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A Z  O R S Z Á G O S  M E T E O R O L Ó G I A I  I N T É Z E T  
S Z A K M A I  T Á J É K O Z T A T Ó J A

I. É V F O L Y A M  1. S Z Á M  
1 9 5  6. J A N U Á R

Dr. D É S I  F R I G Y E S  
Igazgató, egyetemi tanár

B E K Ö S Z Ö N T Ő
Légkör néven uj folyóirat indul meg az 1956-os 

esztendőben. Ez a tény újabb és konkrét jele tudo
mányunk és meteorológiai szolgálatunk fejlődésének. 
Szükség volt erre a lépésre, mert az Időjárás cimü 
szakfolyóiratunk egyre bővülő nemzetközi elterje- 
dettsége egyúttal arra is kötelez bennünket, hogy 
elsősorban tudományos kutató munkánk eredményeit 
tegyük közzé, szigorúan szakszerű formában, különös 
gonddal ügyelve arra, hogy tanulmányaink tartalmi 
tekintetben is elismerést váltsanak ki a külföldi 
szakemberek előtt.

Természetesen ez a szándékunk egy pillanatra 
sem Jelentheti azt,hogy az időjárás tudománya,a me
teorológia iránt érdeklődőkkel, de különösen észle
lőinkkel lazítsuk kapcsolatainkat. A múltban és Je
lenben egyaránt törekedtünk arra, hogy tudományunk 
népszerűsítésével karöltve színvonalasabb és lelki- 
ismeretesebb munkára serkentsük észlelőinket. Nép
szerű kiadványaink terjesztésével ezt a célt szol
gáljuk, de igyekeztünk más módon is észlelőinkkel 
munkájuk fontosságát megértetni.Nem kell különösebb 
szakmai képzettség annak megértéséhez, hogy Jó ész

lelői anyag nélkül semmiféle tudományos kutatómunka 
nem képzelhető el, s ha észlelőink rossz munkát vé
geznek: - meddővé válik szakembereink munkája.

A Légkör megjelentetésével - úgy véljük - még 
szorosabbra fűzzük az észlelőinkkel való kapcsola
tainkat .Hasáb jain tág tere nyílik olyan tanulmányok 
és cikkek közlésének, amelyeknek tárgya főként mun
katársaink érdeklődési körébe vág.Meg van a mód ar
ra, hogy észlelőink kérdéseire kimerítő választ ad
hassunk, s behatóbban foglalkozhatunk az észlelői 
munka felvetette problémákkal. Kérjük munkatársain
kat, hogy szerkesztőbizottságunkhoz aktivan és bát
ran forduljanak.Észrevételeik, közléseik és tapasz
talataik gazdag anyagát teljes mértékben hasznosít
juk majd. Egyszerű Igazság az, ha állítjuk, hogy uj 
lapunk jósága észlelő munkatársaink érdeklődésének 
és aktivitásának fokától függ. Bizzunk abban, hogy 
ebben nem lesz hiány!

Szeretettel nyújtjuk át észlelőinknek a Légkör 
első számát,és boldog uj esztendőt kívánva reméljük, 
hogy ők is szeretettel és megértéssel fogadják azt.
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DR. BELL BÉLA
az Országos Meteorológiai Intézet 
budapest-lőrinci obszervatóriumá
nak vezetője

0, MARCZELL GYÖRGY

Budapest XVIII. kerületében könnyen kijutunk 
a városból. Ha a legend s Szarvas csárdánál lelé
pünk a villamosról és végigsétálunk a Petőfi utca 
kertes házai között, hamarosan a nyilt mezőn ta
láljuk magunkat. Alig észrevehetően emelkedik itt 
az ut s felvezet egy lapos dombra, amely verseny
társ hiján uralkodni próbál a sik alföldi táj fö
lött.

Ezen a kis dombon furcsa épületbe kezdtek 
1951-ben. Kerek tornyáról azt hitték a környékbe
liek, hogy csillagvizsgálónak készül, mások pedig 
radarállomást vagy éppen atomtelepet gyanítottak 
a szürke falak mögött. Voltak, akik messze elke - 
rülték az uj épületet, de akadtak olyanok is,akik 
megkérdezték, hogy mi célt szolgál. A válasz meg
lepő volt: "Ez a Meteorológiai Intézet aerológiai 
obszervatóriuma". A jámbor érdeklődőnek ez elég 
is volt: ilyen hosszú, kimondhatatlan nevű helyen 
biztosan kanállal eszik a tudományt.

Az obszervatórium bejárata.

Később kicsiny és nagy, fehér és vörös lég
gömbök szökkentek a magasba az épület tornyából, 
este pedig apró lámpákat vittek a léggömbök, úgy 
látszott, hogy a csillagok közé. A tornyos pavi
lon mellett hamarosan emeletes épület nőtt ki a 
földből, majd néhány kisebb, lapostetejü ház tar
kította a magános domb képét. A házak között el
nyúló tágas mezőn csakhamar az észlelőállomások 
ismert müszerházikói fehérlettek és aki a nap bi
zonyos óráiban arra járt, láthatta, hogy a házi
kók ajtaját felnyitják és megnézik, mit mutatnak 
a bennük levő műszerek.

Ebben az időben a kecskék paradicsoma volt 
a domb. Vadon burjánzott a szárazságtűrő szúrós 
bozót a homokos talajon és yakran felugrott egy- 
egy nyúl a bozótból, ha az észlelő végigment a 
magataposta úton. 1955-ben már drótkerítés vette 
körül az 5 holdas telepet s a keritésen belül 
gondozott utakat, fejlődő parkot látunk.A torony
ban és a háztetőn vigan forognak a szélkanalak, a 
parkban pedig hivogatóan integetnek a friss szél
ben a szép őszi virágok.

Ha már ilyen messze kijöttünk a városból, 
nézzük meg, mi van a keritésen belül. Lépjünk be 
a vasrácsos kapun és simogassuk meg a kis magyar 
puli bozontos fejét. Ha nem autóval jövünk, vigan 
csóválja a farkát. Ráér, mert a nyulakat, kecské
ket már rég elűzte a dombról. Ha egy-egy kis ma
lac mit sem sejtve betéved a kapun,ősi tudományát 
elővéve köriilkergeti a hosszú kerítések mentén és 
csak egy teljes kör után tereli ki a mezőre. Bo
gárnak hívják. Elkísér bennünket a tornyos épüle
tig, amely először épült ezen a dombon.

Az aerológiai pavillon.

Itt kapott helyet 1952-ben a hazai aerológi
ai kutatás, amely nem más, mint a meteorológiának 
a felsőbb légrétegekkel foglalkozó á^a. Azoknak a 
léggömböknek ősei,amelyek innen Vec3es felé szál
nak,1913-ban indultak útnak először Magyarország
ról. Akkoriban fiatal, alig 2o éves volt ez a ku
tatási ág s nálunk Marczell György,a Meteorológi
ai Intézet későbbi igazgatója alapozta meg. A kis 
léggömbök megmutatták a magasban fújó szél irá
nyát és sebességét, a nagyobb léggömbök pedig o- 
lyan műszereket vittek a magasba, amelyek megmér
ték a levegő nyomását, hőmérsékletét és nedvessé
gét 15-20 km magasságig. Marczell György fiatalos 
lendülettel végezte ezt az úttörő munkát s ezzel 
ellensúlyozta azt a közönyt, amelyet akkoriban a 
meteorológia iránt tanúsítottak. A nagy léggömbök 
felbocsátásához szabad területre és nagy ajtóju 
töltőhelyiságre lett volna szükség. Ehelyett óv- 
ről-évre mint megtűrt vendég vándorolt az aeroló-
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giai kutatás egyik repülőtérről a másikra, tanyá
zott dombtetőn és raktárépületekben, lóversenyté
ren és fészerben, Marezell György eközben értékes 
munkát végzett, számos tanulmánya tette ismertté 
a nevét.A mi nemzedékünk, már fehér szakállal ősz 
fejjel ismerte meg "Gyurka bácsit", megtanulta 
tisztelni alapos tudását, fiatalos munkaszerete
tét. Az ő nevét viseli az obszervatórium.

A tornyos épületben korszerű magaslégköri ku
tatás folyik.Naponta kétszer rádiószondákat bocsá
tanak fel innen kb. 2 méter átmérőjű léggömbökkel. 
A kis műszerben apró rádióadó-készülék van,amely 
repülés közben hirül adja, hogy mekkora a nyomás, 
milyen a hőmérséklet és a nedvesség a magasban, 
a léggömbök kb. 15 km magasságig emelkednek. Ott 
olyan kicsiny a légnyomás, hogy a léggömb csaknem 
a kétszeresére kitágul és végül elpukkan. A műszer 
fölött elhelyezett ejtőernyő ekkor kinyilik és a 
rádiószondát lehozza a talajra.

A műszerek néha átlépik az országhatárt is, 
de leggyakrabban visszakerülnek az obszervatórium
ba.

A kisebb léggömbökkel a szelet mérik meg a 
felhő magasságáig vagy derült időben a léggömb 
pukkanásáig. Ilyen mérést két óránként végeznek az 
obszervat óriumban.

Vájjon mire való ez a sok fáradság és költ
ség? Az ember az emeletes házakat is beleszámítva 
általában a légkör alsó loo méterében él, legfel
jebb a hegyen lakók és a turisták szívják a maga
sabb légrétegek levegőjét. Ezek pedig öltözzenek 
fel, ha ott hideg van, de kár ezért Budapesten 15- 
km-ig megmérni a hőmérsékletet! Ne feledkezzünk 
meg ebben a földhözragadt szemléletben napjaink 
leggyorsabb közlekedési eszközéről, a repülőgép
ről. Néhány évtizeddel ezelőtt luxusutazás volt a 
repülés, ma azonban - ha az útiköltségből levonjuk 
"az idő : pénz" alapon számított forintokat- gyak
ran olcsóbb, mint a vonat. Ha már a közmondásoknál 
tartunk, emlékezzünk vissza a tengeri hajózás hős
korára, amikor az óvatos szárazföldi patkányok 
azzal vették el sok utas kedvét a hajózástól, hogy 
a tengernek nincs gerendája^. Az óceánjárók azóta 
biztos közlekedési eszközzé váltak, a borúlátók 
pedig a gerendák hiányát a levegővel kapcsolatban 
emlegetik. A repülőgépet valóban sok veszély fe
nyegeti a levegőben. Ilyenek: a köd, az alsó lég
réteg örvénylő szélviharai, a rossz látási viszo
nyok, a gépre rakódó jégréteg stb. Mindezek ellen 
a korszerűen felszerelt repülőgép védekezni tud, 
különösen akkor, ha ezeknek a veszélyeknek pontos 
ismeretében indul útnak, vagy ezekről értesül. 
Emiatt gondosan felépített biztonsági szolgálat 
vigyáz a repülőgépekre, tájékoztatja a pilótát út
vonalának légköri állapotáról indulás előtt és re
pülés közben.A veszélyes útszakaszokat igy elkerül
heti a repülőgép vagy a veszélyes zóna fölé emel
kedhet. Ez a biztonsági szolgálat ma már olyan jól 
működik, hogy az időjárás okozta közlekedési bale
setek csaknem megszűntek s bátran mondhatjuk, hogy 
ez a szolgálat a levegő gerendája. Beláthatjuk, 
hogy ennek érdekében pontos észlelésekre van szük
ség a talajon és a magasban egyaránt.

A magaslégköri méréseket nemcsak a repülés 
használja fel, hasznos segítséget nyújt az időjá
rás előrejelzésénél is.Amikor ezek a mérések Euró
pában elterjedtek, megkísérelték 5 km magasságban 
megrajzolni az időjárás térképét^hasonlóan altala
jon észlelt adatokból rajzolt időjárási térképhez. 
Az eredmény nagyon hasznos volt. A magassági tér
képen megjelent az időjárás áttekinthető váza, 
mondhatnánk, úgy is, hogy az időjárási helyzetnek 
a lényege. Ezt - akárcsak egy szónoklat logikusan 
felépített vázát egy bőbeszédű szónok- bonyolulté, 
kevésbbé áttekinthetővé teszik a talajközeli hatá
sok. A talaj időjárási térképén gyakran nem látjuk 
a fáktól az erdőt, a magassági térképeken az erdő 
megszabadul a bozóttól s áttekinthetőbbé válik.

Nyilvánvaló, hogy az időjárás előrejelzésének 
ebben a munkájában az egész világra kiterjedő meg
figyelő hálózatra van szükség, amely nemcsak a 
talajon, hanem a magasabb légretegekben is mérése
ket végez. Ennek a hálózatnak egyik fontos erőssé
ge a budapesti Obszervatórium.

Természetesen ezekért a mérésekért cserébe ml 
is megkapjuk az egész világ észlelési anyagát. Eb
ből az anyagból készülnek a Meteorológiai Intézet 
időjelző osztályán, a repülő időjelző szolgálatban 
azok az időjárási térkének, amelyekből az időjárás 
várható alakulását számítják és a prognózisokat 
készítik.

Vannak az időjárás előrejelzésének olyan kér
dései, amelyek bennünket, magyar meteorológusokat 
különösen érdekelnek. Ezek a kérdések szoros kap-’ 
csolatban vannak gazdasági életünknek azokkal a 
területeivel, amelyek különösen érzékenyek az idő
járással szemben. Ez a terület a mezőgazdaság. 
A gazda Magyarországon az év majd minden szakában 
azt kérdi tőlünk: mikor lesz eső? Magyarországon 
a mezőgazdasági termelés legfontosabb tényezője a 
v íz, az eső. Ezért a meteorológiai kutatás legége
tőbb kérdései is az esős időszakokhoz kapcsolód
nak.

Ezek között a legfontosabb kérdés az, hogy 
milyen feltételek mellett alakul ki Magyarországon 
nagy esőket adó felhős, csapadékos időjárás, ami
kor az egész ország bőségesen kap esőt. Mik azok 
a tényezők, amelyek az idő csapadékosra fordulá
sát elősegítik és mik azok, amelyek hátráltatják? 
Hogyan alakul ki nálunk az aszályos, száraz idő 
és mik ennek a feltételei. Milyen előjelek mutat
ják meg, hogy Magyarországon ez a két időjárási 
alaptípus átalakul és megkezdődik egy másik időjá
rási szakasz bő csapadékkal vagy szárazsággal.

Ezeknek a fontos kérdéseknek a kutatása a kö
zelmúltban indult meg az Obszervatóriumban. Az 
emeletes központi épület földszintjén folyik ez 
a munka. Végignézik az elmúlt évek anyagából Ma
gyarország csapadékos és száraz időszakait és meg
vizsgálják, hogy milyen volt akkor a légkör sok
rétű állapota a Kárpátok medencéjében és annak 
környékén.

Az obszervatórium központi épülete.

Az emeleten a fény és az elektromosság bi
rodalmába jutunk. Az első ajtón egy tábla figyel
meztet arra,hogy az ajtón belül 5ooo voltos magas- 
feszültség van, jó lesz tehát vigyázni! Lépjünk a 
gumiszőnyegre és lehetőleg ne fogjunk meg semmit. 
Ebben a szobában a légkör legfelsőbb rétegeinek 
vizsgálatát végzik.

Ezekben a rétegekben a levegőrészecskék nagy 
része elektromos állapotban van. Manapság amint 
mondani szokták: "az atomkorszak küszöbén", min
den újságolvasó tudja, hogy nagyjából mi van az 
atomban. A pozitív töltésű atommag körül keringő, 
negatív töltésű elektronok jó ismerőseink. Ha az 
atommagnak pontosan annyi pozitív töltése van, 
mint amennyi negativ töltéssel rendelkeznek az 
elektronok együttvéve, az atom elektromosan közöm
bös. Nagyrészben ilyen közömbös részecskékből áll 
a levegő a talaj közelében. Vannak azonban a le
vegőben olyan részecskék is, amelyeknek atomjaiból 
egy vagy több elektront valaminő külső hatás el
szakított. Az ilyen atom kifelé pozitiv töltést 
mutat. Az elszakított elektron hozzáosatlakozhat 
egy közömbös atomhoz s azt negativ töltésűvé te
szi. Ezek a pozitiv és negativ töltésű levegőré-
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szecskák az ionok. A talaj közelében aránylag ke
vés ion van a levegőben, de ha felfelé haladunk, 
olyan rétegeket találunk, amelyekben az ionok sü- 
rnsége aránylag nagy. Ezeket a rétegeket az abc 
különböző betűivel Jelölik. így egymás fölött ta
láljuk a D, E, P, 6 ionizált atomokból álló ré
tegeket. Ezek közül az E réteg loo km körül, az 
P réteg pedig 25o km körül állandóan megtalálható, 
de magasságuk a nap folyamán változik. Az E réteg 
nek ez a látszólagos mozgása loo-2oo km között Ját
szódik le, az P réteg pedig 2oo és 4oo km között 
ingadozik. Ezen állandó Jellegű ionrétegek alatt 
és ezek között rövidebb eletü ionrétegek alakul
nak ki.

A légkör ezen ionizált övezetét ionoszférának 
hivják. A rádióamatőrök fedezték fel azáltal, hogy 
rádióüzeneteket tudtak egymással váltani több ezer 
kilométer távolságból is. Erre a célra kénytelen- 
ségből a rövidhullámokat használták, mivel a hosz- 
szabakat^lefoglalták a nagy rádióállomások.Az volt 
a meglepő,hog^ a rádióamatőrök olyan nagy távolsá
gokat tudtak áthidalni rövidhullámú adó-vevőikkel, 
amelyek föltétlenül meghaladták az araatőrkészülé
kek kis teljesitményét, ha a rádióhullámok csak a 
talaj mentén terjedtek volna. Kiderült, hogy az U- 
zenetközvetitő rádióhullámok nem csak a talaj men- 
tén^ hanem a magasban ̂ vezető utón is eljuthatnak a 
vevőkészülékbe.A felső légkörbe Jutó, úgynevezett 
térhullámok az ionoszférában - amint képünk mutat
ja- elhajolnak eredeti irányuktól és visszafordul
nak a föld felé. Az utat a felsőbb légrétegek za

vartalanabb körülményei között teszik meg, ezért 
elég nagy energiával érkeznek a vevőállomáshoz s 
felvehetők a talajmentén terjedő, u.n. felületi 
hullámok holt övezete mögött is. A hosszú hullá
mok, amelyek a föld felszínén kisebb veszteség
gel haladnak, mint a rövidek, az ionoszférában 
nagyobb veszteséget szenvednek, tehát hátrányban 
vannak a rövidekkel szemben.Kiderült az is, hogy 
a rövidebb hullámok az ionoszf érában laposabb Ív
ben hajlanak el eredeti irányuktól, mint a hosz- 
szabbak,tehát ezeknél távolabb érik el a földet. 
Találunk olyan rövidhullámokat is, amelyek már 
áttörik az alsó ionoszféra-réteget és egy maga
sabbról térülnek vissza.

Könnyen beláthatjuk, hogy az a távolság, a- 
melyben a felsőbb légrétegeket megjárt rádió hul
lám újból eléri a talajt, és a vevőkészülékben 
felvehető, függ a hullámhossztól és az elhajli- 
tó ionoszféra-reteg magasságától.

Fontos feladat ez a meteorológus számára is. 
Sok időjárási folyamat indul el a felsőbb légré
tegekből s ezekről sokat elárul az ionoszféra. 
Nézzük meg, hogy milyen módon vesszük ezt észre.

Az obszervatórium gumiszőnyeges szobájában 
embermagasságu készülék áll. Ebben van az 5ooo 
Voltos feszültség. Ennek a berendezésnek a fel- 
használásával nagy energiájú, de igen rövid ide
ig tartó áramlökeseket küldenek egy antennán ke
resztül függőlegesen felfelé. Ez az u.n. impul

zus feljut az ionoszféra legalsó rétegéig, onnan 
visszatérői és újból a készülékbe kerül. A kibo
csátás és a visszaérkezés között a másodpercnek 
csak néhány tízezred része telt el. Ennyi idő a- 
latt a kibocsátott rádióhullám kb. 2oo km utat 
tett meg felfelé és vissza.A készülék ezt a rop
pant kicsiny időt pontosan megméri s mivel a hul
lára terjedési sebességét ismerjük,az ionoszféra
réteg magassága kiszámítható.

Ha a kibocsátott impulzus hullámhosszát rö- 
videbbre választjuk, át tudunk hatolni az alsó 
rétegen és a magasabban fekvőről kapunk vissz
hangot. így sorban kimérhetjük az egyes rétegek 
magasságát.

Ezekből a mérésekből következtetni tudunk 
az ionoszféra rétegeinek sűrűségére,hőmérséklet
változásaira, az itt fújó szelekre. Ezek az ada
tok jól felhasználhatók az időjárás hosszabb i- 
dőre szóló előrejelzéseinél is.

Lépjünk le a gumiszőnyegről és megkönnyeb
bülten tegyük be magunk mögött az 5ooo Voltos 
ajtót. Keressünk veszélytelenebb látnivalót az 
obszervatóriumban.

Az elmúlt loo évben nagyon sok obszervató
rium épült világszerte.Ezek mind a meteorológiai 
mérések központjai voltak és sok közülük az ma 
is.Vannak olyanok,amelyek csak a magaslágköri mé
résekkel foglalkoztak, mások a légköri elektro
mosságot, . ismét mások a napsugárzást mérik. Ki
sebb országokban -igy nálunk is- az obszervatóri
umi munka túlméretezése volna, ha ezen szakterü
letek mindegyikére külön obszervatóriumot építe
nek.Ezért ezek a föld fizikájával foglalkozó me
teorológiai mérések közös otthont találtak a lő
rinci obszervatóriumban.

Az első két munkaterületet már láttuk, ka
paszkodjunk most fel a harmadik munkahelyre is. 
Mialatt a csigalépcsőn szuszogva hagyjuk magunk 
alatt a köröket, emlékezzünk meg arról,.hogy ezt 
a "középkori kinzóeszközt" a világ mindén obszer
vatóriumában megtaláljuk. Általában a fiatalabb 
meteorológusok járnak rajta, de megjáratják a 
gyanútlan látogatókkal is.Az idősebbek inkább a- 
lulról nézik.Pedig az a magasság,ahová az obszer
vatóriumok csigalépcsői felvezetnek, fontos mé
rőhelye a meteorológusnak.Itt kerül sorra a leg
érzékenyebb mérőműszer, az emberi szem. Nagyon 
sok bonyolult, szellemes műszert szerkesztettek 
már meteorológiai célokra, a szemet azonban nem 
lehetett egykönnyen pótolni. A legalaposabb fel
hőmegfigyeléseket ma is szemmel végezzük, a le
vegő tisztaságát, átlátszóságát a latástávolság- 
gal fejezzük ki. Az égbolt színes változatossá
gát, az időjárás sokféle jellegzetességét java
részt a szemünkkel figyeljük meg.

A fiatal meteorológus itt ismerkedik meg a 
felhőkkel.Bemutatiák neki a szelíd gomolyfelhőket, 
a komor nimbósztratuszt,a fenyegető zivatarfelhőt. 
Itt ismer rá gyermekkorának mesebeli bárányfelhői
re, felfedezi a finom cirruszok kristályból szőtt 
fátylát, az irizáló gyöngyházfelhőket. Megismerke
dik az elmúlt korok misztikus égi jeleivel: a nap- 
gyürüvel, a melléknapokkal. Örül a ritkán láthaté 
"zöld sugár"-nak, az északi fénynek. Innen gyö
nyörködik az alkonypirban, a szivárványban és meg
fogadja, hogy nem lesz olyan nap, amikor nem jön 
fel a csigalépcsőn.

Múlnak az évek, szaporodnak a gondok és soka
sodnak azok a napok is, amikor lenn marad a ''ta
lajközeli adminisztratív légrétegekben". Mikor 
aktával a kezében elhalad a csigalépcső előtt, 
régi barátja hivogatóan kanyarog a természet meg
nyugtató szépségei felé. 0 pedig úgy érzi, hogy 
ifjúkori ideálját csalja meg a Pénzügyi és Gazda
sági Hivatallal.

Az obszervatórium csigalépcsőin át jutottunk 
el a szabad horizonthoz. A mi számunkra szimbólum 
ez, a közömbös látogatónak kinzóeszköz.
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Feljárat a terraszra.

Önérzetesen lépjünk ki a szimbólumból az 
obszervatórium terraszára. Byugat felé nagyon tá
vol a budai hegyeket látjuk, egyébként az Alföld 
sik vidéke terül el körülöttünk. A horizont va
lóban szabad, a látást sem zavarja semmi _ sem. 
Ennek ellenére egyik nap loo km-re is ellátunk, 
máskor pedig a 2oo m-re lévő erdészházat sem lát
juk. A levegő szennyezettségének a hatása ez, 
amely lehet a hozzánk érkező légtömegek magával

hozott sajátsága, de lehet helyi eredetű szennye
ződés is. A levegő tisztasága, átlátszósága ég
hajlati jellegzetessége minden tájnak. Az ipar
telepek, gyárak füstje, a nedvességtől megduzza
dó koromszemecskék, por és a talajról származó kü
lönböző anyagrészecskék átlátszatlanná teszik bi
zonyos távolságból a levegőt.

Ha ilyen szennyezett légrétegen halad át a 
napsugár, átalakul ás a szennyezett réteg alján 
gyengébben és m'sképpen süt a nap, mint a tiszta 
levegőben. Sok mindent elárul a talajra érkező 
napfény azokról a levegőrétegekről, amelyeken át
halad. A napsugárzás erősségéből és a napfény 
színösszetételéből kiszámíthatjuk a levegő vízgőz 
tartalmát, szennyezettség! fokát és következtetni 
tudunk a levegőben lebegő szennyező részecskék 
nagyságára is.

Az obszervatóriumban végzik ezeket a mérése
ket és azoknak a műszereknek összehasonlítását, 
amelyekkel Magyarországon a napsugárzást mérik. 
Ezen az utón szeretnénk megvizsgálni ipartelepe - 
ink környékén a levegő szennyezettségét, kiválasz
tani az üdülők, szanatóriumok részére alkalmas he
lyeket, megvizsgálni gyógyhelyeink sugárzási klí
máját .

A sugárzás- és fénymérések fontos, támaszai 
a növénynemesitésnek és a növénytermesztési kísér
leteknek is. Erre a célra különleges műszereket 
kell épiteni, amelyek a növényállományban elhe
lyezve azt a fényt mérik, amely a növényrészekhez 
eljut.

így kapcsolódik bele az obszervatórium mun
kája közvetve vagy közvetlenül mindennapi életünk
be, gazdasági fejlődésünkbe. Ezt akartuk bemutat
ni ezen a kis sétán.

DR. HAJÓSI FERENC 
osztályvezető-helyettes

FORROM!
Az 1955-ös év szomorú nevezetessége,hogy eb

ben az esztendőben feltűnő nagy számmal jelentkez
tek a Nyugatindiai Szigetvilág környékén a pusz
tító szélviharok, az úgynevezett hurrikánok. Ezek 
tulajdonképen csak nevükben különböznek a Kelet- 
Asziában néha szörnyű katasztrófákat előidéző táj
funoktól, vagy a Bengáli-öbölben dühöngő ciklonok
tól. A mi orkán szavunk is tulajdonképen a hurri
kán nevéből származik. Lássuk, ho~yan keletkeznek 
a hurrikánok, és miben különböznek a nálunk elő
forduló szélviharoktól!

Az Egyenlítő vidékén a levegő a magasba áram
lik. A Föld felszínén ott rendszerint szélcsend 
van. A magasba áramló levegő fent, többezer méter 
magasságban szétterül, az Északi és a Déli Sark 
felé veszi útját. Mire azonban a távolság harma
dát megtenné, a levegő egy része alászáll és a 
talaj felett visszaáramlik az Egyéni tő felé. Ezt 
az Egyenlítő felé áramló szelet pasnzátnak nevez
zük. így a levegőben egy áramrendszer alakul ki, 
miként a mellékelt rajzon látjuk, amely a Földet 
u£jy mutatja be, mintha egy földgömböt lefektet
nénk.Az Egyenlítő mentén húzódik a szélcsend öve, 
tőle északra északias, délre délies a szél, ezek 
a passzátszelek, amelyek nagy állandósággal fúj
nak az egész év folyamán,különösen a tengerek fe
lett. Csak annyi a változás az év folyamán, hogy 
amikor nálunk, az északi félgömbön nyír van, az 
egész rendszer: a szélcsendek öve, az északi és a 
déli passzátszelek területe az Északi Sark felé 
/tehát rajzunkon balfelé/ tolódik el, amikor vi

szont nálunk tél van,a déli félgömbön pedig nyár, 
az egész azőlrendszer a Déli Sark irányába /raj
zunkon jobbfalé/ mozdul el. Az elmozdulás azonban 
nem olyan nagymérvű, hogy hazánk, amely körülbe
lül feleuton van az Egyenlítő és az északi Sark 
között, nyáron bejuthatna a passzát szelek övébe.

Az Egyenlítő mintán húzódó szélcsend-öv és a 
passzátok határához közel keletkeznek a trópusi 
légörvények, a ciklonok. Ezeket úgy kell képzel
nünk, hogy a ciklon közepén igen alacsony a lég
nyomás, amely kifelé minden irányban nagyobb. 
Ezért a levegő mindenfelől a központ felé áram
lik, de nem egyenes vonalban,hanem csavarvonalhoz
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hasonlóan, mint a 2. számú rajzunk mutatja.A köz
pontban az Odaáramlóit levegő a magasba emelkedik 
és ott szétterül a ciklon szélei felé. Amint a 
rajzunkból látjuk, a központtól északra keleties 
a szélirány, nyugatra északias, délre nyugatias , 
keletre pedig delies. Ez csak az északi félgömb 
ciklonaira érvényes,a déli félgömbön éppen ellen
tétes a szél iránya,tehát felülről nézve megegye
zik az óramutató forgásának irányával. Mindkét 
félgömbön azonban körben forog a levegő, mégpedig 
annál nagyobb sebességgel, minél közelebb vagyunk 
a ciklon központjához. Ott a szél sebessége jóval 
nagyobb, mint a mi szélviharaink alkalmával szo
kott lenni.Másodpercenként 5° méternél is nagyobb 
lehet, tehát kétszer háromszor akkora, mint a 
gyorsvonaté. Az ilyen szörnyű szélviharban még a 
legerősebb épületek is meginognak. Mivel pedig a 
forró égöv házai többnyire könnyű épitésü fa- vagy 
bambuszépületek, egész falvak, vagy városok sem
misülnek meg. ' Az 1882. évi manilai tájfun alkal
mával a meteorológiai obszervatórium szélmüszere 
54 ra másodpercenkénti sebességig végezte a fel
jegyzéseket, ekkor azonban a vihar egy 2oo m tá
volságban lévő pálmafát tövestől ki tépett,feldob
ta az obszervatórium több mint 3o m magas tornyá
ra és tönkretette a szélsebességiró szerkezetét. 
193o-ban egy hurrikán San Domingo városában egy 
vasból épült hatalmas hidat tört ketté.

A ciklonok belsejében a heves felfelé áramlás 
következtében sürü felhőzet borítja az eget és zu
hog az eső. Ez még növeli a pusztitást. Csak a 
legközepe, amelyet az angolok a vihar szemének 
neveznek,kivétel, itt nem esik az eső, sőt gyak
ran a Nap is áttör a felhők között. A vihar sze
mét a legtöbb ciklon közepén meglehet találni, 
keletkezésének okát teljesen kielégítő módon szói
ban még nem sikerült megmagyarázni.

A ciklonok rendszerint nem maradnak egy he
lyen, hanem tovahaladnak, többnyire mérsékelt se
bességgel. Rendszerint először nyugat felé vonul
nak, majd az északi félgömbön észak, a délin dél 
felé fordulnak,és Útjukat később északkeleti, il
letve délkeleti irányban folytatják. Veuinak meg
szokott útvonalaik, így többnyire előre meg lehet 
mondani, merre fog haladni az orkán. Ez az elle
ne való védekezés szempontjából óriási jelentősé
gű. Ahol a vihar szeme végigvonul, a Ciklon előtt 
először a légnyomás süllyedését észlelik, a szél 
megélénkül,az égboltót sürü fellegek borítják be. 
Majd a szél irtózatos erősségű lesz, szakad az 
esoV A vihar szemében hirtelen eláll az eső, ki
derül, kisüt a Nap,de egy félóra múlva ismét tom
bol az otkán.csak most a szél az ellenkező irány
ból fuj,_ s még azt is elpusztíthatja, amit a cik
lon első oldala épenhagyott .Néhány óra múlva csök
ken a vihar ereje, az eső is megszűnik, s az em
berek előjöhetnek, hogy hozzákezdjenek a romok 
eltakarításához, a sebesültek ápolásához, a ha
lottak eltemetéséhez.

Különösen nagy a veszély a tengereken és a 
partvidékeken. A hajósok régen a légnyomás sülye- 
déaéből., a felhők alakjából értesültek a ciklon 
közeledéséről, a szél irányából következtettek 
arra, hogyan kerülhetik el a vihar szemét, mert

ennek a környezetében a legerősebb a szél. Nagy 
baj volt, ha rosszul számítottak és nem sikerült 
eltávozni a ciklon belsejéből. A vihar elsodorta 
a hajót tervezett irányából, a szél eltépte a 
vi'torlákat, összetörte az árbocokat. Még több 
bajt okoztak az óriási hullámok. Különösen azok
nak a vitorláshajóknak volt reménytelen a helyze
te, amelyek a ciklon szemébe jutottak. A viharnak 
ezen a részén a legerősebbek a hullámok. A ciklon 
többi részén a szél irányából érkeznek, s igy 
számítani lehet rájuk, itt szélcsend van, s az 
óriási hullámok szabálytalanul minden irányból 
kavaroghatnak. Mivel pedig a szél nem fuj, a vi
torlásokat nem lehetett irányítani, azok a habok 
játékszerévé váltak, s csak a véletlen szerencse 
menthette meg utasait a hajótöréstől.

Amikor a ciklon eléri •- a partvidéket, még 
több kórt tehet, hiszen a tengeren csak itt-ott 
talál egy hajót, a tengerpartokon azonban még a 
forró övön is többnyire sürü a lakosság. A forró 
égövön kevés a vastag, masszív falakból épült 
koépület, a bennszülöttek pálmalevelekkel, sással 
fedett házai könnyen áldozataivá válnak a vihar
nak, s maguk alá. temetik lakóikat is. A lapos 
partokra a ciklon ereje a vizet is kihajtja, s 
ha ugyanekkor a tengernek dagálya is van, rémes 
katasztrófa következhet be. 1876. október 31- 
ről november 1-re hajló éjszaka a ciklon által 
a partra lökött hullám, amelyet még a dagály is 
megnövelt, az ihdiai Vizagapatam környékén loo 
ezer embert sodort magával a hullámsirba, másik 
loo ezer pedig a pusztulás után bekövetkezett 
éhínség és kolerajárvány áldozata lett. Ugyan
csak Indiában, a Ganges torkolatvidékén 1737. 
október 7-én a vihar folyamán keletkezett hull ám 
állítólag 3oo ezer ember pusztulását okozta. 
Az Egyesült Államok gazdag tőkéseinek fürdőhelyét 
Miamit 1926. őszén pusztította el egy hurrikán, 
a texasi partvidék fontos kikötővárosa Galveston 
pedig 19oo-ban és 1917-ben esett az orkán áldo
zatául. Különösen veszélyes helyzetben vannak 
az óceániai alacsony korallsa-igetek közül azok 
amelyek a ciklonok útjába esnek. A szörnyü^szél- 
viharhoz hozzájárul a tenger árja, amely elől nem 
lehet magaslatokra menekülni, és az egész lakos
ságot elpusztíthatja, legfeljebb néhanyan élik 
túl a veszedelmet, akik olyan fák tetejére mene
kültek, amelyet nem sodort magával a szél, vagy a 
víz ereje.

A szárazföldre érve a hurrikán folytatja 
gyilkos útját.A velejáró felhőszakadások árvízka
tasztrófákat idézhetnek elő. Azonban az egyenet
len felszínen fellépő súrlódás következtében a 
szél ereje gyengül és aránylag nem túlságosan 
magas hegységek felett már meg is semmisülhet a 
ciklon. Más hurrikánok a tengerek felett a mér
sékelt égövön folytatják útjukat, megszelídülve, 
mint esőt hozó mérsékeltövi ciklonok.

A trópusi ciklonok télen hiányoznak. Tavasz 
végefelé jelentkeznek az elsők, legnagyobb számu
kat nyár végén, ősz elején érik el, az északi 
félgömbön augusztustól októberig.A déli félgömbön 
ellenben januártól márciusig a leggyakoribbak, mert 
ott akkor végződik a nyár.ügy látszik ebből, hogy 
a ciklon keletkezésére akkor a legkedvezőbbek a 
körülmények, amikor a szélcsendek öve a legmesz- 
szebb távozik az Egyenlítőtől, azaz a nyár végén. 
Az Egyenlítőtől 2o-3o fok távolságban keletkez
nek a kontinensek keleti oldalain. Ilyen tájak 
a Nyugatindiai szigetvilág, Délkelet-Ázsia és a 
Ben^áli-öböl említett vidékein kivül az Indiai
óceán déli része Mauritius sziget környékén, to
vábbá az Ausztráliától keletre fekvő szigetvilág 
egyes részei. Megmagyarázhatatlan, hogy miért 
hiányoznak Dél-Amerika keleti partjain. A ciklo
nok által leginkább veszélyzetetett területeket 
mutatja a 3. számú térképünk. Másutt ritkán, vagy 
egyáltalán üem fordulnak elő.

A ciklonok gyakorisága különböző.A Délkelet
ázsiai tájfunok évi száma átlagosan 2o. Jóval 
ritkábbak a nyugatindiai hurrikánok, amelyekből 
évente átlag csak 5 jelentkezik, mig a Bengáli- 
öbölben csupán 2 szokott előfordulni.

Az 1955. évben szokatlanul sok, 11 hurrikán 
jelentkezett a nyugatindiai térségben. Mivel né
ha a hurrikánok gyors egymásutánban jelentkeznek.
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nehogy összetévesszék ókét, újabban nevekkel, 
mégpedig különös módon női nevekkel látják el 
őket, így pl, 1955. augusztus 12-e körül az 
Egyesült Államok délkeleti részén, főleg î szak- 
Carolina államban a "Connie" nevű hurrikán nagy 
pusztításokat okozott. De már augusztus 11-én 
egy újabb hurrikán, a Diana tűnt fel Puerto 
Ricotól északra. Ez ekkor még gyengébbnek lát
szott és óránként "csupán" 8o-97 km-es szélerős
séget jelentettek. Az orkán a Hatteras fok felé 
vette az útját. Esen a tájon néhány nappal a 
"Connie” pusztításai után ismét szükségállapotot 
kellett elrendelni, s vihar ismét megkezdte pusz
tító munkáját.

t#
Az igazi katasztrófát azonban nem isahurri- 

kánban dühöngő szélvihar’ okozta- bár ennek is a 
sebességét óránként 18o km-re becsülték- hanem 
a felhőszakadás, amely a.ciklon örvénylő mozgása 
következtében keletkezett. Augusztus 17-én és 
18-án az Egyesült Államok északkeleti részén 
hatalmas esőzések voltak, a pennsylvaniai í/orces- 
ter városban 24 óra alatt 22o mm csapadék hullott. 
Ezért a folyók sokfelé kiléptek medrükből és 
nagy területeket árasztottak el. Különösen súlyos 
volt a helyzet a Connecticut államban fekvő 
több, mint loo ezer lakosú Waterbury városban, 
amelyet a Naugatuck folyó öntött el, több mint 
egy emelet magasságban. A lakosok a háztetőkre 
menekültek, és repülőgépekről kellett őket el
látni élelemmel,gyógyszerekkel, sőt még világító- 
eszközökkel is, mert az árviz a városba vezető 
áramvezetéteket is tönkretette. Még veszedelme
sebb volt a helyzet az ugyancsak Connecticut ál
lamhoz tartozó Putnamban. Itt egy nagy magnézium
gyárban tűz támadt, valószinüleg az árviz követ
keztében keletkezett rövidzárlat miatt, majd rob
banás következett be.Égő magnéziummal teli hordók 
úsztak végig folytonos robbanások közben a város
nak a gyárral szomszédos utcáin, mig a lakosok a 
házak tetején remegve várták, hogy a viz, vagy a 
tűz végez velük.

Az áradás főleg Pennsylvania, New-York, Con
necticut, Massachusetts és Rhode Island államok
ban pusztított, tehát az UNIÓ legsűrűbben lakott 
tájai estek áldozatául.Egy amerikai tábornok sze
rint, aki végigrepült a pusztulás színhelye fölött 
egy atombombázás sem okozhatott volna nagyobb ká
rokat. Az okozott kárt több milliárd dollárra be
csülték.

A Diana hurrikán légörvénye északkelet felé 
folytatta útját, augusztus 24-én Island északnyu
gati partjaihoz ért.

Augusztus utolsó napjaiban egy újabb hurrikán 
/Edit/ fenyegette az USA keleti partjait, de a 
szárazföldet nem érte el, s igy nem okozott olyan 
károkat mint elődje.

Szeptemberben Mexikót látogatták meg többször 
a ciklonok. A Gladys nevű hurrikán a fővárosban 
Mexicóban okozott súlyos károkat.Ez a város ugya
nis egy lefolyástalan fennsik legmélyebb részén 
helyezkedik el, s igy az orkán által okozott fel

hőszakadás vize elárasztotta a város egy részét és 
környékét. Még súlyosabb katasztrófát idézett elő 
a Hilda hurrikán, amely Tampico, Mexikó kőolajter
melő ̂ vidékének központja felett vonult keresztül, 
s először a városban okozott súlyos károkat, majd 
az esőzés következtében megáradt Panuco folyó ön
tötte el a környéket. A halottak száma itt is meg
haladta a 2oo-at. Majdnem egyidejűleg egy másik 
hurrikán, az Ioné ismét az Egyesült Államok atlan
ti partvidékét pusztította, még a világ legnagyobb 
hajóját, a Queen Maryt is arra kényszeritette, 
hogy utjából kitérjen. Szeptember 23-án a Janet 
hurrikán Barbados szigetén okozott óriási károkat, 
majd Mexikó felé vette irányát, el is érte a nart- 
vidéket, de a mexikói magasfőidet keletről határo
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ló Sierra Madre hegység útját állta, a a.hurrikán 
feloszlott.

Ezeknek a nagy pusztító hurrikánoknak útját 
mutatja a 4. számú térképvázlatunk.

A trópusi ciklonok kétségtelenül a legnagyobb 
pusztitóerók közé tartoznak a Földön. Felmerül a 
kérdés, nem védekezhetünk-e valamilyen módon elle
nük.

Eéhány évszázaddal ezelőtt az ember tehetet
len volt a ciklonokkal szemben. A tengeri hajók 
kicsinyek voltak, nem tudtak ellentállni a szel
nek és a hullámoknak, s a véletlen döntötte el, 
hogy megmenekülnek-e utasaik, a hajótöréstől. 
A partvidéken váratlanul tört rá a lakosságra a- 
melynek kunyhói kevés védelmet nyújtottak a szél
vihar erejével szemben.

Idővel a hajósok mégis kezdték kiismerni a 
ciklonok tulajdonságait. A hajón barométert is 
vittek magukkal, s a légnyomás viselkedéséből, a 
felhők alakjából következtettek a veszedelem kö
zeledésére, és hajójukat - úgy irányították, hogy 
elkerüljék a vitftr szemét. Persze néha tévedhettek 
is. Igazában a drótnélküli táviró adott lehető
séget arra, hogy a ciklonok, helyzetéről' kellő 
időben értesüléseket lehessen kapni, s a veszé
lyeztetett lakosság felkészülhessen a védekezés
re, a tengeren levő hajók pedig kikerülhessék a 
Ciklont. Kint említettük a texasi Galvestont 19oo-

ban és 1917-ben érte egy-egy ciklon. Mig az előbbi 
számos áldozatot követelt, a második esetben em
beréletben csak kevés kár esett. Pedig akkor még 
nem volt rádió. Ha már ennek révén az elhagyatot- 
tabb helyek lakói is előkészülhetnek a veszedelem
re, s ez már maga is csökkenti . a károkat. 1 9 5 5. 
október elején egy tájfun vonult el Tokyo és 
Yokohama felett, s bár a szélvihar a világ egyik 
legsűrűbben lakott vidékét érte, az áldozatok 
száma mindössze 4 volt. Igaz, hogy a két nagyvá
ros utcái a vihar idejére kihaltak, mert az ide
jében értesített lakosság biztos helyen várta meg 
a veszedelem elmúltát.

Persze ez még csak félmegoldás.Tudomást szer
zünk a veszedelemről, s felkészülünk rá. Akkor 
lesz igazán eredményes a védekezés, ha meg tudjuk 
majd akadályozni a ciklon keletkezését, vagy a már 
kialakult orkánt el tudjuk oszlatni. Ehhez irtóza
tos nagy energiára lenne szükség. Napjainkig semmi 
kilátás nem volt arra, hogy ilyennel rendelkezhes
sünk. Az atomban rejiő energia felhasználása re
ményt nyújt arra, hogy az ember idővel majd szem
beszállhat a ciklonokkal és alkotásait megvédheti 
tőlük. Az 1955-év nagy hurrikánjai alkalmával ko
moly nyilatkozatok is hangzottak el ebben a tárgy
ban. Bár ma még messze vagyunk a megoldástól, de 
ha az ember az atomerőt nem a rombolás, hanem az 
épités szolgálatába állítja, a trópusi ciklonok 
elleni védekezés kérdését is sikerrel megtudja 
oldani, S hisszük, hogy ez az idő nem várat már 
sokáig magára.

SZILÁGYI TIBOR
osztályvezető-helyettes

Téli és télvégi id ő já rá s i károk

Kellemes,szép látvány, meleg szoba ablakából 
figyelni a havazást. A szürke felhőkből lehulló 
kisebb-nagyobb hópelyhek rövid idő alatt megvál
toztatják a határ képét, őrömet okoz sok esetben 
a havazás. Úgy hozzátartozik a télhez, mint a 
nyárhoz a napsütéses, meleg idő. Hó nélkül nem is 
igazi a tél.A vidáman szánkázó, hógolyőzó gyerek
sereg jókedvű, hangos kacagása még szebbé, még 
barátságosabbá varázsolja a telet. A hótakaró a- 
zonban nemcsak a nagy hocsaták apró hőseinek okoz 
örömet. A gazdák is örülnek a havazásnak és a hó- 
takarőnak. Hogyne örülnének, amikor a hő, elolva
dása után növeli a talaj nedveeségkészletét, s a 
következő tavaszi, nyári időszakban ez a nedves
ségkészlet nélkülözhetetlen a növények számára. 
De azért is hasznos még a hótakaró, mert védi az 
ősszel elvétett növényeket a tél kemény hidege el- 
len.Vagyis a kifagyás ellen jó védelmet biztosit. 
De hogyan, kérdezhetné valaki. Hiszen a hótakaró 
hideg, sőt fagypont alatti hőmérsékletű; egyéb—  
ként elolvadna. Hát valóban, a hótakaró hőmérsék
lete fagypont alatti.Azonban vegyük csak szemügy
re ezt a hótakardt. Még szabadszemmel is jól lát
hatjuk, hogy a hó finom pelyhekből áll.Már az el
nevezése is utal arra, hogy valami nagyon finom 
alakú tárggyal állunk szemben. Hópehely, hópihe 
elnevezéssel jelöljük ezeket a sok ezer méter ma
gasságban képződött és onnan lehullott jégkris
tályokat .

Ha nagyitóval megnézünk egy ilyen hópelyhet, 
azt fogjuk látni, hogy 3, 6, vagy 12 ágú hókris
tályok alkotják az esetleg alaktalan hópelyhet. 
Tehát nem tömör tömeg a hópehely, mint amilyen 
1. az esőcsepp, vagy a jégszem. Éppen ezért le
st a gyerekek legnagyobb örömére hógolyóvá ösz- 

ezehyöBtol.De ha nem tömör a hópehely, akkor szük
ségképpen sok levegő fér el a hópelyhet alkotó 
hókristályok között. Ebből azután egyenesen követ
kezik. hogy a hőtakaróban is sok levegő van. Er
ről is meggyőződhetünk olyankor, amikor havon 
járunk, tabunk nyomán összetömődik, besüpped a
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hóréteg. A hótakaró tehát hópeiyhekből és leve
gőből áll. A levegőről viszont tudjuk, hogy jó 
hőszigetelő. A levegnek ezt a tulajdonságát mi 
is fölhasználjuk számtalanszor,mindennapi életünk
ben. Amikor pl. betakarózunk a dunnával, tulaj
donképpen mit csinálunk? Magunkra teszünk egy vé
dőréteget, amelyben igen sok apró tollpehely és 
levegő van. Betakarózáskor a dunnát hidegnek 
érezzük. Valóban, hideg is az. Mi melegítjük föl 
testünk melegével, s ezt a meleget nem engedi el
távozni a tollpelyhek közötti levegő. Nos, hason
ló a helyzet a növények téli dunnájával, a hóta
karóval is. Igaz ugyan, hogy itt nem a növények 
által termelt hő eltávozását akadályozza megahó- 
takarő, hanem a külső hideg behatolását. Ennek i- 
gazolására nézzünk meg néhány pontos mérési ered
ményt.

Az emlékezetes 1954-es hideg január hónapban 
Mátraszentlászlón, a Fagykisérleti Állomás tele
pén, január 27-én a hőmérőházban elhelyezettmini- 
mumhőraérő -2o.7 fokot mért. A 16 cm vastag hó
takaró felett 5 cm magasságban elhelyezett mini
mumhőmérő -27.5 fokos értéket mutatott.Ugyanakkor 
a 16 om vastagságú hótakaró alatt,a talaj felszí
nén a lehűlés csupán -4.6 és -8.5 fok között volt. 
A már említett helyen és időben 5ó cm vastagságú 
hótakaró alatt is végeztünk méréseket. Az itteni 
eredmények szerint, a hótakaró alján,a talaj fel
színén ugyanezen a napon a lehűlés csupán -2,1 és 
-2,5 fok között volt.

Hasonló méréseket Budapesten is végeztünk a 
Meteorológiai Intézet müszerkertjében. Itt 1954. 
január 2S-án volt a leghidegebb. 2 m magasságban 
a levegő hőmérséklete -18.5 fok volt. A 8 cm vas
tag hóréteg felett 5 cm magasságban elhelyezett 
minimumhőmérő -2o.5 fok legalacsonyabb értéket 
mért. Ugyanakkor a 8 cm vastag hőréteg alatt, a 
talaj felszínén a hőmérséklet -2.7 és -5.4 fok 
között ingadozott. Ugyanezen a napon és helyen 
21 om vastag hóréteg alatt, a talaj felszínén-3.9



és -4.2 fok közötti volt a hőmérséklet.
Ezekből a példákból jól láthatjuk,hogy a hó

takarónak milyen nagy jelentősége van a növények 
védelme szempontjából. Hazai nemesitésü őszi ka
lászosaink jól bírják a hótakaró.nélküli u.n. szá
raz hideget. A -lo, -15 fokos fagyokat, ha nem 
tartanak hosszabb ideig, az ősziek még károsodás 
nélkül elviselik. Amint azonban ennél alacsonyabb 
a hőmérséklet, a kifagyás néven ismert időjárási 
kár súlyos károkat okozhat. Még az a szerencse, 
hogy igazán hideg idő olyankor szokott jelentkez
ni, amikor hótakaró boritja a talajt. Ennek pe
dig az a magyarázata,hogy a fehér hofelszin nagy
mértékű hőkisugárzásra képes, különösen szélcsen
des, derült éjszakákon.

Hótakaró nélküli hideg teleken a kifagyáson 
kivül még egy másik, a kifagyáshoz hasonló károso
dás is érheti növényeinket. Ez pedig a szomjanha- 
lás. Ezzel a jelenséggel akkor találkozunk, ami
kor hótakaró nélküli hideg téli időszakban a ta
laj mélyen átfagy. A fagyott talajból a növény 
nem tud táplálékot fölvenni,tehát viz és tápanyag 
hiányában elpusztul. Ha a talajfagy nem hatol o- 
lyan mélyre,mint amilyen mélyen a növény gyökerei 
vannak, a szomjanhalás okozta kár jóval kisebb 
lesz. Fokozódik viszont a kár szeles időben és 
olyankor, amikor páratartalomban szegény levegő 
van felettünk. Ilyenkor a növény sok viz elpáro- 
logtatására kényszerül s a vizutánpótlás hiányá
ban a növény kiszárad, elpusztul.

Meg kell azonban emlékeznünk a hótakaró hát
rányos tulajdonságairól is, mert hiszen káros is 
lehet a hótakaró bizonyos esetekben.

A hosszú ideig tartó, vastag hótakaró alatt 
a kipállás és megfulladás veszélye fenyegeti növé
nyeinket. Kipállás olyankor szokott jelentkezni, 
amikor nem fagyott talajra vastag hótakaró hull. 
Ilyenkor a növény életműködése még élénk. Mivel 
azonban fény nem jut a növényhez, az asszimiláció 
folyamata egyre csökken,majd teljesen meg is szű
nik, s a növény elpusztul. A kipállás veszélye a 
télvégi időszakban is szokott jelentkezni, amikor 
a hótakaró alatt a talaj felszine felenged s a nö
vény életműködése megélénkül. Fagyott talajon is 
jelentkezhet a kipállás, ha a talajt hosszú időn 
keresztül vastag hótakaró boritja.

Egy másik, téli időjárási kár a megfulladás. 
Ezzel a veszéllyel akkor számolhatunk,amikor nap
pali olvadást éjszakai fagy követ.Ennek következ
tében a hótakaro eljegesedik.A hótakaró felszinén 
képződött Jégréteg elzárja a növényeket a levegő
től és oxigén hiányában a növény megfullad. Ez el
len a kár ellen tudunk védekezni,a képződött jég
réteg megtörésével.

Az említett károk ellenére a hótakarót mégis 
meg kell becsülnünk, sőt meg is kell védenünk. A 
hótakarónak ugyanis két ellensége van. Az egyik a 
meleg, a másik - s ez a veszedelmesebb - a szél.
A hőmérséklet változását nincs módunkban befolyá
solni .A váltakozó olvadás-fagyáé hatását azonban, 
mint már láttuk, bizonyos mértékig befolyásolhat
juk, helyesebben az esetleg fellépő kárt megelőz- 
hetjük.A szél viszont sokkal rakoncátlanabb gyer
meke az időjárásnak. Sok esetben súlyos károkat 
okoz. Azonban a szeszélyes, vad széljárás, és en
nek káros hatása ellen is tudunk és kell is véde
kezni .

Télen a szél káros hatása hófúvásokban nyil
vánul meg.Ez a kártétel nemcsak azért érdemel em
lítést,mert forgalmi akadályokat okoz. A közleke
dést csökkentő, vagy megbénító hatásán kivül sú
lyos károkat okozhat a mezőgazdaságban. A finom 
szerkezetű hótakarót a szél könnyű játékszerként 
viszi egyik helyről a másikra. Ha a szél az őszi 
vetésekről elhordja a hótakarót, a gyenge kis nö
vények védelem nélkül maradnak.Hiába van a határ
ban egyes helyeken esetleg vastag hótakaró, csu
pasz földön lévő növények egy-két hideg napon kö
nyörtelenül elpusztulnak,kifagynak.Ez a károsodás 
azonban még nem minden. Ahonnan a szél elfujta a 
hótakarót,ott nyilván nem olvad az el.A talajned
vességkészletét tehát egyáltalán nem gyarapítja.
A kár olyankor fog szemraellátható formában jelen- 
kezni,amikor a növénynek sok vízre lenne szüksége,

tavasz végén, nyár elején. Máshol viszont, ahol a 
szél nagy hótömegeket halmoz össze, szintén károk 
keletkeznek. Itt sokáig megmarad a hó. Késlelteti 
a tavaszi munkák kezdését. Ezenkívül eróziós ká
rok is keletkezhetnek,mert hirtelen olvadás esetén 
a nagytömegű hóié nem képes a talajba szivárogni, ha
nem elfolyik az alacsonyabb szintek felé.Az elfo
lyó víztömeg magával sodorja a talaj felső, érté
kes rétegét is. Ez a jelenség gyakran belvizek, 
árvizek formájában még súlyosabbá teszi a helyze
tet.

Világosan következik tehát ebből,hogy a szél 
káros hatasa ellen védekezni kell,s ha felkészül
ten várjuk a szél káros, pusztító hatását, sok 
százezrekben kifejezhető kárnak elejét vesszük. 
Mi tehát a teendő? Útját kell állni a szélnek. 
Meg kell akadályozni a hótakaró vándorlását. Ezt 
többféleképpen érhetjük el. Az egyik mód, a költ
ségesebb, de biztosabb, abban nyilvánul meg, hogy 
hófogó pajzsokat állítunk fel a határban,mégpedig 
az uralkodó szél irányára merőlegesen. Ezek a hó
fogó pajzsok házilag is elkészíthetők. Lécekből, 
gályákból,nádból, kukorica, vagy napraforgó szár
izékből 1 -2 m magas, 2 -3 méter hosszú keritésda- 
rabokat, helyesebben hófogó pajzsokat készítünk. 
Ezeket a pajzsokat a megvédendő területen,az ural
kodó szél irányára merőlegesen több,egymástól 2o- 
3o_méter távolságra lévő sorokban felállítjuk. 
/ Á b r a  !/ Hogy ne használjunk föl sok anyagot 
a pajzsokat a sorokban kötésben, sakktáblaszerüen 
állítjuk föl. Az igy felállított hófogó pajzsok 
útját állják a szélnek, megfogják a hótakarót.

Természetesen nincs mindenütt mód és alkalom 
az ilyen pajzsok elkészítésére. Viszont a hóvéde
lemről itt is gondoskodni kell. Jó szolgálatot 
tesz, ha ridzserrel, vagy hengerrel, ezek hiányá
ban akár még szánnal is megjáratjuk a védendő te
rületet /a ridzserrel, hengerrel történő megjára- 
tást az őszi vetések fölött mellőzni kell a fagy
károk miatt./ Ezek nyomán a hótakaró öeszetömcdlk 
s a szél már nem tudja egykönnyen elhordani a ha
vat.Olvadáskor tehát a hóié helyben fog a talajba 
szivárogni, a hóolvadás menete is megfelelő lesz, 
az olvadás kezdete és vége között nem lesz nagy 
különbség, ami a tavaszi munkák kezdése szempont
jából kedvező. De ami a legfontosabb, a hóié a 
feltalajjal együtt helyben marad, nem kél vándor
útra.

Ha ezeket az óvintézkedéseket még fáradságos 
munka árán is végrehajtjuk, munkánk eredménye a 
terméshozam mennyiségi és minőségi emelkedésében 
fogja mutatni hatásos eredményét.

A hótakaró olvadása után,tavasz kezdetén,mi
kor az egyre melegedő nappalok hatására a növény 
élénkíti életműködését - szokott fellépni még 
egy időjárási kár, a felfagyás. A nappali meleg 
órák után éjszaka fagypontig, vagy az alá süly- 
lyed a hőmérséklet különösen a talaj mentén. Ez 
még nem lenne nagy baj. Hiszen a növények eléggé 
edzettek, még ellenállnak a hőmérséklet szeszé
lyes változásainak. A fagy nem is közvetlenül tá
mad a növényre, hanem közvetve,a talaj közvetíté
sével. Ilyenkor a talaj felszine sok nedvességet,
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vizet tartalmaz. A nappali olvadás és az . zakai 
fagyás hatására a talajban lévő viz halmazálla
pota megváltozik. Nappal vizzé olvad, éjjel jég
gé fagy. A viz raegfagyása viszont térfogatnöveke
déssel jár. A megfagyott viz térfogata mintegy 
9/lo résszel nagyobbodik. Itt kell tehát keres
nünk a baj lényegét. A térfogatnagyobbodás ha
tására a talajfelszín megmozdul. Természetesen 
csak fölfelé történhet ez a mozgás, amely eseten
ként a lo mm-t is elérheti. A talajfelszin-moz- 
gáenak - harmonikázásnak - következtében a növény 
gyökerei nagy erőpróbának vannak kitéve. Vagy el
szakad a gyökér,vagy nem. Ha elég rugalmas a gyö
kér, képes együtt mozogni a talaj felszínével. 
De ha nem, akkor elszakad. Ezt a kártételt felfa-

SZAKÁCS GYÖRGYRE 
tudományos munkatárs

gyá3 néven ismerjük. Hengerezéssel lehet ellene 
védekezni,A henger visszanyomja a növényt a föld
be, 3 ha a növény erőteljes, életképes, uj gyöke
rek nevelésével megmenti az életét.

A felfagyás következtében olykor a növény ki 
is emelődik a talaj felszínére gyökerestől együtt. 
A szári tó szelek, tápanyaghiány következtében a 
növény ilyenkor elpusztul.

Látjuk, hogy télen és tél végén az időjárási 
károk súlyosan veszélyeztetik növényeinket,de meg
felelő eljárással meg is akadályozhatjuk a súlyo
sabb pusztításokat.

r /  y  r
MENNYDÖRGÉS, VILLÁM LÁS -  TÉLÉN

Nézzünk végig néhány több évtizedes csapadék
megfigyelési sorozatot abból a szempontból, hogy 
hány zivatar van az egyes hónapokban. Azt tapasz
taljuk, hogy december-, január-, februárban, tehát 
télen, igen ritkán, átlagosan 10 évenként fordul 
elő egyszer-egyszer. A többi hónapokban gyakrabban 
májustól szeptemberig 6-8 zivatart is észlelnek 
egy-egy hónapban átlagosan.

Azok az emberek, akik nem foglalkoznak köze
lebbről,vagy részletesen időjárásmegfigyelésekkel, 
azt kérdezik: Egyáltalán lehetséges-e télen ziva
tar s nem téves megfigyelés az az egy - két eset? 
A mi éghajlati viszonyaink között létrejöhet-e i- 
lyen s ha igen, akkor milyen feltételek rjellett?

Még mielőtt felelnénk ezekre a kérdésekre és 
belemerülnénk a téli zivatarok feltételeinek és le
hetőségeinek tárgyalásába, talán vizsgáljuk meg e- 
lőször azt, hogy mit nevezünk mi zivatarnak.

Ragyogó nyári napsütésben egyszerre távoli mo
rajlást hallunk. Körülnézünk s az égbolton szür- 
késfehér gomolygó felhőtornyokat látunk, melyek 
peroről-perore sokasodnak és magasodnak. Egy-ket
tőre elborul az egész látóhatár, hirtelen besöté
tedik. Még ijesztőbb a látvány, araikor egy-egy pil
lanatra éles fény világítja meg a sötét felhőket s 
a hangos dörrenések félreérthetetlenül tudatják 
velünk, hogy nyakunkon a nyári zápor s amilyen fe
nyegető az égbolt, talán még jégesőben is lesz ré
szünk. Ilyen élménye azt hiszem már mindannyiunk
nak volt, nem is egyszer, mert nyáron bizony gyak
ran előfordul az ilyesmi.

A tornyos gomolyfelhő, /cumulonimbus/ vagyis 
zivatarfelhő megjelenése esetén bármelyik percben 
elcsattanhat egy villám. Ugyanis az ilyen felhők
ben rendkivül gyors emelkedő mozgás és igen heves 
csapadékképződési folyamat van, mely a felhők egy- 
egy részét pozitív, vagy negatív töltésűvé teszi. 
Ha azután ezek az elektromos feszültségkülönbségek 
- amelyek igy létrejönnek a különböző töltésű fel
hők, a felhők és a föld, vagy azon lévő tárgyak 
közt - egy bizonyos nagyságot meghaladnak, hatal
mas villamos szikrakisüléssel kiegyenlítődnek. A 
másodperc néhány század része alatt erős áram fo
lyik többször ide-oda igen keskeny, esetleg több 
kilométer hosszú légcsatornán, mely izzóvá válik 
s igy látjuk a villám útját, fényét.

A mennydörgés ennek a villámcsatornának hir
telen tágulásából, azután összecsapódásából kelet
kezik. Ezért nem lehet dörgés villám nélkül és ha 
csak a dörgést halljuk 3 a villámot nem láttuk, ez 
már zivatart jelent, mert vagy két felhő között, 
vagy a hátunk mögött csapott le, de valahol bizto
san. Ellenben ha villámlást láttunk, de mennydör-fést nem hallottunk, akkor távoli zivatar fényét 
szleltük. Ilyent általiban nyári estéken és éjje

leken tapasztalhatunk.
Régebben a zivatar hivatalos meghatározása 

igy hangzott: a zivatar olyan légköri folyamat, a- 
mely villámlással és mennydörgéssel jár. A legú
jabb fogalmazás szerint zivatarnak nevezzük az o

lyan csapadékképződési folyamatot.^ amely villámki- 
sülésekkel jár. Az uj meghatározás nem említi kü
lön a mennydörgést, hiszen az a villámoknak kisé- 
rőtüneménye, nem más mint a villámki3Üléshez tar
tozó hangjelenség. Másik változás az előző megha
tározáshoz képest még az, hogy a csapadékképződést 
is emliti. Ugyanis ma már bizonyosan tudjuk, hogy 
a zivatar, vagyis a villámok keletkezéséhez igen 
nagy hevességű csapadékképződés kell. Látszólag 
ellentmond ennek az a tény, hogy gyakran észlelünk 
zivatart, tehát villámlást és dörgést olyankor is, 
mikor egy csepp eső sem esik.Magyarázata ennek az, 
hogy a felhőkben képződött csapadék elp'árolgott 
leesés közben és ezért nem jutott belőle semmi sem 
a talajra. Nyári nagy melegben ez bizony nem rit
kaság.

Ha a talaj igen átmelegedett az erős napsütés 
tői, a felette lévő levegő is felmelegszik, köny- 
nyebb lesz környezeténél és felemelkedik. A helyé
be került hidegebb légrétegek ismét felmelegednek 
s elindul a felhőképződés! folyamat. A magasban a- 
lacsonyabb hőmérsékletre került levegő lehűlve nem 
képes már páráját magában tartani. A pára kicsapó
dik s megjelennek az égen az első felhők. Ha ez a 
folyamat igy folytatódik tovább gyorsan, akkor a 
heves emelkedő légmozgás zivatarfelhőt hoz' létre. 
Az igy keletkezett zivatart hőzivatarnak nevezzük. 
Ilyen zivatarok vannak naponta az egyenlítő vidé - 
kén, de nyáron nálunk is előfordulhatnak.

A zivataroknak másik fajtája a frontzivatar. 
Ez akkor jön létre, ha egy meleg légtömeget nála 
sokkal hidegebb előnyomuló levegő kiszorítja he
lyéből, vagyis felemeli.’ Frontnak^nevezik a két 
légtömeg határát, ahol a felhőképződési folyamat 
lejátszódik. Ezt másképen még hideg légbetörési 
frontnak is hívják. A mi hazánkban túlnyomórészt 
igy jönnek létre zivatarok.

Ezeknek előrebocsájtása után már meg tudunk 
felelni arra a felvetett kérdésre, hogy lehet-e 
télen zivatar a mi éghajlati viszonyaink között.
A válasz: igen, létrejöhet, mégpedig nagyon fej
lett hideg-betörési front kialakulásakor. Télen 
nagy hőmérsékletkülönbség ritkán fordul elő lég
tömegek közt, ezért nem gyakori a téli zivatar 
sem nálunk. De ha az országban télen igen enyhe, 
szubtrópusi eredetű légtömeg van /mely az évszak
hoz képest enyhe és nagy vizgőztartalmu/ s azt 
nagy sebességgel előnyomuló hideg /sarkvidéki/ 
légbetörés szőrit ja ki, a front mentén zivatarok 
lépnek fel.

Meteorológiai szakkönyveink általában igen 
szűkszavúan beszélnek a téli zivatarokról. "Kivé
telesen télen is előfordul, hogy egy nagyon fej
lett hideg légbetörési front mentén elszórt ziva
tarok lépnek fel. Budapesten átlagosan évtizeden
ként egyszer fordul elő egy téli zivatar." Olvas
hatjuk például a Mezőgazdasági meteorológiában.

Az utóbbi évek csapadékmegfigyeléseit átnézve 
érdekes adatokat találunk a téli zivatarokra vo
natkozóan. Jelentős téli zivatar volt 1951.decem
ber lo-én este a Balaton környékén.Jégesővel kez
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dődött,havazással fedeződött be a zivatar átvonu
lása s ez idő alatt állandóan dörgött,villámlott, 
2o-22 villámlást is megfigyeltek egy-egy helyen. 
Előtte egy hónappal november 12-én és utána egy 
hónappal 1952. január 12-én is volt az ország te
rületén zivatar.

Az 1954-55-ös, tehát az elmúlt tél különösen 
gazdag volt zivatarokban. 1954. december 23-án az 
ország északnyugati,mig 24-én a déli határszélről 
Jelentettek zivatarokat. 1955. Január 17-én szin
te az egész ország területén észleltek zivatart, 
jégesőt, jelentős hömérsékletcsökkenés és viharos 
szel kiséretében. Februárban 5-én, 9-én, lo-én,
18-án, 19-én és 2o-án hazánk különböző vidékein
figyeltek meg villámlást,dörgést, eső, hó, havas

eső es jég ' illása közben. A nagyobb kiterjedésű 
és fejlettebb zivatarok minden esetben úgy kelet
keztek,hogy szubtrópusi légtömeget hideg légbetörési front szorította ki az országból.

A meteorológiai megfigyelőállomások szaporodása, a részletesebb és pontosabb megfigyelések a 
téli zivatarok természetét és lefolyását is egyre jobban megvilágítják, és gyarapítják ilyen irányú 
ismereteinket.A babonás "csoda" magyarázók és "é- 
gi" jelekből világvégét jóslók i deje lejárt. A tu
domány elorehaladasa során ma már a ritkaságnak 
szamitó meteorológiai eseményeket is meg tudjuk 
magyarázni, s természettudományos ismereteink a- lapján megértjük és kellőképen értékeljük azokat.

Ameddig a történetírás legkorábbi feljegyzé
sei visszanyúlnak, felfedezhető a természeti je
lenségek megmagyarázására irányuló törekvés. Be
csülendő igyekezet, amely azonban igen sokszor 
csak félremagyarázásra vezetett. A nappal és éj
szaka fogalma, az évszakok, a holdfényváltozások, 
a szél, mindez évszázadokon át húzódó vitákra 
ösztönözte az emberiséget. Tudományos magyaráza
tok hiányában a miszticizmushoz folyamodtak. A 
rómaiak például azt hitték, hogy a szálba látha
tatlan faunok Jelenlétének külső kifejezője.

A szivárvány gyakran fellépő és feltűnő lát
ványosság. Különösen alkalmas arra, hogy megje
lenését meseszerü fogalmakkal hozzák kapcsolatba. 
Nem rémületkeltő, mint egy dühöngő vihar, pusz
tító tűzvész, földrengés, vulkáni kitörés, vagy 
árvíz. Mindannyian inkább hajiunk a kellemes és 
kedves gondolatokra.

Áttanulmányozva- a különböző babonákat és 
népi hiedelmeket, bizonyos törvényszerűségeket 
találhatunk. Földünk azon vidékein, ahol a szá
razság nem szokta veszélyeztetni a termést, a 
szivárvány jelensége csak a költői fantáziát tü
zeli. Egy norvég közmondás például azt tartja, 
hogy a szivárvány lábainál aranykorsó és arany- 
kanál várja a becsületes megtalálót. ír közmon
dás szerint pedig egy fazék arany. - A száraz
ságtól gyakrabban sújtott vidékeken viszont egé
szen általános az az elképzelés, mely szerint a 
szivárvány felszívja a vizet,megszünteti az esőt, 
szárazságot okoz stb. E hiedelmet igen kis elté
réssel találjuk meg egyes délamerikai indián tör
zseknél, Kisazsiában és Afrikában. A magyar szi
várvány szó eredete is hasonló kapcsolatot sej
tet. 1577-ből származó bibliafordításban a követ
kezőt olvashatjuk: "Hogy vízzel e világ többször 
el nem veszne, annak örök jegye az szavárván len
ne". A "szivni" igéből származó, régies alakban 
"szouaruan"-szó eredetileg kettős jelentésü.Szou- 
aruan-nak mondták az égbolton megjelenő szivár
ványt, és ugyanez a szó vonatkozott arra a szi - 
Tornyára, amellyel a bort kiszívták a hordóból.

A görögök szinte minden megmagyarázhatatlan 
természeti jelenséget külön istennek tulajdoní
tottak.Iris volt az eget és földet összekötő szi
várvány megtestesítője,Hérának az istenek király
nőjének hírnöke. A mítosz szerint, ha felvette 
sokszínű palástját és végigszágüldött az égbol
ton úrnőjének üzeneteit továbbítva, nyomában meg
jelent a szivárvány ive. Szárnyas alakként ábrá
zolták, kezében a himökbottal és kannával, mely
ben vizet visz az égbe! Itt is megvan tehát az 
előbbi hiedelem magja. .

A szivárvánnyal kapcsolatos első tudományos 
magyarázatot szintén a görögöknél találjuk. Aris
toteles igen érdekes, bar távolról sem helytálló 
következtetéseket kockáztat. - "A szivárvány"-

mondja "nem más mint egy körív". A kör átmérője 
hajnalban és alkonyaikor a legkisebb, az iv vi
szont ilyenkor a legnagyobb. Ha a nap magasan 
van, a kör átmérője nagyobb, ive viszont kisebb."
- Mindez amint tudjuk téves; azon kör átmérője, 
amelynek egy részét a szivárvány ive képezi, min
dig egyforma.

"A szivárvány nem más" - mondja Aristoteles- 
mint a nappal szemben elhelyezkedő,éppen cseppek- 
ké alakuló felhőkről való fényvisszaverődés". A 
nyári évszakban déltájt nem fordulhat elő,az őszi 
napéjegyenlőség után viszont a napnak bármely 
órájában megjelenhet. - Ez mér igen jó megfigye
lés. Tudvalévő, hogy a szivárvány valóban mindig 
aznappal ellentétes oldalon jelenik meg, méghoz
zá olymódon, hogy a körív középpontja, megfigye
léspontunk, és a nap egy egyenesbe esik. Ezért 
földfelszíni megfigyelőpontból akkor látható a 
legnagyobb iv /félkör/, ha a nap éppen á látóha
tár szélén van, és i^y a körív középpontja szin
tén a látóhatár sikjaba esik. Magasabb napállások 
esetén az iv egyre lejjebb csúszik az égbolton, 
és ha a nap magassági szöge meghaladja a 41 fokot, 
a főszivárvány egyáltalán nem látszik.

évszázadokon keresztül a szivárvány szine 
volt a viták egyik kedvelt tárgya. "Hányféle szín . 
van a szivárványban?" - Aristoteles erre is vála
szol: "Legfeljebb két szivárvány jelenik meg egy-
időben, és mindegyiken három-három szint találunk, 
A küiao iv színei tompábbak és sorrendjük ellen
tétes mint a belső ivén. A színeket, a vöröst, 
zöldet, és ibolyát festő nem tudja utánozni.A bel
ső szivárványon /főszivárványon/ az első és legna
gyobb iv a vörös, a külsőn viszont a vörös a leg
kisebb, és az van legközelebb a belső Ívhez."

A vörös szin okául a következő magyarázatot 
hozza fel: " Egy fényes tárgy, ha sötétségen ke
resztül nézzük, vörösnek látszik, mint a tűz fé
nye füst mögül nézve, vagy maga a nap, ha ködfá
tyol mögött van. így minél gyengébb a fény, szine 
annál jobban megközelíti a feketét, előbb piros
ra, majd zöldre és végül ibolyaszinüre változva."

Aristotelesnek e magyarázata inkább tekint
hető szabadjára engedett fantáziának, mint tudo
mányos érvelésnek. Annál nagyobb hatással volt 
azonban az utókor felfogására. Goethe a "Színek 
tanában" még védelmezi és térjeszti e gondolatokat.

Az első.aki Aristoteles elgondolásait kétség
bevonta: Roger Bacon / 1214 - 1294. /, másnéven 
"Doctor Mirabilis" /Csodatévő doktor/ volt. Éle
téről nem sokat tudunk, okunk van azonban azt 
hinni, hogy korában nem rendelkezett nagy befo
lyással. BUbájossággal gyanúsították. Tudományos 
kísérletei mögött csupa boszorkányságot sejtet
tek. Amikor "Opus Hajus"-ában kifejti, hogy Aris
toteles nem tévedhetetlen, az magábanvéve elég



volt arra, nogy kortáreainak bizalmatlanságát fel
kel tse.

"Sem Aristoteles, sem Avicenna, sem Seneoa 
nem adott nekünk tiszta fogalmakat e tárgyban" - 
mondja a szivárvány szinével kapcsolatban - a 
"tudományos kisérletezés azonban képes erre." - 
Meglepő kijelentés, hisz akkoriban módszeres ki- 
sérletező tudományról még beszélni sem lehetett.-

"Ha belenézel a hatszögü indiai kristályba, 
a szivárvány színeit abban is felfedezheted..." 
találhatsz más átjátszó köveket, sötéteket és vi
lágosakat egyaránt, melyek hasonló jelenséget mu
tatnak.., megpillanthatod a szivárvány szineit a 
napsütésben, az evezőkön szétporladó vizcseppe- 
ken, a malomkeréken megvillanó fénysugárban,_ a 
harraatcseppeken, amelyek a füvet nedvesítik nyári 
reggeleken.., ha vizet veszel a szádba és kifreca- 
csented azt a napsütésbe, vagy ha felfüggesztett 
olajlámpa olajának felszínére bizonyos irányokból 
fénysugár esik...."

A szivárvány formájának tekintetében még ala
posabb. Arra biztat, hogy "mérjük meg a körív és 
a nap magasságát, hogy meglássuk: a szivárvány 
ivének középpontja,megfigyelőpontunk, és a nap egy 
egyenesbe esik. A szivárvány ive, melyet hatalmas 
tömegű apró vizcseppecskéről visszavert fénysugár 
képez,együtt mozog velünk, ha mi helyzetünket vál
toztatjuk."

Amint 1310-ből származó Írások bizonyítják, 
Vribergi Theodorik dominikánus barát már egészen 
jó nyomon kereste a megoldást. A szivárványt a 
felhők vízcseppjelbe behatoló, ott megtörő és 
visszaverődő fénysugaraknak tulajdonította. Tel
jes magyarázatot természetesen ő még nem adhatott.

Wlllebrod Snell /Hnellius/ 1621-ben fedezte 
fel a fénytörés törvényét, és a probléma ezáltal 
megérett a megoldásra, ügyre több kisrrlet ás fel
fedezés világítja meg a kérdés egyes részleteit cs 
már csak egy ihletett elmére vár a feladat, ho-y 
az építőköveket összerakva megadja a helytálló 
természet tud ;mányos ma. yarázatot. Hogyan keletke
zik a szivárvány? Miért van a szivárvány ivének 
meghatározott átmérője, és viszonylar miért oly 
keskeny annak azinpompás sávja? - Kepler /1571- 
163o/ volt az, aki erre a feladatra először vál
lalkozott. Kísérletei azonban nem vezettek ered- 
m6nyre .

Descartes /1596-165o/ pontos és helyes magya
rázatot ad a legtöbb kérdésre, a színjelenség 
létrehozásának magyarázatában azonban téved.Mind
azonáltal övé az érdem oroszlánrésze.Rámutat arra,

hogy a vizcseppekbe behatoló fénysugár, azon
kívül, hogy abban kétszeres fénytörést szenved, 
egyszeri, kétszeri, vagy többszöri fényvisszave
rődés után jut a szemünkbe. Azok a fénysugarak, 
amelyek csak egy visszaverődést szenvednek, és 
eredeti irányukkal kb. 41 fokot zárnak be, sok
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kai erősebbek, mint a többször visszavert fény
sugarak. Ezek képezik a főszivárványt. A napból 
közelítőleg párhuzamosan érkező fénysugarak közül 
a cseppecskéken való /18o-41=139 fokos/irányvál- 
toztatáa után azok érkeznek a szemünkbe,amelyek a 
napot és a megfigyelőpontunkat összekötő egyenes
hez képest megfigyelőpontunktól mérve 41 fok a- 
latt látható vizcseppecskéken törnek meg. Ezek 
a vizcseppek tőlünk egyenlő távolságra, egy kör
ív mentén helyezkednek el. Ez a szivárvány kör
ív alakjának magyarázata. A kétszeri visszaverő
dést szenvedő fénysugarak eredeti irányukkal kb. 
52 fokot zárnak be. Ezeket a nap és a megfigyelő
pontunk által meghatározott tengelyhez képest 52 
fok alatt látjuk, és ezek képezik az előbbinél 
jóval halványabb mellékszivárványt. A mellékszi
várvány tehát a főszivárvány körül helyezkedik 
el, amint azt az előbbiekben már Aristoteles sza
vaival leírtuk. A fénysugár útját a vizoseppecs- 
kékben rajz segítségével igyekszünk bemutatni,

Descartes megállapította, hogy a prizmán át- 
bocsájtott fénynyaláb fénytörése is a szivárvány
hoz hasonló színsorozatot hoz létre. Ebből helye
sen azt következtette, hogy sem a vízcsepp fel
színének görbülete, sem a visszaverődés, sem a 
fénytörés megismétlődése nem szükséges a szín
jelenség létrehozásához. Másszóval: a színjelen
séget egyetlen fénytörés hozza létre. Elgondolá
sát, mellyel a szinszóródást igyekezett magyaráz
ni, a következőkben idézzük: ".... ama finom 
anyag részecskéi,amelyek a fényhatást közvetítik, 
oly nagy erővel törekszenek forogni, hogy ha 
őket e forgó mozgásukban valami gátolja /sűrűbb 
közeg/, akkor inkább eltérnek eredeti egyenesvo- 
nalu mozgásuktól és igy létrejön a fénytörés." - 
Azok a részecskék amelyek legerőaebben töreksze
nek forogni, hozzák létre a vörös szint, azok pe
dig amelyek kevésbbé erősen forognak a sárgát, 
eredményezik," Itt már megtaláljuk azt a felfo
gást, mely szerint a különböző színek különböző 
fénytöréssel kapcsolatosak, bár Descartes a fény
törést és szinszóródást téves feltevéssel magya
rázza, és azt hiszi, hogy maga a fénytörés hozza 
létre a szineket.

Az első ma is helyesnek elismert magyarázat 
végül is Newtontól /16?2/ származik.Különböző kí
sérletekből ő arra következtetett, hogy a fehér 
fény eleve különböző szinü fénysugarakból tevő
dik össze, ezek különbözőképpen törnek meg; tehát 
a fénytörés törvényét nem a teljes fényre kell 
alkalmazni, hanem külön-külön az egyes színekre. 
Elsötétített kamrájába kis köralaku nyíláson ke
resztül fénysugarat bocsájtott és annak útjába 
prizmát helyzeti, úgy, hogy a megtört és felbon
tott sugárkéve vetülete a kamra falán jelenjen 
meg. A kísérlet igazolta a feltevést, és Newton 
azt is megállapította, hogy fénytörés után leg- 
kevésbbé a vörös, legerősebben pedig az ibolya- 
azinü fénysugár térül el eredeti irányától. A 
kamra falán megjelenő színképen a színek sorrend
je a azivárvány színeinek sorrendjével tökélete
sen megegyezett.

Amint Roger Bacon megjövendölte, a "kísérle
tező tudomány" magyarázata végül meg a színek rej
télyét, és az adott "tiszta fogalmat e tárgyban." 
Descartesnak, a nagy gondolkodónak érdeme kétség
telenül nagyobb, méfjis a "kísérletező" Newton 
volt az, aki a feltevéseket bebizonyította és a 
magyarázatokat rendszerbe foglalhatta.

Bár Newton magyarázata egyszerű és szellemes, 
akadtak bőven kritikusok akik következtetéseit 
kétségbe vonták. Az idealista filozófust, Schel- 
linget /1775-1854/ a természettudományok iránti 
leküzdhetetlen bizalmatlansága késztethette nyil
ván arra a nevetséges kijelentésre, mely szerint: 
"Newton optikája a legnagyszerűbb bizonyíték ar
ra nézve, hogy a minden részletükben kísérleteken 
és megfigyeléseken alapuló tévedések milyen ösz- 
szefüggő és egységes rendszert képezhetnek."

Ma már természetesen nem Newton optikáját, 
hanem Schelling okoskodását minősítjük tévedés
nek. Newton tudományos módszerekkel megállapí
tott tételeit a belőlük vont következtetések he
lyessége igazolta, mig Schelling pusztán okosko
dáson alapuló kijelentésén csodálkozhatunk, mo
solyoghatunk, bosszankodhatunk, de igaznak semmi- 
estre sem ismerhetjük el.
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FELHÍVÁS
növényfenolőgiai megfigyelőinkhez

Napról-napra több feladat vár az agrometeoro
lógiai kutatásra. Ennek egyik fontos feladata, az 
időjárás és a növények fejlődése közötti kapcsolat 
tanulmányozása. Az agrometeorológia azon ágát, a-- 
mely a növények fejlődési fázisait figyeli és ezek
nek az időjárással és az éghajlattal való összefüg
géseit kutatja, fenológiának nevezzük. A kultúrnö
vények fejlődésére legnagyobb hatással az időjárás, 
a talaj és a művelési mód bir. A vadontermő növé
nyeknél ellenben a talaj és az időjárás hatása a 
legerősebb. A vadontcrmS növények fejlődését az em
beri beavatkozás nem zavarja meg, ezért az időjárás 
lefolyásáról ezen növények életjelenségei tükrözik 
a leghübb képet. Vadontermő növényeink jelentékeny 
része az ország egész területén megtalálható. Ezál
tal lehetőség nyílik arra, hogy ugyanazon növények
nek az ország különböző vidékein végzett megfigye
lései által összehasonlításokat tehessünk az éghaj
lat és az időjárás különbözőségének kérdésében. E- 
zek az eredmények a tájterraeles megoldásához egy 
lépéssel közelebb visznek.

Az Országos Meteorológiai Intézet Agrometeoro
lógiai osztálya 1951-ben kb. 2oo állomásból álló 
megfigyelő hálózatot szervezett, amelynek célja va
dontermő növények /lágyszárúak, fák, cserjék/ feno- 
ló'giai megfigyelése. Ugyanakkor 13 fajtaösszehason- 
litó kísérleti állomáson a kultúrnövények fenológiai 
megfigyelése is megindult. A kulturfenológiai állo
mások száma és helye alig változott, annál nagyobb 
ingadozást mutatott a vadnövényfenológiai állomások 
szama.

Mivel észlelőinkkel az összeköttetést főképpen 
Írásban tartjuk, megragadtuk ezt a kedvező alkalmat 
hogy foglalkozzunk a fenológiai észlelések pontos 
jó elvégzésével, az adatok helyes beküldésével és 
az előfordult hibákkal is.

A részletes megfigyelési Útmutatást az "Útmu
tatás növényfenolőgiai megfigvelésekre" cimü inté
zeti kiadványunk pontosan megadja. Ezen a helyen a 
beküldött jelentések alapján azokra a hiányosságok
ra hivjuk fel a figyelmet, vagy azokat a jó megfi
gyeléseket említjük meg, amelyek az anyag feldolgo
zása közben legtöbbször előfordultak.

KULTÚRNÖVÉNYEK MEGFIGYELÉSE

A jelentőlap fejlécére mindig Írjuk fel az ál
lomás nevét,az évet és a hónapot. Az egyes fejlődé
si fázisoknál, ahol a jelentoiv megfelelő rovatába 
a dátum írandó /pl. őszi búzánál vetés-kelés idő
pontja/, az észlelt jelenség napját Írjuk, Helyte
len, ha a kelés időpontja cimü rovatba azt Írjuk 
pl. hogy okt. 2o-25-ig. Az Útmutatás 5. pontja pél
dával is megvilágítja, hogy a fejlődési fázisok i- 
dőpontjának azt a dátumot Írjuk be, amikor az több 
növényen is észlelhető.

Igen nagyfontosságuak azok a rovatok is, ame
lyek ugyan nem fejlődési fázist tartalmaznak, de 
mégis döntően befolyásolják az egyes fejlődési fá
zis fellépésének időpontját. Az időjárási károk 
fellépése és időpontja, és a megjegyzés cimü rovat
ba értékes feljegyzéseket tehetünk működési terüle
tünkön előfordult különleges időjárási eseményekről, 
amelyek hatással voltak a kultúrnövények fejlődésé
re. Pl. későtavaszi vagy koraőszi fagy, igen^erős 
zápor, tartósabb- száraz, vagy igen nedves, hűvös, 
vagy igen meleg időszakok.

Helyesen járnak el azok az észlelők, akik az 
egyes havijelentősekre csak az adott hónapban elő
fordult jelenségeket, vágj' eseményeket jegyzik fel. 
Ellenben azok az észlelők, akik minden hónapban ki
töltik az összes lehetséges rovatokat, ^ügyeljenek 
arra, hogy az egyes fejlődési fázisok időpontjai az

egymásután! jelentőiveken azonosak legyenek. Ha pl. 
az októberi jelentésben a vetés időpontja október- 
15 -e, akkor ugyanazt a dátumot kell minden követ
kező jelentőivre beírni. Az nem hiba, ha az ősszel 
vetett kultúrnövényekről a téli hónapokban nem kül
dünk be külön-külön jelentést, de csak akkor, ha 
tényleg nincs jelentenivaló változás. Ellenben az 
első tavaszi jelentésnek ebben az esetben tartalmaz
ni kell az áttelelŐ3 mérvét, az esetleg fellépő i- 
dőjárási károk mértékét, kiértékelést kell adni a 
vetések állásáról és az elmúlt időjárás kedvező 
vagy kedvezőtlen voltáról.

Az adatok bejegyzésénél az észlelők gondolja
nak arra,hogy a feldolgozást végzőnek csak a jelen
tőlap áll rendelkezésere. A pontos és jó jelentés 
elősegíti, a rossz jelentés pedig akadályozza vagy 
esetleg lehetetlenné is teszi a munkát. Az Agrome
teorológiai osztályon a beérkezett jelentéseket ok
mányként megőrizzük, ivek'vagy évtizedek múlva már 
csak a jelentőlapokra támaszkodhatunk a fenológiai 
kutatásban.

VADONTERMŐ NÖVÉNYEK MEGFIGYELÉSE
Észlelőinknek elsősorban arra kell törekedni

ük, hogy észleléseiket lelkiismeretesen végezzék el 
és pontos adatokat szolgáltassanak. Ehhez feltétle
nül szükséges, hogy az észlelő a megficjyelendő nö
vényeket jól ismerje és az egyes növényfejlődési 
jelenségeket határozottan felismerje. Kivánatos, 
hogy a megfigyeléseket lehetőleg mindig ugyanazon 
a helyen és növényen végezzék. A lágyszárú növé
nyeknél csak a lelőhelyet jelöljük meg.

42 vadvirágot, 21 vadontermő fát és 12 cser
jét figyeltetünk meg. Ezeket az útmutatásba magyar 
es latin nevükkel vettük fel. így pl. a fehér eper
fa /Kórus alba/.A latin nevet azért kellett feltün
tetnünk, mert a magyar név vidékenként más és más 
lehet /helyi elnevezés/ és igy a növény pontos 
megnevezésénél zavarokat okozhat. A latin név fi- 
gjrelembevé tel ével nem lehet kétség, hogy melyik nö
vényről, vagy növényfajtáról van szó.

Fenológiai észlelőink minden hónap 5-éig küld
jék be jelentéseiket az Országos Meteorológiai In
tézet Agrometeorológiai osztályába. Ezeket az ada
tokat azután feldolgozzuk. Vannak nagyon jól működő 
vadnövényfenológiai állomásain!;, ahol a megfigyelők 
lelkes,pontos és szorgalmas munkával látják el fel
adatukat. Ezek közül kiragadunk néhányat: ilyenek 
pl. Rajka, Lébény, Kemenesszentmárton, Badacsony, 
Marcali, Erdőtagyos, Hajdúszoboszló,.Kunmadaras , 
Hódmezővásárhely. Ezek az észlelők mindig pontosan 
beküldik jelentéseiket azokról a növényekről, ame
lyeket az év elején kijelöltek megfigyelésre. Az év 
végéig,minden növényfenolőgiai jelenségről hirt ad
nak. Évkönyveinkben ezek az állomások szép számú 
megfigyelési anyaggal szerepelnek. A'zonban gyengéb
ben működő állomásaink is vannak. Nem küldik be i- 
deben jelentéseiket, azok sokszor hiányosak, nem e- 
lég pontosak. Pl. év elején megfigyelik a fehér a- 
kác lombosodását és azután a továbbiakban nem jelen
tenek róla semmit, pedig még hátra van a virágzás, 
az érés és a lombhullás.Ezenkivül vannak olyan meg- 
figyelési helyek is, ahonnan egy évben 2-3-szor ér
kezik jelentés, vagy pedi§ csak minden második har
madik hónapban küldik be észlelőink a jelentőiveket. 
Akadnak olyan megfigyelők, akik egy-egy növényről, 
ugyanarról a fejlődési jelenségről kétszer is be
küldik jelentéseiket.Ez még nem volna baj, a hiba 
ott van,hogy különbözők a dátumok. Pl. egy állomás
ról jelenti az észlelő,hogy julius 1 9-én virágzik a 
tarlóvirág, majd egy hónap múlva a következő jelen
tésben, ismét ugyanezen a helyen julius 7-ét ir. I- 
lyenkor felmerül a kérdés, hogy melyik a helyes a- 
dat? Nehéz eldönteni, hogy melyiket fogadjuk el jó
nak.
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Igen értékesek azok a megfigyelések, amelyek 
a vándormadarak érkezésére és elköltözésére vonat
koznak. Az évszakok változásával ez a jelenség szo
ros kapcsolatban van. Ezért észlelőink a jelentő
lap "Megjegyzés" rovatába írják be a gólyák és 
fecskék érkezésének és elköltözésének dátumát.

Kérjük a vadontermő növények fenológiai észle
lőit, hogy szívesen és gondosan végezzék ezt az ön
ként vállalt szép feladatot. A jövőben pontos ada

tokkal és jelentéseik időben történő beküldésével 
segítsék a fenológiai kutatást.

Az Intézet Igazgatósága számos, jó munkát vég
ző fenológiai észlelőt részesített már eddig is 
pénz, és igen értékes könyvjutalomban.

A mellékelt térkép a vadontermő növények fel
dolgozásának egyik módját mutatja be.

Fehér akác (Robini a pseudacaciá). Virágzás k e z d e t e : 1955.

Fehér akác /Robinia pseudacacia/ 
virágzása 1955 évben.

/

d/íom asháláza fűnk h írei
Kitüntetések:

A Nagy Októberi Szocialista Forradalom emlék
ünnepe alkalmából az Országos Meteorológiai Inté
zet Igazgatósága a kifogástalanul működő állomások 
észlelői közül a következőket részesítette juta
lomban:

3oo Ft. jutalmat kaptak a következő szinop
tikus állomások vezetői:
Baja
Kecskemét
Pécs-Misina
Sopron
Szentgotthárd
Tatabánya

Endrei Tivadar 
Vukovits Lajos 
Vadas János 
Várkuti János 
Hodászi Ede 
Orlovits Nándor

állomás vez. 
állomás vez. 
állomás vez. 
állomás vez. 
állomás vez. 
állomás vez.

15o Ft. jutalomban részesültek a következő 
éghajlatkutató állomások észlelői:
Balatonfenyves Szijjártó Kálmánná állomás vez •
Bábolna Mogyorósi József állomás vez.
Farkasgyepü Molnár Vendel állomás vez.
FUgöd Kurucz András tanár
Győr Bodócs István ny .igazgató
Kisvárda Borús József állomás vez.
Lőrinci Mészáros Jáno3 állomás vez.
Nagykőrös
Nyirbáltok

Egri Ernő vállalat vez.
Hamary Lajos gazdálkodó

Orosháza Weber Antal tanar
Siófok Keresztes Ferenc állomás vez.
Szarvas Vásárhelyi József tud.m.társ.
Szombathely Balázs János fogépész
Túrkeve Kovács Géza ny. tanar
Ujdiósgyőr Szabó Gyula tanár

loo Ft. jutalmat kaptak a veszélyjelentő és 
agrometeorológiai állomások vezetői közül:
Barcs Polhammer István állomás vez.
Gödöllő Arnóti János állomás vez.
Kapuvár Wurm Nándor kertész
Karcag Ökrös Júlia állomás vez.
Kecskemét Andrási Elemér állomás vez.
Magyaróvár Egresy György állomás vez.
Szeghalom Kókai Lajos állomás vez.
Zirc Tasnády Ferenc kapus

80 Ft. jutalmat kaptak a csapadékmérő állo-
mások észlelői közül:
Badacsony Tóth Imréné állomás vez.
Bajna Gáspár Sándor isk. igazgató
Békéscsaba Önt. Vidovenyec János hiv. segéd
Birján Matisa József isk. igazgató
Bp.Botanikuskert Kaposvári Ferenc kertész
Bp.Kelenföld Fábián László állomás vez.
Csanádpalota Gráf György borbély
Doboz Bagi István előadó
Dombrád Csűrös Sándor gátfelügyelő
Egervár Horváth József ny. altiszt
Garadnavö1gyi-

tógazdaság Vásárhelyi István felügyelő
Hejőbába Gere Vilma állomás vez.
Jakabezállás Somfai György ny. tanitó
Kazár Pónyi István állomás vez.
Kehida Horváth Gyula tanár
Kemecse-Zsadány Iglai János gátőr
Kiskomárom Vezekényi János ny.igazgató
Kiskőrös Szilágyi Sándor tanar



Kistarcsa Bellus József főelőadó
Kocsord Imre Albert tanács alk.
Kunmadaras Bérezi Sándor méhész
Matkó Zsaludek István erdész
Mátránovák Pilbauer Antal isk. igazgató
Mécsé kai ja-Cser' 

kút Szőke Lajos méhész
Medgyesbodzás Csáki Kálmán tanító
Mikóháza Maczkó Zoltán gazdálkodó
Mohora Theiner László isk, igazgató
Nagyiván Tóth György állomás vez.
Ózd Dobronovszky Pné tanítónő
Ötvöskónyi Lőczi János felügyelő
Poroszló Péntek László tanító
Somogyacsa Szerényi Péter isk. igazgató
Szentes Koncz Béla állomás vez.
Szerep Vekerdi Béláné állomás vez.
Tiszalök üray György ny. jegyző
Vasegerszeg Németh Jenő tanító
Vasvár Kolbai Ödön igazgató
Vát Rózsa Béla tanuló
Vilmány Drexler Tibor tani tó
Zalacsány Lovász József érd. vezető

6o Ft. jutalmat kaptak a következő fenológi- 
ai észlelőink:
Bakonypölöske Benedek Lipót ny. igazgató
Baktalórántháza Hrubor József hivatal segéd
Bp-Parkasrét Füredi Jenő kert. főint.
Erdőtagyos Posztóczky Károly gazda
Hódmezővásárhely Samu Ferenc állomás vez.
Kemenesszent-

márton Patyi László tanító
Kunmadaras Bérezi Sándor méhész
MátraszentlászLó Czettner Antal állomás vez.
Rajka Répás Pál állomás vez.
Tamási Viszti István állomás vez.

Kiállítás:
Az orosházi éghajlatkutatő állomás vezetője, 

Weber Antal,sikerült módon használta fel az otta
ni mezőgazdasági kiállítást a meteorológiai isme
retek terjesztésére. A kiállításon egy meteoroló
giai állomást rendezett be. Itt műszereket helye
zett el, ezenkívül ötletes grafikonokon és táblá
zatokon ábrázolta Orosháza vidékének éghajlatát. 
Az ügyes kezdeményezésnek nagy sikere volt, sokan 
keresték fel a kiállításnak e részét, ahol élő
szóban is felvilágosításokat kaphattak az érdek
lődők. Weber Antal kezdeményezését többi észle

lőnknek is figyelmébe ajánljuk. Minden esztendő
ben szép számmal rendeznek kiállításokat, vásáro
kat, főleg a mezőgazdaság érdekében s ezek alkal
mat szolgáltatnak arra, hogy a meteorológiai is
mereteket terjeszhessük szélesebb körben. Az Or
szágos Meteorológiai Intézet szívesen támogatja 
adatokkal, illusztrációs anyaggal stb. észlelőink 
ilyen irányú munkásságát.
Halálozás:

Hampó László igazgató tanító, asomogyhatva- 
ni csapadékmérő állomás vezetője 1 9 5 5. novemberé
ben elhunyt.Hampó László 1926. óta végezte a meg
figyeléseket és jé észleléseivel nagy érdemeket 
szerzett Szigetvár környéke éghajlatának megisme
résében. Emlékét kegyelettel őrizzük. Az Országos 
Meteorológiai Intézet igazgatósága a gyászeset al
kalmával részvétét nyilvánította a megboldogult 
özvegyének.

A csapadékmérő műszerek kicserélése
Csapadékmérőnk felfogóköpenye két részből 

áll:a felfogóedényből és a ráhelyezett alumínium, 
vagy rézgyűrűből. E gyűrű idők folyamán meglazul
hat, közte és a felfogóköpeny között keletkezett 
résen a gyűrű külső oldalán lefolyó viz beszivá
rog. Ezért, különösen hosszantartó csendes esőnél 
az esőmérő a valóságosnál több csapadékot jelez, 
mert az edény külső részéről is jut csapadék a 
felfogó edénybe.

A hibát könnyen megszüntethetjük, ha a gyű
rű körül a nyílásokat megfelelő tömitő anyaggal 
elzárjuk. Ehhez olyan anyagot kell használnunk, 
amely hosszú ideig ellenáll a nedvességnek, és 
a fagyra sem érzékeny.

Intézetünk már 1955-ben megkezdte az esőmé
rők kicserélését megfelelő tömitett műszerre. 
Mivel a több, mint looo csapedékmérő postán tör
ténő kicserélése hosszabb időt vesz igénybe, - 
egyes állomások csak az 1 9 5 6. év második felében 
kapják meg uj műszereinket. A lebonyolítás meg
gyorsítása végett kérjük észlelőinket, akik az 
uj, tömítéssel ellátott esőmérőt megkapják, azon
nal állitásk fel az újat, a régit pedig haladék
talanul adják postára s ezzel is támogatják e 
munkánk eredményes és gyors befejezését.

KÉRDÉSEK -  VÁLASZOK
Kérdés:
Mesterséges köd létesítésével lehet-e a tava

szi és őszi fagykárok ellen védekezni, főkép ott, 
ahol kis területen nagyon értékes növényeket ter
melnek? /Erdélyi Albert mérnök, Nyíregyháza/

Válasz:
Tudvalevő, hogy derült éjjeleken a lehűlés e- 

gészen hajnalig tart, és a fagykárok többnyire az 
ej jel vége felé következnek be. Azt is könnyű meg
figyelni, hogy ha az éjjel folyamán ködképződés in
dul meg, akkor a lehűlés ettől kezdve már nem foly
tatódik tovább. Ebből következik, hogy a magától 
képződő éjjeli köd sokszor megakadályozza az éjjeli 
fagy bekövetkezését.

Amelyik éjjelen magától nem képződik köd, azon 
jó szolgálatot tehet a mesterséges ködképzés. Erre 
a célra ma már igen jó ködképző készülékek állnak 
rendelkezésre. Ezeket háborúban katonai álcázáshoz 
használták. De békés felhasználásra ie alkalmasak, 
pl. a filmgyártó vállalatoknak, ha ködös felvételt 
akarnak készíteni, nem kell bevárniok, amig magától 
keletkezik köd.

Külföldön már évek óta használnak ködfejlesztő 
készülékeket az éjjeli fagyok elleni védekezéshez. 
A mesterséges köd többnyire biztosabb védelmet ad 
az éjjeli fagyok ellen, mint a nálunk szokásos füs
tölések. Igen kívánatos volna, hogy nálunk is meg
induljanak a kísérletek a fagyvédelemnek ezzel a 
módszerével.
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CSEHSZLOVÁKIÁBAN
Az Országos Meteorológiai Intézet 2o főnyi 

csoportja 1955. november 1-től 4-ig 4 napos ta
nulmányi kiránduláson vett részt Csehszlovákiá
ban, a csehszlovák meteorológiai szolgálat szak- 
szervezetének meghívására* A tanulmányi csopor
tot a határon, Oroszvárnál Stefan Olejnik, a 
bratislavai szolgálat vezetője és Josef Mészáros 
szakszervezeti elnök fogadták. Josef Zitek igaz
gató, a csehszlovák meteorológiai szolgálat ve
zetője Bratislavában fogadást rendezett, és ebé
den látta vendégül a csoportot, üdvözlő beszédé
ben kifejtette, hogy a nemzetközi együttműködés
ről sok szó esik mostanában, ez a találkozás is 
ezt célozza. Ez a látogatás elő fogja segíteni a 
két szomszédos nép és a két szolgálat még jobb 
baráti együttműködését. A személyes megismerés 
legjobb alapja a további eredményes tudományos 
és operatív közös munkának. Dr. Zách Alfréd h. 
igazgató válaszában megköszönte a rendkívül szí
vélyes és meleg baráti fogadtatást, hangoztatva, 
hogy ezzel is a béke ügyét szolgáljuk.

A tanulmányi csoport megtekintette a város 
nevezetességeit, és meglátogatta Kolibán a nem
régiben elkészült bratislavai Meteorológiai In
tézetet. Az Intézet részletes megtekintése után 
vacsora és ismerkedési est volt. A csehszlovák 
szakszervezet részéről Josef Mészáros elnök, a 
magyarok részéről Téli Sándor szakszervezeti el
nök mondottak pohárköszöntőt.

A tanulmányi csoport tagjai részben gépko
csin, részben vonaton kirándultak a Magas Tátrá
ba is, és megtekintették a skalnate plesoi hegyi 
obszervatóriumot.A társaság egy része látogatást 
tett az ivánkai szinoptikus és a poprádi aeroló- 
giai központban. Utolsó nap Kosice város neve
zetességeinek megnézése után, Hidasnémeti határ- 
állomáson igen szívélyes búcsút vettek a cseh
szlovákoktól,

A tanulmányi kirándulás résztvevői gazdag 
szakmai tapasztalatokkal és sok 3zép élménnyel 
tértek haza.

Kiadja az Országos Meteorológiai Intézet 

Felelős kiadó
az Országos Meteorológiai Intézet igazgatója 

Szerkesztőbizottság tagjai
CZELNAI L. RUDOLF, DR. HAJÓSI FERENC, SZILÁGYI TIBOR

Illusztrálta 
TÓTH FERENC

Készült az Országos Meteorológiai Intézet házinyomdájában, 1400 példányban

Megjelenik negyedévenként

16

Engedély száma:
Népművelési Minisztérium 52-342/1955



I. Magyarország éghajlata sorozat
Berkes: A légnyomás eloszlása Magyarországon 25.-
Zách: A felhőzet eloszlása Magyarországon 25.-
Berkes: A légnyomás változása Magyarországon 25.-
Réthly: Debrecen csapadékviszonyai 1854-1943 25.-
Bacsó: A hőmérséklet eloszlása Magyarországon 25.-
Hajési: Magyarország csapadékviszonyai 19ol-194o 47.-
Kéri: Magyarország hóviszonyai 1929-1952 20.-
Bacsó: A hőmérséklet szélső értékei Magyarországon 25.-

Ára

II. Egyéb hivatalos kiadványok: ,
Bacsó: A csapadékvalószinüség évi eloszlása 25.-
Kéri-Kulin: Csapadékösszegek gyakorisága Magyarországon 25.-
Bacsó-Kakas-Takács: Magyarország éghajlata, fűzve /kötve: 30.-/ 25.-
Béll: A troposzféra éghajlata 20.-
Bacsurina-Turketti: A légköri frontok keletkezése 25.-
Kulin: Útmutatás éghajlati feldolgozásokra 25.-
Bodolai: Az advektiv dinamikus analízis 25.-
Bodolai: A konvektiv zivatarok 20.-
Hajósi: Adatok a Tisza vízgyűjtőhöz 25.-
Bucsy: Segédtáblázatok magassági szélméréshez 25.-
Bacsák: A skandináv eljegesedés 10.-
Aujeszky: A jégeső gyakorisága és valószinüsége Budapesten 5.-
Kéri: A Hajdúság és Nyirség hóviszonyai 5.-
Béll: A szabad légkör hőmérséklete Budapest felett 10.-
Utmutatás meteorológiai megfigyelésekre 10.-
Utmutatás növényfenológiai megfigyelésekre 36.-
Utmutatás a csapadékmérő állomások részére 10.-
Benzámolók az 1951-ben végzett tudományos kutatásokról 25.-
Beszámolók az 1952-ben végzett tudományos kutatásokról 25.-
Be3zámolók az 1953-ban végzett tudományos kutatásokról 25.-
Beszámolók az 1954-ben végzett tudományos kutatásokról 25.-
III. Népszerű kiadványok:
Éghajlatunk erdőn, mezőn, üzemekben 18.-
A levegőtenger partvidékén 40.-
Ozorai: 4 meteorológiai Intézet jelenti 5 .-
Berkes: Éghajlat változás - éghajlat ingadozás 5.-
Aujeszky - Ozorai: Az időjárás előrejelzése 6 .-
Dési - Aujeszky: Természetes és mesterséges eső 6 .-
Szilágyi: Meteorológia a mezőgazdaság szolgálatában 6 .-

IV. Egyéb kiadványok:
Időjárási Napi jelentés,megjelenik naponta,évi előfizetési dij 240.- 
Idő^árási Havijelentés,megjelenik havonta,évi előfizetési dij 52.- 
Kisérleti távidőjelzés,megjelenik félhavonta,évi előfizetési dij 60,- 
Időjárás szakfolyóirat,megjelenik kéthavonta,évi előfizetési dij 48.-

A könyvek megrendelhetők az Országos Meteorológiai Intézetnél, 
Budapest 114. Postafiók: 38. Leghelyesebb postai befizetési 
lapon,az Országos Meteorológiai Intézet Bpest bevételi szám
la loo.o8o-7o. számra a kért könyvek árát előre beküldeni és 
a rendelést a befizetési lap hátoldalán, vagy külön levélben 
egyidejűleg megadni, mely esetben a kért könyveket postán, 
bérmentve, a megadott pontos cimre azonnal megküldjük.



VÍZSZINTES.
1. Légköri hangtan vizsgálja
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19. Dunántúli folyó
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28. Azonos magánhangzók
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költség stb./
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36. I gásbarma
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43. Végnélküli tengeri isten
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53. Gyorsulásegység
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60. Etna betűi keverve
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33. Előidéző
35. Látogatás
36. Dán pénzegység
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39. Van neki
40. Erősítő szó
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A megfejtések a Légkör szerkesztőségének küldendők 
be Országos Meteorológiai Inötézet, Budapest 114. 
cimre. A boritékra ráírandó: Légkör Rejtvényrovat. 
Beküldési határidő: 1956.február 20. Elegendő meg
adni a vízszintes 1 , 1 5, 41, 62 és 6 9, továbbá a 
függőleges 5, 9, 12, 44, és 48 sorokat. A helyes 
megfejtők közt könyvjutalmat sorsolunk ki. A sor
solás eredményét a következő számban közöljük.
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A Z  O R S Z Á G O S  M E T E O R O L Ó G I A I  I N T É Z E T  
S Z A K M A I  T Á J É K O Z T A T Ó J A

I. É V F O L Y A M  2. S Z Á M  

1 9 5 6 .  Á P R I L I S

K U L I N  I S T V Á N  
osztályvezető

U ID Ő m Á S T Ö M ÍN Y S Z E m É G íim  KUTATÁSA 
A-MEZCMZDASÁG SZOLGÁLATÁBAN
Az emberiség már a legrégibb időkben rájött 

arra, hogy az időjárás az összes élőlényekre nagy 
hatással van. A természettel szoros kapcsolatban 
élő emberek az év minden szakában igen sok meggyő
ző bizonyitékot kaptak arra nézve, hogy az időjá
rás változásai nagymértékben hatnak az emberek és 
az állatok egészségére, továbbá a növények fejlő
désére, és döntő módon befolyásolják a mezőgazda- 
sági termelést.

Ezért az emberek ősidők óta figyelemmel kisér
ték az időjárás különböző jelenségeit. Igyekeztek 
a szeszélyesen változó jelenségek közt valami tör
vényszerűséget kikutatni,hogy a megismert törvény
szerűségek birtokában kihasználhassák az időjárás 
és az éghajlat előnyös hatásait ás elkerülhessék a 
káros hatásokat.

Tapasztalták, hogy bizonyos időközökben pusz
tító aszály perzseli le a legelőket és a mezőgaz
dasági kultúrába bevont növényeket, máskor meg ha
talmas felhőszakadások,időnkint pedig fagyok pusz
títják el a termést.Vándorlásaik közben tapasztal
ták azt is, hogy más vidékeken egye3 hasznos, vagy 
káros időjárási jelenségek eltérő módon,ritkábban, 
vagy sűrűbben és erőteljesebben jelentkeznek. így 
aztán már & kultúra egészen kezdetleges korszakai
ban is rájöttek az emberek arra, hogy milyen érde
kes, s egyben tanulságos Ő3 hasznos dolog az idő
járási jelenségek megfigyelése, azok törvényszerű
ségeinek kutatása.

Az időjárás megfigyelésével foglalkozó pásztor 
és földmivelő emberek a régi időkben Írástudatlanok 
voltak, ennélfogva az időjárással kapcsolatos meg
figyeléseiket nem tudták feljegyezni. Hogy a sok 
érdekes és tanulságos megfigyelés feledésbe ne 
menjen, tapasztalataikat rövid mondatokba sűrítet
ték, vagy verses rigmusokba szedték. így jöttek 
létre az u.n. népies időjárási szabályok. Ezek az
tán apáról-fiura, nemzodékről-nemzedékre szálltak. 
Egyikük másikuk azonos, vagy hasonló formában több 
népnél megtalálható. Ezeket nagyobb részben érint
kezés kapcsán vették át egymástői, részben pedig 
azonos tapasztalat alapján külön alkották. A mai 
kor meteorológiai tudománya a népies időjárási sza
bályokat felülvizsgálta s megállapította, hogy a- 
zok általában a nép éles megfigyelőképességéről ta
núskodnak. Igen sok ilyen időjárási szabály megal
kotásánál azonban felületesen jártak el. Néhány 
megfigyelés alapján mindjárt dogmaszerű szabályt 
csináltak,holott a tapasztalt összefüggések és tör
vényszerűségek az esetek nagyobb,vagy legalább is 
igon nagy részében nem érvényesek. Ezenkívül több

ilyen népies regula át van szőve babonával, de még 
az ilyen babonával átszőtt népies szabályokban is 
rendszerint értékes mag van elrejtve.

Nem is szükséges különösebb meteorológiai tu
dományos képzettség ahhoz, hogy valaki a saját vi
dékén közszájon forgó népies időjárási szabályok 
érvényességét maga is ellenőrizze. A meteorológiai 
állomások vezetőinek meg van a lehetőségük arra, 
hogy a rendelkezésükre álló hosszabb időre vissza
nyúló megfigyelések alapján néhány ilyen időjárási 
szabályt felülvizsgáljanak. Ha pedig a Jövőre néz
ve az észleléseket ilyen szándékú megfigyelésekkel 
egészítik ki, s a megfigyelési anyagot szakszerűen 
elrendezik, akkor alkalmuk nyílik a közismert,vagy 
régi kalendáriumokban feltalálható bármelyik néjáes 
időjárási szabály igazolására, vagy megcáfolására 
és módosítására, s több eddig még fel nem ismert 
összefüggést és törvényszerűséget állapíthatnak 
meg. Ezzel a szórakoztató munkával igen hasznos 
szolgálatot tehetnek a tudománynak.

Az irás és olvasás elterjedésével különösen a 
mezőgazdák közül sokan már Írásos feljegyzéseket is 
készítettek az időjárásról.Egyesek csak elemi csa- 
pásszerü,rendkívüli időjárási jelenségeket jegyez
tek fel.mig mások rendszeres feljegyzéseket készí
tettek az időjárás számos Jelenségéről. Az ilyen 
feljegyzéseket többnyire régi gazdasági naplók őr
zik.

Az időjárási feljegyzésekre vonatkozóan kez
detben semmiféle előírás,vagy szabály nem volt. Az 
egyes időjárási jelenségeket mindenki egyénileg, 
saját elgondolása szerint jellemezte.Régi gazdasá
gi naplók tele vannak olyan kifejezésekkel,amilye
neket az időjárás jellemzésénél ma is általánosan 
használunk.Ilyenek pl:szép idő,rossz,csúnya, zord, 
vagy zlmankÓs idő, esés nyár, enyhe tél, derült, 
borult, meleg, hideg idő, vagy időjárás, nagy eső, 
erős szél stb.

Az ilyen és hasonló kifejezések igen találóak 
lehetnek, azonban az egyes időjárási jelenségekről 
nem adnak számszerű értékelést, ezért csak nagy ál
talánosságban Jellemzik az időjárást. Nagy hibája 
még az ilyen természetű jellemzéseknek, hogy pontos 
eloirás hiányában ahány egyén végzi a megfigyelést, 
annyiféleképpen értékeli az időjárást. Emiatt^az i~ 
lyen nagyvonalú és sokféleképpen értelmezhető jel
lemzések nem alkalmasak arra, hogy ezek alapján kü
lönböző időszakok, avagy különböző vidékek időjárá
sát és éghajlatát pontosan összehasonlítsuk, mégke- 
vésbé arra, hogy az időjárás törvényeibe melyebben 
belepillantsunk. Ezért az emberiség bármilyen nagy
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érdeklődéssel és igyekezettel kutatta is az időjá
rási jelenségek mibenlétét és azok okait, kosszá 
évszázadok és évezredek alatt nem sok tudományos 
eredményt tudott felmutatni. Az időjárással kapcao- 
latos ismeretei igen homályosak voltak, át voltak 
szőve tévelygésekkel és babonákkal.

Az időjáráskutatásban a gyors és sok vonatko
zásban ugrásszerű fejlődést a természettudományok 
fejlődése hozta meg,főleg a fizikai tudományok fej
lődése, különösen pedig az időjárási jelenségek ku
tatására és számszerű mérésére szolgáló műszerek 
feltalálása. Az időjárási jelenségek es a különböző 
vidékek éghajlatának kutatásával foglalkozó mete
orológia tulajdonképpen csak akkor kezdett a tudo
mányok sorába lépni, amikor a többféle időjárási e- 
lemból összetett időjárási jelenségeket elemeire 
bontotta szét s az egyes időjárási elemeket /mint 
pl. napsütés, hőmérséklet, csapadék, szél, felhő
zet stb. / megfelelő műszerekkel kűlön-külön kezdte 
vizsgálni, a vizsgálat eredményeit számértékekben 
fejezte ki és azokat rendszeresen feljegyezte.

A társadalom és a tudomány fejlődésével az'em
berek nagy része egyre jobban eltávolodott a ter- 
mészetteí" közvetlen kapcsolatban álló életformák
tól, ennek ellenére az időjárási jelenségek iránti 
érdeklődés korántsem halt ki az emberekből, hanem 
sok vonatkozásban még fokozódott is. A tisztán tu
dományos célból, vagy szórakozásból érdeklődők mel
lett egyre szaporodik azoknak a száma, akiknek köz- 
V3tlen érdekük fűződik az időjáráshoz a ^igy foglal
kozásuknál fogva érdeklődnek az időjárás iránt.^Ma 
már a mezőgazdasági termelés, az ipar, a kereskede
lem, a közlekedésügy, a sport, egészségügy, a had
viselés stb. általában a tudományos és társadalmi 
életnek, valamint a termelőmunkának nagyon aok fon
tos mozzanata közvetlenül, vagy közvetve kapcsolat
ban van az időjárással és az éghajlattal. Ez magya
rázza azt az egyre növekvő érdeklődést,amely a leg
különbözőbb tudományok és foglalkozási ágak képvi
selői részéről a meteorológiai tudomány és a meteo
rológiai megfigyelési adatok iránt megnyilvánul.

Ma már minden állam az időjárás ás éghajlatku
tatás céljaira hivatalos megfigyelőhálózatot tart 
fenn.Több államban a hivatalos hálózaton kívül töb- 
féle különleges cél érdekében /mezőgazdaság,vízgaz
dálkodás, közlekedésügy stb./ külön megfigyelőháló
zatok is működnek.

Hazánkban az Országos Meteorológiai Intézet 
hivatalos hálózatában jelenleg mintegy 1150 állomás 
működik. Ezek közül kb. 1000 állomáson csak csapa
dékmegfigyelés /némelyiken hőmérsékleti megfigyelés 
is/, ezenkívül műszer nélkül végezhető megfigyelés 
folyik,140 magasabbrendü állomáson pedig egyéb idő
járási elemeket / hőmérséklet, napsütés, légnyomás, 
légnedvesség, szél stb./ is megfigyelnek. A hivata
los hálózatban nemzetközileg megállapított egységes 
elvek és módszerek szerint, szabványos műszerekkel, 
meghatározott időpontokban folynak a megfigyelések. 
Pontosan körülírt elvek és módszerek nélkül, ötlet
szerűen végzett megfigyelések eredményei nem hason
líthatók egymással össze,ezért az ilyen megfigyelé
sek nem sokat érnek.

Az Országos Meteorológiai Intézet hivatalos 
hálózatán kívül különleges igények kielégítése ér
dekében hazánkban is szép számmal működnek megfi
gyelő állomások, főleg különböző mezőgazdasági ér
dekeltségek szolgálatában.

A hivatalos megfigyelő hálózat észlelőinek zö
me önként jelentkező egyénekből toborzódott. Ezek 
egy része tisztán tudományos érdeklődésből, vagy 
községük iránti szeretőiből vállalkozott az észle
lésre. ̂ Köztük aok tanár és tanító akad, akik az 
időjárással kapcsolatos tapasztalataikat az okta
tásban felhasználják. Káeok, mint pl. mezőgazdák, 
kertészek, méhészek, hivatásuknál fogva vállalkoz
nak erre a feladatra. Az egyéni önkéntes jelentke
zőkön kívül különböző intézmények, hatóságok és hi
vatalok, egyetemek, főiskolák, közép és általános 
í.skolák, árvízvédelmi és öntözésügyi érdekeltségek, 
mezőgazdasági, erdészeti tudományos intézetek és 
üzemek, állami gazdaságok, tszcs-k, ipari és bánya
üzemek, községi, járási tanácsok stb. vállalkoznak 
megfigyelésekre és alkalmazottaikkal végeztetik az 
észlelést.

Az észlelők nagy részének a törekvése nem ter
jed tovább az adatgyűjtésnél. A megfigyelés eredmé
nyeit Írásos havijelentés formájában /egyes állomá
sok ezenkívül naponta táviratilag/ beküldik a Mete
orológiai Intézetbe és azok további feldolgozását 
és felhasználását a meteorológusokra bízzák. Szép 
számmal akadnak azonban olyanok is, akik nem elég
szenek meg az adatgyűjtéssel, hanem hosszá időn at 
végzett észlelői munkájuk tudományos és gyakorlati 
eredményeit maguk is szeretnék látni és foglalkozá
sukban értékesíteni. Ez érthető is, hiszen az észle
lők vagy az észlelést vállaló intézmények legtöbb
jét ilyen elgondolások vezették, amikor az észle
lést elvállalták. Kivétel nélkül áll ez azokra a 
hivatalos éghajlatkutató hálózaton kívül működő ál
lomásokra, amelyek műszereiket sok utánjárással és 
költséggel maguk szerezték be. Ilyen állomások ma 
már nagy számmal működnek, különösen mezőgazdasági 
tudományos intézményeknél és üzemeknél, gépállomá
sokon _stb. Ezeknek meteorológiai megfigyelő állo
más létesítésére nyilván az a felismerés adott ösz
tönzést, hogy a korszerű mezőgazdasági tudományos 
kutatás és a gyakorlat a meteorológiai kutatásokat 
semmiképpen sem nélkülözheti. Hiszen a talajelőká- 
szitéstől a termés betakarításáig és még azután is 
a mezőgazdasági termeléssel kapcsolatos minden fon
tos tevékenység szoros kapcsolatban van az időjárás
sal és az éghajlattal. Az ilyen állomások mindegyi
ke azzal a határozott céllal kezdte meg az észle
lést, hogy a megfigyelések eredményeit a tudományos 
kutatásoknál és a mezőgazdasági termelésben felhasz
nálja.

be ha megnézzük, hogy a nagy buzgalomból és 
sok szép elgondolásból évek folyamán mi valósul meg, 
bizony általában vajmi kevés eredményt láthatunk. 
Az észlelő naponta egyszer, vágj’ többször az elő
irt időpontokban figyeli az időjárást a feljegyzi 
az észlelt adatokat. Napról-napra, hétről-hétre 
gyűlnek az adatok, majd hónapről-hőnapra, évről- 
évre gyűlnek az adatokkal megtelt észlelési naplók. 
Lassan-iessan a hosszú évek rendszeres és fáradsá
gos munkájával összegyűjtött adathalmaz egy átte
kinthetetlen számtengerré válik, amelyből maga az 
észlelő séta tud kiigazodni, még akkor sem, ha a 
naplókat szép sorjában egymás melle rakja. Még ke
vésbé tud azokból valami tudományos és gyakorlati 
eredményt leszűrni. Az adathalmaz áttekinthetetlen
sége évről-évre növekszik. Nem egy észlelőnek aztán 
ilymódon bizonyos idő múlva elmegy a kedve a megfi
gyelésektől, mert nem eok értelmét látják a sok le
kötöttséget és figyelmet igénylő rendszeres megfi
gyelő munkának.

BÍ3 már igen sok meteorológiai állomás vezető
jétől nemcsak a Meteorológiai Intézet igényli az i~ 
dőjárási adatokat, és nemcsak az észlelő saját fog
lalkozási körében van azokra szükség, hanem igen 
sok érdekelt intézmény /főleg tszos-k, tanácsok/ és 
szakember fordul hozzájuk időjárási adatokért, nem 
is beszélve a sok kíváncsiságból érdeklődőkről. Ha 
az elmúlt hetek, vagy hónapok időjárásával kapcso
latban csak egyszerű adatszolgáltatásról van*szó, 
az nem okoz az észlelőnek semmiféle nehézséget. De 
már nehezebb az olyan kérdésre válaszolni, hogy a 
havi csapedékösszeg, vagy középhőmérséklet hogy vi
szonyuk az illető vidék sokévi átlagához,mennyivel 
több, vagy kevesebb annál. Mikor volt utoljára pl. 
olyan bőséges augusztusi csapadék, mint ezidén s a 
bzóbanforgó vidéken milyen gyakran lehet a legutóbb 
tapasztalthoz hasonló csapadékos augusztusra, szá
raz májusra, vagy hideg áprilisra számítani. Még 
nehezebb válaszolni az ilyen és hasonló kérdésekre, 
ha azok nem egy hónapos, hanem hosszabb időszakkal 
pl. a téli, tavaszi, nyári és őszi évnegyeddel,vagy 
a téli és nyári félévvel kapcsolatban merülnek fel, 
mert ilyenkor az évnegyedes, vagy féléves csapadék 
összegeket, vagy hőmérsékleti közepeket hamarjában 
meg kellene állapítani hosszú évekre, vagy évtize
dekre visszamenőleg.

Hasonlóképpen nem könnyű válaszolni az olyan 
kérdésre sem, hogy a szóbanforgó vidéken mikor 
szokott jelentkezni az első vagy utolsó havazás, 
az első fagy,meddig tartanak a keaőta\ -szi fagyok, 
milyen gyakran és milyen erősséggel jelentkeznek® 
májusi fagyok,milyen gyakran lehet számítani a jú
liusban tapasztalt jégesővel vegyes pusztító heves 
záporra? Volt-e már eset arra, hogy egyfolytában 
hat hónapon át tartson az átlagon aluli, vag£ fe
lüli napsütés, hőmérséklet, vagy csapadék? Elofor-
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dult-e már, hogy öt, vagy hat egymásután következő 
ávben enyhe legyen a tál, száraz, vagy esős legyen 
a nyár?

Már pedig ilyen éa hasonló kérdések igen gyak
ran merülnek fel, főleg mezőgazdák részéről, kü
lönösen egy-egy rendkívüli időjárási esemény al
kalmával, Az utóbbi években egyre nagyobb számban 
megnyilvánuló ilyen érdeklődés természetszerűleg 
következik abból, hogy a mezőgazdák a régi ötlet
szerű gazdálkodás helyett ma már tervgazdálkodást 
folytatnak a nem a régi közömbös fásultsággal fo
gadják a különböző időjárási eseményeket. A nyi
tott szemmel járó mezőgazdát természetesen nagyon 
is érdekli, hogy a Bzóbanforgó vidéken, vagy egye
bütt ia a mezőgazdasági termelés szempontjából e- 
lőnyös, vagy hátrányos különböző időjárási esemé
nyekre milyen gyakran lehet számítani, mégpedig a 
termelés különböző szakaiban. Több ilyen es hason
ló gyakran felmerülő kérdést lehetne még felsorol
ni, amelyek az észlelőt magát is érdeklik, még ak
kor is, ha nincs is közvetlen kapcsolatban a mező- 
gazdasággal .

Ilyen természetű kérdésekre csak úgy adhatunk 
válaezt, ha a többévre visszanyúló megfigyelési a- 
nyagot előbb szakszerűen elrendezzük éa továbbmen- 
ve az adatokat különböző szempontok szerint fel
dolgozzuk.

Az észlelők között nagy számmal akadnak, akik 
mindezek tudatában vannak s meg is van bennük a 
hajlandóság az összegyűjtött edatok elrendezésére 
és feldolgozására. Magánbeszélgetések kapcsán, 
vagy levél formájában többen elő is állnak erre 
vonatkozó kérdésekkel. Sokan meg próbálkoznak 
ilyesmivel,éa egyik-másik észlelő egészen ösztönö
sen rá is talál az adatelx'6ndezés és feldolgozás 
néhány egyszerű helyes módjára. Némelyik azonban 
igen nagy buzgóaággal, de egyéni elgondolás sze
rint, az éghajlattan tudományba» kialakult elvek
től éa módszerektől merőben eltérő módon rendezi 
cl és dolgozza fel a megfigyelési anyagot, ennél
fogva az ilyen feldolgozás nem sokat ér,sőt némely 
esetben megtévesztő is lehet. Egyesek pl. úgy ál
lapítják meg valamely év, pl. az 1 9 5 5. év egyes 
hónapjainak a csapadékétlagát,hogy az év 12 hónal
jának a csapadékösszegét összeadják és ez nymo
don nyert évi összeget elosztják 1 2-vel, vagyis 
az év hónapjainak a számával. Ezt nevezik havi 
csapadékátlagnak. Az éghajlattan egészen máat ért 
havi átlag alatt. Erről később lesz szó, de ha már 
szóba került, megemlítjük, hogy a sokévi, p,l, 30 
évi januárhavi ceapadákátlagot úgy kapjuk meg,hogy 
a szőbanforgó 30 éven időszak minden egyes január
jának a havi caapadékösezegét összeadjuk és az igy 
kapott összeget elosztjuk az évek számával, vagyis 
3 0-cal.

Folyóiratunk hasábjain szeretnék egy kié el
igazítást adni azon észlelők szamára, akik az a- 
datgyüjtéaen túlmenően maguk ie szeretnék megfi
gyelési anyagukat elrendezni éa feldolgozni, hogy 
ezáltal vidékük éghajlatát megismerhessék,a a meg
figyelés eredményeit vagy seját foglalkozásukban 
közvetlenül, vagy a hozzájuk forduló szakembereken 
keresztül hasznosíthassák. Ismertetéseinknél az 
egyszerűségre törekszünk s olyan módszereket muta
tunk be, amelyeket mindenki különös meteorológiai 
előképzettség nélkül megért. Ahol szükség lesz rá, 
egy-egy időjárástani vagy éghajlattani fogalmat 
tárgyalás közben meg fogunk magyarázni.Az ismerte
tendő feldolgozási módokból mindenki megvalósíthat 
annyit, amennyihez ideje és kedve van.

Ha valaki hozzáfog, az ilyen adatfeldolgozá
sokhoz, tapasztalni fogja, hogy szakszerűen elren
dezett éa feldolgozott adatokból, jól összeállí
tott egészen egyszerű táblázatokból és grafikonok
ból egy vidék éghajlatának mennyi érdekes és eddig 
ismeretlen részlete olvasható ki. Ezek segítségé
vel bármilyen időjárási esemény a többévtizedes 
megfigyelések tükrében mérlegelhető és kiértékel
hető, azok előfordulásának gyakorisába éa valószí
nűsége azonnal megállapítható. Egészen egyszerű 
táblázatok és grafikonok segítségével a mezőgazda, 
vagy bárki ismeretlen vidékre kerülve azonnal tá
jékozódni tud az ottani éghajlatról, aminek megis
meréséhez egyébként hosszú évek tapasztalataira 
volna szükség. Aki ilyen feldolgozásokat ' maga is 
végez, sokkal könnyebben megérti az Országos Mete
orológiai Intézet éghajlatkutató munkájának eredmé

nyeit s igy bármelyik vidék éghajlatáról tájékozó
dást szerezhet. Eg^re jobban felismeri a megfigye
lések fontosságát és hasznosságát s egyre több ér
telmét látja a rendszeres megfigyeléseknek. Ez nö
veli észlelési kedvét s ösztönzi pontosabb megfi
gyelésekre, valamint megfigyelések kiszélesítésére.

Sorozatos ismertetéseinket elsősorban a Mete
orológiai Intézet hivatalos megfigyelő hálózata ész
lelőinek szántuk. Szeretnék azonkívül útbaigazí
tást adni az Országos Meteorológiai Intézet hiva
talos éghajlatkutató hálózatába nem tartozó állo
mások észlelőinek is, annál inkább, mivel ezek ré
széről még gyakrabban merül fel sokfajta kérdés a 
megfigyelési anyag feldolgozására és azoknak a me
zőgazdaságban való hasznosítására vonatkozóan, hi
szen amint említettük, az ilyen állomások határo
zott tudományos .és gyakorlati célkitűzésekkel lé
tesültek és nem egy közülük számottevő költséggel. 
Ezek nem küldik be adataikat a Meteorológiai In
tézetbe, ennélfogva ha ezek a megfigyelések ered
ményeit nem rendezik el és nem dolgozzák fel, min
den költségük és fáradságuk teljesen kárbavész. 
Sajnos azonban, megfelelő szakértelem hiányában az 
ilyen állomások nagy részén a helyes adatgyűjtés 
követelményeinek nem tesznek eleget, már pedig hi
bás adatokból csak hibás és félrevezető eredménye
ket lehet kihozni.

Az első komoly hiba mindjárt a műszerekkel 
kapcsolatban felfedezhető. Sokan jóhiszemUnégükKr 
nem tételezik fel, hogy egy drágu pénzen vására.; 
műszernek hibái lehetnek. Nyugodtan használják pl., 
a közkedveltségnek örvendő Six rendszerű maximul«.-• 
minimum hőmérőt, s nem gondolnak arra,hogy a való
ságtól jó néhány fokkal eltérő adatot mutathat. 
Ilyesmi másfajta, nem hitelesített hőmérővel is 
előfordul. Sokan nagy becsben tartják az ugyancsak 
közkedvelt hajszáláé hygromótert.vagy a polymétert 
pedig ez sem tartozik a megbízható pontos műsze
rek közé. Az ilyen műszerek csakis ugyanezen célt 
szolgáló, más rendszerű pontos és hitelesített mű
szerekkel történő összehasonlítás és ellenőrzés 
mellett használhatók. A rosszul kezelt pszic.hro - 
méter /száraz-nedves hőmérőpár/ is erősen hami. 
adatokat ad s még az olyan egyszerű műszernek,mint 
az eaőmérőnek is lehetnek komoly hibái. Azok ser: 
használhatók megfelelő ellenőrzés nélkül.

A másik,ugyancsak súlyos hiba a műszerek fel
állításával kapcsolatban található. A hivatalos 
hálózatban a műszerek felállítása is nemzetközile 
megállapított egységes elvek szerint történik, 
ezen elvek figyelmen kívül hagyása éppen úgy ér
téktelenné teszi a megfigyelési adatokat, mint a 
hibás műszerrel való mérés. Azok sem további fel
dolgozásra, sem más állomás adataival való öoaze- 
hasonlitásrs nem alkalmasak s igy az észlelés éi-- 
telmetlenné válik.

Nagymértékben csökkenti a megfigyelési anyag 
értékét,sőt több elem adatait teljesen értéktelen
né teszi az észlelés időpontjára vonatkozó előírá
sok semmibevevése. Ez előfordulhat a hivatalos há
lózatban is, de a hivatalos hálózat kötelékén kí
vül működő állomásoknál a rendszertelen időpontok
ban történő észlelés szinte általános jelenség. 
Képzeljük el, hogy hasonlíthatók össze az előirt 
időpontokban /7, 14, 21 óra/ megfigyelt hőmérsék
leti adatok más időpontokban pl. 9, 12 és 19 óra
kor észlelt adatokkal s a zavart fokozza az ész
lelési idő szeszélyes változtatása.

A folytonos,hiánytalan észlelés szintén nél
külözhetetlen alapfeltétele a pontos feldolgozás
nak. Hiányos adatok alapján sem havi, sem negyed
évi és évi összesítés nem készíthető.

Közleményünk céljától távolesik a meteoroló 
giai megfigyelésekkel kapcsolatos hibák felsoro
lása. Az Intézet hivatalos állomásai az észlelés
re és helyes adatgyűjtésre vonatkozó előírásokat 
az útmutatásokból jól ismerik s azok egyébb állo
mások számára ia könnyen hozzáférhetők. Mégis úgy 
véljük, mulasztást követnénk el,ha nem figyelmez
tetnénk főleg a nem hivatalos észlelőket azokra a 
leggyakrabban tapasztalható s részben jóhiszemű 
elkövetett hibákra és hiányosságokra, amelyek már 
eleve kizárják azt, hogy megbízható adatokat kap
junk. A fontosabb hibák felemelitése a hivatalos 
hálózat észlelői számára is hasznos lehet. A meg
figyelési anyag pontosságát éa megbízhatóságát é-
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rintő egyéb észlelési hibákról bárki könnyen tá
jékozódhat,ha néha-néha betekint az észlelési út
mutatásba - és önmagába.

Tekintettel arra, hogy a csapadékmegfigyelés 
Jóval több helyen folyik, mint egyéb elemek meg - 
figyelése,ismertetésünket a csapadékadatok elren
dezésével és feldolgozásával kezdjük.

Az ismertetésnél nem követjük a csapadékmeg
figyelések feldolgozásának a Meteorológiai Inté
zetben szokásos sorrendjét, ott ugyanis egyidejű
leg történik a havijelentés Összes adatainak fel
dolgozása. Ehelyett a fontossági szempontokat szem
eiéit tartva, legelőször is bemutatjuk a csapadék- 
mennyiség feldolgozási módjait.

Amint az minden észlelő előtt ismeretes, a 
csapadékmérési útmutatás előirásai szerint a csa
padékot tizedmilliméter pontossággal mérjük és 
jegyezzük fel. Ha az egy hónapon belül lehullott 
csapadékmennyiségeket összeadjuk, megkapjuk az il
lető hónap csapadékösszegét, a 12 hónap csapadék
összege pedig az évi összeget adja.

A havi és évi csapadékösszeget sokan helyte
lenül havi, vagy évi csapadékátlagnak nevezik. 
Ez az elnevezés helytelen ée sok félreértést okoz
hat. Ezért jó ha megjegyezzük, hogy mi a különbség 
összeg és az átlag között,

A meteorológia az időjárási elemeket folyto
nos ée nem folytonos elemekre osztja. A folytonos 
elemnek mindig van valamilyen számszerű értéke, a 
nem folytonos elemnek azonban igen sokszor nincs 
semmiféle adata, azaz a jelenség szünetel. A hő
mérséklet pl. folytonos, a csapadék nem folytonos 
elem. A folytonos elemek jellemzésére hosszabb és 
rövidebb időszakra, pl. egy hónapra, negyedévre, 
évre, sőt egy napra is középértéket, röviden kife
jezve közepet számítunk, a nem folytonos elemeknél 
tehát a csapadéknál is összeget szokás megállapíta
ni. Többéves időszak adatai alapján az előzőkben 
már vázolt és a következőkben részletezendő módon 
mind a folytonos,mind a nem folytonos elem adatai
ból átlagot számítunk.

A napi adatokat összegezve a havi csapadék- 
összeget szintén tizedmilliméterekben állapítjuk 
meg, de a további feldolgozásoknál már a havi ösz- 
szeg egész milliméterre kikerekitett értélét hasz
náljuk. A kikerekitéseknél az 1,2,3 és 4 tizedeket 
elhagyjuk, de az 5 tizedtől kezdve 1 javítást ve
szünk, vagyis felfelé kerekítjük.Pl. 37,5 - 38,4 
mm-ig 38 mm-re kerekítünk.

A havi csapadékösszegek elrendezésének egy
szerű módját a mellékelt táblázaton mutatjuk be. 
Az ilyen, több év időjárási adatait tartalmazó 
táblázatot kliroatáblázatnak nevezzük.

A táblázat nem sok magyarázatot kiván. A víz
szintes sorokban 1901-től kezdve az egyes évek ha
vi csapadékösszegei és az évi összegek vannak fel
tüntetve. A függőleges oszlopok egymás alatti szá
mai egyazon hónapok osapadéköaszegeit mutatják az 
egymásután következő években.

Egy ilyen klimatáblázat sokféle célt szolgál. 
Mindenekelőtt Jól mutatják egyazon hónap csapadék- 
összegének szeszélyes váltakozását be egymásután 
következő években. 1901 júniusában pl. 73 mm hul
lott, 1902-ben 164 mm, következő években 58, 6 8 , 
28, stb. mm esett júniusban. Amint látjuk, egyazon 
hónap C3apadékösszege az egymásután következő évek
ben igen szeszélyesen, látszólag egészen szertele
nül,minden korlátozás nélkül változik. Majd később 
szó lesz arról is, hogy a csapadékbsszegek ezen 
látszólag szertelen csapongása az egyes éghajlati 
övezetekben meddig terjedhet és mimodon lehet ab
ban bizonyos törvényszerűségeket felfedezni.

Nézzük tovább, hogy mit mutatnak az ilyen 
klimatáblázatok.Egy kis keresgéléssel minden egyes 
függőleges számoszlopban megtalálhatjuk minden 
egyes hónapra és az évre nézve az 50 év alatt elő
fordult legnagyobb és legkisebb csapadékösszeget. 
A legnagyobb májusi csapadékösszeg pl. 167 mm-t 
tett ki /1940-ben/, s a legkisebb májusi csapadék- 
összeg 11 mm volt, /1917-ben/. Ezekét az értéke - 
két szélső értékeknek /maximum és minimum/ nevez
zük. A legcsapadékosabb év osapadéköaszege 1098 mm

/1937-ben/, a legszárazabbé 452 mm /1911-ben/. 
Amint látjuk, a legcsapadékosabb évben a legszára
zabb év CEapadékösszegének több, mint kétszerese 
/pontosan 243 %-a/ esett.

Az ilyen táblázat segítségével bármelyik hŐT 
nap csapadékösszegével kapcsolatban megállapítha
tó, hogy az hányszor fordult elő 50 év alatt. Pl. 
1951 júniusában Keszthelyen 132 mm esett. A júniu
si összegeket feltüntető számoszlopot végig vizs
gálva azt találjuk, hogy ez eléggé rendkívüli jú
niusi csapadék ezen a vidéken, mert 50 év alatt 
mindössze 5 Ízben volt a júniusi csapadék ennél 
nagyobb, vagyis átlagosan minden 10 évben fordult 
elő ennél bővebb júniusi csapadék. Ugyancsak 1951- 
ben áprilisban csak 19 mm hullott. Ilyen nagymérvű 
áprilisi szárazság szintén rendkívüli ezen a vidé
ken, mert az áprilisi számoszlop szerint 50 év a- 
latt csak 3 ízben volt a csapadék ennyi, illetve 
ennél kevesebb.

Ezeket a számértékeket, amelyek azt fejezik 
ki, hogy bizonyos nagyságú csapadék egy bizonyos 
időn belül hányszor fordult elő, gyakorisági ér
tékeknek nevezzük.

A táblázatunk alapján megállapított gyakori
sági értékek természetesen csak Keszthelyre vonat
koznak. Egyéb vidéken a 132 mm-es júniusi csapa
dékösszeg a szélső értéket Jelentheti, mig másutt 
ez kevésbbé ritka jelenség, egyes vidékeken 50 év 
alatt 10-nél több esetet találhatunk, amikor ennél 
több esett.

A szélső értékekről és a gyakorisági értékek
ről később még sok szó esik, s be fogjuk mutatni 
azok kiszámításának, illetve megállapításának4 egé
szen egyszerű módját, amelynél nem szükséges az e -  
gyes számoszlopokat végigböngészni, hanem azok 
egyszeri ráteklntésre közvetlenül megállapíthatók. 
Az ugyancsak később ismertetendő egészen egyszerű 
grafikus ábrázolási móddal a bemutatott táblázat
nál szintén jóval könnyebb áttekintést kaphatunk 
többévtizedes megfigyelési sorozatunkról.

A bemutatott klimatáblázat szolgál fentieken 
kívül a sokévi átlag megállapítására is.

Az egyes hónapok 50 évi átlagértékét úgy kap
juk meg, hogy a függőleges oszlopokat összeadjuk 
a az Így kapott összeget elosztjuk az évek számá
val, vagyis példánkban 50-nel. Hasonlóképpen kap
juk meg az évi átlagot is az évi összegek összea
dása és az összeg 5 0-nel való osztása utján.

Az igy nyert éghajlati számórtékeket 50 évi 
átlagnak, más néven 50 évi középnek,törzsértéknek, 
vagy normálnak nevezzük. Ezek a táblázat legalsó 
sorában láthatók.

Ezeket a törzsértékeket használjuk más vidék 
éghajlatával való összehasonlításra s ezekhez vi
szonyítjuk egyazon állomáson megfigyelt csapadék
mennyiségeket. Ezekről a következő ismertetésünk
ben lesz szó. Táblázatunkon az 50 éves összegen 
kívül a 10 éves összegeket is feltüntettük. Ezen 
összegek tízzel való osztásával megkapjuk az e- 
gyes évtizedek átlagait.

Az elmondottakkal kapcsolatban tájékoztatásul 
megemlítjük, hogy az Országos Meteorológiai Inté
zet jelenleg működő mintegy 1000 csapadékmegfigye
lő állomásának jelentékeny része a későbbi állo
másszervezés, a közbejött háborúk és egyéb okok 
miatt nem rendelkezik teljes 50 éves sorozattal. 
De kb. 220 állomásról teljes 50 éves sorozatunk 
van. Ezek közül 52 állomás 50 éves csapadéksoro
zata már könyv alakjában meg is jelent, s ezidén 
a többi nyomdába kerül és a jövő ev folyamán könyv 
formájában fognak megjelenni, a rövidebb sorozatú 
állomások adataival együtt.

Közleményünk célja az volt, hogy felidézzen 
néhány gondolatot, amelyek észlelőink közül munká
juk során többekben felmerültek s elültessen bennük 
néhány új gondolatot. Ezenkívül be akartunk mutat
ni egy egészen egyszerű adatelrendezési és feldol
gozási módot. Aki a közölt minta alapján a rendel
kezésre álló adatokat elrendezi, megtsszi az első 
kezdő lépést ahhoz, hogy közvetlen értelmét és e- 
redményét lássa megfigyeléseinek. A következő alka
lommal tovább megyünk néhány lépéssel,
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Hazánkban 1956. Január 12-án reggel 7 ára e- 
lőtt néhány perccel földrengés pattant ki. Ezt a 
rengést a budapesti Wiechert-féle horizontális
földrengésjelző 6h4óml2,59-kor, a Kiacelli úton 
ideiglenesen felállított Krumbach-féle optikus
vertikális földrengésjelző 6“46m13.4B-kor,a kecs
keméti készülékünk 6Q46al21,78-kor,és végUl a sze
gedi 6^46*34.8S-kor jelezték. A földrengést még 
számos utórengés követte, ezek azonban lényegesen 
gyengébbek voltak. Az utórengések számának napon
kénti csökkenése ax-rs mutat,hogy a rengést kivál
tó átalakulás a Föld kérgében befejezéshez közele
dik.

A rengést az ország egész területén érezték,
kivéve a legkeletibb részeket, A legnagyobb káro
kat Dimaüaraszti, Taksony, Szigetszentmiklóa köz
ségekben okozta. A megfelelően elkészített beton, 
kő, vagy téglaalapra helyezett téglaépületek esek 
jelentéktelenül sérültek meg, leginkább kéménysé- 
rüléet szenvedtek. Az alapozás nélküli vályog- és 
vert falú házakban — az épületek nagy része ebbe a 
csoportba tartozik - azonban jelentős a károsodás, 
a kémények ledőlésén kívül a fő- éa válaszfalak 
megrepedtek, a tűz- és oromfalak részben vagy e- 
gészben ledőltek, Fokozta a kár méreteit, hogy a 
levált épületrészek vagy a saját, vagy a szomszé
dos épületre zuhantak, s ott a tetőt, helyenként 
a födémet is beszakitották.Dunaharaeztin,Taksony
ban és Szigetazentmiklőson egész kiesi méretű 
földrepedések keletkeztek, ezekből helyenként ke
vés v í z , iszap nyomódott fel. Szigetazentmiklőson 
sok kútba iszap nyomult. Dunaharasztin én Tak
sonyban a temetőben 50 - 6C sírkő ledőlt. Jelen
tősen kisebb a károsodás a Szigetszentmárton, 
áporka, Bugyi, Ócsa, Veesés, Kispest, Budafok,Tö
rökbálint, írd községek által határolt területen, 
ahol elsősorban kéménykárok keletkeztek, ezek is 
inkább az^elhanyagolt épületeken. Ez utóbbi terü
leten lévő községek közül aránylag Soroksár és 
Alsónéir.edi szenvedett a legtöbbet, a károk azon
ban Bunaharaszti, Taksony, Szigetszentmiklóshoz 
viszonyítva jelentéktelenek s csak a rosszul épí
tett, vagy a karban nem tartott épületeken kelet
kezett.

A makro- és mikroszeizmikus adatokból a föld
rengés fészke a Taksony,Bunaharaszti,Szigetszent- 
miklós közötti területre esik.

A hazánkban Budapest környékén kipattant 
földrengéssel kapcsolatban foglalkozzunk általá
ban a földrengésekkel,

A földrengések a szilárd Föld természetes 
rázkódtatásai, amelyek a Föld belsejében kelet
keznek és a keletkezési helytől a Földön át min
den ixányban terjednek. A keletkezési helyen ru
galmas rezgések jönnek létre, ezek terjednek a 
kipattanást helyből hullámmozgás, tér es felü
leti hullámok alakjában. A felületi hullámok a 
vizhullámokhoz hasonlítanak. A térhullámok közül 
a longitudinális /hosszanti/ hullámok a hanghul- 
léaokhoz.a tranzverzális /kereszt/ hullámok a hú
ron keletkező hullámokhoz hasonlítanak.

l.ábra. A földrengéei 
hullámok terjedésének 
vázlata /torzítva/.
H • hipocentrum,
B = epicentrum, 
r = a föld belsejében 

terjedő rengesi 
hullámok

f = felületi hullám.

A földrengés kezdete különösen a kipattaná
st hely közelében többnyire lökésszerű, csak ké
sőbb lépnek fel a szabályszerű hullámok. Azt a 
helyet a Föld belsejében, ahol a földrengés ke
letkezik, fészeknek nevezzük. A fészek hypocent- 
rura, efölött fekszik a Föld felületén az epicent
rum. A megrázott terület a Föld felszínének az a 
része, amelyen a rengést készülékek nélkül észre- 
veeszük, a legtöbb esetben ez körülveszi az epi
centrumot. Ezen kívül oaak érzékeny készülékek
kel mutatható ki a rengés által keltett talajmoz
gás. A talaj rezgése erős rengések esetében az 
egész Földre is kiterjedhet. Á hypocentrumnak a 
földf8lillettől való távolságát fészekraélységnek 
nevezzük. A legnagyobb eddig megállapított fé
szekmélység mintegy 700 km. A legtöbb rengés fé
szekmélysége kisebb 100 km-nél. A megfigyelési 
hely és az epicentrum távolságát a felületen fo- 
kokban.vagy kilométerekben mérve epicentrális tá
volságnak nevezzük.

A fészek földrajzi helyzete szerint beszé
lünk szárazföldi és tengerrengésekről. A tenger
rengések szeizmikus tengerárakat hoznak létre. 
Az epicentrum távolsága szerint pedig helyi, 
közeli, távoli és igen távoli rengéseket külön
böztetünk meg. Erősség szerint megkülönböztetünk 
gyenge, közepes, erős és világrengéseket. A vi
lágrengéseket az egész Földön feljegyzik a föld
rengésjelző készülékek /szeizmométer, szeizmográf/.

2.ábra. Fordított függőleges-ingájú szeizmo
gráf.

A fészekmélység szerint sekély fészkű / 60 
km-ig/, közepes /3 0 0 km-ig/ és mély fészkű /70Q 
km-ig/ rengésekről beszélünk.

A keletkezési okok szerint osztályozhatjuk 
a sekély fészekmélyaégü rengéseket s ekkor tek
tonikus /szerkezeti/, vulkánikus és beszakadásos 
rengéseket különböztethetünk meg. A rengések leg
jelentősebb része tektonikus eredetű /90%/, a 
vulkanikus /?&/ és a beszakadásos /3% / rengések 
csak igen ritkák és a gyenge helyi rengések kö
zé tartoznak.

A földkéregben felhalmozott energia legtöbb
ször nem egyetlen lökés formájában alakul át ren
géssé, hanem a legerősebb lökést gyöngébb elő- és 
utólökések előzik meg, illetőleg követik, ezek az 
elő- illetőleg utórengéseket hozzák létre. Ha a- 
ránylag rövid időn belül ugyanazon a helyen egyen
lő erősségű több rengés pattan ki, akkor rengés
rajról van szó,

A földrengésnél fellépő jelenségek makro- és 
mikroszexzmikusak. A makroszeizmikus Jelensége
ket közvetlenül érzékszerveinkkel vesszük észre, 
a mikropzeizmikusakat pedig csak földrengésjelző
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3.ábra. távoli-rengés szeizmograsmja.
szélső előrengés, bamáscdik előrengés,
e-főrengés, d=utórengén.

készülékek,vagy egyéb érzékeny műszerek jelzik, A 
földrengésjelző készülékek feljegyzéseit szeizxaog- 
rammnak nevezzük,

A földrengések keltette makroszeizraikus ha
tásokon, részben személyes észleléseken, részben 
pedig az építményeken okozott elváltozásokon, ká
rokon alapulnak a különféle tapasztalati skálák, 
amelyek segítségével becsüljük meg egy meghatá
rozott helyen a földrengés hatások erősségét. A 
Sieberg-Mercalli skála 12 fokos. Az 1 fok erős
ségű rengést csak földrengésjelzők mutatják ki, 
a 12 fokos erősségűnél minden emberi építmény el
pusztul.

A földrengések keletkezési okok szerinti 
osztályozásánál láttuk, hogy a sekélyfészkü ren
gések beszakadásos, vulkanikus és szerkezeti 
rengések lehetnek. Beszakadásos rengések akkor 
keletkeznek, há az altalajban nehezen oldható 
kőzetek között könnyen oldódd kőzetek vannak. Ha 
a könnyen oldódó kőzeteket a viz kioldja, akkor 
ott üregek keletkeznek. Ha az üreg olyan nagy 
lesz, hogy a falak nem birjálc el a felső kőzetek 
nyomását, s az hirtelen leszakad, akkor a lezuha
nó kőzettömegek ütközése és a fenéken való tovább- 
csúszása földrengést kelt. A talajban üregeket 
nemcsak a viz hozhat létre, hanem szék tűzhányók 
működésével kapcsolatban is keletkezhetnek és 
beszakadásuk ugyancsak földrengés oka lehet. A 
beszakadásos rengések rendesen csak gyenge föld
mozgást keltenek,5 0 -1 0 0 km-en túl alig érezhetők, 
igen ritkák.

A tűzhányók működésekor a kérgen ét kitörő 
láva, továbbá az izzó folyós kőzetanyagból rob
banások kiséretében kiszabadúló gázok ugyancsak 
gyenge földrengést keltenek: ezek a vulkánikus 
rengesek. Éreziietőségi határuk kb. 50 km, A ren
gések a vulkáni kitörés előtt, alatt és után is 
megfigyelhetők.

Szerkezeti rengés akkor keletkezik, ha a 
kéreg törik, vetődik, vagy meggyürődik. A törés 
/!% / és a gyűrődés /4 keltette földrengések 
igen ritkák. A szerkezeti rengések közé a leg
különbözőbb erősségű rengések tartoznak.

A 100 km-nél nagyobb mélységű rengéseket 
mintegy 30 évvel ezelőtt fedezték fel.Keletkezé
sük körülményei kevésbbé tisztázottak, megfigye
lések szerint csak a Pöld bizonyos területein 
pattanak ki. Közepes mélységű rengésfészkek van
nak a Földközi-tenger partvidékén is. Mélyfészkű 
rengésfészkeket 1 eset kivételével eddig csak a 
Csendes-őceán nyugati részén figyeltek meg.

Sekélyfészkü rengések földtani okokra ve
zethetők vissza. Ennek következtében a földren
gésfészkek eloszlása a Földön szoros kapcsolat
ban van a földtani felépítéssel. Sieberg neves 
német szeizmológus szerint az óvenként kipattanó 
10000 földrengés 4000 fészekre oszlik el. Ebből 
s rengések 83%-a és a fészkek ?2%-a két törési 
övbe, a mediterrán és a eirkumpacifikus törési 
övbe esik.A mediterrán törési öv a Földközi-ten
geren, Apennini és Balkán-félszigeten,Xis-Ázsián, 
a Vörös-tengeren, a Perzsa-, Arab- és Bengáli- 
öblön.a Keletindiai mélytengeri árkon é3 sziget
világon, Uj-Guineán, a keletausztráliai tengeren, 
amerikai középtengeren és Azori szigeteken át 
nyúlik vissza a Földközi-tengerbe, A cirktunpaoi- 
fikus törési öv a Csendes-óceán körüli mélyten
geri árkokat és velük szomszédos törésektől szab
dalt harmadkori redőket, a keletázsiai szigetvi
lágot és partvidéket, az amerikai Cordillerákat, 
Andeseket és a beszakadt medencéket foglalja ma
gába. A két öv metszéspontja, a Szunda szigetek 
és Közép-Amerika a Föld legerősebb föidrengéees 
területei. A nagy- és világrengések fészkeinek 
legnagyobb része a Csendes-óceán körüli törési 
övbe éspedig a mélytengeri árkok területére esik.

A legnevezetesebb rengések:
1735, november 1 . kiszabon.A kikötő rakodó

ja a tengerbe zuhant. 1 2 .5  m magas volt a szeiz
mikus tengerár, 32.000 halott,

1 7 8 3. február 5 . Oalabrla,hatalmas földcsu
szamlások, szeizmikus tengerár, 3 0 .0 0 0 halott.

1891..október 28. Kino-Cwari /Japán/ 42.000
ház pusztult el, 7 .0 0 0 halott.

1896. janius 15. Sanriku /Japán/ 30 m-es 
szeizmikus tengerár, 1 1 .0 0 0 házat a tengerbe so
dort, £ .0 0 0 részben elpusztult. 2 7 .0 0 0  halott,
9 .0 0 0 sebesült.

1906. április 18, Califomia. San Francisco 
üzleti negyed elpusztult,főleg & fellépő tűz kö
vetkeztében. Majdnem 1,000 halott.A kár 350 mil
lió dollár.

1908. december 28.Messina és Calabria. Mes
siást a rengés részben rombadöntötte. Messinában
8 3 .0 0 0 halott 1 3 8 .0 0 0 lakosból, Keggioban 2 0 .0 0 0  
halott 4 0 .0 0 0 lakosból.

1920. december 16. Ping-Liang /Kína/. Pusz» 
titáaok 500 km fészektávolságig. A löszvidéken 
hatalmas talajváitozások. Egyike a legsúlyosabb 
ismert rengéseknek. 2 0 0 .0 0 0 halott.

1923. szeptember 1. Sagami öböl /Japán/. 
Tokio és Yokohama elpusztult, főleg a kisérő tűz 
pusztított.Szeizmikus tengerár,126»000 ház rész
ben 5 7 6 .0 0 0 ház teljesen tönkrement, 247.000 ha
lott, sebesült és eltűnt. 5-5 milliárd Yen dologi 
kár.

1933. március 2. Sanriku /Japán/, 28.5 m-es 
szeizmikus tengerár.A talajmozgás 9 .0 0 0  km távol
ságban is 2 cm volt, 4 .0 0 0 ház elpusztult, 300 
halott.

1 9 3 5.május 3 0 .India.Quettában 26.000 halott
40.000 lakosból, Kalatban és Maslunban 12.000-
1 5 .0 0 0 halott.

A közelmúlt nevezetesebb hazai rengései: az 
1911. július 8 -i kecskeméti rengés és az 1 9 2 5. 
január 31-i egri rengés.

A kecskeméti rengéskor Kecskeméten kémények 
dőltek le, falak, boltozatok megrepedtek, kidől
tek, háztetők eltolódtak, Budapesten is érezték.

4.ábra, A kecskeméti nagy rengés földren
gés! térképe. B^epieentrum. A görbe vona
lak a 8 , 9 és 10 fokos izoszeiszták.
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Az egri rengéskor Egerben 200 ház erősen meg
sérült, ebből 15 lakhatatlanná vált, 2000 kémén# 
és 1000 tűzfal rongálódott meg. Ostoroson 406 ápU-» 
létből csak 8 maradt sértetlen. Az okozott kár 1.3 
millió pengőt tett ki.

A földrengés olyan természeti csapás, amelyet 
kikerülni nem lehet, de az általa okozott károkat 
csökkenthetjük, ha a településeket, az új építmé
nyeket megfelelő altalajra építjük és építkezés

közben betartjuk a rengésbiztos építkezés szabá
lyait. Különösen fontos ez azokon a területeken, 
ahol gyakran és kárt okozé rengések fordulnak elő, 
Hazánk szerencsére a gyönge, közepes tevékenységű 
területek közé tartozik. A nálunk kipattanó rengé
sek általában könnyű épületkárokat okoznak, a ko
molyabb károk hazai rengéseknél-a rossz építkezés- 4 
nek és az altalaj rossz megválasztásának" a követ
kezményei.

D R .  A Ü J E S Z K Y  L Á S Z L Ó  
osztályvezető. JMqjzá ú fémvéí---

------  - • — -------  a
Habár a meteorológia olyan tudomány, amely 

vizsgálati körénél fogva a mindennapi életben lép- 
ten-nyomon felhasználható és mindenkinek fontos 
szolgálatokat tehet, mégis igen sokan vannak, akik 
•a meteorológiáról alig tudnak valamit, vagy egé
szen tévesen Ítélik meg a feladatait éa teljesít
ményeit.

Nincs olyan élőlény a földön, amelynek élet
jelenségei ne fü^genének nagymértékben a külső fi
zikai viszonyoktól, a fizikai környezetből kiinduló 
hatásoktól. Ilyen hatások nagy számban indulnak ki 
magából a földkéregből, a földi vizekből, valamint 
a Földünket övező óriási gáztömegből, a légkörből. 
Sőt éppen a légkörben minduntalan fellépnek olyan 
Jelenségek, mint például az esők, a szélviharok, a 
napsütés, a Jelentékeny hőfokbeli és villamossági 
változások, amelyek a fizikai környezet lényeges 
átalakulását képviselik. Ezért az összes környeze
ti tényezők közül éppen a légkör Jelenségeiből in
dulnak ki a legváltozatosabb és legerőteljesebben 
működő behatások. Ilyen behatásokat okoznak egyes 
különálló időjárási események is, de még sokkal mé
lyebben hatnak az időjárási Jelenségek szabályos 
ismétlődései, amelyeket az éghajlat fogalma alatt 
szoktunk összefoglalni.

Az állat- és növényvilág úgyszólván teljesen 
ki van szolgáltatva ezeknek a hol kedvező, hol 
kedvezőtlen, sőt pusztító hatásoknak, amelyeket Sz 
időjárás futó eseményei és az éghajlat állandó sza
bályosságai magukkal hoznak. Az emberiségnek annyi
ban más a helyzete, hogy mi a technikánk útján, az 
épületeink és öltözködésünk segítségével, valamint 
a közlekedési eszközeink által ki tudjuk magunkat 
vonni egyes légköri hatásoknak a hatalma alól: pl. 
ha az időjárás mostchasága nagy területen élelmi
szerhiányt okoz, a közlekedési technika lehetővé 
teszi, hogy a Föld egy másik kontinensének az é- 
lelmi feleslegeiből egészíthessük ki a táplálékun
kat.

Azonban éppen a technika eszközei maguk is 
nagymér-'lkben alá vannak vetve az időjáráa ezészé- 
lyes alakulásának. Az építkezéseket megkönnyíti 
vagy meghiúsítja az időjárás, a közlekedést mega
kasztják a rendkívüli időjárási események, a villa
mos energiaszolgáltatás üzeme szintén erős függés
ben áll az időjárás alakulásétól, az összes közle
kedési eszközök teljesítőképessége az időjárással 
együtt változik, a mezőgazdaság minden vívmánya az 
időjárás és éghajlat tényétnek a kihasználására vaui 
alapítva.

A technika eszerint még függőbb helyzetbe hoz 
bennünket az időjárással szemben; az embert még bo
nyolultabb kapcsolatok fűzik a légköri jelenségek 
alakulásához, mint a többi élőszervezeteket. Senki 
nem mondhatja, hogy személye vagy jóléte mentes 
volna az időjárás alakulásának minden következmé
nyétől .

Ennek egyik megnyilvánulása, hogy az időjárás 
jelenségeit mindenki nagy érdeklődéssel követi. 
Minden foglalkozási ágban, minden műveltségi fokon,
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fizikai éa szellemi dolgozók, egészségesek és be
tegek, fiatalok és idősek mind osztoznak ebben az 
érdeklődésben; az időjárás jelenségei iránt való 
kíváncsiság úgyszólván mindanriyiunk gondolatvilá
gának egy egészen általános közös vonása.

Ez másszóval annyit jelent, hogy az időjárás 
tudományának, a meteorológiának, minden ember felé 
van hasznos mondanivalója. Ezzel szemben fennáll 
az a tény, hogy az időjárás jelenségei tekinteté
ben még igen sokan nagyon tájékozatlanok. Ebben az 
irányban meglepő tudatlanság uralkodik még azoknak 
a körében is, akik a természettudomány más ágaiban 
igen beható műveltséggel rendelkeznek.

Igen sokan vannak például, akik nincsenek ér
tesülve arról, hogy a helyi időjárás alakulásának 
az okai legtöbb esetben nem itt helyben találhatók 
meg, hanem sokszor egy távoli óceán vagy e^y másik 
kontinens felett keresendők; sokan nem tudjak, hogy 
az élesebb időváltozások alkalmával igen nagy le- 
vegőmennyiaégeknek a nagy vízszintes áthelyeződése 
megy végbe /több billió tonna tömegű levegőnek e- 
gász kontinensek felett való végigszállítása kö
vetkezik be néhány napnak a leforgása alatt/; nem 
sejtik, hogy a felhők és esők, havazások a levegő
nek a nagy emelkedő mozgásai utján keletkeznek; és 
nem köztudomású az sem, hogy a légkörnek ezekben 
a nagy folyamataiban olyan nagy energiamennyisé
gek dolgoznak, amelyekhez képest az emberi tech
nika rendelkezésére álló oneigiakészletek telje
sen elenyészőek.

A meteorológiának ezek az alapvető megállapí
tásai ma még egyaltalában nem közkeletűek; a nagy- 
közönség körében igen sokan nem is hallottak még 
róluk. Fennáll tehát az az igen feltűnő elleiitmon- 
dás, hogy a meteorológia tárgya mindenkit legköze
lebbről érdekel ugyan, de mégis csak igen kevesen 
vannak tisztában ennek a tudománynak a legelemibb 
eredményeivel.

Ez a helyzet azonban inem a véletlen müve éa 
nem valami mulasztásnak tulajdonítható, hogy eze
ket a fontos eredményeket nem illesztették be az 
általános művelődés anyagába, hanem annak a meg
nyilvánulásét kell ebben látnunk, hogy a meteoro
lógia igen fiatal tudomány, amely csak az utóbbi 
évtizedek folyamán fejlődött odáig, hogy' a vizs
gálati körébe tartozó legfontosabb jelenségeknek 
a lényegét feltárhatta.

így például a legutóbbi évek folyamán tudtunk 
csak némi bepillantást kapni abba, vájjon mi okoz
za az időjárás nagy kilengéseit, az egymásutáni 
évek időjárásában mutatkozó nagy eltéréseket, a 
nagyon meleg ás nagyon hideg esztendőket, a hóna
pokon át fennálló szárazságokat és hosszadalmas 
esőzéseket. Évszázadok sora óta izgatta az emberi
ség képzeletét, hogy ennek a jelenségnek az okát 
megfejtse, de a megoldáshoz meg nem tudott eljut
ni, az időjárás szeszélyességének az okai megfejt- 
hetetleneknek látszottak.



A múlt század második felében, ugyanazokban 
az évtizedekben, amelyekben más tudományok igen 
nagy hódításokat végeztek /mint például a kémia, 
a műszaki tudományok, a villamosságtan, a csilla
gászat/ a meteorológia még csak talányokkal állt 
szemben, amelyeket nem tudott megfejteni. Ez an - 
nál különösebbnek látszott, mivel az időjárás^fo
lyamatai mindennaposak, megszokottak és látszólag 
igen egyszerűek. Mégis, ezeknek az egyszerűnek 
látszd folyamatoknak a magyarázatát nem sikerült 
megtalálni, ami a múlt század fiait csodálkozással 
töltötte el.

Mai tudásunk megvilágításában már egészen más
kép jelenik meg az időjárás problémája. Ma tudjuk, 
hogy'” az időjárásnak a különféle jelenségei olyan 
fizikai folyamatok útján keletkeznek, amelyek csak 
látszólag egyszerűek, a valóságban azonban igen bo
nyolultak. Az időjárási jelenségek a Földet övező 
nagy gáztömegnek a jelenségei, tohát olyan anyag
nak a jelenségei, amely mindenekelőtt láthatatlan, 
azonkívül más tulajdonságaiban is lényegesen eltár 
a bennünket környező többi anyagoktól, amelyek 
nincsenek gázállapotban. Ennek a gáztömegnek a je^, 
fenségeit nem is lehetett megmagyarázni addig, a- 
pig a fizika odáig nem fejlődött, hogy a gáztörvé
nyeket megállapította és a gázok többi sajátsága
it megvilágította.

A gázok fizikájának kialakulása után a mete
orológia valódi fejlődése még mindi» csak vonta
tottan haladt előre, mivel a fejlődésnek még to
vábbi akadályok álltak az útjában, amelyek tudo
mányunk feladatkörének sajátságaiból adódnak. I- 
lyenek a következők:

1. / A meteorológia vizsgálati anyagának, a 
légkörnek, a nehezen érzékelhető 'volta: csaknem 
láthatatlan anyagtömegről van szó, amelynek csak 
egyes részei válnak a felhőjelenségekben feltűnő
en láthatóvá. Folyamatai legnagyobbrészt hangje
lenségek nélkül folynak le és egy részük csak hő~ 
és kinetikus érzékeink által vehető tudomásul 
/szélnyomás stb./, más részük pedig csak műszerek
kel mutatható ki /légnyomás, elgőzölgés/.

2. / A meteorológia kutatási területének, a 
légkörnek az óriási méretei és a nehéz hozzáfér
hetősége. A fontosabb meteorológiai folyamatok 
egyidejűleg több százezer négyzetkilométer felett 
folynak le /nagyobb frontális esőzések/, vagy több 
millió négyzetkilométeres területet ölelnek fel 
/szélbet irések, időjavulási folyamatok/. Ilyen te
rületek jelenségeinek áttekintése egyes ember szá
mára lehetetlen; vizsgálatukhoz nagyarányuan meg
szervezett észlelőhálózat alapítása szükséges. Ez 
már egymagában is költséges vállalkozássá teszi a 
meteorológiai kutatást. Mindehhez járul még, hogy 
a légkör anyagtömegének csak legalsó^ igen vékony 
rétege az,amely a Földön élő ember számára közvet
lenül hozzáférhető. A legfontosabb légköri folya
matok olyan magasságokban játszódnak le, amelyek 
sokáig teljesen elérhetetlenek voltak a kutatás 
számára, vagy ’csak kivételes alkalmakkor, külön
leges léggömbfelszállások alkalmával voltak egy
két órára hozzáférhetők. A légkör vizsgálatához 
nélkülözhetetlen rendszeres, naponkénti, sok pon
ton egyidejűén végzett adatszei’zés megindításéhoz 
a magasba felszálló kutatóeszközök nagyfokú töké
letesítése volt szükséges. Ez csak a folyó szazad 
harmincas éveiben haladt elő odáig, hogy a légkör 
rendszeres és beható fizikai tanulmányozása meg- 
induIhatott.

3. / Az időjárási jelenségek négy száma és egy
mással való bonyolult, kapcsolataid légkörben egy
mással összefonódva játszódnak le mozgásjelenségek 
hőjelenségek, halmazallapotváltozások,hangjelensé
gek, sugárzások, villamos tünemények, rádióaktiv 
bomlási és egyéb atomfizikai folyamatok, A meteo
rológiai jelenségek közt tehát a fizikának minde
gyik jelénségosztálya képviselve van és ezek a je
lenségek egymással összeszövődve lépnek fel. Éppen 
ezért a meteorológiában sokszor nem vezet eredmény
re a jelenségeknek elemekre bontása,pl. a szélnek, 
csapadéknak, hőviszonyoknak egymástól elkülönített 
tanulmányozása, ami a kutatás kezdő lépéseként ön
ként kínálkozik.Ha az összefüggő jelenségeket egy
szerűsítési szándékból egymástól függetlenül vizs
gáljuk, akkor a hibás és ellentmondó következteté
sekre jutunk.

Ezeknek a körülményeknek tulajdonítható, hogy 
a a ‘•eorelógia fiatal tudomány, amelynek legfonto
sabb felfedezései csak napjainkban juthatnak el az 
érdeklődők szélesebb rétegeihez.

Legyen szabad ezekután megemlítenem, a meteo
rológiának egy másik'lényeges vonását, amely na
gyon sokak előtt szintén nem eléggé világos. A 
meteorológia a maga fejlődésének kezdeti fokán 
elsősorban leiró jellegű tudománynak látszott, 
amely az időjárási jelenségek lefolyását és tár
beli elhelyezkedését állapította meg. Ez azonban 
az időjárás kutatásának nem az egyetlen feladata, 
hanem csak a legelső, legkülsőségesebb mozzanata, 
A meteorológia igazi magasabb célja nem ebben áll, 
hanem annak megállapításában, miként keletkeznek 
ezek a folyamatok, milyen összefüggések uralkodnak 
közöttük, mi lesz a jövőjük, hogyan fognak átala
kulni, miként lehet a keletkezésüket külső beavat
kozásokkal esetleg befolyásolni. Ezek mind olyan 
feladatok, amelyek a jelenségek okainak kinyomo
zása által válnak lehetővé. A meteorológia tehát 
ma éppen olyan oknyomozó jellegű, pragmatikus tu
domány, mint a többi fizikai tudományok.

Az idő jövőjének előrejelzésével kapcsolat
ban néhány fonton tényre kell felhívnom a figyel
met. A meteorológiának az előrejelzésekkel foglal
kozó ága, az idő^elzéstan /szinoptikus meteoroló
gia/ két fejlődési fokozaton ment át. Az első fo
kozatban az előrejelzések alapjául tapasztalati 
szabályok szolgáltak és az előrejelző munkának ok
nyomozó jellege még nem volt. A jelenlegi második 
fokon viszont az előrejelzések fizikai tetelek se
gítségével, oksági következtetések útján készülnek.

Az első fejlődési fokozatból a másodikba való 
átmenet a hazai időjelző szolgálatban mintegy húsz 
esztendővel ezelőtt történt meg. Hogy milyen kü
lönbség van a két fokozat között módszerben és el
ért eredményekben, azt egy példával világitora meg.

Az egyik sokat használt tapasztalati szabály 
arről szóit, hogy a déli szál fellépését sok eset
ben eső szokta követni. Az időjelzéstan kezdeti 
szakában tehát a déli szól fellépése már egymagá- 
banvéve indíték volt arra, hogy esőt helyezzünk 
kilátásba. Az eredmény pedig . az volt, hogy az eső 
elég sok esetben egy-kát napon belül bekövetkezett, 
ritkább esetekben azonban a déli szél napokig, sőt 
egy hétig is fennállt anélkül, hogy esőt hozott 
volna.

A második fejlődési fokon az időjelzéstan má: 
nem ilyen vakon alkalmazott szabályokkal dolgozik, 
hanem a légkörben működő fizikai törvényeket vesz: 
alapul. Ezekből kitűnik, hogy az sső keletkezésé
hez nagyszabású emelkedő mozgások szükségesek 
Ilyen emelkedő mozgás a déli szélben akkor áll elő, 
ha a déli szél találkozik egy nála hidegebb levegő- 
szállító más irányú, /pl. nyugat felől vagy észa) 
felől előnyomulő/ másik légtömeggel. A fizikai té
teleken nyugvó következtetés tehát minden adót' 
napon eldönthetővé teszi, hogy a fellépő déli sze 
let eső fogja-e követni, vagy sem.

Pontosabban miként készülnek a fizikai téte
leken alapuló előrejelzések? Az előrejelzés_kidol 
gozása lényegileg bárom lépésből áll. Az első lápéi 
az, hogy megállapítjuk az egész kontinensen má: 
fennálló különféle időjárási jelenségeket. A máso
dik lépés még mindig csak a jelenre és nem a jövő 
re vonatkozik: megállapítjuk azokat az okokat 
amelyek a fennálló időjárást előidézték. Ezen a 
alapon tehető meg a legfontosabb és legérdekfeszi 
több lépés: a fizika tételeit alkalmazva kikövet 
keztetjük, hogy a meglévő okok a jövőben hogya: 
fognak tovább hatni* a meglévő folyamatokat hovi 
fogják térbelileg átterelni, erősségüket mennyibe: 
fogják megváltoztatni.

A nagyközönség körében még sokan vannak, aki 
nincsenek tisztában azzal, hogy a mai előrejelzé 
sefc fizikai következtetéseken alapulnak, így pél 
dául a szellemtudományok egy kiváló müvelőjétő 
hallottam azt a meglepő kijelentést, hogy "ami 
meteorológiában igazán tudomány, az nem az előre 
jelzéseknek a kidolgozása, hanem a légkörfizika 
tulajdonságainak a tanulmányozása." Az időjelzés 
tannak ez'a megítélése téves és igazságtalan, hi



szén az előrejelzések készítése éppen azon alap
szik, hogy minden nap minden egyeE idő jelenségnek; 
• fizikai okait nyomozzuk ki.

Abban az elmúlt korszakban, amelyben a prog
nózisok csupán tapasztalati saabályoknak a mecha
nikus felhasználásából álltak, tényleg igaz volt, 
hogy az előjelzést munka csak agy alkalmazása volt 
a tudomány megállapításainak; abban az időben egy 
előrejelzésnek az elkészítése még nem számított 
önálló tudományos feladatnak. Sa azonban tál va
gyunk azon, hogy a tapasztalati szabályokat me
chanikusan alkalmazzuk. Ma világos előttünk, hogy 
minden egyes előrejelzés kidolgozásához külön kell 
elvégezni a fizikai okokra alapított következteté
seket, ha elfogadható pontosságú előrejelzéseket 
akarunk elérni. Ezáltal az előrejelzés munkája egy 
minden nap újból megoldandó tudományos feladattá 
lépett elő, amely tele van a tudományos aunka min
den szépségével és izgalmával.

Ennek a munkamódnak egyik szépsége, de egyik 
nehézsége is, hogy kontinensünk különböző vidékei 
felett igen sokféle fizikai folyamat játszódik le 
egvidtjüleg a légkörben, és ezek egymást kölcsönö
sen befolyásoljak; az időalakuláenak a fizikai 
okai tehát igen bonyolultak. Ennek az a folyománya, 
hogy a bonyolult okok szövedékéből csak a közeli 
jövőnek az eseményeit lehet kikövetkeztetni. A fi
zika tételei alapján jól elő lehet jelezni a hol
napi időt és néha még a holnapután! időt is, de 
nem lehet ezen az úton megállapítani az időjárás
nak a távolabbi fejleményeit. A távidőjelzés sok
kal nehezebb feladat, amelynek megközelítéséhez 
még ma is igénybe kell venni csakis tapasztalaton 
alapuló, fizikai igazolással alá nem támasztott 
szabályokat. Természetesen a távidőjelzések készí
tésében is abba az irányba halad a fejlődés, hogy 
a következtető módszerek fokozatosan kiszorítsák 
a puszta tapasztalásra támaszkodó, ingatagabb meg
bízhatóságú szabályokat. Ezen a téren éppen a ma
gyar távidőjelzéskutatók értékes munkát végeznek.

Az időjárási jelenségek mesterséges úton való 
előidézése vagy megakadályozása még sokkal nehezebb 
feledat. Mégis, ezen a téren néhány biztató lépés 
és néhány fontos felfedezés történt a legutóbbi év
tized folyamán.

Az időjárás mesterséges befolyásolásénak fő 
nehézsége abból származik, hogy a lényegesebb idő
járási folyamatok óriási térbeli méretek közt foly
nak le és olyan hatalmas energiamennyleégekei kí
vánnak meg, amelyek messze felülmúlják az emberi 
technika által mozgósítható energiákat. Ezért em
beri eszközökkel való befolyásolásuk sokáig telje
sen kilátástalannak látszott.

Mindazonáltal van elégkörben néhány folyamat, 
amelyeket aránylag csekély külső beavatkozással is 
meg lehet indítani vagy meg lehet, szüntetni. Ez 
annak köszönhető, hogy az illető változáshoz szük- 
séges energiák már a légkörben készen rendelkezés
re állnak,úgyhogy csak egy csekély kiváltó ok kell 
még ahhoz,hogy az illető átalakulás magától leját
szódjon.

Ilyen esetekkel főkép a felhőfizikéban ta
lálkozunk, Vannak felhők, éspedig igen nagy szám
ban, amelyek túlhült vizcseppekből állnak. As 
ilyen felhő magától 'nem szolgáltat esőt,' azonban 
egészen csekély külső behatással el lehet érni, 
hogy a túlhült vizcsefpek közül egy kisebb rész 
megfagy jón.Ékkőn működésbe lép az úgynevezett Ber- 
geron-fele effektus, amely a felhőből csapadékot 
létesít. Ezért aránylag könnyen megvalósítható, 
hogy az ilyen felhőből mesterséges csapadékot kap
junk.

Hasonló helyzet áll fenn a jégesők képződésé
nél.^! felhőbeli viszonyok csekély módosítása ele
gendő ahhoz, hogy a nagy jégszemek helyett igen 
nagyszámú egészen kis jégssemeeske keletkezzék, 
amelyek leeses közben elolvadnak és ezzel a jég
verés veszedelme igen sok esetben elháríthatonak 
látszik.

A mesterséges esőkeltés terén külföldön már 
igen sok tapasztalat gyűlt egybe és ma már elég 
pontosan tudjuk, milyen körülmények közt lehet a 
mesterséges ceapadékkeltés sikerére számítani. A 
jégeső elhárítására irányuló beavatkozások ma még 
a kezdet kezdetén állnak és eredményességükről még 
nem lehet véleményt alkotni.
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A részletek tárgyalása itt nem áll módunkban, 
de rá kellett mutatnunk, hegy az időjárás jelensé
gei közül melyek azok, amelyeknél már ma is megvan 
bizonyos esetekben olyan beavatkozás lehetősége,
amelyet aránylag csekély műszaki eszközökkel lehet 
végrehajtani.

Az időjárás többi folyamatainak mesterséges 
megváltoztatásához vagy éppen az éghajlati viszo
nyok nagyobb területen való megjavításához az 
szükséges, hogy a földnek a felszínén igen nagy 
átalakulásokat hozzunk létre: meg kell változtat
ni azokat a földrajzi adottságokat, amelyek az 
időjárás nagy folyamatait létrehozzák. Folyórend
szerek áthelyezése, hegységek eltávolítása, ten- 
geréremlások elterelése, mesterséges beltengerek 
létrehozása jár ilyen eredményekkel. Az atomener
gia békés felhasználásának korszakában ezek a fe
ladatok sem tartoznak »ár a lehetetlenségek közé. 
Néhány első merész lépésük a Szovjetunió nagy ter- 
mészetátalakitási munkálatai keretében már folya
matban van.

Befejezésül legyen szabad néhány szót monda
nom a meteorológiának a többi tudományok közt el
foglalt helyzetéről. A meteorológia a Föld légkö
rének változatos fizikai jelenségeit vizsgálja,te
hát nyilvánvalóan a geofizikai tudományok közé tar
tozik.Szoros kapcaolatok fűzik a földrajztudomány
hoz, valamint a földre vonatkozó tudományok közül 
a geológiához, talajtanhoz, hidrológiához. Kapcso
latban áll továbbá a csillagászattal is, de ezt a 
kapcsolatot sokan még m? is félreismerik. A csil
lagászat a világnak azokkal az anyagtömegeivel 
foglalkozik, amelyek a légkörön kivül fekszenek. 
De észleléseit csak a légkörön át tudja elvégezni, 
és a légkör jelenségei mint erősen zavaró mozzana
tok játszanak bele nemcsak a régebbi csillagászat 
közönséges optikai úton folyó megfigyeléseibe, ha
nem a világegyetem kutatására igénybevett uj.rádió
csillagászati észlelések elvégzésébe is, mert a 
világmindenségből érkező rádiófrekvenciás sugárzá
sok a légkör ionoszféráján való áthatolás közben 
sokesetben eltorzulást szenvednek. További kapcso
latokat létesítenek a meteorológia és a csillagá
szat újabb fejlődésében azok a hatások, amelyeket 
a világtérből /főként a Napról/ jövő sugárzások és 
korpuszkulák a Föld légkörében kifejtenek.

Benső kapcsolat fűzi továbbá a meteorológiát 
mindazokhoz a tudományokhoz, amelyek az élő termé
szetet kutatják: az állattanhoz, növénytanhoz, ál
talános biológiához, őslénytanhoz, valamint alkal
mazásaikhoz, az orvosi és mezőgazdásági tuiományoic- 
hoz, Ezek a kapcsolatok azon alapulnak,hogy a lég
körből kiinduló hatások mindezeknek a tudományok
nak igen fontos jelenségeit vonják maguk után. U- 
pyancsak benső kapcsolat fűzi a meteorológiát úgy
szólván az összes műszaki tudományokhoz is, bele
számítva az építészetet, a vizépitéstant, árviz- 
jelzéstant, az elektrotechnika legkülönfélébb á- 
gait, valamint az útépitéstant és az egész repü- 
léstudományt. Mindezek a diszciplínák rendszeresen 
felhasználják a meteorológia által megállapít..S 
tényeket és adatokat.

Ezek a kapcsolatok teljesen igazolják a fél
századdal ezelőtti meteorológia egyik nagy szemé
lyiségének, Shaw-nak szavalt, aki rámutatott, hogy 
ez a tudomány az összes többi tudományokkal való 
különleges szoros kapcsolatai által tűnik ki.

Ezekről a kérdésekről 1. bővebben:
Aujeszky-Dési:Természetes éa mesterséges eső. 

Óraz.Meteorológiai Intézet,Budapest,1954; továbbá: 
Aujeszky: A mesterséges esőkeltés újabb fejleményei, 
Hidrológiai Közlöny, 35,137-142. old. 1955.



D R, Z í C H A L F R É D  
igazgató helyettes.

A Duna mellett lakóknak nagy eseménye minden 
esztendőben a nagy folyam beállása.Tál végén azon
ban izgalmas napokat és órákat okoz a jég felenge
dése, Minden kemény és zord tél után megismétlik 
"mi less, ha megindul az olvadás?" A. folyó jégpán
célja már magában megnehezíti a víz lefolyását, 
mert növeli a súrlódást. A baj azonban akkor kez
dődik, amikor megindul a jégzajlás, Az egymásra 
torlódó jégtáblák valósággal elzárják a folyó med
rét és a vizet arra kényszerítik,hogy a medren kí
vül keressen magának utat. A viz útját elzáró jég
torlaszt jégdugónak nevezik. Egy-agj- jégdugó ke
letkezésénél kiszámíthatatlan, hogy milyen magas
ra emelkedik a vizszint. Az árvizet ilyenkor nem a 
vizbőság, hanem a jég okozza.

Március a nagy árvizek hónapja. A Duna legve
szedelmesebb árvizei jéggel vonulnak le.Mái* a XII- 
ik éa XIID-ik századtól vannak feljegyzéseink pusz
tító árvizekről. Ezeknek túlnyomó része jeges ár
víz.A feljegyzések szerint 1775, 1796, 1838, 1839, 
1850, 1876, 1940 ée 1941-ben pusztított a jeges 
víz. A XXX. század legborzalmasabb jeges árvize 
az 1838 március 13-15-í volt. Ennek áldozata lett 
nemcsak Pest-Buda, hanem az egész Duna-völgy. 
Pest-Budán 4254 házból 2281 dőlt össze. Ország
szerte 10.10Ó ház pusztult el és 3.200 megrongáló
dott. 153 ember vesztette életét. Az utakat néhol 
3 m-es je§«3 viz borította. Ekkor határozták el a 
Duna szabályozását,

Az idén az elmúlt hetekben ismét nehéz nsno- 
kat és súlyos károkat okozott a jeges árviz. Az 
eddig észlelt legnagyobb vízállásokat 50, sőt több 
mint 100 cm-rel haladta meg a v í z . 20 község rész
ben, vagy teljeser. viz alá került. 3.500 ház lak
hatatlanná vált és 130 ezer katasztrális hold me
zőgazdasági területet öntött el az ár.

Az árvizeknek létrehozója mindig az időjárás. 
Az idén is a kedvezőtlen időjárási, körülmények sze
rencsétlen találkozása okozta a bajt. A legtöbb 
ember azt hiszi, hOj.gr csakis a csapadék /eső, hó/ 
az. egyetlen időjárási tényező, amelynek szerepe 
van az árviz létrejöttében. Ez nem áll. A sok csa
padék feltétele, de csak szükséges és nem elegendő 
feltétele az árvíznek.Kedvezőtlen,időjárási felté
telek mellett esetleg kevesebb csapadék is árvizek 
okozója lehet. A csapadékon kívül a hőmérséklet 
játszik döntő szerepet. A csapadék télen nagyrészt 
hó alakjában hull ás ott marad a talajon, mintegy 
tárolódik éa várja az olvadást. Ha hirtelen jön az 
enyhülés és nem fokozatosan, akkor esetleg 2-3 ha
vi csapadékmennyiségből származó olvadék vizet 
kell egyszerre levezetni e folyóknsK, 'Igen ém, de 
ha a. nagy hidegben a folyón vastag jégpáncél ke
letkezik, azaz a folyó'befagy, előbb a jégnek kell 
elvonulnia,hogy az olvadék-viznak helye legyen le
folyni. Nem mindegy, hogy hirtelen, vagy lassan 
megy végbe az olvadás, de az sem közömbös, hogy a 
folyó alsó, vagy felső szakaszán köszönt be az 
enyhülés. Az is fontos, hogy szállított /advektiv/ 
meleg levegő okozza az enyhülést és olvadást, vagy 
csak a nappali felmelegedés. Mindez az időjárási 
helyzettől függ.

A csapadékon éa a hőmérsékleten kívül további 
tényezők is fontos szerepet játszanak. Ilyen a ta
lajfagy. A mélyen átfagyott talaj - különösképpen, 
ha telítve van nedvességgel - nem képe3 befogadni 
az olvadékvizet és azt mind levezeti. Hideg tele
ken a fagy a talajba mélyen behatolhat. Előfordul
hat, hogy közel í m vastagságig átfagy a talaj. 
Ennek felengedéséhez több napi enyheség szükséges. 
A párolgásnak is fontos szerepe van, mert alacsony 
hőmérséklet mellett és szélcsendes időszakban jóval 
kisebb,mint magas hőmérsékletnél és szeles időben. 
Mindezen időjárási tényezők mellett nem hanyagol
ható el a megelőző hónapok,esetleg évek időjárásá
nak figyelembevétele.

, 4Z iáén a szokatlanul enyhe december és janu
ár után hirtelen tört ránk a hideg /január 25-én/, 
Ekkor az ország nagy része - főleg délnyugaton és 
északkeleten - még hótakaró nélkül volt és igy a 
talaj erősen átfagyott. Február 0-án már 50 cm-es 
mélységben is 0 fokot,a hónap közepén pedig 10 em
ber, -3, 20 em-ben -2 fokot mértek. A február igen 
zord volt; a középhőmérséklet az ország egyes ré
szein -7, -10 fok között váltakozott. Az ídej feb
ruár zordságával 176 évi feljegyzéseink sorozatában 
a második helyet verekedte ki magának. Ennél hide
gebb csak 1929-ber. volt. Nem a szélsőséges nagy 
hideg, hanem á. .k tartóssága tette példanélkit- 
livé az idei februárt. Csaknem állandóan fagypont 
alatt mozgott a hőmérséklet.

Még egy időjárási körülmény Í3 belejátszott 
az est-menyekbe. Az elmúlt 1955-ös évben - főleg 
az őszi időszakban - rendkívül sok csapadék esett. 
A talaj teljesen telítődött nedvességgel és igy 
annak viz-befogadó képessége Jelentéktelen volt. 
A párolgás, a ködös és nedves decemberi és Januá
ri napokban nem játszott szerepet. így tehát víz
zel teli tett talaj fagyott át 50-60 cm mélységben. 
Ilyen talajra hullott le február 18-19-én az a 
hatalmas hőmennyiség, amely 30-40, helyenként - 
főleg a Dunántúl 50-60 cm-eo vastagságú volt. A 
hegyeken )0-70 cm hullott. Különösen sok hó esett 
az Alpokban, ami a főbajt okozta.

pFebruár közepén m -ként országos átlagban 25- 
30 cm-es hóréteg borította a talajt, ami 2 5 -3 0  li
ter vízmennyiségnek felel meg. Egy hektárnyi te
rületre átlagban 300 tonna, azaz 300 ezer liter 
viz jutott. Egyes helyeken 600 ezer liter. Nagy- 
Budapest területén ekkor 20 milliárd liter viz 
tárolódott. A hegyeken még nagyobb hőmennyiségek 
halmozódtak fel es még több viz tárolódott.

A hirtelen beköszöntött nagy hideg következ
tében a Duna vize gyorsan hült le 0 fokra. Január 
3 1-én hirtelen indult me§ a jégképződés, azaz a 
jégzajlás. Február 2-án mar igen erős volt a jég
zajlás, 6-án pedig Baja és Kalocsa vidékén, 8-an 
Sztálinvárosnál, 10-ér, Budapest alatt, 14-én pedig 
az egész Dúcán beállt a jég. A jég vastagsága 15- 
20 cm-es vastagságot ért el.

Amikor február végén /28-án/ a meridionália
/észak-déli/ légcirkulációt hirtelen zónális /nyu
gat-keleti/ áramlás váltotta fel, az Atlanti-óce
án deli részéiről - az Azorok vidékéről - nagyon 
meleg szubtrópusi légtömegek törtek Európába . 
Hirtelen jött az enyhülés, nagyon erőteljes volt 
és ami a legsúlyosabb, többször megismétlődő me
leg esővel. Az olvadás 1500-2000 m magasságig ter
jedt. Minden föltétel meg volt ahhoz, hogy a hóta
karó nagy magasságokig a lehető leggyorsabban ol
vadjon meg. Igen rövid idő alatt hihetetlenül nagy 
kb. 80-100 ma-nek megfelelő mennyiségű hótömeg ol
vadt el.

A hótakarő gyors pusztulását mindig a meleg 
eső és a szél okozza. A napsütés csak lassú olva
dást okoz, mert ilyenkor általában az éjszakai 
órákban jégréteg keletkezik a hótakarón, ami rend
kívül meglassítJa az olvadást.

A meleg eső és szél szinte szemlátomást tün
tette el a havat. A síkságon 120 óra leforgása 
alatt tűnt el 30-66 cm-es hótakaró. A talaj nem 
tudott befogadni ebből semmit, mert fagyott éa 
telített volt. Ez a hatalmas mennyiség mind le
folyt. Teljesen hasonló volt a helyzet Ausztriá
ban az Alpokban.

Az enyhülés nyugatról és nem délről jött. 
Amikor a Duna felső szakaszán 8-12 fokra szökött 
a hőmérséklet, akkor az alsó szakaszon még erősen
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fagyott. Az olvadás a Dunát teljesen befagyva 15- 
20, helyenként 30 cm-es jégtakaróval borítva ta
lálta. Ezt a jégpáncélt a hirtelen jött olvadás 
csak a felsó szakaszon tudta megbontani. Egyre- 
másra jégtorlaszok keletkeztek és alig maradt 
hely a viz lefolyására. A  viz birokra kelt a 
jéggel. Ahogy felülről jött a viz, a nagyobb nyo
más mintegy kilökte a keletkezett jégtorlaszt,vagy 
jégdugót és ez igy ment egyik akadálytól a másikJ & 
Egy-egy jégdugó mindig újabb veszélyt jelentett. 
Amikor a déli szakaszon teljesen összetorlódott a 
jég, bekövetkezett a katasztrófa. A  jégdugó által 
okozott vizazint emelkedéshez hozzátevődött az 
újabb árhullám és ez tette súlyossá a helyzetet.

A hirtelen jött nagy enyhülés mindössze 8 na- 
pigtartott. Ennek előnye az volt, hogy megszűnt a 
további olvadás főleg az Alpokban, de súlyos hát
ránya, hogy amikor a déli szakaszra érkezett a 
jégzajlás, az mintegy megerősítette újból a jég
páncélt és szinte lehetetlenné tette annak tova— 
vonulását.A megbontott jégtáblák egymás alá csúsz
tak 'és sokkalta jobban összeálltak, mint annak előtte. Az akadály tehát növekedett és ezzel su - 
lyosbodott az árvízveszély.

A fentiek bizonyítják,hogy a kedvezőtlen idő
járási körülményeknek szerencsétlen találkozása 
volt részbeni okozója a rendkívüli pusztító jeges árvíznek.

A szaggatott vonal a hőmérséklet sok évi átlagát mutatja.vastag össaefüggő 
vonal a valódi napi középhőmérsékletet ábrázolja. A függőleges fekete oszlo
pok a felhalmozódott hómennyiséget szemléltetik centiméterekben, a fehér osz
lopok az eső mennyiségét mm-ben. /Az adatok Budapestre vonatkoznak/.
A mellékelt ábra szemléltetően mutatja, hogy milyen hirtelen jött és milyen 
erőteljes volt az enyhe télből az átmenet a zord télbe. A + 7 fokos naj)i kö
zépről 9 nap alatt - 12 fokos napi középre zuhant a hőmérséklet. Egyébként az 
ilyen hirtelen átmenet az enyhe januárról a zord februárba a legnagyobb rit
kaságok közé tartozik.
A nagy és tartós hideg mélypontja 9-én és 17-én volt. - 10 fok alatti najei 
közép 11-szer fordult elő. Ezek az adatok Budapestre vonatkoznak,de az ország 
egyes helyein ennél sokkal súlyosabb volt a helyzet. Február 17-től megindult 
enyhülési folyamat mindössze két napig tartott, de mint az ábrán is látható 
nem érte el sem az átlag hőmérsékletet, sem a 0 fokos szintet. Azonban egybe
esik ez az időszak a nagy havazással. Ekkor nőtt meg a hóréteg vastagság 
40 cm fölé. Az enyhülés főleg a magasban Jutott érvényre, a talajon csak mér
sékelten, kivéve az Alföld egy részét,ahol a talajközeli légrétegben is erős, 
gyors felmelegedés mutatkozott.
Jól látható az ábrán a február 27-én beköszöntött hirtelen felmelegedés,amely 
március 5-ig tartott. Ez idő alatt a nagymennyiségű hóráteg megolvadt ás a 
súlyos jeges árvíz okozója lett a Duna alsó szakaszán. A hótakaró gyors pusz
tulásába nemcsak a hőmérséklet, hanem a meleg eső is döntő szerepet játszott. 
Február 29-én ás március 1-én 1-1, 2-án és 3-án 11-11, majd 4-én 5 mm 
eső esett e néhány nap alatt.
A tél zordságát az ábrán látható 5 hideghullám /I,II,III,IV,V./ okozta. Az 
egyes hideghullámok között Jóformán semmi átmenet nem volt.
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A "Légkör" szerkesztőbizottságához levél érkezett 
Kovács Antal nyug. MÁV állomáselőljárótól, Nyírbá
torból. Észlelőnk leveléhez mellékelt két jóloike- 
rült fényképet is, amelyért ezúton la köszönetét 
mondunk. Levelében többek között, a következőket 
írja:

"A KÁV-nál régi szokás, hogy tél közeledté
vel, fűzve3szckből font "hófogó sövényeket" rak
nak le a veszélyeztetett helyekre. Ilyen veszé
lyeztetett hely volt Nyírbátor vaeúti állomás 
Nyírcsászári felé való vége, a bejárati jelző mel
lett. Két, 4-6 méter magas domb között ment a va
súti sínpár, kanyarban. Az észak felőli oldalon 
rakták le a hófogó sövényeket, folytatólagos sor
ban.

Nem emlékszem pontosan az évszárara, kb. 1940- 
-942-ben lehetett, de arra emlékszem, hogy ápri
lis 3-4-ér volt. /1940.április 8-án.Szerk./. Esett 
az éles, hegyes hó, erős északi szélvihar dühön
gött és a hó szinte vízszintesen rohant északról 
dél felé, a hópelyhek szinte beleszúrtak az ember 
testébe. Az erős északi szél szinte sodorta a tel
jesen sima, nyilt területen a hószemeket, melyek a 
hófogónál felemelve, szt szinte átugorva, lecsa
pódtak a hófogó déli oldalién. Itt gyűlt a hó ad
dig, mié elérte a hófogó magasságát. Azután a hó
fogó mar mit sem számítván, a hószemek felette 
folytatták útjukat és a vasúti bevágásban csapód
tak le, a síneknél. így egymásra rakódva, nőtt a 
hótorlasz, amig a bevágást teljesen betöltötte.

Már négy mozdony volt beékelve a hóba. Kettő 
együtt elől, utána 3-4 méterre a másik, azután 
5-6 méterre megint egy. Nem tudtak egymáshoz jut
ni, hogy segítségre legyenek az előttük levőknek, 
de vissza sem tudtak menni, megrekedtek. Sok mun
kás dolgozott ott. Lapátolták a havat. Azaz csak 
lapátolták volna, de a szél olyan erejű volt, hogy 
a lapátról elvitte a parázs havat, mielőtt a mun
kás tovább dobta volna.

Csak a szélvihar elálltával lehetett kisza
badítani a vasúti mozdonyokat.

Sokat gondolkoztam később az itt látottakon.
Ebben a bevágásban igen gyakran beragadnak a 

vonatok. A hófogót eredménytelennek, sőt károsnak 
véltem, mert elősegíti __ a hő torlaszolódását.

TJgy véltem, hogy csak úgy lehetne segíteni, 
ha a dombot slhordva, a bevágást 3zélesebbitenék. 
lapodig észak felé, amely irányból a-hófúvás jön. 
Helyet kell csinálni, a szelhordta hó lerakódására, 
hogy az ne érje el a sínpárt. így nem fog forgalmi 
akadályt képezni.

Akkoriban árukiadó pénztárca voltam. Azelőtt, 
tizenkilenc éven át forgalmi szolgálattevő voltam.

Elgondolásomat megírtam a MÁV Igazgatóságnak,
És mi lett az eredménye?
Szégyellem bevallani.
Ledorongoltak érte.
Azt Írták, hogy szakképzett mérnökök állapí

tották meg a hófogók helyes alkalmazását és én nem 
bírálhatom az c ténykedésüket, mert nem rendelke
zem megfelelő képesítéssel.

A következő nyáron mégis megtővitették a be
vágást, de a déli oldalon. Az utána jövő tél most 
is berakta a hóazemeket, mert a hófogó teljesítet
te hivatását, megfogta a futó hószemeket és berak
ta a sínekre.

A későbbi években az északi oldalról is el
hordták a földet, jókora területen úgy, hogy most 
már nem rakják le a hófogókat sem. Ennek dacára 
nincs hótorlasz, még a mostani nagy és hosszan
tartó havazásban sem.

Az idő megmutatta, hogy nekem van igazam, bár 
nincs megfelelő szakképzettségem.".

Eddig a levél.

A hófogó sövényekkel kapcsolatban helyes a 
megfigyelése. Valóban, hófúvásos időben a hópely
hek nem a sövény előtt, hanem a sövény mögött hal
mozódnak fel. A szél útjára merőlegesen álló sö
vény az áramló levegőt hirtelen fölfelé irányitja- 
Ugyanakkor azonban a sövény mögött - a jelentke
ző légritkulás miatt - szívóhatás jön letre s a 
hópelyhek itt, a sövény mögött hullanak le. -ppen 
ezért, a közutak és vasútvonalak mellett elhelye
zett hófogó sövényeket a megvédendő úttesttől 
15-20 m távolságban szokták: elhelyezni. A Kartár
sunk által említett Nyírcsászári-Nyírbátor közöt
ti útvonalon, a völgybe épített vasútvonalat a 
szokásos -\,5 - 2 m -_ magasságú hófogó nem vél
hette meg a hófúvástól. Itt valóban, a meredek 
lejtő megszüntetésével lehetett elejét venni a 
további hóakadályoknak.

Sajnálatos tény, hogy annak idején elutasí
tó választ kapott. Ennek ellenére, illetékesek 
mégiscsak belátták, hogy a nem "szakképzett" kl- 
adőpénztáros hasznos helyi ismeretekkel és tapasz
talatokkal rendelkezik. Ma másképp áll a helyzet. 
Bizonyára dicséretben, elismerésben részesült vol
na a jé megfigyeléseken alapuló ötletért, kezdemé
nyezésért, annál is inkább, mert nem "szakkép - 
zett."

Köszönjük érdekes, szemléltető rajzokkal el
látott levelét, valamint a küldött fényképeket, 
amelyeket Intézetünk fényképgyüjteményében helyez
tünk el.

SZERKESZTŐBIZOTTSÁG.

Levelet intézett hozzánk Petreczki Zoltán Kis- 
zombori észlelőnk. Tekintettel arra, hogy a héré- 
tegvaatagság mérésével kapcsolatban már több, mint 
tiz'éve jól bevált módszert - alkalmaz, közöljük le
velét és megjegyzésünket.

"Mostanában sídkor naponta kell a hővas tagsá
gát mérni, időszerű, hogy egy tartós hómérőie-cet 
ismertessek, hogy a csapadékméréasel foglalkozó 
észlelőtársak is felhasználhassák esetleg azt.

A hómérésre ezelőtt cm beosztású vonalzókat 
használtam. A fagyos hőráteg, mivel naponta több
helyen végeztem méréseket, annyira lekoptatta a 
vonalióról a cm jelzéseket, hogy rövidesen látha
tatlan lett és igy nem tudtam megállapítani pon
tosan a hó vastagságát.

Egy tartós hómérclécet készítettem a követ
kező képpen: vettem egy keményfából készült lécet 
éa a cm jelzéseket késsel vágtam ki pontosan raj
ta. Minden 5 cm-nél mélyebb vágást csináltam, az 
egy centimétereknél kisebb vágásokat. így gyorsan 
le tudom olvasni a hó vastagságát.

A léc aljára fémlapot erősítettem, hogy a 
léc ne kopjon és a mérés pontos legyen. Ezt hasz
nálom már most 10-12 éve éa nem kell mindég uj vo
nalzókról gondoskodnom, amikor a régin a számjel
zés elkopik éa mérésre használhatatlanná válik.

Kíszombor, 1956. február 20."
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és Így 
rünk,

Örömmel vesszük Kartársunk levelét és ötle
tének szives közrebocsájtását. Magunk részéről azt 
füzzük hozzá, hogy a mérőléc alsó része lehetőleg 
hegyes legyen. A lapos végződésű mérőléc a mérés 
alkalmával ugyanis összenyomja maga alatt a havat 

1 - 2  cm-rel esetleg vékonyabb hóréteget mé- 
Ha viszont a mellékelt rajz szerint készít

jük el a lécet, akkor azzal a talaj fel
színéig pontosan megtudjuk határozni 
a hóréteg vastagságát. Természetesen nem 
elegendő a mérést egy alkalommal elvégez
ni, hanem legalább háromszor szúrjuk le 
a hórétegbe a lécet és a három mérés kö- 
zépértákét Írjuk be észlelőkönyvünkbe. 
Pl. 18 cm + 19 cm + 20 cm » 19 cm.

y ~ ^ \

3 ZERKESZTŐBIZOTTSÁG

\ A
— fém lemez

A Z  E L M Ú L T

Kiss Margit beledi észlelőnk azt kérdezi tő
lünk levelében, mi az oka annak, hogy lakása kémé
nyének nincsen huzata északnyugati szélben, és le
het-e ez ellen védekezni. Dr. Ozorai Zoltán a követ
kezőkben válaszol:

A kémények huzatja nagymértékben függ a tető- 
szerkezet és a kémény kölcsönös helyzetétől, vala
mint a kémény magasságától. Az a megfigyelés, hogy 
mindig északnyugati szélben lépnek fel a zavarok , 
arra enged következtetni, hogy ennél a széliránynál 
olyan légörvénylls lép fel a kémény körül, amely a 
füstöt visszaveri, tehát nem a kémény belső járatai 
körül van baj. Ezen valószinüleg egy egyszerű ká- 
ménytoldóval lehetne segíteni.Biztosan azonban csak 
akkor lehet mondani, ha ismernénk részletesebben a- környezetet.

I D Ő J Á R Á S
1 9 5 6 .JA N U Á R . A hónap jelentős részében az 

Atlanti-óceánról és a Földközi-tenger vidékéről 
származó enyhe légtömegek áramlottak kontinensünk 
belsejébe, s ennek megfelelően az időjárás enyhe 
volt, csak északkeleten, a Szovjetuniónak az Észa
ki- Jeges -tenger éa az Ural felé eső részein volt 
az átlagosnál hidegebb. Január első harmadában még 
időnként a szárazföld belsejéből ás a sarkvidékről 
érkező hidegebb légáramlások miatt hűvösebb napok 
voltak, itt-ott kisebb havazásokkal, de összefüg
gő betakaró nem vadott kialakulni. Jan. 13-a után 
az óceáni ás földközi-tengeri légtömegek beáram
lása valósággal tavaszt varázsoltak a tél közepé
be. 21-től kezdve a Dunántúl, 22-től a keleti or
szágrészeken is a déli hőmérséklet 10 fölé emel
kedett, Ásotthalmon 22-én 15.5 volt a. maximum,
ez már ritkaságszámba megy. Az enyheség hatására 
a mogyoró, fehérfüz, somfa, hóvirág és ibolya vi
rágzásról érkeztek jelentések. Közben 18-án a 
földközi-tengeri levegő beáramlása erős esőt oko
zott, főleg az ország déli részein. M6zőhegyes- 
Koralósfecskés állomáson 37 mm csapadékot észlel
tek.

Teljesen átalakult az időjárás január 25-e 
körül. Nyugateurópában egy magasnyomású léghalmas 
alakult ki, amely egyesült a Grönlandi magas nyo - 
mással és elzárta az utat az óceáni levegőt szál
lító ciklonok elől, 27-én országos havazás indult 
meg. Az északkeleti részek kivételével országszer
te hótakaró alakult ki. A beáramló hideg levegő 
és a frise hótakaró által keletkezett éjszakai ki

sugárzás következtében a hómérséklet mélyén a 
fagypont alá süllyedt, 31-én, a hónap leghidegebb 
napján általában -15, sőt nyugaton -20°-ig szál
lott le a hőmérséklet. A Balaton január 31-án reg
gelre befagyott.a Dunán erős jégzajlás indult míg.

Az enyhe időjárás az Alpok vidékére is kiter
jedt. Mivel a magas hegyeket már hó takarta, szá-' 
mos lavinaszerencsétlenságről érkezett hír. Az 
Északí-és Keleti-tengereken január 10-én és 20-21- 
én erős viharok tomboltak, amelyek több hajó ka
tasztrófáját idézték elő.

A havi középhőmérséklet hazánkban az átlagot 
kát-három fokkal meghaladta, csak a legmagasabb 
hegyeken és sz északkeleti részeken volt a fagy
pont alatt. A csapadék mennyisége általában az át
lagot nem érte el, kivéve az Alföld déli felét és 
a Balatontól délkeledre eső tájakat, ahol az em
lített lö-í nagy csapadék miatt a sokévi átlagnál 
több hullott. Különösen száraz volt az ország nyu
gati része. Kőszeg Stéjerházakon, amelyik rendsze
rint basánk egyik legcsapadékosabb hely", csupán 
2 mm volt a havi coapadékösszeg, _a másik száraz 
terület északkeleten; Miskolc vidékén volt, ott 
Sajószentpéteren CGUpán 5 mm csapadék hullott. A 
magas hőmérséklet magyarázza, hogy a párolgás na
gyobb volt az átlagosnál, a tengeri légtömegek mi
att pedig a nedvesség meghaladta, a januári átlag
értéket. Néhány, az ország különböző részein fek
vő állomás adatait mutatja az I, számú táblásat:
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H ő m é rs é k le t C° C s a p a d é k  mm

Havi
közép

Eltérés 
a normá
listól

Absz.
máz. Dátum Absz.

min. Dátum Havi
összeg

Eltérés 
a normá 

listái
tíafiok
száma

Havas
napok
száma

Magyaróvár 0,6 +1,5 11,8 22 -20,2 31 13 -25 4 1
Nagykanizsa 2,3 +2,6 14,5 18 -11.5 31 30 - 8 10 5
Budapest Met.Int. 1,5 +1,9 11,2 22 -12,3 31 26 -11 10 6
Szeged /Egyetem/ 1,8 +2,3 14,6 22 -14,0 30 33 + 5 12 3
Debrecen /Egyetem/ 0,8 +2,5 12,3 22 -1 5 ,6 •31 22 -10 12 4
Miskolc -0,3 +2,0 12,0 23 -15,4 31 6 -21 n

' 3
Kékeatető -3,8 -0,4 5,8 23 -21,0 31 45 + 8 14 8
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1956.FEBRUÁR, hónapban a* utolsó napokig ki- 
tartott a január végén kialakult időjárási helyzet, 
a nyugati magas légnyomás megakadályozta az óeeá- 
ni levegő beáramlását « kontinensre, s igy nálunk 
a szárazföldi hideg levegő volt uralmon» Bs és az 
országot boritő hőtakaró hatására a hónap rendkí
vül hideg volt» A Földközi-tenger felől érkező 
ciklonok hatására többizben nagy havazások és hó
fúvások keletkeztek, amelyek még növelték a hideg 
által okozott károkat,

A hőnap első napjaiban hazánk felett magas 
légnyomással kapcsolatban a kisugárzás következté
ben -10, -15 fokos lehűlések voltak, 8-án Dánia fe
lől egy ciklon vonult hazánk fölé, előoldalán ha
vazással, amely rendkivül laza szerkezetű hótaka
rót eredményezett, Budapesten pl, 4.0 mm csapadék 
12 cm magas hórétegot hozott létre. A ciklon hát
oldalán igen hideg levegő áramlott be, amely a 
nyugati határra a hajnali órákban érkezett és a 
hőmérsékletet -6, -? fokról -20 fok alá szállítot
ta le, Budapestre reggel 7 órakor érkezett a hideg 
levegő, itt délelőtt a hőmérséklet -7-ről -18° 
alá süllyedt. A keleti országrészeket csak este bo
rította el a hideg légtömeg, ezért ott nem volt 
olyan feltűnő a nagy hoesökkenés. Enyhébb levegő 
beáramlása ll~án a délutáni órákban országos hava
zást eredményezett, igy a keleti részek is hóta- 
karó alá kerültek, A Dunántúlon nagy hófúvások 
voltak, az észak felől ismét beáramló hideg lég
tömegek hatására. Amidőn a szeles időjárás befe
jeződött az idő derültebb lett, xsmát erős lehű
lések következtek be és 17-én reggel néhány na
gyobb városunk, belterületét kivéve a hőmérséklet 
mindenütt, -20° alá süllyedt. Lentiben -28.7 -ot 
mértek. Ámde még 18-án megindult dél felől az 
enyhébb levegő beáramlása, amely igen kiterjedt 
csapadékkal járt. A Dunántúlon nagy havazások vol
tak, a keleti országrészen azonban oly nagy mér
vű volt az enyhülés, hogy a havazás esőbe ment 
át. A hőemelkedés 18-án reggeltől 19-én délig kö
zel 30°-ot tett ki, ami nálunk nagy ritkaság. 
Csengerben 18-án hajnaltól 19-én délutánig a hő
mérséklet 33.2°-al emelkedett. De az enyhülés a 
Tiszántúl is csak rövid ideig tartott. 20-án is
mét havazás' és lehűlés vette kezdetét. A hideg 
levegő uralma 28-ig maradt fenn, ezen a napon 
reggel még országszerte -15, -20°-cs fagyok vol
tak, akkor azonban már végétért a Brit-szigetek 
táján kialakult, és a ciklonok tovahaladását gát-
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ló maximum uralma és egy nyugat felől érkező cik
lon hatására enyhébb, tengeri levegő áramlott be 
viharos erővel kontinensünkre. A hőmérséklet 29- 
én már csaknem mindenütt a fagypont fölé emelke
dett, sokfelá'eső esett. Sajnos ez a jelenség is 
csak átmeneti volt és néhány napi enyhébb időjá
rás után márci.ua 5-én ismét kialakult a februári 
időjárási helyzet, megszűnt a nyugati beáramlás 
és a télies időjárás meg hetekig folytatódott.

A zord időjárás csaknem egész Európára kiter
jedt, a Szovjetunióban egyes napokon -40° alatti 
hőmérsékleteket észleltek, sőt az egyébként enyhébb 
tslü Hyu^at Európát még nagyobb mértékben sújtotta, 
mint hazánkat. Dél-Európa is sokat szenvedett a hi
degtől, főleg Olaszország, ahol a hegyvidéken szá
mos falut elvágott a hófúvás a külvilágtól.A fagyos 
időjárás Spanyolország különösen enyhe telü keleti 
részeire is kiterjedt és nagy pusztitást okozott a 
déligyümölcstermelő tájakon. Még Algéria tengerpar
ti részein is hó esett, pedig ez ott teljesen szo
katlan. A folyók Nyugateurópáhan is befagytak. Ná
lunk a Dunán a jég megállt, sőt a jégtorlasz a ba
jorországi ̂ Vilshofen városban már február elején 
árvizet idézett elő. A hegyekben lehullott sok hó 
lavinaszerencsétlenaégeket idézett elő. Jugoszlávi
ában a macedóniai Gostivar közelében egy vizierőmü 
építkezésnél a lavina 58 halálos áldozatot követelt. 
Az Adrián többször heves bóra dühöngött, Senj kikö
tőjében egy 1200 tonnás hajót leszakított a horgo
nyáról, a tengerre sodorta a szél és csak néhány 
matróz partravetett holtteste árulta el a szeren
csétlenséget.! hónap végén már 800-ra tették a reni- 
klvüli hideg halálos áldozatainak számát.

A havi köséphőmérséklet Budapesten volt a leg
magasabb - -7.2 fok - a városi hatás következté
ben. Az’ország legnagyobb részén -8° alatt, nyu
gaton azonban -9° alatt maradt a februári havi kö~ 
sséphSraéraéklet. így amióta megfigyeléseink vannak 
1929-et kivéve még nem volt ilyen zord február ha
zánkban. A csapadék mennyisége általában meghalad
ta az átlagot, sőt helyenként az átlag kétszere
sét is. A csapadék főleg hó alakjában esett, égőt 
csak 19-20-án a keleti és 29-én a nyugati része
ken észleltek. Az alacsony hőmérsékletnek megfe
lelően a párolgás csekély volt, a levegő nedves
sége szintén nem érte el az átlagot, A legfőbb hő- 
mérsékleti és csapadékadatokat a következő táblá
zatunk tartalmazza:

H ő m é rs é k le t C° C s a p a d é k  mm

Havi
közép

Eltérés 
a normá
listól

Absz.
max. Dátum Absz.

min. Dátum Havi
összeg

Eltérés 
a normá\ 

listái
t/a/ook
száma

Havas
napok
száma

Magyaróvár -9,5 -9,5 6,8 29 -22,2 9 44 +12 12 12
Nagykanizsa -9,3 -9,9 7,3 29 -26,6 16,17 33 - 6 13 13
Budapest Met.Int. -7,2 -3,2 6,4 29 -18,8 10 54 +20 16 16
Szeged -8,2 -9,0 4,0 29 -24,6 17 38 + 8 14 14
Debrecen -8,3 -7,9 7,6 19 -22,0 17 54 + 21 16 16

Miskolc -8,6 -8,0 3,4 19 -2 5 ,2 18 40 +n 16 16
Kékestető -10,6 -7,7 0,6 29 -22,5 1 78 +38 IS 16

1 9 5 6 .M A R C M  a megelőző februárhoz hason
lóan hideg volt, a hónap nagy részében télies jel
legű időjárással és csak legvégén köszöntött be a 
tavasz.

A hónap első napjaiban a nyugat felől érkező 
ciklonok változékony, szeles, áz átlagosnál kissé 
enyhébb időjárást okoztak. A fagypont feletti hő
mérséklet gyakori, bér oeak kisebb esők és a szél 
erősen párologtató hatása következtében a febru
árban felhalmozódott hó gyors olvadásnak indult 
és már 4-én reggelre sokfelé csak hófoltok borí
tották a talajt, A Duna jege is megindult,_s az 
összetorlódó Jégtáblák néhány nap alatt súlyos 
árvizet okoztak. De a korai tavasz csak néhány na
pig tartott. Hyugat-Európában magas légnyomási’, kép

ződmény /anticiklon/ alakult ki,amely véget vetett 
az óceáni levegő további beáramlásának. Helyette 
Skandinávia felől hideg levegő árasztotta el Közép- 
Európét, hazánkban sokfelé volt kisebb hózápor. 
8-án hazánk számos vidékén már a hőmérséklet dél
ben sem emelkedett a fagypont fölé, 11-én é3 12-én 
hajnalban pedig az északkeleti részeken -10° alá 
süllyedt.A hideg levegő Dél-Európát is elárasztot
ta, Rómában 13-án -5-ig szállt le a hőmérséklet 
és Olaszország számos vidékén voltak hóviharok. 
Hazánkban is többizben volt kisebb havazás. A Nyu- 
gat-Burópa felett elhelyezkedő anticiklon 14-e után 
elgyengült, de a Skandinávia és a Szovjetunió fe
lett elterülő magas légnyomás miatt nálunk tovább 
is borús,hűvös volt az időjárás.Az éjszakai hőmér
séklet fagypont alatt maradt és nappal is általá
ban csak 4-6-ig emelkedett. Nyugat-Burópát 20.-a



körül enyhe légtömegek árasztották el,nálunk azon
ban még 26-ról 27-re virradó éjszaka is számottevő 
hótakaró alakult ki a Dunántúlon. 28-tól kezdve a 
magas légnyomás hazánk fölé is kiterjeszkedett, és 
bér a hőmérséklet éjszaka mé§ hflvös maradt, nappal 
az erős besugárzás következteben a hőmérséklet 15 
fok fölé emelkedett.

Észak- és Kelet-Burópában az egész hónapban 
télies maradt az időjárás, sőt Dél-Surópában 10-e 
táján igen hidegre fordult. Olaszországban ismét 
nagy hóviharok voltak, Rómában márc. 9-én -9 fokig 
szállj le a hőmérséklet, ami ott télen igen ritkán 
fordul elő. A hónap első napjaiban bekövetkezett 
olvadás többfelé okozott árvizeket,Így É3zak-Pran- 
oiaországban. Számos lavinaszerencsétlenségről ér

keztek hirek.Igy Szlovákiában, a Breznóbánya köze
lében fekvő Dolna Lehota falu mellett lavinaomlás 
történt, egy vadáezházat eltemetett és 16 ember 
halálát okozta.

Március végeredményben az egész országban igái 
hideg hónap volt. Budapesten ebben az évszázadban 
csak 5, hidegebb március fordult elő. A csapadék 
mennyisége kevés volt,a hónap második felében alig 
volt eső, vagy havazás. Különösen kevés csapadék 
hullott az ország keleti felében,ahol nagy terüle
ten 10 mm-t sem érte el a csapadék. Átlagon felüli 
mennyiség csak Győr megyében és a vele közvetlenül 
szomszédos területeken,továbbá Vásárosnamény vidé
kén hullott.
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H ő m é rsé k le t C ° C s a p a d é k  mm

Havi
közép

E ltérés 
a normá
listó l

Absz.
max. Dátum Absz.

min. Dátum Havi
összeg

E ltérés 
o normá 

lis tá i
kapok
szam a

Havas
napok
szám a

Magyaróvár 2.4 -2,8 15,7 30,31 -8,0 12 57 +20 14 9
Nagykanizsa 1,8 -4,2 1 7 ,0 31 -1,5 12 19 -29 8 6
Budapest Bíet.Int. 2,9 -3,4 16,3 31 -7,8 12 36 - 8 12 9
Szeged /Egyetem/ 2,1 -4,7 18,0 31 -6,0 12 10 -26 8 4
Debrecen/Egyetem/ 1,3 -3,9 18,3 31 -12,0 12 13 -22 8 8
Miskolc 2,1 -3,0 CD O 31 -11,7 11 3 -31 7 3
Kékestető -3.7 -4,3 lo,o 30 -14,5 12 37 -15 11 11

adl/omáshálózatunk hírei
A keszthelyi meteorológiai obszervatórium 1956 

február hő 3-án a gazdasági akadémia épületében 
pusztító tűzvész során súlyos veszteségeket szenve
dett. Az éjszakai órákban kitörő tűzvészt^ Kellár 
János észlelő az 1 órás távirat feladása előtt vet
te észre s bár a lehető leggyorsabban értesítette 
a tűzoltókat, a rendkívüli hideg és erős szél miatt 
nem sikerült megakadályozni azt, hogy az akadémia 
épületének második emeleti része, különösen az ob
szervatórium és környezete le ne égjen. Kellár Já
nos és Szigeti Károly észlelők, az akadémiai hall
gatók lelkes és önfeláldozó, minden dicséretet meg
érdemlő mentési munkája eredményeként azonban a mű
szerek többé-kevésbé használható állapotban kerül
tek ki a tűzből. Legsúlyosabb veszteség az obszer
vatórium irattárát érte,az egyik régi feljegyzések
kel, irómúszerek szalagjaival és különböző éghajla
ti feldolgozásokkal telt szekrény teljesen megsem
misült. A műszer-torony a rajta elhelyezett Fuess- 
universal széliróval,napfénytartammérővel és sugár- 
zásiróval együtt betonalapjának tűzmentes volta kö
vetkeztében csaknem sértetlenül áll ma is. Sajnos 
ennek ellenére az újjáépítés befejezéséig üzemen 
kívül fog állni a hozzávezető helyiségek romos álla
pota éo lépcső hiánya miatt. Az akadémia udvarán 
elhelyezett talajmenti műszerek sértetlenül és za
vartalanul működnek tovább. A tűzvész során megpör- 
kölődött, megrongálódott műszerek kijavítása és az 
obszervatórium munkájának megszakítás nélküli foly
tatása terén igen sikeres tevékenységet fejtett ki 
Vladár Endre egyet, tanár, obszervatóriumvezető.

----- 0-0 ----
A Győr-városi meteorológiai állomás vezetője 

dr. Bodócs István 1956. március 3-án előadást tar
tott "Az integrálás megkerülésének egyszerűsítése 
a középiskolai oktatásban" címmel, örvendetes, hogy 
észlelőink közül sokan ilyen formában is kiveszik 
részüket a tudomány fejlesztéséből, az ismeretter
jesztésből.

Az idei dunai .leges árvíz a dunamenti falvakkal, 
tanyákkal, mezőgazdasági művelés alatt álló terüle
tekkel együtt az itt működő meteorológiai állomáso
kat is pusztulással fenyegette. Árvízvédelmi szer
veinknek. a honvédségi alakulatoknak, a gyárak,vál
16

lalatok^ hivatalok dolgozóinak hősies munkája azon
ban elhárította a veszély nagy részét s állomásain
kon csak rövid időre szűnt meg árviz miatt a megfi
gyelés. Klimaállomásaink közül komoly kárt csak 
Szekszárd szenvedett. Itt sem pusztult el azonban 
minden műszer, mert Koppány Károly gazd. tanár, ál
lomásvezető saját ingóságainak mentése helyett a 
műszereket igyekezett biztonságba helyezni. Áldoza
tos magatartásáért a Meteorológiai Intézet igazga
tósága dicséretben és jutalomban részesítette. A 
többi állomáson /Baja, Mohács/ már nem is az árviz, 
hanem védelmi készültség következtében szüneteltek 
néhány napon át a megfigyelések. A csapadékmérő 
állomások közül lapunk zártáig a püspökpusztai, 
karapancsai és keselyűs! állomások jelentették,hegy 
az észleléseik szüneteltek az árviz miatt.

Halálozás. Több mint 25 évi lelkiismeretes 
megfigyelés után 1955. december hó 15-én elhúnyt 
Szalay Lajos ny. felügyelő igazgató fertőszentmik- 
lósi kiváló csapadékmegfigyelőnk. Az észleléseket 
az elhúnyt özvegye folytatja.

1 9 5 5. december 31-ón vasúti baleset áldozata 
lett Mercz Ferenc, a lúdvári szivattyútelep vezető 
gépésze, ottani csagadékmérő állomásunk vezetője. 
Emlékét kegyelettel őrizzük.

A telkibányai csapadékmérő állomás észlelője, 
Orosz József erdészeti adminisztrátor 1956. febru
ár 17-én elhúnyt. Az állomás 1954. január óta tar
tozott hálózatunkhoz. Orosz Józseffel lelkiismere
tes és pontos megfigyelőnket veszítettük el.

Bakonypölöske. Benedek Lipőt bakonypölöskei 
igazgató tanitó 1955. december 31-én magas kora 
miatt megvált csapadékmérő állomásunk vezetésétől. 
Benedek Lipót 1934. óta vezette a bakonypölöskei 
állomást, egyike volt legpontosabb éesíelőinknek. 
Az 1945-ös hadiesemények idején sem hagyta abba az 
észleléseket, ezzel lehetővé tette, hogy a háború 
következtében szünetelő állomásaink hiányzó adata
it pótolhattuk. A bakonypölöskei észleléseket Iván 
Ferená erdész folytatja.

--- -----
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be Országos Meteorológiai Intézet, Budapest 114. 
cimre. A borítékra ráírandó* Légkör Reitvényrovat. 
Beküldési határidő: 1956. Június 25. Elegendő meg
adni a vízszintes 1, 15, 19, 29, 30, 45, 63 é3 72, 
továbbá a függőleges 7 , 14, 18, és 20 sorokat.A he
lyes megfejtők közt könyvjutalmat sorsolunk ki. A  
sorsolás eredményét a következő számban közöljük.

k egfejtések:
k Légkör 1. számában közölt keresztrejtvény helyes 
megfejtését határidőre Koflaaovits Erika észlelőnk 
/Budapest, Zuhatag-eor/ küldötte be, aki könyvju
talomban réezesült.
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A CSAPADEKADÁLOK
MÉRLEGELÉSE ÉS

A Légkör 2. /április/ számában "Az időjárás 
törvényszerűségeinek kutatása a mezőgazdaság szol
gálatában" cimü cikkünkben említést tettünk arról, 
hogy folyóiratunk hasábjain eligazítást szándék- 
szunk adni azon meteorológiai megfigyelők számára, 
akik az adatgyűjtésen túlmenően maguk ia.szeretnék 
megfigyelési anyagukat úgy elrendezni és'feldolgozr- 
ni, hogy azáltal vidékük éghajlatát jobban megis
merhessék, s a megfigyelések eredményeit vagy sa
ját foglalkozásukban közvetlenül, vagy közvetve a 
hozzájuk forduló szakembereken keresztül hasznosít
hassák. A 4. oldalon bemutattuk a többévtizedes 
megfigyelési anyag legegyszerűbb elrendezésének 
módját, s annak felhasználásához némi magyarázatot 
is fűztünk. Majd utaltunk arra, hogy később ezzel 
kapcsolatban bővebb magyarázatokkal szolgálunk.

Szó volt arról is, hogy az ezres létszámot 
elérő, sőt azt meg is haladó csapadékmegfigyelő 
állomásaink közül mintegy 220 állomásról teljes 50 
éves csapadéksorozattal rendelkezünk.A többi állo
más hosszabb-rövidebb megfigyelési múltra tekint 
vissza, s nagy számmal vannak állomásaink közül 
olyanok is, amelyeken csak néhány év óta végeznek 
megfigyeléseket.

Valamely vidék éghajlatának alapos megismeré
séhez hosszú évtizedekre terjedő meteorológiai meg
figyelésekre van szükség. Ez azonban korántsem Je
lenti azt, hogy egy rövid múltú, vagy akár telje
sen újonnan létesült megfigyelő állomásnak évtize
dekig kell várnia arra, hogy megfigyeléseinek hasz
nát lássa. Erre már mindjárt a megfigyelések meg
indulásakor meg van a lehetőség. Ez azonban csak 
úgy lehetséges, ha a megfigyelési eredmények érté
kelésénél, valamint azok felhasználásánál hosszabb 
sorozatú állomások megfigyeléseiből leszűrt éghaj
lati eredményekre támaszkodunk.

A rövid múltú állomások száma Jóval nagyobb, 
mint a hosszú múltú állomásoké, ezért mielőtt a 
hosszú aprozatú megfigyelési anyaggal kapcsolatos 
ismertetésünket tovább folytatnánk, folyóiratunk 
múlt számában elmondottakra támaszkodva néhány ta
nácsot szeretnénk adni azon észlelők számára is, 
akik most kezdik meg a megfigyeléseket, vagy pedig 
megfigyeléseik csak egészen rövid múltra tekinte
nek vissza.

Az előbbi cikkünkben bemutattuk a sokévi át
lag számításának módját. Említettük azt is, hogy a 
sokévi átlagot /másnéven sokévi közepet, vagy 
törzsértéket/ használjuk más vidék éghajlatával 
való összehasonlításra s ezekhez viszonyítjuk egy
azon állomáson megfigyelt csapadékmennyiségeket ia.

Ha ugyanis valamely időszak /pl.hónap,negyed
év, félév, vagy év/ csapadékviszonyait jellemezni 
akarjuk, mindenekelőtt megadjuk a szóbanforgó idő
szak csapadékösszegét. Ez azonban egymagában még

nem elegendő.Annak elbírálásához, hogy a mért csa
padék az illető vidék éghajlatához képest sok volt- 
e, vagy kevés, a csapadékösszeget valamihez viszo
nyítani kell. Erre szolgál elsősorban a sokévi át
lag.

Vegyük pl.hogy Keszthelyen valamelyik év már
cius hónapjában 60 mm csapadék hull. A múlt szám
ban bemutatott táblázat szerint Keszthelyen a már
cius hónap 50 évi átlaga 41 mm. Ezen két adat is
meretében megállapíthatjuk, hogy a márciusi csapa
dék 19 mm-el több volt, mint a sokévi átlag.

Nézzük meg, mi a helyzet, ha májusban is 60 
mm csapadék hull. Május 50 évi átlaga 75 mm. A má
jusban mért 60 mm-es csapadékösszeg tehát már nem 
több, hanem kevesebb, mégpedig 15 mm-el kevesebb, 
mint a sokévi átlag.

Még jobban megértjük a csapadékösszegek átlag
hoz való viszonyításának szükségességét,ha meggon
doljuk, hogy egy bizonyos csapadékmennyiségnek,pl. 
100 mm csapadéknak egészen más a Jelentősége egy 
száraz éghajlatú vidéken, mint egy csapadékos vi
déken.Amint az eléggé közismert, csapadékviszonyok 
tekintetében még hazánk aránylag kis területén be
lül is számottevő különbségek vannak. Pl. a Július 
hónap 50 évi csapadékátlaga a Dunántúl nyugati ha
társzélén fekvő Szentgotthárdon 104 mm, a Dunántúl 
keleti részén fekvő Székesfehérváron pedig csak 52 
mm, előbbinek éppen a fele. Az Alföld jelentékeny 
részén a júliusi átlag az 50 mm-t sem éri el. Ha 
már most Júliusban a Dunántúl mindkét vidékén 70 
mm eső esik, az Székesfehérváron 18 ram-es többle
tet Jelent az átlaghoz képest, Szentgotthárdon pe
dig 34 mm-es hiányt.

De nemcsak meteorológiai szempontok kívánják 
meg az észlelt csapadékmennyiségnek a szóbanforgó 
időszak és az illető vidék sokévi átlagához való 
viszonyítását, hanem növényélettani és egyéb mező- 
gazdasági szempontok is. A lövónyek csapadékigénye 
ugyanis a fejlődésük folyamán változik. A növény 
a fejlődésének első, növekedési szakaszában Jóval 
több vizet kíván, mint később,az érési szakaszban. 
Egyazon csapadékmennyiség a fejlődés egyik szaka
szában sok, a másikban kevés lehet, ezért a lehul
lott csapadékot mindig a kérdéses fejlődési idő
szak csapadékátlagához kell mérni. Gondoljunk to
vábbá arra is, hogy a csapadékosabb éghajlatú vi
déken meghonosodott, nagyobb csapadékmennyiségek
hez alkalmazkodott, tehát csapadékigényeaebb nö
vényzet számára egy 50 mm-es csapadékösszeg nem 
egyenértékű egy szárazabb éghajlatú vidék ugyan
annyi csapadékmennyiségével,ahol szárazsághoz hoz
zászokott szárazságtűrő fajtákat termelünk, A fel
sorolt és hasonló okok miatt a csapadékösszeget 
legelőszőr is a sokévi átlaghoz kell viszonyítani.
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Itt szükségesnek tartjuk megjegyezni, hogy az 
átlaggal kapcsolatban nem áll az, hogy az az ille
tő vidéken leggyakrabban előforduló csapadékmennyi
ség volna. Ennek ellenére a fentebb vázolt össze
hasonlításokhoz mégis az átlag nyújtja az első 
szilárd és legáltalánosabban használatos támpontot. 
S ez az összehasonlítás elég Jól tájékoztat arról, 
hogy a lehullott csapadék az illető vidék éghajla
tához képest sok volt-e, vagy kevés. Később sor 
kerül egyéb éghajlati számértékek ismertetésére is, 
amelyek segítségével. a kérdéses csapadékösszeget 
többféle szempontból mérlegelhetjük.

Meghízható átlag számításához nem elég néhány 
évi megfigyelés, hanem hosszú évtizedekre vissza
nyúló megfigyelési sorozatra van szükség. Ehhez 
még hozzá kell tenni azt is, hogy nem mindegy az, 
hogy a sokévi átlagot hány évi megfigyelési anyag
ból számítjuk, s az sem mindegy, hogy a megfigye
lési anyag milyen időszakból származik. Pl. az 
1'401-10-ig terjedő 10 éves időszak csapadékátlaga 
nagyon is eltér az 1941-50-ig terjedő ugyancsak. 
10 éves, tehát teljesen azonos hosszúságú Időszak 
csapadékátlagától. Es bármelyik rövid, pl. 10 éves 
időszak csapadékátlaga is^különbözik egy hosszabb 
pl. 30, vagy 40 éves időszak csapadékátlagától. 
Budapesten pl. az 1901-10-ig terjedő tízéves idő
szak megfigyelései alapján számított évi átlag 
fb4 mm, j.?’l-50-es évek megfigyeléseiből ezámitott 
tízéves átlag pedig 556 ram, vagyis az előbbinél 
108 mm-el kevesebb.Az 1901-40-ig terjedő éves idő
szak átlaga 627 +im, az 1911-50-ig terjedő, ugyan
csak 40 évi átlag p.dig 614 mm. A különbség hosz- 
szabb i d ő s z a k é m á r  kisebb ugyan, mint rövidebb 
időszakoknál, de még mindig számottevő lehet.

Az ország különböző vidékein mért csapadék- 
uaszegeket ezért csak akkor tudjuk helyesen elbí
rálni, és egymással összehasonlítani, ha azokat 
mindenütt azonos időszakból származó átlaghoz vi
szonyítjuk.Ezt a kérdést egyébként nemzetközi elő
írások szabályozzák.

Régebbi nemzetközi határozat alapján még min
dig használatosak az 1901-30-ig terjedő 30 éves 
időszak átlagai, de már bevezettük az 1901-40-ig 
terjedő 40 éves időszakról származó átlagokat, s't 
már az 50 évi /1901-50/ állagokat is kiszámítottuk.

Az Országos Meteorológiai Intézet kiadásában 
1952-ben megjelent, dr. Hajósy Ferenc által irt 
"Magyarország csapadékviszonyai"c. munka ez ország 
egész területéről 775 csapadékmegfigyelő állomás 
10 évi /1901-40/csapadékátlagait közli.Ha már most 
valaki csapadékmegfigyeléseinek eredményeit az el
mondottak értelmében mérlegelni kívánja, elsősor
ban is ismernie kell megfigyelő helyinek sokévi 
csapadékátlagát. Ezt ezen kiadványunkban esetleg 
megtalálja. Ha kiadványunkban nem szerepel, leg
egyszerűbben úgy jutunk átlaghoz, hogy kikeressük 
a megfigyelő helyhez legközelebb fekvő 40 évi át
laggal rendelkező állomást. Ha a távolság nem na
gyobb 5-6 km-nél, s a két állomás kizött nagyobb 
térszíni különbségek nincsenek, akkor megfigyelő 
helyünkre vonatkozóan a legközelebb fekvő állomás 
átlagértékeit használhatjuk. Ha azonban a távolság 
5-6 km-nél nagyobb, vagy a felszín erősen változa
tos,akkor a megfigyelő állomásunkat körű3.vevő két, 
három, esetleg négy állomás átlagértékeinek közép
értékét vesszük. Pl. ha a megfigyelő állomásunkat 
körülvevő 3 állomás júliusi átlaga 79, 83, és 80, 
akkor a Júliusi átlagunk 79+83+80=242:3=*81 ipm lesz.

De van ennél még egyszerűbb eljárás is. írunk 
az Országos Meteorológiai Intézetbe, és kérjük, 
hogy közöljék megfigyelési helyük csapadékátlagát. 
Ilyen és hasonló nem tulnagy munkával Járó adat
szolgáltatást az Intézet mindenkor szívesen vállal.

Ha már több éves, pl. 8-10 éves megfigyelési 
sorozatunk van, akkor bizonyos számítási módokkal 
a környező hosszú sorozatú állomásokkal való ösz- 
azehasonlitáe alapján ilyen, aránylag rövid soro
zatból is számíthatunk hosszabb idejű, pl. 40 évi 
átlagot.E módszerek leírásától ez alkalommal-azon
ban el kell tekintenünk.

A következőkben nézzük meg,hogyan használhat
juk a sokévi átlagot egy hónap, vagy több hónapos 
időszakok csapadékösszegeinek mérlegelésére.

Ha el akarjuk bírálni, hogy valamely hónap 
csapadéköeazege,hogy viszonylik a sokévi átlaghoz, 
mindenekelőtt meg kell állapítanunk, hány millimé
terrel tért el attól pozitiv, vagy negativ irány- 
bán, vagyis a szóbanforgó hónap csapadékösszege

hány milliméterrel volt több, vagy kevesebb a sok
évi átlagnál. Előbbi esetben csapadéktöbbletről, 
utóbbi esetben^csapadékhiányról /pozitiv, vagy ne
gativ eltérésről, vagy anomáliáról/ beszélünk.

Pl. Martonvásáron 1955 júliusában 91 mm hul
lott. Ez a 40 évi átlagnál /50 mm/ 41 mm-el több. 
Ugyanezen év márciusában mindössze 21 mm esett,arai 
18 mm-el kevesebb, mint a sokévi átlag /39 mm/.Azt 
mondhatjuk tehát, hogy 1955 júliusában a csapadék 
pozitiv eltérése, vagyis a csapadéktöbblet 41 mm-t 
tett ki, márciusban pedig 18 ann-es hiány, vagyis 
negativ eltérés mutatkozott.

Az átlagtól való eltérést /anomáliát/ kifejez
hetjük %-han is. Ezt kétféle módon tehetjük. Elő
ször is kifejezhetjük azt, hogy a milliméterekben 
kifejezett eltérés hány %-át teszi ki az állagnak. 
Ezt olymódon számítjuk ki, hogy a milliméterekben 
kifejezett pozitiv, vagy negativ eltérés számérté
két megszorozzuk 100-zal, és a szorzatot osztjuk 
az átlaggal. Képletben:

eltérés x 100 
átlag.

Fedezzük ki az előbbi két példánál az átlag
tól való eltérést $-ban.

Júliusban, amikor 91 mm hullott, az átlag 50 
mm, eltérés pedig 41 mm: /41xl00/:50=4100:50=82, 
vagyis júliusban az átlagnál / 5 0  mm/ 41 mm-el, va
gyis 82 %-al esett több.

Márciusban, amikor 21 mm hullott, az átlag 39 
mm, az eltérés -18 mm: /-18xl00/:39=-1800:39=-46. 
Minthogy^márciusban 18 mm-es hiány volt, a 18 ne
gativ előjelű, ennek következtében a hányados is 
negativ előjelű lesz, vagyis a 46 % nem többletet, 
hanem hiányt jelent. Márciusban tehát az átlagnál 
18 ram-rel, vagy 46 %-kal esett kevesebb.

Az eltérésnek százalékban való kifejezésével 
kiegészítjük a milliméterekben való kifejezés egy
oldalúságát és hiányosságait. Ugyanazon nagyságú 
milliméterben kifejezett pozitiv, vagy negatív el
térés ugyanis egészen más súlyú, aszerint, hogy 
mennyi az illető hónapnak az átlaga. Pl. Hartonva- 
sáron a januári és februári átlag 31 mm, a májusi 
átlag 66 mm. Ha már most januárban és májusban 
egyaránt 30 mm-ee hiány mutatkozik, ez januárban 
az átlaghoz képest 97 %-oa hiánynak,májusban pedig 
csak 45 %-ob hiánynak felel meg. Januárban és feb
ruárban egy 31 mm-es hiány azt jelentené,hogy sem
mi sem esett, vagyis a hiány 100 % -ca, mig június
ban, amely hónap átlaga 62, vagyis éppen kétszere
se a januárinak, ez csak 50 %-oa hiányt jelent.

A százalékos eltérést kifejezhetjük úgy is, 
hogy nem az eltérést adjuk meg %-ban,hanem azt fe
jezzük ki, hogy a lehullott csapadék hány % -át te
szi ki az átlagnak. Ezt úgy számítjuk ki, hogy a 
lehullott csapadékot megszorozzuk 100-zal, és a 
szorzatot osztjuk a sokévi átlaggal. Képletben ki
fejezve s

csanadékÖBazeg x 100 
átlag.

» Júliusi példáknál, amikor a csapadékösszeg
91 mm-t tett ki, az átlag pedig 50 mm: /91xl00/ 
:50=9100:50=182. Tehát 1955 júliusában az átlagnak 
182 %-a hullott le.

A márciusi csapadékösszeg 21 mm, átlag 39 mm, 
ez esetben tehát: /21xl00/:39=2100:39-'54, vagyis 
márciusban az átlagnak 54 %-e. esett. Ezeket az ér
tékeket /182 és 54/ az átlag %-ában kifejezett ér
tékeknek nevezzük.

A bemutatott táblázat Martonváeár havi, ne
gyedévi, félévi és évi csapadékösazegeit,s azoknak 
az átlagostól való eltéréseit mutatja az 1954/55 
gazdasági évben. A táblázatot a Martonvásári Agro
meteorológiai Obszervatórium készítette a Mezőgaz
dasági Kutató Intézet számára, ezért a polgári év 
beosztás helyett gazdasági évet vettünk.

A gazdasági év tulajdonképpen október 1-től 
szeptember 30-ig tart, táblázatunkon azonban az 
1954 évi szeptembert is feltüntettük,tekintve,hogy 
az 1954-es őszi évnegyedben a szeptember hónap is 
benne foglaltatik.

Az évszakos összeg megállapításához tudnunk 
kell, hogy a meteorológia az évszakok beosztásánál 
nem ragaszkodik a csillagászati beosztáshoz, hanem 
a téli évnegyednek a december, január és február 
hónapokat, tavaszi évnegyednek március, április és
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A csapadék havi, negyedévi, félévi és évi összegei M arianvásárcn az 1954/55. gazdasági évben, 
a 40 évi (1901-40.) átlag, s  a csapadékösszegek e/térése a z ái/agtói mm-ben és % -ban

1954. 1955.
IX. X. XI. XI /. II. Ili IV. V. VI. VII. vm. IX.

Csapadékösszegek mm 1954/55. 49 21 35 63 42 48 21 54 19 46 91 176 48
AHag ( 1901-40) 5 2 53 4 6 4 3 31 31 3 9 4 6 6 6 6 2 5 0 5 2 5 2
Eltérés az átlagtól mm -3 -32 - f i 20 11 17 -18 8 -47 -16 41 124 -4
Eltérés az átlagtót % - 6 -60 -24 +47 +35 +55 -46 +17 -71 -26 +82 1-238 -8
Csapadék az állag %~ában 94 40 76 147 135 155 54 117 29 74 182 338 92

Ősz 
IX-XI

Tél
Xl-H.

Tavasz
m -v .

Nyár
VI-VIII.

Téli
x.-».

Uyán
év IV-IX.

Ev
X.-IX.

Csapadékösszegek mm 1954/55 105 153 94 313 230 434 664
AHag (1901-40) 151 105 151 164 2 4 3 3 2 8 571
Eltérés az átlagtól mm -4 6 4ő -5 7 149 -13 106 93
Eltérés az átlagtól % -30 +46 -38 +91 - 5 + 32 +16
Csapadék az átlag %~ábcn 70 146 62 191 95 132 116

május hőnapokat, ősznek szeptember, október és no
vember hónapokat veszi. Téli félévnek az október 
1-től március 31-ig, nyári félévnek az április 1- 
től szeptember 30-ig terjedő hathónapos időszakot 
számitja. A téli és nyári félév /X.-III., IV.-IX./ 
éppen megfelel a gazdasági évnek /X.-IX./

Aki a táblázatunkon bemutatott feldolgozásokat 
a polgári évbeosztás szerint akarja végezni, a té
li évnegyed csapadékösszegét a megelőző évi decem

ber és a folyó évi január és február hónapok össze
geiből kell képeznie, e téli félév összegét pedig 
a megelőző év három utolsó és a folyó év három el
ső hónapjainak csapadékösszegéből kell megállapíta
nia.

Az egyes évnegyedek, félévek és az év csapa
dékösszegeit úgy kapjuk meg, hogy az évnegyedek 
vagy félévek és az év hónapjainak csapadékösszegét 
összeadjuk. Ugyanígy állapítjuk meg az évnegyedek

M artonvásár 1954/55. gazdasági év 
A csapadék havi; negyedévi, félévi és évi összegei, az állag, 

és eltérés az állagló/ mm-ben

ti mm Ősz lei Tavasz Nyár
4 4 0-i K-Jl. X H . m -v  VI-VIII

400-



ée félévek sokévi átlagait is az egyes hónapok át
lagai alapján.

táblázatunkon a osapadékösezeg mellett feltün
tettük az átlagot, az átlagtól való eltérést mm- 
cen, és $-ban, továbbá az utolsó sorban megadjuk 
a csapadékösszeget az átlag %-ában is,vagyis kife
jezzük azt is, hogy a csapadékösszeg az átlagnak 
hány SC-át teszi ki, hogy a mm-ekben kifejezett el
térés hány % -ái teszi ki az átlagnak,az utolsó sor 
számértékei pedig azt, hogy a csapadékösszeg hány 
t-a az átlagnak.Pl. 1 9 5 5. szeptemberében az átlag
tól való eltérés - 6  %, vagyis 6 %-ob hiány volt, 
az utolsó sor ezt úgy fejezi ki, hogy az átlagnak 
94 "" —a esett le. Decemberben 46 5ó-os pozitív elté
rés mutatkozott, vagyis az átlagnál 46 % -al több 
esett, az utolsó sor szerint az átlagnak 146 %-át 
tette ki a csapadék.

Ha ezt az utolsó sort összehasonlitjuk a fe
lette lévő, az eltérést %-ban kifejező sorral, azt 
látjuk, hogy az utolsó előtti sor számértékeit az 
utolsó sor adataiból egyszerű levonással is megkap
hatjuk, mégpedig úgy, hogy pozitív eltérésű hóna
pokban, vagyis amikor utolsó sorban a csapadékösa»- 
szegeket az átlag %-ában kifejezett értékek a 1 0 0- 
at meghaladják, az utolsó sor számártékeinél 1 0 0- 
zal kevesebbet veszünk. Hegativ eltérésű hónapok- 
osn pedig, vagyis amikor az utolsó sor átlag % -á - 
ban kifejezett értékei 1 0 0-nál kevesebbet tesznek 
ki, az utolsó sor számértékelt kivonjuk a 1 0 0-ból 
/100-94=6/. Minthogy az igy kapott eredmény hiányt 
vagyis negativ eltérést jelent, negatív előjelet 
használunk.

Amint látjuk, a táblázat két utolsó sora lé
nyegében ugyanazt fejezi ki, csak más formában, 
íppen ezért ha a csapadékösszegekről összesítést 
és kiértékelést készítünk, a táblázat utolsó sora 
sl s maradhat.

Eddigi példáinlpál az egyes hónapok, negyedé
vek, félévek és az év ceapadéköeszegeit a szóban- 
forgó időszakok átlagaihoz viszonyítottuk. Ez a 
legáltalánosabban használatos eljárás.Az egyes hó
napok és egyéb időszakok csapadékösszegeit ezenkí
vül az évi átlag 56-ában is kifejezhetjük. Pl. 1955 
márciusában 21 mm esett.Ez a 40 éves atlag kereken 
4 % -a. /21jc100/:571=2100s5?1»3.7. Ugyanezen év au
gusztusában 1?6 mm-t mértek. Ezen egyhónapos csa
padékösszeg az évi átlagnak 31 %-át, tehát közel 
egyharmadát teszi ki./l76xl00/:571=17600:571=30.8.

Ilyen módon főleg túlbő csapadékú, vagy túl- 
eígosan száraz,egy vagy többhdnapos időszakok csa
padékviszonyait jellemzhetjük.Pl. 1955-ben a júli
usi és augusztusi csapadékösszeg együttesen 267 
mm-t tett ki, /91+176=267/. Ez csaknem fele, pon
tosan 47 %-a 40 éves évi átlagnak /5 7 1 mm-nek/
/26700:571-46.8/.

Egyes túlságosan száraz, vagy túlságosan csa
padékos hónapok csapadékösszegeit az illető hónap, 
vagj£ az év átlagán kívül viszonyíthatjuk a megfe
jelő évnegyed, vagy félév átlagaihoz is. Az 1955 
évben az augusztusi caapadékösszeg /1 7 6 mm/ pl. 
nz egész nyári évnegyed 40 évi átlagát /l64 mm-t/ 
12 mm-el / 7  % -e.l/ meghaladta.

A 3okévi átlagon kívül a folyó évi csapadék- 
összeghez, vagy egyes évszakok csapadékösszegéhez 
is viszony: thatjuk egyes rendkívüli időszakok csa
padékösszegeit. Pl. 1955-ben a három nyári hónap 
csapadékösszege 313 ram /46+91+176/. Ez csaknem fe- 
-c- /4? -a/ az egész 1954/55-öa gazdasági év alatt
lehullott 664 mm-es csapadékösszegnek /31300:664= 
“47/, tehát a gazdasági év folyamán mért csapadék
unk köz. 1 fele a nyári évnegyedben esett. Viszont 
ugyanezen gazdasági évben a tavaszi csapadékösszeg 
mindössze 94 mm-t tett ki, ami a nyári összegnek 
1/3-át Bem éri el, s az évi összegnek pedig csak 
fct. 1/7-ét jelenti.

Az 1954/55-ös gazdasági évben a téli félév 
ceapadékbsazege 230 mm volt, ez alig haladja meg 
valamivel a nyári félév csapadékösszegének A3 4 mm - 
r.ek/ a f>’lét, A két erősen csapadékos nyári hónap
ban, júliusban és augusztusban több esett /1 6 7  mm/, 
mint az egész hathónapos téli félévben /230 mm/.

Amint fentiekből látható, egy-egjr rendkívüli 
időjárási eseményt egészen sokféle szempontból le
hat megvilágítani. ^Az ilyen vizsgálatok igen jól 
el segítik egyes időjárási események helyes mérle
gelését, továbbá valamely vidék éghajlatának ala
pos megismerését.
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Ha valaki ilyen és hasonló feldolgozásokat 
végez, nem szabad megfeledkeznie arról, hogy aki 
számokkal dolgozik,-az a számolásban könnyen téved
het. Ezért szükséges, hogy a számolásban önmagun
kat ellenőrizzük.* közölt táblázat számolási ered
ményeinek ellenőrzése a következőképpen történhet: 
az egyes hónapok mm-ben kifejezett eltérései /táb
lázat 3. sor/ alapján ellenőrizhetjük az egyes év
negyedek, félévek és az év eltéréseit. Pl. 1954 
őszi hónapjaiban /IX-XI/az eltérések:-3, -32, -11, 
ez összesen -46.Amint a táblázat alsó részén lát
juk, ez egyezik az őszi évnegyed eltérésével.
A tavaszi évnegyed egyes hónapjainak /III. IV. V./ 
eltérései: -18, +9, -47. Ezen három szám összege 
-57.Ugyanezen módon ellenőrizhetjük a téli és nyá
ri félév, valamint az év mm-ekben kifejezett elté
réseit .

Az ellenőrzésnek ezt a módját a %-ban kifeje
zett eltérésnél /4.és 5.sor/ nem lehet alkalmazni. 
Ezeknél az ellenőrzést úgy végezzük el, hogy a 4. 
ée 5. sort egymással összehasonlítjuk és a már 
előbb elmondottak értelmében pozitív eltérésű hó
napoknál az utolsó sor számértékeinek 100-zál na
gyobbnak kell lenni, negativ eltérésű hónapokban 
pedig az utolsó sor számértékel megfelelnek a 4 . 
sor ezámértékeinek a 1 0 0-zal képzett különbségével. 
Pl. 1954. szeptemberben 100-6=94,októberben 100-60= 
=40, ősszel 100-30=70.

A csapadéktáblázat adatait sokkal szemlélte- 
tőbbé és áttekinthetőbbé tehetjük,ha azokat grafi
konon ábrázoljuk. Az ábrázolásra két. grafikon min
tát mutatunk be. Mindkét ábrát milliméter papíron 
célszerű elkészíteni.

Az első grafikon rajzolása a következőképpen 
történik: milliméter papíron az egyes hónapok cea- 
padáköeezegeinek nagyságát baloldali skála szerint 
egy kis vonalkával megjelöljük. Egy hónapra a víz
szintes vonalon 10 mm-t, vagyis 1 cm-t veszünk, a 
csapadéknagyság feltüntetésénél pedig a túlságosan 
nagy oszlopmagasság elkerülése végett egy hónapos 
időszakban 1 milliméternek 2 csapadék milliméter 
felelhet meg, negyedéves, féléves és éves időszak
ban 1 mm-nek 4 ceapadékmillimétert számíthatunk.

Ezután berajzoljuk minden egyes oszlopba az 
illető hónap, negyedev, félév ée év átlagát. A sok
évi átlagot jelző vonal és a esapadékmagasságot jel
ző vonal összetévesztésének elkerülése végett cél
szerű az átlagvonal bejegyzése :15tt az egyes osz
lopokat ceruzával, vagy tussal kihúzni.

Igen szemléltetővé tehetjük ábránkat, ha azo
kat a hónapokat, amelyeknek csapadékösszege megha
ladta az átlagot, színezéssel különböztetjük meg 
azoktól, amelyekben az átlagnál kevesebb hullott. 
Az átlagnál csapadékosabb hónapokat pl. feketével 
/tussal/ vagy kék színnel, az átlagnál szárazabb 
hónapokat pedig piros színnel ábrázolhatjuk. Az át
lagnál szárazabb hónapokban az átlagot a csapadék
oszlop felett egy kis piros vízszintes vonallal je
löljük. Az átlagnál csapadékosabb hónapokban az át
lagot jelző vonal a fekete oszlopba kerül. Ezekben 
a fekete oszlopokban célszerű az átlagot fehér fes
tékkel /tempera/ jelölni.

Ez az ábrázolás szemléltetően mutatja az eg^ee 
hónapok csapadékösazegét, az átlagot, és még az át
lagtól való eltérés nagysága is leolvasható. Jól 
látható a száraz és csapadékos hónapok váltakozása, 
s azoknak többnyire csoportos jelentkezése is. Lát
juk pl., hogy az ősz mindhárom hónapja kisebb-na- 
gyobb csapadékhiányt, a télnek ugyancsak mindhárom 
hónapja pedig csapadéktöbbletet mutatott.

A tavaszi és nyári évnegyed egyes hónapjainak 
csapadékviszonyai szintén könnyen áttekinthetők. Az 
egyes évnegyedek és félévek, valamint az év össze
sített értekeiről, s azoknak az átlaghoz való vi
szonyáról a grafikon jobb oldala nyújt gyors és 
világos tájékoztatást.

Az ilyen ábrázolás segítségével egy-egy hónap, 
vagy egy tőbbhónapos időszak csapadékviszonyairól 
sokkal reálisabb képet kapunk,mintha azokat a meg - 
előző és következő időszakok csapadékviszonyaitól 
elszigetelten szemléljük. Valamely hónap szárazsá
gának káros hatásait ugyanis erősen fokozza az, ha 
a megelőző hónap, vagy hónapok is szárazak voltak. 
Hasonlóképpen a túlságos csapadékbőség is károsabb, 
na a megelőző hónapok is erősen csapadékosak voltak. 
Éppen ezért egy-egy száraz, vagy csapadékos hónap 
mezőgazdasági hatásainak elbírálásánál feltétlenül 
figyelembe kell venni a megelőző hónap vagy hóna



pók csapadékviszonyait is. Erről az ilyen grafikon 
igen jó áttekintést nyújt.

Ha az ilyen grafikonokat egy lapon egymás alá 
elhelyezve évről-évre elkészítjük, az egyes évek 
csapadékviszonyairól igen érdekes összehasonlításo
kat tehetünk. Grafikonunk értéke igy évről-évre nő. 
Tanulmányozhatjuk pl. a hónapokon át tartó száraz, 
vagy csapadékos időszakok hosszát és mérvét, min
den egyes rendkívüli eseményről megállapíthatjuk, 
hogy 30, vagy 50 év alatt hányszor fordult elő ha
sonló eset éB igy azok megismétlődésének valószí

nűségére is kSvetkeztethetünk azon éghajlati tapasz
talat alapján, hogy ha valamely időjárási esemény a 
múltban ritkán fordult elő, arra a jövőben is rit
kán számíthatunk, viszont a múltban gyakran tapasz
talt események a jövőben is gyakran megismétlődnek.

A második grafikonon a esapadékösszeget nem
tüntetjük fel,hanem csak a csapadékösszegeknek mil
liméterben kifejezett eltéréseit /l. táblázat 3.eor 
Az eltéri' nagyságát ez az ábrázolási mód sokkal 
szemlélte többen mutatja, mint az előbbi.

M artomúsár, 1954/55. gazdasági é r
A csapadék havi, negyedévi, félévi és évi összegének e/férése az áHagfói, m m -ben

Ezen grafikon rajzolása milliméter papíron a 
következőképpen történik: meghúzzuk a vízszintes 
0 vonalat. Ez minden hónap átlagát jelenti. Az át
lagvonal fölött és alatt a táblázat adatai alapján 
kis vizszintes vonallal megjelöljük a milliméterek
ben kifejezett eltérés nagyságát a baloldali skála 
szerint /táblázat 3. sor/. Pl. 1954. szeptemberében 
az átlagnál 3 mm-el, októberben 32 mm-el, november
ben 11 mm-el esett kevesebb. Ezeket az értékeket 
a baloldali skála szerint az átlagvonal alatt tün
tetjük fel, a számolást az átlagvonaltól lefelé 
kezdve. Decemberben 20 mm-es, januárban 11 mm-es , 
februárban 17 mm-es többlet mutatkozott az átlag
hoz képest. Ezeket az értékeket a 0 vonal fölé rak
juk. Ezután a pozitív eltérés nagyságát jelző osz
lopokat fekete tussal, a negativ eltérés, vagyis

a hiány nagyságát jelző oszlopokat pedig piros 
színnel jelölhetjük. Ennél az ábrázolásnál a víz
szintes vonalon egy hónapra szintén 10 mm-t vehe
tünk, az eltérés jelzésére a függőleges vonalon 1 
caapadékmilliméterre 1 millimétert számíthatunk.

Ugyanilyen módon ábrázolhatók az átlagtól va
ló eltérések %-ban kifejezett értékei is /Táblázat
4. 3or./

Az előbbi grafikonhoz hasonlóan ez is könnyű 
és világos áttekintést nyújt egy-egy év csapadék- 
viszonyairól. Ha pedig több év adatát ábrázoljuk 
egy lapon, akkor az előbbi grafikonnal kapcsolat
ban elmondottak szerint az illető vidék éghajlati 
viszonyairól szerezhetünk könnyű és gyors áttekin
tést.

Agrometeorológiai ankét Budapesten és Martonvuaáron

A Magyar Meteorológiai Társaság agrometeoroló
giai szakosztálya f. év május 30-án Budapesten és 
31-én Martonvásárott agrometeorológiai ankétot ren
dezett.

Az ankétot május 30-án d.e. 10 órakor nyi
totta meg dr. Dési Frigyes, a Magyar Meteorológiai 
Társaság elnöke. Az elnöki megnyitó után, Kulin 
István, a Magyar Meteorológiai Társaság agrometeo
rológiai szakosztályának elnöke tartott előadást 
"A makro, és mikroklimakutatás jelentősége és alkal
mazása a'mezőgazdaságban" cimen. Ezután Szilágyi, 
Tibor a Magyar Meteorológiai Társaság titkára ismer
tette az Országos Meteorológiai Intézet agrometeo-i 
rológiai osztályának munkáját.

Másnap, 31-én, az ankét részvevői Martonvásár- 
ra utaztak, az ott lévő Agrometeorológiai Obszerva
tóriumba.Itt Kulin István szakosztályi elnök ismer
tette az Obszervatórium feladatait, céljait, vala
mint az eddig elért eredményeket.

Az ankét mindkét napján rendkívül értékes hoz
zászólások, javaslatok hangzottak el.Ez volt hazánk
ban az első agrometeorológiai ankét.

A Magyar Hidrológiai Társaság felkérésére 
1956. június 19-éü Budapesten "A K szivárgási té
nyező látszólagos változásának magyarázata" címmel 
előadást tartott Bodócs István győri észlelőnk. 
Előadása egy múlt század' óta tisztázatlan hidro
lógiai probléma tisztázásához vitte közelebb a 
hallgatóságot.
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S Z I L A  G. Y I T I B O R  
osztályvezető-helyettes

íoJűqakM a ÍOartonvéséri
Obszervatóriumban

Ha a Fővárosból Székesfehérvár felé utazunk, a 
elhagyjuk Nagy-Budapest területét, a füstölgő gyár
kémények, nagy ipari üzemek helyett gyümölcsösök, 
szántóföldek fogadják az utast. Ha viszont már Fe
jér megyében is megtettünk néhány km utat, feltűnik 
a szemlélődének, hogy szabályos,kisebb-nagyobb par
cellák mellett dübörög a vonat. A parcellák mellett 
kis fehér karócskák sorakoznak katonás rendben. 
Hosszú kilométereken keresztül lehet gyönyörködni a 
szép kukorica, búza, különböző takarmánynövények 
gondosan ápolt, szép vetéseiben. Ha szerencsés idő
ben utazunk, még annak is szemtanúja lehetünk,amint 
fürge járású traktorok szépen beretválják a széná
nak valót. A látottak után kénytelen arra gondolni 
az utas, hogy a vonat valami nagy kisérleti gazda
ságon robog keresztül. Valóban, igy is van, hiszen 
időközben megérkeztünk Martonvásárra, ahol a Magyar 
Tudományos Akadémia Mezőgazdasági Kisérleti Intéze
te található.A nagykiterjedésü,gondosan müveit föl
dek, sok-sok kicsi és nagy kísérleti tábláival ide 
tartoznak.

Most már gyalogosan folytatjuk utunkat.Jobbkéz- 
felől sodronykeritéssel elzárt terület. Hatalmas 
park van itt, évszázados nagy fákkal, s imitt-amott 
tábla hirdeti,hogy természetvédelmi terület mellett 
gyalogolunk. De kerüljünk beljebb, s a gyönyörű fák 
árnyékában keressük meg útunk végcélját, az ország 
első agrómeteorológiai obszervatóriumát.

Rövidesen rá is akadunk, amint szerényen meg
húzódik néhány évszázados fenyőfa,orgonasövény, meg 
ismét kis kisérleti táblácskák szomszédságában.Egy
szerű, egyemeletes kis házba lépünk. A földszinten 
lakás, dolgozószobák, laboratórium,az emeleten ven« 
dégszobák, fürdőszoba található. Kora reggel már 
megkezdődik a munka. Gyalogosan, vagy kerékpáron, 
talajmintavevő fúróval és zör§ő bádogdobozok száza
ival, jegyzetfüzettel, különféle meteorológiai mű
szerekkel fölfegyverkezve indulnak, vidám madárcsi
csergés kíséretében napi munkájuk végzéséra az Ob
szervatórium kutatói.

De még mielőtt megismerkednénk az Obszervatórl 
um munkájával,lássuk, hogyan is jött létre ez a fi
atal, de igen nagy jövő előtt álló intézmény?

A Meteorológiai Intézet Agrometeorológiai osz
tálya 1952-ben szerveződött újjá. Munkánkat, rész
letességbe menő -a mezőgazdaság igényeit kielégítő- 
éghajlati feldolgozásokkal kezdtük meg. Megkezdtük, 
az állomáshálózat kiépítését, az innen összegyűlő 
anyag feldolgozását. Rohamos fejlődésnek induló me
zőgazdaságunk igényeit azonban osztályunkon már ne
hezen tudtuk kielégíteni. Napról-napra újabb és 
újabb kérdések vetődtek föl, amelyek megoldása csak 
úgy vált lehetségessé,ha különböző természetű méré
seket, megfigyeléseket végzünk. így azután a Meteo
rológiai Intézet Igazgatósága egy agrometeorológiai 
obszervatórium felépíttetését határozta el.A létesí
tendő obszervatórium helyének kiválasztásánál több 
szempontot kellett figyelembe venni.

A döntés végíilis Martonvásár mellett történt. 
Mint már láttuk, itt működik a Magyar Tudományos 
Akadémia Mezőgazdasági Kutató Intézete,ahol a külön
böző mezőgazdasági és társtudományok szakembereivel 
történő szoros együttműködésre minden lehetőség meg
van.Ezenkívül pedig - mint a Magyar Tudományos Aka
démia vezetése alá tartozó kutató intézetnek- kézen
fekvő az is, hogy kapcsolatban és összeköttetésben 
lehetünk a Tudományos Akadémia más intézeteivel,va
lamint az ország egyéb, mezőgazdasági kisérleti in
tézményeivel.

A Martonvásárott felállítandó Agrometeorológiai 
Obszervatórium tervét a Magyar Tudományos Akadémia 
is helyeselte és elfogadta.így azután Hartonvásáron, 
az Akadémia gyönyörű ősparkjában - természetvédelmi 
terület, - ahol egykor a világ zeneirodalmának egyik 
legkiemelkedőbb alakja, a halhatatlan Beethoven oly 
sok kedves napot töltött, évszázados fák árnyékában 
épült föl Magyarország első Agrometeorológiai Ob- 
s z erva t óriuma.

De ezek után nézzük,hogy milyen munkák is foly
nak az Obszervatóriumban?

Két kutatócsoportot találunk itt. Az egyik az 
agrometeorológiai, a másik a mikroklimatológiai ku
tatócsoport. Az előbbinek tagjai főleg gyakorlati, 
az utóbbi pedig inkább elméleti kérdések megoldásá
val foglalkozik. A kutatócsoportok részben együtt
működve, részben pedig külön-külön oldják meg a 
rájuk váró feladatokat. A munkaterv jelentékeny ré
szét az a§rometeorológus kutatók, a Kutató Intézet 
mezőgazdasagi kutatóival közösen végzik és oldják 
meg.

Ez évben az Obszervatórium munkatervében töb
bek között a következőket találjuk:

1. / Éghajlati és agrometeorológiai állomási 
megfigyelések és agrárkliraatológiai feldolgozások. 
Ezek számos agrometeorológiai probléma megoldásához 
az első megközelítést jelentik és azonkívül a fino
mabb részletekbe menő mikroklima-kutatáshoz is nél- 
különözhetetlen támpontot szolgáltatnak.

2. / Mikroklimatikus terepfelmérések.Ezen fela
datkörön belül foglalkozunk a különböző talajössze
tételek, valamint a talajfelszín finomabb és durvább 
alakulása következtében a talajfelszín! réteg hőmén 
sékleti viszonyaiban mutatkozó különbségek kutatá-



savai /ide tartozik a talajtani és domborzati fagy
zugok keresése/.valamint a feltalaj különböző mély
ségű rétegeiben, kisebb-nagyobb területegységeken 
belül mutatkozó hőmérsékleti különbségek, továbbá 
a talajnedvességben jelentkező eltérések vizsgála
tával.

3. / Különböző összetételű és szerkezetű tala
jok hő- és vízgazdálkodásának tanulmányozása. E té
makörön belül több elméleti kérdés tisztázását kí
vánjuk elvégezni, többek között a talajharmat-kép- 
ződés ma még nem eléggé tisztázott folyamatainak 
vizsgálatát, valamint a talajpárologtatás tanulmá
nyozását le.

4. / Különböző talajművelő eljárások hatásának 
tanulmányozása a talaj hő- és vízgazdálkodására. 
Az ide tartozó vizsgálatok célja, hogy a megismert 
törvényszerűségek birtokában - az időjárás alakulá

sától függően - az időjárási helyzetekhez rugalma
san alkalmazkodó talajművelő módszerek hatásait el
méletileg é t  gyakorlatilag tisztázzuk, s ezáltal 
elősegítsük a különböző tájegységeknek legjobban 
megfelelő agrotechnikai módszerek kidolgozását.

5./ Különböző növényállományok és növényterme
lő eljárások mikrokllmatológiai vizsgálata. A kü
lönböző növénytermelési eljárások /pl. vetéseorok 
irányítása, sorozatos vetés, különböző növény- és 
sortávolság atb./ alkalmazása esetén a növényállo
mányon belül más és más mikroklimaviszonyok alakul
nak ki.Ezek következtében a különböző rovar és gom
bakártevők eltérő életkörülmények között élnek. A 
talaj hő- és vízgazdálkodása is eltérő a különböző 
növénytermelési eljárások mellett. Célunk a külön
böző éghajlati és időjárási helyzetek között az 
egyes módszerek jelentősegének tanulmányozása.

6./ Télállósági és fagyállósági vizsgálatok. 
Ezekkel a kérdésekkel már foglalkoztunk az.elmúlt 
két télen a Mátraszentlászlói Fagykisáriéti Állomá
son. Vizsgálatainkat tovább folytatjuk, s hasonló 
méréseket es megfigyeléseket Martonvásárott is vég
zünk.

?./ Talajtakarás! kísérlet. A talaj színét és 
ezzel albedóját megváltoztató anyagok alkalmazása 
révén a talaj és a talajközeli légtér meteorológiai 
viszonyaiban beállott változásokat és ezek hatásait 
vizsgáljuk.

8./ Kora őszi és késő tavaszi fagyveszély el
leni védekezések és esek hatásainak vizsgálata, va
lamint jó módszer kidolgozása.

8./ Bioklimatológiai kutatások. Az ide tartozó 
kutatásokkal számos elvi kérdést, mérési módszert, 
különleges célokra használható meteorológiai álla- 
potmérő műszereket dolgozunk ki.
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10./ Egyéb feladatok.A különböző társtudományok 

művelőivel szoros együttműködés kiépítése, szakis
meretek és tapasztalatok kölcsönös kicserélése és 
növelése, kutatási módszerek tökéletesítése.

A csak vázlatosan ismertetett munkaterv már 
igy is sokat elárul az Obszervatórium gazdag prog - 
ramjából.

A feladatok szépek, s az Obszervatórium fiatal 
kutatói nagy lelkesedéssel végzik napi munkájukat. 
Kora reggeltől - késő estig, esetleg még éjjel is 
folyik a munka. Nem is annyira az épületben, mint 
inkább kinn, a szabadban, Munkájukban nem akadá
lyozza őket a metsző hideg, vagy az izzasztó forró
ság. Mert,mint ahogy a munkatervből is látható, té
len is kell műszeres megfigyeléseket folytatni. 
Ilyenkor azután fázó végtagokkal, pirosra csípett

ábrázattal érkeznek haza. Amig télen a hideg, addig 
nyáron a szúnyogok légiói gondoskodnak a pirosra- 
csipéaről.A parkban ugyanis van egy nagy tó,amely a 
halakon kívül a szúnyogoknak is biztosítja a létfel
tételeket. De az esti órák csendjében, magányában, 
kárpótolja a szúnyogok vérszomjas támadását egy-két 
szépen fejlődött potyka, ami a horgászbot végére 
akad. Szúnyog azonban nemcsak a tóparton van, ellá
togatnak az Obszervatóriumba is. Kedvezőnek tartják 
jelenlétüket,s élénk zümmögésükkel tudtunkra adjak, 
hogy megéheztek.

A változatos munka, változatossá teszi a min
dennapi életet is. Egy-egy sikeres mérési eljárás 
kidolgozása, eredmények elérése nagy örömünkre 
szolgai. Munkánkkal mi is hozzájárulunk rohamosan 
fejlődő mezőgazdaságunk Jó eredményeihez.

DR. Z Á C H  A L F R É D  
helyettes igazgató

Vannak Földünkön olyan helyek, ahol a meteo
rológiai megfigyelések és mérések /az észlelések/ 
végzése igen nehéz, sőt hősies munka. így van ez 
Grönlandban a világ legnagyobb szigetén, főleg an
nak keleti oldalán a 70. földrajzi szélességtől 
északra. Grönland nemrégen még dán gyarmat volt, ma 
azonban az anyaországnak egyenjogú tartozéka.

A grönlandi meteorológiai állomások szerepé 
rendkívül fontos: először, mert ma már tudjuk, hogy 
a Sarkvidék időjárása milyen döntő befolyást gyako
rol az egész északi félgömbre, másodszor: mert az 
Északi-Sarkon átvezető légiutat ezeknek az állomá
soknak működtetése nélkül fenntartani lehetetlen.

A grönlandi meteorológiai szolgálatot Koppen
hágából irányítják. 30 szinoptikus állomás működik 
jelenleg, ezeknek fenntartása azonban a nehéz idő
járási es éghajlati viszonyok miatt rendkívül költ
séges és nagy áldozatokat jelent. Dánia egymaga nem 
is bírta ezeket a költségeket, de mivel a légifor
galom számára nékülönözhetetlenek, igy a Polgári 
Repülés Nemzetközi Szervezete /ICAO, v. OACI/ támo
gatásával tartják fenn. Nem kis összeg ez a hozzá
járulás, amely 10 államot terhel és 800 ezer 0SA 
dollárt tesz ki. A 11 legfontosabb állomást csaknem 
teljesen ebből a támogatásból tartják fenn. Az ál
lomásokon a II. Világháború óta 24 órás szolgálatot 
tartanak.

Az egyes meteorológiai állomások személyzeté
nek létszáma igen változó. Angmagssalik állomáson 
40, Kap Tobin-on 13, Aputiteq-en 7 fő. A megfigye
léseket 3 óránként végzik. 5 állomáson: Dundas, 
Egedesminde, /nyugati parton/ Angmagssalik, Kap To- 
bin és Danmarkshavn /keleti part/ 0230 és 1430 GMT- 
kor rádiós magassági szélmérést/Rawin/és rádiószon
da méréseket végeznek.Ezeken az állomásokon azonban 
csak 4 fő a rádiós személyzet /6 helyett/ és igy a 
Rawin és a rádiószonda megfigyelések kiértékelése 
2 és 1/2 órát vesz igénybe, úgy hogy az acatokat 
csak. 0500 és 1700 GMT-kor közlik.A központi gyűjtő- 
állomás Angmagssalik, ez egyébként a délkeleti ol
dal legnagyobb települése, de még itt is a lakosok 
száma mindössze 300.

Az időjárási és éghajlati viszonyok jellemzé
sére szolgáljanak az alábbi adatok. Különösen a ke
leti oldal időjárása a 7 0 . földrajzi szélességtől 
északra és a magasfennsiké -amelyik különben telje
sen lakatlan - rendkívül zord. Ezen a területén még 
szép időben is igen nehéz feladat az időjelző szol
gálat ellátása. A letelepedésre e területen még az 
eszkimók sem mutattak különösebb vonzalmat. A mete
orológiai megfigyeléseket egyes állomásokon a Dán 
Meteorológiai Szolgálat már 1875-ben megszervezte.



Grönland túlnyomó részé a sarki éghajlati zó- hőmérsékletei átlagai: /az 1895-1930-ig terjedő mag
nóban fekszik. Angmagesalik: /6503 7’ és 37037’W32 figyelések alapján./
m, nemzetközi jelzőszáma 04360/ havi és évi közép-
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A leghidegebb január havi középhőmérséklete -12.4, 
a februáré -12.2 volt. A legmelegebb júliusi közép 
8 .8°, tehát olyan mint nálunk egy hűvös április. 
A szélsőségekre jellemző, hogy 1933 decemberében a 
havi középhőmérseklet +0 .5°-ot tett ki, ugyanakkor, 
amikor nálunk -4.1° volt. Az évi csapadék átlag 900 
mm, a maximum 1400 mm.

A nyugati oldal északi részén Opemavlk egyik 
legnagyobb település /72°47* és 56°7 * W. 19 a. nem
zetközi jelzőszáma 04210./ Itt már a viszonyok sok
kal zordabbak. Az átlagos havi középhőmérsékletek:
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1-----

E v I n g á s
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A leghidegebb január havi középhőmérséklet -26.5, 
a februári -26,4 fok. A legmelegebb augusztus 
7 .8° volt. 1929 februárjában a havi középhőméreék
let -5.6°-ot tett ki, ugyanakkor, amikor Budapesten 
-7.6° volt. Ez különben jellemző, hogy amikor ná
lunk nagyon alacsony a középhőmérséklet, ugyanakkor 
ezen a területen jóval magasabb. 1891 februárjában 
a középhőmérséklet Upemavik-ban -3 0 .8°-ot tett ki, 
igaz, hogy ez az állomás közel esik a Föld második

hidegpólusához. /Nálunk a leghidegebb havi közép 
1879-ben decemberben -10.0-volt./ A csapadék meny- 
nyisége évente 230 mm, a maximum 400, a minimum 80 
mm. ^

A legzordabb keleti oldalon fekszik Danmarks- 
havn /76°46’ és 18°46» W. 18 m nemzetközi jelzőszá
ma 04320/. A havi középhőmérsékletek:
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-21,9 -27,4 -22,4 -19,5 -7,3 1,1 4,4 2,2 - 4 ,0 -14,4 -20,4 -20,9 -12,6 31,8

A szélső hőmérsékletek 17 és -41 fok. Az előbbiek
nél még zordabb az éghajlat, más helyeken pl. Mygg- 
buktán ahol a hőmérsékleti szélső értékek 23c és 
-46 . Egyes expedíciók az északi part 82. földraj
zi szélességeknél szélső értékekként 12 és -59°-ot 
mértek, de előfordult már -65°-os érték is. Ugyan
csak hasonló értékeket mértek a North Ice expedici- 
ős állomáson 2000 m magasan. A déli részeken az évi 
középhőmérséklet 1 .1° és a csapadék átlaga 1100 mm.

Grönland időjárása rendkívül változékony és 
nem egyhangú,mint azt sokan hiszik. Persze az egyes 
állomások adatai között nagyok az eltérések, hiszen 
óriási területről van szó. A 60. földrajzi széles
ségtől a 8 5. szélességig tart e hatalmas sziget,te
rülete 2 ,1 5 0 .0 0 0 km , a part hossza kb. 5 .0 0 0 km.

Az észlelőket 2 éves szerződéssel alkalmaz - 
zák. Csak annyiban viheti családját magéval, ha azt 
a helyi körülmények megengedik. A legtöbb helyen 
nincs iskola és kórház, stb. A szállítás ingyenes, 
és a,fűtési költségek felét a központi intézet vise
li. Általában igen nehéz észlelőket találni, hiszen 
jól fel kell őket világosítani az ottani életfelté
telekről .Csakis olyanok kerülhetnek erre a vidékre, 
akik a súlyos életfeltételeket nemcsak fizikai, ha
nem morális szempontból is el tudják viselni.

Az állomások nagy része csak a nyár két hó
napjában közelíthető meg. Előfordulhat azonban,hogy 
jégtorlaszok miatt egyes években hajóval az állomás 
megközelíthetetlen. Hiszen éppen ezért lakatlan ez 
a vidék, és a települések csak 1 0 0 -1 5 0 főt számlál
nak. Súlyos nehézséget jelent egy-egy hirtelen fel
lépő szökőár, amilyen pl. 1954-ben 18 méteres viz- 
szintemelkedest okozott, és Aputiteq meteorológiai 
állomás kikötőjét teljesen elpusztította.

Az ellátást külön erre a célra épített hajó 
végzi az 1200 tonnás "Kista Dán", amelyik a jégtor
laszokkal borított vizen is közlekedik. A legfonto
sabb utánpótlás a fűtőolaj. Jó szén ugyanis nincs. 
Az olajból 2 és 1/2 évi bő tartalék szükséges, mert 
némely évben az állomás megközelíthetetlen. A fűtő
olaj azonban rendkívül tűzveszélyes. Éppen az utób
bi években ebből súlyos tűzkárok keletkeztek.

A repülés sokat 3egit a nehézségeken, hiszen 
ha hajóval nem lehet az állomásokat megközelíteni, 
akkor repülőgép visz orvosi, vagy élelmiszer segít
séget. Ez jelentős mértékben fokozza az észlelők 
lelki erejét.

Ez a néhány adat bizonyiték, hogy a világ 
egyes területein milyen súlyos és szinte emberfelet
ti munka a meteorológiai megfigyelések,mérések vég
zése és az állomások fenntartása.

H I M l v
Nyűt’alomba vonulás: Csathó. Kálmánná tanítónő, 

a földeák! csapadékmérő állomás vezetője az 1955/ 
5 6. tanév befejezésével nyugalombavonult ás meg
vált az észlelésektől. Csathó Kálmánná 1941, au
gusztus óta végezte pontosan a megfigyeléseket. 
Kívánjuk, hogy sokáig élvezze a jól megérdemelt 
nyugdiját.

Halálozás: Zsurzsmann Tivadar miskolc-tapol-
oai észlelőnk f. év május 1-én váratlanul meghalt. 
A megboldogult 1950 óta vezette nagy lelkiismere - 
tességgel a miskolc-tapolcai csapadékmérő állomást. 
Emléket kegyelettel őrizzük. Az állomás további 
vezetését özvegye vállalta magára.
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A N T A L
gyakornok

S I I Á 1 D B L

Az időjárás rendellenességei és az atomrobbantások
Az Időjárás, életünk és tevékenységünk minden 

területén nagymértékben befolyásoló természeti je
lenség. Ugyancsak erős hatást gyakorol más élőlé
nyekre is. Kedvező hatása elősegíti fejlődésüket, 
míg kedvezőtlen hatása gátolhatja, esetleg el is 
pusztíthatja. Gondoljunk csak az áldásos májusi 
esők hatásara, vagy másrészt a májusi fagyokra. Az 
első olyan hasznos a növények szempontjából, mint 
amilyen káros az utóbbi. Az időjárás, vagy hosszú 
évek alatt ennek összessége az éghajlat, a földfel
szín élettelen világára is nagy hatást gyakorol és 
erősen közrejátszik «a földfelszín formáinak kiala
kulásában. Az éghajlat hatására jöttek létre a si
vatagok, a tajgák mocsaras talajai, a sarkok állan
dó jég- és hótakaróval borított felszine. Ilyen ha
talmas természetformáló környezetben éli életét az 
ember.

Már az eddig felsorolt időjárási hatások ele
gendők ahhoz, hogy felkeltse az emberek érdeklődé
sét a meteorológiával szemben. Az érdeklődést fo
kozza az a tény, hogy az időjárás nem periodikusan 
változik, hanem szeszélyesen. A nagy változékonyság 
különösen jellemző hazánk éghajlatára. Következik 
ez abból, hogy Magyarország földrajzi szempontból 
különleges helyzetet foglal el. Egyszer a tenger, 
másszor a szárazföld hatása jut túlsúlyba, s ettől 
függően változik időjárásunk.

Az elmúlt évben különösképen szemtanúi lehet
tünk ezeknek a szélsőségeknek, szeszélyeknek. Ért
hető tehát az a nagy érdeklődés amit az emberek ta
núsítanak az időjárás iránt. Ugyanakkor gondolkodó, 
lény lévén meg is akarja magyarázni a nem mindenna
pos időjárási jelenségek okát. Az időjárás rendki- 
vüliséget bonyolultsága miatt mindig azoknak a je
lenségeknek tulajdonították, amelyek az akkori vi
szonyok között nagy horderejű újdonságok voltak.

Régen "az emberek bűnös élete miatt az istenek 
nem adtak elegendő esőt, szárazságot, vagy nagy hi
deget csináltak,hogy az embereket ezzel a büntetés
sel jó útra térítsek."Ekkor az isteneknek természet
fölötti erőt tulajdonítottak,akik az időjárást irá
nyíthatják. A sokáig tartó rossz időjárás esetén 
az emberek áldozatot mutattak be, hogy ezzel eny
hítsék az Istenek haragját. "Ha az istenek megfele
lőnek tartották az áldozatot, ismét jó időt csinál
tak." Egy erős Jégesőt, vagy egy rendkívüli időjá
rást még ma is sokan "istencsapásnak vagy isteníté
letnek" neveznek.

A gőzgép feltalálása idején úgy gondolták,hogy 
a gépek által termelt füst okozza az időjárás rend
ellenességeit. A rádió feltalálásakor az adóállomá
sok által kisugárzott energiával, az első éa máso
dik világháború alatt a nagyszámú robbanással ma
gyarázták az időjárás szeszélyeit. Ma már azonban 
tudjuk,hogy az igy felszabaduló energiák elenyésző
en kicsinyek az időjárás folyamatait irányitó ener
giákhoz képest.

Szinte természetesnek adódik, hogy ma az atom- 
és hidrogénbomba robbantások állanak az érdeklődés 
középpontjában, amelyekkel Jelenleg a szélsőséges 
időjárást magyarázzák. Az eddig felsoroltak közül 
ennek van legnagyobb alapja, mert a hidrogénbomba 
robbanásánál óriási mennyiségű energia szabadul fel. 
Nézzük meg az atomrobbanások időjárásra gyakorolt 
hatását.

A légkörben végbemenő időjárási folyamatok nép 
elszigetelt jelenségek, hanem kölcsönösen összefüg
genek bonyolult fizikai és földrajzi jelenségekkel. 
Ezeknek a bonyolult folyamatoknak létrehozója a nap
sugárzás, mely megindítja a különböző időjárási tí
pust hordozó légáramlást. Ha ezek a légáramlások 
közelítőleg nyugat-keleti irányúak, akkor az időjá
rás szabályos, az évszaknak megfelelő, a különösebb 
időjárási szélsőségek nem alakulnak ki. "Valahány- 
rzor azonban a nyugat-keleti köráramlás kitérül nor
mális utjából.vagy a Földnek valamely vidéke fölött 
fennakad,azonnal jelentkeznek az időjárás rendkívü
li jelenségei: egyes területeken huzamos esőzések, 
másokon nagy esőhiány, továbbá az éghajlat jellegé
től erősen elütő hosszas hőmérsékleti kilengések, 
hideg- és meleghullámok. E felfedezések arra a meg-
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gyöződésre vezetnek,hogy az összes nagyobb időjárá
si kilengéseknek egy közös távolabbi okuk van: ez 
pedig az egész északi félgömbön uralkodó köráramlás 
Időnkénti megváltozása. " Ezekhez a szabályos vagy 
rendellenes légáramlásokhoz viszont óriási mennyisé
gű energia szükséges, mert hatalmas légtömegek moz
gásáról van szó. Köztudomású az a tény, hogy az 
atom-ás hidrogénbomba robbantásakor hihetetlen meny
nyi ségü energia szabadul fel. Éppen ez indította az 
embereket arra a gondolatra, hogy okszerű kapcsola
tot keresselek az atomrobbantások ás az időjárás 
jelenségei között. Ez annál indokoltabb, mert az 
utóbbi evekben egyre több kísérleti robbantást vé
geztek.

Vájjon ezek okozták-e azokat az időjárási rend
ellenességeket, amiket az utóbbi két évről számon- 
tartanak?

A robbantásnál felszabaduló energia közvetlen, 
vagy közvetett utón hathat az időjárásra. Az atom 
és hidrogénbomba robbanásakor millió fokos hőmérsék
let keletkezik. Feltételezhetnők,hogy a felszabadu
ló hőmennyiség a Föld éghajlatában felmelegedést 
okozhat. A számítások azt mutatják, hogy ezek az 
energiák eltörpülnek a napsugárzás által szállított 
energiák mellett. A napsugárzás hazánk területére 
annyi energiát szállít egy nap alatt, mint amennyi 
30 ezer atombomba robbanásakor szabadulna fel. Az 
adatokból látható, hogy az atomrobbanások a légkör 
hőmérsékletét nem befolyásolhatják.

A robbanáskor fellépő légnyomáshullámok is kis 
Jelentőségűek,mert a hullám ereje a robbanás helyé
től távolodva rohamosan csökken.

A robbanás eredményeképen több millió fokos 
gáztömeg lövell a magasabb légrétegekbe. Ha tenger
ben történt a robbanás, akkor ez a feláramlás nagy 
vízmennyiséget vihet magával. Tegyük fel, hogy egy 
atombomba teljes energiája alakul át a magasba vitt 
víz helyzeti energiájává.Mekkora esőt jelentene ez, 
ha egy km magasból hullana le? Nagyon kicsit. Nagy 
Budapest területén 1,2 mm csapadék esne. Tehát 500 
atombomba teljes energiája lenne szükséges ahhoz, 
hogy annyi vizet emeljen a magasba,amennyi Nagy-Bu- 
dapest évi átlagos csapadékmennyiségét fedezne. Egy 
másik példa: Tegyük fel,hogy egy atombomba energiá
jának 25 %-a alakul át vizpára helyzeti energiájává. 
Ekkor 34000 db a hiroshimai atombombánál 100-szor 
hatékonyabb hidrogénbomba kellene ahhoz,hogy Pöldülk 
átlagos csapadékmennyiségét egy mm-el emeljük.Euró
pa területén ez 51 mm-es növekedést Jelentene.Másik 
példa: egy hidrogénbomba energiája elegendő egy he
lyi zivatar létrejöttéhez. A nyári hidegbetörések 
alkalmával viszont 100-nál is több helyi zivatar ke 
letkezhet hazánk területén. Tehát egy nyári nap zi
vatarenergiájának fedezésére több mint 100 hidro
génbomba energiája volna szükséges.

Az időjárás szempontjából ugyancsak hatástalan
nak mondhatjuk a robbanás folyamán keletkező rádió- 
aktiv sugárzás közvetlen hatását is.

Feltehetné még valaki a kérdést:hátha a csapa
dék eloszlására van hatással az atomrobbanásTA csa
padék eloszlását akkor lehetne megváltoztatni, ha 
megváltoztatnék a nagy légáramlások útvonalát, vagy 
intenzitását.Hazánk csapadékát úgy növelhetnék,hogy 
az Atlanti óceánról, vagy a Földközi tenger felől 
páradús levegőt áramoltatnánk.Tegyük fel,hogy a kö
zelebbi Földközi tengerről akarunk hazánkba szállí
tani nedves légtömeget.1500 km ho3szu,400 km széles 
3 km magas légtömegét akarunk 5 m/mp-ea sebességű 
mozgásba hozni. Már ehhez is 600 atomrobbanás ener
giájára lenne szükség,pedig a mozgásbahozott légtö
meg elenyészően kicsiny az Európa éghajlatát irányí
tó hidegbetörések, vagy melegfelsiklások alkalmával 
mozgó légtömegek mellett.

A fenti példák alapján megállapíthatjuk, hogy 
az atomrobbanás közvetlen hatása csak a környezet 
időjárását módosíthatja némiképen. Ezek a módosítá
sok azonban a robbanás színhelyétől távolodva roha



mosan csökkennek. Hazánktól Igen távol történnek az 
atom- éa hidrogénbomba robbantások,éppen ezért köz
vetlen hatása nem ia idézheti elő időjárásunk rend
ellenességeit.

A közvetlen hatások mellett van egy sokkal ma
radandóbb légköri következménye a robbanásoknak.A ma
gasba fellökődött légtömeg erősen rádióaktiv anya
gokat tartalmaz. Ezeket a rádióaktiv szennyeződése
ket a magaslégköri áramlások széthordják szinte az 
egész Pöld felett,a bomlásuk közben ionizáló hatást 
fejtenek ki. Ez az állapot hetekig fent maradhat.
A keletkezett ionok kondenzációs mag gyanánt szol
gálnak, s telitett levegőben elősegítik a felhőkép
ződést.Hogy ezek a szerte vándorló rádióaktiv szeny- 
nyeződések milyen mértékben segítik elő a csapadék
képződést, mennyire lehet oka egy-egy tartós-, me
leg-, vagy hide^hullámnak, mennyiben játszik szere
pet a tartós szárazság létrejöttében, ma még tisz
tázatlan kérdés. Annyi azonban biztos, hogy az idő
járást alakitó nagy légáramlások megindítója nem 
lehet.

Jelenleg raé§ nem tudunk mélyreható változást 
előidézni az időjárásban. Nem valószínű tehát, hogy 
a közelmúltban lejátszódott rendellenességeket em
beri beavatkozás Idézte elő. Ellenben mindjárt ért
hetőbbé válik a "szokatlan Időjárás", ha 100-200 
éves megfigyelési sorozatot teszünk vizsgálat tár
gyává. A meteorológiai megfigyelések hosszú soroza
tában még nagyobb szélsőségekkel is találkozunk.

mint amilyeneket az utóbbi években tapasztaltunk . 
Az 1838-as hatalmas dunai árviz, melynek áldozatául 
esett Pest és Buda, szintén időjárási rendellenes
séggel magyarázható. 1836-ban olyan szárazság volt, 
hogy szinte minden növény kiszáradt, a folyók,ku
tak kiszáradtak és az állatok ezrei hullottak el. 
1929 februárja olyan hideg volt, melyhez hasonlót, 
az elmúlt két évszázadban nem találunk. Sorozatnék 
még a példát időjárásunk szeszélyességére. Ennyi 
azonban elég annak megértéséhez, hogy hazánk éghaj
latában nemcsak a megszokott időjárás tartozik, ha
nem a nagyon szélsőséges viszonyok is. Nem véletlen 
került köznapi nyelvünkbe az "olyan szeszélyes,mint 
az időjárás" kifejezés. Éghajlatunkat éppen az jel
lemzi, hogy igen szeszélyes. A nyár lehet hűvös, 
esős, de lehet forró, száraz is. A téli hónapok le
hetnek enyhék, pl. az idei január, de lehetnek szi
gorú hidegek Í3 pl. a 39-40, 40-41-es tél hónapjai, 
vagy mint az idei február.

Befejezésképen megemlítjük, hogy az atom- és 
hidrogénbomba robbanások időjárásra gyakorolt hatá
sa ma még nem tisztázott kérdés. A meteorológia tu
dósai minden erejüket latbavetve dolgoznak azon, 
hogy ezt a kérdést tisztázzák. Azért áll ez a kér
dés a kutatások előterében, mert ha ismerjük a rob
banáskor felszabaduló energia hatásét az időjárásra, 
akkor célszerűen tudjuk azt felhasználni az emberi
ség javára.

AZ ELMÚLT IDŐJÁRÁS
1996, április, A hűvös március után a tavasz 

második honapja az átlagnak megfelelő időjárást 
hozott. A hónap első napjaiban folytatódott márci
us utol30 napjainak enyhe, derűs időjárása, de 
Grönland felől hideg légtömegek hatoltak dél felé, 
amelyek 5-ón hazánkat is elárasztották. A hőmér
séklet erősen süllyedt és szeles, viharos időjá
rás következett be. 6-án és 7-én sokfelé volt hó- 
zápor. A hideg 8-án és 9-án hajnalban érte el te
tőfokát,. amikor országszerte -3-4 fokos fa/jy ala
kult ki. De már 9-én enyhe óceáni levegő váltotta 
fel a hideget, a fagyok megszűntek és néhány nap- 
i§ kellemes tavaszi időjár st élveztünk. A hőmér
séklet a déli órákban mar 14-én 19-20 fokig emel
kedett, majd 17-én 25-27 fokos hőmérsékleti maxi
mumokat észleltek. A magas hőmérsékleteket egy 
nyugat felől közelgő ciklon előoldalán kialakuló 
délnyugati légáramlásnak köszönhettük. Másnap, 
18-án a ciklon hazánk területére helyeződött át, 
éa az országba sarkvidéki hideg levegő áramlott 
be, zivatarokat és jégesőket okozva. Ettől kezdve 
a hónap hátralévő részében általában hűvös, csa
padékos volt az időjárás. így 22-én dél felől be
nyomuló meleg levegő borulást, országos esőt oko
zott, amely főleg a déli megyékben volt Jelentős. 
26-án Kecskemét vidékén volt nagy zivatar, majd a

1956. ÁPRILIS

következő napokban szinte mindennap volt nas-yobb 
zivatar az ország egyes részein.

A hónap elején a sarki hideg levegő egész 
Európában nagy lehűlést, hóviharokat idézett élő. 
Még Olaszországban is veltak fagyok, amelyek sok 
kárt okoltak a gyümölcsökben. Április 3-án az 
Egyesült. Államokban több tornádó pusztított, külö
nösen Grand Raoids /Michigan államban/ környékén, 
a halálos áldozatok száma közel 50 volt. 10-én, 
Portugál Kelet-Afrikában okozott nagy károkat egy 
ciklon,amely elpusztította Memba várost és környé
két.

Habár igy az áprilisi időjárás inkább kelle
metlen volt, mint tavaszias és különösen az utolsó 
időszak szeles, csapadékos napjai miatt éreztük 
barataágtalannak e hónapot, mégis a tícméraéklet éa 
a csapadék átlagkörüli volt. A havi középhőmérsék
let csak N/Jfregyházán tért el 1 fokkal az átlag - 
tói. A csapadékmennyiség is csak a délnyugati ha
táron volt lényegesebben az átlag felett, §őt 
északkeleten határozottan száraz voit a hónap. Áp
rilis első felében csak Jelentéktelen esők hullot
tak és csak a_ 18-i időváltozás után állott be a 
csapadékos időjárás, amelyre a mezőgazdaságnak már 
nagy szüksége volt a megelőző szárazság után.

Hőmérséklet C° CsaDadék mm
Havi
közép Eltérés a 

normálistól
Absz.
mai. Dátum Absz.

min. Dátum Havi
összeg

r
Eltérés a 

normálistól

■
Napok
száma

Havas
napok
száma

napok
száma

Magyaróvár 9,9 +0,2 23,1 17 -4,4 9 — 38 * 12 • i
Nagykanizsa 9,6 -0,4 22,7 17 -6,0 9 58 -13 14 • 2
Budapest Met. Int. 11,1 +0,1 24,8 17 -2,5 8 43 -13 13 i 4
Szeged /Egyetem/ 11,6 +0,3 26,0 16 -1,9 9 35 -15 11 i 2
Debrecen /Egyetem/ 10,9 +0,4 27,4 17 -4,6 9 44 -5 11 • 3
Miskolc 10,6 +0,3 25,6 17 -7,0 8 43 -3 10 i 3
Kékestető 5,2 +0,6 16,7 16 -10,0 8 74 +2 11 i 3

1956. május. A tavasz harmadik hónapja igen 
hűvös és csapadékos volt, s ezáltal az egész ta
vasz jellegét meghatározta.

Április 30-ról május 1-re virradóra heves 
széllel hideg levegő borította el hazánkat, sokfe

lé volt kisebb eső, majd zivatar. Néhány nap múlva 
azonban leszálló légáramlás jutott uralomra és de
rűs, szép tavaszi időjárást élvezhettünk. A hőmér
séklet maximuma 24-26 fokig emelkedett. 9-én az 
óceáni beáramlás lett ismét uralkodó, az idó csa
padékosra változott, a hőmérséklet süllyedt, 10-én



helyenként talajmenti fagy lépett fel. Nyugat-Eu- 
rópa felett azonban 13-an már kialakult egy anti
ciklon, amely Közép-Európa fölé is kitérjeszkedett 
áe néhány szárazabb nap következett. Majd 18-án 
ismét megindult a hideg levegő beáramlása, különö
sen 20-án vált hűvössé az idő, újból voltak talaj
menti fagyok. 22-én délnyugatról ciklon vonult ha
zánk fölé, kiadós esőzést okozva. Északnyugatról 
hűvös levegő hatolt előre, amely 25-én elérte Ma
gyarországot és nagy záporokat,zivatarokat okozott. 
De utána a leszálló légáramlás vette át az uralmat, 
a hőmérséklet emelkedett és a déli felmelegedés or
szágszerte elérte a 25 fokot.

1956. MÁJUS

Május általában 1-2 fokkal hűvösebb volt az 
átlagosnál. A csapadék bőséges volt, kivéve a Her- 
nád vidékét, ahol már a megelőző március és ápri
lis is igen száraz volt. Érdekes azonban, hogy a 
csapadékos napok száma aránylag csekély volt, azaz 
a nagyobb csapadékmennyiséget nagyobb záporok okoz
ták.Azonban a napsütés tartama az átlagosnál keve
sebb volt. Szélviharok gyakran léptek fel, igy má
jus nem mutatta eléggé a tavasz utolsó hónapjának 
megszokott, kellemes időjárását.

Hőmérséklet C° Csapadék mm
Zivataros
napok
számaHavi

közép
Eltérés a 

normálistól
Absz.
max. Dátum Absz.

min. Dátum Havi
összeg

Eltérés a 
normálistól

Napok
száma

Havas
napok
száma

Magyaróvár 15,4 +0,3 27,6 31 3,1 2 48 -12 • 1
Nagykanizsa 14,9 -0,7 26,5 8 1,2 21 61 -24 10 • 3
Budapest Met. Int. 16,0 -0,6 27,3 31 6,6 2 89 +25 15 • 6
Szeged /Egyetem/ 16,4 -0,5 26,0 31 6,6 2 71 +14 ll • 1
Debrecen /Egyetem/ 15,4 -0,7 25,6 31 3,7 22 81 +23 • 4
Miskolc 15,5 -0,7 26,3 31 2,8 22 40 -21 9 • 2
Kékestető 9,7 -0,9 20,4 30 0,8 21 68 -19 12 • 2

1956. :]úniu3 időjárása két részből tevődik 
össze. A hónap első fele meleg, nyárias jellegű 
volt, mig 15-ével az óceáni légáramlás jutott ura
lomra.A hőmérséklet az átlag alá süllyedt,és csak
nem állandóan szeles, borult idő köszöntött be.

Június elsején egy időjárási front mentén najsy 
zivatar alakult ki a délnyugati részeken. Szalafon 
81 ram csapadék hullott,Letenyén tornádó pusztított 
mintegy 1 km hosszúságban és 60 m szélességben. 
A meleg azonban továbbra is megmaradt és a délutá
ni órákban a következő napokban is nagy zivatarok 
voltak, Bokodon 2-án 1/2 óra alatt 8? mm csapadék 
hullott. A felhőszakadás következtében keletkezett 
árviz elsodort egy betonúidat és elszakította a 
vasúti töltést. 3-án Sárbogárd környékén volt nagy 
zápor és jégeső.

Nyugat-Európát közben hűvösebb levegő árasz
totta el, amely a 8-áról 9-ére virradó éjjel Buda

pestig nyomult előre és nagy záporokat okozott a 
Dunántúl, majd következő nap a keleti részeken is. 
Azonban 13-án ismét egy leszálló légáramlás jutott 
uralomra, és néhány meleg napban volt részünk. Az 
Atlanti óceán felől érkező hűvös levegő 15-én vi
haros északnyugati széllel tört be és hűvössé, 
csapadékossá tette az időjárást.Rendkívül nagy zi
vatar volt 18-án, amikor a délkeleti országrészen 
100 mm-en felüli csapadékmennyiséget is észleltek 
/Nagylak 132 mm/. A keletkezett belvizek nagy te
rületeket árasztottak el. A Balatontól keletre is 
hasonló nagy záporok voltak. Az időjárási helyzet 
ezután a hónap végéig nem változott. Az Atlanti 
óceán felett magas légnyomás, Kelet-Európa felett 
alacsony légnyomás uralkodott, ami kedvezett a hű
vös északnyugati légtömegek beáramlásának. így ha
zánk időjárása egészen 30-álg hűvös,szeles és csa
padékos maradt.

1956. JUNIUS

• Hőmérséklet C°
Havi
közép

Eltérés a 
normálistól Absz.

max. Dátum

Magyaróvár 17,8 -0,2 29,2 6
Nagykanizsa 17,1 -1.9 28,0 8
Budapest Met. Int. 18,8 -0,9 29,7 6
Szeged /Egyetem/ 19,5 -0,8 3 0 ,0 6
Debrecen /Egyetem/ 19,0 -0,4 30,7 7
Miskolc 18,8 -0,2 29,6 7
Kékestető 13,4 -0,1 22,2 7

/

dllomáshálózatunU hirei
A szekszárdi klimaállomás, amelyet a korata

vaszi. jeges árviz erősen megrongált és működése 
mindezideig szünetelt, július elsejével újból meg
kezdte működését. A megrongált műszerek helyreál
lítása és az állomás müködésképes állapotba hozá
sa Koppány Károly gazd. tanár, állomásvezető ér
deme .

Ui caapadékmérő állomás Csillaghegyen,A Föld
mérő és Talajvizsgáló Iroda Budapest területén ta- 
lajvizszint észleléseket kezdett. Mivel az egyik 
fontos talajvizkút közelében nem volt csapadékmeg
figyelés, uj állomást létesítettünk Csillaghegyen. 
Az észleléseket Sallay József mérnök vezeti.

Csapadék mm
Zivataros
napok
számaAbsz.

min. Dátum Havi
összeg

Eltérés a 
normálistól

Napok
száma

Havas
napok
száma

6,8 17 86 +28 13 • 3
7,4 11 97 +22 19 • 10
9,8 17 79 +11 15 a 13
10,0 10 63 - 6 11 • 6
7,9 17 139 +71 15 • 12
7,3 1 123 +50 18 . 12
4,3 10 80 -19 18 6

Csapadékmegfigyelő hálózat Sopron vidékén. 
Sopron változatos környékén az eddigi megfigyelé- 
sek szerint jelentős különbségek vannak a csapadék 
mennyiségében, amelynek mennyisége Brennbergbányán 
a 900 mm felett van, ellenben a határon túl fekvő 
Ruszton a 600 mm-t sem éri el. A kérdés alaposabb 
megismerése céljából a Soproni Erdészeti Főiskola 
termőhelyismerettani tanszéke Botvay Károly egye
temi tanár vezetésével több állomást állított fel. 
Az állomások részben a hegyekben és a dombhátakon, 
részben a köztük elterülő völgyekben és a Fertő 
partján létesültek, hogy igy tanulmányozni lehes
sen a domborzat befolyását a csapadékra. Néhány 
helyen, ahol nincs település, csapadékgyüjtőket 
/totalizátor/ állítottak fel, amelyekből évente 
kétszer fogják megállapítani a csapadék mennyisé
gét.
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75. Remek Ital
77. Női név
79. Ang ol megszólítás
80. Jótettért ne várdl
81. Leemd közepe
84. Értékes föld
86. Titkoa adatszerző
87. rám
90. Végtelen mé l y  gödör
91. Tiltássá

Ax o á, ö á ás u ú kösött n e m  
teszünk különbséget.

a megrejtések a Bégkör sze r 
kesztőségének küldendők be, Orsz. 
Meteorológiai Intézet,Budapest II, 
postafiák 114. címre. A  borítékra 
rálrandá: Légkör Rejtvényrovat.Be
küldési határidő 1956. szeptember
25. Elegendő megadni a Tízszintes 
1, 81, 94, 95 és a  függőleges 1, 
8, 15, 21 és 25 sorokat. A  helyes 
megfejtők kösött könyvjutalmat sor
solunk ki. A sorsolás eredményét 
a  következő számban közöljük.

V H 3 Z I B T 8 S

1. M o d e m  éghajlattá«
16. Végtelen
17. állóvíz
18. B ú t o r  /második kockába ksttőabstű/
19. Épület lréatl érdeklődés
20. Régi Írás 
22. Sötét helyek
26. Diosőség jelképe
27. Időtartam
28. Mákuslak
30. RCB
31. Tárgy Iránti érdeklődés
33. l e m  rossz
34. Konkrét irány /fölös ékezettel/
36. Függő /á - Ő7
37. Becézett női név
38. Szovjet kikötő
40. lémet tá!
41. Dunáménti város
42. Prizma fele 
44. Állati ruházat
46. EZO
47. Nagyon koros mássalhangzái
48. Kárörvendő
49. Vonatkozó névmás, visszafelé
50. 0 súlyozza
51. Mennybolt
52. Vonóerő
53. Ősemberek csoportulása
54. "Népi" csendőr
55. Női becenév
56. Vadász teszi
58. 3AA
59. NŐI hangnem
61. Zűr-zavar helytelenül
63. Éktelen szamárhang
64. Kor 
66. Színmű 
68. Helyzet
70. Ilyen pad is van
72. Olasz zeneköltő
73. Helyhatároző
74. Egymáskövető betűk az ABC-ben
76. Rossz bor
78. Középpont
79. lép
80. Népies megszálltáé
81. Szélárnyékos oldal 
83. Hideg németül
85. Hajá-e mássalhangzó nélkül86. Súlyegység
87. Erődítmény
88. Kikötő Aráb i a  déli részén
89. Ssádavis

91. Zsarnok rámái császár
92. Végtelen légiforgalmi társaság
93. Tüskés állat
94. Afrikai szél
95. Székelyföldi szél
96. Madarak királya
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A Z  O R S Z Á G O S  M E T E O R O L Ó G I A I  I N T É Z E T  
S Z A K M A I  T Á J É K O Z T A T Ó J A

I. É V F O L Y A M  4 . S Z Á M  

1 9 5  6 . O K T Ó B E R

K U L I N  I S T V Á N  
osztályvezető CSAPADÉKÖSSZEGEK SZÉLSŐ- ES GYAKORISÁGI 

ÉRTÉKEINEK MEGÁLLAPÍTÁSA
Folyóiratunk 2. és 3. számában megismerked

tünk a csapadékösezeg, a sokévi átlag és az átlag
tól való eltérés /anomália/ fogalmával, valamint 
azok számitási módjaival. Az 1954/55 évi marton- 
vásári adatokkal bemutattuk, hogyan lehet valamely 
hónap, vagy több hónapos időszak /negyedév, félév, 
év/ csapadékösszegeit a sokévi átlag segítségével 
mérlegelni. Az eddigi ismertetések és a bemutatott 
példák szerint ezt olymódon végezhetjük, hogy a 
lehullott csapadékot a sokévi átlaghoz viszonyít
juk a megállapítjuk, hogy hány milliméterrel, vagy 
hány % -al tért el attól pozltiv, vagy negativ 
irányban. Ezzel voltaképpen azt fejezzük ki, hogy 
a szóbanforgó csapadékösszeg az illető vidék ég
hajlatához képest sok volt-e, vagy kevés és egy
ben az eltérés nagyságáról is Jellemzést adunk. 
A Légkör 3. számában a csapadékösszeg, a sokévi 
átlag és az átlagtól való eltérés egyszerű és Jól 
szemléltető ábrázolásának módjait is bemutattuk.

A csapadékösszegeknek az átlaghoz való viszo
nyításával sokkal világosabb képet kapunk valamely 
időszak csapadékáról, mintha egyedül a csapadék
összeget ismerjük. A Jellemzésnek ez a módja azon
ban mégsem eligithct ki bennünket teljesen. Lapunk 
legutóbbi számában a 3 . oldalon felhozott példák 
szerint Martonvásáron 1955 májusában pl. mindössze 
19 mm hullott. A közölt táblázat szerint ez a 40 
évi átlagnál /6 6  mm-nél/ 47 mm-el, ^-ban kifejezve 
71 % -al kevesebb, vagyis az átlagnak mindössze 29 
%-a hullott le. Ugyanezen óv Júliusában 91 mm hul
lott, ami az átlagot 41 mm-el /82 %-al/ haladja 
meg, vagyis az átlagnak 182 %-a esett. Augusztus
ban pedig 176 mm-t, az átlagnál 124 mm-el /2 3 8  
% -a l/ többet mértek, ami az átlagnak több, mint 
háromszorosát /pontosan 338 %-át/ teszi ki.

Ezek a számadatok azt mutatják, hogy Marton- 
váaár éghajlatához képest 1956 májusában kevés, 
uliusban sok, augusztusban pedig igen sok csapa
ék hullott. De nem adnak választ arra a kérdésre, 

hogy 1956 előtt mikor volt az 1956 évihez hasonló, 
vagy erősebb májusi szárazság, Júliusi és augusz
tusi csapadékbőség, sem arra, hogy hányszor for
dult elő az utóbbi 30, 40, vagy 50 évben hasonló 
eset,és hogy Martonvásár vidékén a Jövőben milyen 
gyakran lehet számítani ilyen és hasonló májusi, 
Júliusi és augusztusi csapadék bekövetkezésére.

Márpedig a mezőgazdaságot s különösen pedig 
a tervszerű termelésre áttért mezőgazdaságot igen 
közelről érdekli, hogy a mezőgazdasági termelés 
szempontjából előnyös és hátrányos különféle idő
járási események milyen gyakran fordulnak elő az 
ország különböző vidékein és a termelés különböző 
szakaszaiban. Különösen a mezőgazdasági termelésre 
erősen káros, vagy egyenesen elemi ceapásszerü 
időjárási események alkalmával saükséges azok elő
fordulásának, meteorológiai szakkifejezés szerint

azok gyakoriságának, illetve a Jövőben való meg
ismétlődésük valószínűségének ismerete.

Ilyen kérdés a mezőgazdasági termelés folya
mán igen gyakran felmerül. Ha egy agronómus, vagy 
bárki hosszú ideig él valamely vidéken, idővel ta
pasztalati utón kialakul benne valamilyen körülbe
lüli kép az illető vidék éghajlatának sajátságai
ról. De hosszú évek, esetleg évtizedek tapasztala
ta szükséges ahhoz, hogy egy agronómus működési 
területének éghajlatát olyan mértékben megismerje, 
hogy tapasztalatait a termelésben hasznosíthassa. 
Az éghajlati tapasztalatok sokkal biztosabb ala
pokra helyezhetők, ha a mezőgazdasági üzemek agro- 
nómusai, vagy akik bármi okból megakarják ismerni 
vidékük éghajlatát, maguk is végeznek időjárási 
megfigyeléseket.Saját megfigyelések hiányában igen 
Jó tájékoztatást nyújthatnak az Országos Meteoro
lógiai Intézetnek az illető helyre,vagy a környék
re vonatkozó többévtizedes megfigyelései. Ezek se
gítségével aránylag kevés meteorológiai alapisme
rettel legalább is nagyvonásokban bárki tájékozód
hat a kérdéses vidék éghajlatának sajátságairól, 
de természetesen az egyes számadatok mögött rejlő 
valóságot korántsem ké^es cly mértékben érzékelni, 
mint az, aki maga is végez időjárási megfigyelése
ket.Ezen megfigyelési eredmények felhasználása kü
lönösen olyankor fontos,amikor az agronómus helyét 
változtatja. Képzeljük el azt a gyakran előfordu
ló helyzetet, hogy egy agronómus megszokott helyé
től egészen elütő éghajlatú vidékre kerül. Eltölt 
néhány esztendőt s azt tapasztalja, hogy a máju
sok szárazak, Júliusban és augusztusban igen sok 
eső hull, a november igen enyhe stb. Kellő tapasz
talat hiányában nem tudja megállapítani, hogy az 
átélt májusi szárazság, júliusi és augusztusi coa- 
padékbőség, vagy az enyhe november milyen gyakran 
szokott az illető vidéken előfordulni. S amint az 
leggyakrabban történni szokott, úgy véli, hogy a 
néhány óv alatt tapasztalt időjárás az illető vi
déken megszokott, általános jelenség, vagyis egy
néhány évnek esetleg egészen rendkívüli időjárá
sát az illető vidék éghajlatával azonosítja és 
erre épiti terveit, ami a termelésben súlyos fél- 
resiklásokat okozhat. Ha néhány évvel korábban, 
vagy későbben érkezett volna, egészen m r . 3  időjá
rást, pl. éveken át esős májust, száraz juliuot 
és augusztust, s hideg novembert tapasztalt volna, 
s ennek alapján éppen az ellenkező következteté
seket vonta volna le az illető vidék éghajlatáról.

Úgy véljük, nem szükséges tovább fejtegetni, 
hogy mezőgazdasági és sok más szempontból milyen 
fontos tisztában lenni azzal, hogy bizonyos idő
járási események milyen gyakran szoktak valamely 
vidéken előfordulni. Ennek megismeréséhez hosszú 
évekre visszanyúló és megfelelően elrendezett 
időjárási megfigyelési sorozatokra van szükség.



Sítekből megállapíthatjuk, hogy a termelés folya
mát' tapasztalt bizonyos időjárási esemény, p&_. 
«rőaet csapadékos juniua Mikor fordult elő utoljá
ra, továbbá, hogy 30, 40, vaj/ 50 év folyamán
hányszor volt hasonló, vagy oaapadékooabb Juniua.

K*t nemcsak atért szükségen megállapítanunk, 
hogy valamilyen Időjárási eseményről több évtize
des megfigyelések alapján c^azerü krónikát Írjunk, 
hanem ezzel bizonyos tekintetben a Jövőbe is bele
tekinthetünk, és következtethetünk arra, hogy a 
azőöanforső vidéken milyen gyakran esedékes bizo
nyos időjárási események bekövetkasáse. Ilyen nő
dön éghajlati alapokon nyugvó időjáráeelőrejelzé- 
eeket végaünk, oson tapasztalati tenyre támaszkod
va, hagy bizonyos időjárási események, »melyek va- 
lerasly vidéken a sailthan ritkán fordultak elő, 
azokra azon a vidéken a jövőben is ritkán számit- 
batunk, aiig e múltban gyakrabban tepaeztalt idő
járási 6»eüér;y«k Jivőöoli bekövetkezésének való
sai Hűsége is nagyobu.

íilágitank meg ezt & kérdést hazánk különbö
ző kliiBBvidékeiről vett néhány példával.

A Dunántúl nyugati határszélén, Szentgotthér- 
don a nvőrl évnegyed /Juniua, jullua, augusztus/ 
«jaopadéköaiszego rz 1901-50-ig terjedő 50 éven idő
szakban 15 évben meghaladta a 35C mm-t, s közte 
6 évben a <00 ra-t is, és egyetlenegy esetben sem 
fordult elő, hogy a nyári esapadékösszeg 150 rnm- 
nél kevesebb lett volna. Éghajlati tapasztalataink 
szerint ezek alapján számi thatunk arra, hogy egyes 
esztendőkben a Jövőben la előfordul 350 mm-t meg
haladó nyári csapadék, de már igen kevés a való
színűsége orrnak, hogy nem éri el a 150 nm-t, mint
hogy ilyen eset 50 év alatt egyszer sem fordul elő.

Most nézzük, mi a helyzet az ország szárazabb 
éghajlatú vidékein, pl. a Tiszántúl. A Tiszántúl 
száuoa vidékén, mint pl. Eékésosabán és Berettyó
újfaluban a nyári csapadék az 1901-50 évig terje
dő 50 évea időszakban egyetlenegyszer sem érte el 
a 350 naa-t /a®l Sz«ntg<n thirsion 15 évben fordult 
elő/, tehát nem számíthatunk arra, hogy - kivéve 
egészen rendkívüli eseteket - a fövőbon ezeken a 
vidékeken nyáron 350 mae-t elérő, vagy a«t megha
ladd csapadék hull. Tiszont Serettyőűjfalun 50 év 
alatt 22 évben, Békéscsabán pedig 1? évben a nyá
ri esapadéköaszeg 150 ma alatt «arádt /ami Szűnt- 
gottbárdon egyszer sara fowtult elő/ a köztük Bé
rét tyőuj faluban 3 évben, Békéscsabán pedig 5 év
ben 100 ma-ndl le kevecsbfc esett. A fentebb elmon
dott elv ezerint esámitanunk kall arra, hogy eze
ken a vidékeken a Jövőben le gyakori jelenség lset, 
hogy e ryári eoajsndéií alatta «arad a 150 ram-nek, 
e « U  Ssentgotthárd vidékén úgyszólván teljesen 
fi&yelmeh kívül kell hagynunk.

A®ir,t ímli tettük, a m i t  megfigyeléseire tá
maszkodva ilymódor? a jövőbe tekintünk, A jövőbe- 
teklntéanek 6» * sédje azonban egészen raás termé
szetű, mint a vádiéból és napilapokból Jól iámért 
24, illetve 36 ária időjáraselőrejelzós, vagy a 
15 napps időjáráuelőrejelzés, ez u.n. távprogno- 
eis, éghajlati alapon tübbávtieedes megfigyelések 
segítségével ennél sokkal messzebbre előrelátha
tunk a jövőbe, de a» ilyen előrelátás nem megha
tározott időpont iöőjóráaárs vonatkozik, hanem a 
jövő időjárásának lehetőségeire éa valószínűségei- 
»v »utat rá, ionéi az. előrejelzésnél nem arről 
var; szó, hogy pl. lesz-».’ fagy 1953 májusában, ha
nem, hogy as ország különböző vidékein 10 év kő- 
sill hány évben esedékes májusi fagy. Nem arra a 
kérdésre kapunk választ, hogy milyen lesz az 1957- 
es április, vagy e nyár, hanem, hogy hűvös és me
leg,* csapadékos' én szara# áprilisokra, vagy nya
rakra, telekre atb. milyen gyakran számíthatunk.
A kérdés tevméeseteesn nem intézhető el ilyen 
nagyvonalú Jelzőkkel, mint "hűvös", “’meleg", "tsa- 
pi.déros" és "száraz*, hanem pontos czáiaértékcket 
kell adnunk. Meg kell adnunk, pl. hogy egy bizo
nyos helyen, vegy az ország különböző vidékein e 
júliusi csapadék milyen gyakran éri el, vagy ha
ladja meg u 60 sm~t, avagy »ilyen gyakran fordul 
ele, hogy 20 ma-nél kevesebb esik. Mennyi az a 
csapadékmennyiség, melyre nagy biztonsággal, pl. 
75, vagy eo 5C-0& valószínűséggel nzárni thatunk? 
Ilyon prof .érnék minden mezőgazdát érdekelnek, en
nélfogva érthető, hogy ilyen természetű kérdése
ket tervszerű termeié ere áttért mezőgazdaságunk 
egyre gyp.krafccan és egyre nagyobb ezémban vet fel, 
mert Mezen ha r távolabbi idők időjárásának le
hetőségeire éa valószínűségeire nézve semmi tám-
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pentunk nem volna, tudományos alapokon nyugvó 
tehvg9zdálkcdáat nem is kezdhetnénk.

Ilyen természetű problémáknál csakis a múlt 
időjárási megfigyeléseire támaszkodhatunk. S mi
nél meőszebbre tudunk vissza tekinteni a múltba 
és minél megbízhatóbb megfigyelési anyag áll ren
delkezésünkre, annál nagyobb biztonsággal követ
keztethetünk a Jövő időjárására.

Az Országos Meteorológiai Intézet az orsság 
egész területét átszövő megflgyelőhálézatának 
hosszú évtizedekre visszanyúló megfigyelési anya
gát gyűjtötte össze és ezek nagy részét különböző 
szempontok szerint csoportosította és feldolgozta. 
Az észlelési előírások szerint a megfigyelési 
anyag eredeti példányát az észlelő állomások őr
zik. Ezek a uzímtömegek felbecsülhetetlen értéket 
képviselnek népgazdaságunk, különösen meeőgasda- 
sá/junk számára, mert amint azt az előzőkben kifej
tettük, ezek a feljegyzések nemcsak az elmúlt évek 
időjárásának különböző eseményeit rögzítik, hanem 
egyben a jövő időjárásának titkait is magukban 
rejtik. Nem is kell hozzá különleges szakértelem, 
csak egy kis elrendezés és egy kevés számolás, 
hogr rájuk támaszkodva az eddiginél biztosabb tu
dományos alapot teremtsünk haladé mezőgazdaságunk 
igen sok fontos problémájának megoldásához. Hoaz- 
szi> sorozatú megfigyelési anyagunkból folyóira
tukban Ismertetésre kerülő egészen egyszerű el
járásokkal megállapítható éghajlati szamértékek, 
vagy más néven éghajlati Jelzőszámok nélkülöz
hetetlen útmutatók minden olyan problésia megoldá
sánál, amelyeknél elengedhetetlen az elkövetkezen
dő évek és évtizedek időjárási lehetőségeinek és 
valószínűségeinek ismerete. Esek segítenek minden 
növény számára megtalálni a legkedvezőbb éghajla
tú vidékeket, minden vidék számára megállapítani 
a legmegfelelőbb agrotechnikai eljárásokat s ki
használni az előnyös és hátrányos éghajlati adott
ságokat, továbbá nélkülözhetetlen támpontul szol
gálnak korszerű, tudományos alapokon nyugvó évek
re erőié üzemi tervezésekhez. Érdekesek és fonto
sak mindenki száméra, aki bármilyen óéiból rész
letesen aegakarja ismerni lakóhelyének éghajlatát.

A következőkben annak iamertetáeével foglal
kozunk, hogy a többévtizedre visszanyúló megfigye
lések segítségével miképpen tudjuk egy-egy időjá
rási eoemér.y legutóbbi siófordulásét, annak gya
koriságát , vagy rendkívüliségót lemérni, avagy 
rekordjailegét megállapítani és a jövőben való 
előfordulásra következtetni.

Ehhez mindenekelőtt több évtizedes adatsorra
van szükség. Folyóiratunk 2. számában a 4. olda
lon leközöltük Keszthely 50 évi /1901-50/ adatso
rát. Térjünk most vissza ehhez a táblázathoz.

Ezen a táblázaton az egymásután következő so
rokban 1901-től kezdve 1950-ig a havi és évi esa- 
padékösszegeket tüntettük fel. A táblázat egy ré
szét, ut 1901-05-ig terjedő Időszak adatait ismét 
bemutatjuk./I. táblázat./

Említettük,hogy az Országon Meteorológiai In
tézetben 220 állomásról von ilyen 10 éves esapa- 
déksorozntunk, s hogy esek közül 52 állomás csapa
dél sorozata könyv fí-neájában már megjelent éa a 
többi is rövidesen meg fog Jelenni. Erdeklődőknok 
az Intézet ezeket a sorozatokat leírás és további 
feldolgozás céljából könyv formájában való megje
lenés előtt is az Intézetben rendelkezésre bocsát
ja. Ha valakinek a lakóhelyéről nincs hosszú meg
figyelési sorozat,« legközelebb levő állomás hos*- 
ezu megfigyelési sorozata alapján megállapított 
éghajlati azáraértékek is Jől használható tájékoz
tatást nyújtanak az előzőkben vázolt és a később 
ismertetendő kérdésekben.

A légkör 2. számában rövid ismertetést adtunk 
arrél ia, hogy miképpen állapíthatók meg a# ilyen 
táblázatokról minden egyes hónapra nézve az 50 év 
alatt előfordult legnagyobb és legkisebb csapadék- 
összegek, továbbá a legnagyobb es legkisebb évi 
összegek, vagyis a szélső értékek. Azonkívül bizo
nyos nagyságú, pl. 100 na# -an felüli, vagy 20 Bm-eji 
aluli csapadéköeszegok gyakorisága megállapításának 
módjára is tettünk rövid utalást és kilátásba he
lyeztük, hogy befogjuk mutatni a szélső és külön
böző gyakorisági értékek megállapításának egészen 
egyszerű módját is.

A bemutatott 50 éves csapadéksorozat klima- 
táblázatán a függőleges számoozlopok sgymásalatti 
számai egyazon hónapok ceapadékösszegeit mutatják



Havi és évi csapadékösszegek mm-ben. Keszthely, 1901—1905.
I. II. a . IV. V VI. VII. Vili. IX. X. XI XII. ~ i r i

1901 40 15 92 4 7 5 4 73 3 7 53 61 45 72 63 652 j
1902 24 127 41 . 52 95 164 r 123 18 35 137 2 2 2 7 865 ;
1903 4 4 15 29 149 45 5 8 181 6 7 5 9 64 8 3 112 9cö :
1904 3 7 84 70 89 71 68 2 9 127 103 133 3 9 49 89J
1905 17 11 3 7 118 136 2 8 104 74 103 172 137 18 S55

i.
az egymásután következő években. A július hőnap 
függőleges számoozlopa szerint pl. 1901 Júliusá
ban 37 mm, 1902 júliusában 123 mm hullott, s a 
következő 1903. stb, években 181,29 és 104 mm volt 
a Julival csapadékösszeg. Amint látjuk, e júliusi 
és valamennyi hónap csapadékösszege az egymásután 
következő években meglehetősén nagy változatossá
got mutat.

Teremtsünk rendet ezek között a számok közt. 
Rendezzük el az egyes hónapok függőleges számosz-

Hof! és évi csapadékösszegek mm-ben nagyság széria/ elrendezve. 
______  Keszthely 1901-1950.

Sor
szám 1. II Itt IV. Y. VI. VH. m. IX. X. XI. Xf. Év
1 82 127 149 152 167 164 181 201 135 172 137 124 1098
2 80 113 92 149 148 145 175 191 129 164 135 112 1096
3 80 84 88 120 136 140 171 171 126 143 127 109 972
4 78 81 83 118 134 139 169 156 124 140 117 95 955
5. 73 78 82 108 121 137 169 144 109 137 117 90 906
6 70 63 80 91 120 125 131 140 107 133 114 78 899
7 65 63 78 89 119 123 126 133 103 130 113 74 865
8 61 60 72 87 iW 123 123'1 2 7 103 118 113 74 864
9 60 59 7f 85 113 122 114 126 103 117 96 71 846
10 54 f 59 70 84 112 120 \Tll 110 102 115 96 71 843
11 53 58 70 80 111 114 111 106 101 105 94 66 829
12 51 57 66 79 lm . 104 no 103 101 l ö l 91 64 816
13 48 54 63 76 104 1104 110 94 100 99 85 63 812
14 47 53 54 75 95 102 104 92 95 93 83 63 808
15 47 48 52 n 95 100 96 92 93 81 81 63 794
16 47 48 52 70 87 98 92 90 91 74 77 59 793
17 45 44 51 66 85 96 38 89 87 71 77 59 791
18 45 43 49 61 82 88 78 88 81 69 72 57 787 •
19 44 42 41 '60 80 84 72 88 81 66 69 55 780
20 44 41 41 58 30 82 Ö8 88 78 64 63 5 4 774
21 42 35 40 57 78 80 65 86 77 63 62 51 764
22 40 35 39 57 76 78 65 85 75 61 60 50 736
23 40 34 38 55 73 75 65 81 74 60 59 4 9 712
24 37 33 36 52 71 74 62 76 65 60 57 4 9 703
25 37 31 37 5? 70 73 59 74 61 59 55 4 7 703
26 36 31 37 50 70 70 58 72 60 57 51 46 692
27 36 31 35 48 68 69 57 70 59 55 50 44 692
28 33 28 34 47 67 69 56 69 58 45 50 4 2 690
29 32 28 34 45 64 68 55 69 53 43 49 3 9 682
30 30 27 32 39 62 65 51 67 53 39 45 3 7 679
31 30 25 31 37 62 63 47 67 52 39 43 3 5 652
32 29 25 31 37 61 58 47 57 52 38 39 35 642
33 29 24 29 37 60 56 45 54 49 38 37 34 641
34 24 23 24 36 54 53 45 53 45 37 35 34 632
35 24 20 24 36 51 53 41 52 41 34 32 3 4 628
36 23 18 22 36 51 51 4 0 47 39 31 31 33 627
37 23 15 21 34 '4 6 45 37 44 38 30 \ 31 3 2 609
38 22 15 19 34 47 43 36 43 37 19 31 31 608
39 22 15 19 32 46 41 36 40 36 29 31 31 605
40 22 15 15 32 '4 5 39 36 40 35 23 26 31 598
41 21 12 15 30 44_, 37 36 4 0 32 27 24 29 590
42 20 11 11 28 41 34 29 38 31 21 24 2 7 575
43 17 11 11 26 39 34 29 33 27 20 22 75 567
44 14 10 9 26 39 30 26 32 24 17 22 20 526
45 14 9 8 25 35 28 20 27 22 17 19 19 525
46 12 9 7 23 26 28 20 73 15 16 16 19 496
47 11 7 7 22 24 13 19 19 15 14 16 18 483
48 10 7 6 19 24 12 17 18 14 10 15 17 481
49 7 7 6 9 23 10 15 12 7 8 12 15 468
50 5 0 2 4 11 9 11 '1 0 1 8 10 15 45?

TÁBLÁZAT
lopait olymódon, hogy legfelől kerüljön k 
gyobb szám, utána sorrendben a második legnagvo:• . 
Így tovább, és legalól a legkisebb.

Következő számtáblázatunk e Légkor 2. sz -'má
nak 4. oldalán időrendben feltüntetett 50 eves 
csapadéksorozatnak nagyságszerinti elrendez 
mutatja./II. táblázat./

A nagyság szerint való elrendezésnek le,-, :y-' 
szerübb és legkevesebb tévedésre vezető eljárása 
az, hogy az adatokat időrendben feltüntető szám- 
oszlopokat szétvagdossuk és a számokat elrendezzük. 
Először levágjuk a Januári adatokat tartalmaz.' pa
pírszalagot, majd annak számait levagdossuk, azo
kat nagyság szerint elrendezzük és ugyanolyan pa
pírszalagra, vagy egy hónapokra beosztott pe.pirra 
felragasztjuk. Ha minden hónappal végeztünk, az 
adatokat lemásoljuk. Végezhető úgy is, hogy végig
haladva egy oszlopon, kijelöljük a legnagyobb sza
mot s azt vagy megszámozzuk,vagy külön papírra ki
írjuk, s igy haladunk tovább. így annyiszor kell 
egy-egy oszlopon végighaladni, ahány szám van az 
oszlopban.Ha a helyes sorrendet először eltéveszt
jük, korrigáljuk.

Készíthetünk olyan táblázatot is, amilyen e 
nagyságszerint elrendezett számértékek mellé kis 
/lehetőleg más színnel irt/ számmal az előfordulás 
évét is feltüntetjük. Az év feltüntetésénél az el
ső 2 szám zavarkeltés nélkül elmaradhat, iz 1905- 
öa évet pl. 05-tel, az 1945-ös évet 45-tel jelöl
hetjük. Az ilyen feldolgozásra is közlünk agy min 
tát./III. táblázat./

Amint említettük,az ilymódon elrendezett táb
lázat minden egyes ezámoszlopában a legfelső szám 
az 1901-50-ig terjedő 50 áves időszakban előfordult 
legnagyobb, a legutolsó szám pedig a legkise' ha
vi /illetve évi/ összeget jelenti. Ezeke* a szám- 
értékeket szélaő értéknek nevezzük. Júliusban a 
szélső értékek 181 és 11, az évi csapadékos szeg 
szélső értékei pedig 1098 és 452, ami azt jelenti, 
hogy 50 óv folyamán a legcsapadékosabb évben 1098 
mm, a legszárazabb évben pedig csak 452 mm csapa
dék hullott.

A szélaő értékek jelentik azt a keretet, ame
lyen belül az egyes hónapok, illetve évek csapaöé.': 
összegei váltakoznak. Ugyanígy megállapitha tők 
szélső értékek más időszakokról, pl. negyedév...: 
ről és félévekről, nemcsak csapadékról, hárem 
hőmérsékletről és a többi időjárási elemekről ív,. 
Ezekről majd később lesz szó.

A szélső értékek megállapításával túli. d' 
képpen azokat a korlátokat szándékozunk megái 1 
tani, amelyek megszabják, hogy különböző égi. 
ti övezetekben meddig terjedhet a folyton vált" 
időjárási elemek változása..

Áliandían tapasztalhatjuk, ugyanis, hogy 
időjárás folyton változik. A változáe nemcsak egy
azon év különböző szakaiban figyelhető meg /pl. 
téltől nyárig, nyártól télig/, hanem uz egymásután 
következő esztendők ugyanazon naptári időszakában 
is igen különböző lehet az időjárás. Azokon í. kii- 
matáblázatokon, amelyek a havi és évi csap&dékoaz- 
szegeket időrendben tüntetik fel. Jól megfigyelhe
tő az egyes hónapok ceapadékösszegeinek v Itozáaa 
az egymásután következő években. Bármennyire is 
változékony azonban az időjárás, a változás nem 
caaponghat. a végtelenségig, hanem megvannak a ha
tárai. Minden időjárási elem /pl. csapadék, hőmér
séklet, atb./ egy meghatározott keret között mozog. 
Ez a keret, a Föld különböző tájain Ígér. eltérő és 
még aránylag kis területen belül is ige., különbö
ző lehet, igy hazánk különböző vidékein is más és 
más.?., 3 Dunántúl délnyugati részén fekvő Nagyka
nizsán a májusi csapadék 50 éves szélső értékei:

3II. TÁBLÁZAT



Nagyság szerint elrendezett havi és évi csapadékosr.zegek, az etórorduiasi ev teirunreresevei. nesz mely
Sorszám 1. II. III. IV. V. VI. VJl VIII. IX. X. XI. XII.

1 45 82 02 127 37149 07152 40 167 02 164 03 181 13 201 25 135 05172 05137 37124 371098
2 36 80 47113 01 92 03149 36 148 10 145 14 175 40191 22129 22164 25135 03112 44 1096
3 15 80 2 41 88 16120 05136 43140 13171 15171 40 126 15 143 49127 30109 » g72
4 50 78 36 81 12 83 05118 '*134 28139 48 169 33156 28 124 44 140 43117 35 95 08 955
5 73 31 ̂ m 82 22 108 24 121 34137 37169 38144 x  109 02 137 37117 33 90 03 905

XII. TÁBLÁZAT
213 éa 12, addig ugyancsak a Dunántúlon, annak 
északkeleti részén fekvő Székesfehérváron a májusi 
csapadék ugyancsak 50 év folyamán 161 és 3 mm közt 
váltakozott. Az augusztusi csapadék szélső értékei 
Nagykanizsán 210 és 5 mm, Székesfehérváron 136 és 
1 mm, az évi csapadék szélső értékei pedig Nagyka
nizsán 1221 és 483 mm, Székesfehérváron pedig 818 
és 367.

A szélső értékeknek, vagyis a maximumoknak éa 
a minimumoknak a különbsége megadja a szóbanforgó 
időszak /hónap, negyedév, év/ ingását. A május ha
vi ingás Nagykanizsán 213-12*201 mm,Székesfehérvá
ron 161-3*158 mm, az évi ingás Nagykanizsán 1221- 
-483=738, Székesfehérváron 818-367*451. Amint lát
juk, a két állomáson az ingásban igen nagyok a kü
lönbségek.

A szélső értékek igen fontos jellemzői vala
mely vidék éghajlatának, de nem szabad azokat egé
szen mereven kezelni. Ezek tulajdonképpen azt je
lentik, hogy a vizsgált időszak alatt, felhozott 
példáinknál 50 év alatt hány mm csapadék hullott- 
a legcsapadékosabb és a legszárazabb hónapban,vagy 
évben. De a következő években, vagy későbbi évti
zedekben előfordulhat, hogy egy-egy csapadék kiug
rik a többévtizedes megfigyelések alapján megálla
pított keretből, vagyis a maximumnál több, vagy a 
minimumnál kevesebb esik. Szóval idővel a keret 
tágul. Ez a tágulás azonban minden éghajlati öve
zetben csak egy bizonyos határig terjedhet._ Minél 
hosszabb a megfigyelési sorozatunk, a megállapí
tott szélső értékek annál jobban megközelítik azo
kat az értékeket, amelyek egy bizonyos éghajlati 
övezetben előfordulhatnak.

Amikor egy rendkívüli időjárási eseményt mér
legelni akarunk,' és hasonló esemény jövőbeli bekö
vetkezésének valószinüségéről véleményt kell monda
ni, nincs más támpontunk, mint a hosszú évtizedek
re visszanyúló megfigyelési ,anyagunk,amely a múlt
nak az időjárását rögzíti. Es ha a jövőben előfor
dul, hogy pl. Nagykanizsán májusban az eddigi ma
ximumnál vagyis 213 mm—nél több esik, ami termé
szetesen a mezőgazdasági termelésben különböző ká
rokat okoz, akkor ilyen esetben a valóságnak meg
felelően azt mondhatjuk, hogy "1901 óta, vagy 1870 
óta", vagy "ebben az évszázadban nem tapasztalt", 
"az 50 éves, vagy 80 éves rekordot felülmúló", 
"vis major" esettel állunk szemben, és az ilyen 
egészen rendkívüli időjárás okozta károkat jogosan 
minősíthetjük elemi csapásnak.

Az 1955. évben a júliusi, más vidékeken pedig 
az augusztusi csapadék jóval meghaladta az 55 éves, 
sőt 85 éves rekordot is. Feljegyzéseink és elren
dezett számtáblázataink alapján azonnal megálla
píthatjuk, hogy 55, illetve 85 év óta nem tapasz
talt rendkívüli ceapadékbőségről van szó.

A szélső értékek után térjünk át a gyakorisá
gi értékek megállapításának ismertetésére.

Az éghajlattan a csapadékviszonyok jellemzé
sére többféle gyakorisági értékeket használ. Ilyen 
gyakorisági értékek pl: havas,-zivataros- ás jég
esős napok gyakorisága, különböző értékhatárokat, 
pl. 0,1, 1,0, 5,0, 10,0 stb.mm-t elérő, illetve 
m:ghaladó csapadékos napok gyakorisága, 100 vagy 
150 mm-t meghaladó, 20, vagy 10 mm-en aluli havi 
csapadékösszegek gyakorisága. A következőkben az 
utóbbival, vagyis a különböző nagyságú havi csa
padékösszegek gyakoriságával foglalkozunk.

A magyarázat megkönnyítése céljából vegyük 
először azt az esetet, hogy 1951-ben vagyunk, az 
1901-50 évig terjedő 50 éves megfigyelési sor áll 
rendelkezésünkre és ennek alapján az 1951. áv 
egynéhány, eléggé rendkívülinek mondható havi csa
padékösszegét akarjuk elbírálni, s azok gyakori
ságát megállapítani.

4

1951 június hónapban Keszthelyen 132 mm csa
padék hullott. Ez a nagy csapadékmennyiség a ga
bonafélék megdőlését idézte elő és egyéb rf-/nyék
re is káros volt. Szeretnénk tudni, hogy mikor 
fordult elő utoljára ehhez hasonló, vagy ennél is 
kiadósabb Júniusi csapadék, és milyen gyakran szá
míthatunk ilyen bő júniusi csapadék megismétlődé
sére.

Ha rendelkezésünkre áll egy hosszú évek megfi
gyelési eredményeit időrendben feltüntető táblá
zat, amilyet a Légkör 2. számának 4. oldalán be
mutattunk, a júniusi oszlopsoron 1950-től vissza
menőleg haladva megállapíthatjuk, hogy 1951 -et 
megelőzőleg legutóbb 1943-ban, majd 1934-ben volt 
az 1951 Júniusi csapadéknál bővebb csapadék /1943- 
ban 140, 1934-ben 137 mm esett/. Az egész oszlop
soron végighaladva 50 év alatt 5 olyan esetet talá
lunk, amikor a júniusi csapadék több volt, mint 
1951-ben.

Ha az egyes hónapok csapadékösszegeit az is
mertetett módon nagyság szerint elrendezzük, akkor 
egy-egy kérdéses csapadékösszegnek a többévtizedea 
adatok tükrében való leméréeét sokkal egyszerűb
ben elvégezhetjük. A csapadékösszegeket nagyság 
szerint feltüntető, mostani számunkban leközölt 
táblázat júniusi számoszlopának fel jő része 132 
mm-nél 5 nagyobb számot mutat, ami azt jelenti, 
hogy az elmúlt 50 évben az 1951. évinél 5 csapadé
kosabb júniusunk volt.

Ezt %-ban is kifejezhetjük. Ennek számolási 
módja a következő: e talált esetek számát megszo
rozzuk 100-zal és a szorzatot elosztjuk a megfi
gyelési időszak éveinek a számával.

- esetek száma x 100Képletben kifejezve. j^gYi ̂ W b r á v l í k  a zárna
Felhozott példánknál: /5xl00/:50*500:50-10. 

Ez azt jelenti, hogy a megfigyelt esetek 10 #-ában 
fordult elő júniusban 132 mm-nél több sső.

Az előzőkben elmondottak szerint az éghajlat 
állandónak tekinthető oly értelemben, hogy vala
mely vidéken hosszú évtizedek folyamán megfigyelt 
időjárási események a jövőben megismétlődnek és 
azok bekövetkezését a múltban tapasztalt, vagy le
galábbis’ azt megközelítő gyakorisággal várhatjuk. 
Eszerint a szóbanforgó példánkkal kapcsolatban azt 
mondhatjuk, hogy 50 éves éghajlati tapasztalat 
alapján 10 ^-os valószínűséggel számíthatunk arra, 
hogy Keszthelyen a júniusi csapadék eléri., illetve 
meghaladja a 132 mm-t.

Ezt kifejezhetjük olymódon is, hogy megadjuk, 
átlagosan hány évenként számíthatunk ilyen eset 
megismétlésére. Ezt úgy állapítjuk meg,hogy a meg
figyelési évek számát elosztjuk a talált esetek 
számával. Példánknál: 50:5“I0, ami azt teszi, hogy 
átlagosan 10 évenkint egyszer esedékes 132 mm-t 
meghaladó csapadék.

Ha nagyságszerint elrendezett számoszlopunk 
a kérdéses osapadékösszegnél 3 nagyobb számot mu
tat, akkor az előfordulási valószínűség 6 %, /3x 
100/:50*300:50*6, és ez esetben átlagosan kb. 16- 
17 évenként egyszer esedékes a kérdésessel meg
egyező, illetve annál nagyobb csapadékösszeg bekö
vetkezése. /50:3*16,7/

Foglaljunk össze egy havi csapadákösszeg Jel
lemzésével kapcsolatban a múlt közleményünkben és 
a mostani közleményünkben eddig elmondottakat. 
Keszthely 1951 Júniusi csapadékát az eddig elmon
dottak ezerint a következőképpen jellemezhetjük: 
1951 Júniusi csapadékösszeg 132 mm. Bz az 50 évi 
/1901-50/ átlagot /75 mm-t/ 57 mra-el, %-ban kife
jezve 76 % -al haladja meg, vagyis a lehullott csa
padék az átlagnak 176 #-át tette ki. /Ezt kifejez
hetjük úgy is, hogy az átlaghoz képest 57 mm-es



/76 95-os/ többlet mutatkozott,/ Az 1901-50-lg ter
jedő 50 éves időszakban júniusban 5 Ízben hullott 
ennél bővebb csapadék, eszerint előfordulási való
színűsége 10 %, vagyis átlagosan 10 évenkint egy
szer számíthatunk ennyi,illetve ennél nagyobb csa
padék bekövetkezésére.

Ugyanígy járunk el, ha egy száraz hónap elő
fordulásának valÓBzinüoégét, vagy rendkivUllségét 
akarjuk megállapítani. Vegyük pl. az 1951. évi 
augusztus hónapot, amikor Keszthelyen csak 19 mm 
esett. A nagyság szerint elrendezett augusztusi 
számoszlopból egyszerű rátekíntéssel megállapíthat
juk, hogy augusztusban 1 esetben volt ennyi és 
3 esetben volt ennél kevesebb csapadék. Ezt %-ban 
kifejezve azt mondhatjuk, hogy 8 %-oe valószínű
sége van annak, hogy az 1951 augusztusában tapasz
talt, illetve annál nagyobb szárazság megismétlő
dik. A számítás módjas /4xlC0/»50=400:50=8. Át
lagosan minden 12-13 évben egyszer számi thatunk 
ilyen, vagy ennél szárazabb augusztus bekövetke
zésére /50i4«12,5/.

A júniusi csapadékhoz hasonlóan az augusztusi 
csapadékot a következőképpen jellemezhetjük:Keszt- 
holyen 1951 augusztusának csapadékösszege 19 mm, 
Ez az 50 évi /1901-50/ átlagnál /?9 mm-nél/ 60 Em
el /76 %-al/ kevesebb, vagyis az átlagnak csak 24 
%~a hullott le, /Ezt kifejezhetjük úgy is, hogy az 
átlaghoz képest 60 mro-es /76 %-os/ hiány mutatko
zott./ Az 1901-50-ig terjedő 50 éves megfigyelési 
időszakban augusztusban 4 Ízben volt ilyen kevés, 
illetve ennél kevesebb csapadék, eszerint előfor
dulási valószínűsége 8 %, vagyis átlagosan 12-13 
évenkint egyszer számíthatunk ilyen, illetve ennél 
kevesebb csapadék /ill. nagyobb ezárazaág/bekövet- 
kezésáre.

A gyakorisági érték %-ban való kifejezésénél 
nem szükséges a fenti /50xl00/:50, illetve / 4x100/: 
i50 számítást elvégezni, hanem a valószínűséget 
kifejező értéket egyszerű beszorzással is megkap
hatjuk. A azorzószámot a 100-nak a csapadékeorozat 
éveivel alkotott hányadosa adja. Pl. 50 éves meg

figyelési sorozatnál a szórzószém: 100:-0»?, Ha 
ezzel a számmal /2-vel/ megszorozzuk az 30 év alatt 
előfordult esetek számát, megkapjuk a gyakoriság 
%-ban kifejezett értékét, vagyis' a valószínűségi 
értéket. Júniusi esetünkben: 5*2*10, augusztusi 
esetünkben 4x2=8. Negyven éves sorozatnál a szor
zószám: 100:40=2,5, vagyis ha egy 40 éves csapadék- 
sorozatban 6 esetet találnánk, ez 15 %-os valószí
nűségnek felel meg, /6x2,5=15/ és ez esetben át
lagosan kb. 7 évenkint egyezer esedékes hasonló 
eset bekövetkezése /40i6=6,6, kereken 7/. Harminc
éves sorozatnál a szórzóezám: 100x30=3,3.

Az előbb felhozott példánknál az egyszerűség 
kedvéért 50 éves sorozatot vettünk és az 1951. évi 
adatokat mérlegeltük az 50 éves sorozat alapján. 
Ma azonban már 1956-ot Írunk és ha az idei adato
kat akarnánk mérlegelni, akkor arra a XX. százai 
eleje óta működő állomásoknál már 55 éves sorozat 
áll rendelkezésünkre. A számítás az 55 éves soro
zatnál sem okoz különösebb nehézséget. Az előbb 
elmondottak alapján 55 éves sorozatban talált jú
niusi 5 eset %-ban kifejezett értéke: /5xlOO/:55* 
=500:55*9, vagyis 9 %-os valószínűséget állepj iha
tunk meg, s bekövetkezése, átlagosan 11 évenkint. 
egyszer eaedékea /55:5»11/.

Ha pedig a számítás egyszerűsítése végett 
megakarjuk állapítani a azorzószámot, azt nz e:: : 
elmondottak szerint a következőképpen számi tjeit ki: 
100:55*1,82, kereken 1,8. Ezzel a számmal kell 
beszoroznunk az 55 év alatt talált esetek számát, 
hogy annak %-ban kifejezett értékét megkaphassuk. 
Júniusi példánknál osztással 9 %-03 eredményt hoz
tunk ki.Szorzószáinmal számítva ugyanaz: 5*1,8=9 4.

A csapadékösszegek gyakorisági és valószínű- ségi értékeinek megállapításakor többnyire r.em szükséges ilyen milliméter, pontosságig menni, ha
nem kielégítő eredményt kapunk, ha bizonyos érté-- 
közöket veszünk, /pl. 0-10, 11-20, 21-30 atb.mm-es 
értékközciket/, a azoknak a gyakoriságát, illett-, 
valószínűségét állapítjuk meg. Ennek ionért tizé
re legközelebb kerül sor.

DR. Z Á C H  A L F R É D
igazgató helyettes

1871 november 1-én, tehát pontosan 175 évvel 
ezelőtt vette kezdetét a mannheimi tudós társaság 
által kezdeményezett rendszeres meteorológiai meg
figyelés hazánkban. Persze rendszertelenül már Jó
val előbb Is folytak meteorológiai megfigyelések.

A nagyszombati egyetemet Mária Terézia 17??- 
ben Budára telepítette, és az Egyetem csillagdáját 
a királyi vár egyik tornyában helyeztek el. Itt 
folytak a meteorológiai megfigyelések is 1781 no
vemberétől Weiss Ferenc egyetemi rendes tanár veze- 
tésével.annak haláláig, l?85-ig, majd 1792-ig Bruna 
Ferenc igazgató végezte a megfigyeléseket.

Károly Tivadar pfalzi választófejedelem feudá
lis védnöksége alatt létesült egy tudós társaság 
1778-ban a németországi Badenben, Mannheim városá
ban, "Societas Meteorologies Palatina" névvel. B 
társulat kezdeményezésére azután 26 állomással me
teorológiai megfigyelőhálózatot szerveztek. 1781 
februárjában felszólítást küldtek a budai egyetem
nek, hogy kezdjenek rendszeres megfigyeléseket, mű
szereket és utasítást ők küldenek. Au egyetemiemnek 
eleget tett és április 2-án a következő választ 
küldötte: "A rendszeres megfigyeléseket vállaljuk". 
Ez év októberében megérkeztek a műszerek és az uta
sítás, 1731 november 1-én pedig megindultak s meg
figyelések a budai várban.

Ez volt az első meteorológiai észlelőhálózat, 
és ennek legkeletibb tagja Buda.

Óriási a Jelentősége ennek abban az időben, 
hiszen nem volt egyszerű feladat még akkor egy rend
szeres hálózatot létrehozni és azt fenntartani. 
Külön érték, hogy a megfigyelések nyomtatásban is 
megjelentek a Mannheimi Társulat kiadáséban 12 kö
tetben : "Bphemeridee Soeietatia Meteorologies« ?a- 
latinae. História et Observationes Anni 1761-1792".

A  kiadás költségeit Károly Tivadar pfalzi választó- 
fejedelem viselte.Ennek egy sorozata a Meteorológi
ai Intézet könyvtárának féltve őrzött kincse.

Sajnos a hálózat az akkori háborús események 
következtében csak 1792-ig működött. Szerencsére u 
rendszeres meteorológiai megfigyelések szilkségee- 
aágének gondolata azonban már nem aludt el többe.

A megfigyeléseket naponta háromszor; reggel 
7-8, délben 2-3, este 9-10 óra között végezte.-:. Az 
adatokat merített papirosra, ludtollal irt . Fel
jegyezték a légnyomás, hőmérséklet, nedvesség, n ?.<.•] - 
irány és erő, felhőzet, csapadék és a mágnessé dek- 
lináció értékét. Ezen kívül a rendkívüli tOaem-. nyé
két, mint pl. földrengés, orkán stb.

A barométer persze nem fütetien szobában, a 
hőmérő nem az épület északi oldalán volt olr.eiyo: 
ve, mint a későbbi előírások megkívánták. A szel 
0-4-ig terjedő fokozatban Jegyezték felt /0 szél
csendet, 4 erős vihart jelentett/. A felhőzet meny- 
nylaégének megállapítására 5 számjegyet használta:
/ 1 derültet, 5 borultat jelentett/. A csapadékot 
négyszögletes edényben fogták fel,és ugyancsak r • , - 
szögletes párisi vonalakra osztott edényben mért 
meg. A baroméiért párisi lábakban éa hüvelyek. .. 
olvasták le. A hőmérő Reau.ur beosztású volt.

Igen fontos kultúrtörténeti és meteorológi." ; 
adat ez. A pusztulásra Ítélt, de még elég eree h 
béri rend akadályozta a tudományon munka kibonta
kozását. Mégis akadt abban a korban vállalkozás 
nemzetközi tudományos munkába való bekapcsolódásra 
és meteorológiai megfigyelések végzésére, a ebben 
a munkában mnr hazánk is részt vállalt.

Diszités az elaő évkönyv címlapjáról.



DR. B E R K E S  
osztályvezető 4z idei nyár \/ih > a ra irc b l

Az idei nyáron hazánkban,de Földünk más tája
in is igen gyakoriak és hevesek voltak a szélvi
harok. Mindjárt t meteorológiai nyár kezdetén, 
junius 1-én jelentkezett a letenvel tornádó. 
Délután 3 órakor hatalmas erejű orkán vonult el a 
község fölött, amely évtizedes fákat csavart ki 
és épületeket rongált meg. Igen érdekes, hogy a 
szélvihar k*>. 60 méter széles sávban és 1 km hosz- 
esuságban csak az utca egyik felén rombolt. Vonu
lása mintegy 5 percig tartott. Ez a szélvihar te
hát a tomidó-tipuauak közé tartozott. /Ehhez ha
sonló lépett fel a Hortobágyon 1955. Junius 3-án.

Ez a tornádó azon az időjárási fronton kelet
kezett, amely Európát junius 1-én reggel 7 órakor 
észak-dél irányban mintegy kettévágta. A front két

3. ábra. Ae időjárási helyset 1956. Június 1-án 
reggel, a letenyel tornádú kitörése előtt, 
/ciklonok A, anticiklonok M, áe frontok :̂ -*~̂ hi-- 
degfrcnt,■»^-•melegfront,-*^*^okkluziős front.

oldalén igen erős /reggel közel 10 foknyi/ hőmér
séklet-különbség uralkodott, ami a déli órákban 
még fokozódott.A tornádó ezután a helyi viszonyok
ból eredő éles hőmérséklet-különbség hatására ke
letkezhetett éppen Letenye község fölött.

Junius folyamán még több izben volt erős, 
vagy viharos szél, úgyhogy Budapesten pl. az átla
gos szélsebesség 3,1 m/mp értékű volt, ami a nor
málértékhez viszonyítva 40 %-nyi többletet jelent. 
3, viharos széllökésekkel bíró napok száma junius 
folyamán 9 volt. Az uralkodó szélirány északnyuga
ti, ami az észlelt szélirányok 30 % -át tette ki,

Juliue hóra az átlagos szélerősség 2,8 m/mp 
értékre csökkent, de ez szintén 40 %-nyi többle
tet Jelent a törzsátlaghoz viszonyítva. Ebben a 
hónapban a viharos napok száma Budapesten 6 volt, 
de nagyobb károkat okozó szélvihar sem nálunk, sem 
Európa-szerte nem fordult elő. Ezzel .szemben Kína 
tengerparti vidékein a legutóbbi 50 év leghevesebb 
tájfunja keletkezett július 28-án, mégpedig a 
Csendes-óceánon a 20. északi szélességi és 135» 
keleti hosszúsági foknál. Ez a tájfun északnyugati 
irányban haladt, naponta közel 500 km-eo sebesség
gel. Ez óránként 18-24 km-es sebességet jelent a 
ciklonmag mozgására, de a szél sebessége magában 
a ciklonban jóval nagyobb volt. Augusztus 1-óre 
a for^óvihar elérte Kina délkeleti partvidékét és 
Sanghaj külvárosaiban erős pusztítást okozott. 
A pekingi meteorológiai intézet jelentése szerint 
ez a tájfun az elmúlt 5 0 év leghevesebb forgóvá- 
hara volt. /A tájfunokról, hurrikánokról a Légkör

1. számában találhat az olvasó részletesebb felvi
lágosításokat,/ Mellékelt 5 térképünk bemutatja az 
időjárási helyzet alakulását 1956. julius 28*-a és 
augusztus 3-a között,a kínai partvidék körzetében.

3. ábra. A tájfun keletkezése. 1956. július 28.

4. ábra. A tájfun elmélyülése. 1956. július 30.

Jól látható a forróövi ciklon keletkezése, majd 
haladása, illetőleg frontjainak elhelyezkedése a



5. ábra. A Sanghajt pusztító ciklon. 1956. au
gusztus 1.

6. ábra. A tájfun elcsendesedáss. 1956. augusz
tus 3-án.

következő napokban. Székét a térképeket az Oroz. 
Meteorológiai Intézetben kétnaponként kénsülő fél- 
gbnbl térképekből vettük, amelyek greendcb-i idő
ben 12 órakor végzett észlelések alapján készülnek, 
/Széket a térképeket az Intézet kétnaponként azer- 
keazti meg./ A róluk leolvasható legerősebb szél- 
erősség augusztus 1-én, a PUlöp-ozigetektől észak
ra haladó egyik hajó Jelentése szerint kb. 35 m/mp 
nagyságú átlagsebesség. Nyilvánvaló, hogy a* egyes 
széllökések sebessége - esetleg más időpontban - 
Jóval nagyobb is lehetett és az 60 m/m? értéket 
bizonyára felülmúlta. Augusztus 3-árs a ciklon 
magja Dál-Kina területén található iaegs de már lé
nyegesen gyengébb szelekkel. A ciklon magjában a 
légnyomás egyébként augusztus 1-én 980 mi Hibáz- 
volt.

Augusztus hő folyamán ismét több, és sok eset
ben romboló erejű szélviharról érkezett Jelentés 
Földünk több tájáról.Ezek közül bennünket iz érin
tett az augusztus 11-i, 19-i, valamint a 23-1» 
Budapesten egyébként 10 napon fordult elő az u.n, 
viharos széllökés /15 m/mp/ mértékét meghaladó 
erősségű szélroham. Különösen erős volt az augusz
tus 11-i szélvihar, amely Németországban okozott 
pusztításokat, de nálunk is, főként Veszprém és 
Somogy-aegye területén és Szolnok vidékén. A szél 
sebessége több helyütt elérte a 100 km/óra érté
ket. Felső-Bajorországban még 130 km/óra seheeaé-
?ü szelet is észleltek, amely különösen az erdők 
llományéban okozott nagy károkat. Ugyanezen a 

napon tlezaföldvárl esapadékéozlelŐnk, Sergi Benő, 
21 óra 30 perckor lC-ee erősségű szelet észlelt. 
Ez a vihar fákat tört, kerítéseket döntött és te
tőket bontott, sőt még az esőmérőt ía ledobta az 
állványról.

Igen heves volt az augusztue 19-i szélvihar, 
amidőn pl. Budapesten 16 o:ro tájban néhány perc. 
alatt 26 m/mp értékűre ugrott fel a szélsebesség.

Az augusztusi átlagos szélerőaség egyébként Buda
pesten 2,5 m/mp volt, ami szintén kb. 40 %-nyi 
többlettel nagyobb, mint a sokévi átlagérték. így 
telít Budapesten a nyári évszakos szélerő közepes 
értéke is kb. 40 %-kal haladta meg a törzsátlagot. 
/KÖzápórtákben 2,8 o/mp-et tett ki, amihez hason- 
lő nyári átleg csak az 1928-as évben fordult elő./

Folyóiratunk 1. száma megemlékezett az 1955. 
évi közép-amerikai hurrikánok nagy számáról. Érde
kes, hogy az idén ebben a térségben eddig mindöss- 
ez? egy komolyabb pusztító hurrikánról érkezett 
j; ítée, a "Beí3y",inevezetürőll. amely augusztus 
ít-én Puerto Rieo vidékén 160 km/óra sebességgel 
dühöngött és 30 áldozatot követelt. A talvani-ja- 
pán térségben augusztus folyamán viszont még több 
Ízben /pl.21-én Is II. 6-án is/ jelentkezett pusz
tító ciklon. Megjegyezzük, hogy ezeknek fellépése 
leggyakrabban az átmeneti hónapokban várható és 
éppen ezért a Juliue 28-án fellépett tájfun arány
lag nagyon korén jelentkezett.

Augusztus tehát világ-szerte igen szeles 
hónap volt. Természetesen .nem hiányoztak a kisérő 
Jelenségek, zivatarok, felhőszakadások. Jégveré
sek sem. Ez utóbbiak közül kiemelkodik s dól-ang- 
liai Tunbridge várost sújtó augusztus 6-1 rendkí
vüli méretű jégeső. A város nagyrészét több cen
timéter vastagságban borították a Jégezemek, ame
lyek között tojád-nagyaáguak is voltak. A leesett 
jégmennyiség több-ezer tonnát tett ki és a hókot- 
ró-gépek#t kellett mozgósítani a közlekedés fenn
tartása érdekében. Ugyanekkor Londonban is heves 
zivotar és Jégeső volt. Egyébként 1880 óta ez volt 
a leghidegebb augusztus 6-a Londonban. - Nálunk 
ie több Ízben fordult elő jégverés, azonban komo
lyabb mértékű csak kevés helyen keletkezett. így 
pl. augusztus 23-án Biherkereezteeen erős szélvi
har kíséretében 4-5 dekás jégszemek hullottak. 
Mint érdekességet megemlítjük, ho^y Junius 4-én a 
Föld egyik legcsapedékosabb helyén, az indiai 
C. rapundzeiban 953,5 ma esőt Bőrtok» Ilyen csa- 
P ákö3szeg nálunk csak aint évi összeg fordul 
elé!

Az idei nyár időjárása tehát, mind hazai»wiiíd 
világviszonylatban bővelkedett arcé szélviharokban 
és zivatarokban. Ennek következtében a nyár időjá
rása nálunk is igen változékony volt,és egyas Időszakokban Jócskán a normálérték alatt maradt a hő
mérséklet is. Különösen junius utolsó 10 napjában, 
volt erősen hűvös a levegő. Kindez ÍJeezhsngbat ven 
azzal, hogy tsz Atlanti-Óceán felöl nagy-gyairorí- 
séggal érkeztek a Megerősödött nyugati áraaldassl 
a hűvös tengeri légtömegek. Ha tehát a nyári idő
járást kialakító tényezőket, okokat keressük, ak
kor végeredményben arra a kérdésre kellene felele
tet adnunk, hogy oi ©kosta s szél,világvlssonylat
ban is észlelhető nagyfokú megerősödését. A nyugati szél aroje az óceánokon,de a forró-övi ciklonok erőssége is elsősorban az Egyenlíts éa a sarat!dák 
közötti hőméraéklet-cülönbaégtől függ. Jelenleg 
még nincs módunkban & stUkecgee észlelés’ anyag begyűjtése és feldolgozása, és Így. pontúé felele
tet" az idei nyárra 'vonatkozóan még nem adhatunk. 
Annyi kétségtelennek látszik, hogy a earicvldéken 
az utóbbi években erőteljesebb a bideg légtömegei képződése éo felhalsoiódáoa, ami. megnyilatkozott 
az idei február rendkívüli hidegében is. A hőmér
sékleti viszonyok tisztázása után is fennmarad 
azonban az a kérdés, hogy airyen ok hozta létre a 
megerősödött hőa;érBékl*?t-küi.»nbséget a sarkvidék 
és az Egyenlítő között. Erre e. kérdésre azonban 
majd csak okkor sdhütje meg a meteorológia tuáomá- 
r.ya a választ, ha e. aarkvidékek Időjárását és Napunk sugárzás-változásait részletesebben kikutatta. 
Ezt a  célt üzolgáljáV. s? éppen mcot folyó sarkvidé
ki expedíciók, illetőleg az 195?/58-haa, R "jteofi- zi tál évben’' rendszeresebben elvégzendő Ilyen ter
mészetű kutatások is.



S I M O N  A N T A L  é s
S Z Ű C S  Z S I G M O N D  gyakornokok

M i n t  tudjuk a Nap n e m c s a k  fénysugarakat bocsát 
ki, h a n e m  olyan sugarakat is, amelyeket közvetlenül 
a szemünkkel nem érzékelhetünk. Ezek a sugarak az 
úgy n e v e z e t t  ultraibolya sugarak azzal a  tulajdon
sággal rendelkeznek, h o g y  a légkört alk o t é  gázokat 
elektromos vezetővé tehetik, másszával ionizálják 
a gázokat. Ionnak a g á z  pozitív vag y  negatív töl
téssel rendelkező részec s k é j é t  /atom vag y  molekula/ 
nevezzük. Ionok a l é g k ö r b e n  mindenütt előfordulnak, 
mégis bizonyos m a g a s s á g o k b a n  rendkívül nagy sűrű
ségben találhatók, s ily e n f o r m á n  m i n t e g y  elektromos 
töltéssel rendelkező réteget, helyesebben rétegeket 
alkotnak. A légkörnek azt a részét, amelyben ezek 
a r é tegek elhelyezkednek, nevezzük i o n o s z f é r á n a f . 
Az egyes rétegeket az A B C  betűivel jelöljük, e Így 
megkülönböztethetünk D,' S, ? stb. réteget. A D-ré
tég 70-80, az E 100-120, az F-réteg p e d i g  200-600 
kil o m é t e r  magasságokban találhatók. A  magasságok 
á l l andóan változnak a nap, hónap, évs z a k  és az év 
folyamán, mégis az e g y e s  rétegek magasságváltozása 
á l t alában a fent mega d o t t  határokon b e l ü l  történik.

A z  ionoszférának az  Időjárásra vonatkozó be 
folyása m é g  csak k e v é s s é  van felderítve, azonban 
annál fontosabb az a tulajdonsága, h o g y  lehetővé 
teszi a rádióhullámok n a g y  távolságra történő el
jutását. Tudni kell, h o g y  a rádióadó állomás által 
kisugárzott hullám két u t ó n  juthat el a vevőkészü
lékbe.! kisugárzott r á d i ó hullámok egy része a föld
felszín mentén halad, ez az u.n. felületi hullám. 
s ez független az i o n o s z f  érától, a h u l l á m o k  másik 
része, mjnt térhullám f e l j u t  az ionoszférába, és 
ott valamelyik rétegről visszaverődve éri el ismét 
a földfelszínt. A fOld és ionoszféra kOzBtt több
ször visszaverődve ige n  nagy t ávolságra eljuthat 
a h u l l á m  az adóállomástól. Akik rádiókészülékekkel 
rendelkeznek, bizonyosan megfigyelték már, hogy 
nappal középhullámon sok k a l  kevesebb á l l o m á s  vehető 
mint az esti órákban. E nnek az az oka, hogy nappal 
a D - r é t e g  sűrűbb, és e r ő s e n  gyengíti a  rádióhullá
mokat, m e l y e k  ha el is ér i k  az lonoszférát, onnan 
v i s s zafordulva már nem é r i k  el m é g e g y s z e r  a földfel
színt, mert útközben elnyelődtek. A r ö v i d  hullámok, 
bár s zintén gyengülnek bizonyos mértékben, mér át
haladnak az alacsonyabban elhelyezkedő rétegekben, 
és az F-rétegről viss z a v e r ő d v e  Jutn a k  vevőnkbe. 
A gyengülés nem nagy, e zért a rövid h u llámokon n a p 
pal is lehetséges távoli adóállomás vétele.

Mivel az ionoszférát közvetlenül a Nap sugár
zása hozza létre,az ionoszférában végbemenő változá
sok nagyon szorosan összefüggenek a Nap sugárzásá
nak változásaival. Egyik ilyen folyamat például 
akkor Játszódik le,ha napkitörés észlelhető. A nap
kitörés a Nap felületén végbemenő óriási, robbanás
szerű jelenség, amelynek következtében rövid időre 
rendkívüli módon megerősödik a Nap ultraibolya su
gárzása. Ennek a megerősödött ült- >lya sugárzás
nak aztán az a következménye, hogy a már előbb em
lített legalacsonyabbak fekvő D-ré g,nagyon erősen 
ionizálódik, annyira, hogy még azokat a rövidhul
lámokat is elnyelismalyek egyébként átjutnának raj
ta. Ilyenformán rövid ideig /20-30 perc/ egyáltalán 
nem lehet rövidhullámú állomásokat venni, középhul
lámon is csak azokat, amelyeknek a felületi hulláma 
eljut a vevőkészülékünkbe. A leirt Jelenséget fel
fedezőiről Mőgel-Dellinger effektusnak nevezik. 
Ilyen M-D effektust észleltünk pl. ez év május hó 
30-án. Esen a napon 9 óra 35 perctől 9 óra 54 per
cig /GMT/ tartott a jelenség, amely egy időre meg
bénította a rádióforgalmat.

Most befejezésül még ismerkedjünk meg pár szó
ban az ionoszferakutatás egyik modern eszközével, 
Az említett nagy magasságokban /100-600 km/ a lég
állapot vizsgálata közvetett utón történik, mivel 
ilyen magasra jelenleg csak különleges rakéták Jut
nak fel. A kutatás egy speciális rldíóedókészülék
kel történik. Ez a készülék rövid időközökben vala
milyen beállítható hullámhosszon a másodperc néhány 
ezred részéig hullámokat sugároz függőlegesen fel
faló. A kisugárzott rádióhullámok, aiután elérték 
valamelyik ionoszféra réteget, /attól függően, hogy 
milyen hullámhosszon történt a kisugárzás/ onnan 
visszaverődnek a földre. Mivel a rádióhullám terje
dési sebességét ismerjük /300.000 km/sp/,ha megmér
jük azt az időt, amely az alatt telt el, amig a 
rádióhullám eljut az ionoszféráig és vissza, akkor 
ezekből az adatokból már kiszámíthatjuk az adott 
réteg magasságát. A magasságon kivül még egy fon
tos adat vans az a legrövidebb hullámhossz^ amelyet 
valamely réteg még visszaver.Az ennél rövidebb hul
lámok már kifutnak a világűrbe, e ezeket nem tud
juk hasznosítani hírközlés szempontjából. Ennek a 
legrövidebb hullámhossznak a megállapítása úgy 
történik, hogy változtatjuk az adókészülék hullám
hosszát és megfigyeljük melyik az a legrövidebb 
hullámhossz, amelyen még kapunk visszavert jelet.

Néhány szó az

A mellékelt ábra azt mutatja, 
hogy mekkora volt a legrövidebb hul
lámhossz, amelyik az E és P rétegről 
még visszaverődött a Mőgel-Dellinger 
effektus körüli napokon. Alul az órák 
vannak feltüntetve, oldalt a hullám
hossz. A felső görbe az F rétegről, 
az alsó az B rétegről még visszave
rődő hullámok hosszúságát mutatja. 
Az E réteg az éjszakai órákban nincs 
meg. A Mőgel-Dellinger effektus nap
ján, május 30-án az P réteg görbéje 
kissé alacsonyabb, a délelőtt folya
mán pedig az V réteg rövidebb, az 
E réteg pedig hosszabb ideig nem volt 
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Jászberényi á l l o m á s u n k  vezetője Lencse M á - 
tyásne éa turkevel á l l o m á s u n k  vezetője K o v sce G % - 
za h o s s z a s  betegségükből felgyógyultak,~3s észTe- 
TÜfi teendőiket újból átvették. Gyógyulásuk alkal
mából örömünket fejezzük ki óe további Jő észlelői 
munk á t  kívánunk mindkettőjüknek.

Hortobágy-borsós! óghajlatkutató állomásunk 
az észlelő Morvay Anna gyakornok állásváltoztatása 
miatt ujből egyesült a ré g i  hortobágyi állomással: 
a métáival. Borsóson a  Met. Intézetnek nem maradt 
m egfigyelő állomása. Sajnáljuk, hogy ezen a fontos

fi

helyen az Áll. Gazdaság támogatásának hiányéban 
nem sikerült fenntartanunk, ezt a jól felszerelt, 
korszerű éghajlatkutató állomást.

Hahnekamp Károly igazgató tanító, hédervári 
csapadékészlelőnk hosszas betegség után 1956. Jú
lius 8-án elhúnyt. A m e g boldogult 1936. márciusa 
óta vezette a  hédervári állomást, ás egyike volt 
leglelkiismeretesebb észlelőinknek. A  gyászeset 
alkalmából az Intézet részvétét nyilvánította 
özvegyének. A  hédervári észleléseket Szemerédy 
Istv á n  tanító folytatja.
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Ha a rae 1 ?<j évszakban kora reggel sétálunk a 
mezőn, azt tapasz^aijukjhogy a cipónk nedves lesz. 
Néha olyan vizes a fü, mintha bőséges eső hullott 
volna. Napfelkelte után milliónyi gyöngyszem csil
log, szikrázik, mint megannyi gyémánt, A tündök
lés azonban nem sokáig tart, mert ugyanolyan ész
revétlenül, mint ahogy Jöttek, el is tűnnek az 
apró gyöngyöoskék. Azt hiszem már mindenki tudja, 
hogy nem öntözött, nem esővel áztatott rétről van 
szó, hanem harmatos fűszálakról,

A harmatnak igen fontos szerepe Jut a sivata
gos területek nedveasóggazdálkodásábán, hatása 
azonban nálunk sem elhanyagolható. Vessünk ezért 
néhány pillantást keletkezesére és szerepére.

A meleg évszakban a magas hőmérséklettel bi- 
ró levegő nagy mennyiségű rizgőzt tartalmaz. Az 
éjszakai kisugárzás miatt viszont lehűlnek a tár
gyak, s vele egyúttal lekül az őket körülvevő le
vegőréteg ia. Ha a lehűlés a levegő harmatpontja 
alá ér, a vizgőztartalon egy része a lehűlt felü
leteken kicsapódik. Fagypont feletti hőmérséklet
nél ezt a kicsapódott vízgőzt harmatnak nevezzük. 
Keletkezésének módjából következik, hogy leggyak
rabban olyan időszakban láp fel, amikor erős éj
szakai kisugárzáshoz nagy vizgőztertalom Járul. 
Ilyen időszak általában a nyári félév, mert akkor 
elég nagy a páratartalom és a hőmérséklet napi 
lugasa, de az erős éjszakai lehűlések miatt a har- 
matképsődáa ősszel a legintenzívebb.

Hálunk a növények számára hasznos az így ka
pott nedvesség. Különösen aszályos időben ér so
kat, mert reggelenként egy-egy rövid időre felü- 
diti azokat. Különösen bőséges harmat keletkezik 
az erdőkben, amely igen fontos szerepet játszik 
az erdők életében. A keletkezett harmat ugyanis 
a fákat környező légtér nedvességét több órán át 
magas értéken tartja ás főleg aszályos időben eny
híti a légezárazságot, Az ilyen száraz időben a 
harmat sokszor megmenti az aljnövényzetet a ki
száradástól ,

A sivatagos területeken ennél sokkal nagyobb 
szerepe jut a harmatképződésnek. Egyes területeken 
csatornákat töltenek meg erősen kisugárzó kőzet
tel, melyre olyan bőségesen csapódik le a nedves
ség, hogy folyó viz formájában gyűjthető össze. 
A harmat jelentőségét mutatja a következő eset is.

Szudán szavannáé területén egy kisebb méretű 
hegy tövében már évtizedeken ét működött egy kis 
vízimalom. A malmot egy kis hegyi patak tartotta 
üzemben, emely a dombokkal borított táj távolabbi 
részén eredt. A területet igazi szavanna-növényzet 
borította. Magas fű, siirü bokor, néhány fa. Ezen 
a részen igen bőséges harmat képződött egy-egy éj
szaka.Az egyik száraz évszakban azonban tűz kelet
kezett és hatalmas terület vált a lángok martalé
kává. A tűzesetet követő napokban egyre kevesebb 
viz folydogált a kis patakban. Egy szép napon azu
tán arra ébredt a malom tulajdonosa, hogy a patak
ban nem csörgedezik a viz. Megállt a vlzikerák is. 
A meteorológusok megállapították, hogy a vízimal
mot működtető patakot a száraz évszakban majdnem 
peáz százalékig az éjjeli harmatképződés táplálta. 
Miután a harmatot felfogó felszín leégett, igen 
erősen lecsökkent a harmatkőpződás is. Az elégett 
növényi maradványokon lecsapódó kevés harmat már 
nem volt elegendő ahhoz, hogy táplálja a kis pa
takot.Ezért kellett megállnia e. vízimalomnak mind
addig, amig az elpusztult területet ismét benépesí
tette a szavanna növényzete.

Az említettek miatt újabban a meteorológusok 
egyre nagyobb fontosságot tulajdonítanak a kelet
kező harmat megmérésének. Napfelkelte után a har

mat igen gyorsan felszárad, ezért a harmatregi szt- 
rálók alkalmazására kezdanek áttérni. Ha azonban 
nincs harmatregibztrál6, a csapadékos napok száma 
mellett egyre fontosabb jellemző értékké válik a 
harmatos napok száma Í8.

Ha a lehűlés következtében a harmatpont nem 
fagypont felett, hanem fagypont alatt áll be, ak
kor a páratartalom nem harmat, hanem kis jégkris
tályok formájában válik ki az erősen lehűlt felü
leteken. Ezt a jégkristályokból álló bevonatot ne
vessük dérnek. Ennek már nincs olyan Jelentősége 
a mezőgazdaságban, mint a harmatnak. Ennek ellené
re is nagyon fontos a megfigyelése, mert a harma
tos-, és deres napok gyakoriságából következtet
hetünk az erős lehűlések helyeire, az úgynevezett 
fagyzugokra. A fagyzugok felkutatása pedig igen 
fontos feladat, mert ezek ismeretében hathatós vé
dekezést folytathatunk a koraőszi éá a kéaőtavaszl 
fagyveszély ellen.

A harmat és a dér erŐBen lehűlt felszínen, 
szélcsendes, derült időben keletkezik. Ezzel szem
ben a zúzmara olyan Jéglerakódás, amely légáram
lással és borús, ködös időjárással van szoros kapl 
esolatban.

A zúzmarának két formáját figyelhetjük meg. 
A kisugárzás által lehűlt felszínekre a közepes 
sebességgel áramló páradús, enyhe levegőből jég
kristályok rakódnak le. Ez a Jágtűcskékből álló 
képződmény a finom suzmara. A finom auzmarával be
vont növény csodálatosan szép látvány. Felejthe
tetlen élményt nyújt ilyenkor egy erdei kirándulás. 
A zúzmara haszna mezőgazdasági szempontból az, 
hogy a különben hasznoslthatatlan páratartalomból 
jelentős vizbevételhez Juttatja a talajt. * aürü 
erdő által felfogott zúzmarából származó nedves- 
aégbevétel igen tekintélyes lehat.Ha túl nagy a le
rakódás, akkor viszont kárt is okoz, mert a jég- 
lerakódásból származó túlterhelés miatt letördell 
az ágakat. Különösen észrevehető károkat okozhat 
a vezetékekben. Az elszakadt vezetékek miatt az 
áramszolgáltatásban zavarok mutatkoznak. UJ, nagy
feszültségű villanyvezeték építésénél Igen Jó szol
gálatot tesznek egyes területek pontos zúzmara 
megfigyelési sorozatai.

A durva suzmara eredetére és szerkezetére 
nézve is különbözik a finom zúzmarától. EZ erősebb 
légáramlással szállított tulhült ködcseppekből 
Jön létre.A ködképződés nulla fok felett történik, 
majd a levegő fagypont alá hűl. Az erős légáram
lás a tulhült vizcseppeket a lehűlt felületekhez 
csapja, és ott megfagynak.A durva zúzmara tejüveg- 
szerü képződmény, mely mindig a szélnek kitett ol
dalon halmozódik fel. Hegyvidéken hatalmas felhal
mozódásokat hozhat létre, ezért haszna és kára la 
egyaránt nagyobb, sint a finom zúzmaráé. A zúzmara 
lerakódás által felhalmozott Jég mérése különösen 
a vezetékek méreteinek megtervezésénél Játszik 
fontos szerepet.

A fent elmondottakból láthatjuk, nogy a har
mat, déí, zúzmara nemcsak szép természeti Jelen
ség. Megfigyelésüket sokáig elhanyagolták, mert 
nem tulajdonítottak nekik fontos ezerepet. A gya
korlati elet azonban egyre sürgetőbben követelte 
ezen elemek megfigyelési adatait. A gyakorlat igé
nyeinek megfelelően be is vezették a harmat, dér, 
zúzmara megfigyelését. A harmatos, deres, zúzma
ráé napok száma mellett ma már mennyiségi mérése
ket is végeznek, amely számszerű értéket ad a zúz
marából keletkező túlterhelésre vonatkozólag. A 
harmat, dér, zúzmara megfigyelése és bejegyzé
se tehát éppen olyan fontos feladat, mint a töb
bi csapadékok észlelése.
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munkí iárs és

a levegőben
Sötét ultramarin kék ég, csodálatos színek

ben tündöklő szivárvány, játékos délibáb: ki ne 
ismerné ezeket, s ki ne látta volna már valameny- 
nyit? Valóban, elég gyakoriak. Egyik-másik csak
nem mindennapos jelenség, de valahányszor látják, 
csodálattal tölt el bennünket. A délibábot, a szi
várványt is régóta ismerjük már, ée ismerjük a 
többi gyakorta, vagy ritkán látható fényjelensé
geket ís. Aki sokat tartózkodik kint az erdőn-cs- 
zőn, de még a városi emberek is találkoztak mór 
csaknem valamennyivel, ennek ellenére kevesen tud
ják, hogy mi okozza ezek létrejöttét. Egyeseket 
még ma is babonás félelem tölt ol, ha délibábot 
látnak és a sok mende-morda mellett egyes helye
ken természetfölötti erőt tulajdonitanak a szivár
ványnak. Szükséges tehát, hogy főleg a meteoroló
giához közelállók és az érdeklődők, megértsék és 
ismerjék ezek fizikai okait is. Különösen fontos, 
hogy a Meteorológiai Intézet észlelői ismerjék, 
hiszen mindennapi munkájukhoz tartozik a különbö
ző meteorológiai Jelenségek felismerése és feljegy
zése.

Bizonyára sokakban felmerült már a kérdés, 
amikor a felhőtlen égboltra feltekintettek: miért 
kék az ég? A Nap sugarai nem jutnak le akadályta
lanul a Földre, hanem azok a levegőben lévő por, 
korom ás egyéb szennyezőanyagok parányi részecs
kéin, de még a levegőmolekulákon is megtörnek, 
visszaverődnek és szétszóródnak. A napsugár lát
szólag fehéres fénye nem egy, hanem hat sziliből 
/ vörös, narancs, sárga, zöld, kék, ibolya / tevő
dik össze. A levegő molekulái ezek közül a kéket 
szórják szét a legjobban s ezért a felhőtlen ég
boltot mindig kéknek látjuk.A levegő azonban soha
sem tiszta, hanem mindig találunk benne szennyező 
anyagokat. Az ilyen levegőben található por-korom 
részecskék már nemcsak a kék szint, hanem a sárga 
és narancs szint i3 szétszórják, ezért a piszkos 
poros levegő fölött az ég színe nem tiszta kék, 
hanem zavaros szinti, szürkés-kék lesz. így pl. 
nagy gyírvárosok fölött, ahol a kémények füstje 
miatt igen szennyezett a levegő, majdnem fehérnek 
látjuk az égboltot. Minél tisztább tehát a levegő, 
annál sötétebb, tisztább kék az ég. Ezért van oz, 
hogy magas hegységek, vagy tenger felett, ahol 
mindig tisztább a levegő, tiszta kék az ég is. 
Ugyancsak ez a magyarázata, hogy zápor után, ami
kor az esőcseppek kimossák a szennyanyagokat, az 
ég eötétebb kék lesz. Látjuk tehát, hogy a levágó 
tisztaságától függ, vájjon a napsugár hatféle szí
néből melyik tud a szemünkig eljutni? Napkeltekor 
és napnyugtakor a Nap sárgás-vöröses szine azzsi 
magyarázható, hogy ilyenkor a Nap alacsonyan van, 
tahét sugarainak Jóval hosszabb utat kell megten
ni. Ez a hosszabb üt egyben azt is jelenti, hogy 
több szennyező anyagon kell keresztülhaladnia,amig 
a szemünkig eljut. A sok korom és por parányi 
részecskéi csak a sárga és vörös fényt engedik el 
a szemünkhöz, mig a többit /ibolya,kék,zöld/ szét
szórja és elnyeli. Gyakran, főleg szeles időben, 
nemcsak a Nap korongját látjuk vörösnek, hanem az 
sgész "égalját", Ilyenkor a széltől felkavart por 
a levegőt erősen szennyezi, s a napsugaraiból nem
csak a kék,hanem a vörös fényt is erősen szétszór
ja, s vöröses színűre festi be az egész látóhatárt.
A sztratoszféra repülők tapasztalata szerint négy 
magasságokban az égbolt már nem kéknek,hanem feke
tének latszik, mivei ott már oly ritka a levegő, 
hogy a molekulák fényszórása elenyésző. Vajjvls a 
Nap sugarai akadálytalanul lejuthatnak a melyebb 
rétegekbe.A fekete égbolt miatt a nagy magasságok
ban a csillagok nappal is jól láthatók, mivel azo
kat az égbolt fényessége nem halványítja el.

Ismeretes, hogy a fénysugár különböző sűrűsé
gű anyagokon áthaladva megtörik. Ilyen fénytörés 
előállhat akkor is, amikor a fénysugár az egymás 
fölött elhelyezkedő különböző sűrűségű levegőré
tegeken halad ét. He a fény megtörik, eredeti irá
nyától eltér. Legkevésbé térnek el a vörös és na- 
rancsszia, s leginkább a zöld és kék. Amikor a Kan
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a látóhatár alá merül, a vörös ezin kicsiny törése 
miatt hcir.erabb eltűnik, mint a sárga, zöld és 
a kék. Ezen három utóbbinak együttes zöld szint 
ad, emiati napnyugtakor, amikor az eltűnő napko
rongnak már caak egy kis része van a látóhatár 
fölött, azt néhány másodpercig zöldnek látjuk. 
Ezt nevezzük a zöld sugár Jelenségének.

Érdeken jelenség a csillagok vibrálása is. 
Ennek oka, hogy a szél állandóan mozgatja az egy
más fölött elhelyezkedő levegőrétegeket, tehát a 
levegő hol sűrűbb, hol ritkább lesz. Ezen a vál
tozó sűrűségű levegőn áthaladó fénysugárnak ter
mészetesen mindig más és más lesz a törése is. 
Emiatt a fénysugarak egyszer összébb kerülnek,más
szor szétszóródnak,és igy a csillagok hol fényeseb
bek, hol halványabbak lesznek. Ez a jelenség azu
tán úgy hat, mintha a csillagok vibrálnának. Ha
sonló módon magyarázható a távoli városi fények, 
valamint nappal a távoli tárgyak vibrálása.

Létrejöhet olyan légrétegződés, hogy a hide
gebb és sűrűbb levegő felett melegebb és ritkább 
levegő helyezkedik el, de előállhat ennek fordí
tottja is, amikor a melegebb ás ritkább levegő 
fölé hidegebb és sűrű levegő kerül. Erősen felme
legedett talajfelszín felett létrejöhet olyan ré
tegződés, hogy amint azt ez 1. ábra is mutatja a^ 
gémeskutról jövő fénysugár a különböző sűrűségű

lelő az "A" pontot nem a tényleges irányban, ha
nem a szeméhez érkező fénysugár irányának meghosz- 
szabbitilsában észleli. Természetesen ez nem csak 
az "A" pontra, hanem a gémeskutról Jövő többi 
fénysugárra is vonatkozik. így tehát az illető 
tárgyat - jelen esetben a gémeskutat - az észlelő 
fordítva fogja látni. Ez a titka a közismert és 
sokat emlegetett hortobágyi délibáb létrejöttének 
is.

Régebben, amikor még nem ismerték a légkör 
fényjelenségeit,és nem tudták annak fizikai magya
rázatát megadni, állandó rettegésben tartotta a 
tengerészeket és baljós előjelnek tekintették az 
u.n. fata-morgana megjelenését. Ma már tudjuk, 
hogy a délibábhoz hasonló Jelenséggel van dolgunk. 
Főleg tengereken találkozhatunk vele olyankor, ha 
a hideg víz által lehűtött levegő fölé melegebb 
levegő áramlik. A 2. ábrán látható, hogy a hajóról 
Jövő fénysugár a hideg és a meleg levegő határán 
megtörik. A megtört fénysugár meghosezabbitásában 
a hajó képe magason a horizont felett jelenik meg.

2. ábra



A tengerészek ijedelmét rendszerint még csak fokoz
ta, hogy a levegősűrűség különbségek miatt, gyak
ran erősen torzítva és megnövekedve látták ezt a 
jelenséget. A délibáb és a fata-morgana között 
tehát a lényeges különbség az, hogy előbbi a látó
határ alatt fordított képet ad, utóbbi pedig egye
nes állásban, de magasan a látóhatár felett jele
nik meg.

Heg kell még emlékeznünk két, nálunk elég 
gyakori fényjelenségről,a halóról és a szivárvány
ról. A halójelenség úgy jön létre, hogy a Napból

B É K É S S Y  A N D R Á S N É  
osztályvezető-helyettes

érkező fénysugarak a magasszintű felhőzet jégkris
tályain megtörnek és visszaverődnek, a szivárvány 
keletkezéséhez pedig esőcseppekre van szükség. 
A haló a Napot vagy Holdat körülvevő fehér vagy 
gyengén színes fénygyürű. A fénysugaraknak a töré
sét és visszaverődését a 3. ábra mutatja. Mint az 
ábrából is kitűnik a keletkező fénygyürű látószö
ge 22 fok. Vannak nagyobb sugarú /46 éa 90°-os/ 
bálák is, ezek azonban ritkábban jelentkeznek és 
kisebb fényerejCok. A halójelenséghez hasonló a 
korona, fiz akkor keletkezik, ha a Napot vagy Hol- 
ö-,t igen vékony viz~, vagy jégcsenpekből álló fel- 
o takarja. A korona magját egy fényes terület, a 

közismert nap-, vagy holdudvar alkotja. Ezt a fé
nyes területet egy esetleg több koncentrikus fény- 
gyűrű veszi köríti. A fény gyűrök gyakran, gyenge 
fényerejük miatt,nem látszanak. Korona a fényesebb 
csillagok, sőt a földi fényforrások körül is lét
rejöhet.

A szivárványról itt nem számolunk be, mivei 
azt korábbi számunkban már részletesen ismertet
tük. Miután a légkör fényjelenségeit megismertük, 
meg kell még azt is mondénunk, hogy esek kutatása 
korántsem befejezett. Teljes részletességgel ma 
aem ismerjük valamennyit, az azonban bizonyos, és 
mai ismeretünkből is világosan kitűnik, a fellépő 
fényjelenségek nem a természetfeletti erők szülöt
tei, hanem többé-kevéshba egyszerű fizikai törvé
nyek érthető következményei.

A meteorológiában a légnedvességet SBivófona- 
tos /Auguat/, vagy szellőztetett /aspirált/ p9zich- 
rométerrel mérjük. Kiegészítő műszerként a hajszá
láé higrcmétert használjuk. Kleő pillanatban azt 
gondolhatnék, hogy a pazichroséteres légnedvesség
mérés alig több, mint egyszerű hőmérsékletmérőé, 
hiszen lényegében IrtSt hőmérő leolvasásáréi van sző. 
Ennek ellenére a legtöbb hibát a nedvességadatokban 
találjuk a hónapról-hónapra beérkező Jelentésekben. 
Ha alaposabban meggondoljuk, a hibák megmagyarázha
tók, mert a pssichrométerrel végzett minden mérés 
egy-egy fizikai kísérlet,amelynek körülményeit gon
dosan kell szabályozni, hogy helyes eredményt kap
junk,Ha csak egy kicsit is vétünk a gondosság ellen, 
azonnal érvényesülhet valamelyik rejtett hibaforrás, 
és meghamisíthatja a mérés eredményét. Kísérletünk 
ilyenkor nem sikerül, a ha ezt idejében észrevesz- 
szűk, meg kell ismételni.

Az August pszichrométar csak akkor működhet 
tökéletesen, ha a ezivófonat állandóan nedvesen 
tartja a hőmérő burkolatát. Erről úgy gondoskodunk, 
hogy legalább havonta egyszer kicseréljük a szívó- 
fonatot. Ha hamarabb bepiszkolódna, vlzkövessé vál
na, soron kivül is ki kell cserélni. A vizkő kivá
lását esővíz,forralt viz, vagy deaztílált viz hasz
nálatával akadályozhatjuk meg. A vizkő a szivőfonat 
legnagyobb ellensége, mert nem engedi a szálak szí
vó hatását érvényesülni. Arra is gondosan ügyelnünk 
kell, hogy a víztartó edényből ki ne fogyjon a viz. 
Ha az edényke kiszárad, mert elmulasztottuk a fel- 
töltést, bármilyen száraz is a levegő, műszerünk 
100 % körüli nedveeság-áríáket ad, mert a száraz éa 
nedves hőmérő ilyankbr közel egyenlő értéket mutat. 
Különösen nyáron fontos,hogy minden észlelés alkal
mával ellenőrizzük, elegendő lesz-e a viz a követ
kező észlelésig, mert a magasabb hőmérséklet miatt 
gyorsabb a párolgás. A feltőltés mindig észlelés 
után történjék.

Ha ugyanis észlelés előtt töltjük fel a víz
tartó edényt, a levegőétől eltérő hőmérsékletű 
viz a nedves hőmérő állását megváltoztatja. Az a 
viz hőmérsékletét mutatja, igy helytelen lesz a 
leolvasás és hibás a táblázatból kikeresett ned
vességadat .

Télen, 0 fok körüli hőmérséklet eseten az 
August pezichrométer kezelése fokozott gondosságot 
igényel. Ilyenkor háremféle helyzet állhat e ő:

1. / A nedves hőmérő burkolatát jég boritjt.. 
Ebben ez ecetben nincsen baj, mert a Jég is pá
rolog, és a jeges hőmérő alacsonyabb értéket mutat 
a száraznál. Arra kell caak vigyázni, ho ry a jég 
idővel teljesen elpárologhat, meri a fagyó't szí- 
vófonaton keresztül nem kophat utánpótlást, fison 
úgy segítünk, hogy észlelés Után ecsettel, v-.gy 
kezünkkel megnodvesitJŰY a hőmérő burkolatát. A 
viz a következő észlelésig ráfagy a muszlinra,éa 
hőmérőnk mérésre készen áll. Közvetlenül észlelés 
előtt soha ne nedvesítsünk, mart a víz megfagyása 
hosszabb időt vesz igénybe, én he ezt nem varjú* 
meg, hibás értéket te/rünk, ellenkező sasiban pe
dig Jő sokála kell várnunk az észleléssel, Ha a 
Jégréteg túlságosan vastaggá válna, vagy a nedves 
hőmérő aljár. jégcsap képződne, azt kezünk melegé
vel olvasszuk le. A vastag jégburkolat ugyanis 
szigetelő rétegként veszi körül a nőmérő gömbjét, 
és akadályozza a megfelelő mértékű párolgást, igy 
a jeges hőmérő nem mutat helyesen.

2. / Előfordulhat, hogy - bár a nedvea hőmérő 
0 fok alatti hőmérsékletet mutat - a bürkeiéi mé
gis vizes: tulhült vis van rajta. Csenden. hideg 
véli időben a szabadban is megfigyelhetünk hason
ló Jelenséget, Kisebb pocsolyák vize jé néhány 
fokkal 0 fok alá hűlhet, anélkül, hogy Jég képződ
nék rajta. Ha ilyenkor valami belehull a vízbe, 
vegy akár csak kis szellő kezd fújni, a fegyáa 
hirtelen megindul és egy-kettőre jégpáncél vonja 
be a pocsolya tetejét. Ez a helyzet a nedves hő
mérőnél is, amelynek burkolatán tulhült viz van. 
Sokszor elegendő a hőmérőhás ajtajának kinyitása 
ahhoz, hogy a fagyás elkezdődjék. Est úgy vesszük 
észre, hogy a nedves hőmérő higanyszála hirtelen 
felszalad 0 fokra és mindaddig ott is marad,, amig 
az egész víz meg nem fagyott. Ismeretes ugyanis, 
hogy az olvadó Jég, vagy viz ás jég keverékének 
hőmérséklete állandóan 0 fok.Anikor a fagyás befe
jeződött, a hőmérő higanyszála lassan lefelé aüly- 
lyed, majd 0 fok alatt valahol megáll. Ka észlelés 
alkalmával ilyen esettel találkozunk, és sikerült
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a tulhült vizes hőmérő hőmérsékletét a fagyáB meg- 
•: rúdulása előtt leolvasni, szerencsénk van. Ezt az 
í éket jegyezzük fel észlelőkönyvünkbe és mellé 

betűt teszünk, hogy ezzel jelezzük: tulhült 
v_' z volt a hősérő burkolatén /erre a nedvesség- 
adatoknak a táblázatból való kikeresése alkalmával 
ver szükségünk./ Ha azonban a fagyas e hőmérőház 
ajtajának kinyitásakor megindult, bizony esetleg 
10 percig is várnunk kell, amig a burkolat telje
sen átfagyott és a higanyszál 0 fok alatti értéket 
mutat.

3./ A harmadik lehetőség: a hőmérő burkolata 
a: •V5ző észleléskor jeges volt, azonban a hőmér
séklet közben 0 fok fölé emelkedett, és a ^ég ol
vadni kezdett. Leginkább a déli észlelésnél kell 
lyer esetre szácitani. Észlelés előtt távolítsuk 
langyos vízzel a jégmaradványokat, de meg kell 

érnünk, amig a nedves hőmérő már álier.dó hőmér- 
aihlete' mutat. Ehhez kb. 10 perc várakozáe szük
séges.

Tűhűlt v í z

A mérés jó
A vízre vonatkozó táblázatot 

használjuk
Az Auguet psziehrométemek az utóbbi hiányosáé

it a szellőztetett pazichroraétsr küszöböli ki. Er
ii célra alkalmazzuk az aegirátort, amely 2.5 - 3 

u/mp-s állandó sebességű légáramlatot látásit a ned- 
-,i hfnérS körül. Sajnos az aspirátor újabb hibák 

rési i válhat.

A Fagy ás megindult
A mérés rossz

a  . iulőztetett pszichroraéterníl is gondosan 
; , ... „süt • a muszlinburkolat tisztaságára és
sír. ti légére. Az észlelés után végzett nedvesítés 

3=-ak akkor marad meg a következő észlelésig,
: vökeső mindkét végét jól bedugaszoljuk és a

/óntosar., rés nélkül illeszkedik bele a kö- 
,,1 /égénél elhelyezett bőr tcmitőkarlká- 

ja . " m  esetien nedvesítés után csak addig pá
rol:... 'leérő burkolata, amig a kis zárt tér teli

ül: , ezután megáll a párolgás,és a burkolat 
■f * észlelésig nedves marad, fontos, hogy

: 1 lkaiméval zárt hőmérőház ajtó mellett be- 
s 3 - 5  perces szellőztetés! időt,és csak akk<r 

- : : e" a nedves hőmérőt,mikor higanyézála már
- he süllyed tovább,de még nem kezdett el újból emel- 
Ic&dni«

Ar-a le figyelni kell, hogy az aspirator elég 
hossz... Ide-..-, járjon teljes fordnlatolásnál.Ha eset- 
i ; e -..zaVaí a rugója, nem megfelelő megoldás, hogy 
i rugó- rlv1áebbré’fogjuk, mert akkor az aspirator 
lénye,' m  rövidebb idő alatt Jár le, és esetlég 
T,,..d a minimális három perces szellő*tetési

biztosítani. Ilyenkor inkább küldjük be 
a? .a..;: . crt rugó-cserére a Meteorológiai Intézet
be. H- ryíde-Uitg levelesőlapo" értesítést- is kül- 
:Urk," 8" úttal* megy helyette a csere aspirátor.

azereu 
no gy .. 
r,e t e i
é t ;  v  
kérést-1 *rrr,

as irátor megéri ezik, szivófonatot 
azzal észlelünk. Ezért fontos,

,Isiink ismerj a az August pszichro- 
•zelését is. Ha tartalék szivófonat 
:.y nem volna az állomás birtokában, 

+ küld ezekből 6 kellék-kből. 
.nak az aspirálóénál Jo fontos eze-
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Télen, s gyakori nedvesítés miatt, különösen 
ha nem kifogástalanul tiszta a nedvesitőviz, a 
szivófonat gyorsabban piszkolódik, ügyeljünk rá, 
hogy ha a burkolat azép, fehér színe szürkés ár
nyalatot kap, soron kívül cseréljük ki.

Az Auguet psziehrométer a leggondosabb kezelés 
mellett sem ad mindig pontos nedvesség-adatot.Ennek 
oka, hogy a párolgás nagymértékben függ a tégáram- 
lás sebességétől, amelyet szabályosni nem tudunk. 
A homeroházikóban sokszor megreked a levegő, a kül
ső szél lelassul és ezáltal a valóságosnál magasabb 
nedvesség-adatot nyerünk.Egy lengyel kutató végzett 
méréseket arra vonatkozólag,hogy milyen összefüggés 
van a Wild szélzászlóval megfigyelt szél-erősség és 
a hőmérőházikóban,elektromos szélmárővel mért szél
sebesség között. Arra a megállapitsárs jutott, hogy 
a gyakorlatban még 3-4 Beaufort fokos külső szél - 
erősség esetén is szélcsend-korrekciót kellene al
kalmazni az August pszichromáterrel nvert nedvesség
adatoknál -

A jégre vonatkozó táblázatot 
használjuk

repe van, és ha hiányoznék, feltétlenül pótlandó. 
Ha a tömítés kifogástalan, az aspirátor csak a 
könyökcső alsó nyílásán ét szívja be a levegőt, 
ellenkező esetben a tömítés melletti résen át is 
levegő Jut a könyökcsőbe, ez nem áramlik el a hő
mérő gömbje mellett, csökkenti az előirt áramlási 
sebességet és meghamisítja a nedvességmérést.

A szellőztetett psziehrométer téli kezelésé
nél a szlvófonatos műszerrel kapcsolatban említett 
lehetőségek szintén fennállnak.

1. / Ha a burkolat jeges, nincs különösebb 
teendőnk, csak arra kell vigyázni, ho@r a jégbe
vonat ne vastagodjék meg túlságosan. Az észlelés 
utáni nedvesítést természetesen télen sem hanya
golhatjuk el.

2. / A tulhült víz esetében az aspirátor meg
indításával járó kis rázkódás miatt csaknem min
dig megindul a fagyás. Ilyenkor több időt kell 
szánnunk az észlelésre: két-háromszorl aspirátor 
felhúzás is szükséges ahhoz, hogy a helyes 0 fok 
alatti hőmérséklet beálljon. A többszöri aspirá
lóé ellenére sem szükséges közben nedvesíteni, 
mert a jég lassabban párolog és a bevonat igy elég 
vastag marad. A nedvesítés ilyenkor is mindig ész
lelés után történjék.

3. / Az olvadó jég esetében ugyancsak hasznos, 
ha észlelés előtt langyos vízzel leolvasztjuk a 
jeget, ezzel megrövidíthetjük az aspirálóéi időt, 
mert kb. 5 perces szellőztetés már elegendő a he
lyes nedves-hőmérséklet beállásához.

A téli észlelések alkalmával mindig jegyez
zük fel az észlelőfüzetbsn, hogy a nedves hőmérő 
burkolatán jeget, vagy tulhült vizet találtunk-e. 
Ez azért szükséges, mert a pszichrométer-táblázat 
külön adatokat tartalmaz a víz és a jég esetére. 
A burkolat vizsgálatára sok észlelőnk ceruzáját 
használja. Igaz, hogy ez kéznél van az észlelés



alkalmával, mégsem helyeselhetjük . A ceruza ugya
nis Idő előtt befeketíti a muazlinburkolatot és 
sokkal gyakoribb cserét tesz szükségessé. Helye
sebb, ha egy ozalmaszálat, v&gy száraz fűszálat 
tartunk a homérőházban erre a célra és ezzel nyú
lunk be a nedves hőmérő gömbjéhez. Ha a szalmaszál 
csúszik a burkolaton, a bevonat jeges /jelzése az 
észlelőkönyvben: "j"/, ha ellenben nem csúszik, 
vizes /jelzése az észlelőkönyvben: "v"/.

Nedvességmérésünk egységesítése céljából terv
be vettük, hogy 1957. év januárjától valamennyi 
pszichrométerrel ellátott állomásunkat espirátor- 
ral szereljük fel. A cserét fokozatosan hajtjuk 
végre és igy August pszichrométert a jövőben már 
csak szükségmegoldásként alkalmazunk, ha az aspi- 
rátor elromlik.

A pazichrométer mellett, mint kiegészítő mű
szert alkalmazzuk a hajszálas higrométert, amely 
azokban önállóan nem használható nedvességmérésre. 
A hajszál higroszkópoa /nedvszívó/ tulajdonsága 
ugyanis nem állandó, ezért általában kéthetenként, 
de legalább havonta szabályozni kell higrométerün- 
ket. Alapul mindig a pszichrométer adatait vesz- 
szük. Nem helyes eljárás tehát, amit néhány állo

másunkon megkíséreltek, hogy a higrométer szerint 
kijavították a pszichrométerrel nyert nedvesség- 
adatokat. Ilyen javítást soha ne végezzünk,még ha 
véleményünk szerint hibás Is a nedvesség. A hibák 
megállapítása ugyanis csak több közeli állomás a- 
datainak összevetése utján lehetséges.

Uj ötéves Tervünkben elsősorban munkánk mi
nőségi javítását tüztük ki célul. Hazánk légned
vesség viszonyai éppen a múlt mulasztásai miatt 
még nincsenek teljes mértékben felderítve,Az.utób
bi időben mind több intézmény, gyárak, minisztéri
umok fordulnak Intézetünkhöz többek között nedves
ségadatokért. Igen fontoe a légnedvesség ismerete 
pl. érzékeny elektromos készülékek gyártásénál, 
vagy a gabona száradásánál. Észlelőink segítségét 
kérjük, lelkiismeretes nedvesség mérésükkel járul
janak hozzá, hogjr minél pontosabb adatokat szol
gáltathassunk népgazdaságunknak. Tudjuk, hogy ez 
különösen télen nem kis áldozatkészséget kíván. 
Gondoljanak a nehézségek idején'arra, hogy milyet- 
fontos hivatást töltenek be egy még fiatal tudo
mány, a meteorológia fejlesztése, hazánk éghajla
tának pontosabb megismerése érdekében.

y.y. *  v,v>ty.yv k -a v : t y y y y  y. k
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A hótakaró megfigyelése hosszú évtizedeken 
át el volt hanyagolva, pedig különböző tudományos 
és fontos gyakorxati érdekek /mezőgazdaság, erdé
szet, árvízvédelem; közlekedésügy, sport stb./ a 
téli hóviszonyoknak pontos megfigyelését és fel
jegyzését kívánják meg. Ezéyí a téli időszak kö
zeledtével azzal a kéréssel fordulunk munkatársa
inkhoz, hogy a hómérésre különös gondot fordítani 
szíveskedjenek.

A hó mérésére vonatkozó tudnivalókat "Útmu
tatás csapadékmérő állomások részére" cimü kiadvá
nyunk 12, és 24. fejezetei tartalmazzák. Éghajlat- 
kutató állomásaink az Útmutatás meteorológiai meg
figyelésekre cimü Kiadványunk 58. oldalán talál
ják.

A fejezetek szerint nemcsak a csapadékmérőbe 
frissen esett havat kell megolvasztva megmérni, 
hanem a földön található hóréteg vastagsága külön 
is lemérendő.

A csapadékmérőbe frissen esett havat megol
vasztjuk, a megolvadt hőiét az üveghengerben le
mérve - éppen úgy, mint az esővizet - az Ébzlelé- 
si Naplóba a csapadékmennyiség bejegyzésére szol
gáló rovatba tizedmilliméter pontossággal beirjuk 
az előző napra, Utána kitesszük a hó jelét.

A földönfekvő hótakaró vastagságát a csapa
dékmérő készülék közelében centiméter beosztású 
léccel mérjük tizedmilliméter pontossággal. Ezt 
az adatot nem az előző napra, hanem a mérés nap
jára ir.iuk be~az Észlelési Napló megfelelő rovatá
ba.

Nem a frissen esett hóréteg vastagságát kell 
megmérni, hanem a régi és uj hóreteg együttes vas
tagságát.

A mérést mindennap el kell végezni, akár 
esett friss hé, akár nem és naponta addig folytat
juk, amig összefüggő hétakaró fekszik a földön. 
Ha már nincs összefüggő hótakaró, akkor a hóréteg 
rovatába a hófolt jelet tesszük ki.

Felhívjuk egyben munkatársaink figyelmét 
Petreczky Zoltán kiazombori észlelőnk által a Lég
kör 2. számának 13. Oldalán ismertetett hőmérőidé
re, amely házilag is könnyen előállítható és a 
hó mérését megkönnyíti s egyben pontosabbá is te
szi.

/

d/lomáshálózatunk hírei
U.1 égha.ilatkutaté állomások. A Vizgazdálkod í- 

si Tud. Kutató Intézet által fenntartott meteoro
lógiai állomások közül négyet - Balatonienyvoo- 
Imremajor, Ceanytelek, Harkakötöny, Szerep - 1956. 
augusztus 1-vel átvett az Országos Meteorológiai 
Intézet. Balatonfenyves-Imremajor a tervezett Ba
laton kutatás céljait fogja szolgálni; Harkakötöny 
és Szerep pedig az Orsz. Met. Intézet éghajlatku
tató állomáshálózatnak egyenletesebbé ill. a kor
szerű éghajlatkutatásra alkalmasabbá tételét se
gítik elő.

Néhány uj csapadékmérő állomás is alakult.
A Vízügyi Igazgatóság kérésére a Csepel-azigc-t dé
li végen Makádon, továbbá Kiskunlacházán és Kun- 
szentmiklóoon létesített Intézetünk újabb x:c/:i- 
gyelőhelyeket. A Mátrában a Disznókő északi lejtő
jén lévő erdéczháznál létesült uj állomás, amely 
bizonyára értékes adatokat szolgáltat a Keleti-'.’, lí
ra kevéssé ismert csapadékviszonyaihoz.

A pécsi közforgalmi repülőtér áthelyezése kö- 
vetkeztéctn Pécs városa meteorológiai állomás nél
kül maradt. A Misinatetőn működő állomást, első
sorban magaslati fekvése miatt, semmikép sem te
kinthetjük Pécs időjárási viszonyaira jellemző 
helyen felállított állomásnak. A Meteorológiai In
tézet és a Dunántúli Tud. Intézet kezdeményezésé
re a pécsi Dohánygyár területén sikerült egy váro
si klimaállomást létesíteni, a Dohánygyár vezető
ségének szives támogatásával. Az új állomás műkö
dését mágusban kezdte meg, s reméljük, hogy a kez
deti nehézségek után pontos és jó megfigyelési 
munkájával a regi egyetemi meteorológiai állomás 
/amelynek közvetlen közelében van/ megfigyelési 
sorozatát a tudományos követelményeknek megfelelő
en, fogja folytatni. Az állomás felszerelése egyen
lőre a következő műszerekből áll: szellőzi; tett 
száraz-nedves hőmérőpár, maximum hőmérő, minimum 
hőmérő, tala^mentí minimum hőmérő, higrométer, 
csapadékmérő és Wild-féle nyomólaDoe szélzáazló.

A Duna-Tlozaközi hátság homokos területeinek 
egy része erdőtelepítés réven haaznooitható leg
inkább. E tájnak termőhelyi viszonyait legjobban 
tűrő és egyúttal a viszonylag legnagyobb hozadéki! 
fafajok megválasztása céljából az Erdészeti Tudo
mányos Intézet ezen a területen Kerekegyházl köz —  
ponttal kutató állomástlétéslt. Ezen az állomáson 
többek között meteorológiai megfigyeléseket is 
fognak folytatni. Az állomás felszereléséhez az 
Orez. Meteorológiai Intézet örömmel nyújtott se
gítséget.



Z A L A V Á R I
gyakornok

A magyar sportszerető közönség figyelme Mel
bourne felé fordul. Ott lesz az idén a világ leg
nagyobb sporteseménye, az olympiai verseny. A nem
zetek legjobbjai mérik össze tudásukat egymással 
nem egyetlen,hanem majdnem minden sportágban. Csak 
a szigorúan vett legjobbak mennek el,mert Melbour
ne nagyon messze van nemcsak hazánkhoz, hanem az 
egész "öreg világhoz", Európához.Egészen más föld
részen, Ausztráliában van, tőlünk mintegy 15 ezer 
ka-re. Még a Nap is másképp és máshol jár az égen, 
mint nálunk. Amikor nálunk este van, ott hajnalo- 
dik. A Nap nem délről, hanem északról süt. Egyszó
val egészen megfordított világ. A Föld- jól tudjuk 
- gömbalaku, ők a másik felén vannak. Az évszakok 
is fordítva vannak, amikor mi fázunk a tél hidegé
től, ott a nyári meleget élvezik az emberek.

Felmerül a kérdés, mi a különbség a magyaror
szági éG az ottani éghajlat között? Pontosan előre 
nem lehet megmondani, hogy ott milyen idő lesz de
cemberben, de nagyvonalúan tájékoztatnak az éghaj
lati adatok. Azt már látjuk,miért decemberben lesz 
a verseny,ez ott a nyár eleje,megfelel a mi júniu
sunknak. Kérdés, nem lesz-e ott túlságosan nagy a 
meleg? A hőmérsékletük valamivel hűvösebb, mint 
a mienk, bár nem sokkal, ott decemberben 18,3° az 
átlag, nálunk Budapesten júniusban 19,7°C az át
laghőmérséklet. Ez tehát nem olyan sok, hogy ne 
lehetne kibirni. A különbség ott van, hogy náluk 
a nappal hűvösebb, viszont az éjszaka melegebb. 
Ha még csak meleg lenne, de erősen nedves is, az 
pedig fülledtté teszi a levegőt. Valami olyasféle

lehet, mint nálunk a vihar előtti csendes, fülledt 
levegő. Alig lehet lélekzetet venni, az ember még 
mozdulni sem akar,csak kapkod a levegő után. Csak
hogy nálunk ez rövid ideig tart, hamar elviszi a 
vihar, ott pedig állandó. Mégis a legmagasabb hő
mérséklet messze felülmúlja a mi nyári hőségünket. 
1862. január 14-én Melbourneben 44,0°C meleg volt. 
Ausztrália belseje ugyanis sivatag. Ha innen fuj a 
szél nyáron, tikkasztó hőséget hoz a tengerpartra 
is. A szél porvihart idéz elő, a levegő száraz. 
Egy múlt századi leirás szerint a fán az almák é- 
szaki oldalukon szinte megsültek. Ha aztán délnyu
gatra fordul a szél iránya, hirtelen lehűl a leve
gő, heves zivatar támad, a levegő ismét nedves 
lesz. Ilyen északi szél pedig nem ritka, havonta 
3-4-szer is előfordul. A szél általában nem erős, 
de a vihar idején még hevesebb.Az eső majdnem azo
nos a miénkkel, nem sok a csapadékos nap sem, de 
decemberben kb. 55 mm az átlagos csapadék /nálunk 
júniusban 70 mm/.

Általában felhősebb, borús az időjárás, ez 
érthető, mert a tenger partján fekszik. A leggya
koribb szél is a tenger felöl fuj decemberben. Sok 
nedvességet hoz magával, ebből pedig gyakran felhő 
képződik.

Azért a mi versenyzőinknek elég kedvező a 
helyzetük,mert Melbourne éghajlata hasonlít hazán
kéhoz. Van remény, hogy fiaink hamar megszokják az 
ottani kiimát, ás valóra váltják álmainkat, számos 
olympiai aranyéremmel térnek viasza a nyárból a

H l  Í v
jó c-csüttaiiködés a rádióleadó-.íilo.T.ások és 

az Cr3c. Két. Intézet között. A idet. Intézet kez
deményezésére a székesfehérvári és szolnoki rádió
állomások területén meteorológiai megfigyelésekre 
rendkívül kedvező elhelyezési lehetőségek között 
uj éghajlatkutató állomások létesültek Burján La
jos. ill. Jenvav Kálmán vezetése alatt. így lehe
tővé vált, hogy a korszerűtlenül elhelyezett szé
ke sfehérvári és szolnoki állomásaink uj környezet
ben, reprezentativ adatokkal támogassák hazánk 
éghajlatának kutatását. Mindezért köszönetét mon
dunk' a Posta Rádiómüazaki Hivatal vezetőségének, 
ahol teljes megértéssel fogadták és támogatták a 
Két. Intézet kérését.

Külföldi kapcsolataink megerősödése.
Az 1956-os évben örvendetesen megerősödtek 

Intézetünk kapcsolatai a baráti országokkal. Márci
usban Dubrovnikben tartotta a Meteorológiai Világ- 
szervezet VI.sz. Területi Egyesülése /Európa/ II. 
ülésszakát, amelyen az Országos Meteorológiai In
tézetet dr. Dési Frigyes igazgató, egyeterai tanár, 
és dr. Aujeszky László osztályvezető képvie-'

Július folyamán a Bolgár Népköztársas 
vására dr. Dési Frigyes igazgató, egyetem. 
és dr. Béli Béla főosztályvezető kéthetes szs _ ; r . 
látogatáson voltak Bulgáriában, tanulmányozták az 
ottani meteorológiai szervezetet, tudományos elő
adásokat tartottak és ismertették a magyar meteoro
lógiai kutatás fejlődését.

Augusztusban dr. Zách Alfréd igazgató helyet
ti,; r. dr. Takács Lajos osztályvezető Csehszlovák!- 
;U:'l éa a Német Demokratikus Köztársaságban jártak,
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a szolgálat tanulmányozása és a napsugárzásmérő mű
szerek összehasonlítása céljából.

Dr. Béli Béla főosztályvezető szeptemberben a 
Kinai Népköztársaságban látogatott el. Kina nagyobb 
mennyiségű rádioszondát rendelt meg Magyarországon 
és ennek bevezetése a Kinai Népköztársaságban tette 
ezt szükségessé.

Dr. Kakas József osztályvezető ugyancsak ok
tóberben a csehszlovákiai Szomolányban vett részt 
a csehszlovák tudományos akadémia által rendezett 
tájkutató értekezleten.

N \kofLúkai L
Földünk természeti viszonyainak mélyebb meg

ismerése ciljáből nemzetközi összefogással az 
egész Földre kiterjedő kutató- és megfigyelőmunka 
indul meg 1957 nyarán. Ez a munka kb. egy évig 
fog folyni, s ezt az időtartamot Nemzetközi Geofi
zikai Évnek /NGÉ/ nevezték el. Ebben Magyarország 
is résztvesz, s a feladatok végrehajtása során 
igen aok és fontos meteorológiai megfigyelést is 
el kell végeznünk. Ennek érdekében a magyar meteo
rológiai állomások műszerfelszerelését nemzetközi 
előírásoknak megfelelően átcsoportosítjuk, ill. 
kiegészítjük. Ezt még ebben az évben szeretnénk 
lebonyolítani s kérjük észlelőinket, hogy a rá^uk 
eső részfeladatokat - amelyekről az érdekelt ál
lomásokat külön levélben fogjuk tájékoztatni - ha
ladéktalanul hajtsák végre. Reméljük, hogy a KGÉ 
eredményei között a magyar tudományos kutatás is 
méltó helyet fog elfoglalni, s ebben az észlelők
nek is komoly része lesz.



AZ ELMÚLT 1 0  ÖJÁRÁS
i
1956. julius. Hazánk Időjárását esaknsm az 

egész hónap folyamán az Atlanti-óceán felől érke
ző hűvös légtömegek jellemezték. Az ezeket beveze
tő frontbetörések heves szélviharokkal és zivata
rokkal jártak, mig a frontok közti időszakban egy
két napig csendesebb, derült idő uralkodott, de 
mire az idő Jobban felmelegedhetett volna, újabb 
óceáni légtömegek érkeztek ea lehűlés következett 
be. így az időjárás bizonyos szakaszosságot muta
tott. A frontátvonulások inkább a bőnap első felé
ben Jártak bővebb esőzéssel, a hónap második felé
ben már jobbára csak kisebb csapadékhullás kísérte 
őket,és az időjárás szárazabbra fordult.

Július első két napján a júniusi hűvös napok 
után megkezdődött a felmelegedés, de már másodikén 
délután megindult a hűvös tengeri levegő beáramlá
sa, amely először a Balaton vidékén áa az Kszakl- 
hegyvidéken okozott zivatarokat és Jégesőket. A 
Tiszántúl délkeleti réazére a hidegebb levegő csak 
3~án az esti órákban érkezett,és Bakó vidékén óri
ási zivatarokat éa felhőazakadáat idézett elő. Ma
kói éazlelőállomásunk ekkor 90 mrn-t észlelt,ugyan
ekkor másfelé la volt néhány nagy felhőszakadás, 
Így Nagykörös közelében Kocséron 99,5 mm hullott. 
A front elvonulása után ismét megindult a levegő 
felmelegedése, majd egy újabb óceáni léghullám ha
tására 11-én este az ország nyugati felében nagy 
zivatarok voltak, helyenként Jégesővel, de a csa- 
padékhullás már nem érte el a Tiszántúl területét. 
Néhány csendesebb nap után 14-én az esti órákban 
iámét zivatarfront vonult végig a Dunántúl nagy 
részén jelentékeny jégesővel, majd a következő na
pokban ismételten hűvös óceáni levegő árasztotta 
el az országot. Különösen Jelentős a 24-i hideg 
betöréa, főként nyugaton süllyedt a hőmérséklet, 
a csapadék azonban mar ceak északnyugaton volt je
lentősebb. 26-átől szubtrópusi levegő jutott ura
lomra,s a hónap legmelegebb napjai következtek be.

A déli órákban a hőmérséklet országszerte 30° fö
lé emelkedett, s csak 30-án zavarta meg ismét a 
felmelegedést egy óceáni léghullám, de ez csak kis 
mértékben csökkentette a meleget, s a keletkezett 
csapadék is csak a Mátra vidékén volt jelentéke
nyebb .

Július időjárása Európa nagy részén hűvös, 
csapadékos volt,nagy zivatarokról,felhőszakadások
ról érkeztek hirek, igy a Francia Riviérán julius 
1-én és 2-án volt nagy felhőszakadás és arviz. 
Jdllus i-án az olaszországi Bergamoban narancsnagy- 
ságu jégdarabok estek,julius 20-a után a felhősza
kadás árvizet idézett elő a Német Középhegység te
rületén. Dél-Európában ellenben időnként nagy hőség 
uralkodott, igy a szicíliai Siracuaa közelében ju
lius 20-án 4ő C° meleget észleltek, ami még ott 
ia nagy ritkaság.

Végeredményben juliue hőmérsékleti szempontból 
átlagos hónap volt. A havi középhőméraéklet ceak 
néhány tizeddel .-.ért el az átlagostól. Magyaróvár 
környékének kivételével.A csapadék már ceak az or
szág kisebb részén volt átlagon felüli,Jelentékeny 
területen az átlag felét sem érte el,sőt a Börzsö
nyi hegység vidékén egész hónapban néhány millimé
ter csapadék hullott.Átlagot többszörösen meghala
dó csapadék csak a nagy felhőszakadások területén 
hullott,igy Békés, Csanád, Bécs-Kiskun megye egyes 
részein. A borultság a szokásosnak felelt meg, el
lenben a napsütés Időtartama jelentékenyen megha
ladta az átlagot. Julius változatos időjárása nem 
volt kedvezőtlen, r.amzetgazdasági szempontból,csak 
a hónap második felében kezdődő szárazabb időjárás, 
- omely azután augusztusban és szeptemberben sokkal 
nagyobb mérvűvé vált, - volt káros. A hó folyamén 
gyakra: volt jégeső , de ez csak kisebb területeken 
okozott komoly károkat.

1956a
Hőmérséklet C° Csapadék ma

Zivataros
napok
számaHavi

közép
Eltérés a 

normálistól
Abaz.
aax. Dátum Absa.

min. Dá tűm Havi
összeg

B1 térés a 
nor «állótól

Napok 
ja zárna

Havas
napok
száma

Magyaróvár 21.4 ♦1,3 31,1 29 10,2 10 44 -19 9 • 1
Nagykanizsa 20,3 -1,3 30,5 29 9,0 18 52 • 26 U • 10
Budapest üst. Int. 21,9 ♦0,3 32,5 29 13,4 25 34 • a ? 1 8 • 7
Szeged /Egyetem/ 22,6 ♦0,2 33,5 30 12,1 26 76 •24 j 5 • 3
Debrecen /Egyetem/ 21,2 -0,1 34,4 30 a, 9 26 28 r> • 8
Miskolc 21,0 -0,1 33 , 0 30 7,6 26 70 ♦ 10 a 6
Kékestető 15.6 -0,2 26,0 30 6,2 25 53 ■ 37 1 8 • 6

1956. augusztus. Az idei júliusra Jellemző 
időjárás - nyugat felől érkező óceáni levegőt szál
lá tó hullámok, közben néhány napos felmelegedési 
időszakok - jellemezték augusztust is az utolsó 
napok kivételével. Csak az egyes frontátvonulások 
alkalmával keletkezett csapadekok voltak csekélyeb
bek, a ezért a hónap ez óceán felől érkező légáram
lás ellenére az ország nyugati szegélyét kivéve 
száraz Jellegű volt.

A hónap elején tengeri légtömegek árasztották 
el az országot, 2-án és 3-án jelentőn esőzést okoz
va n délnyugati részeken, majd 4-én ebbon az év
szakban szokatlan módon sarkvidéki levegő áramlott 
be, átmenetileg Jelentékeny lehűlést okozva. Azon
ban ezt már 6-án szubtrópusi levegő váltotta fel 
ás 7-én a délutáni órákban országszerte 30° fölé 
emelkedett a hőmérséklet. A kánikula csak rövid 
ideig tartott, mert 11-én az eeti órákban nagy zi
vatarok kíséretében ismét hűvösebb levegő tört be 
hazánkba. Heves szélvihar volt a Tisza középső 
vidékén. A lehűlés másnap tovább folytatódott. 
Debrecenben 14-én hajnalban caupán 2,1° volt a 
talajközeli mlniraumhőmérséklet, majd átmeneti fel- 
melegedés után 15-én újabb hideg levegő árasztotta 
el ez országot. A következő nap azonban meleg le
vegő jutott uralomra ée néhány szép nyári napot 
élveztünk, amelyet csak átmenetileg zavart meg 1 9-

én a délutáni órákban így Mregbetörés. Ez a hideg
front heves szélvihar', idézett elő a fővárosban és 
« Balatonon, de aránylag kev ki csapadékot hozott, 
és a déli, délkeleti részére. már nem is hullott 
eső. 21-tal ismét az \ jeáni 2 evegC jutott uralom
ra. 23-án két egymást ulig má iféléra időközben kö
vető front hevse «ivat írókat idézett elő a főváros 
környékén, de a délkel 3ti részeken ismét csak cse
kély volt a csapadék. Szt köve tőleg igen hűvös le
vegő jutott uretemre , majd 2 — én hajnalban - au
gusztusban szokatlan sódon - a i d e g  levegő érkezé
se a Dunántúl nyugat l részén jelentős feieikló 
esőt okozott. A boára« ló szubtrópusi levegő miatt 
27-től 29-ig meleg ne pok voltok, 29-án Turkevén az 
idei nyár legmagasabb hőaéraékli tét, 37,0a meleget 
észleltek. A hónap utcIsó napjait an ismét hidegebb 
levegő váltotta fel a hőseget, de ennek betörése 
esek lényegtelen csap« tiékkal jár' <.

Augusztus folyar ián Európa többi részéről ia 
nagy szel viharokról iirkezt,ek hírek. így 19-én a 
te Manche csatornán, 25-én ped: g Németországban, 
főleg Hannover vidéké i , ahol a i-sél sebességét 11, 
12 fokra becsülték. kz auguaztui 11-i bidegbetöréa 
után főleg Franciaoi szagot árasztotta el a hideg 
levegő, augusztus 13- ón hajnalban Nancyban, 15-én 
Alenqonban és Hetzbet . 4°-íg hűlt -e a levegő. Rend
kívüli esőzés volt i íz Alpokban í-i.waztue 20-22-én,

15



a Brenner hágón a vasúti közlekedés napokig szüne
telt, a Ziller folyó kilépett a medréből, majd a 
következő napokban a Pelső Dunán is nagy árviz je
lentkezett. Dél-Európában, főleg Olaszországban
azonban e hónapban nagy hőség uralkodott. Délolasz- 
országban nagy erdőtüzek keletkeztek. Lapunk más 
helyén megemlékeztünk a hónap első napjaiban pusz
tító tájfunról, ennek a számítások szerint 2161 ha
lottja volt. 22-e körül újabb tájfun hire érkezett 
Japánból, Nyugatindiában Puerto-Ricon is dühöngött 
egy hurrikán augusztus 12-én, a szél óránkénti se
bessége 160 km volt.

Hazánkban augusztusban a hőmérséklet átlagkö
rüli volt, csak a délkeleti határ mentén volt 1° 
körüli hőtöbblet. A csapadék mennyisége csak a fő

város környékén és a Dunántúl nyugati részein halad
ta meg kissé az átlagot. Különösen nagy volt a szá
razság az Alföldön, ahol sokfelé az átlag fele sem 
hullott le. Bőséges csapadékhullással Járó záporok 
már csak elvétve fordultak elő, nem úgy,mint a meg
előző hónapokban. A levegő nedvessége az átlagon 
alul maradt, a felhőzet a Dunántúlon több volt az 
átlagosnál, a keleti országrészek azonban a szoká
sosnál deriiltebbek voltak, a itt a napsütés időtar
tama is hosszabb volt a sokévi átlagnál, mig nyuga
ton némi napfényhiány jelentkezett. Augusztus szá
razságra hajló időjárása nem kedvezett a kapásnövé
nyeknek, ellenben a rizs számára előnyös volt, mert 
elmaradt a bruzone megbetegedés, amely az elmúlt é- 
vekben nagy kárt okozott a termelésben.

1966. AUGUSZTUS.

Hőmérséklet C° Csapadék mm
Zivataros
napok
száma

Havi
közép

Eltérés a 
normálistól Absz.

máz. Dátum Absz.
min. Dátum Havi

összeg
Eltérés a 

normálistól
1

Napok
száma

Havas
napok
száma

Magyaróvár 19,3 +0,2 31,2 7 8,3 16 59 ♦9 13 • 3
Nagykanizsa 19,2 -0,5 31,3 28 1 7,2 31 62 -12 9 • 6
Budapest Uet. Int. 21,0 +0,2 33.5Í 7 12,7 5 53 +6 9 • 5
Szeged /Egyetem/ 22,5 +1,1 35,2 j 21,28 11,0 16 17 -24 5 « 3
Debrecen /Egyetem/ 21,3 ♦ 0,9 36,0 28 7,0 5 17 -41 11 • 5
Miskolc 20,0 -0,2 33,2 21 7,8 5 42 -4 9 • 3
Kékestető 15,3 -0,1 25,4 29 5.9 25 54 -26 7 • 3

1966, szeptember. E hónap időjárása lényege
sen eltért a megelőző nyári hónapokétól. Az Atlan
ti-óceáni áramlás helyett a szárazföldi anticiklo
nok uralkodtak, ezért az időjárás nyűgödtabb, ke
vésbé változatos volt, mint az előző hónapokban, 
emellett nagymérvű szárazság jellemezte a szeptem
bert .

Az augusztus utolsó napjaiban hazánkba érke
zett sarkvidéki hideg levegő a hónap első napjai
ban a csendes időjárás mellett felmelegedett és 
3-án, 4-én a hónap legmelegebb napjai köszöntöttek 
be, a hőmérséklet a déli órákban 30 fok fölé emel
kedett. Negyedikén délelőtt hűvös óceáni levegő ér
kezett, de csak átmenetileg hült le a levegő, csa
padékhullás szintén alig kisérte, majd egy-kétQnap 
múlva ismét megindult a felmelegedés, amely 30 -lg 
vitte fel az Alföldön a hőmérsékletet. Komolyabb 
időrosszabbodás 11-vel kezdődött, amikor a Dunán
túlra hidegebb levegő érkezett, majd átterjedt a 
keleti országrészre is, helyenként jelentékenyebb 
záporeső is keletkezett. Utána az idő kiderült és 
szokatlanul erős éjszakai lehűlések következtek be, 
már 14-én talajmenti fagyok léptek fel egy-két he
lyen. l?-től északkelet felől is hideg levegő szi
várgott be a Kárpát-medencébe és újból voltak^ta- 
lajmenti fagyok, sít 2C-án -1, -2-os minimumhőméi*- 
sékletek voltak 2 m magasban is, ami szeptemberben 
még szokatlan. 21-től azonban ismét emelkedett a 
hőmérséklet, bár ugyanakkor a Szovjetunióban igen 
hideg levegő jutott uralomra. 27-én egy tőlünk dél
re elvonuló ciklon hatására először meleg szubtró
pusi levegő öntötte el az országot, majd északnyu

gatról hideg^beáramlás követte és sokfelé volt ki
sebb záporeső. 28-án azonban ismét egy magasnyomá
sú gerinc húzódott át hazánkon, derült és száraz 
időjárást okozva.

Hazánkkal ellentétben Nyugat-Európa időjárása 
eb->en a hónapban meglehetősen szeles, viharos ée 
hűvös volt. Nagy viharok voltak a La Manchen szep
tember 6-7-én, és a hónap végén. Különösen nagy ká
rok voltak a franciaországi Dieppe városban, ahol 
több, mint száz ház tetejét szakította le a szél
vihar. Kelet-Azsiából újabb tájfunok hire érkezett, 
mig Mexikóban hurrikán pusztított. Ez különben nem 
rendkívüli jelenség, mert a trópusi ciklonok éppen 
az év eme szakában a leggyakorii bak.

Szeptember derült, csendes időjárása kedvezett 
a nappali felmelegedésnek,így a havi középhómérsék- 
let az ország legnagyobb részén kissé meghaladta az 
átlagot, a 20-a körül kialakult erős éjszakai le
hűlés ellenére. Csapadék igen kevés hullott, a leg
nagyobb havi összeg sem érte el a 40 mm-t. Szolnok 
megyében egész hónapon át nagyobb területen nem volt 
csapadék, számos állomásunk csupán csapadéknyomot 
észlelt. A legnagyobb napi esőmenryiség csupán 30 
mm volt, Felsőbereckin. A relativ nedvesség 10-15 
%-í b .I volt az átlag alatt, a felhőzet szinten jóval 
az átlagos érték alatt volt, helyenként csak a fe
le , A napfényes órák száma szeptemberben még soha 
oly magas értéket nem mutatott, amióta megfigyelé
sek vannak, mint az idei évben. így 1956. szeptem
bere méltán sorakozik az utolsó évtizedben oly 
gyakori derült,száraz szeptemberek /1942,1943,1946, 
1947,1949,1953./ közé.

1956. SZEPTEMBER.

Hőmérséklet C° Csapadék mm
Zivataros
napok
száma

Havi
közép Eltérés a 

normálistól
Absz*
max. Dátum Absz.

min. Dátum Havi
össcsg

Eltérés a 
normálistól

Napok
száma

Havas
napok
száma

Magyaróvár 16,6 +1,5 32,4 3 0,9 19 1! -61 3 • 0
Nagykanizsa 15,6 ♦0,2 31,0 3 -0,6 20 19 j -52 5 • 2
Budapest 3íet. Int. 17,2 +0,9 32,1 3 4,8! 20 4 -50 3 0
Szeged /Egyetem/ 18,5 ♦1,1 32,5 4 5,1 19 10 -35 4 0
Debrecen /Egyetem/ 15,8 -0,1 33,6 3 -0,5 | 20 3 -46 3 • 0
Miskolc 15,9 +0,1 32,2 4 -0t6 I 20 1 7 -49 2 • 0
Kékestető 12,6 ♦1,0 25,7 3 0,2 19 4 -72 1 . 0

16



Az Országos Meteorológiai Intézet kiadványai 
Magyarország éghajlata

Dr.Berkes Zoltán: A légnyomás eloszlása Magyarországon /1901-1930/ . . 25.- Ft
Dr.Zách István Alfréd: A felhőzet eloszlása .'agyarországon /I901-1930/ 25.- "
Dr.Berkes Zoltán: A légnyomás változásai Magyarországon /napi, havi,

évi menet és évszázados változás/.................. 2 5 .- "
Dr.Réthly Antal: Debrecen csapadékviszonyai 1845-1943.............. .. 25.- "
Dr.Bacsó Nándor: A hőmérséklet eloszlása Magyarországon /19C1-1930/. . 25.- "
Dr.Hajósy Ferenc: Magyarország csapadékviszonyai 1901-1940 ..........  4 7 .- "
Dr.Kéri Menyhért: Magyarország hóviszonyai 1929/30-1943/44 ..........  20.- "
Dr.Bacsó Nándor: A hőmérséklet szélső értékei Magyarországon 1901-1950 25.- "

Kisebb kiadványok /uj sorozat/
Dr.Béli Béla: A szabadlégkör hőmérséklete Budapest fölött ..........  10.-
Dr.Bacsák György: A Skandináv eljegesedés hatása e periglaciális övön 10.- 
Dr.Aujeszky László: Jégeső gyakoriság és valószir.űsár Budapest 1871 -

1945..............................................  5.-
Dr.Keri Menyhért: A Hajdúság és Nyírség hóviszonyai..................  5 .-
A.A.Bacsurina-Z.L.Turketti: A légköri frontok keletkezésének feltételei

/ford: Bodolai István/....................... 25.-
Kulin István: Útmutatás éghajlati feldolgozásokra a tervgazdálkodás ér-

dekében...................................................25.-
Bucsy József: Segédtáblázatok a magassági szélmérés kiértékelésére . . 25.-
Bodolai István: Az advektiv-dinamikus analízis elméleti és gyakorlati

alapelvei................................. ............2 5.-
Bodolai István: A konvektiv zivatarok aerológiai-az’.noptikai féltéía-

. leiről................................’...............2 0.-
Dr.Béll Béla: A troposzféra éghajlata Magyarország fölött............ 20.-
Dr.Hajósy Ferenc: Adatok a Tisza vízgyűjtő jenek csaocdckviozor.yaihoz . 2 5.-
Utmutatás meteorológiai megfigyelésekre III. bővitett kiad.1 3 .......... 10.-
'Jtmutatás csapadékmerő állomások részére II. kiadás..................... 10.-
Utmutatás növényfenolégiai megfigyelésekre ...........................  36.-

I»
I»
fi
M
If
II
II
II

Hivatalos kiadványok

Dr.Bacsó Nándor: A csapadékvalószintíség évi változása Magyarországon 
1 8 7 1 -1 9 3 5 /szingularitások az ide járás változásában/ 

Dr.Kéri Menyhért - Kulin István: A csapadékösszegek gyakorisága Ma
gyarországon 50 évi /1901-1950/ megfigyelések alap
ján ..................................... .

Dr.Bacsó Nándor - Dr.Kakas József - Dr.Takács Lajos: Magyarország ég
hajlata ....................  . . . . .  kötve: 3 0 .-

Beszámolók az 1951-oen végzett tudományos kutatásokról . .............
Beszámolók az 1952-ben végzett tudományos kutatásokról ........  . . .
Beszámolók az 1953-ban végzett tudományos kutatásokról ..............
Beszámolók az 1954-ben végzett tudományos kutatásokról ..............
Beszámolók az 1955-ben végzett tudományos kutatásokról ..............

25.- II

25.- "
28.- " 
25.- " 
25.- ” 
25.- " 
25.- " 
25.- "

Az OMI népszerű kiadványai
Éghajlatunk erdőn, mezőn üzemekben Budapest, 1953.................•
A levegőtenger partvidékén Budapest, 1954 ............................
Időjáráskutatók otthonában Budapest, 1955 ...........................

Az OMI kis népszerű kiadványa
Dr.Ozorai Zoltán: 4 Meteorológiai Intézet Jelenti ..................
Dr.Berkes Zoltán: Kghajlatválto zás-éghaj 1atingádonío .................
Dr.Aujeszky - Dr.Ozorai: Az időjárás előrejelzése.....................
Dr.Aujeszky - Dr.Dési: Természetes Ó3 mesterséges eső ..............
Szilágyi Tibor: Meteorológia a mezőgazdaság szolgálatiban............

2gy éh ki a d v > - y ok

18.- " 
40.- " 
36.- "

Időjárási napi jelentés,megjelenik naponta, ■ velőfizetési öt j . . . .  24-i.- " 
Időjárási havijelentés Magyarországról, megj. ...vonta, évi előfizetés •• " 
Kísérleti távidőjelzéB, megjelenik félhavinként, évi előfizet/ni . 60.- "

A kiadványok megrendelhetők az Országos Meteorológiai Intézetnél, Budapest 114 
postafiók 38. Leghelyesebb postai befizetési lapon, az Országos Meteorológiai 
Intézet Budapest bevételi számla 100.080.70 számra a kért könyvek árát előre be
küldeni és a rendelést a befizetési lap hátoldalán megadni. A kért kiadványt 
postán, bérmentve a megadott pontos címre küldjük.



VÍZSZINTES:
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22. Régi háborúk alatt ágyúöntés
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23. Egy erdélyi városból való.
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27. Szolmizációs hang.
29. Fordított 86. és a 77-es.
30. Hegyi átkelőhely.
31. Légmozgás.
33. N.Z.K.
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6. Olasz folyó.
7. Kiss Aladár.
8. Kevert hús.
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39. Rendezetlen Nemzeti Bajnok
ság!

40. Ld. 13.
41. Száraz levegő emelkedésének 

útvonala, /első kockában két 
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81. Európai nép.
82. Hiú kövemre.
83. Énekhang.
84. Tiltó szó.
87. Éra.
88. Dátum páratlan részei.
91. Mezőgazdasági dolgozó.
93. Szerelem lakhelye /első 
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Beküldendő a vízszintes: 1, 21,
31, 34, 51, 54, 85,

eo 93
97, 118

függőleges:* i, 10,
19, 34, 37, 41, 65, 67, 91
97.

Jfeg fejtések •*

A Légkör 3. számában közölt ke- 
resztréjtvény helyes megfejtése
Vízszintes:
1. Dinamikus klimatológia
81. Lee.
94. Számunk.
95. Nemere.
Függőleges:
1. Dörgés, villámlás.
8. Légcirkulációk.
15* Aerológiai mérés.
21. Időjárás.
26. A zúzmara.

A helyes megfejtők közül könyv- 
jutalmat nyertek: Bartha Károly 
ferihegyi és Németh Imre ragyo- 
góhidi észlelőnk.
A jutalmat postán küldjük el.
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