 10 179 25
I)r. Aujeszky László

m
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Magyarország időjárása 1950. szeptember és október
navában

Szeptember országszerte mérsékelten 
meleg, a Dunántúlon csapadékos, a többi 
országrészeken száraz időt hozott.

A hőmérséklet 15-5° és 18-5° közötti 
havi középértéke nyugaton 0-5—1°, 
keleten 1—1-5° többletet jelent a sok
évi átlaghoz képest. A hőmérséklet szélső 
értékei is a mérsékelt meleget m utatják, 
a maximumok ugyanis vagy elseje, vagy

A légnyomás Budapesten 130 m m a
gasságban 750-0 mm volt, eltérése —1-8 
mm, a tengerszintre átszám ított érték 
761-5 mm.

A csapadék havi összegében igen 
nagy különbséget találunk a csapadéko
sabb nyugati és a száraz keleti területek 
között. A Dunántúl nyugati részén igen 
bőséges volt az esőmennyiség, amely

Időjárási adatok — Données climatologiques
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T e m p éra tu re

N
y

á
ri

 
n

ap
 

N
om

br
e 

de
 j

ou
rs

 
de

 m
ax

. 
5*

 
25

°
H

 ő
sé

g
n

a
p

*
 

'N
om

br
e 

de
 j

ou
rs

 
de

 m
ax

. 
S

 
30

°

C s a p a d é k
P r é c ip ita tio n

N
a

p
o

k
 

sz
á

m
a

 
N

om
br

e 
de

 j
ou

rs

Z
iv

a
ta

ro
s 

n
a

p
 

N
om

br
e 

de
 jo

u
rs

 d
e 

pj N a p 
s ü t é s

/iso
la tio n

co
£  ^
■o a
ÖJQ-C 
O) J.
g o
co o

O SH
a

v
i 

k
ö

zé
p

 
M

oy
en

n
e 

m
en

- 
su

el
le

E
lt

ér
és

 a
 n

o
rm

.-
 

t ó
l 

—
 É

ca
rt

 
á 

la
 n

or
m

al
e

A
b

s.
 

m
a

x
.

N
a

p
 —

 D
at

e

A
b

s.
 

m
in

.

N
a

p
 —

 D
at

e

ö
ss

z
eg

 
T

ot
al

 m
m

A
 n

o
rm

á
li

s 
0+

á
- 

b
an

 
—

 
E

n
 °

/o
 

de
 l

a 
n

or
m

al
e

E
lt

ér
és

 a
 n

o
rm

.-
 

tó
l 

—
 É

ca
rt

 
á 

la
 n

or
m

al
e

1950. szeptember

Magyaróvár 15-8 +0-7 31-8 15. 4-8 24. 7 1 90 145 +28 13 0 155
Keszthely... . 16-9 +0-8 31-5 12. 3-5 24. 9 2 109 154 +38 15 1 179
Pécs............ 17-4 +0-9 32-6 15. 4-8 24. 1 0 3 69 113 +13 9 ,2 193
Budapest 17-6 +  1-3 31-7 12. 8-1 24. 1 0 3 33 61 —21 10 0 184
Kalocsa . . . . 17-5 +0-8 32-0 15. 7-1 30. 11 4 49 92 — 4 10 2 201
Miskolc......... 16-7 +0-9 31-5 16. 2-9 25. 11 3 27 48 —29 7 1 173
Debrecen---- 17-1 +  1-2 33-7 16. 2-4 25. 10 4 27 55 —22 6 2 182
Békéscsaba .. 18-5 +  1-3 33-7 1. 4-9 24. 13 5 27 61 —17 8 0 199

1950. október

Magyaróvár 7-9 —2-1 20-0 10. —4-8 23. 0 5 124 310 +84 16 0 131
Keszthely... . 9-3 —1-7 20-4 11. —0-5 23. 0 1 102 152 +33 14 0 147
Pécs............ 9-4 —1-6 20-6 10. -3-2 23. 0 3 128 213 +68 13 1 164
Budapest 9-9 —1-2 22-7 1. 0-0 23. 0 1 119 .233 +68 12 0 167
Kalocsa . . . . 10-0 —1-3 23-0 1. —1-8 24. 0 3 136 296 +90 13 0 180
Miskolc......... 8-8 —1-6 20-4 3. —4-8 24. 0 8' 56 117 +  8 9 0 151
Debrecen .. j . 8-5 —1-9 24-0 1. —5-0 24. 0 12 82 164 +32 8 0 150
Békéscsaba .. 9-7 —1-8 26-5 1. —2-9 23. 1 6 84 183 +38 8 0 163

* Októberben fagyos nap — En Octobre nombre de jours de min. 5 0°

15-e körül 32—34°-ig emelkedtek. így 
a hőségnapok száma 1—5 között válta
kozott a megszokott nyári eloszlásnak 
megfelelően (Magyaróvár 1, Békéscsaba 
5). A nyári napok száma még 7—13 
volt. A legerősebb lehűlések a hónap 
24-e körül léptek fel, 2 méter magasan 
azonban nem érték el a fagyáspontot, 
hanem a szabadfekvésű állomásokon is 
csak 2-5—5° közé estek. Ugyanezen 
napok hajnalán azonban a talaj mentén 
északkeleten már gyenge talajmenti 
fagyokat észleltek.

nagy területen a 100 mm-t is meghaladta. 
A legnagyobb havi összeget, 182 mm-t 
Magyarpolány (Veszprém vm.) jelen
tette. Egyetlen napon, 16-án itt 106 
mm-es felhőszakadás zúdult le, zivatar 
kíséretében. Farkasgyepün ugyanakkor 
87 mm-t te tt ki a felhőszakadás csapa
dékmennyisége és sok további helyen 
mértek 70—80 mm-t. Ezeken a helye
ken a Csapadék a szeptemberi törzsérték
nek 2—3-szorosát is elérte, a Dunántúl 
keleti részén pedig a törzsérték és annak 
kétszerese között volt. Az ország keleti
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megyéiben egész inás volt a csapadék- 
elosz’ás. Az Esztergom—Székesfehér
vár—Szeged vonaltól keletre eső terü
leten már többnyire csapadékhiány mu
tatkozott az .átlaghoz képest. A Nagy 
Alföldön és az Északi Dombosvidéken 
többnyire csak 25—50 mm között volt 
a havi összeg (az átlag fele és az átlag 
között), sőt Szolnok, Békés és Szabolcs 
vármegyék jelentékeny részein még 25 
mm-t sem mértek (Turkeve 12 mm, 
Kemecse 12 mm). Hasonló különbségek 
tűnnek fel a csapadékos napok számá
ban is. A Dunántúlon 10—15, a Dunától 
keletre csak 4—10 napon volt mérhető 
csapadék. Zivatar már csak 1—2 napon 
fordult elő, többnyire szélviharral.

A napsütés havi összege 150—220 óra 
volt. Ez a nyugati és északi vidékeken 
általában némi hiányt m utat az átlaggal 
szemben, más tájakon csekély többletet. 
A napsugárzás és égsugárzás havi összege 
Budapesten 6328 gcal/cm2 volt.

Október hónapban a nyári és koraőszi 
szárazság után végre általános csapadék- 
bőség lépett fel, hűvös idő kíséretében.

A hőmérséklet 8—10°-os havi közép
értéke mindenütt a sokévi átlag alatt 
maradt. Az eltérés az ország középső 
részén —1—4-5°, egyébként —1-5—2° 
volt. A déli felmelegedés általában
20—23°-ot, a keleti és délkeleti megyék
ben 24—27°-ot ért el. A hajnali legerő
sebb lehűlés mindenütt elérte a fagy
pontot, sőt az északi vidékeken —5°-ig 
süllyedt. Fagyos nap tehát mindenütt 
volt legalább 1 (23-a), általában azon
ban 3 és 8 k ö zö tt; Debrecenben pedig 
12 fordult elő. Nyári nap csak délkele
ten volt, elseje. Majdnem az egész hó
napban az átlagnál hűvösebb idő ural
kodott, kivéve néhány napot 1., 10-e és 
20-a .táján. Talajmenti fagy szintén 
mindenütt volt, északkeleten a leg
többször. I tt észlelték a legalacsonyabb

radiációs minimumokat is, 24-e táján 
—8°-ot.

A légnyomás havi középértéke Buda
pesten 130 m magasságban 753-2 mm, 
az eltérés +1-3 mm, a tengerszinti adat 
765-0 mm volt.

A csr padék havi összege mindenütt 
meghaladta a sokévi átlagot, de az el
oszlás nem volt egyenletes. A legcsapa
dékosabb vidék Somogy, Tolna és Ba
ranya vármegyék határterülete volt 
200 mm-t meghaladó mennyiséggel, - 
amely többnyire az átlag háromszorosát 
is meghaladta. A legnagyobb összeget, 
218 mm-t Váraljáról (Tolna vm.) jelen
tették. 150—200 mm esett le ugyanezen 
megyék legnagyobb részén és a Bakony 
egyes tájain. 100—-150 mm-t kapott a 
Dunántúl többi vidéke, kevés kivétellel 
és a Duna-Tisza közének déli része is. 
Ezek a vidékek az átlag 2—3-szorosát 
kapták. Végül általában 50—100 mm 
volt a havi összeg az ország többi ré
szén, jelentéktelen kivétellel. A leg
kisebb havi összeget, 41 mm-t Kupa 
(Borsod vm.) jelentette. A csapadékos 
napok száma a Dunántúlon 12—17, az 
Alföldön és az Északi Dombosvidéken 
8—-12 volt. Zivatart egy vagy két napon 
sok állomás jelentett, 11-én vagy 26-án. 
Október 27-én igen sok helyen lehullott 
az első hó. A Dunántúlon többnyire 
esővel vegyesen, az északi magasabb 
hegyeken azonban már tiszta hó alak
jában. Néhol hófoltokat, néhol párnapos 
hóréteget hagyott maga után, ez azon
ban az idő enyhülése m iatt nem volt 
hosszabb időtartamú.

A napsütés havi összege 130—180 óra 
között váltakozott. Ez az összeg nyu
gaton jelentéktelen, keleten azonban 
20% körüli többletnek felel meg. A nap- 
és égboltsugárzás összege Budapesten 
a vízszintes síkon 4402 gcal/cm2 volt.

Dr. Bacsó Nándor

A felsőbb légrétegek időjárása 
1950 szeptember—október havában

A szeptember meleg időjárás mellett köszöntött be Magyarországra. Csak
nem az egész troposzférára kiterjedő SW széllel szubtrópusi légtömeg árasztotta 
el az országot. Szeptember elsején az átlagosnál 5°-kal rúelegebb volt Buda
pesten, több helyen pedig 34°-ra emelkedett a hőmérséklet. Ezt a nagy meleget 
hűvös tengeri eredetű levegő betörése szüntette meg, amely a Dánia fölött kiala
kult ciklon áramrendszerével szeptember 2-án hatolt be Magyarországra. Ezen 
a napon a Dunántúlon már csak 18 — 20° meleg volt. A betörés után a hőmér
séklet a talajon szeptember 5-ig csökkent, ezután a hűvös levegő útja NE felé 
fordult és elkerülte Magyarországot. Ennek a 6 napra terjedő hőmérséklet
változásnak lefolyását mutatja be napról-napra az 1 . táblázat a talajtól egészen 
10  km magasságig.
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1. táb lázat A  h a jn a li  (3 *  G .M .T .)  h ő m érsék le t n a p o n k é n t v á lto z á s a . Budapest

Időköz 140 m 1 km 2 km 3 km 4 km 5 km 6 km 7 km 8 km 9 km 10 km

IX. l-ró'12-re — 1-0° — 4-5 —2-6 —0-2 —0-1 —0-4 —0-5 —0-6 — 1-9 —3-6 — 3-0
2-ról 3-ra — 2-8 —2-7 —2-1 — 1-9 — 1-4 —0-1 1-7 0-2 0-9. 0-8 — 1-7
3-ról 4-re — 1-2 — 1-0 —3-7 — 1-1 —3-1 — 3-5 - 4 - 4 — 2-4 —2-1 — 1-9 —2-5
4-ről 5-re —0-3 0-6 1-5 — 2-0 1-6 1-5 0-5 — 1-4 —2-3 2-0 3-4
5-ről 6-ra 0-3 1-2 —0-2 1-8 0-7 3-0 3-9 5-2 5-9 3-9 4-3

D !—-6 5-3 8-2 8-4 5-3 4-6 4-0 4-4 3-8 4-4 4-7 7-2

Látjuk, hogy l.-éről 2.-ára a lehűlés csak 2 km-ig volt észlelhető, a következő 
napon már 4 km-ig nyúlt fel, 4.-éré pedig már az egész troposzférára kiterjedt. 
A hőmérséklet csökkenése a teljes lehűlési folyamatban (Dx—6) 3—5°-ot te tt ki, 
legnagyobb mértékű volt 1—2 km magasságban, legkisebb 7 km-ben. Az egy 
nap alatt észlelt lehűlés, azaz a lehűlés hevessége 1 km-ben volt a legnagyobb 
(l.-éről 2.-ára), valamint 6 km-ben (3.-áról 4.-ére). Negyediké után melegebb levegő 
beáramlása m iatt általános felmelegedés indult meg, amely legerősebben 4—5 
km között jelentkezett. A következő napon már 7—8 km között találjuk a leg
erősebb meleg beáramlást, innen terjedt azután lefelé s a talajon lényegében 
csak hatodika után jelentkezett.

A leírt hideghullám záporesőket, zivatarokat okozott, Baja és Békéscsaba 
környékén pedig szélviharokkal járt.

*

A hideghullámot követő felmelegedés után IX. 7 .-9 . között újból hűvös 
tengeri légtömegek árasztják el Magyarországot. Változékony, csapadékos, szeles 
az időjárás s 9.-éré annyira lehűl az idő, hogy a nyugati megyékben csak 15° van 
délben.

Erre a hűvös időszakra következik a szeptember legerősebb meleghulláma, 
amely 12.-én a Tiszántúlon 34°-os melegben tetőződik. Ezt a nagy meleget WSW 
magassági szél hozta. A leszálló légáramlás és a napsütés fokozta a felmelegedést. 
Ennek a meleghullámnak a felső légrétegekben való lefolyását mutatja a 2. 
táblázat.

2. táb lázat A  h a jn a l i  h ő m érsék le t n a p o n k é n ti  v á l to z á s a . Budapest

Időköz 140 m 1 2 3 4 5 6 7 ' 8 9 10 km

IX. 9-ről 10-re —0-6° 0-0 —0*2 —0-3 —0-1 —2-3 —6-4 —8-8 —11-1
10-ről 11-re 5-0 5-3 3-3 —0-6 -3-6 —1-5 2-4 3-1 3-7 2-6 2-9
11-ről 12-re —4-1 0-2 2-4 3-4 3-4 0-5 —0-3 —1-8 —3-6 —4-3 —2-8
12-ről 13-ra -1-0 —4-1 —0-4 1-9 0-1 1-5 0-5 2-1 1-6 0-5 —1-3
13-ról 14-re —2-4 2-6 0-0 —1-5 1-0 0,-2 -0-2 —0-2 —0-3 —0-2 —

D 9—14 5-0 5-5 5-7 5-3 4-5 2-2 2-4 3-1 3-7 —

A szubtrópusi levegő melegbetörés formájában a talajon jelentkezett leg
erősebben. 1 1 .-én a felmelegedés csak 2 km-ig érvényesült, efölött még csökkent 
a hőmérséklet. Másnap a talaj mentén már megkezdődött a lehűlés, a maga
sabb rétegekben ezzel szemben csak ekkor jelentkezett a meleg. 7—8 km-ben 
csak a harmadik napon (12.-érői 13.-ára) észlelhető a felmelegedés ugyanakkor,
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amikor a meleghullámot felváltó lehűlés folyamata a talajról kiindulva már elérte 
a 2 km-t. A legnagyobb hőmérséklet-emelkedés 2 km-ben következett be (D9—14), 
a leghevesebb melegedés pedig 1 km-ben jelentkezett (10-éről 11-ére), amikor 
egy nap alatt 5*3°-kal lett melegebb.

*

Szeptemberben ezt a meleghullámot követőleg mégegyszer magas értékeket 
ért el a hőmérséklet. Szeptember 15 —16-án ismét 33°-os hőség volt Magyar- 
országon. Ezt a nagy meleget a szeptember leghevesebb hidegbetörése szüntette 
meg, aníely hűvös tengeri levegőt hozott Magyarországra és 15 — 18 között ala
posan lehűtötte az időt. A hidegbetörés folyamán a Dunántúlon egy nap alatt 
80 mm-t meghaladó záporesők és zivatarok is voltak. A hőmérséklet-csökkenést 
a 3. táblázat mutatja.

3. táb láza t A  h a jn a l i  h ő m é rsé k le t n a p o n k é n t i  v á lto z á s a . Budapest

Időköz 140 m 1 2 3 4 5 6 7 km

IX. 15-ről 16-ra . . . . 0-7° 0-3 — 1-1 — 1-9 — 0-1 — 0-3 0-7
16-ról 17-re __ —10-3 — 9-7 — 7-2 — 6-7 — 5-8 — 4-1 — 4-9 —

17-ről 18-ra __ 1-0 — 2-1 — 2-5 — 1-8 — 5-1 — 7-1 — 6-2 — 6-0
18-ról 19-re __ 3-3 2-6 1-8 0-7 2-9 2-7 6-5 6-0

D 15—19 —10-3 —11-8 -10-8 —10-4 —11-0 —11-5 —11-1 —

A lehűlés legnagyobb erővel az alsó 5 km-ben 16.-áról 17.-éré, a magasabb 
rétegekben — 5 km fölött — pedig egy nappal később következett be (amikor 
alul már megindult a felmelegedés).

A lehűlés erősebb volt a felsőbb rétegekben, mint a talaj közelében (D15 —19). 
A fagypont nagyon magas értékről (4000 m) két nap alatt közel másfél km -rd 
alább szállt, a sztratoszféra pedig a betört hideg légtömeg fölött nagyon ala
csonyan (8500 m) szokatlanul magas hőmérséklettel (—42°) kezdődött.

*

Ezt az erős hidegbetörést csapadékos, változékony, hűvös időjárás követte, 
amely a tenger felől érkező légtömegek hatása alatt az évszakhoz képest általá
ban hűvös volt. Csupán a hónap végén alakult ki leszálló légáramlás és szára
zabb időszak, amelynek utolsó napján október 1-én 27° meleg volt Békéscsabán. 
Ezt a meleg időt viharos erősségű NW szél szüntette meg X. 2-án, amelynek 
függőleges eloszlását tünteti fel a 4. táblázat.

4. táb lázat A  N W - s z é t  sebessége ( m l sec) X. 2. 5— 6h

Magasság Szom bat
hely Pécs B udapest Szeged

Talaj .................... 5 2 8 6
500 m ................ 8 18 25 21
1000 ..................... 8 18 25 22
1500 .................. .. 8 17 23 19
2000 ................ 21 17 27 17
2500 ................ 21 15 27 18
3000 ............... 21 15 10 18
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A szél erőssége valamennyi állomáson a talaj fölött hirtelen fokozódik, 
kivéve Szombathelyen, ahol egészen 2000 m-ig az Alpok szélvédelme érvé
nyesült.

*

Jelentékeny hőmérsékleti hullámzás volt észlelhető október második felében 
Budapest fölött, amelyet a fagypont-magasság változásaival szemléltetünk 
(5. táblázat).

5. táb lázat A  fa g y p o n t m a g a ssá g a  ( H 0)  Budapest

Nap H0 • Nap Nap H 0

X. 12. 1400 m X. 16. 3240 m X. 24. 2490 m
13. 1480 17. 3160 25. 2260
14. 1950 18. 2440 26. 1360
15. 2750 19. 1750 27. 2330
16. 3240 20. 1510 28. 390

21. 1710 29. 500
22. 1300 30. 1900
23. 1200 31. 2320

Október 12-én NW szél hűvös, sarki eredetű levegővel tölti meg a magyar 
medencét. Csapadékos időszak után kiderül és Debrecenben talajmenti fagyot 
észlelnek. Ugyanekkor az Azóri-szigetek tájékáról meleg levegő indul a száraz
föld felé és NW széllel eljut Magyarországra is. Október 12—16. között 1400 
m-ről 3240 m-re emelkedett a fagypont. A felsőbb légrétegek erős felmelegedésé
vel szemben a derült éjjeleken erősödött a talajmenti lehűlés és 16-án 8 °-os haj
nali fagyot is mértek. 16-a után a szubtrópusi meleg levegőt hűvös sarki szár
mazású légtömeg váltja fel. A fagypont 23-áig 1200 m-re süllyedt. A lehűlést 
változékony idő kíséri. 23-án a hideg eléri csúcsfokát, az északi szél lecsen
desedik, majd S szél indul meg s 24-én a fagypontot ismét magasan (2490 m) 
találjuk. A meleg levegő felsiklás formájában csapadékokat okoz. Ugyanakkor 
Nyugat-Magyarországon N széllel már hűvös légtömeg jelenik meg. A két lég
tömeg éles határvonala közel van Budapesthez s a fagypont a front mozgása 
szerint ingadozik : 26-án lesüllyed, majd ismét emelkedik. Ugyanakkor Magyar- 
ország nyugati határán havazik, keleten zivatart észlelnek 30 mm-nél nagyobb 
csapadékkal. 28-án a hideg levegő eléri Budapestet s a fagypont 390 m-re eresz
kedik alá. A hónap utolsó napjaiban újból a front meleg oldalára kerül Buda
pest és a visszatérő déli szél ismét 2300 m-re emeli a fagypontot. A Közép- 
Európa fölött kialakult nagy hőmérsékleti ellentétre jellemző, hogy október 
31-én a fagypont magassága Drezda fölött 200, Prágában 1700, Budapesten 
2300, Bukarest fölött pedig 2900 m volt.

A Magyarországon áthúzódó észak-déli irányú veszteglő front — nyugati 
oldalán hideg szárazföldi, keleti oldalán enyhe, páradús mediterrán levegővel — 
adta október végének nagy csapadékait.

D r. B é li B é la
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Világítási megtakarítások és észszerűsítések

A meteorológus — mint olyan — 
aránylag ritkán foglalkozik világítási 
kérdésekkel, rendszerint átengedi e terü
letet a világítástechnikusnak ; pedig 
inkább szoros együttműködésnek volna 
helye, mert a világításnak annyi meteoro
lógiai vonatkozása van, hogy a meteoro
lógiai optikán belül egy »világítási 
meteorológia« című fejezet létjogosult
sága vitán felül áll.

A meteorológiai értelemben vett vilá
gosság, amelyen egy vízszintes lap ter
mészetes fényforrásoktól származó meg
világításának erőssége (egysége : lux) 
értendő, ugyanolyan időjárási elem, 
mint a légnedvesség vagy a szélsebesség, 
tehát minden technikai vonatkozástól 
függetlenül is érdekkörünkbe vág.

Különböző tevékenységeink más erős
ségű megvilágítást igényelnek. Ameny- 
nyiben a szükséges luxmennyiség nem 
áll rendelkezésre, úgy mesterséges esz
közökkel biztosítjuk, ami természetesen 
költséggel jár. Érdekünk s egyben a 
közösség iránti kötelességünk e költséget 
a minimumra szorítani, anélkül azonban, 
hogy ebből más oldalon hátrány szár
mazzék.

Az első lehetőség, amelyre a figyelmet 
felhívni kívánjuk, az amúgy is működő 
fényforrások fényének megfelelő helyre 
való irányítása, esetleg felerősítéssel 
kapcsolatban. Jól beválik a következő 
eljárás : Ha borultság vagy szürkület 
m iatt a természetes világítás asztali 
munkánkhoz elégtelen, az égfényt kel
lően elhelyezett tükörrel az asztalra 
vetítjük. A hatás (gyakorlati fizikában 
járatlan egyén számára) meglepő : a 
kimondott sötétség beálltáig szemünk 
erőltetése nélkül dolgozhatunk, a nap
palt ,,m egnyujthatjuk” és a körülmé
nyekhez képest esetleg komoly megta
karítást érhetünk el. Fokozható az ered
mény gyűjtőlencse vagy -tükör alkal
mazásával.

Egy más természetű, részben lelki- 
ismereti kérdés a világításnak (főleg a 
közvilágításnak) a mindenkori fény
viszonyokkal való összehangolása. Az 
emberek, sajnos, hajlamosak gépiesen 
ragaszkodni előre megállapított küszöb
időpontokhoz, illetve tartamokhoz, ami
nek kellemetlen következményeit min
den vonalon tapasztaljuk. Pl. sok he

lyütt bevett szokás a fűtést október 
15-én kezdeni, és ha történetesen októ
ber 10-én 0° körüli a hőmérséklet, akkor 
dideregnek, illetve ha 20-án egy őszi 
hőhullám jön, akkor izzadnak, de a 
sablonból nem engednek.

Hasonlóképpen vagyunk a világítás
sal is. Sok községben nem a sötétedéshez 
(szürkület vége, borultság) és a Hold 
állásához igazodik a lámpák felgyujtása, 
hanem rögzített órákhoz, esetleg a vilá
gításról gondoskodó közeg szeszélyéhez. 
Ugyanez a helyzet a hajnali lámpaoltás
kor : egyik községben szeptemberre 
reggel hatórai oltás volt előírva, holotl 
(hónap elején) már ^S-kor semmi szük
ség nem volt világításra.

Nem kívánjuk, hogy Szilfabolhás vilá
gítási felelőse szeléncella mellett lesse, 
hogy a világosság mikor lépi át a luxban 
megadott küszöbértéket. Elég, ha este
felé a próbaképpen meggyujtott, reggel 
a még el nem oltott lámpától tíz lépésre 
állva, figyeli a saját árnyékát : ha ez 
élesen látható, akkor a világításra szük
ség van, ha alig vagy egyáltalán nem 
látható, akkor világítani pazarlás. Városi 
viszonylatban ilyen kezdetleges ismér
vekkel nem elégedhetünk meg, hanem 
az utca, tér stb. forgalmasságához képest 
5, 10, 17-5 vagy 30 lux átlagos megvilá
gításhoz kell ragaszkodnu nk. Amennyi
ben a természet ezt nem nyújtja, úgy 
a hiányt mesterséges világítással pótol
juk.*

Fontos volna még közvilágítási lám
páinkat olyan fényvetőberendezéssel el
látni, hogy fényük olyan körre össz
pontosuljon, amelynek középpontja a 
lámpa talppontja és sugara az elhelye
zési magasságnak kb. hatszorosa. A mai 
elrendezés mellett ugyanis egyrészt ren
geteg fény megy veszendőbe, másrészt 
a távolról látható lámpák a tájékozódást 
egyenesen megnehezítik.

Sok más mozzanatról is írhattunk 
volna, de egyelőre elég ennyi is, mert 
nem jó egyszerre túlsókat kívánni. Ha 
mindaz, amit felhoztunk, megszívlelést 
nyer, népgazdaságunk javára jelentős 
megtakarítás várható, amely minden 
érvelésnél hatalmasabb ösztönzést ad 
a továbbiakra.

Möller István

* A szükség szerint va ló  be- és kikapcsolást a korszerű világítási hálózatokban nem emberi 
intézkedéssel végzik, hanem az áramkörbe ik tatott fo tocellák  kapcsolják be és szakítják meg a világítási 
áram ot az előre m egadott világossági küszöbértékeknél. (A  S ze rk .)
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Mi a rádiószonda?*)
A Meteorológiai Intézet tornyából minden éjjel felbocsátanak egy 

2 méter átmérőjű léggömböt. Az éjszakai járókelő — ha éppen felnéz 
a hét emelet magasságú toronyra — egy-két másodpercig látja a torony- 
lámpák fényében fehéren világító léggömböt. Azután már csak egy 
imbolygó lámpa mutatja a gyorsan elsuhanó ballon útját.

Ha jó szemünk van, percekig követhetjük a léggömbre kötött kis. 
lámpát, a toronyban figyelő meteorológus távcsövében azonban sokkal 
tovább látható. A távcsőre iránymérő berendezés van szerelve s egy 
kis számítással megkapják a magasban uralkodó szél irányát és sebessé
gét. A mérés eredményét felhasználják a kora reggel induló repülőgépek 
vezetői, de rádiójukkal felveszik a fölöttünk átrepülő gépek is. A játék
szernek látszó kis lámpa ilyenformán fontos segítséget nyújt a légiközle
kedés számára.

Az éjszakai járókelő nem látja, hogy a léggömb és a kis lámpa 
között cigarettás doboz nagyságú kicsiny műszer is a magasba emel
kedik. Könnyű rádiókészülék ez, amely 3 méter hosszú antennájá
val a léggömbhöz van kötve. Ez a kis készülék — a rádiószonda — ugyan
olyan adóállomás, mint a nagy műsorszóró rádióadók, csak mérete, 
súlya, hatótávolsága kisebb. Körülbelül 100 km-es körzetben, ha rádión
kat hullámhosszára hangoljuk, éles füttyel jelentkezik.

A kis dobozba azonban nem egy, hanem három ilyen kis rádióállomás 
van beépítve. Ezeket repülés közben egy forgó szélkanál másodpercen- 
kint 4 —5-ször be- és kikapcsolja. Vevőkészülékünkben ezért nem foly
tonos sípolást, hanem szaporán csipogó hangot hallunk, mégpedig három 
állomásról. Ezt a három rádiószonda-állomást, éppenúgy, mint a nagy 
műsorszóró adókat, el is nevezhetjük. Az egyik a hőmérséklet-, a másik 
a légnyomás-, a harmadik a nedvesség-állomás. Ezek hullámhosszai 
nem állandók, hanem az egyiké a hőmérséklettel, a másiké a légnyomás
sal, a harmadiké a nedvességgel együtt változik.

Ha a rádiószonda a szobában nyugszik az asztalon s vevőkészülé
künket ráhangoljuk pl. a hőmérséklet-állomásra, kényelmesen elhelyez
kedhetünk rádiónk mellett, a szaporán csipogó hangot hallani fogjuk. 
Ha ellenben kinyitjuk az ablakot vagy befűtünk a szobába, a hőmérséklet- 
állomás kisétál a rádiónkból s ha hallani akarjuk, újból meg kell keres
nünk, mivel a hőmérséklettel együtt az adó hullámhossza is meg-

) 1950. október 13-án elhangzott rádióelőadás.
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változott. Ha tehát a rádiószonda hűl vagy melegszik, már nem ülhetünk 
nyugodtan készülékünk előtt vétel közben, hanem rádiónk kereső gomb
ját állandóan forgatnunk kell, mintha különböző állomásokra vadász
nánk. Ha mármost rádiónk állomástáblázatára a hullámhosszak és a 
müsoradók neve helyett hőmérséklet-beosztást írunk, a rádiószondával 
mérni tudjuk a hőmérsékletet. Hasonlóképpen mérjük a légnyomást 
és a nedvességet is. Ilyenformán a kis rádiószonda repülése közben közölni 
tudja különböző magasságokból az ottani légnyomást, hőmérsékletet 
és nedvességet. Ezek a légiforgalom számára nélkülözhetetlen adatok. 
A felvevőállomás a rádiószonda mérési eredményeit azonnal továbbítja 
a repülőtereknek.

De nemcsak a repülőszolgálat hasznosítja a rádiószonda-felszállá- 
sokat. A legfontosabb időjárási jelenségek a magasabb légrétegekben 
mennek végbe, azért az időjárás előrejelzésének is igen fontos segédeszköze 
a rádiószonda.

A rádiószonda feltalálása előtt ezeket a méréseket különleges repülő
gépek végezték, nagyon gyakran veszedelmes körülmények között, köd
ben, esőben, szélviharban. Nem egyszer súlyos jégpáncéllal megterhel- 
ten tértek vissza ezek a gépek s magukon tapasztalták ki azokat a veszé
lyeket, amelyektől az utasgépeket meg kellett óvniok. A kis rádiószonda 
senki számára nem jelent veszélyt s a feladatot kisebb költséggel jobban 
elvégzi, mint a repülőgép. A léggömb ugyanis jobb emelőeszköznek 
bizonyult, mint a repülőgép. Könnyedén eléri egy óra leforgása alatt 
a 20 km magasságot, de kivételesen 30—35 km magasra is felemelkedik. 
A léggömb ebben a magasságban már nagyon ritka levegőben úszik. 
20 km-ben már 14-szer ritkább a levegő, mint a talajon s a légnyomás 
a talajmenti légnyomásnak csak 18-ad része. A gumiból készült léggömb 
ebben a magasságban a belső nyomástól erősen kitágul, méreteiben hatal
masan megnövekszik. Végül is a —50, —60 fokos hidegben megkemé
nyedett gumi eléri tágulásának szélső határát s a léggömb elpukkan. 
A rádiószonda esni kezd lefelé és egy ejtőernyő segítségével, amely eddig 
összecsukva lógott a műszer és a léggömb között, épségben földet ér. A szor
galmas műszer leszállás közben mégegyszer végigméri a légnyomást, 
hőmérsékletet és nedvességet.

A rádiószondára egy kis levélkét erősít a Meteorológiai Intézet, 
amely figyelmezteti a megtalálót, hogy a műszert jutalom ellenében adja 
át a helyi'” tanácsnak. Innen azután a műszer visszakerül a Meteorológiai 
Intézethez. Az északnyugati szél a legtöbb rádiószondát az Alföld 
felé viszi s ezek leggjmkrabban a Közép-Tisza vidékén ereszkednek le. 
Erős szél azonban átviszi az országhatáron is a léggömböket s a Budapesten 
felbocsátott rádiószondák eljutottak már Romániába, Csehszlovákiába, 
Jugoszláviába és Lengyelországba i§. Magyarországra viszont érkezett 
már rádiószonda a Szovjetunióból, Ausztriából, Németországból, sőt 

' Franciaországból is.
A felbocsátott műszerek legnagyobb része (kb. 80%-a) visszakerül 

a Meteorológiai Intézethez. Ennek nemcsak az az oka, hogy a rádió
szonda a megtaláló számára teljesen értéktelen, hanem azt is bizonyítja, 
hogy dolgozó népünk megbecsüli a tudományos munkát. Sok műszer 
a,hóolvadás után, a hótakaró alól kerül elő, némelyeket pedig aratás alkal
mával találnak meg. Ezeket sokáig a magas növényzet takarta el. Egy 
alkalommal a Balaton vizén szétterült piros ejtőernyőt találtak a halá
szok s a hozzákötött zsinórt addig húzták, amíg a műszer is előkerült. 
Még ezek közül is sok műszer újból felhasználható.



Hótakarítás a volt közforgalmi repülőtéren 1939/40. telén (Andre Lajos felvétele).

Jégtáblák a Dunán 1936. januárjában.
Vargha Sándor beküldött felvétele a Meteorológiai Társaság fényképpályázatának

anyagából.



Havas fenyőcsoport a Dobogókőn. (A Meteorológiai Társaság fényképpályázatára 
beküldött kép). Vargha Sándor felvételele 1935. decemberében.
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Az első rádiószonda a Szovjetunió világhírű kutatóintézetében, 
a pavlovszki Obszervatóriumban készült el. Innen hamar kiterjedtek 
a mérések a Szovjetunió óriási területére, amely ezzel egyszeriben a magas- 
légkörkutatás élére került. A rádiószondák forradalmasították az egész 
meteorológiai kutatást. Rádiószondák szálltak fel a sarkvidéken és az 
egyenlítő mentén, a sivatagokban és az óceánok fölött s lassan kialakult 
az egész Földre kiterjedő tervszerű kutatómunka, amelynek keretében 
mindenütt naponta ugyanabban az időben bocsátják fel a rádiószon
dákat.

Az utolsó száz évben a meteorológiai állomások kis fehér bódéi egyre 
szaporodtak a Földön és szorgalmas észlelők megmérték az időjárás 
különböző jellegzetességeit a nap különböző óráiban. Ezek a talajmenti 
állomások kikutatták éghajlatunk főbb tulajdonságait és kimutatták azt 
is, hogy valamely eső hol adta a legtöbb és hol a legkevesebb csapadékot. 
Az eső, a havazás, a zivatar és a jégeső azonban nem a talajon, hanem a 
felsőbb légrétegekben keletkezik és itt mennek végbe a legváltozatosabb 
időjárási jelenségek is. Előfordul, hogy egy-egy hideghullám vagy a meleg 
levegőnek előretörése a magasban napokkal előbb jelentkezik, mint 
a talajon. Különösen gyakori ez Magyarországon, ahol a medencét körül
vevő hegyek : a Kárpátok hegykoszorúja és az Alpok a talajon akadá
lyozzák a légtömegek behatolását. Ugyanakkor a magasban akadály
talanul előretörhet a hideg és a meleg levegő.

A tudomány előrehaladásával egyre inkább szükségessé vált a meteoro
lógiai megfigyelés a magasabb légrétegekben is. Ezt a feladatot egyideig 
jól ellátták a hegyi obszervatóriumok, de nagyobb kiterjedésű alföldek, 
pl. a Szovjetunió hatalmas síkságai fölött hiányoztak a magaslégköri 
adatok. A rádiószonda feltalálása megoldotta ezt a kérdést. A lég
gömbbel felküldött műszer tulajdonképpen önműködő meteorológiai 
állomás, amely megfigyeléseit saját maga közli a földiállomással. Ilyen 
magassági állomás ma már bőségesen van a Földön és így lehetővé válik 
a felsőbb légrétegek időjárásának kutatása is.

A kis műszerek behatolnak a 10 km magasan kezdődő sztratoszféra 
belsejébe is, ahová azelőtt csak vakmerő kutatók merészkedtek és sokan 
közülük életükkel fizettek bátorságukért. A jelenkor meteorológusa éppen 
olyan megfeszített figyelemmel, de jóval biztosabb körülmények között 
követi a sztratoszférában végbemenő változásokat, mint a múlt idők 
bátor kutatója. A rádiószondák kimutatták, hogy időjárásunk nem füg
getlen ettől a magas rétegtől sem. Ha a sztratoszférában megváltozik az 
időjárás, ennek hatását hamarosan a talajon is érezzük. A nagy területre, 
gyakran egész földrészekre kiterjedő időváltozásokat rendesen a sztrato
szféra irányítja. Ezért a rádiószondák htjuknak utolsó szakaszáról 
talán a legérdekesebb eredményeket küldik le a földre.

Amint látjuk, a kis rádiószonda egész sor értékes adathoz juttatja 
a tudományt. Ennek eredményei érezhetővé válnak jobb közlekedésünk
ben, sikeresebb mezőgazdasági termelésünkben s a gyakorlati élet minden 
ágában, amely az időjárással kapcsolatban van.

Dr. Béli Béla

Anyagtorlódás miatt a »Meteorológia elemei kérdésekben és feleletekben« 
című közlemény folytatását csak következő számunkban közölhetjük.
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! VÁLASZOK ÉSZLELŐINK BEKÜLDÖTT KÉRDÉSEIRE |

Kérdés : Többször tapasztaltam, hogy felvonuló zivatarkor az eső feltűnően 
nagy cseppekben kezd esni. Gyakran rövidesen el is áll az esőzés és az egész zivatar 
eső nélkül vonul el. Mi az oka a feltűnően nagy esőcseppeknek és lehet-e nagy 
általánosságban oly értelmű kijelentést tenni, hogy az ilyen kezdet után nem 
várható sok csapadék?

Felelet: Teljesen helyes az a két megfigyelés, 1. hogy a zivatarok alkalmá
val olyan nagy esőcseppek esnek le, aminők másféle eső alkalmával nem for
dulnak elő ; és 2 . hogy a legnagyobb cseppek a zivatar kitörésekor (a csapadék
hullás kezdetekor) hullanak. Ezeknek a tényeknek a magyarázata a következő. 
A villámok keletkezéséhez az szükséges, hogy különlegesen nagy szemekből álló 
csapadék képződjék. Ezért nem is lehet zivatar anélkül, hogy kivételesen nagy- 
szemű csapadékok a villámképződés helyén ne legyenek leesőfélben. A zivatar- 
felhőnek többek közt az a megkülönböztető tulajdonsága van az összes többi 
felhőalakoktól, hogy benne igen heves, nagyszemű csapadékképződés megy 
végbe. Minthogy a nagy esőcseppeknek lényegesen nagyobb az esési sebességük, 
azért ezek lehullás közben időbelileg megelőzik a lassabban hulló kisebb cseppeket. 
Ez az egyik oka annak, hogy a zivataros esők mindig nagycseppű esővel kezdődnek.

Hozzájárul ehhez még az a másik ok, hogy a zivatarok előtt az alsó 1 — 2 km 
vastag légrétegnek igen nagy szokott lenni a telítési hiánya (meleg és aránylag 
kicsiny viszonylagos nedvességű levegő van jelen) és ennek következtében a 
lehulló csapadék eleinte nagy párolgási veszteségeket szenved. Az esőcseppek 
vízanyagának jelentékeny része elpárologhat, még mielőtt földet érne. Ez a 
párolgási veszteség azonban nem mindenféle cseppnagyságnál ugyanakkora* 
A nagy cseppek gyorsan hullanak le, aránylag kevés időt töltenek el a páraéhes 
alsó rétegekben, ezért aránylag kevés veszteséggel érnek le a földre. A kisebb 
cseppek azonban lassúbb lehullásuk folyamán százalékosan sokkal nagyobb tömeg- 
veszteségeket szenvednek. (A viszonylagos tömegveszteséget még az is fokozza, 
hogy a kis cseppeknek aránylag nagyobb a felületük a tömegükhöz képest; m int
hogy a párolgás felszíni jelenség, ez szintén a kis cseppek nagyobb párolgási 
veszteségét vonja maga után.). Mindezen okok folytán a később leérkező kisebb 
cseppek még tovább kisebbednek, sőt sokszor egészen elpárolognak, még mielőtt 
a föld felszínéig lejuthattak volna. Ilyen esetekben a zivatarnak a csapadéka 
csakis a bevezető nagycseppű esőből áll. Ez a jelenség az Alföld meleg vidékei 
felett gyakoribb, mint például a Dunántúlon.

Következik az elmondottakból, hogy a zivatar elején hulló esőnek nagy
cseppű volta nem okvetlenül jelenti azt, hogy a zivatar csak kevés csapadékot 
fog szolgáltatni. Akiadós erejű zivatarok is nagycsöppű esővel kezdődnek, azon
ban ezt később közepes cseppnagyságú, huzamos eső követi. Eközben a felhőalatti 
térnek a légnedvessége lassan fokozódik (éppen az esőcseppek elpárolgása követ
keztében) ; a telítési hiány csökken, a párolgási veszteségek fokozatosan gyengül
nek, sőt, tartós esőben a levegő telítetté válhat és így a párolgási veszteségek 
egészen megszűnnek.

Dr.' A. L.

Rádiótechnikai ismeretek című közleménysorozatunk 9. folytatását anyagtor
lódás miatt csak legközelebbi számunkban adjuk közre.
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________________I R O D A L O M ________________ I

a) Belföldi

Magos László : Mikroklíma és munkaegészségügy. Természet és Technika, 
1950. decemberi szám, 738—744., 7 ábrával.

A dolgozat igen jó összefoglalását adja a munkahelyek mikroklimatikus 
tényezőinek, ezek egészségügyi és kórtani hatásainak, valamint a szobaklíma, 
illetőleg műhelyklíma mesterséges megjavítására szolgáló eszközöknek.

Bevezeti a termelési mikroklíma fogalm át: ez a munkahely mikroklímáját 
jelenti, legtöbb esetben tehát egy zárt térnek a mesterséges tényezők hatása 
alatt kialakuló mikroklímáját. Helyesen állapítja meg, hogy a termelési mikro
klíma alakulását a nagyobb klímaegységek (mezoklíma, makroklíma) nem 
meghatározzák, hanem csak befolyásolják.

Mindenkinek, aki ipari meteorológiával foglalkozik, érdekes adatforrás
ként szolgálhat a cikkben azoknak az iparágaknak és gyártási részletfolyama
toknak a felsorolása, amelyekben a munkások szélsőséges meleghatásnak vannak 
kitéve. Fontos megállapítása, hogy a különféle hullámhosszú hősugárzások nem 
ugyanolyan mértékben hatolnak be az emberi szervezetbe. Az emberi bőr szá
mára legnagyobb áthatolóképességűek a látható színkép vörös sugarai, vala
mint a kisebb hullámhosszú infravörös sugárzások. Éppen ezért az üzemi mikro
klímában előforduló hősugárzások biológiai következményeinek megítélésénél 
nemcsak a sugárzás erősségét, hanem a színképi összetételét is figyelembe kell 
venni.

A hőszabályozás taglalásánál érdekes a cikknek az az adata, hogy a fülledt 
mikroklímában végzett testi munka első órájában a verejtékezés bőségesebb, 
mint amennyit a hőháztartás egyensúlybahozása megkívánna, később azon
ban csökken és a szükséges értékek alá száll le. Ez még akkor is bekövetkezik, 
ha a dolgozó munka közben bőséges folyadékmennyiséget iszik meg. Ebből az 
a következtetés adódik, hogy a verejtékelválasztás csökkenését nem a szervezet 
vízhiánya okozza, hanem a verejtékmirigyek kifáradási jelenségével van dolgunk.

A cikk érdekes szovjet adatokat közöl a bőrhőmérséklet regenerációs idejéről, 
vagyis arról az időtartamról, amely alatt egy kedvezőtlen mikroklímájú munka
hely elhagyása után (ahol bőrünk a hőszabályozás folyamata közben felmele
gedett) a normális bőrhőmérséklet ismét visszatér (5 és 30 perc közötti értékek).

A cikk befejező része a munkahely mikroklímájának kutatására szolgáló 
módszerekkel foglalkozik, elsősorban a katetermométert és az effektiv hő
mérsékletek módszerét ismerteti, kritikai megjegyzésekkel. A közölt diagrammok 
áttekinthetőek, a sugárzó hő elleni védekezést két fényképfelvétel is illusztrálja 
(vízfüggöny és fémháló útján való védekezés képei).

Dr. Aujeszky László

b) Külföldi

K. Keil : Handwörterbuch der Meteorologie. Frankfurt a. M., F. Knapp, 1950. 
604. old.

A meteorológia még néhány évtizeddel ezelőtt eljutott a fejlődésnek arra a 
fokára, amelyen a tudományszak fontosabb fogalmainak lexikális összefoglalá
sát nyújtó munkák szükségessége kezdett mutatkozni. Ma a meteorológiában 
talán még nagyobb szükség van ilyen irányú müvekre, mint sok más szakmában, 
mert egyrészt a fejlődés a mi szakunkban oly rohamos, hogy az új fogalmak

4*
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alakulásával a kézikönyvirodalom nem győz lépést ta r ta n i; másrészt pedig a 
meteorológiai fogalmakkal nemcsak a meteorológusok maguk dolgoznak, hanem 
(a meteorológia különleges tudományközi helyzetéből folyólag) igen sok más 
tudománynak a művelői is kénytelenek meteorológiai fogalmakat és adatokat 
felhasználni és így még sokkal szélesebb azoknak a kutatóknak a köre, akiknek 
egy jó lexikális segédmunka nélkülözhetetlen szolgálatokat tehet. Ilyen irányú 
művek voltak a Meteorological Glossary (első kiadása 1916-ból) a 6 részből álló 
Lexique Météorologique (1926 — 1929), az amerikai meteorológiai szolgálat kiadá
sában megjelent A. H. Thiessen-féle Weather Glossary (1946) és a szerényebb 
terjedelmű, magyarnyelvű Meteorológiai Lexikon, amely sajnos a kiadó korsze
rűtlen elgondolásai folytán egy meglehetősen távoleső másik tudománynak 
a lexikonával egybekötve jelent meg (1943). Mindezek a munkák azonban még 
a meteorológia legutóbbi, legrohamosabb fejlődését megelőző években készültek. 
Miután éppen az utolsó évek leggyorsabb iramú fejlődése vetett fel igen sok 
új fogalmat és elnevezést, vagy új tartalommal töltött meg régebbi keletű 
fogalmakat, azért igen örvendetes, hogy most egy újabb lexikális munka hagyta 
el a sajtót, amely a legújabb eredményeket is teljes mértékben igyekszik felölelni.

A feladat nagyszabású volta m iatt felvetődik az a gondolat, vájjon egyetlen 
szerző képes-e egy olyan terjedelmű és olyan szétágazó tudományban, mint a 
mai meteorológia, egy kellően sokoldalú lexikális munkát megalkotni, ügy érezzük, 
hogy a meteorológia mai igen nagyfokú specializálódása m iatt ez a feladat 
több szerzőnek az együttműködését, sőt egy soktagú munkaközösségnek a 
tevékenységét kívánja meg. Mindazonáltal el kell ismernünk, hogy Keil egymagá
ban is rendkívül értékes kéziszótárat állított össze, amely nagy szakmai sokoldalú
ságának a bizonyítéka.

Az új meteorológiai lexikon kereken 3500 címszót ölel fel, szemben az angol 
Glossary 1930. évi második kiadásának kb. 650 címszavával, a Lexique Mété
orologique kb. 700 címszóból álló anyagával és az amerikai Glossary kereken 
2000 címszavával. A címszavak köre annyiban is kibővült, hogy közöttük nem
csak fogalmak szerepelnek, hanem kiváló kutatók neveit is megtaláljuk ; 
a munka mindegyiküknél néhány legfontosabb életrajzi adatot közöl 1 — 2 nyom
tato tt sor terjedelemben. Legtöbb címszó után irodalmi utalás következik, éspedig 
mindig egy kútfőre, amely az odavágó irodalmat legjobban képviseli, vagy 
a legjobb bibliográfiai jegyzéket tartalmazza. Ezenkívül a bevezetésben megvan 
említve az a négy nagyobb kézikönyv, amelyet a szerző a mai meteorológia 
általános standard műveinek tekint (Hann—Süring Lehrbuch-ja, Chromov 
szinoptikus időelemzése, Kleinschmidt műszertani kézikönyve, Scherhag új 
időjelzéstana).

A címszavak után adott szöveg világos, tömör, de nem esik a túlzott szűk
szavúság hibájába sem. A szövegek nem száraz adathalmazból állnak, hanem 
olvasmányszerűen érdekesek. Terjedelmük az illető fogalomnak vagy jelenségnek 
a fontosságához és áttekinthetőségéhez igazodik. Egyes központi jelentőségű 
címszavak egy vagy több apróbetűs szedésű oldalt is elfoglalnak, más bonyolultabb 
folyamatok (például a villám) tárgyalása több címszóra van tagolva, ezek közt 
bőséges utalások biztosítják a tájékozódást.

A címszavak egy kisebb része magyarázó ábrákkal is meg van világítva. A 
szövegezés arra törekszik, hogy a munkát a testvértudományok művelői, sőt 
műveltebb laikusok is használhassák ; a tárgyalás népszerűbb jellegű, mint az 
eddigi meteorológiai lexikonoké.

Az előszóból kitűnik, hogy újabb kiadás van tervbevéve. Ezt a könyv minden
esetre meg is érdemli. Óhajtanok, hogy az új kiadásban a nevesebb meteoro
lógusoknak nem csak születési és halálozási adatai szerepelnének, hanem főbb 
működési területüknek és nagyobb felfedezéseiknek a megemlítése is, mert ezek



csak a szakvilágban közismertek, ellenben a rokonszakmák művelői bizonyára 
jobban örvendenének ilyen adatoknak, mint az életrajzi időpontok közlésének.

A munka nyomdai kiállítása tetszetős, jól használható, a matematikai 
szedések bár kis betűtípusúak, mégis jól olvashatók.

Dr. A. L.

E L Ő A D Á S O K

A Magyar Meteorológiai Társaság Országfásítási Munkabizottságának második 
vitaülése (november 20-án) igen nagy részvétel mellett folyt le. Az ülés előadója 
Egerszegi Sándor volt, aki »Mezővédő erdősáv talajvédelmi szerepe a vizerozióval 
szemben« címen hosszabb előadásban ismertette a mezővédő erdősítések kérdésé
nek ezt az ágát. Az előadást az Időjárás hasábjain rövidesen közölni fogjuk. 
A vita folyamán dr. Fekete Zoltán és dr. Botvay Károly egyetemi tanárok, Héder 
István az Erdészeti Tudományos Intézet részéről és dr. Várallyay György a moson
magyaróvári Talajtani Intézet részéről, mint felkért hozzászólók, továbbá 
dr. Schönfeld Sándor, Soóky-Tóth József, Batta Béla, dr. Bacsó Nándor, Nagy 
Innocent és dr. Kéri Menyhért adták elő alaposan megindokolt véleményüket a 
felvetett sokfelé ágazó kérdésekről. A vita anyagáról az Időjárásban szintén meg 
fogunk emlékezni.

Dr.Frenyó Vilmos: A mikroklíma növényélettani vonatkozásai (Magyar Meteoro
lógiai Társaság Mezőgazdasági Szakosztálya, dec. 18.). Mezőgazdasági Szak
osztályunknak ezen a rendkívül látogatott ülésén dr. Frenyó Vilmos botanikus 
tarto tt igen tartalmas előadást.Az előadáshoz csatlakozó vitában dr. Száva- 
Kováts József elnöklete alatt igen sok felszólaló vett részt a biometeorológiának 
igen számos érdekes kérdését érintve.

Dr. Páter Károly : A viljamszi rendszer szerepe a mezőgazdaság fejlesztésében 
(Magyar Tudományos Akadémia IV. osztálya, akadémiai ünnepi hét, nov. 27.).

Dr. Aujeszky László : A Viljamsz-féle mezőgazdasáqi rendszer agrometeorológiai 
vonatkozásai (felkért hozzászólás az előbbi előadáshoz, nov. 27.).

Dr. Neugebauer Tibor : Egy új összefüggés a gravitáció és a mágnesség között 
(M. Tud. Akadémia III. osztálya, ünnepi hét, nov. 28.). A Kossuth-díjas elméleti 
fizikus, aki mindig nagy vonzalommal fordult geofizikai kérdések felé,, előadásá
nak bevezetésében összefoglalta a földi mágneses tér magyarázatára vonatkozó 
eddigi kísérleteket, majd bemutatta saját új elgondolását, amelynek alapeszméje, 
hogy a gravitációs térben elhelyezett folyékony és szilárd anyagokban az atomok 
elektronfelhői kissé deformálódnak és ez az effektus numerikusán is alkalmasnak 
látszik a földi mágneses tér, illetőleg általában a tengelyforgást végző égitestek 
mágneses terének megmagyarázására. Az elmélet részletesebb kifejtése meg
található az Időjárás ezen számában közölt dolgozatban. '
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A Meteorológiai Intézet naponként kiadott térképes 
jelentésének újabb kibővülése

A Meteorológiai Intézet Időjárási Napijelentés című kiadványa január hó
1-ével hatvannegyedik évfolyamába lép. Ezzel egyidőben a jelentés tartalma újból 
lényegesen kibővül és külső alakja az eddiginél is könnyebben kezelhetővé, 
egyúttal pedig csinosabbá válik.

Az Időjárási Napijelentések még néhány évvel ezelőtt is nagyon szerény 
terjedelemben jelentek meg, akár a hazai gyakorlati szükséglethez, akár pedig 
a külföldi országok hasonló kiadványaihoz hasonlítjuk őket. A legutóbbi néhány 
év alatt a népgazdaság igényeinek jelentkezése megkívánta, a Meteorológiai 
Intézet fejlődése pedig lehetővé tette, hogy a jelentések fokozatos bővülésen 
menjenek át és ez a régi múltra visszatekintő tudományos kiadvány a kor köve
telményeinek megfelelő színvonalra emelkedhessék. Ennek a fejlődésnek egy újabb 
örvendetes lépése az, hogy 1951-ben a jelentések az eddigi 4 oldalnyi terjedelem 
helyett naponta 6 oldalon jelenhetnek meg, éspedig igen tetszetős nyomdai 
kivitelben. -

Az átalakított beosztású jelentés első oldalán találjuk az időjárási helyzeí 
részletes, közérthető leírását és az előrejelzési részt. I tt olvassuk a 36 órára szóló 
részletes időjelzésen kívül az energiatakarékosság érdekében bevezetett nagyjelentő
ségű ú jítá s t: a másnapi reggeli és másnap déli hőmérséklet számszerű előrejelzését.

A jelentés második oldalán található az országos csapadéktérkép, két újonnan 
közlésre kerülő hőmérsékleteloszlási térkép (reggeli minimumhőmérsékletek és 
előző napi maximumhőmérsékletek) valamint egy esetenként megválasztott 
meteorológiai elemnek az eloszlási térképe (a téli évszakban a hómagasságok 
kerülnek itt közlésre). Mindhárom térképnek igen nagy gyakorlati értéke van, 
többekközt a mezőgazdaságban és a sportéletben is.

A harmadik oldalon új kivitelű, jól áttekinthető térképürlapon találjuk a 
nagy szinoptikus térképet, mellette ügyesen elhelyezett átszámítási nomogram- 
mot a millibárban és higanymilliméterben közölt légnyomási adatok közti kap
csolat feltüntetésére. A negyedik oldal a budapesti aerológiai észleléseket az 
eddiginél áttekinthetőbben közli; ugyanitt találjuk az időjárási helyzet szak
szerű aerológiai leírását, amely különösen az egyetemi meteorológnsnövendékek 
számára lesz igen hasznos tanulmányi segédeszköz. Az ötödik oldal a hazai idő
jelentő állomások reggeli főterminus-jelentésének táblázatát közli az eddigi alak
ban. A hatodik oldalon a vidéki állomások szélmérései számára biztosítottak 
igen bőséges helyet.

Az Időjárási Napijelentéshez bizonyos időpontokban két melléklet is tarto
zik. Az egyiken az ország előző havi csapadékeloszlását, a másikon a főbb meteoro
lógiai állomások klímaadatait találjuk meg. Mindkét melléklet tartalmazza ezen
kívül a Napijelentés használati utasítását. A mellékeletek havonta egyszer, a 
hónap elején jelennek meg, a klímaadatokat feltüntető melléklet havonta esetleg 
többször is, ebben az esetben az egyes rendkívüli időjárási eseményekről nyújt 
tájékoztatást.

Az Időjárási Napijelentés iránt váló érdeklődés egyre szélesebb körökben 
nyilvánul meg és az Intézetnek a kiadvány példányszámát állandóan emelnie 
kell. Mindez annak a bizonyítéka, hogy ez a tudományos kiadvány ma már fon
tos szerepet tölt be úgy a gazdasági életben, mint a legkülönfélébb területeket 
művelő szakkutatók munkájában is. Az új hatoldalas jelentés ezt a hivatását 
még fokozottabban fogja betölteni. Dr. Aujeszky László.
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Társaságunk orvosmeteorológiai tanfolyamának
megindulása

A Magyar Meteorológiai Társaság orvosok részére Meteorológiai Tanfolyamot 
rendez. A Tanfolyam két hónapig tart, az előadások hetenként két alkalommal,
2—2 órás időtartammal, az Orsz. Meteorológiai Intézet épületében (II., Kitaibel 
Pál-n. 1.) lesznek. A Tanfolyam előreláthatólag január utolsó napjaiban vagy 
február elején indul meg.

A Tanfolyam előadási anyagának tervezete a következő :

I. Meteorológiai bevezető előadások (18 előadás)

1. Légköríani alapfogalmak (3 előadás). Előadó : Dr. Berkes Zoltán, az Orsz- 
Meteorológiai Intézet osztályvezetője.

2. Meteorológiai sugárzástan (3 előadás). Előadó : Dr. Béli Béla, az Orsz. 
Meteorológiai Intézet osztályvezetője, egyet. megb. előadó.

3. Orvosmeteorológiai műszerek (2 előadás). Előadó : Dr. Takács Lajos, 
meteorológiai intézeti kutató.

4. Éghajlati alapismeretek (3 előadás). Előadó : Dr. Bacsó Nándor, meteoro
lógiai intézeti főosztályvezető.

5. Helyiségklíma és munkahely klíma (2 előadás). Előadó : Dr. Dobosi Zoltán, 
egyet. megb. előadó.

6 . Légköri frontok és levegőfajták (2 előadás). Előadó : Dr. Aujeszky László 
egyet. m. tanár, a Meteorológiai Társaság elnöke.

7. Frontológiai statisztikák methodikája (1 előadás). Előadó : U. a.
8 . Légköri ionizáció és egyéb elektrometeorológiai jelenségek (2 előadás). Elő

adó : Dr. Flórián Endre meteorológiai intézeti kutató.

II. Különleges orvosmeteorológiai előadások (9 előadás)

9. Az orvosmeteorológia problémakörének kialakulása és fejlődésének főbb 
irányai (1 előadás). Előadó : Dr. Kérdő István, orvos.

10. A rheumás megbetegedések meteoropathológiája (1 előadás). Előadó : Dr. 
Schulhof Ödön egyet. m. tanár, az Orsz. Balneológiái Kutatóintézet vezetője.

11. Az allergiás paroxismusok és meteorológiai viszonyok összefüggése (1 elő
adás). Előadó : Dr. Hajós Károly egyet. rk. tanár.

12. Járványtani kapcsolatok (1 előadás). Előadó : Dr. Petrilla Aladár egyet, 
m. tanár, közegészségügyi főfelügyelő.

13. Szülészeti vonatkozások (1 előadás). Előadó : Dr. Baisz Dezső egyet, 
rk. tanár.

14. Az eklampsia-kérdés (1 előadás). Előadó : Dr. Asztalos Gyula egyet, 
tanársegéd.

15. Gyermekgyógyászati vonatkozások (1 előadás). Előadó : Dr. Takáts István 
egyet, tanársegéd.

16. Meteoropathológiai szempontok a belgyógyászatban (1 előadás). Előadó : 
Dr. Kérdő István.



III. Megvitatás

Minden előadás után a rendezőség megfelelő időt biztosít arra, hogy az elő
adássorozat résztvevői kérdéseket tehessenek fel, tapasztalataikat előadhassák. 
Amennyiben a felvetődő kérdések szükségessé teszik,, a rendezőség még további 
különleges előadásokkal fogja a sorozatot kibővíteni. Az egész előadássorozat 
végén általános vitát rendezünk, amelynek célja az orvosmeteorológiai kutatás 
részletes terveinek elkészítése és a különféle kutatók együttműködésének meg
szervezése.

A Tanfolyamon való részvétel díjtalan. Már eddig mintegy 60 orvos jelen
tette be részvételi szándékát. Bízunk benne, hogy az orvosi kutatás egyik jelentős 
ágának teszünk szolgálatot a Tanfolyam megindításával.*

* A tanfolyam iránt érdeklődő orvosok számára részletesebb tájékoztatást nyújt 
dr. Kérdő István tagtársunk (tel. 142—542. esti órákban).
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136. választmányi ülés 1950. november 3-án
Dr. Aujeszky László elnök megnyitja az ülést. Szirmai Ervin főtitkár ismerteti 

az 1951. évi munkatervet, melyet a választmány Csaplak Andor és dr. Bacsó 
Nándor hozzászólása után jóváhagy.

Elnök bejelenti, hogy a Természettudományi Társulat október 28-án eddigi 
szervezetét megváltoztatva újjáalakult.

Csaplak Andor ás dr. Zách Alfréd választmányi tagok az Élet és Tudomány 
folyóirattal való kapcsolat fenntartását ajánlják.

Szirmai Ervin főtitkár bejelenti, hogy a Szikra kiadó vállalat nép
szerűsítő cikkek megiratására kérte fel a Társaságot. Választmány a bejelentést 
örömmel tudomásul veszi.

Az elnök felveti a meteorológiának a Tudományos Akadémia bizottságai
ban való megfelelő képviseletének kérdését. Miután az Akadémiának hat osztálya 
közül négy van érdekelve meteorológiai kérdésekben és kettőnek külön meteoro
lógiai albizottsága működik, indokoltnak látszik egy külön, önálló meteorológiai 
bizottságnak felállítása.

Az elnök bejelenti, hogy a Műszaki Dokumentációs Központ a meteorológiai 
dokumentációnak műszaki részeit át óhajtja adni a Mezőgazdasági Dokumen
tációs Központnak. A Választmány felkéri az elnökséget, hasson oda, hogy a 
műszaki meteorológia dokumentációjának fontos ügye továbbra is biztosítható 
legyen.

Az elnök bemutatja a népszerű pályázat bírálóbizottságának jelentését, 
melyet a Választmány tudomásul vesz.

A Választmány Götz Gusztáv, Fodor Béla, Rácz Erzsébet, Kováts István, Bán- 
kuti János, Kemecsei Péter, Németh Gyula, Szabolcs Imre, László Margit, Zerinvári 
Elemérné, Urbán Ferencné, Vági Antal, Bék Sándor, Szombati Pál, Intze István, 
Kellár Ferenc, Abonyi Józsej, Répásy Zoltán, Farkas Sándor, Páka József, Három- 
széki Gyula, Kerekes Tivadar, Pécsi József és Farkas Sándort tagul felveszi.

Schweitzer Rudolf né a MTESz képviseletében bejelenti, hogy a Társaság 
testvéregyesülete, a Hidrológiai Társaság 1951-ben nemzetközi értekezletet kíván 
rendezni. A Választmány kívánatosnak tartaná, hogy a meteorológiai és hidro
lógiai értekezletet együttesen rendeznék meg.

A pénztáros bemutatja a pénztári jelentést, melyet a Választmány tudomásul
vesz.

Vajkai Egon
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137. Választmányi ülés 1950. december 7-én. Dr. Aujeszky László elnök beje
lenti, hogy a MTESz-szel egyetértésben, valamint a Hidrológiai Társaság vezető
ségével megállapodva a tervezett Meteorológiai Kongresszust a Hidrológiai Kon
gresszussal együtt Hidrológiai és Meteorológiai Nemzetközi Kongresszus elnevezéssel 
1951 szeptemberében óhajtja a két egyesület megtartani. Az előkészítéshez 
a Választmány munkaaktívát jelöl ki.

Elnök bemutatja a MTESz Műszaki és Tudományos Bizottságának megalaku
lásáról és kívánságairól szóló levelét. Megjegyzi, hogy a kért beszámolót és munka
tervet a titkárság december 10-ig eljuttatja a Bizottságnak. Felolvassa a Ter
mészettudományi Társulat titkárának, Mariska Zoltánnak levelét, melyben meg
köszöni a Társaság együttműködési készségét.

Az elnök felhatalmazást kér a megüresedett titkári hely ideiglenes betöltésére. 
Javaslatba hozza dr. Kéri Menyhért és dr. Takács Lajos kartársakat. A hozzá
szólások után a Választmány dr. Kéri Menyhértet bízza meg a titkári teendők ideig
lenes ellátásával.

Gelléri Sándor pénztáros felolvassa a belépni kívánók névsorát : Gyárfás Kál
mán, Rajnoha János, Molnár János, Várhegyi István, Varga Ferenc, Lakatos Alfréd. 
Jedrejcsik Károly, Rumi Sándor, Kispéter József (Vecsés), Morvái László, Várkonyi 
Rezső, Babos Mihály, Merész Miklós, Csernai József, Kápolnás Konrád, Kovács 
Mihály, Kálny István, Pletser János, Titkos Ervin, Tóth Pál, Joanovits Eleonóra, 
Katkó Bertalan, Hirsch László, Czelnai Lajos, Máhr Jenő, Császár Margit, Papp 
Éva, Lépp Ildikó, Fekete Ottó, Weingartner Ferenc, Sándor László, Nagy István, 
Tóth Jenő, Szivek János, Demeter István, Rákóczi Ferenc, Titkos Ervin, Pap Éva, 
Jeney Csaba, Pék Erzsébet, Hevesvári Ilona, Hauser Mária, Lánczy Mária, 
Fábián Anna, Simon Irén, Schneider Cecilia, Bély Mária, Seres Ilona, Győrffy 
Ida, Terjéky Erzsébet, Gregorits Katalin, Kacsán Ilona, Gróda Erzsébet, Auerhammer 
Izabella, Kenedli Anna, Bélavári Gabriella. A Választmány hozzájárul a tagok 
felvételéhez.

Vajkai Egon

Fontos felhívás tagjainkhoz
A Műszaki és Természettudomáiryi Egyesületek Szövetsége a kötelé

kébe tartozó összes egyesületek tagdíjának összegét egységesen állapította 
meg. Eszerint Társaságunk tagsági díja 1951. január 1-étől kezdve

havi 2 forint

lesz.
A szakszervezeti tagoknak eddig nyújtott 25'%-os tagdíjkedvezmény 

ezzel megszűnik. Ellenben a MTESZ kötelékébe tartozó más egyesületek 
minden tagja, aki utólag Társaságunkba is belép, Társaságunk részéről 
50%-os tegdíjkedvezményben részesül (havi 1 forint). Ugyanezen tagdíj- 
kedvezményben részesülnek azok a tagjaink is, akik igazolják, hogy 
belépésük előtt már tagjai voltak másik ilyen egyesületnek és ott teljes 
tagdíjukat megfizették.

A Társaság szép számban jelentkező ifjúsági tagjai továbbra is az 
Alapszabályokban biztosított tagdíjkedvezményt élvezik (havi 1 forint).

A Társaság fejlődése érdekében kérjük tagjainkat, hogy havi tag
díjaikat pontosan egyenlítsék ki. Postautalványon való fizetéseket kér
jük a Társaság címére (Budapest, II., Kitaibel Pál-u. 1.) irányítani. Csekk
fizetéseket a Társaság új tagdíjkezelési számlájára kérünk (Magyar Meteo
rológiai Társaság, Budapest, 61.764).
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K Ü L Ö N F É L É K ______________I

Mesterséges esőkeltési kísérletek Izrael 
államban. Az Időjárás olvasóit' ismé
telten tájékoztattuk arról, hogy ma 
már a világnak igen sok államában foly
nak többé-kevésbbé nagyszabású kísér
leti vizsgálatok a túlhűlt felhők nukle- 
álásán alapuló műszaki esőkeltésre. A kí
sérletek egyrészt arra irányulnak, hogy 
a mesterséges nukleálás leghatékonyabb 
módszerét dolgozzák ki, másrészt pedig 
a módszer teljesítményeit, gyakorlati 
alkalmazhatóságát, gazdasági hasznos
ságát kell megállapítani.

Többek között Izrael állam meteoro
lógiai szolgálata is megindította a mes
terséges esővel folyó kísérletezést. Az 
előkészítő munkák elvégzése után a tény
leges kísérletek 1949. tavaszán kezdőd
tek meg. Módszerükről és első eredmé
nyeikről az izraeli meteorológiai szolgá
lat igazgatósága előzetes jelentést adott 
ki (A preliminary report on experiments 
for the production of artificial rain in 
Izrael), amelynek szerzője a külön e 
kutatások céljára alakított Esőkutatási 
Bizottság (Rainfall Research Commit
tee).

Az 1950. év tavaszán végzett kísérle
tek folyamán 7 esetben találtunk olyan 
Cumulus-felhőket, amelyek aerológiai 
szempontból alkalmasak voltak mester
séges eső előidézésére. Ezeken a nukleá- 
ciós beavatkozást elvégezve, a követ
kező eredményre ju to ttak  : egy esetben 
a beavatkozás nem vezetett esőre ; két 
esetben a mesterségesen előidézett csa
padék (úgy mint sok más országokban 
végzett kísérleteknél) nem ju to tt le a 
talajig, hanem még leesés közben el
párolgott (ú. n. hullósáv, más néven 
virga keletkezett) ; további két esetben 
a mesterségesen előidézett eső heves 
záporral öntözte meg a talajt (mindkét 
zápor kb. 20 percig tarto tt) ; végül két 
esetben az ellenőrző felvétel nem tudta 
megállapítani, hogy a nukleáció elvég
zése után lehullott eső tényleg a mester
séges beavatkozás következménye volt-e 
(mert ebben a két esetben a közeli szom
szédságban természetes esők is fellép
tek).

Ezek az eredmények meglehetősen 
kedvezőek. Más országokban folyó kísér
letek aránylag sokkal szerényebb siker
rel jártak.

Ellenőrzés gyanánt 7 esetben olyan 
túlhűlt Cumulus-felhőket is nukleáltak, 
amelyek eleve alkalmatlanoknak lá t
szottak a mesterséges esőkeltésre, mert 
felettük jól kim utatható 2—4 C°-os 
inverziók voltak jelen. Ezekben az ese
tekben a nukleálás csak minimális meny- 
nyiségű mesterséges csapadékot adott, 
ellenben — mint előrelátható volt — 
szétoszlató hatást fejte tt f i a  felhőkre : 
a felhők a beavatkozás nyomán vagy 
egészen megsemmisültek, vagy legalábbis 
megkisebbedtek (a Cumulus-ok felső 
részei elpusztultak).

A nukleálás elvégzéséhez kétféle nuk- 
leáló anyagot használtak : 1. szénsav
jeget a szokásos, finomraőrölt alakban ; 
2. ezüstjodidnak vízben előállított szusz
penzióját. Az ezüstjodidnak ilyen hasz
nálata meglehetősen új megoldás a 
mesterséges nukleálás methódikájában.

Tudvalévő, hogy az ezüstjodid kitűnő 
nukleáló hatását B. Vonnegut ismerte fel 
laboratóriumi kísérletekből. V. J . Schaefer 
és B.Vonnegut nyomán elterjedt az ezüst
jodidnak füstalakban (tehát szilárd ré
szecskékből álló aerosol alakjában) való 
használata a nukleációs műveletekben. 
Maga Bergeron is olyan módon ajánlotta 
az ezüstjodid bevetését, hogy a föld 
felszínén füstfejlesztő generátorok soro
zatát állítsák fel, amelyek füstalakú 
ezüstjodidot ontanak a levegőbe.

Ezzel szemben egy Algírban végzett 
esőkeltési kísérlet során az ezüstjodidot 
vízben szuszpendálták és ennek a víz- 
szuszpenziónak a cseppjeit használták 
nukleálási beavatkozásra. Izraelben a 
Weitzmann kutatóintézetben H. Neu
mann kutatónő és E. Katchalsky kutató 
dolgozták ki az ezüstjodidnak vízben 
való szuszpendálását és m egmutatták, 
hogy ez a szuszpenzió vízzel tetszés
szerinti mértékben felhígítható anélkül, 
hogy a szuszpendált anyag kicsapódnék 
belőle. Erős hígítás után az anyag még 
mindig jelentékeny nukleáló hatást tud 
kifejteni a túlhűlt felhőkben.

A leírt kísérletek úgylátszik arra mu
tatnak, hogy az ezüstjodid ebben az 
alakban is éppen oly eredményesen 
használható, mint a szénsavjég.

Dr. Aujeszky László
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RÉGI MAGYAR MEGFI GYELÉSEK \
Zlinszky László időjárási naplójegyzeteiből

— Második közlemény* —

Az első közlemény megjelent az Időjárás 1949. évfolyam ának 399. oldalán.

1841. Tél. A múlt December 4-én leesett hó ta rto tt Január 2-ig, ekkor egy 
meleg szél támadván essőt hozott és már Január 9-re minden hó elolvadt. 18-án 
pedig ismét egy éjszakai szél kerekedett nagy fagy és hó lett. Gyertya Szentelő 
napja zordon hideg, még a kutak is be fagytak, ez évben már 3-szor; ezen kemény 
üdő szán úttal együtt ta rto tt Martius 9-ig.

Tavasz. Martius 14-én veszett el a hó, 23-án már ég zengés és szép zápor esső 
esett és fagy nem volt többé. Áprilisban nagy melegek jártak, nállunk az essők 
el maradtak, holott a felső vidékről érkezett hírek szerint, ottan elég esső volt. 
Május 12-től Június 5-ig elég essőnk lett, de a mindég tartó hüves éjjelek véget 
minden lassan és soványan nyőtt.

Nyár. Június, Július nappal igen meleg, éjjelek hüvesek és mindig szárazság. 
Július 18-án nagy szél fújt és oly forró, hogy ha a házbul kiléptem éppen mintha 
fűtött kementzebe mentem volna, ez minden gyengébb növényt semmivé tett. 
A levegő füstösnek látszott, még a Napot sem lehetett tisztán látni.

Ősz. September végén meg essősödött és Okt. Nov. December folyvást essős. 
December 31-én fagyott először meglehetősen.

1842. Tél. Januárius 4-tül 11-ig minden nap hó esett és jó szán ut is volt. 
Hideg középszerű, Gyertya Szentelő napon ez üdéig legkeményebb hideg, ta rto tt 
Mátyásig, ekkor lágyult ugyan, de a rendes olvadás tsak Martius 2-án kezdődött.

Tavasz. 5. Mártiusban olvadt el a hó egészen, de éjjelenként fagyok jártak. 
Április 1, 2. esső esett, 9-én nagy hó, hideg széllel, a házak tetjérül karom vastag- 
ságnyi jegek lógtak. April 18-án kezdett melegebb lenni, de hideg éjjelek jártak 
és még 26-án is kemény dér volt.

Nyár. Májusban sok esső járt, de hives éjjelek. Junius 7-én elmaradtak az 
essők egész Julius 25-ig. Ekkor kezdődtek az essők, rekkenő melegek. Augusz
tusban is nagy melegek, szárazság és mindig hives éjjelek.

Ősz. September eleje száraz. 12-én megeredtek az essők és minden nap esett. 
29-én szörnyű felhőszakadás, irtóztató széllel. (Ez Pesten volt.) Október 27-én 
nagy égzengés Pest felett, az Üllői úton egy házat meg gyújtott a villám. November
ben az essők elmaradtak és fagyni kezdett keményen. 25-én meglágyult és gyenge, 
üdő volt folyvást.

1843. Tél. Január 4-től fagyott keményen egész 12-ig, ezen éjjel esső esett 
és 25-ig minden nap. Pál fordulása lágy, borongós. Gyertya Szentelő tiszta meleg 
nap. Február 8-tól enyhe, 16-án az ég zengett. 20-tul 26-ig nem is fűtöttünk, Feb- 
ruárisban fakadt a bodza, nyílni kezdett a baratzk, mandula, de Martiusban mind 
elfagyott.

Tavasz. Martius 1-én hivesebb nap, 2, 3. erős fagy, 4-én nagy hó, 9-ig éjjelen- 
kint fagyott. Április eleje száraz, utóbb esső. Május gyakori essőkkel, kellemes 
meleg napok, de hives éjjelek. (Martiusban 15 napig állatövi fény ?)

Nyár. Junius 4, 5. nagy hőség, meleg széllel. Julius, Augustus száraz, éjjelen- 
kint mindig hideg.

Ősz. September 17-ig száraz, 18-án esett. Október essős, 16, 17-én fagy volt.
21-én meglágyult. November 15-én fagy, azután December végéig lágy, borongós, 
ködös, fagy nélkül.

1844. Tél. Januárius faggyal, hóval, de lágy üdővel váltva. Február eleje 
kemény, Gyertya Szentelő igen zordon, szeles és egész nap sűrűn esett a hó. 10-én 
kezdett lágyulni.

Tavasz. Martius hüves és néha fagy, egész Április 10-ig. Május végig szép, 
essőkkel.

Nyár. Junius essős, László napján (27-én) nagy jég essett, Fejérmegyétül Nagy 
Körösig. Szörnyű nagy szegletes jegek estek. Ehhez egy hétre ismét. Júliusban 
kimaradtak az essők.

Ősz. Nem essett egészen Október 10-ig, 16-án zengett. Novemberben kellemetes 
meleg, 23-án virágokat szedtünk, tsak 29-én fagyott először. December 1-én fagyott 
és havadzott, de 12., 13-án kiengedett és lágy üdő volt 21-ig. Ekkor fagyott új évig.
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Ezen évben Októberig egy nap sem volt szél nélkül. Nevezetes volt a tartós ősz, 
minden fagy és dér nélkül.

1845. Januárius. Lágy üdő volt egész 27-ig. Pál fordulása fagy nélkül, borongós, 
délután esső. Februárius első napján hüves szél kerekedett. Gyertya Szentelő 
napján bujkáló nap volt és nem fágyott. 4-én kemény fagy, 9-én már a Duna zajlott. 
14-én a Lántz híd oszlopjain felül beállott. Igen nagy és folyvást tartó  hideg volt
22-ig, de mindig hó nélkül. Mátyás éjjelén semmit sem fagyott, sőt esső is esett. 
Ezentúl ismét fagy és mindig nagy szél fújt.

Martius kemény faggyal indult, 3., 4., 5-én hó esett, 6-án nagy szánkázás 
tsupán mártiusi havon. 17., 18-án kiment a föld fagya, de 20-én ismét erősen kezdett 
fagyni, az ablakok is. 10 órától délután 4 óráig havazott, amidőn már bokáig ért 
Husvét esett 22-ére és minden hóval volt elborítva. Április 3-án mult el a tél, többé, 
nem fagyott, 17-én szép menydörgős esső esett.

Május és Júniusban sok jó esső. Július 2-tul 9-ig szörnyű forróság. Julius 10-én 
nagy zivatar és Augusztus 20-ig majd mindig esett. Igen sok szél fújt Septemberig 
és ezek között sok Orkán volt.

September 8-án nagy dél volt, de a következendő kellemes napok és szép essők 
mindent felélesztettek. Novemberben komor ködös napok jártak, essőzésekkel, de 
tsak December 13-án kezdett keményebben fagyni. 14-én szörnyű erős szél és hó, 
a kemény szelek tarto ttak  egy egész hétig, de fagyni megszűnt. A legrövidebb napok 
majd mindig tiszta fényesek voltak. Karátsony is kellemetes, tiszta és tsak dér 
volt.

1846. Januárius, eleje hideg, 5-én, 6-án havadzott, 3 hüvelykes hó volt. 18-ig 
folyvást fagyott. 21-én elmúlt a fagy. 22., 23-án Dunai szél langyos essőt hozott. 
Pál fordulása szép tiszta meleg nap volt, langy széllel. 28-án ismét erős fagy és hó 
esett, ta rto tt egészen Februárius 7-ig. Ekkor a föld fagya tökélletesen kiengedett. 
11-ét követő éjjel nagy hó esett 21-ig változó, azután szép gyenge üdő lett.

Martius. Folyvást ta rto tt a meleg üdő. 21-én (Vátzott) erős égzengés volt. 
Áprilisban elegendő esső és meleg járt. Május 1-én dér volt, de nem általjányos. 
Az essők kimaradtak, nagy meleg lett. 28-án hellyel-közzel esett, hüves lett.

Júniusban hüves szelek jártak és szárazság. 6-án egy kis dér ! Ez után fórróság 
lett, ami Julius 26-ig folyvást ta rto tt. Minden nap forgó szelek és 3 nagy orkán. 
27., 2,8-án jó esső esett és meg hüvesedett. Augusztus folyvást száraz, meleg na
pokkal.

September. Melegek folyvást, kevés pásztás essővel. Október. Folyvást meleg 
napok, a középső hetiben két jó esső volt. November 2-án kemény fagy, ez ta rto tt 
25-éig, 21-én hó is esett, 26-án megerősödött és ta rto tt végig. December első napján 
hó'esett, 3-án lágy üdőre változott, ekkor megerősödött, ami ta rto tt 13-áig, 20-án 
havadzani kezdett, 21-én esső tsepergett és Uj évig váltakozott, de a hó el nem 
veszett és Uj évre már a hó térdig ért.

1847. Januárius. 2-tul lágy üdő. Pál fordulássá ködös, borongós, komor nap. 
Február. GyertyaSzentelő lágy nap (2 % fok). 5-én kemény fagy és hó, 8-án nagy hideg 
és egy lábnyi magas hó esett. 12-én meg lágyult, 4 fok meleg volt egész 21-ig. Mátyás 
napjától kemény fagy végig.

Martius. 4-éig fagy, 17-éig lágyul, de csak 24-én kezdett igazi meleg lenni. 
Április. Essős, hives, erős szelek. Május elején nagy forróság, 28 fok meleg is volt. 
Orbán napján meg hivesedett.

Junius, elején hideg szelek, 9-étől nagy esső három napig éjjel-nappal. 14-étől 
kitisztult és szép melegek lettek. Julius száraz, utolsó hetiben esső és hives lett. 
Augustus, kevés esső, az al vidéken temérdek. Ezen évben igen sok jégesső volt. 
majd minden esső jéggel kezdődött (Dabas). Nevezetes volt az örökös szél, sok orkán 
és a hideg éjjelek. Néha a házban sem lehettünk biztosan. Slavoniában nagy or
kán volt.

Sept. Essős és hives, szeles. Októberben kellemetes, essők is jártak közben. 
November ; elején hives, azután fagyok jártak, közepén túl lágy üdő, sürü essők. 
December ; eleje gyenge és essős (4-tül 12-ig). 8-án 9-5 fok és dunai szél, utóbb 13 
fok. 18-án 10 fok hideg, a Dunán jég úszott egészen 22-éig. Karátsonyra hó esett.

1848. Január. 6-áig minden nap hó esett és folyvást nagy hideg volt. 31-én 
17 fok hideg volt, a kutak befagytak. Február. Gyertya Szentelő hideg, borult, 
nyugtakor kisütött a Nap. 7-éig állandó hideg. 8-tól 13-ig enyhe, majd minden nap 
esső. 14-től 21-ig tsekély fagy. 23-án fagy és zúz. 24-tül kezdve nem fagyott többé.

Martius 2-án zengett az ég és langy esső. 4-tül 11-ig éjjelenként dér és kis fagy, 
hol esső, hol hó esett. 12-én a fagy megszűnt. Április. Szép tavaszi napok elegendő 
essővel. Május. Eleje essős, azután száraz meleg, egészen június 12-éig, azután essős, 
erősen szeles. Az essőt mindig borzasztó nagy szelek előzték meg. Július és
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Augustusban állandó melegek (kivált meleg éjjelek), szép harmatok, de kevés és 
tsak pásztás esső. Az ország nagyobb része száraz.

Szeptember. Folyvást meleg éjjel, nappal, kevés esső. Október. Eleje meleg, 
tiszta napok. 8-átul sok esső, hives. November 4-én fagyott, azután lágyult. 9-től 
11-ig esett, 15-én kis fagy és szörnyű szél. A 16-i fagy után ismét meglágyult, esső 
nem esett. December 19-éig lágy idő és száraz. 20-án kemény fagy, 21-től 8 fok 
körüli hideggel, száraz fagy. 20-ától a Duna zajlik és a hajóhidat is elszakasztotta.

1849. Január. Szörnyű hideg, hó nélkül egész 12-éig (—Ilitő l —17 fok). 15—30-ig 
meglágyult, böjti forma szelek fújtak és volt 4-5 fok meleg is. Pál napja felhős, dél 
után tiszta, köd nélkül. 31-én ismét fagyott (—2 fok). Február. Fagyos, Gyertya 
Szentelő napján borult és kevés hó is esett. 15-éig száraz erős hideg napok (—2, 
—3 fok), keleti szelek.

Martius. 12-éig lágy üdő, 13-án megfagyott, hó is esett 2 nap. 15-én —5 fok 
hideg, 18, 19-én pedig —7-5 fok és hó esett. 20-tól 23-ig lágyabb üdő volt, 24-én 
ismét tenyérnyi hó esett és a szél minden nap fújt. Gyümölcsoltó napján kezdődött 
a tartós lágy üdő. Április 1-én villámlott és dörgött, esső esett, azután folyvást jó 
üdő járt. 30-án jó esső volt. Május. Folyvást meleg és jó zápor essők jártak, kivált 
az utolján.

Junius. Medárdus napján esső és attul folyvást 16-áig. 30-án 11 és 12 óra között 
a Napnak igen nagy fekete udvara volt (valószínűleg halo, a Szerk.). Egyéberánt 
szörnyű forróságok voltak. Július 12-éig meleg és esső, utóbb hüves éjjelek és még 
két esső. Augustus 4-ig esső, azután 27 fokig menő melegek (éjjel is meleg). 20, 21 
és 23. mindig esett.

September 8, 9-én erős dér, azután jó meleg napok és menydörgések. Október. 
Végig kellemetes, menydörgős essőkkel (9—16 fok). Dér nem volt. November. Eleinte 
szép, de 23-án esső, 24-én hóval vegyes. 25, 26-án nagy hó és —5 fok hideg, ami foly
vást tarto tt. December 4-én 7 fok hideg, 14-én engedni kezdett. 18—20 között elve
szett a sok hó (2—3 fok meleg). 23-án ismét hó és fagy, 26-án már —8 fok és hó 
esett egész nap, egész éjjel.

Közli : Dr. Berkes Zoltán

Ötven év előtti közleményeinkből
Az Időjárás 1950. november-decemberi számait átlapozva, a következő 

érdekességeken akad meg a tekintetünk. Mind a két füzet bőségesen foglalkozik 
a jégeső elleni ágyúzás lehetőségeivel. A novemberi szám 15 oldalas cikket közöl 
J. M. Pernter és W. Trabert tollából. A közleménynek talán legmeglepőbb része 
a 455. oldalon található kijelentés : »Számos . . . megbízható megfigyelő azt 
állítja . . . ., hogy a jégzivatarok sohase járnak 800 méter magasságon felül. Ha 
ez így van, akkor a Suschnig-féle viharágyú gyűrűi . . . tényleg elérhetik a jég
felhőket, sőt azokba be is hatolhatnak.« Eszerint még két olyan egészen kiemel
kedő képzettségű meteorológusnak, mint Pernternek és Traberhíek, sem volt akkor 
még semmi fogalmuk arról, hogy a Cumulonimbus-felhők lényeges folyamatai 
milyen magasságokban játszódnak le és a lezuhanó jégszemek milyen magassá
gokban képződnek. Nyilván éppen ez volt a forrása annak, hogy az ágyúzás 
útján való védekezés sikerességét lehetségesnek tarto tták , bár a cikk ebben a 
tekintetben tartózkodó álláspontot foglal el.

»Romániának — mint láttuk — igen szép és fejlett meteorológiai szolgálata 
van s bizony nem egy dologban tanulhatunk is tőlük« (Réthly A., 480. old.).

»A modern meteorológia a modern szellem hirdetője. A természetkedvelők, 
akik a meteorológia vívmányaiban hisznek s e vívmányok áldásait nap-nap után 
tapasztalják, úton-útfélen népszerűsítik e hasznos, reális tudományágat« (Murá
nyi Ede, 491. old.).

Elismeréssel kell megállapítanunk, hogy az Időjárás 50 évvel ezelőtt lezá
rult 4. kötetének terjedelme már nem kevesebb, mint 496 oldal volt ; a mai ter
jedelemmel való összehasonlítás alkalmával azonban figyelembe kell venni, hogy 
a cikkeket a mainál sokkal nagyobb betűtípussal szedték, úgyhogy a tényleges 
szövegtartalom csak egy töredéke volt a jelenlegi évfolyamokban leközölt anyagnak.
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LE T E M P S  ■ THE W E A T H E R  * D A S  W E T T E R
Über eine neue Art von Rotationsmagnetismus

Im Zusammenhang mit dem noch immer ungelösten Problem des Erd- und 
Stellarmagnetismus und der in den vergangenen Jahren von Blackett über diese 
Frage geäusserten Vermutungen wird auf einen bis jetzt nicht berücksichtigten 
Effekt aufmerksam gemacht, der darauf beruht, dass bei kondensierter Materie 
die Gravitations- oder die Zentrifugalkraft die Atomkerne im Verhältnis zu 
ihren äusseren Elektronenschalen ein wenig verschiebt und demzufolge ein sich 
drehender Körper zwangsläufig auch ein magnetisches Moment besitzen muss. 
Zur Erklärung des magnetischen Momentes der Erde ist der neue Effekt nicht 
genügend gross, es ist jedoch in diesem Falle die Möglichkeit zum Auftreten eines 
Verstärkermechanismus gegeben. Wichtiger ist es noch, dass bei sich drehenden 
kleinen Körpern der besprochene Effekt das Vorhandensein eines fundamentalen 
Zusammenhanges zwischen Rotation und magnetisches Feld Vortäuschen kann. 
Zuletzt wird eine sehr auffallende numerische Übereinstimmung besprochen, 
nach der man nicht nur grössenordungsmässig, sondern auch numerisch ziemlich 
gut die Grösse des erdmagnetischen Momentes erhält, wenn man als Gedanken
experiment die Spinmomente aller die Erde aufbauenden Atomkerne zueinander 
parallel einstellt. Es wird die theoretische Möglichkeit besprochen, diesen Effekt 
als einen Druckeffekt zu deuten.

Dr. Th. Neugebaucr

Détermination de Teffet climatique des rideaux forestiers 
protecteurs des cultures agricoles.

Avec le but d’améliorer le rendement des cultures agricoles sur les plaines 
de la Hongrie, on y va créer un réseau de rideaux d’arbres brise-vent. Afin de 
pouvoir placer ces rideaux brise-vent dans une distance raisonnable l’un de l’autre, 
il faut connaitre l’effet qu’ils exercent sur le microclimat. En Hongrie jusqu’ici 
il n’y avait pas d’observations conformes au but dans ce domaine.Les objects 
de telles observations ou mesurages doivent étre : 1. direction du vent, 2. force 
du vent, 3. humidité relative de Fair, 4. humidité du sol, 5. évaporation, 6. forma
tion de la rosée, 7. température de Fair, 8. température du sol, 9. précipitation, 
10. épaisseurs de la couche de neige. Les observations de ces facteurs climatiques 
doivent étre completés par Fenregistrement des récoltes agricoles sur les terrains 
bordant les rideaux brise-vent sous observation. L ’auteur donne un compte- 
rendu sur les travaux — plutőt préparatoires — que F Institut Scientifique 
Forestier a exécuté jusqu’á présent dans ce domaine.

G. Lun:

Von der Vorzeichen-Korrelation
In der Zeitschrift Időjárás, Band 1937, erschien von Karl Jordan ein Artikel 

unter dem Titel »Die Anwendung der Korrelationsrechnung in der Meteorologie«, 
in der auch die Korrelation der sogenannten vierfachigen Tabellen behandelt 
wurde. Der Grundgedanke besteht darin, dass man im Falle zweier Zeitreihen 
den absoluten Wert der einzelnen Glieder nicht in Betracht zu nehmen brauche, 
sondern nur di-: Häufigkeit der viererlei Vorzeichen-Kombinationen.



Im Falle der vierfachigen Tabelle stehen wir eigentlich einer Korrelation 
der Vorzeichen gegenüber. Ein naheliegender Gedanke ist, zu untersuchen, was 
für ein Resultat sich bei einer gewöhnlichen Korrelationsrechnung ergeben 
würde, wenn man die absoluten Werte nicht in Betracht ziehen, sondern die 
einzelnen Glieder der Abweichungsreihen durch die Zahlen +1 und —1 
erzetzen sollte. Bei Ausrechnung des Korrelationsfaktors wird der Zähler gleich 
der Differenz der Anzahlen der positiven und negativen Multiplikationsresul
taten, p bzw. m, der Nenner aber die Zahl der Gliederpaare, n :

.  p — m    p — m

n p-hm

Dieses rasche Verfahren ist dazu geeignet, bei längeren Zeitreihen eine 
rasche Abschätzung des Korrelationskoffizienten zu erhalten und dadurch zu 
ermöglichen, dass wir die Korrelationsrechnung nur in ganz versprechungs
vollen Fällen auszuführen haben. ,

Wir müssen aber bemerken, dass im Falle von sehr assimmetrischen Reihen* 
wo zwischen kleineren Gliedern auch einige sehr stark hervortretende absolute 
Werte Vorkommen, die Vorzeichen-Korrelation und der regelmässige Korrelations
faktor ein ganz wiedersprächendes Resultat ergeben können. Sehr gut anwendbar 
ist die Vorzeichenkorrelation auch in der Weise, dass wir nicht die Abweichun
gen von den Mittelwerten, sondern die Grössenänderungen in den zwei Reihen
folgen vergleichen ; +1 bei einer Zunahme, —1 bei einer Abnahme einsetzend. 
In diesem Falle ist nämlich nicht einmal die Ausrechnung der Mittelwerte not
wendig.

Dr. Z. Berkes

Das Wetter in Ungarn in den Monaten September 
und Oktober 1950.

September brachte allgemein massig warmes, in Transdanubien regneriehes,. 
in ürbrigen Teilen des Landes trockenes Wetter.

Die zwischen 15-5° und 18-5° sich bewegende Monatstemperaturen zeigten 
eine Anomalie im W. von +0-5°, +1°, im Osten von +1°, +1-5°. Die am 1. oder 
um den 15. auftretenden Maxima erreichten 32—34°. Die Zahl der Sommertage 
betrug 7—13, die der Hitzetage 1—5. Die Minima in 2 m Höhe blieben noch über 
0° (2—5°), die Radiationsminima aber zeigten in den nordöstlichen Komitaten 
schon schwache Fröste.

Der Luftdruck betrug in Budapest (130 m) 750-0 mm, die Abweichung 1-8 
mm, auf Meeresniveau reduziert 761-5 mm.

Die Regenmenge in Transdanubien war ziemlich viel, besonders in den west
lichen Gebieten, wo stellenweise über 100—150 mm fielen. Die grösste Summe, 
182 mm wurde von Magyarpolány (Kom. Veszprém) gemeldet. Die westlichen 
Komitaten erhielten das zwei-drai ache der Normalmenge, in den übrigen Teilen 
Transdanubiens wurde auch eine übernormale Menge beobachtet (50—100 mm). 
Östlich von der Linie Esztergom-Székesfehérvár-Szeged zeigte sich Trockenheit. 
In der grossen Tiefebene und im nördlichen Gebirgsland war der Niederschlag im 
Allgemeinen 25—50 mm, sogar in den Komitaten Szolnok, Békés und Szeged unter 
25 mm (Szolnok 12 mm). Die Zahl der Regentage variierte im W. zwischen 10—15, 
im Osten aber nur zwischen 4 und 10.

Die Sonnenscheindauer betrug 150—220 St. Dies bedeutet im W und N eine 
geringe positive, im 0 negative Anomalie. Die Monatsumme der gesamten Ein
strahlung auf der horizontalen Fläche in Budapest war 6328 gcäl/cm2.

Oktober war an Niederschlägen allgemein reich, die Temperatur blieb mässig 
unter der Normalen.

Die Monatsmittel der Temperatur, 8-10°, waren um 1-2° kleiner als der Normal
wert. Die maximale tägliche Erwärmung erreichte 20—23°, in der östlichen Hälfte 
der Tiefebene 24—27°. Die ersten Fröste traten um den 23. schon überall auf, die



Minima waren zwischen 0 und —5°. Die Zahl der Frosttage war im Westen geringer, 
1—5, in der Tiefebene aber 5—8 , in Debrecen 12. Mit Ausnahme einiger Tage um 
den 1., 10. und 20. war der ganze Monat kühl, zeitweise kalt. Die bodennahen 
Fröste waren ziemlich häufig und in den östlichen Gegenden stark. Am 24. wurden 
dort —8° beobachtet.

Der Luftdruck war in Budapest (130 m) 753-2 mm, die Anomalie +1-3 mm, 
auf Meeresniveau reduziert 765-9 mm.

Der Niederschlag überschritt allgemein den Normalen, die Verteilung war 
ungeleichmässig. Die maximale Niederschlagsmenge erhielt das Grenzgebiet der 
Komitate Somogy, Tolna und Baranya, wo über 200 mm fielen (Váralja 218 mm). 
In den übrigen Teilen Transdanibiens und im südlichen Gebiet zwischen Donau 
und Tisza wurden 100—150 mm gemessen. Diese Mengen entsprechen der Zwei- bis 
dreifachen der Normalsumme. Die Tiefebene und das nördliche Gebirge erhielt 
50—100 mm, welche zwischen der Normalen und der Zweifachen derselben liegt. 
Die Zahl der Tage mit messbarem Niederschlag war im W. 12—17, im Osten 
8—12. Am 27. wurde der erste Schneefall beobachtet. In Transdanubien fiel der 
Schnee mit Regen, in den Gebirgen ohne desselben ; eine anhaltende Schneedecke 
konnte sich aber infolge der Milderung des Wetters mit Regen nicht ausbilden.

Die Monatsumme der Sonnenscheindauer war 130—180 St., welche in der 
Tiefebene einen Überschuss um 20% bedeutet. Die Gesamtstrahlung in Budapest 
auf horizontaler Fläche betrug 4402 gcal/cm2.

Dr. N. Bacsó

Das Weiter der freien Atmosphäre über Budapest 
in den Monaten September und Oktober 1950

Am 1. September herrschte sehr warmes Wetter in Ungarn. Die Temperatur 
stieg stellenweise auf 34°. Am 2. September drang kühle maritime Luft nach Ungarn 
ein. Die dreitägige Abkühlung (die Temperaturänderung Tag für Tag) ist in der 
Tab. 1. dargestellt.

Die Temperaturänderungen einer Erwärmungsperiode (10—13. Sept.) sind auf 
ähnicher Weise in der Tab. 2. zusammengestellt.

Am 15—16. Sept. herrschte wieder warmes Wetter, stellenweise mit Mittags
temperaturen von 33°. Dieser Hitze wurde durch dem stärksten Kälteeinbruch des 
Monats zwischen dem 15. und 18. Sept. ein Ende bereitet (Tab. 3.). Dieser Kälteein
bruch war mit starken Schauern und Gewittern — stellenweise 80 mm Nieder
schlag — begleitet.

In der Tab. 4. ist die Höhenverteilung der NW-Windgeschwindigkeiten (mps) 
am 2. Okt. -— anlässlich eines starken Kälteeinbruches — von 4 Pilotstationen 
dargestellt. Die Windverteilung über Szombathely zeigt in den untersten Luftschich
ten (bis 2 km) den Einfluss der Alpen.

In der Tab. 5. sind die Änderungen der 0°-Isothermenfläche in einer Erwär
mungsperiode (12—-16. Okt.) und in den Abkühlungsperioden von 16—23. bzw. 
24—29. Okt. zusammengestellt.

In den letzten Tagen des Monats lag eine stationäre Front quer (S—N) über 
Ungarn. An der westlichen Seite der Front (in der kalten Luftsmasse) hat die 
O0-Isothermenfläche eine Höhe von 200 m über Dresden. 1700 m über Prag, an 
der östlichen Seite (in der warmen Luftmasse) stieg dieselbe auf 2300 m über Buda
pest und 2900 m über Bukarest (31. Oktober).

Dr. B. Béli

FIFTY YEARS AGO.
Vol. IV of this periodical, issued in the year 1900, was containing 496 pages, 

which represents a very considerable volume of papers for this epoch in the evo
lution of Meteorology.

Also in this issue:
Some Basic Questions Short—Range Synoptic Forecasting (K. I. Kasin and

Ch. P. Pogosian).
Diagenesis of Snow (Prof. S. Láng).
An Aid to 24-hours Precipitation Forecasting (J. Borsos).

A  MAGYAR ORSZÁGOS METEOROLÓGIAI ÉS FÖLDMÁGNESSÉGI INTÉZET 
ÉS A MAGYAR METEOROLÓGIAI TÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA 
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PÁLYÁZATI HIRDETMÉNY
A Magyar Meteorológiai Társaság szakirodalmi pályázatot hirdet a ayna- 

mikus meteorológia vagy a szinoptikus meteorológia körébe vágó eredeti tudo
mányos dolgozatok jutalmazására, az alábbi feltételekkel:

1. A pályázatra a szerzőnek csakis eredeti, máshol még közzé nem tett, 
olyan dolgozata nyújtandó be, amelynek tárgya a dynamikus vagy szinoptikus 
meteorológia körébe tartozó saját vizsgálata, vagy ilyen irányú szovjet kutató
munkának az ismertetése.

2. A pályamunkák terjedelme lehetőleg ne haladja meg a 15 írógépeit oldalt, 
ehhez azonban térképek vagy táblázatok tetszésszerinti mennyiségben csatolhatok.

3. A pályamunkák a papirosnak csak egyik oldalára írógépelve, névtelenül, 
lezárt jeligés levél kíséretében 1951. évi február hó 28-ig nyújtandók be a Társa
ságnál (II., Kitaibel Páí-u. 1.).

4. A Társaság az arra érdemes pályamunkák jutalmazására 500 forint pálya
díjat tűz ki.

5. A pályamunkákat a Társaság választmánya által kiküldendő háromtagú 
bizottság bírálja el. A bizottság az 500 forint jutalomdíjat több munka között 
megfelelő arányban meg is oszthatja, ha pedig jutalmazásra érdemes munka nem 
érkeznék be, a pályadíj meddőségét tartozik megállapítani.

6. A pályázat eredményének kihirdetése és a jutalmazott munkák jeligés 
levélkéinek felbontása a Társaság 1951. évi rendes közgyűlésén történik.

7. A jutalmazott munkák kiadáál joga a Társaság tulajdonát képezi. 
A jutalomban nemrészesült munkák szerzői kéziratukat a Társaságtól nem kér
hetik vissza. A Társaság hivatalos lapjában megjelenő pályamunkák — akár 
jutalmazásban részesültek, akár nem — a többi közleményeknél szokásos írói 
tiszteletdíjra jogosultak.

METEOROLÓGIAI

FÉNYKÉPPÁLYÁZAT
A Magyar Meteorológiai Társaság 25 éves fennállása alkalmából 

tartott ünnepi közgyűlésén első ízben nyitott meg fén yk é p p á ly á za to t  
meteorológiai tárgyú felvételek jutalmazására.

A pályázat legközelebbi csoportjának benyújtási határideje

1951. m árcius 31.

A  p á ly á z a t részle tes felté te le i la p u n k  m á ju s— jú n iu s i  s zá m á n a k  
136 . o lda lán  ta lá lh a tók .

A thanaeum  N yom da
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