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BEFEJEZŐDÖTT AZ ANALÓGIÁS TÁVELŐREJELZÉS
Az Országos Meteorológiai Szol
gálatnál hosszú távú (1 hónapra 
illetve 1 évszakra szóló) előrejelzé
sek operatív előállítása és szolgál
tatása a 70-es években kezdődött. 
Bár már 1946-tól folyamatosan ké
szültek fél hónapra szóló előre
jelzések, de a 70-es évek elején 
mutatkozott határozott igény ennél 
hosszabb időszakra szóló előrejel
zésekre. A bányászat kereste meg 
először Szolgálatunkat, és kért egy 
egész évszakra, az 1973/74-es télre 
szóló előrejelzést, a barnaszén szál
lításának ütemezéséhez. A szén szál
lításánál a problémát a halmokba ra
kott szén-darabok összefagyása 
okozta, ilyenkor az egyébként köny- 
nyen lapátolható anyag tömör ,,kő- 
hegy”-ként viselkedik. Az OMSZ 
mindig igyekezett megfelelni a 
gazdasági ágazatokból érkező elvá
rásoknak, és ezt a szerződéses meg
rendelést sem utasította vissza, bár 
ebben az időben még nem fejlesz
tették ki a hosszú távú előrejelzések 
készítésének a módszerét. Koppány 
György, az OMSZ Központi Előre
jelző Intézetének (KEI) munkatársa 
teljesítette ezt a bányászat részéről 
érkezett szerződést, ő készítette az 
első évszakos előrejelzést, és kidol
gozta a távelőrejelzés analógiás 
metodikáját, amelyet az Időjárás 
folyóiratban publikált (Koppány, 
1974, Koppány, 1975)). 1977-ben 
pedig a Meteorológiai Tanulmá
nyok sorozatban jelent meg egy 
kötete az időjárás hosszú távú 
előrejelzésének alapjairól (Kop
pány, 1977).

1. Statisztikai távelőrejelzési 
módszer kifejlesztése 
és operatív bevezetése

Czelnai Rudolf, az Országos Meteo
rológiai Szolgálat akkori elnöke 
1974 áprilisában megbízta Ambrózy 
Páli, a Központi Meteorológiai In
tézet (KMI) igazgatóját, hogy hoz
zon létre egy olyan csoportot, amely

megalapozza a hazai hosszú távú 
előrejelzések operatív kiszolgálását. 
Ehhez a feladathoz kapcsolódó ku
tatásokat 1974 tavaszán Gulyás 
Ottó, Kaba Magdolna és Faragó 
Tibor nagy lendülettel megkezdték, 
és később, 1977-ben csatlakozott 
hozzájuk Bartholy Judit és Légrádi 
Gábor. Az 1974-ben kezdődött 
kutatások irányvonala az Angol 
Meteorológiai Szolgálat (UKMO) 
bracknelli központjában alkalma
zott operatív klíma-prognosztikai 
gyakorlathoz igazodott. Akkortájt 
Bracknellben két statisztikai mód
szerre alapozták a távelőrejelzést: 
az analógiák elvére és a regressziós 
eljárásokra. A 70-es évek közepén 
az OMSZ számítógépes kapacitása 
inkább az analógiás módszer köve
tését tette lehetővé.

Mit jelent az analógia elvén 
működő hosszú távú előrejelzési 
módszer? Az analógia keresés táv
előrejelzési alkalmazása abból áll, 
hogy vizsgáljuk a régi adatsorokat, 
keresünk az adatbázisból olyan idő
szakot vagy időszakokat, amelyek 
meteorológiai szempontból hason
lítanak a prognózisunk készítését 
megelőző időszakhoz, majd feltéte
lezzük, hogy a következő hónap 
vagy évszak viselkedése megegye
zik a múltból kiválasztott analógiát 
követő időszak időjárásával. Erre a 
rendkívül egyszerű alapelvre épült 
Európa-szerte a távprognosztika, és 
az Egyesült Államokban sem vetet
ték el analógia elvét (Bamett és 
Preidensorfer, 1978).

Az analógiás előrejelzés elvét 
már az 1930-as évektől alkalmazták 
a meteorológiában, de csak a 70-es 
években próbálták alátámasztani a 
matematika tudományának eszkö
zeivel. Hazánkban Gulyás Ottó az 
OMSZ kiváló matematikusa az ana
lógiás döntés pontos matematikai 
modelljét alakította ki Faragó Tibor 
és Kaba Magdolna közreműködésé
vel (Kaba, Faragó és Gulyás, 
1975).

A KMl-ben folytatott távprog
nosztikai kutatások a „bracknelli 
adatbankiként emlegetett adatbá
zisra épültek, ez az adatbázis a nyo
más, a hőmérséklet, a csapadék, a 
magassági topográfiák adatsorait 
tartalmazta az egész északi hemisz- 
férára, és az úgynevezett Hess- 
Brezowsky féle makroszinoptikus 
kódok (HB kódok) teljes sorozatát 
1881-től 1970-ig terjedő időszakra. 
A HB kódok az atlanti-európai tér
ség cirkulációs típusait jelentik. 
Hess és Brezowsky 29 féle szinop
tikus helyzetet különített el. A szi
noptikus klimatológiában járatos 
olvasóinkban felmerülhet a kérdés: 
Miért nem a jóval egyszerűbb 
Péczely-féle makroszinoptikus tí
pusokat alkalmazták, amely össze
sen 13-féle szinoptikus helyzetet 
tartalmaz? (Péczely, 1957 és 1961). 
Nos ennek két oka is volt: egyrészt 
Péczely György ebben az időszak
ban még nem tett közzé katalógust, 
erre mintegy tíz évvel később került 
sor: 1983-ban adták ki a Péczely- 
féle makroszinoptikus típusok kata
lógusát (Péczely, 1983). Másrészt 
nem álltak rendelkezésre az egyes 
típusok közötti hasonlósági mérő
számok, ezeket Kapitány Ervinné 
és Mallér Aranka 1987-ben készí
tették el (Kapitány és Maller, 
1989).

A magyar klíma adatokra és a 
Bracknellből kapott adatbázisra tá
maszkodva, valamint az angol 
szolgálat korábban publikált ered
ményeit felhasználva Gulyás Ottó 
és munkatársai olyan analógiás 
előrejelzési módszert dolgoztak ki, 
amely a HB katalógust alkalmazva 
lehetővé tette Magyarország havi 
középhőmérsékletének és havi csa
padékösszegének 1-3 hónapos ér
vényességi idejű statisztikai előre
jelzését. Az 1974-1976 között 
kidolgozott modellben az analógi
ák kiválasztását a következő eljá
rással végezték: a prognózis készí
tését megelőző 30 nap naponkénti
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HB kódjainak sorozatát számító- 
gépes program segítségével össze
hasonlították a megelőző évek 
azonos időszakához tartozó típus
sorozatokkal. A hasonlósági in
dexet az angol szolgálattól kapott 
hasonlósági mértéket kifejező mát
rix segítségével számították ki 
(Götz, Kata, 1986 Id. 97. oldalon).

A makroszinoptikus helyzet kó
dolása eleinte szubjektív módon 
történt, majd 1977-től kutatás kez
dődött az objektív típusképzés fel
tételeinek kidolgozására, ennek 
matematikai alapjait Gulyás Ottó 
fejtette ki (Gulyás, 1977) és mun
katársai alkalmazták típusok képzé
sére (Bartholy, Gulyás és Légrádi, 
1977). Később a 80-as években 
Ambrózy Pál javaslatára további 
fejlesztés történt a makroszinopti
kus típusok évszakonkénti bontás
ban való előállításával (Ambrózy, 
Bartholy és Gulyás 1983). Az év
szakos bontású makroszinoptikus 
típus-rendszer kialakításánál a cél 
az atlanti-európai térség legszigni- 
fikánsabb makrocirkulációs hely
zeteinek az azonosítása volt. Az új 
osztályozásnál nemcsak a Hess- 
Brezowsky-féle katalógusnál hasz
nált Nyugat- és Közép-Európa 
térségét, hanem Európa egész terü
letét és az Atlantikum jelentős 
részét is figyelembe vették. Az év
szakonkénti osztályozás eredmé
nyeként 19 tavaszi, 8 nyári, 15 őszi 
és 17 téli típus adódott. Új fejlesz
tés volt az is, hogy a típusok azo
nosítása nem empirikus módon, 
hanem számítógépes alakfelismer
tető algoritmus segítségével való
sult meg.

További fejlesztés történt a 80-as 
évek elején az adatbázis bővítésé
vel, ugyanis szolgálatunk megkapta 
Bracknellből a 70-es évek adatait 
is. A prognózis érvényességi idejét 
6 hónapra terjesztették ki.

A 80-as években az OMSZ 
Távprognosztikai Csoportjába fia
tal munkatársak kerültek: Puskás 
Márta, majd Csima Gabriella, akik 
az objektív tipizálási módszert fej
lesztették tovább.

2. Érdekességek az analógiás 
módszer technikai háttéréről

1976-tól minden hónapban ope
ratívan elkészült az analógiás 
hosszú távú előrejelzés. Ekkortájt 
az OMSZ-nak nem volt olyan 
számítógépe, amelyen az analógia 
keresés és a hőmérsékleti valamint 
a csapadék adatok extrapolálása 
elvégezhető lett volna. Segítséget 
a Központi Statisztikai Hivatal 
nyújtott. Az ő számítógépükön 
futtattuk a hosszú távú előre
jelzéseket. A lyukkártyán rögzített 
adatok csaknem egy „kiskocsit” 
megtöltöttek, ezzel az anyaggal 
ment át a programfuttató operátor 
az OMSZ Kitaibel Pál utcai 
épületéből a Keleti Károly utcába, 
a KSH-ba.

A 80-as években az OMSZ ter
vezte egy nagyteljesítményű számí
tógép (BASF 7/61) megvásárlását, 
és a gép üzemeltetéséhez megépí
tett az akkor Pestlőrincen működő 
KEI szomszédságában egy számí
tóközpontot. 1986-ban állították fel 
és üzemelték be az új számítógépet 
a Tatabánya téren. Ekkor lehetőség 
nyílt arra is, hogy a hosszú távú 
előrejelzéseket a saját gépünkön 
futtassuk. Triznya József adaptálta 
a programot a BASF gépre. Később 
a 90-es évek elején a KEI tulajdo
nába került néhány személyi számí
tógép, ezek az asztali számítógépek 
kis méretük ellenére már olyan me
móriával rendelkeztek, hogy a nagy 
gépidőt igénylő analógiás távelő
rejelzés is futtatható volt rajtuk. 
Török László az 1993-as év utolsó 
hónapjaiban telepítette át DOS-os 
rendszerű PC gépre a hosszú távú 
előrejelzési programokat, C nyel
ven. Erre az átállásra azért volt 
szükség, mert 1993 őszén a KEI a 
Tatabánya térről beköltözött a 
Kitaibel Pál utcába. A 90-es évek
ben már nem történtek lépések az 
analógiás előrejelzés fejlesztésére, 
nem volt erre lehetőség, mivel 
1993. január elsejével megszűnt a 
Távprognosztikai Csoport, és a 
hosszú távú előrejelzés az OMSZ

kereskedelmi szolgáltató részlegé
hez a Kereskedelmi Szolgáltató Iro
dához (KERSZI) került. Nagy volt 
az érdeklődés, volt piaca, sok ügy
fél igényelte a 6 havi előrejel
zéseket, ezért nem szűntettük meg 
az analógiás távelőrejelzések ope
ratív előállítását. Az előrejelzési 
program teljesen automatikus volt, 
nem igényelt előkészítéseket, és 
gyorsan lefutott.

3. Az analógiás előrejelzések 
értékelése

Az analógiás távelőrejelzések bevá
lását mutatjuk be néhány ábrán, az 
utóbbi tíz évre vonatkozóan, feltün
tetve a klíma előrejelzések beválá
sát is. Az 1. és a 3. ábráról az első, 
a második és a harmadik hónapra 
szóló hőmérsékleti illetve csapadék 
előrejelzések beválási százalékát 
követhetjük nyomon, a 2. és a 4. 
ábráról a negyedik, az ötödik és a 
hatodik hónapra vonatkozó hőmér
sékleti illetve a csapadék előre
jelzések beválása tanulmányozható, 
a klíma előrejelzések beválásával 
összehasonlítva. Megállapíthatjuk, 
hogy a 2001-es évre vonatkozó elő
rejelzések beválási százaléka na
gyon alacsony volt, a hőmérsékleti 
előrejelzéseknél az első hónap ese
tén 40%, a hatodik hónapnál pedig 
mindössze 18%, de meg kell je
gyezni, hogy a klíma előrejelzések 
sikeressége is csak 18% körüli volt. 
A 2001-re vonatkozó csapadék 
előrejelzéseink pedig csupán 8-17 
%-ban voltak sikeresek, a klimati
kus csapadék előrejelzés beválása 
is csak 8 % -os volt.

4. Az analógiás módszer 
kiváltása korszerűbb eljárással

2002-ben az OMSZ szakmai fel
adatterve célul tűzte ki a 6-havi elő
rejelzések előállítási módszerének 
az átalakítását. A cél az analógiás 
módszer kiváltása volt az ECMWF 
évszakos dinamikai modelljéből 
származó produktumokkal. 2002. 
áprilisától minden hónap utolsó de-
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1. ábra. A hőmérsékleti előrejelzések beválása a prognózis 2. ábra. A hőmérsékleti előrejelzések beválása a prognózis 
1. 2, és a 3. hónapjára vonatkozóan negyedik, ötödik és hatodik hónapjára

3. ábra. A csapadék előrejelzések beválása a prognózis első, 4. ábra. A csapadék előrejelzések beválása a prognózis
második és harmadik hónapjára vonatkozóan negyedik, ötödik és hatodik hónapjára vonatkozóan

kádjában Kiss Gergő (KFO NEO) 
rendszeresen elkészítette a korábbi 
formátumú (10 városra szóló) táv
előrejelzéseket. Ihász István vissza
menőlegesen lekérte az ECMWF- 
től a 2001.évre szóló 6-havi előre
jelzéseket is, a Magyarországra 
vonatkozó rácsponti prognózisok
ból a hazai analógiás előrejel
zésekhez hasonló formátumú pro
duktumokat állítottak elő.

4. 1. A 200 J.évre vonatkozó 
operatív analógiás és a kísérleti 
ECMWF előrejelzések értékelése

A kísérleti ECMWF előrejelzések 
elemzése során azt tapasztalatuk, 
hogy igen tág intervallumot jelez 
előre a modell a havi csapadékösz- 
szegre, és alacsonyak a hőmérsék
leti maximumok, a minimumok vi
szont magasak voltak. A 2001-re

vonatkozó ECMWF és analógiás 
előrejelzések összehasonlításának 
eredményeit az 1. táblázatban tün
tettük fel.
Sikeresnek minősítettük azt az elő
rejelzést, amelynél a ténylegesen 
bekövetkezett országos területi 
átlagérték beleesett az előrejelzett 
intervallumba.

A hőmérsékleti előrejelzésekre vo
natkozó megállapításaink:

1. Az ECMWF szezonális hő- 
mérsékleti előrejelzések a 
prognózis első két hónapjára 
jobbak voltak, mint az álta
lunk készített analógiás előre
jelzések.

2. A prognózis harmadik hónap
jára már eltűnik a különbség a 
kétféle produktum között (a be
válás 42%-os volt mind a ket
tőnél).

3. A negyedik hónaptól a hatodik 
hónapig bizonyos javulás mu
tatkozott a harmadik hónaphoz 
képest: az ECMWF beválás 
50% fölé került, de az előre-

1. táblázat.
A 2001-re vonatkozó analógiás és ECMWF előrejelzések összehasonlító értékelése

A sikeres hőmérsékleti előrejelzések %-os aránya 2001-ben

Az előrejelzés típusa: Az előrejelzési időszak hossza (hónap)
((jelölés: +1 a prognózis első hónapjára,.....+6 a hatodik

hónapjára vonatkozik)
+1 +2 +3 +4 +5 +6

HB-analógiás 42 58 42 34 58 17
ECMWF szezonális 75 73 42 67 58 50

A sikeres csapadék előrejelzések %-os aránya 2001-ben

Az előrejelzés típusa: Az előrejelzési időszak hossza (hónap)
((jelölés: +1 a prognózis első hónapjára,.....+6 a hatodik

hónapjára vonatkozik)
+1 +2 +3 +4 +5 +6

HB-analógiás 8 17 17 17 17 17
ECMWF szezonális 58 42 50 42 42 58
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jelzett intervallumok az idővel 
szélesedtek. Az analógiás hő- 
mérsékleti előrejelzéseknél a 
szórás határozza meg az inter
vallum szélességét, a téli hóna
pokra szóló előrejelzéseknél 
ezért ad a modell tág interval
lumokat, de a nyári hónapok
ban az előrejelzett intervallum 
nem haladja meg a 2 fokot 
(még a legtávolabbi időszak
ban, a prognózis ötödik-hato
dik hónapjában sem).

4. A hibák típusát tekintve az 
ECMWF előrejelzéseknél a 
prognózis második hónapjától 
kezdve a fölébecslések domi
nálnak.

A csapadék-előrejelzésekre vonat
kozó megjegyzések:

1. Az ECM W F előrejelzések 
beválása a prognózis minden 
hónapjában messze felülmúlta 
az analógiás előrejelzésekét. 
Meg kell azonban jegyezni, 
hogy az ECMWF havi csa
padék összeg előrejelzések 
intervallumának szélessége 
gyakran elérte a 40-70 mm

szélességet, miközben az ana
lógiás előrejelzéseknél az in
tervallum szélessége csak 20- 
25 mm között alakult.

2. Az ECMWF előrejelzéseknél 
a nyári hónapokban igen szé
les volt az előrejelzett interval
lum. Fontosnak tartottuk az 
intervallumok szűkítését meg
oldani, mielőtt az ECMWF 
szezonális csapadék-előrejel
zés az operatív szolgálatba 
került volna. Szűkebb interval
lumok esetén az ECMWF 
előrejelzések beválási esélye 
csökken, de valószínűleg to
vábbra is felülmúlja majd az 
igen rossz analógiás előre
jelzéseinket.

4. 2. A 2002.évre vonatkozó kí
sérleti előrejelzések tapasztalatai

4. 2.1. A  2002.évre vonatkozó di
namikus ECMWF távelőrejelzések 
értékelése

A 2.táblázatban mutatjuk be a kí
sérleti ECMWF előrejelzések érté
kelését.

AZ ECMWF hőmérsékleti előre
jelzések 2002-ben a prognózis má
sodik hónapjától sikeresebbek vol
tak a 2001. évinél. Az első hónapra 
vonatkozó előrejelzés viszont rosz- 
szabb lett. 2002-ben az alábecslési 
hiba mutatkozott markánsabbnak, 
fölébecslés 1 -2 alkalommal történt. 
A csapadék előrejelzések beválása 
rosszabb volt a 2001. évinél, gya
kori hiba volt a fölébecslés.

4. 2. 2. A  2002.évre vonatkozó 
operatív analógiás és a kísérleti 
ECMWF előrejelzések értékelése

Az ECMWF szezonális hőmérsék
leti előrejelzések többnyire jobbak 
voltak, mint az operatív (analógiás) 
előrejelzések (5.ábra). Az ECMWF 
előrejelzések a prognózis első hó
napjára 33%-ban voltak csupán si
keresek, az analógiás előrejelzések 
is hasonló eredményt hoztak. A 
prognózis második hónapjában az 
ECMWF 58, az analógiás 42%-ban 
volt sikeres.

A prognózis harmadik hónapjá
ban mind a kétféle produktum be
válása 42%-os volt.

Az ötödik- hatodik hónapban ja
vulás mutatkozott az ECMWF 
előnyére az analógiáshoz képest: az 
ECMWF beválás 50% fölé került, 
míg az analógiás előrejelzések 
33%-os beválásúak voltak csupán.

A 2002-re vonatkozó ECMWF 
csapadék előrejelzések nem voltak 
sikeresebbek az analógiásnál, sőt az 
analógiás előrejelzések voltak a 
jobbak. A 6. ábráról látható, hogy a 
prognózis 4. és 5 hónapjára a klíma 
előrejelzés mindkét módszertani 
előrejelzésnél jobb lett. Gyakran je
lentkeztek az ECMWF-nél a fölé
becslések (vagyis az átlagosnál csa
padékosabb előrejelzések).

4. 3. Az analógiás előrejelzés 
vége

2003. januárjától az ECMWF dina
mikai modelljére alapozva készül
nek a hazai távelőrejelzések. A 
csaknem 30 éven át működő analó-

2. táblázat.
A 2002-re vonatkozó 6 hónapra szóló ECMWF kísérleti távelőrejelzések értékelése

A 6 hónapra szóló ECMWF középhőmérsékleti előrejelzések értékelése 
a ténylegesen bekövetkezett országos területi átlag szerint

Érvényességi időszak: 2002. január -  december

Értékelés

Előrejelzések beválása %-ban

Az előrejelzési időszak hossza (hónap)
((jelölés: +7 a prognózis első hónapjára,.....+6 a hatodik

hónapjára vonatkozik)

+1 +2 +3 +4 +5 +6
Bevált 33 58 42 34 67 50
Alábecslés 50 34 50 58 25 33
Túlbecslés 17 8 8 8 8 17

A 6 hónapra szóló havi ECMWF csapadékösszeg előrejelzések értékelése 
a ténylegesen bekövetkezett országos területi átlag szerint

Érvényességi időszak: 2002. január -  december

Értékelés
Előrejelzések beválása %-ban

Az előrejelzési időszak hossza (hónap)
((jelölés: +1 a prognózis első hónapjára,.....+6 a hatodik

hónapjára vonatkozik)
+1 +2 +3 +4 +5 +6

Bevált 33 34 25 42 42 58
Alábecslés 0 8 0 8 8 8
Túlbecslés 67 58 75 50 50 34
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5. ábra. A kísérleti ECMWF és az operatív 6. ábra. A kísérleti ECMWF és az operatív
analógiás hőmérsékleti előrejelzések beválása 2002-ben, analógiás csapadék előrejelzések beválása 2002-ben,

összehasonlítva a klíma előrejelzésekkel összehasonlítva a klíma előrejelzésekkel

giás előrejelzési módszer alkalma
zása megszűnt. A Szolgálat áttért az 
ECMWF által dinamikus módszer
rel készített 6-havi előrejelzések 
operatív alkalmazására.

Mailer Aranka

Hivatkozások:
Ambrózy, P. Bartholy, J. és Gulyás, 0., 

1983: Évszakos bontású mak- 
roszinoptikus típusok kialakítása 
clusteranalízissel az atlanti-európai 
térségre. Meteorológiai Tanulmá
nyok, No. 39. Országos Meteoroló
giai Szolgálat, Bp.

Barnett, T.P., and R.W. Preisendorfer, 
1978: Multifield analog prediction 
J.Atmosph. Sciences, 35, 1771- 
1787

Bartholy, Gulyás, O. és Légrádi., G. 
1977: Az analógia fogalma és fel- 
használása típusok képzésére II. 
Időjárás, 81, 346-351 

Bartholy, J. és Kaba, M., 1987: A Hess- 
Brezowsky-féle makroszinoptikus 
típusok meteorológiai-staisztikai 
elemzése és korrekciója. Meteoro-

lógiai Tanulmányok, No. 57. Orszá
gos Meteorológiai Szolgálat, Bp.

Götz, G. és Kaba, M., 1986: A havi és 
évszakos éghajlati előrejelzések 
elméleti alapjai és gyakorlati mód
szerei. Országos Meteorológiai 
Szolgálat Kisebb Kiadványai, 
No.59.

Gulyás, O., 1977: Az analógia fogalma 
és felhasználása típusok képzésére 
I. Időjárás, 81, 11-18.

Gulyás, O. 1981: Fejezetek a matemati
kai statisztika meteorológiai alkal
mazásaiból Meteorológiai tanul
mányok, No. 34. (46-50 és 51-59 
oldalak)

Kaba, M., Faragó, T. és Gulyás, O., 
1975: Az analógia elvén alapuló 
prognosztikai módszerek matema
tikai modellje. Időjárás, 79, No.3.

Kapitány, E. Maller, A., 1989: Hungá
rián experiences in the use of NWP 
products from the ECMWF and 
WMC Wasington. Országos Mete
orológiai Szolgálat. Bp. No.89.410

Koppány, Gy., 1974: Az analógiák ex
trapolációjának felhasználása havi 
és évszakos előrejelzések készíté
séhez. Időjárás, 78, 97-108

Koppány, Gy., 1975: Az analógiák 
hosszútartamú extrapolációja. Idő
járás, 79, 17-27.

Koppány, Gy., 1977: A z  időjárás hosz- 
szú távú előrejelzésének alapjai. 
Meteorológiai tanulmányok, No. 
13. 216-222. Országos Meteoroló
giai Szolgálat, Bp.

Koppány, Gy., 1978: Távprognosztika. 
Egyetemi tankönyv, Tankönyvki
adó. Bp.

Koppány, Gy., 1983: Az időjárás 30 na
pos előrejelzése analógia kereső el
járással. Időjárás, 87. No.5.

Péczely, Gy. 1957: Grosswetterlagen in 
Ungarn. Országos Meteorológiai 
Szolgálat Kisebb Kiadványai, 
No.30, Bp.

Péczely, Gy. 1961: Magyarország 
makroszinoptikus helyzeteinek ég
hajlati jellemzése. Országos Mete
orológiai Szolgálat Kisebb Kiadvá
nyai, No.32, Bp.

Péczely, Gy., 1983: Magyarország 
makroszinoptikus helyzeteinek ka
talógusa (1881-1983). Országos 
Meteorológiai Szolgálat Kisebb 
Kiadványai, No.53. Bp.

Észlelőink írják EGY ZIVATAR MARGÓJÁRA

A Vas Népe február 9-i számában 
cikk jelent meg az előző napi 
zivatarról, azt sugallva, hogy ez 
része a klímaváltozásnak. Gyakran 
előfordul, hogy egyes hírek kap
csán olyat hallok, amitől kiráz a 
hideg, ezért írtam le az alábbi pár 
gondolatot.

A Magyarország Éghajlati 
Atlasza 1961-1990 című kiadvány 
szerint: „A zivatarok 95 %-a a nyári 
félévre esik, de előfordulhatnak 
bármelyik téli hónapban is”.

Mikor először olvastam a Ter
mészeti csapások és elemi károk a 
XIX. században című könyvet, ma
gam is elcsodálkoztam, milyen sok 
leírás van benne téli zivatarokról. 
Ezek között volt olyan, ami na
gyobb károkat is okozott. Úgy gon
dolom, ezek előfordulása időnként 
gyakoribbá is válhat, de évtizedek 
alatt arányaiban nem változik meg. 
Az évi 30 körüli zivataros naphoz 
képest 4-5 évente egy-egy téli zi
vatar nem utal semmire. A magam

fajta észlelőember éppen ezért nem 
lepődik meg hasonló dolgokon. 
Feljegyezzük és elraktározzuk vi
szont a jövő számára ezeket a 
csodálatos jelenségeket, hisz ez a 
feladatunk. Mai rohanó vilá
gunkban viszont a tapasztalatok 
szerint 2 hét múlva már senki nem 
emlékszik ezekre. December 15-én 
Sopron és Mosonmagyaróvár 
térségében volt hózivatar, február
ban erről már nem beszélt senki.

Folytatás a 13. oldalon ■=>

2 3  4 5

előrejelzési intervallum (hónap) előrejelzési intervallum (hónap)



LÉGKÖR -  XLIX. évf. 2004. 1. szám 7

FEJEZETEK A VÁROSKLIMATOLÓGIÁBÓL -  4 . RÉSZ

1. A klímaparaméterek módosulásáig)

1.1. Szél

1.1.1 Házak, házsorok módosító hatása az áramlásra

Egy lapostetős, az áramlás irányára merőlegesen álló 
épület körüli áramlás jellegzetességeit az l.a-c ábra 
mutatja be. A létrejövő áramlási zónák a következőkép
pen alakulnak ki: Mielőtt a zavartalan áramlás (A) eléri 
az akadályt, már kimutatható a hatása, mert egy na
gyobb nyomás alakul ki előtte, majd a levegő nagy ré
sze felfelé kényszerül. Közvetlenül a fal felett az áram
lási vonalak összenyomódnak, mivel a szűkebb helyen 
ugyanakkora mennyiségű levegőnek kell átmenni, ami a 
szélsebesség megnövekedését okozza. Ez az áramlás az 
áthelyeződési zónában (B) található. A fal elhagyása 
után a kiterjedésre alkalmas tér hirtelen kitágul, melyet

(a)

(b)

(c) (d)

1. ábra. Áramlások egy szögletes épület körül, (a) Oldalné
zetben az áramlási vonalak és zónák, (b) sebességprofilok és 
áramlási zónák az áramlásra merőlegesen álló épület eseté
ben, (c) az áramlási vonalak felülnézetben az az áramlásra 
merőlegesen és (d) élével álló épület esetében (Oké, 1987).

a levegő azonnal nem képes kitölteni. Ezért az áramlás 
elválik a védőfal felületétől és meglehetősen turbulens 
viszonyok alakulnak ki a kisebb nyomással jellemzett 
sodor-zónában (D), amely a szél iránya mentén nyúlik 
el. Közvetlenül a fal mögött alacsony a légnyomás, 
amelynek szívó hatása következtében félig-állandó hát
oldali (lee) örvények keletkeznek. A sodor-zónának ez a 
része az üreg-zóna (C), ahol a nagyobb örvények ki
sebb turbulens örvényekre bomlanak, majd feloszlanak. 
A sodor-zónán belül a főáramlásból levált levegőrészek 
miatt csökken a szél ereje a talaj közelében.

Egy zárt, hasáb alakú épülettel találkozva a levegő a 
tető felé, vagy lefelé (l.a  ábra), vagy oldalirányba (l.c  
ábra) térül el. A falnak ütköző levegő viszonylag nagy 
nyomást fejt ki a széllel szembeni felületen és a legna
gyobb nyomás a fal felső részének közepe táján jelent
kezik, ahol a levegő szinte mozdulatlan (stagnálási 
pont), majd ettől távolodva csökken (3. ábra). A széllel 
szembeni oldal szélén az áramlás felgyorsulása miatt 
csökken a nyomás (szívóhatás). Ha az épületnek élesek 
a sarkai, a tető felett és az oldalaknál felgyorsuló leve
gőrészek leválnak a főáramlásból, ezért a szívóhatás az 
oldalaknál, a tetőn és szélvédett oldalon lép fel. Mivel a 
levegő a magasabb nyomás felől a kisebb felé mozog, 
ezeken a részeken a főáramlással ellentétes mozgások 
alakulnak ki. így jön létre a C zónában a lee-oldali ör
vénylés ( l.a ábra), amely benyúlik a tető feletti erős 
szívóhatású zónába is. A felülnézetben (l.c  ábra) az 
üreg-zónára a talaj szinten egy kettős örvény lés 
jellemző, amely az oldalak szívóhatásának kitett terüle
teket egy lópatkó alakú formában fogja össze.

Az előző -  megzavart -  áramlásra jellemző füg
gőleges szélsebességi profilokat szemlélteti a l.b  ábra. 
A még zavartalan áramlás szabályos logaritmikus pro
filt mutat (1). Közvetlenül az épület felett a profil erősen 
eltorzul (2), mivel az áthelyeződési-zónában az áramlá
si vonalak összesűrűsödése miatt megnövekszik a se
besség. E zóna alatt a sebesség hirtelen lecsökken és 
alul egy ellenáramlás figyelhető meg. Az épület hátolda
lánál a felgyorsulás már nem olyan erőteljes, mert az 
áramlási vonalak kezdenek szétválni, az üreg-zónában 
pedig a hátoldali örvények visszaáramlást eredményez
nek a talaj mentén (3). Az üreg-zónai sebességek átlago
san kisebbek, mint a feljebb lévő rétegekben, de jóval 
örvényesebbek. Távolabb az épület hatása csökken és az 
áramlás sebességi profilja kezdi újra felvenni a korábbi 
-  zavartalan -  formáját (4 és 5). Teljes visszaállás azon
ban még nincs az 5. profilnál sem, mert a sebesség vál
tozása a felszín közelében még nem olyan meredek, 
mint az 1. esetben. Ez azt jelzi, hogy valamilyen mara
dék örvényesség még fellép a sodor-zónában.
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Más alakú épület vagy irányultság esetén változások 
lépnek fel az előbbi alaphelyzethez képest. Ha ugyanaz a 
hasáb élével áll a szélirányra (l.d  ábra), akkor annak két 
széllel szembeni és két szélnek háttal lévő oldala lesz.

2. ábra. A különböző városszerkezeti típusokkal 
kapcsolatos áramlási rendszerek (Oké, 1987)

Amennyiben az épületek részei egy városrésznek, 
akkor az áramlás jellege a házak elrendezésének geo
metriájától függ, ezen belül is leginkább a magas- 
ság/szélesség aránytól (H/W, ahol H az épületek átlagos 
magassága, W pedig a közök szélessége). Ha az épüle
tek viszonylag tágasan helyezkednek el (H/W < 0,4 a 
hasáb alakú és H/W < 0,3 a sorházakra), akkor az áram
lás az egyedülálló épület körül kialakulóhoz hasonlatos 
(2. a ábra). Szorosabb elhelyezkedésnél (H/W < 0,7 a 
hasáb alakú és H/W < 0,65 a sorházakra) az egyes épü
letek mögötti sodor-zóna megzavarja a következő házra 
ható főáramlást és ezzel egy összetettebb levegőmozgás 
alakul ki (2.b ábra). Még nagyobb épületsűrűség esetén 
a főáramlás átfut a tetőszint felett és az üreg-zónában 
(amelyet gyakran az utcák képeznek) hátoldali örvé
nyek képződnek (2,c ábra). A jelenség hasonló az egye
dülálló akadályok éles széleinél tapasztalt örvényekhez, 
csak itt az örvény még felerősödik a következő ház fala 
által okozott eltérítés miatt.

Az előző áramlástípusok akkor alakulnak ki, ha a szél 
az utcák tengelyére merőlegesen fúj. Ha a szél más 
szögben érkezik, akkor az örvények „dugóhúzószerűen” 
végigmozognak az utca mentén. Az utcával párhuzamos 
áramlásnál az épületek széllel szembeni védőhatása 
megszűnik és az ún. „csatomahatás” következtében (a 
szűkülés miatt) még fel is gyorsulhat a szél.

Ha egy nagy épület magasodik ki az átlagos tetőszint 
fölé, akkor a széllel szembeni oldalon az épület magas
ságának kb. 3/4-énél kialakul a stagnálási pont, amely
nél a levegő szétáramlik (5. ábra). Egy része átmegy a

tető felett és hátoldali örvényeket okoz az üreg-zónában, 
másik része pedig lefelé áramolva a fal mentén felerősíti 
az előtte lévő alacsonyabb épület által okozott hátoldali 
örvénylést. A maradék a fal széle mentén mozog to
vább, mint sarki áramlás. Ha az épület oszlopokon áll, 
vagy van egy átjáró alatta, akkor a fal mentén lefelé 
áramló levegő hatására átáramlás jön létre.

J. ábra. Áramlás egy alacsony és a mögötte lévő 
magas épület körül. A gyalogosok szintjében megnövekedett 

szélsebesség (a számok az eredeti szélsebességhez 
viszonyított változásokat jelentik) három fő  területét 

árnyékolás jelöli (Oké, 1987).

Magas épületeknél az az alapvető probléma, hogy a 
felsőbb rétegek gyorsan mozgó levegőjének egy részét 
lefelé térítik el, így védelem helyett az alacsonyszintű 
(örvényes, sarki és átmenő) áramlások megerősödését 
okozzák. Ezért a gyalogosok ezeken a városi részeken 
jobban ki vannak téve az erős szélnek, mint a szabad te
rületeken. A vizsgálatok szerint egy épület az eredetihez 
képest akár háromszoros sebességet is képes létrehozni, 
amely így sokszorosa a szélvédett helyeken fellépő 
áramlások sebességének.

1.1.2 Alkalmazási lehetőségek

Az épületek körüli szélkömyezet ismerete hasznos lehet 
a szélkárok megakadályozására, a bentlakók és a kör
nyéken járó gyalogosok komfortérzete és biztonsága, 
valamint a légköri szennyezőanyagok eloszlásának 
szempontjából.

Az épületek szerkezetének ellen kell állniuk a maxi
mális szélterhelés felléptekor is, amelyet az adott terüle
ten fellépő legerősebb széllökések alapján számolnak 
ki. A terhelést befolyásolja az is, hogy az épület kívül
ről burkolt-e (falakkal, tetővel), aminek hatására a lég
áramlás eltérül, vagy szabadon átfújhat-e rajta a szél. 
Burkolt szerkezet esetén a szélterhelés bármely külső 
épületdarabnál a két oldalán fellépő nyomások különb
ségétől függ. Erős szélnél a tető felszakadhat, mivel ek
kor jelentős külső szívóhatás lép fel, vagyis viszonylag 
nagy lesz a belülről ható nyomás. Ez még felerősödhet 
a tető faltól kiálló részein a fal mentén felemelkedő le-
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vegő következtében mind a széllel szembeni, mind az 
ellentétes oldalon (l.a ábra). A belső légnyomás függ a 
külső és belső részek közötti szellőzés mértékétől is. Ha 
a széllel szembeni oldalon nyitottak, míg a másikon zár
tak az ablakok, akkor megnő a belső nyomás, fordított 
esetben pedig lecsökken. A mindkét oldalon nyitva lévő 
ablakok elősegítik a nyomáskiegyenlítődést, de ez a fel
lépő hőveszteség miatt előnytelen lehet.

A szél hatása megjelenik az épületet verő esővel kap
csolatosan is, ugyanis a repülő esőcseppek és a már a fe
lületen lévő víz bizonyos mértékben követik a fel
színközeli légáramlások útját. Ezért a széllel szembeni 
oldalon -  amelyre a legnagyobb mennyiségű eső esik -  
a nedvesség mozgása sugaras a stagnálási pontból kiin
dulva. Az épületek külsején megfigyelt szennyeződés 
okozta kémiai mállás mértéke kapcsolatba hozható 
ezekkel a légáramlásokkal és természetesen a gravitáció 
hatására lecsurgó víz nyomvonalaival.

A szél a bejáratok használatát is megnehezítheti, 
ugyanis a fellépő szívóhatás feltépheti az ajtót, máskor 
pedig a külső nyomás olyan nagy, hogy alig lehet kinyit
ni az ajtót. A bejárást az ott felhalmozódott hó is aka
dályozhatja, ezért a havas klímájú vidékeken az ajtók, 
járdák, autóparkolók, stb. elhelyezésénél figyelembe 
kell venni a hófelhalmozódás lehetőségét is. A tetőkön 
való hólerakódást az épület szerkezetének teherbíró ké
pességénél kell számításba venni.

Egy magas épület körül a gyalogosok komfortérzete 
és biztonsága szorosan kapcsolódik az ott kialakuló 
szélkörnyezethez. A 3. ábrán az árnyékolt részeken 
megjelenő erősebb szél és örvény kellemetlen környe
zetet jelent. Az örvények következtében felkavarodhat a 
por, a szemét és a levelek. A gyalogosok -  főleg az 
idősebbek -  testi épsége is veszélybe kerülhet, mivel a 
szél nyomóereje négyzetes összefüggésben van a sebes
séggel, ezért egy szélvédettebb helyről kilépve igen erős 
áramlással találhatja magát szembe magát, amely ko
moly sérüléseket is okozhat.

E problémák megoldása nem egyszerű. Legkézenfek
vőbbnek a toronyházak építésének elkerülése adódik, 
ami azonban nem mindig valósítható meg (más szem
pontok és érdekek miatt). Az ekkor alkalmazott áthidaló

4. ábra. A gyalogosok szintjén lévő (nemkívánatos) 
megnövekedett szélsebesség csökkentésének lehetőségei 

magas épületek esetében (Oké, 1987)

megoldásoknál a cél az, hogy minimálisra csökkentsék 
a széllel szembeni oldalon lefelé áramló levegő talaj kö
zeli hatását. Az egyik módszer szerint a főépületet egy 
szélesebb, 1-2 emelet magas alapzatra emelik (4. a áb
ra), így az erős áramlások az alapzat tetején lépnek fel. 
Ha a főépületet még lábakra is ráhelyezik (4.b ábra), 
akkor ez még egy megemelt átáramlási lehetőséget is 
biztosít. Hasonlóan, egy alacsonyszintű tető és felette 
egy nyílás (4.c ábra) is megnöveli az utca szintjében a 
gyalogosok biztonságát.

A szél és örvényessége a szennyeződések eloszlására 
is befolyással van. Alacsony házakkal jellemezhető terü
leteken az utcaszint és a magasabb rétegek közötti leve
gőcsere mértéke a beépítettség HAV arányától függ. Ha 
az utcák szűkek, akkor ez a csere nagyban korlátozott 
(5.a ábra), összehasonlítva a szellősebb elrendezéssel, 
ahol az örvényes cirkulációk segítenek az utcaszinti le
vegő kicserélésében (5.b ábra). Toronyházak esetében a 
szennyeződés lefelé „mosása” miatt azonban súlyos 
probléma léphet fel az épület mögött. Ez akkor alakul ki, 
ha a szennyezőforrás a szívási zónában van a toronyház 
teteje felett (5.c ábra), vagy -  egy alacsonyabb szinten -  
az üreg-zóna örvényes áramlatai hatósugarában (5. d áb
ra). Az előző probléma magasabb kémény építésével 
csökkenthető, mert ekkor a kibocsátott anyagokat az 
áthelyeződési zóna áramlásai elszállítják. A második 
problémát csak a szennyezőforrás eltávolításával lehet 
megfelelően megoldani.

1.1.3 A város és a szél kapcsolata

A felszín erős tagoltsága következtében fellépő na
gyobb súrlódás miatt a városokban a szélsebesség akár 
20-30%-kal gyengülhet, míg a heves széllökések eseté
ben a csökkenés 10-20%-os. Ugyanakkor a szélcsendes 
esetek száma 5-20%-kal növekszik. Ezektől az átlagos

(a)

*25*.

--- *̂1V ---Slt\1 . )
fmTHnini mi i  mii mii

5. ábra. Az épületekkel kapcsolatos légáramlások hatása 
a szennyeződés eloszlására (Oké, 1987)
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értékektől a különböző irányú útvonalak és terek men
tén -  az előzőek szerint -  a magas házak között igen 
változatos eltérések jöhetnek létre. Bizonyos esetekben, 
például a már említett szélcsatornák kialakulásakor a 
szél felerősödik, amelynek során 10-50%-os szélerős
ség különbség is megfigyelhető a járda és az úttest kö
zepe között.

Kimutatható, hogy az idő során a település növekedé
sével folyamatosan csökken az éves átlagos szélsebes
ség (6. ábra). A városi szélsebesség csökkenés mértéke

6. ábra. Az éves átlagos szélsebesség idősora egy növekvő 
városban (Hancavicsi, Belorusszia) (Landsberg, 1981)

függ az eredeti szél erősségétől is, sőt, lassú légáramlás 
esetén megfordul a helyzet, ugyanis a város felett növe
kedés mutatkozik. Ez azzal magyarázható, hogy gyenge 
szélnél a hősziget miatt a város felett kialakuló fokozott 
feláramlás a mozgásmennyiség erőteljesebb kicse
rélődését, vagyis a felszínközeli szélsebesség növekedé
sét vonja maga után. Nagyobb szélsebességek esetén vi
szont az érdesebb városi felszín által okozott súrlódás 
szerepe válik meghatározóvá (7. ábra).

Ha gyengék a nagyléptékű légáramlások, akkor a ko
rábban említettek szerint a beépített terület általában me
legebb a környezeténél, ami az alsóbb légrétegekben a 
külterület felől a városközpont felé irányuló áramlást 
indít el. Ez a városi szél, amelynek iránya azonban a nap 
folyamán nem fordul meg, mert a város csaknem mindig 
melegebb, mint a külterületek. (Megj.: A helyi szeleket 
általában arról az irányról 
nevezik el, ahonnan fúj
nak, így kapta a nevét pl. 
a parti vagy a völgyi szél 
is. Ez alól kivételt jelent a 
városi szél elnevezés, 
amely a magyar szakiro
dalomban valamilyen ok
ból így honosodott meg, 
ellentétben az angollal, 
ahol vidéki szélnek 
(country breeze) hívják.)

vk ( m s 1)

7. ábra. A városi és az eredeti (külterületi) szél 
sebességkülönbségének (Av) változása az eredeti szél (vk) 
erősségének függvényében Budapesten (Próbáld, 1981)

A városi felszín általában rendkívül tagolt, érdes, 
ami erőteljes súrlódási hatást fejt ki a központ felé ösz- 
szeáramló levegőre és ezért lassítja azt. Ezért csak egy 
bizonyos termikus küszöböt meghaladó város-vidék 
különbség (városi hősziget) esetén indulhat be a cirku
láció. Kialakulásának hajtóerői és hatásterülete szerint 
meg lehet különböztetni a városi szél nappali és éjsza
kai változatát. Nappal a városban a környezeténél 
magasabb hőmérséklet elsősorban az épületek felme
legedett tetőinek szintjében mutatkozik, amely a bel
város felett erőteljes függőleges feláramláshoz vezet. 
Ennek pótlására a külső területek felől a tetőszint felett 
indul meg egy befelé tartó áramlás (8. ábra). Éjszaka a 
városi hőmérsékleti többlet az utcák szintjében jelent
kezik és ezért a városi szél a felszín közelében mutat
ható ki (9. ábra). A beáramlás mélysége nagymérték
ben attól függ, hogy vannak-e a városban kívülről a 
központ felé elnyúló, részben zöld területek, ún. ven- 
tillációs folyosók, amelyeknek kisebb az érdességük 
és így kevésbé akadályozzák a beáramlást. Ilyen szere
pet általában parkok, folyómedrek, utak és vasúti 
pályák tölthetnek be.
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A városi szél sajátossága, hogy működésekor tulaj
donképpen a kialakulását előidéző tényezők ellen hat, 
ezért egy bizonyos periodikusságot mutat a megfigyelé
sek szerint. Ugyanis a külterületről a centrum felé ösz- 
szeáramló levegő a kiegyenlítő hatás következtében 
gyengíti a hőszigetet, aminek következtében csökken a 
cirkulációt fenntartó hőmérsékleti különbség és ha ez a 
különbség az előbbiekben említett küszöb alá esik, ak
kor a légáramlás leáll. Ezután viszont a hűtőhatás hiá
nyában a városi hősziget újra megerősödik és egy idő 
után ismét elindítja a városi szelet.

9. ábra. Éjszakai összeáramlás Frankfurtban, nyugodt 
időjárási helyzetben (Landsberg, 1981)

A településeken az emberek az utca szintjében, a 
házak között megrekedt szennyezett levegőben élnek, 
amiért ebben a szintben elsősorban a gépjárművek a 
felelősek. Ehhez társul még -  főleg a nyári időszak 
fülledt estéin -  a fokozottan melegebb környezet 
hőterhelése is. Szélcsendes vagy gyengén szeles 
időszakokban ezek a kellemetlen, egészségkárosító és 
közérzetet rontó hatások még hatványozottabban je
lentkeznek. Csökkentésükben nagy jelentősége lehet a 
beáramló városi szélnek, aminek kialakulására egyéb
ként is csak ilyen időjárási helyzetekben van reális 
esély. Ezen belül is az éjszakai változatnak van fonto
sabb szerepe, mert az a felszín mentén szállítja a kül
területek tisztább és hűvösebb levegőjét a belső város
részek felé.

A fentiek miatt a várostervezés, városrendezés során 
nagyon fontos szempontnak kell lennie a városi levegő- 
környezet minőségének javítása és ezzel összefüggés
ben a városi szél kialakulásának elősegítése, ugyanis 
pozitív hatását csak bizonyos feltételek mellett képes 
kifejteni. A gyakorlatban ez a ventillációs folyosók fel
derítésével, újak kialakításával, a meglévők bővítésével 
és az esetleges beépítések megakadályozásával valósul
hat meg. A városlakók egészségének és jó közérzetének 
érdekében alapvető fontosságú, hogy ez a hasznos leve- 
gőcsere-folyamat zavartalanul kialakulhasson, illetve 
fennmaradhasson.

1.2. Légnedvesség, köd és csapadék

A növényzet és a párologtató természetes felszínek 
csökkenése, valamint a magasabb hőmérséklet miatt a 
városokban nagyobb a levegő kiszáradásának hajlama, 
ami az alacsonyabb relatív nedvesség értékeiben jelent
kezik. A legnagyobb eltérések (8-10%) -  összhangban a 
hőmérsékleti többlet maximumával -  az esti órákban és 
nyáron jelentkeznek. Az abszolút nedvesség esetében az 
eltérés iránya nem általánosítható ilyen egyértelműen, 
függ az időszaktól és a vizsgált várostól.

A felhő és ködképződés folyamatában döntő szere
pük van a levegőben lebegő kis részecskéknek (konden
zációs magvaknak), amelyek elősegítik a levegőben 
lévő vízpára kis vízcseppekké való formálódását. Ha a 
körülmények kedveznek a cseppecskék növekedésének, 
akkor egy bizonyos nagyság után ezek csapadék formá
jában kihullanak a légkörből. Logikusnak tűnik, hogy a 
városok aeroszolokkal általában szennyezettebb légköre 
és a hősziget-hatás miatt fellépő erőteljesebb feláramlás 
kedvező az intenzívebb felhő- és csapadékképződéshez, 
amennyiben a szükséges vízpára is rendelkezésre áll.

Számos nagyvárosban a kibontakozó iparosodás és a 
velejáró részecske-kibocsátás (potenciális kondenzációs 
magvak) kedvezett a ködképződésnek, hatására megnőtt 
a ködös napok száma. Ebben az időszakban a települé
seken -  különösen, ha nagyobb vízfelület volt a közelé
ben -  gyakoribb és tartósabb volt a ködképződés, mint 
a környezetükben. A fejlettebb országokban a korsze
rűbb fűtési módszereknek, termelési technológiáknak és 
tisztítóberendezéseknek köszönhetően, ajavuló levegő- 
tisztasági feltételek csökkentették a ködös periódusok 
gyakoriságát (1. táblázat). Ehhez valószínűleg az is 
hozzájárul, hogy a városok növekedésével erősödő 
hősziget miatt a levegő relatív nedvessége alacsonyabb, 
ami csökkenti a kondenzáció mértékét, ezért a ködök 
ritkábban és későbben kezdenek kialakulni. A városok
ban sokszor ún. száraz köd is megfigyelhető, amely a 
levegőben lévő szilárd szennyezőanyagokból áll össze 
és hatására a látástávolság nagymértékben lecsökken.

1. táblázat. A ködös napok átlagos száma különböző 
időszakokban (Tokió, Japán)

1886-1900 14,2
1936-1940 52,4
1971-1975 12,0

2. táblázat. Példák a város és környezete közötti éves 
csapadékösszegek különbségeire (Landsberg, 1981)

évek száma város külterület (%)
Moszkva 17 605 539 + 11
Urbana 30 948 873 +9
München 30 906 843 +8
Chicago 12 871 812 +7
St. Louis 22 876 833 +5
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10. ábra. Az éves csapadékátlag (mm) izovonalai (Urbana, 
Illinois, a pontozott vonal a város határa) (Landsberg, 1981)

A fentebb említett okok miatt az urbanizált területek 
— ha korlátozott hatótávolsággal is -  kimutatható csapa
déknövekedést mutatnak (2. táblázat). Ez a növekedés 
nem közvetlenül a városközpont felett, hanem -  az ural
kodó szélnek megfelelően -  egy kissé eltolódva a lee- 
oldal irányában jelentkezik (10. ábra). Megfigyelhető a 
zivatarok és jégesők számának és intenzitásának a meg
növekedése is, amelynek mértéke szoros kapcsolatba 
hozható a település méretével (11. ábra). Bizonyos 
hőmérsékleti feltételek mellett a hócsapadék aránya 
csökken az esőéhez képest. Arra is van példa, hogy a 
csapadék mennyiségében heti ritmus mutatkozik, még
hozzá hétvégi minimummal.

1.3. A városon belüli zöldterületek szerepe

A városon belüli fásításnak, zöldövezetek kialakításá
nak jelentős szerep juthat a nyári hőterhelések csökken
tésében. A nagyobb zöldterületek mérséklő hatása 
néhány száz m-ig érzékelhető. Ezek a -  gyakran öntö
zött -  párologtató és ezért hűvösebb felszínek különö
sen a dél körüli órákban fejtik ki kedvező hatásukat (12. 
ábra). Az ábra arra is utal, hogy nemcsak a zöldfelület 
nagyságának, hanem a növényzet összetételének is 
jelentős szerepe van a hőmérséklet alakulásában, 
ugyanis a kb. 40%-os beépítettségű fásított lakótelep a 
legterhelőbb időszakban hűvösebbnek bizonyul a fátlan 
városkörnyéki (füves, gyomos) területnél.

11. ábra. A zivatarok növekedésének mértéke a lakosság 
számának függvényében (Landsberg, 1981)

ID Ő  (h)

12. ábra. A fátlan és fásított lakótelepek hőmérsékleti
különbségének (------és— ) napi menete a fátlan külterülethez
(---- ) viszonyítva derült nyári napokon (Szeged, 1973. július)

(Próbáld, 1976)

2. Egyéb

A felszíni és légköri tulajdonságok, valamint az eddig 
említett és további klímaparaméterek módosulásának egy 
nagyon általános összefoglalását nyújtja a 3. táblázat, 
amelynél azonban figyelembe kell venni azt, hogy az 
egyes városok esetében -  az egyedi sajátosságok miatt -  
jelentős eltérések is lehetnek a feltüntetett értékektől.

A városklímának az emberre irányuló hatásai tehát a 
következők: télen főleg a sugárzási, nyáron elsősorban a 
hőmérsékleti viszonyok megváltozása előnytelen, ami
nek megítélése természetesen függ attól is, hogy az adott 
város milyen szélességi körön, milyen klimatikus régió
ban fekszik. Hűvösebb területeken kifejezetten előnyös 
is lehet a hőmérséklet néhány fokos emelkedése. Majd
nem egész évben kedvezőtlen a szélviszonyok alakulása, 
viszont a légnedvességbeli eltérések hatásai viszonylag 
csekélyek. Összességében a meteorológiai paraméterek 
megváltozásai a természetes viszonyokhoz képest -  kü
lönösen milliós nagyvárosok esetében -  több terhelő ha
tást válthatnak ki, ami ronthatja az itt élők komfortérze
tét. Ezek a tények -  önmagukban nézve -  azonban még 
nem tekinthetők egyértelműen egészségkárosító hatású- 
aknak. Mindez azonban a levegőszennyezéssel párosul
va már kimutatható egészségrombolást végez az élő 
szervezetekben. Parkosítással, a szennyező üzemek kite
lepítésével, a fűtési szerkezet átalakításával, a városré
szek rekonstrukciójánál az előzetes éghajlati mérésered
mények figyelembevételével, stb. az említett hátrányos, 
illetve káros hatások nagymértékben csökkenthetők 
vagy megszüntethetők. Már lehet is erre példát találni, 
amit talán legjobban a korábban sok problémát okozó 
londoni szmog megszüntetése illusztrál.
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3. táblázat, (a) Jellemző felszíni és légköri tulajdonságok, valamint 
(b) a városklíma paramétereinek megváltozása egy közepes földrajzi szélességen 

fekvő, kb. 1 millió lakosú nagyvárosban (a közölt értékek külön megjegyzés 
hiányában a nyári időszakra vonatkoznak) (Oké, 1997)

(a) Tulajdonság Változás Jellem ző nagyságrendek

albedó alacsonyabb vidék: 0,12-0,20 külváros: 0,15 város: 0,14
emisszivitás nagyobb? vidék: 0,92-0,98 város: 0,94-0,96
antropogén hő nagyobb vidék: - külváros: 15-50 W m '2 

város: 50-100 W m '2 (télen 250 W m '2-ig)
kondenzációs magvak:
Aitken
felhő

nagyobb
nagyobb

vidék: 102- 103 cm '3 város: 104-106 cm '3 
vidék: 2 -5x l02 cm"3 város: 103- 104 cm"3

(b) Elem Változás Nagyságrendi változás vagy megjegyzés
turbulencia-intenzitás nagyobb 10-50%
szélsebesség csökken

növekszik
5-30% erős áramlásnál (10 m magasságban) 
a hősziget hatására kialakuló gyenge áramlásnál

szélirány eltérül 1-10°
UV-sugárzás sokkal kevesebb 25-90%
napsugárzás kevesebb 1-25%
infravörös bevétel nagyobb 5-40%
látótávolság csökken
párolgás kisebb kb. 50%
konvektiv hőáramlás nagyobb kb. 50%
hőtárolás nagyobb kb. 200%
léghőmérséklet magasabb 1 -3°C több éves átlagokban, de órás átlagban akár 12°C is
légnedvesség alacsonyabb 

sokkal magasabb
nyáron nappal
nyáron éjszaka és télen egész nap

felhőzet több pára 
több felhő

a városban és a város lee-oldalán 
a város lee-oldalán

köd több vagy kevesebb az aeroszoloktól és a környezettől függ
csapadék:
hó
összes
zivatarok

kevesebb
több
több

egy része esővé válik
inkább a város lee-oldalán, mint a városban

Köszönetnyilvánítás: Az áb
rákat és térképeket Sümeghy 
Zoltán (SZTE Éghajlattani és 
Tájföldrajzi Tanszék) készítet
te, akinek ezért a szerző külön 
köszönetét fejezi ki.
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Unger János

^  Folytatás a 6. oldalról

Megjegyezzük, hogy a februári zivatart megelőző este 
Vissy Károly a közszolgálati tv esti híradójának 
időjárásjelentésében elmondta, hogy másnap többfelé 
lesz zápor, néhol még zivatar is kialakulhat. Az előre
jelzők között ezen senki nem lepődött meg, és még én is 
emlékszem, amikor gimnazista koromban március 19- 
ére virradóra 15-20 cm-es hó hullott -  szintén zivatarral 
kísérve. Ilyen intenzitású hóesést azóta is csak ritkán lát
tam. Még a fák is földig hajoltak a hó súlya alatt.

Hallottam egy öreg bácsitól, hogy a korai zivatar 
rossz termést jósol arra az évre. Ezt a megállapítást 
bizonyosan hosszú évek megfigyelésére alapozták, de 
ebből a népi jóslatból az is kiderül, hogy évekkel ezelőtt 
mások is megéltek nem egy hasonló jelenséget. 
Nagyanyám, aki már 18 éve nincs köztünk, sokszor 
mondta el nekem, hogy „volt olyan év fiam, amikor már 
februárban, mezítláb vetettünk, olyan jó idő volt”.

Elgondolkoztató ez is, mert ő a XX. század elején 
volt fiatalasszony, és mikor utánanéztem az adatoknak, 
bizony kiderült, hogy nem hazudott: több kellemes 
középhőmérsékletű tél is volt a század elején (is), per
sze vegyítve a hidegebbekkel.

Ha 3 napig kellemes az idő télen, már jönnek a 
teóriák arról, hogy nincs itt már igazi tél sem, aztán 
mikor sorra fagynak meg embertársaink az utcán, ezek 
a hangok elhallgatnak. Száraz és meleg nyári napokon 
ismét előkerülnek a klímaváltozási teóriák, de az esős, 
hűvös napoknak is az éghajlat megváltozása az oka, 
legalábbis az újságírók szerint. Sokszor hallottam pár 
évvel ezelőtt a „se tél, se nyár” kezdetű mondatokat -  
akkor ez volt a divat. Újabban meg az „elcsúszott az 
Egyenlítő” típusú szövegek kerültek előtérbe, persze 
minden szakmai alapot nélkülözve.

Mindig lesznek, akik egyes ritka jelenségeket 
világvége hangulatban élnek meg, és -  ami szerintem 
nem épp ildomos - ,  ilyen hangulatban terjesztenek a 
közvélemény elé. Ahelyett, hogy világunk szépségeivel 
ismertetnék meg a mással foglalkozó embereket, hogy 
ne egyoldalúan legyenek tájékoztatva, és főleg, ne 
legyenek félretájékoztatva.

Pétervári Tibor 
Szombathely

*
A február 8-i zivatarról beszámolót kaptunk Roszik 
Róbert győri észlelőnktől is, sajnos helyhiány miatt ezt 
most kénytelenek vagyunk kihagyni. (A szerk.)
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A  SZÉLEN ER G IA  H A S Z N O S ÍT Á S Á N A K  T Á R SA D A L M I  
V O N A T K O Z Á SA I M A G Y A R O R S Z Á G O N

Bevezetés

A hazai szélviszonyok következté
ben, a szélenergia hasznosítási 
lehetőségei, különösen közepes és 
nagyobb teljesítményű, a települési 
vagy hálózati, kis feszültségű áram 
termelésére alkalmas berendezések 
telepítése szempontjából megle
hetősen korlátozottak. Ugyanakkor, 
a benne rejlő környezetvédelmi és 
ökonómiai előnyök miatt szükséges 
ezen, elméletileg rendelkezésre ál
ló, szélenergia-potenciál minél na
gyobb hatásfokú kihasználása.

írásunkban a szélerőművek tele
pítésének társadalmi hátterét kíván
juk bemutatni. Kutatásunk során 
kérdőíves felmérést végeztünk, 
melynek célja a lakosság szélener
giával kapcsolatos ismereteinek, 
véleményének, valamint a már mű
ködő berendezések elfogadásának 
felmérése volt.

A vizsgálat célja, körülményei 
és módszerei

A kutatás célja egyrészt a Magyar- 
országon működő nagyobb teljesít
ményű szélerőműveknek a lakos
ság életkörülményeire, mindennapi 
komfortérzetére gyakorolt hatásá
nak vizsgálata volt. Másfelől arra a 
kérdésre is szerettünk volna választ 
kapni, hogy két, gazdaságilag el
maradott, hátrányos helyzetű kis
térség (Cserehát, Tiszazug) eseté
ben mennyire használható fel a 
szélenergia, mint területfejlesztési 
eszköz, illetve, hogy mennyire kí
nál kitörési pontot egy ilyen műsza
ki létesítmény a térség számára.

A téma összetettsége vélemé
nyünk szerint komplex módszerek 
használatát igényli. Módszertanilag 
éppen ezért a sokoldalúság jellemzi 
vizsgálatunkat. A hazai szakiroda- 
lomból a szél energetikai célú fel
használási lehetőségeinek leírását

merítettük. A meglévő, valamint a 
szélerőművek működtetőitől meg
kapott műszaki adatok ismertetése, 
elemzése ugyancsak részét képezi a 
helyzetfeltárást elősegítő módsze
reknek.

A kérdés társadalmi hátterének 
vizsgálata klasszikus szociálgeográ- 
frai vizsgálati módszerek, esetünk
ben az érintettek viszonylag nagy 
száma és a vizsgálat körülményei 
miatt, kérdőívek használatát tették 
szükségessé. (Kulcs község szerves 
részét képezi mintegy 2000 üdü
lőtelek is, amelyek tulajdonosai 
között interjús vizsgálatokat végez
tünk, a lakossági kérdőív kérdései 
alapján. Ez ugyan nem jelent repre
zentatív mintát, de sokszínűbbé 
teszi a vizsgálatot.) A vizsgálat 
alapegységei az egyes háztartások 
voltak, hiszen ezek szintjén jobban 
megragadhatók az anyagi körülmé
nyek, illetve az energiahasználattal 
kapcsolatos szokások, attitűdök.

A kérdőív első része általános 
kérdéseket tartalmazott, melyek se
gítségével a válaszadók társadalom
ban elfoglalt helyzetük alapján rang
sorolhatók (iskolázottság, anyagi 
helyzet, munkahely stb.). A kérdőív 
második fele a megújuló energiafor
rásokra, a szélenergia hasznosítására 
vonatkozó konkrét kérdéseket tartal
mazta, melyekkel azok ismertségét, 
elfogadottságát igyekeztünk meg
vizsgálni.

Hazánkban a felmérés idősza
kában három ilyen berendezés mű
ködött: Kulcs (1 db) és Mosonszol- 
nok (2 db) településeken.

Kulcs község lakossága mintegy 
1800 fő, mely körülbelül 600 ház
tartást jelent, Mosonszolnok lakos
sága pedig 1642 fő, ami valamivel 
több, mint 500 háztartásra bontha
tó. (Minden esetben a háztartások 
5%-ának megfelelő számú kérdőív 
került kitöltésre.) A két településről 
összesen 106 kérdőív készült. A két

vizsgált kistérségben összesen 260 
kérdőív került felvételre összesen 8 
(4+4) településről, melyek között 
kisközségek és kisvárosok egyaránt 
előfordultak.

A mintavétel véletlenszerű volt, 
azonban arra törekedtünk, hogy a 
települések minden részéből kap
junk válaszokat, működő létesítmé
nyek megléte esetén az erőműtől 
nagyobb és kisebb távolságban is. 
Földrajzi elterjedését, térbeli szórá
sát tekintve tehát mintavételünk 
egyenletesnek mondható.

A szélenergia hasznosításának 
társadalmi-gazdasági feltételei

A megújuló energiaforrások alkal
mazása a környezeti adottságokon 
túl függ az adott térség fogyasztói 
struktúrájától, történelmi, gazdasági 
és politikai helyzetétől. így annak 
felhasználását az elméletileg rendel
kezésre álló és a technikailag hasz
nosítható potenciál mellett a szocio
lógiai-gazdasági potenciál befolyá
solja (Marton, 2000) -  utóbbi azt az 
energiát jelenti, melyre a keresleti 
viszonyok között reális a lehetőség. 
Ez elsősorban a hagyományos ener
giaforrásokkal szembeni versenyké
pességük növelésével módosítható, 
ennek során fontos szerephez jutnak 
a kormányzati kezdeményezések- 
programok, melyek különböző jelle
gű kedvezményeket (átvételi kötele
zettség, támogatások, adókedvez
mények, kedvezményes hitelek, 
stb.) biztosítanak a megújuló energi
ák felhasználásához (Bohoczky, 
2001) .

A társadalmi elfogadtatás tekin
tetében a kormányzati szerep meg
mutatkozhat az innováció népsze
rűsítésében, annak elősegítésében
is. Ehhez természetesen szükséges 
magának a kormányzatnak a meg
győzése is: az előnyök és hátrányok 
ismertetésével, mintaprojektek lét
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rehozásával. Ezt követően szüksé
ges rábírni az állami cégeket, hogy 
elsőként alkalmazzák azokat, illet
ve törekedni kell a lakosság és más 
intézményi felhasználók megnyeré
sére is.

A lakosság megújuló energiafor
rásokkal kapcsolatos magatartásá
nál elsőként a gazdasági indíttatású 
viselkedést érdemes figyelembe 
vennünk: e tekintetben meghatáro
zó szempont az energiára fordított 
kiadások mértéke, hiszen egy adott 
személy mindig azt az energiahor
dozót választja, amelyikhez olcsób
ban jut hozzá. Döntésében befolyá
solhatják a technológiáról (annak 
előnyeinek és hátrányainak tudatá
ban) alkotott ismeretei, illetve saját 
szempontjai: mennyire kényelmes, 
megbízható, zavaró hatásoktól men
tes, stb.

Számolnunk kell az emberi hoz
záállással is. Mindenféle újdonság 
felé megnyilvánul egyfajta termé
szetes bizonytalanság, illetve ellen
állás, ami nem feltétlenül az adott 
terméknek szól, hanem az „újnak”. 
Ennek oka, sok esetben, dezinfor- 
mációk, a megfelelő információk 
hiánya (Marton, 2000), ami rávilá
gít a megfelelő információszolgál
tatás fontosságára.

Az individuum szintjén megho
zandó döntésnél figyelembe veszi 
azt is, hogy az adott berendezés mi
lyen zavaró hatást (hang-, fény-, vi
zuális hatások, stb.) fog gyakorolni 
életére és lakókörnyezetére.

A kormányzati támogatás hiánya 
miatt fontos szerep juthat a közös
ségi kezdeményezéseknek. A helyi 
erőforrások összefogása, csoporto
sítása és mozgósítása csak egy 
nagy belső öntudattal rendelkező, 
jól megszervezett közösség számá
ra elérhető. A megújuló energiafor
rások hasznosítása befektetés- és 
erőforrásigényes, ráadásul a beru
házások egy része a közösség tagja
inak beleegyezését is kell, hogy 
élvezze. Egy nem összetartó, rosz- 
szul megszervezett közösség eseté
ben külső beavatkozások könnyen 
megakadályozhatják a beruházás

megvalósulását. Egy helyi erőmű 
létrehozása a közösségnek, az ön- 
kormányzat megnövekedett bevéte
lei révén anyagi jólétet is hozhat, 
csökkentheti a nagy energiaszol
gáltatókkal szembeni függőséget 
(Baros-Patkós, 2002).

Az 1970-es évek végétől, első
sorban a fejlődő országokban, kö
zösségi energiaellátási programok 
sorát indították be (Woods et al, 
1980). A programok kidolgozásá
nál a siker kulcsaként említették, 
hogy a projektet összhangba kell 
hozni a közösség igényeivel, a kö
zösség tagjainak pedig részt kell 
venni a tervezésben és a kivitele
zésben. Mivel fontos a közösség 
többségi támogatásának elnyerése, 
így megfelelő tájékoztatást kell biz
tosítani a program céljairól, előnye
iről, költségeiről. E mellett szükség 
van technikai, anyagi háttérre, az 
esetleges technikai nehézségek le
küzdésére, a helyiek és a külső 
szakemberek közötti, és a helyiek 
közötti kooperáció segítésére. Nem 
hagyható figyelmen kívül az sem, 
hogy a helyi lakosságot anyagilag 
is érdekeltté kell tenni a projekt 
megvalósításában.

A programok elsődleges célja 
nem a termelés növelése, hanem 
elsősorban a közösség tagjainak 
energiaigényének kielégítése, az el
látás biztosítása (ellátás-orientált
ság) volt.

A programokban igen jelentős 
szerep juthat a központi, illetve 
ahol létezik ilyen, a regionális kor
mányzatoknak. Ezek betölthetik a 
kezdeményező szerepét, különböző 
módon (pl. anyagi és technikai esz
közök, képzés) támogathatják a 
programok megvalósítását, illetve a 
management-ben is vezető szerepet 
vállalhatnak. Kiemelendő a regio
nális szint fontossága és ebben a 
Regionális Fejlesztési Ügynöksé
gek szerepe, hiszen ezek, mint a 
létrehozott tervezési-fejlesztési ré
giók végrehajtó szervei koordinál
ják a térségben megvalósuló fej
lesztési programokat, összefogják a 
régiós szereplőket. A jövőben

elérhető európai uniós forrásoknak 
is ezek a szervezetek lesznek a fő 
kezelői.

A szélenergia társadalmi-közös
ségi elfogadtatása szempontjából 
érdemes áttekinteni annak az épített 
és építetlen környezetre, valamint 
emberre gyakorolt hatásait. Gondot 
jelenthet a szélerőművek toronysze
rű formája, tájképformáló szerepe, 
ez azonban elsősorban szélerőmű
parkok telepítésénél kap negatív 
visszhangot. E mellett hibájukként 
róják fel a madárvilágra gyakorolt 
hatásukat, az általuk kibocsátott za
jokat, és újabban azoknak az embe
ri egészségre gyakorolt káros hatá
sait.

A szélenergia társadalmi 
megítélése

A vizsgált településeken és térség
ben megmutatkozik az a tendencia, 
mely szerint az energiára kifizetett 
összeget a megkérdezettek 55, illet
ve 60%-a magasnak, illetve nagyon 
magasnak tartja. Ez egyfelől jelzi 
az olcsóbb energia iránti igényt -  jó  
egyezést mutatva a többségében 
alacsony jövedelmi viszonyokkal, 
másfelől hűen tükrözi azt a tényt, 
hogy a már működő szélerőművek 
által megtermelt, és közvetlen a há
lózatba kerülő villamos energiát az 
áramszolgáltató településekre min
denféle kedvezmény nélkül juttatja 
vissza.

A telepített berendezések lakos
sági elfogadása (/. ábra) mind a 
szélkerekek, mind a szélturbinák 
esetében kedvezőnek tekinthető 
(76,19, illetve 83,81%). Ez lénye
gesen kedvezőbb képet mutat, mint 
azon területeken, ahol ezek még 
nem üzemelnek. A telepített beren
dezések vizuális hatása tehát ked
vező, a velük kapcsolatban felhozott 
zavaró hatások háttérbe szorulnak. 
A megkérdezettek általában csak 
olyan létesítmények ellen emeltek 
kifogást, amelynek működése je
lentősebb zaj- vagy füstkibocsátás
sal jár, illetve kéményei zavarnák a 
jelenlegi tájképet.
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1. ábra. A megújuló energiaforrásokat hasznosító berendezések társadalmi 
elfogadása (%)

A megújuló energiaforrások közül 
a nap-, szél- és vízenergia tűnik a 
legismertebbnek (92,63%, 86,43%, 
84,88% -  2. ábra). A szélenergiával 
kapcsolatos ismeretek elsősorban a 
lényegi ismeretekre szorítkoznak 
(53,77%), jelentős viszont azok 
száma, akik az eljárásról semmi
lyen ismerettel nem rendelkeznek 
(34,91%). A megkérdezettek tisztá
ban vannak ugyanakkor a szélener
gia eredetével, környezeti jelen
tőségével, és felhasználhatóságával 
is. A megfogalmazhatott vélemé
nyek (63,73%) szerint a jövőben a 
szélenergia széles körű hazai elter
jedése várható.

Az információk forrásaként a 
megkérdezettek 41,2%-a a televízi
ót, illetve a rádiót jelölte meg, ezt 
28,8%-kal követi az írott sajtó, 
jelentősen megelőzve az összes 
többi kategóriát (Internet, isme

rősök, munkahely, illetve az iskolát 
is magában foglaló „egyéb” kate
góriát). Ezzel igazolódni látszik az 
a feltevés, hogy jelenleg ezek szá
mítanak az információk főbb terje
dési csatornáinak; ehhez nagyban 
hozzájárul az Internet-hozzáférések 
alacsony száma is.

A szélenergia hasznosításával já
ró potenciális előnyök közül kiraj
zolódnak a környezeti előnyök, a 
helyi energia-előállítás lehetősége, 
illetve az ebből nyerhető energia 
alacsony ára. A válaszok alapján a 
lakosság a technológiát jelenlegi 
állapotba nem tartja fejletlennek, 
sem a szükséges beruházásigényt 
nagynak.

A szélerőművek települési szin
ten jelentkező előnyeinek megítélé
se: Kulcson és Mosonszolnokon a 
megkérdezettek 30,25%-a úgy gon
dolja, hogy az erőműből a telepü

lésnek semmilyen haszna nem szár
mazik (3.a. ábra). A környezeti és 
gazdasági előnyöket mindössze 
32,78-36,97% tartja valósnak. Még 
dominánsabban kirajzolódik az, 
hogy az erőműből az egyéni szinten 
semmilyen előny nem származik 
(80,55%). A „kis számban” jelent
kező előnyök közül is a környezet- 
védelmi került előnybe (11,11%), 
szemben a gazdaságival (8,34%) 
(3.b. ábra).

Érdemes ezeket az eredménye
ket összehasonlítani azon vélemé
nyekkel, melyeket egy újonnan 
megvalósuló üzemmel szemben tá
masztanak. A létesítmény települé
si szinten jelentkező előnyeinek 
megítélése gyakorlatilag mindkét 
vizsgált régióban azonos. Összes
ségében, a lakosság zöme tisztában 
van azzal, hogy a megvalósuló 
üzemből nemcsak környezetvédel
mi, hanem anyagi előnye is szár
mazna a településének (növekedné
nek az adóbevételek, munkahelyek 
teremtődnének). Ez a két csoport 
képviseli a válaszadók összesen 
több, mint 80%-át. (46,2% és 
34,8%) Mindössze 11,61% gondol
ja úgy, hogy egy ilyen beruházás 
nem lenne előnyös {3.a. ábra).

Hasonló kép rajzolódik ki a 
lakossági szinten jelentkező elő
nyöknél is (3.b. ábra), azonban az 
egyéni szinten jelentkező anyagi 
előnyök megítélése némileg ked
vezőtlenebb, mint az előbbi esetben 
(28,8%).

Az eddig eredmények azt mutat
ják, hogy a működő berendezések e 
tekintetben nem váltották be a hoz
zájuk fűzött reményeket.

A működő erőművek zavaró 
fényhatással lényegében nem jár
nak, Kulcson mindössze 1-2 olyan 
véleményt hallottunk, mely szerint 
az erőmű kivilágítása okoz kelle
metlenséget. A megkérdezettek 
90,48%-a nappal, 92,12%-a pedig 
éjszaka szépnek, illetve látványos
nak gondolja azt. Mosonszolnokon 
ez az arány némiképp alacsonyabb 
-  a településtől való nagyobb tá
volság miatt sokak számára kö-

Napenergía 

Szélenergia 

Vízenergia 

Geotermikus energia 

Bioenergia (átlag) 

Egyik sem 

Fotovoltaikus

2. ábra. A megújuló energiaforrások ismertsége a lakosság körében (%)
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3. ábra. A működő és potenciális berendezések kapcsán, települési szinten 
(a) és az egyén szintjén (b) jelentkező előnyök megítélése (%)

Pozitív irányban változott _____ Nem változott______Negatív irányban változott
El Kulcs ■Mosonszolnok

4. ábra. A működő szélerőművek tájképre gyakorolt hatásának megítélése (%)

5. ábra. A működő szélerőművek okozta zajhatások megítélése (%)

zömbös a létesítmény látványa. 
Tájképre gyakorolt hatásuk, me
lyet Campbell et al (2001) kulcs- 
fontosságú tényezőként jelöl meg, 
egyértelműen pozitív (86,88%  
gondolja így -  4. ábra) -  ennek 
mértékét némileg eltérően ítélik 
meg. A szélerőművek zavaró tájké
pi hatása csak csoportos előfor
dulásuk esetén valószínűsíthető, 
sokakban kedvezőtlen esztétikai 
hatást váltva ki (Kadellis et al, 
2001) .

Az erőművek által kibocsátott 
zajról (5. ábra) a megkérdezettek 
94,28%-a úgy nyilatkozott, hogy 
azt nem érzékeli vagy nem zavarja, 
mindössze 5 fő (4,72%) tartja azt 
kifejezetten zavarónak, azok száma 
pedig, akik azt hangosnak tartják, 
gyakorlatilag elenyésző (0,94%). A 
panaszok kizárólag Kulcsról, az 
erőmű tőszomszédságában élőktől 
származnak, lényegében csak a la
kóházukon kívül tapasztalhatók; 
jellegét tekintve főként a lapátok 
„suhogó” hangját nevezték meg. 
Előzetesen sor került a zajhatásokra 
való érzékenység felmérésére: a vá
laszadók 36,79%-a csak a nagyobb 
zajokra érzékeny, 43,39% pedig 
egyáltalán nem érzékeny a zajhatá
sokra, mindössze 11,33% azoknak 
az, akik erős érzékenységet mutat
nak, elsősorban a monoton mély 
zajok iránt. A problémát a zaj vi
szonylag új, szokatlan jellege okoz
za. Annál is inkább igaz ez, mivel 
az ÁNTSZ (2001) mérései megálla
pították, hogy az erőmű által oko
zott zajterhelés határérték alatti, a 
környezet alapzajától nem elkü
löníthető.

A szélerőművek egyéb környeze
ti és emberre gyakorolt hatásait te
kintve pozitív vélemény fogalmazó
dott meg: üzembe állításuk óta a 
környék madárvilágára nem gyako
roltak negatív hatást (92,63%) -  ez 
ENY-Magyarországon az ott élő vé
dett madárfaj (túzok -  Otis tarda) 
miatt fontos kérdés, és a helyi la
kosság esetében sem következett be 
egészségkárosodás (99,06%). Az 
egyetlen, ezzel ellentmondó véle
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mény tünetként a gyakoribb fejfá
jást nevezte meg.

Az elsősorban országos ismert- 
ségűnek tartott (48,11%) szélerőmű
vek telepítését a lakosság 96,19%-a 
helyes döntésnek tartja, újabb beren
dezés telepítését azonban ennél va
lamelyest kevesebben támogatják 
(89,52%). És ugyan az erőművek a 
már korábban említettek szerint 
konkrét gazdasági előnnyel nem jár
nak a település számára, Kulcson or
szágos ismertsége miatt a megkér
dezettek 86,67%-a büszke arra, 
hogy ez a berendezés az ő közsé
gükben található. A felmérés során 
azonban az volt az általános benyo
másunk, hogy mivel a közösség 
semmiféle előnyt nem élvez az 
erőmű üzemeltetéséből, így azt ke
vésbé érzi magáénak.

Az újonnan megvalósítandó, 
megújuló energiát hasznosító be
rendezés megvalósítását ellenzők 
aránya igen alacsonynak (7,05%) 
bizonyult, ami nyitottságot mutat 
az új technológiák irányában. A vá
laszadók többsége (55,19%) első
sorban erkölcsileg támogatja azt, 
anyagi kötelezettségvállalás nélkül. 
A saját munkát felajánlók száma 
22,82%-ot képvisel, azok aránya, 
akik anyagilag is hozzájárulnának 
egy ilyen üzemhez 14,94%. Az 
anyagi hozzájárulás elsősorban a 
lakosság által fizetett adókra korlá
tozódik (41%).

Összefoglalás

A vizsgálat eredményeiből megál
lapítható, hogy az érintett községek 
lakossága alapvetően pozitív fejle
ménynek tartja a szélerőmű telepí
tését. A szélerőműveket ellenzők 
által sokat hangoztatott negatív ha
tások csak nyomokban, vagy még 
annyira sem jelennek meg: ritkán, 
időszakosan zavaró hanghatás je
lentkezik, amit csak a létesítmény 
közvetlen közelében lakók érzékel
nek, de például a természetvédők 
által olyan sokat hangoztatott ma
dárpusztulást a lakosság által egy
általán nem észlelt.

Elmondható, hogy a megkérde
zettek nagy százaléka rendelkezik 
bizonyos fokú ismeretekkel a szél
energia hasznosításáról, ezek azon
ban összességében alacsonynak 
tekinthetők. Esetenként a válasz
adók egészen fantasztikus ötleteket 
is felsoroltak az erőmű működésé
vel kapcsolatosan (pl. villanymotor 
forgatja).

Tanulságos, hogy a válaszadók 
többsége szerint sem településük
nek, sem nekik személy szerint sem
milyen előnyük nem származik az 
erőművek telepítéséből. Ez érthető, 
hiszen a létesítmény, de még a körü
lötte lévő terület sem a település tu
lajdonában van, így anyagi előnyeit 
közvetlenül nem élvezhetik.

Megállapítható, hogy a megújuló 
energiaforrásokat hasznosító léte
sítmények telepítésénél a jövőben 
törekedni kell a társadalmi elfoga
dottság és érdekeltség növelésére. 
A települési önkormányzatok, 
amennyiben az ő tulajdonában álló 
területen építik fel az erőművet, 
közvetlenül is tudnak profitálni a 
berendezésből.

Hazánkban minden nagyobb mé
retű beruházás, építkezés előtt meg 
kell vizsgálni a tervezett létesít
mény lehetséges környezeti hatása
it. Javasolható lenne, hogy a 
jövőben környezeti hatásvizsgálat 
mellett ún. társadalmi hatásvizsgá
latot is végezzenek ezekben az ese
tekben. Ezeken keresztül növelhető 
a létesítmény elfogadottságának 
szintje és a társadalom környezeti 
tudatossága is.

Baros Zoltán, 
Patkós Csaba, Tóth Tamás 

Debreceni Egyetem
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S a rk i fén y  2 0 0 3 .  n o v e m b e r  2 0 -á n
Páratlan szép, ritkán előforduló ter
mészeti jelenséget lehetett megfi
gyelni az országban többfelé, sőt a 
környező országokban is ezen a na
pon. Mint az alábbi leírásból is ki
derül, az amatőr csillagászok már 
felkészültek a sarki fény esetleges 
bekövetkezésére.

A megfigyelt és lefotózott északi 
fényről úgy szereztünk tudomást, 
hogy Huszár József rábagyarmati 
észlelőnk a december elején elkül
dött éghajlati megfigyelési íven

említést tett arról, miszerint Hegy
hátsálon (Körmendtől déli irány
ban) észlelték és felvételeket készí
tettek a jelenségről. Huszár József 
közbenjárására részletes leírást és 
számos felvételt kaptunk Tuboly 
Vince könyvtárostól és Horváth 
Tibortól. Ezt a leírást és az egyik 
páratlanul szép felvételt (utóbbit a 
fedőlapon) -  amiket Miklósi 
Csaba, az OMSZ Éghajlati Osztá
lyának főmunkatársa juttatott el 
szerkesztőbizottságunknak -  a

Légkör olvasói számára is közre
adjuk. Ezért is nagyon fontos, hogy 
észlelőink bárhol az országban ér
tesülnek különleges légköri jelen
ségekről, értesítsék a Szolgálatot 
(így sikerült megszerezni néhány 
éve a szintén páratlan kunszent
mártoni tornádóról készült video
felvételt is).

Az alábbiakban két „helyszíni 
beszámolót” közlünk, valamint egy 
részletes ismertetést a sarki fény fi
zikai hátteréről.

S a rk ifén y  (A uróra) 
m e g f ig y e lé s e  2 0 0 3 .  n o v e m b e r  2 0 -á n

2003. november 20-án este hat óra
kor telefonon értesített Berkó Ernő 
(Ludányhalászi) amatőrcsillagász, 
hogy az északi égbolton — az erős 
napkitörés hatására -  sarkifény je
lenség látható.

Ekkor még Körmenden voltam, 
városi fényekkel körülvéve. Azon
nal az égbolt alá siettem, hogy én is 
azonosítsam a jelenséget. Ott volt. 
Telefonon értesítettem Horváth 
Tibor (Hegyhátsál) és Keszthelyi 
Sándor (Pécs), majd Fritz Zoltán 
(Szombathely) amatőrcsillagász 
barátaimat a jelenségről.

Hazafelé autózva útközben egy 
ködmentes magasabb fekvésű he
lyen megálltam és a kocsiból ki
szállva élénk eszmecserét folytat
tam Fritz Zoltánnal a látott jelen
ségről. 20 óra 10 perckor a sötét 
égbolton kezdett kialakulni gyors 
ütemben egy zöldesszürke felhő, 
folyton nőtt, fényesedett, alakját 
változtatta, benne intenzitáskü
lönbség változások zajlottak le fo
lyamatosan. Ez a felhő a Sarkcsil
lagtól kiindulva át a fejem felett a 
zeniten, egészen a Pegasus északi 
csillagaiig elnyúlt. Közben persze 
az előzőekben leírtak szerint pro
dukálta magát, majd néhány perc 
múlva kialudt.

Hegyhátsálra érve azonnal felke
restem Horváth Tibort, aki már a 
Scutum Csillagvizsgálónál buzgón 
fényképezett. Ezt követően közö
sen folytattuk a megfigyelést és 
fényképezést. Közben rengeteg 
mobiltelefonos hívást lebonyolítot
tunk, közösen örültünk a látott fé
nyeknek az ország más részein ész
lelőkkel, hiszen mindenki ugyanazt 
látta.

Érdekes volt, hogy kelettől nyu
gatig terjedően 8 fok magasságig 
felnyúlva -  mintha egy hatalmas 
nagyvárosé lenne -  fénykupola iz- 
zott, mely a sarkifény felerősödése 
esetén 15 fok magasságig is meg
emelkedett, de alatta ilyenkor egy 
fekete sáv tűnt elő északon és vilá
gossá vált, hogy nem is kupolát lá
tunk, hanem egy széles fénygyűrűt. 
Egyszer csak rájöttem, hogy az idő 
teltével ez a horizont közeli kupola 
lassan, de biztosan tolódik nyugat 
felé és éjfélre már csak az észak- 
nyugati égen látszott belőle egy ki
sebb rész.

20 óra 30 perc környékén több 
percig 5-6 széles, kondenzcsík 
kinézetű sáv látszott, a felső fele 
kissé összeszűkülve, egymással 
párhuzamosan és kb. fél foknyira 
egymás mellett.

Ugyanekkor történt, hogy fent a 
zenitben (!) hirtelen egy kb. -6 mag
nitúdó fényességű, negyed fokos ki
terjedésű pont tűnt fel, melyből 
azonnal hat sugár indult ki észak fe
lé reflektorozva, elektromosan vil- 
lódzva, erősen látszódva. Ez a jelen
ség kb. fél percig látszott mindösz- 
sze, de nagyon látványos volt.

Éppen Tepliczky Istvánnal lel
kendeztünk egymásnak telefonon, 
amikor mindketten észrevettük, 
hogy egy vöröses sugár hirtelen fel
nyúlik keletről egészen a mintegy 
40 fok magasan látszó Fiastyúk 
csillaghalmazig.

22 óra 15 perckor egy fényes vö
rös felhő az északnyugati, majd 
kettő, egymás melletti erősen vilá
gító, kissé szögletes, vörös felhő 
tűnt fel. A felhők vörösen izzottak, 
majd egyszer csak erős, sárgás su
garak jelentek meg bennük, alattuk 
zöldessárgán izzott az égbolt. Ez az 
egyszerre csodálatos és rémisztő je
lenség mintegy 10 percig tündö
költ, mígnem egyszerre csak ki
hunyt.

Ezután még látszott néhány 
gyenge, alig látható vörös felhő, de 
hamarosan el is tűntek.

23 óra után az északi égen, a ho
rizont alól egyszerre csak 5-6 ék
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alakú fénysugár reflektorozott fel 
mintegy 70 fok magasságig, de 
csak kb. 10 másodpercig tartott az 
egész.

Később kezdtek kialakulni ismét 
fényes, zöldesszürke felhők 20-30 
fok horizont feletti magasságok
ban, majd egy-két halványabb is, de 
éjfélre teljesen jelenségmentes lett 
az égbolt.

A jelenség folyamatát nézve a 
következő megállapításra jutottam:

Kezdetben megjelenik a fény
gyűrű, azután sugarak és zöldes
szürke felhők alakulnak ki, majd 
erős, határozott sugarak magasan, 
ezután jönnek a vörös színű felhők, 
bennük sugarakkal. Később gyenge 
vörös foltok alakulnak ki, majd kö
vetkezik ismét egy ezüstös-szürkés 
sugaras jelenség, míg a végére is

mét a zöldesszürke felhők jelennek 
meg és a fénygyűrű eltűnik az 
északnyugati horizont irányában.

Tuboly Vince (Hegyhátsál)

*

Nagyszalontai olvasónk, Kósa- 
Kiss Attila leveléből idézzük az 
alábbi sorokat:
Azon az éjjelen több mint nyolc 
órán át a szokásosnál is jóval látvá
nyosabb sarki fényt láthattak a 
szabadban tartózkodók. Nemcsak 
Magyarország területén, hanem Er
délyben és Ausztriában is szép 
számmal voltak szemtanúi a rend
kívülinek tetsző természeti jelen
ségnek, többek között magam is. 
Az égbolt északi része széles sáv
ban világított zöldes színben, ami

A  S ark i fé n y
Ritka kiváltságosok azok, akiknek 
megadatott már, hogy „élő előadás
ban” sarki fényt lássanak. Ehhez 
ugye vagy hosszabb időt kell eltöl
teni valahol magas földrajzi széles
ségen, vagy pedig sűrűn kell kém
lelni az eget a naptevékenység 
maximuma környékén. Ez utóbbi 
sem egyszerű feladat, mert ez nem 
egy jól definiált időpont, hanem egy 
hosszabb, akár több évet is felölelő 
időszak, amely alatt azonban a mi 
szélességünkön kicsi az esélye sarki 
fény létrejöttének, és nem is nagyon 
lehet előrejelezni a megjelenését. 
Azzal növelhetjük a megfigyelés 
esélyét, ha figyeljük a híradásokat a 
naptevékenység állapotáról. A külö
nösen nagy napkitörésekről általá
ban még a média híreiben is beszá
molnak.

E sorok írójának abban a szeren
csében volt része, hogy 2003 őszén 
életében már másodszor látott sarki 
fényt, és ez a második ráadásul ta
lán a leglátványosabb volt, ami va
laha előfordult hazánkban, bár eb
ben nem lehetünk teljesen biztosak, 
hiszen egyrészt még nincsenek fel
dolgozva a könyvtárakban tartott ré

gi észlelési anyagok, másrészt meg 
ha azokat föl is dolgozza valaki, az 
a kérdés merül föl, hogy mennyire 
megbízhatóak ezek a régi, és elég 
szubjektív leírások, rajzok.

Ez a jelenség az egyik leglátvá
nyosabb példája a Nap-Föld közöt
ti kölcsönhatásoknak, amelynek 
fizikai háttere a csillagászat és a 
meteorológia jellegzetes kapcsoló
dási pontja, hiszen szerepel ebben 
napfizika, részecskefizika, magne- 
tohidrodinamika, és légkörfizika, 
így érdemes kicsit részletesebben 
áttekinteni, mi is okozza valójában 
pontosan ezt a pompás, mozgalmas 
jelenséget. A sarki fény, mint neve 
is mutatja leginkább a Pólusok vi
dékén, a magas szélességeken for
dul elő. Latin neve aurora, és ha az 
északon előfordulóról van szó, ak
kor aurora borealisnak nevezzük 
(latinul: borealis = északi), ha dé
len, akkor aurora australis (australis 
= déli). Bár északi fénynek is szok
tuk hívni, jobb a sarki fény elneve
zés, mivel mindkét Pólus környé
kén előforduló jelenségről van szó.

A sarki fény kiváltója egy alap
vető napfizikai folyamat: a Nap

különösnek hatott, úgy tűnt, mintha 
a Nap abban az irányban készülne 
felkelni. A történtekről nehéz hite- 
las képet adni a jelenség mozgal
mas fény- és színjátéka miatt... 
Hol itt, hol ott bukkantak fel ellipti
kus vagy kör alakú, zöld színű és 
fényes foltok, amik általában egyet
len percig világítottak... Aztán 
időről időre szó szerint kigyulladt 
az égbolt: égővörös, vagy narancs- 
sárga színű széles szalagok jelentek 
meg, olykor kelettől északon át 
nyugatig terjedve, jelentősen elhal
ványítva a ragyogóbb csillagok fé
nyét is... A történtek alapján na
gyon valószínű, hogy ehhez 
mérhetően intenzív sarki fény évti
zedek óta a leglátványosabb lehe
tett, erre utal a szinte egész éjszakai 
láthatósága és óriási terjedelme.

korpuszkuláris sugárzása, vagy más 
néven a napszél, amelynek forrása 
a napkorona, és túlnyomórészt pro
tonok és elektronok alkotják. A 
napkorona a „naplégkör” legkülső 
része, amely folytonosan megy át a 
bolygóközi térbe, és a napszélbe. A 
korona fénye több, különböző ere
detű komponensből áll, ezek a K-, 
az F-, és az E-korona. A K-korona 
színképe folytonos, és ez nem más, 
mint a napkoronában lévő nagy- 
mennyiségű szabad elektronon 
szórt fotoszférafény. A napkoroná
ban uralkodó millió fokos hőmér
sékletek miatt az atomok sokszoro
san ionizált állapotban vannak, 
következésképpen itt nagyon sok a 
szabad elektron. Az F-korona való
jában nem is tartozik a koronához, 
hanem a bolygóközi térben lebegő 
porszemeken visszaverődő fény, 
azaz gyakorlatilag egyszerű tük
röződésről van szó. Az E-korona 
jellemzője a színképében megfi
gyelhető sok fényes emissziós vo
nal. Ezek a sokszorosan ionizált 
atomokra jellemző emissziós vona
lak jelezték először a napfizikusok 
számára a korona igen magas 
hőmérsékletét. Csak példaképpen 
álljon itt néhány itt található ion
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keletkezési hőmérséklete: Ne VII 
(6-szorosan ionizált neon): 600 000 
K, Mg IX (nyolcszorosán ionizált 
magnézium): 1 millió K, Fe XV  
(tizennégyszeresen ionizált vas): 
2,5 millió K.

A napkorona magas hőmérsék
letének a következménye, hogy a 
Nap felszínétől bizonyos távolság
ban az atomok sebessége eléri a szö
kési sebességet, így a korona anyaga 
egyfolytában (közelítőleg radiáli
sán) kifelé párolog. Azaz a napszél 
tulajdonképpen nem más, mint a 
Nap koronájának magas hőmérsék
let következtében fellépő tágulása. 
A Föld közelében a napszél átlagos 
sebessége kb. 400 km s_l, átlagos 
sűrűsége 6 ion cm-3. Mindkét 
mennyiség értéke a naptevékenység
től függően változik.

A bolygóközi mágneses tér for
rása a Nap legkülső rétege, a foto
szféra. Érdekes, spirális szerkezetét 
az határozza meg, hogy erővonalai 
ugyan „le vannak horgonyozva” a 
Nap felszínén, de egyúttal a táguló 
plazmához is kötődnek, tehát a Nap 
forgása és a sugárirányú tágulás 
együttesen alakítja ki. A napszél ki
netikus energiasűrűsége nagyobb, 
mint a bolygóközi mágneses téré, 
amely szintén erősen változik a 
naptevékenység függvényében, az 
anyag együttmozog a mágneses tér
rel. A Napból kiáramló töltött ré
szecskék, amelyek ilyeténmódon a 
bolygóközi mágneses teret hordoz
zák, és a földmágneses tér kölcsön
hatásban vannak. Ez a kölcsönhatás 
alakítja ki azt a térrészt, amit mag- 
netoszférának hívunk. A Föld kör
nyezetében bizonyos helyeken a 
bolygóközi mágneses tér és a föld
mágneses tér ellentétes irányítottsá- 
gú erővonalai össze tudnak kapcso
lódni, és ezekben a térrészekben 
közvetlenül juthatnak részecskék a 
földi atmoszférába. Az egyik ilyen 
fontos hely a Föld Nappal átellenes 
oldalán található, sokszor 10 föld- 
sugárnyira távolságra elnyúló mág
neses uszály vagy csóva, valamint a 
mágneses pólusok körüli térrész, 
amelyről később még szó lesz.

A Nap korpuszkuláris sugárzásá
nak másik komponense a nap
kitörésekből származik. Napkitörés 
esetén nagymennyiségű töltött ré
szecske dobódik ki a Napból azon a 
helyen, ahol a fler történt. Ezeket a 
protonok, He-atommmagok, és 
elektronok mellett kisebb mennyi
ségben alkothatják más atommagok 
is. Egyes nagy napkitörések külö
nösen nagy, relativisztikus energi
ákra képesek gyorsítani a részecs
kéket, amelyek nagy energiájuk kö
vetkeztében át tudnak hatolni a 
földmágneses tér védőpajzsán, és a 
tengerszinten is megfigyelhető koz
mikus sugárzás növekedést hozhat
nak létre.

A protonflerekből kibocsátott 
más nagy energiájú részecskék, 
amelyeknek az energiája már nem 
elég ahhoz, hogy lejussanak az alsó 
légkörbe, le tudnak jutni a mágne
ses erővonalak tölcsére mentén a 
poláris ionoszférába. A beérkező -  
főként -  protonok az ionoszférába 
jutva fokozzák ott az ionizációt, és 
a rövidhullámú rádiósugárzás teljes 
elnyelését okozzák. Ez a jelenség a 
Napon észlelt protonfler után né
hány órával kezdődik, és a maxi
mumot egy-két nap múlva éri el. A 
maximum időszaka alatt a rövid- 
hullámú rádiózás teljesen lehetetlen 
a poláris vidékeken.

A flerekből származó kisebb 
energiájú részecskék a napszélbe 
befogva egy-két nap alatt érik el a 
Föld környezetét. Ezeket a föld
mágneses tér már nem engedi át, 
mindössze a magnetoszférát tudják 
megzavarni. A szoláris részecskék 
hozzák magukkal a mágneses teret, 
amely bekapcsolódik a magne- 
toszféra uszályában (csóvájában) 
lévő nyitott erővonalakba. A csó
va közel párhuzamos erővonalai 
összenyomódnak, átrendeződnek, 
összekötődnek, és beljebb nyomják 
a plazmalepelben lévő plazmát, így 
az azt alkotó részecskék a nyitott és 
zárt erővonalak közti határ környé
kére jutnak, amit -  nem véletlenül -  
sarki fény zónának hívunk. Az 
erősödő mágneses térben a részecs

kék felgyorsulnak. A részecske- 
gyorsítókban tapasztalthoz hasonló 
gyorsítási mechanizmus révén nagy 
energiára szert tett részecskék be 
tudnak jutni a zárt erővonalak tarto
mányába, és ott egy köráramot hoz
nak létre, amely gyengíti a föld
mágneses teret. Ez az oka a föld
mágneses tér nagy napkitörés ese
tén tapasztalt csökkenésének. A 
nagy energiájú részecskék bejutnak 
a felső légkör sűrűbb rétegeibe, és 
az ott található atomokat gerjesztik, 
ezáltal létrehozva a pompás sarki 
fény jelenséget. A fénylés nem más, 
mint a gerjesztett állapotból alapál
lapotba visszaugró elektronok által 
emittált sugárzás. A jelenség válto
zó szerkezete abból adódik, hogy 
az egymás utáni adagokban érkező 
részecskéknek más az energiája, és 
vannak részecskék, amelyek „ma
gukkal viszik” a mágneses teret, és 
vannak, amelyek annak erővonalai 
mentén mozognak.

Aki látott már sarki fényt, vagy 
legalább jól sikerült felvételeket 
sarki fényről, megfigyelhette, hogy 
a különböző zónák más színűek. 
Bizony ez a látvány egy igazi ter
mészetes demonstrációja annak, 
hogy Földünk légkörének szerkeze
te az alsó, teljesen kevert rétegek 
fölött egyre homogénebb, és a fel
sőlégkörben az atomok már a töme
gük szerint helyezkednek el. A lég
kört alkotó gázok sűrűsége egy
mástól függetlenül csökken expo
nenciálisan, és a csökkenés mértéke 
a gáz atomjainak, vagy molekulái
nak tömegétől függ: minél nagyobb 
a tömeg, annál nagyobb a csökke
nés mértéke. Ennek következtében 
a nitrogén dominál a legalsó tarto
mányokban, majd fölötte, durván 
150 km fölött az atomos oxigén, az
tán 6-700 km felett a hélium, és az 
atmoszféra legfelső rétegeit pedig 
szinte kizárólag hidrogén alkotja. 
Ezt az elrendeződést figyelhetjük 
meg a sarki fény esetén: legalul a 
nitrogén zöld fényét, fölötte pedig 
az oxigén vöröses-lilás fényét.

Tóth Zoltán
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A  PARLAGFŰ POLLEN KONCENTRÁCIÓ SZEGEDEN ÉS 
KAPCSOLATA A METEOROLÓGIAI ELEMEKKEL

Magyarország lakosságának kb. 30 %-a 
valamilyen allergiás betegségben szen
ved, ezek 65 %-a pollen-érzékeny, s e 
pollen-érzékenységnek legalább 60 %-a 
a parlagfű pollenjétől ered. A magyar 
Nagy alföld déli része (Szeged) a parlag
fű  pollenjével a leginkább veszélyeztetett 
terület nemcsak a Kárpát-medencében, 
hanem egész Európát tekintve, sőt világ
méretekben is.

A dolgozat célja annak tanulmányo
zása, hogy a meteorológiai elemek ho
gyan befolyásolják a parlagfű pollen 
koncentrációját egy közepes méretű dél
alföldi városban -  Szegeden.

A tanulmány bemutatja a parlagfű 
pollen karakterisztikáit Szegedre, vala
mint egyéb magyarországi és külföldi 
városokra. A parlagfű pollen vizsgált 
paraméterei csekély ingadozásokkal 
növekvő trendet mutatnak. A Makra
próbával körülhatárolja azt az idősza
kot, amikor a legsúlyosabb a napi pol
lenterhelés. A faktoranalízis segítségével 
elemzi egyrészről a parlagfű pollenszá
mok, másrészről a vizsgált 11 meteoro
lógiai változó közötti kapcsolatot. A spe
ciális transzformáció révén megadja a 
pollenkoncentrációt befolyásoló válto
zók sorrendjét.

1. Bevezetés
1.1. Pollen allergia

A pollen-allergia széleskörűen el
terjedt betegség lett a 20. század 
végére. Napjainkban átlagosan 
minden ötödik-hatodik személy 
szenved ebben az immunrendszeri 
betegségben Európa szerte. A szé
nanátha kellemetlen tünetekkel jár, 
s asztmához vezethet. Ismeretes, 
hogy azok az emberek, akik pollen
allergiában szenvednek, nem tud
nak koncentrálni a munkájukra, 
nem érzik jól magukat, s gyakran 
kerülhetnek betegállományba.

Magyarország lakosságának 30 %-a 
szenved valamilyen allergiában. A 
betegek 65 %-a pollen-érzékeny, s e 
pollen-érzékenység legalább 60 %-át 
a parlagfű pollenje okozza. Meg
döbbentő, hogy az allergiában

szenvedő ismert betegek száma 
megduplázódott, az allergiás eredetű 
asztmatikus megbetegedések száma 
pedig négyszeresére nőtt a Dél- 
Alföldön az 1990-es évek végére a 
40 évvel korábbi adatokhoz képest.

A pollen-allergiát okozó legfon
tosabb fajok Európában a követke
zők: fűfélék (Poaceae), nyír (Betu
la), üröm (Artemisia) és Dél-Euró- 
pában az olajfa (Oleaceae). Az 
1980-as évektől egy új faj csatlako
zott hozzájuk, mely rendkívül agresz- 
szíven terjed. Mind több és több 
országban jelenik meg, virágzása 
hosszú ideig (némely esetekben 3 
hónapig is) tart és nagy mennyiségű 
pollent termel. Belélegezve, a széna
nátha jellegzetes tünetei (köhögés, 
tüsszentés, orrfújás, a szem és az orr 
nyálkahártyáinak gyulladásai) igen 
hamar jelentkeznek. Ez a rövid leve
lű vagy közönséges parlagfű (Am
brosia artemisiifolia = Ambrosia 
elatior). Az ambrózia valamikor a 
mitikus görög istenek ízletes étele 
volt, melyet azért fogyasztottak, 
hogy örökké éljenek. Bár a parlagfű 
latin neve, illetve az említett ízletes 
étel ógörög elnevezése ugyanaz, 
mégis két teljesen különböző dolog
ról van szó. Az ambrózia az ógörög 
istenek újszülötteinek a kizárólagos 
tápláléka volt. Hol ételként, hol ital
ként emlegetik az irodalomban. Úgy 
képzelték, hogy az ambrózia vala
milyen -  mézből készült -  kivonat. 
Sebgyógyító erőt is tulajdonítottak 
neki. Az ógörög istenek természete
sen nem fogyasztottak parlagfüvet. 
Másrészről klinikai kutatások iga
zolták, hogy a parlagfű rendkívül 
allergén pollenje a legkiterjedtebb, 
legsúlyosabb és legtartósabb széna
nátha fő okozója.

A Dél-Magyarországon 1990- 
1996 között vizsgált különböző nö
vények pollenszámának évi összegei 
közül a parlagfűé kb. a felét (47,3 %) 
teszi ki az összes többi növény

együttes évi pollentermelésének. Jól
lehet ez az arány számottevő mérték
ben függ meteorológiai tényezőktől 
(1990-ben ez az arány 35,9 %, míg 
1991-ben 66,9 %), a parlagfű a leg
fontosabb aero-allergén növénynek 
tekinthető (Juhász., 1995).

A dolgozat célja, hogy rövid át
tekintést adjunk a parlagfű törté
netéről, pollenjének az egészségre 
gyakorolt hatásáról, majd elemez
zük a parlagfű pollen koncentráció 
és a meteorológiai elemek kapcso
latát Szegeden.

1.2. A parlagfű eredete 
és elterjedése

Ez a kellemetlen gyomnövény va
lószínűleg Észak-Amerika déli ré
gióiból származik. A parlagfű a 
szabad természet és a száraz klíma 
kölcsönhatásában alakult ki. Az 
Ambrosia nemzetség 42 faja közül 
csupán a tengermelléki parlagfű 
(Ambrosia maritima) őshonos Eu
rópában -  nevezetesen a Mediter- 
ráneumban. Legkorábban Dalmáci
ában (Horvátország) telepedett 
meg, ahol endemikus növénynek 
számított Raguza (ma: Dubrovnik, 
Horvátország) homokos tengerpart
jain. Ismert volt továbbá Budva 
(Montenegro) térségében, valamint 
a part menti szigeteken is. A parlag
füvet először 1842-ben írták le. 
Nyugat-Európában Brandenburg
ban (Németország) jelent meg leg
korábban -  1863-ban. Ugyanakkor 
ez idáig már négy amerikai parlag
fű faj telepedett meg Európában. 
Ezek a következők: az ürömlevelű 
parlagfű (Ambrosia artemisiifolia = 
Ambrosia elatior) (másik elnevezé
se: rövid levelű parlagfű), óriás 
parlagfű (Ambrosia trifida), évelő 
parlagfű (Ambrosia psilostachya) 
és az ezüst parlagfű (Ambrosia 
tenuifolia). Európában a rövid leve
lű parlagfű terjedt el leginkább 
(Járai-Komlódi and Juhász 1993).
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A parlagfű elterjedése Európában 
a II. világháború után kezdődött. A 
különböző parlagfű fajok magvai 
vöröshere magvak, valamint gabona 
importjával hajószállítmányok ré
vén kerültek át Amerikából Európá
ba. Ily módon valószínűleg az euró
pai kikötőkből terjedtek tova: pl. 
Rijekából és Horvátországból a Du
nántúl felé, Triesztből és Genovából 
Eszak-Olaszország felé, valamint 
Marseille-ből a Rhone völgye felé.

Napjainkban a parlagfűvel leg
inkább fertőzött három régió Euró
pában: a Rhone völgye, Eszak- 
Olaszország, s az összes közül a 
legfertőzöttebb: a Kárpát-medence 
(Juhász, 1998).

A parlagfű pollenje a délies sze
lekkel érkezik Svájcba Eszak-Olasz- 
országból és a Rhone völgyéből.

Ausztria legkeletibb részének 
levegője is nagymértékben szennye
zett. A parlagfű pollenje feltehetően 
Magyarország felől jut be Burgen
land, illetve Bécs levegőjébe au
gusztus és szeptember folyamán, 
amikor a délkeleti szelek az ural- 
kodóak a térségben. Jäger és 
Litschauer (1998) a Dunántúlról 
származó parlagfű polleneket mu
tattak ki Bécs levegőjében.

Szlovákiában a parlagfű forrásvi
déke a Csallóköz. Először a délnyu
gat-szlovákiai Komámo-ból adtak 
hírt róla 1949-ben. Az itteni parlag
fű magvai részben helyi eredetűek, 
részben pedig a déli szelekkel Ma
gyarország felől érkeznek. Parlagfű 
magvak érkezhettek még Szlovákiá
ba gabonaszállítmányokkal is a volt 
Szovjetunióból (Makovcová et ál., 
1998).

1.3. A parlagfű Magyarországon

Magyarországon a parlagfüvet 
először Orsovánál (az ország déli 
határa közelében, a Duna mentén) 
észlelték a 20. század elején. Ma
gyarországon a parlagfű egyik is
mert elnevezése: „szerb fű”, mely 
egyúttal származási helyére is utal. 
Az ürömlevelű (rövid levelű) parlag
fű akklimatizálódott a leggyorsab
ban, csupán ez a faj él Magyaror

szág szerte. Az 1920-as években a 
rövid levelű parlagfű példányaira 
bukkantak a Dél-Dunántúlon, s a faj 
fokozatosan -  30 éven belül -  az 
egész Dunántúlon elterjedt. Azóta az 
egész országban megtalálható, s a 
leggyakoribb gyomnövénnyé vált. 
Ugyanakkor 1968-ban Simoncsics et 
al. (1968) -  amikor a levegő pollen
összetételét tanulmányozta -  még 
egyetlen parlagfű pollent sem talált 
Szegeden. Az Alföld déli részének 
klimatikus adottságai különösen 
kedveznek a parlagfű fejlődésének. 
Ily módon fenofázisaik (csírázás, 
növekedés, virágzás, magtermelés) 
korábban kezdődnek, s tovább tarta
nak, mint az ország többi részében.

1.4. A parlagfű éghajlati, ökológi
ai, mezőgazdasági és társadalmi 
háttere

1.4.1. Éghajlati háttér

A parlagfű gyors terjedésének szá
mos oka van. Magyarország a 
Köppen-féle klímaosztályozás Cf 
(meleg-mérsékelt éghajlat, egyen
letes évi csapadékeloszlással) vagy 
a Trewartha-féle klímaosztályozás 
D l (kontinentális éghajlat, hosz- 
szabb meleg évszakkal) éghajlati 
régiójába esik. Következésképp, az 
éghajlat itt kedvező a parlagfű 
fejlődése, hosszan tartó virágzása 
és jelentős mennyiségű pollenkibo
csátása szempontjából. Minden 
egyes példány pollentermése né
hány ezer darabtól kezdve elérheti a
60.000 pollenszemet is évente. Pol
lenjének túlélési ideje a talajban 
hosszú (5 évtől több mint 20 évig 
terjedhet).

1.4.2. Ökológiai háttér

Magyarországon a parlagfű virágzá
sának fő időszaka az augusztus, de a 
virágzás július második felétől októ
ber végéig tarthat. Akkor borul vi
rágba, amikor a pollenje már meg
érett. A pollinációs időszak tartama 
és a pollenképződés mértéke jelen
tősen függ a meteorológiai ténye
zőktől, elsősorban a hőmérséklettől, 
a légnedvességtől és a besugárzási

viszonyoktól. A növekvő hőmérsék
let és csökkenő légnedvesség fokoz
za a pollenképződést. Megfigyelték, 
hogy a pollenkibocsátás reggel 8 óra 
körül kezdődik (amikor a hőmérsék
let emelkedni kezd, s vele párhuza
mosan a légnedvesség csökkenés
nek indul), s dél körül fejeződik be. 
A parlagfű napi pollentermelése 
unimodális eloszlást mutat, dél kö
rüli maximummal.

1.4.3. Mezőgazdasági háttér

A parlagfű nem csupán az egyik leg
veszélyesebb aero-allergén növény, 
de egyúttal igen kártékony gyom a 
mezőgazdaság számára. Lévén 
gyomnövény, a parlagfű olyan gya
kori az utak mentén, vasúti töltése
ken, parlagon hagyott területeken, 
mint a művelésbe vont földeken. Tel
jesen kiszoríthatja a lucernát és a 
vörösherét, komoly károkat okozhat 
a burgonyaföldeken, s gyakran meg
jelenik a kukorica- és napraforgó ül
tetvényeken is. Nagy mennyiségben 
tenyészik továbbá tarlón is az Al
földön. Mivel a parlagfű új fajnak 
számít a magyarországi flórában, 
egyetlen természetes versenytársa 
sincsen. A fény fokozza csíraképes
ségét, következésképp a parlagon ha
gyott területeket és a kevert talajokat 
nagyon hamar ellepi. A magyarorszá
gi talajok ideálisak a megtelepedése 
és fejlődése számára. Ily módon a 
parlagfű széleskörűen elterjedt és ho
mogén növénykultúrákat alkot az 
egész országban. Különleges tulaj
donságai miatt kiszoríthat élőhe
lyéről más növényeket, sőt még évelő 
növényeket is és -  versenytárs hiá
nyában -  domináns növénnyé válhat. 
Ezenkívül a parlagfű -  a többi gyom
növényhez képest -  kevésbé érzé
keny a vegyszeres gyomirtó szerek
kel szemben. Az itt említett tulajdon
ságai, valamint a kedvező környezeti 
feltételek hatására a parlagfű az egyik 
leginkább tanulmányozott nem
gazdasági növény Magyarországon.

1.4.4. Társadalmi háttér

A napjainkban zajló társadalmi vál
tozások is elősegítik a parlagfű gyors



24 LÉGKÖR  -  XLIX. évf. 2004. 1. szám

terjedését. Az 1989. évi politikai 
rendszerváltást követően a korábban 
termelőszövetkezetekhez tartozó 
mezőgazdasági területeket ország
szerte fölparcellázták, majd privati
zálták. Az alapvető követelmény to
vábbra is a föld megművelése és a 
gyommentesítés maradt. Azonban az 
új tulajdonosok -  miután birtokon 
belülre kerültek -  nem foglalkoztak 
a szabályozókkal. Felismerve a ve
szélyt, egy országos méretű parlag
fű-ellenes kampány indult az Orszá
gos Környezet-egészségügyi Akció- 
program keretein belül. A 3.600 
magyarországi település közül több 
százban különleges előírásokat ve
zettek be a parlagfű-szennyezettség 
ellen. A programot a Népjóléti Mi
nisztérium is támogatta.

2. Felhasznált adatok
Szegeden a levegő pollenkoncent
rációját egy nagy teljesítményű 
pollencsapdával (Lanzoni VPPS 
2000) mérik 1989 óta. A mintavevő 
a belvárosban működik, a Szegedi 
Tudományegyetem Ady téri épüle
tének tetején, a város szintjétől kb. 
20 m magasságban. A meteorológi
ai adatok a parlagfű pollen minta
vételi helyétől 2 km távolságban -  
egy forgalmas útkereszteződésben 
-  található monitoring állomásról 
származnak, melyet az ATIKÖFE 
(Alsó Tisza Vidéki Környezetvé
delmi Felügyelőség; felügyelő szer
ve: Környezetvédelmi Minisztéri
um) működtet.

Az adatbázis 11 meteorológiai 
elemnek, valamint a parlagfű pol
lenkoncentrációjának (db/m3) öt
éves (1997-2001) napi átlagait tar
talmazza részben a vizsgált július 
15 .-október 15. közötti 93 napos 
időszakra, részben pedig a vizsgált 
ötéves periódus fő pollinációs 
időszakaira (Main Pollination 
Period = MPP) vonatkozóan. Az 
MPP fogalmát Nilsson és Persson 
(1981) vezették be, mely az évi 
összes pollenkoncentráció 90 %-át 
lefedő időszakot veszi figyelembe, 
eltekintve a kezdő 5 %-ot és a vég
ső 5 %-ot tartalmazó időszakoktól.

A figyelem be vett meteorológi
ai elem ek napi paraméterei a 
következők: középhőmérséklet
(Tmearn °C), maximum hőmérséklet 
(Tmax, °c), minimum hőmérséklet 
(Tmin, °C), napi hőmérsékleti ingás 
(AT = Tmax -  Tmin; °C), relatív ned
vesség (RH, %), globális sugárzás 
(I, MJ/m2), szélsebesség (WS, 
m/s), gőznyomás (VP, mb), telített
ségi gőznyomás (E, mm), potenci
ális evapotranszspiráció (PE, mm) 
és a harmatpont (Td, °C).

3. Eredmények
3.1. A parlagfű pollenszámok 
csúcsértékei Európában, az 
Egyesült Államokban és Szegeden
Az 1. táblázat a parlagfű pollenszá
mok maximális napi csúcsértékeit 
tartalmazza (mintegy összehasonlí
tásként, az USA-ból, Pennsylvania 
államból származó adatokat is be
mutatunk).

A legnagyobb napi csúcsértéke
ket a Kárpát-medencében -  Szerbia- 
Montenegró vajdasági területén és 
Magyarországon -  mérték. Újvidék 
(= Növi Sad, Szerbia-Montenegró), 
az Alföld déli része (Szeged) és 
Délnyugat-Magyarország (Pécs) a 
parlagfű pollennel legszennyezet
tebb régiók nemcsak a Kárpát
medencében, hanem egész Európá

ban is. 3247 db m 3 parlagfű pollen
nél (Újvidék) nem mértek nagyobb 
parlagfű koncentrációt sem Európá
ban, sem az Egyesült Államokban a 
súlyos pollenterhelésű napokon. 
Sőt, az Újvidéken, illetve Szegeden 
mért legnagyobb pollen koncentrá
ciók egy nagyságrenddel nagyobbak 
voltak, mint Európa többi városá
ban, illetve az USA-ban a legszeny- 
nyezettebb régiókban mért hasonló 
értékek. A súlyos pollenterhelésű 
napokon még Budapest levegőjében 
is több parlagfű pollen található, 
mint a felsorolt európai és egyesült 
államokbeli városok öszszes parlag
fű pollen mennyisége (Budapest 
mutatja a legalacsonyabb parlagfű 
pollenszámot a felsorolt magyar- 
országi városok között).

A 2. táblázat a parlagfű pollen
számok csúcsértékeit jelzi néhány 
településen súlyos pollenterhelést 
mutató években. Az évi összes pol
lenszámok Újvidéken és Szegeden 
mért csúcsértékei külön-külön a 
többszörösét teszik ki a felsorolt 
legszennyezettebb osztrák, cseh, 
szlovák, svájci és bolgár városok 
együttes értékeinek.

A parlagfű pollennek a fő polli
nációs időszakra (MPP) vonatkozó 
jellem zőit a vizsgált ötéves 
időszakban, illetve az öt évre átla-

1. táblázat.
A parlagfűpollenszámok csúcsértékei a súlyos pollenterhelésű napokon, db/nap

város ország év pollenszám, db/nap

'Újvidék Szerbia-Montenegró 2001 3.247
2Szeged Magyarország 1991 2.003
2Szeged Magyarország 1994 1.899
2Szeged Magyarország 1992 1.658
2Pécs Magyarország 1994 1.394
•'Budapest Magyarország 1996 1.254
'Újvidék Szerbia-Montenegró 1999 723
4Pozsony Szlovákia 1995 391
4Pozsony Szlovákia 1997 267
6Easton USA 2001 213
6Erie USA 2001 174
5Ljubljana Szlovénia 1997 118
6Pittsburgh USA 2001 90
'Predrag Radisic, University of Novi Sad, Serbia
2Juhasz, 1998
3Jarai-Komlodi, 1998
4Makovcova et al., 1998
5Seliger, 1998
6www.dep.state.pa.us/dep/deputate/airwaste/aq/pollen/sites 

(sites for Pennsylvania state, USA)
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2. táblázat.
A parlagfű pollenszámok csúcsértékei a súlyos pollenterhelésű években, db/év

város ország év évi összes 
polienszám, db/év

'Újvidék Szerbia-Montenegró 2001 20.559
2Szeged Magyarország 1994 17.142
"Szeged Magyarország 1991 16.781
3Szeged Magyarország 1992 16.111
2Pécs Magyarország 1994 15.092
2Pécs Magyarország 1993 13.625
'Újvidék Szerbia-Montenegró 1999 11.246
2Szekszárd Magyarország 1994 9.938
2Zalaegerszeg Magyarország 1994 8.478
2Budapest Magyarország 1993 6.753
2Debrecen Magyarország 1993 3.202
4Bécs Ausztria 1992 1.869
6Bmo Csehország 1995 1.685
2Pozsony Szlovákia 1994 1.569
5Lugano Svájc 1994 932
2Szófia Bulgária 1993 179

'Predrag Radisic, University of Novi Sad, Serbia 4Jäger and Litschauer, 1998
"Juhász and Gallowich, 1995 "Peeters, 1998
"Juhász, 1995 6Rybnícek, 1998

golt értékeinek a karakterisztikáit 
a 3a. táblázat tartalmazza. A 
pollinációs időszak első napja (jú
nius 20,-július 13.), csakúgy mint 
az utolsó napja (október 11-29.) 
nagy változékonyságot mutat. A 
pollinációs időszak tartama, a par
lagfű pollen átlagos napi száma, 
valamint összes évi száma -  1998

pos szezonján belül 24-50 napon 
haladja meg az 50 pollenszem/m3 
küszöbértéket -  mely a levegő sú
lyos pollenterhelését jelenti. Az 
adatok alapján a küszöbértéket 
meghaladó napok száma is növek
vő tendenciát mutat.

Ha összehasonlítunk két idősza
kot (1990-1996, éves adatok;

1997-2001, július 15.-október  
15.), az utóbbi értékei kevésbé tűn
nek szélsőségesnek. Ugyanakkor a 
30 pollenszem/m3 fölötti pollenter
helésű napok száma határozottan 
nőtt az utóbbi időszakban.

3.2. A parlagfű pollen egyéb 
paraméterei

Az 1. ábra a napi parlagfű pollen
számokat mutatja a vizsgált ötéves 
(1997-2001) adatsorban. Ezen túl
menően feltüntettük minden egyes 
pollinációs időszak átlagértékeit 
(pontozott vonalak). A görbék az 
ötnapos mozgó átlagokat mutatják. 
A függőleges vonalak a fő polliná
ciós időszakot jelzik. A maximális 
pollenszámok mindegyik évben 
augusztus 15. és szeptember 15. 
között tapasztalhatók. Ebben az 
egyhónapos időszakban a parlagfű 
pollenkibocsátása (az évi összes ki
bocsátás %-ában) a következő: 
1997: 79,3 %, 1998: 77,3 %, 1999: 
86,6 %, 2000: 83,5 %, 2001: 86,9 %.

A 2. ábra a parlagfű pollenszá
mok %-os kumulatív összegeit adja 
meg. A függőleges vonalak a fő 
pollinációs időszakot jelzik. Minél 
meredekebb a görbe (értékkészlet:

kivételével -  kifejezett növekvő 
trendet jelez.

A pollen-érzékeny embereknél a 
klinikai tünetek küszöbértéke 20 
pollenszem a levegő minden egyes 
m3-ében (Jäger, 1998). Egyes 
szerzők szerint a küszöbérték 50 
pollenszem/m3, melynél a szénanát
hában szenvedő betegek 60-80 %-a 
érzékeny a parlagfű pollenjére 
(Juhász, 1995). Ugyanakkor az Álla
mi Népegészségügyi és Tisztiorvosi 
Szolgálatnál (ÁNTSZ) a küszöbér
ték 30 pollenszem/m3. A legalacso
nyabb határérték 10 pollenszem/m3. 
A vizsgált öt év parlagfű pollenszá
mait és a küszöbérték fölötti pollen
szemmel rendelkező napok számát a 
3b. táblázat mutatja.

A vizsgált időszak során mind az 
összes pollenszám, mind a súlyos 
pollenterhelésű napok pollenszáma 
fluktuációk közepette növekszik. A 
napi pollenszám a parlagfű 3 hóna

in. táblázat. A parlagfű pollen jellemzői Szegeden a fő  pollinációs időszakban

3b. táblázat. A parlagfű pollen jellemzői Szegeden

Év Pollenszámok a 
súlyos pollenter
helésű napokon

'azon napok száma, 
amelyeken a pollen

koncentráció

"azon napok száma, 
amelyeken a pollen

koncentráció

"azon napok száma, 
amelyeken a pollen- 

koncentráció
(pollenszem/m3) nagyobb

20 pollenszem/m3-nél
nagyobb

30 pollenszem/m3-nél
nagyobb

50 pollenszem/m3-néI
1997 848 41 37 34
1998 332 37 31 24
1999 571 41 37 32
2000 608 61 57 50
2001 1.125 56 50 43
“átlag 697 47 47 37

bértékek 301-2.003 16-43

'A klinikai tünetek küszöbértéke Jager (1998) szerint 
2A klinikai tünetek küszöbértéke az ÁNTSZ szerint
3A klinikai tünetek küszöbértéke Juhász és Gallowich. (1995) szerint
aa fő pollinációs időszak, 1997-2001 
b 1990-1996, éves adatok
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1. ábra. A parlagfű pollenek száma (db/m3/nap) és ötnapos mozgó átlagaik, 1997-2001.
A pontozott vonalak a vizsgált időszak átlagait jelentik. A függőleges vonalak a fő  pollinációs időszakot mutatják.

0-100 %), annál rövidebb és inten
zívebb a pollinációs időszak.

A Makra-próbát alkalmaztuk a 
július 15.-október 15. közötti 
időszak ötéves (1997-2001) napi 
átlagos pollenszámaira (Makra et 
al., 2002). Az eredmények akkor 
tekinthetők megbízhatónknak, ha a 
pollinációs időszak ezen tartomá
nyából választjuk a részmintát. 
Ugyanis egyrészről a fő pollinációs 
időszak évről évre változik, más
részről a július 15.-október 15. 
közötti időszak az évi összes pol
lenszám csaknem teljes egészét tar
talmazza. Azoknak mindössze egy

csekély töredéke jelenik meg a fő 
pollinációs időszakon kívül (1997: 
0,35 %;1998: 0,05 %; 1999: 0,08 %; 
2000: 0,38 %; 2001: 0,04 %).

A Makra-próba segítségével 
megvizsgáltuk, hogy találhatók-e 
szignifikáns eltérések a július 
15.-október 15. közötti időszak öt
éves napi átlagos pollenszámait tar
talmazó idősor tetszőleges részmin
táinak, illetve a teljes idősornak az 
átlagai között. Azt kaptuk, hogy a 
július 15.-augusztus 14. közötti, il
letve a szeptember 17.-október 10. 
közötti részminták átlagai szignifi
kánsan alacsonyabbak, mint a teljes

minta átlagértéke. Ugyanakkor az 
augusztus 16-szeptember 13. kö
zötti részminta átlaga szignifikánsan 
magasabb, mint a teljes mintaátlag. 
Ez azt jelenti, hogy -  a vizsgált adat
bázis alapján -  az augusztus 
16-szeptember 13. közötti időszak
ban a legsúlyosabb Szeged levegő
jének parlagfű pollen terhelése, kö
vetkezésképp ez a legveszélyesebb 
időszak a szénanátha kialakulására 
(3. ábra). A Makra-próbával kapott 
eredmény szerint a legmagasabb 
pollenkoncentrációjú -  azaz a leg
súlyosabb pollenterhelésű -  idő
szak ugyanaz, mint amit az 1. ábra
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alapján már korábban megállapítot
tunk.

3.3. A parlagfű pollen 
koncentrációk kapcsolata a 
meteorológiai elemekkel

Azon célból, hogy elemezzük a par
lagfű pollen koncentráció és a vizs
gált 11 meteorológiai elem kapcso
latát, a többváltozós statisztikai 
analízist alkalmaztuk. A fent emlí
tett célt a faktoranalízis segítségével 
valósíthatjuk meg (Bartzokas and 
Metaxas, 1995).

A parlagfű pollen koncentráció
val -  mint célmennyiséggel -  egye

dül a szélsebesség mutat szignifikáns 
(és pozitív) kapcsolatot. Jóllehet sor
rendet állítottunk föl a többi változó
ra is, azonban ezek hatása a faktor
súlyaik alapján nem mérhető 
(Fischer und Roppert, 1965\ Jahn 
und Vahle 1968). A szél erősödésé
vel az érett pollenszemek tömegével 
kerülnek a levegőbe, s -  vizsgálata
ink alapján -  egyedül ez a meteoro
lógiai elem módosítja lényegesen a 
pollenkoncentrációt.

4. Összegzés
A parlagfű a Mediterráneum felől 
érkezett Magyarországra -  az

1920-as években írták le itt először. 
Míg az 1960-as évek második felé
ben még egyáltalán nem mutatták 
ki pollenjét Szeged levegőjében, 
addig mára -  három és fél évtized
del később -  Szeged levegője a par
lagfű pollenjével a legszennyezet
tebbé vált Magyarországon. Ma 
Európában Magyarországon és a 
szerb-montenegrói államszövetség 
vajdasági területén található a leg
több parlagfű pollen a levegőben 
nemcsak Európa szerte, hanem vi
lágméretekben is. A parlagfű pol
lenje az összes növény pollenje kö
zül a legagresszívebb. A z általa

2. ábra. A parlagfű pollenszámok kumulatív összegei, %, 1997-2001.
A Nilsson és Persson (1981) nyomán megállapított fő  pollinációs időszakot függőleges vonalakkal határoltuk be.
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3. ábra. Az ötéves napi átlagos parlagfű 
pollenszámokat tartalmazó idősor azon részmintái 

(ún. „törései”), melyek átlaga szignifikánsan eltér a 
teljes mintaátlagtól, Szeged, 1997-2001, július 

15,-október 15.

előidézett szénanátha és egyéb al
lergiás tünetek egyre inkább a nép
betegség méreteit öltik Magyaror
szágon.

A parlagfű pollen paraméterei 
maximális napi pollenkoncentrá- 
ció/év; évi összes pollenszám; első 
észlelési nap; utolsó észlelési nap; 
tartam (nap); átlagos napi szám; a 
klinikai tünetek küszöbértékét 
(20-30-50 pollenszem/m3/nap) meg
haladó napok száma csekély ingado
zásokkal növekvő trendet mutatnak.

Szeged levegőjének parlagfű 
pollen terhelése az augusztus 16.- 
szeptember 13. közötti időszakban 
a legsúlyosabb, következésképp ez 
a legveszélyesebb időszak a széna
nátha kialakulására. A Makra-pró
bával kapott eredmény szerint a 
legmagasabb pollenkoncentrációjú
-  azaz a legsúlyosabb pollenterhe
lésű -  időszak ugyanaz, mint amit 
az 1. ábra alapján már korábban 
megállapítottunk.

A parlagfű pollenszámok kumu
latív összegei (2. ábra) szemlélete
sen jelzik a fő pollinációs időszakot 
(függőleges vonalak; augusztus 10.
-  szeptember 10.), mely a görbe 
legmeredekebb része. Minél mere- 
dekebb a görbe, annál rövidebb és 
intenzívebb a pollinációs időszak.

A faktoranalízis alkalmazásával 
a kiindulási adatkészlet (a napi pol
lenkoncentráció és a figyelembe 
vett 11 meteorológiai változó) di
menzióját azon célból csökkentet

tük, hogy könnyebben 
feltárhassuk a köztük 
lévő  kapcsolatokat. A 
faktoranalízis végrehaj
tása után a Guttmann- 
kritérium szerint 4 fak
tort tartottunk meg. Ez a 
4 megtartott faktor a ki
indulási 12 változó teljes 
varianciájának 90,0 %-át 
megmagyarázza. Az 
egyes faktorokon belül a 
változók közötti kapcso
latok -  szignifikáns fak
torsúlyaik alapján -  fizi
kailag jól értelmezhetők. 
A  speciális transzformá

ció végrehajtását követően arra az 
eredményre jutottunk, hogy a 11 
meteorológiai változó közül egye
dül a szélsebesség módosítja lé
nyegesen a pollenkoncentrációt.
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A 2003 . ÉVI VIHARJELZÉSI SZEZON IDŐJÁRÁSÁRÓL
A 2003-as év nyara 2000 óta sorrendben a negyedik 
száraz és meleg nyár volt. A május 1-től szeptember 30- 
ig tartó időszak átlaghőmérséklete Siófokon 3.1 fokkal 
haladta meg az 1961-90-es évek megfelelő átlagát. Az 
öt hónap csapadékösszege Tihanyban 60%-a, Siófokon 
65 %-a, Keszthely térségében pedig 68 %-a volt csupán 
a fenti időszak átlagának (a nyugati medencére jellemző 
volt a 250 mm, a keleti medencére a 190 mm körüli csa
padékösszeg). Ugyanakkor a Balaton 10 km-es körzeté
ben lévő csapadékmérő állomások közül néhol átlag 
feletti értékeket is mértek, főként júliusban. A Bada
csonyhoz közeli Salföld állomáson júliusban 106.7 mm 
csapadék hullott. A legszárazabb hónapban, Tihanyban 
mindössze 4.4 mm havi csapadékot mértek. A száraz és 
meleg időjárás jelentősen csökkentette a Balaton víz
készletét. A május elsejei 73 cm-ről szeptember végére 
24 cm-re csökkent a vízszint a siófoki vízmércénél. En
nek is betudható, hogy a víz hőmérséklete meghaladta 
az eddig mért legmagasabb értékeket, és havi átlaghő
mérséklete júniusban 25.2, augusztusban 25.6 fok volt.

Szélerősség tekintetében átlagosan szeles volt a sze
zon, nem maradtak el az erős hidegfrontok és a heves 
zivatarok. Három erős vihar is érte a Balatont, amikor a 
szélsebesség 100 km/ó közelében alakult.

Májusban már beköszöntött a nyár. A hónap átlag- 
hőmérséklete a júniusban megszokottnak felelt meg. A 
hosszú és hideg tél miatt május elsején a Balaton vize 
még csak 14 fokos volt, de a meleg napok következté
ben gyorsan emelkedett, és összességében májusban 2 
fokkal meghaladta az 1981-2000-es évek átlagát. A hó
nap legmelegebb napja hatodika lett, amikor Fonyódon 
31.9 fokot regisztrált az automata mérőállomás. Két, 
erősebb lehűlést okozó hidegfront 13-án és 20-án érke
zett. Ennek következtében a hónap leghidegebb napja 
21-e lett, amikor Keszthelyen csak 15.4 fokos maximu
mot mértek. A viharos széllel járó lehűlés csak néhány 
napig tartott, utána mindkét esetben gyors melegedés 
következett. A hónap csapadékban szegény volt. Több
felé a sokéves átlag 50-60 %-a hullott csak. Siófokon a 
44 mm-es havi csapadékösszegből 30 mm egyetlen na
pon, 28-án esett. A hónapban itt 13 csapadékos, és 7 zi
vataros nap adódott, de legtöbbször csak nyomnyi 
mennyiség, vagy néhány tized mm hullott. A zivatarok 
a hónap utolsó dekádjában voltak különösen aktívak, 
nagyobb csapadékot 20-án 26-án és 28-án hoztak, eze
ken a napokon helyenként jégeső is esett.

26-án a Skandináv félszigettől a Földközi tengerig 
hosszan elnyúló frontrendszer előoldalán a meleg ned
ves levegőben sokfelé és több alkalommal alakultak ki 
zivatarok. A lassan mozgó konvektív rendszerekből a 
Balatontól nyugatra (Zalacsány, Kehidakustány) 40, il

letve 50 mm-t is meghaladó napi csapadék hullott, sőt a 
Balatontól távolabb eső Lentiben 110 mm-t mértek. 
(Erről a frontrendszerről a cikk végén további részletek 
találhatók -  a szerk.).

28-ára a frontrendszer Eszakkelet-Európába helyező
dött. Mögötte Nyugat- Északnyugat Európa fölött anti
ciklon alakult ki, hazánk ennek peremére került. A szél 
iránya északi, a magasban északkeleti, keleti volt. A 
labilis levegőben délután a Duna mentén egy zivatar 
vonal kezdett kifejlődni, mely lassan elérte a Balatont 
(1. ábra), benne a radarok 50-55 dBz maximális inten
zitást mértek. A maximális szélerősséget a balatonmá- 
riai automata regisztrálta: 101 km/ó-t.

l.a  ábra. Kompozit radarkép 2003. máj. 28. 15.-15UTC. 
Zivatarvonal a Balatontól keletre.

l.b  ábra. Kompozit radarkép 2003. máj. 28.
A konvektiv rendszer helyzete a Balaton térségében 17:00 

UTC-kor a balatonmáriai szélmaximum idején.
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Június rendszerint az év legcsapadékosabb hónapja. 
2003-ban a Medárd időszak csapadékának elmaradásá
val az egyik legszárazabb hónap lett. A két szélsőség a 
Balaton menti csapadékmérő állomások közül: Cser- 
szegtomaj, ahol a lehullott 37.8 mm a maximumok kö
zé tartozik, a másik Tihany, ahol mindössze 4.4 mm-t 
mértek. A tó 10 km-es körzetében 10-20 mm körüli csa
padékösszeg volt a jellemző érték. Siófokon például 10 
napon is észleltek csapadékot, de mennyisége az 1 
mm-t csak 3 napon érte el (2. ábra). A szárazsággal

Néhány helyen az átlagosnál több csapadék hullott. 
Balatonlellén 99, Salföldön (Badacsony közelében) 
106,7 mm-t mértek. Változatos, változékony idő volt. A 
csapadékos napok száma Siófokon elérte a 14-et. Gya
koriak voltak a záporok, zivatarok. A zivataros napok 
száma 6, 7 körül alakult a tó mentén. Balatonlellén 
23-án 41.1 mm csapadékot mértek, amikor több alka
lommal volt konvektiv csapadék. Július a havi átlagok 
alapján a legszelesebb hónap lett. A hónapban 16 napon 
regisztráltak viharos erősségű szelet (3. ábra) a Bala-
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2. ábra. >1 mm csapadékú napok száma a 2003-as szezonban.
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3. ábra. Szeles napok megoszlása a Balatonnál 2003-ban.
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együtt igen meleg idő is járt. Júniusban Siófokon 13 na
pon, Fonyódon 14 napon emelkedett 30 fok fölé a 
hőmérséklet, ebből 10 egymást követő nap volt. Az ab
szolút maximum 13-án Fonyódon állt be 35.8 fokkal. A 
Balaton vize ebben az időszakban volt a legmelegebb, 
11-én Siófoknál elérte a 30.8 fokot. A levegő  
átlaghőmérséklete a hónapban több mint 4 fokkal meg
haladta a 30 éves átlagot. Erősebb lehűlést hozó hideg
front ebben a hónapban nem érkezett. A frontok észak
ról többször csak érintették az országot, a hideg levegő 
túlnyomó része a Kárpátokon kívül maradt. A ciklonok 
pályája inkább ÉNY, É és ÉK Európában húzódott. Ma
gyarország többször tartozott anticiklon pereméhez. 
Gyakoriak voltak a gyenge gradiensű, izobárikus mo
csár időjárási helyzetek. A száraz levegőben a labilis 
légrétegződés mellett gyakran csak egy-egy zivatar tu
dott kialakulni a gomolyfelhőkből, s a kifutószél 
erőssége is többször csak az erős fokozatot érte el. A  
Balatonnál állomásonként átlag 3 zivataros nap fordult 
elő. A hónap az átlagosnál kevésbé volt szeles. A Bala- 
ton-parti szélmérő automaták 6 napon regisztráltak vi
haros erősséget. A havi szélmaximumot Fonyódnál 
mérték (73 km/ó), egy hidegfront átvonulás alkalmával.

A nyári hónapok közül a július közelítette meg 
legjobban a sokéves átlagot. A havi középhőmérséklet 
csak kevesebb mint két fokkal volt az átlag fölött. A  
havi csapadékösszeg is az átlag közelében alakult, 
Tihanyban 90, Siófokon 92%-ot ért el, míg Keszthelyen 
csak 81 %-ot.

ton-parti szélmérő automaták legalább egyikén. Jellem
ző volt különösen a hónap első felére a hosszan tartó 
szeles posztfrontális időszak, a keleti Kárpátok feletti 
ciklon aktivitással. A hónap utolsó dekádjában emellett 
az izobárszegény időjárási helyzet fordult elő, kedvező 
labilitási viszonyokkal a zivatarok kialakulásához. A 
legnagyobb vihart július 17-én egy ÉNY felől érkező 
zivataros hidegfront átvonulása keltette, amikor a szél 
sokfelé viharossá fokozódott, s Balatonöszödnél a 
csúcsértéke elérte a 99 km/ó-t. A radarmérések a Bala
ton közvetlen közelében nem jeleztek magas reflektivi- 
tás értékeket. A maximum kisebb gócókban 45-50 dBz 
volt. A Balaton vonalát elhagyva a zivatarok még 
erősödtek A tó térségében helyenként 20 mm-t megha
ladó csapadék is hullott. A front mintegy 8 fokos lehű
lést hozott, de 20-án már ismét 30 fok fölé emelkedett a 
hőmérséklet. A hónap legmelegebb napja 22-e lett, ek
kor a hőmérséklet Fonyódon elérte a 35.2 fokot. A júli
usi legalacsonyabb maximumot egy héttel később, 30-án 
mérték 20.7 fokkal, szintén Fonyódnál.

Augusztus a legmelegebb nyári hónap lett. A siófoki 
24.9 °C-os havi középhőmérséklet ötven év óta 1992 
után a második legforróbb augusztus. A hónapban Sió
fokon és Fonyódon 20 napon volt 30 °C felett a hő
mérséklet. A nyár legmelegebb napjai országosan is 13-a 
és 14-e lettek. A keszthelyi abszolút maximum „csak”
37.0 °C fok volt, míg országosan 38, 39 fok körüli érté
keket is mértek. Ez a forróság csak két napig tartott, nem 
úgy Nyugat-Európában, ahol legalább egy hétig fennállt.
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Az augusztus első dekádjában jellemző tengerszinti 
légnyomás mező és napi hőmérsékleti maximumok el
oszlását láthatjuk a 4.a ábrán, a 850 hPa-os izoterma és 
izohipsza mező eloszlását pedig a 4.b ábrán -  egy 
konkrét nap adataival. Jellemző volt az Atlanti-óceán, 
illetve Kelet-Európa feletti sekély-ciklon aktivitás. A hi
degfrontok nyugatról nem jutottak be a kontinensre. A 
magasban egy stabil meleg nyelv húzódott, 20-24 fok 
körüli jellemző hőmérséklettel a 850 hPa-os magassági 
szinten. Egyes napokon a 19 fokos izoterma Svédorszá-

4. a ábra. 2003. aug. 7. 12 UTC, nyomásmező és a mért napi 
maximum hőmérsékletek Európában

4.b ábra. 2003. aug. 7. 12 UTC. az izohipszák 
és a hőmérsékleti mező a 850 hPa-on Európában

got is megközelítette. Egyidejűleg Kelet-Európa felett 
egy hideg teknő állandósult. Magyarország időjárása e 
két terület között ingadozott. Észak felől néha kissé hű
vösebb léghullámok érkeztek (mint 6-án is), amelyek 
enyhítették a meleget. A kánikula Közép-Európában 
13-án, 14-én tetőzött, amikor Budapesten a rádiószonda 
00 UTC-kor 23 fokot mért a 850 hPa-os szinten. Ekkor

ra már egy erősebb hidegfront hatására Nyugat- Észak- 
nyugat-Európából kezdett visszaszorulni a meleg és ke
letebbre helyeződött. Magyarországon is labilissá vált a 
levegő, és újra megjelentek a zivatarok. A másodikától 
tartó száraz időszak után konvektiv rendszerek fejlődtek 
ki. 14-én egy ilyen rendszer átvonulása okozta a legna
gyobb vihart a szezonban. Fonyódnál az automata 105 
km/ó szélsebességet mért. A rendszerből a Balatonnál 
5-10 mm-nyi csapadék hullott, mely azonban nem mér
sékelte a szárazságot. A hidegfront ezt követően éjszaka 
érkezett meg. A lehűlés nem volt tartós, 17-étől már is
mét 30 fok fölé melegedett a levegő.

A hónap második felében 3 gyengébb hidegfront is 
érkezett, de a jelentősebb lehűlés egészen 30-áig vára
tott magára. 29-én Siófokon még 34,5 fokot mértek. 
Először augusztus 31-én fordult elő 25 fok alatti maxi
mum hőmérséklet a Balatonnál, igaz akkor már egyből 
20 fok körülire esett vissza. Az átlagosnál kevésbé volt 
szeles ez a hónap. A szélerősödések mintegy fele a ziva
tarokhoz kötődött. A hónap végére a csapadékösszeg 
általában elérte a sokéves átlag 80-90%-át (de pl. Tapol
cán jelentősen meghaladta az elsejei konvektiv csapa
dék miatt). A szárazságot Balaton-szerte csak az utolsó 
három nap csapadéka enyhítette, amikor az augusztus 
havi csapadék túlnyomó része, 60-70, helyenként 
80%-a is leesett.

Külön említésre érdemes a 29-ei nap időjárása, ami
kor egy tornádót is hordozó szupercella vonult át a Du
nántúl északnyugati részén. Aznap többfelé alakultak ki 
záporok, zivatarok az országban. Magyarország egy 
gyorsan mozgó aktív ciklon előoldalához tartozott, 
melynek centruma 00 órakor Franciaország és a Bene
lux államok felett volt. Az 500 hPa-os magassági szin
ten a déli órákban hazánk északnyugati része felett a 
szélsebesség elérte a 25-30 m/s-ot délnyugati irányból. 
Délután az Alpok keleti lejtőin konvergencia vonal 
mentén zivatarfelhők alakultak ki, melyek közül a tor
nádót hordozó is kifejlődött. Kialakulása Észak-Olasz- 
országra tehető, s Graz környékén már a tornádó pusz
tításáról adtak hírt. A szupercella 17 óra körül érte el a 
Dunántúlt, mely a radarmérések szerint akkorra kissé 
gyengült. Kapuvár és Sárvár között haladt el Komárom 
irányába, amely radar- és műholdfelvételeken is követ
hető (5. ábra). A szemtanúk tornádótok:sért is láttak, 
amely azonban nem ért le a talajra. Áldozó István 
(Himod) értesülése szerint Győr környékén a hatalmas 
vihar fákat csavart ki. Másutt a jégverés okozott nagy 
károkat. A radarmérések Ausztriában nagyobb, Győrtől 
délre kisebb, 1-2 pixelnyi területen adtak 60-62 dBz in
tenzitású jelet. Az adott területen mérő állomások 
jégesőt és 15-29 mm közötti csapadékot is jelentettek, 
mely azonban nem csak egyetlen cella csapadéka volt. 
A szupercella az automata meteorológiai állomásokat 
nem érintette. Pápa, Kapuvár, Győr 20 m/s alatti szél
maximumot adott.
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5. a ábra. Kompozit radarkép (2003. aug. 29. 15:45 UTC) 
szupercellával és az echo áthelyeződáse + - 1 óra alatt.

5.b ábra. NOAA műholdfelvétel: 2003.aug. 29. 15:32 UTC. 
Szupercella Vas megye felett.

Szeptemberben a hőmérsékleti viszonyok már az év
szaknak megfelelően alakultak. Augusztus végére véget 
ért a kánikula, akkor a hőmérséklet 2 nap alatt mintegy 
13 fokot esett vissza. A hidegfront Európa nagyobb ré

szének időjárására is hatással volt. Hideg levegő árasz
totta el egész Dél-Európát, és egyre jobban kiszorította 
a meleget Kelet-Európából is. A magyarországi hőmér
sékleti viszonyokat is jól tükrözi a siófoki mérés, mely 
szerint augusztus 3. dekádjának átlaghőmérséklete 25.8 
fok volt, míg szeptember első dekádjában ez az érték 
már csak 17.6 fokot ért el. Tovább tartott az alapvetően 
száraz idő, csak egy-két kiugróan nagy csapadékú nap 
volt. Szeptember 10-én egy mediterrán ciklon hatására 
egész nap esett. Balaton-szerte jelentős, 20, 30 mm-t is 
meghaladó eső hullott. Ez a mennyiség legtöbb helyen 
elérte, vagy meghaladta a havi csapadékösszeg felét. 
Siófokon a 8 csapadékos napból csak 3 napon hullott 1 
mm-t meghaladó csapadék. Összességében nyugaton 
esett több csapadék. A csapadék formája már eső, zápor 
volt. Zivatar csak egy esetben fordult elő. A havi csapa
dékösszeg Keszthelynél a 30 éves átlag körül alakult, 
Siófokon és Fonyódon pedig kb. 70%-ot ért el.

Átlagosan szeles volt a hónap. A szeles időszakok 
túlnyomórészt a frontátvonulásokhoz, és a posztfron
tális időszakokhoz kapcsolódtak. Szeptemberben 5 na
pon fordult elő viharos erősségű szél a Balatonnál. A 
maximumot, 71 km/ó-t Őszödön 11-én és Füreden 24- 
én mérték. Ez utóbbi szélerősödés egy erős hidegfront
hoz köthető, mely a hónap közepétől lassan melegedő 
időszakot zárt le. A havi hőmérsékleti maximumot is ezt 
megelőzően, 22-én mérték. Ekkor Fonyódon és Keszt
helyen egyaránt 28,9 fokig emelkedett a hőmérséklet.

Befejezésül annak a reményünknek adunk hangot, 
hogy a jövőben kedvezőbben alakul az időjárás a Bala
ton vízállása szempontjából. Zsikla Á óta

Pőcze Tibor jánosházi lelkes amatőr meteorológus adat
gyűjtése ill. megfigyelése szerint e napon 15 óra körül a zi
vataros zóna a Brno-Győr-Pápa-Sármellék-Iklódbördőce 
vonalban helyezkedett el. Ekkor a Pápától nyugatra fekvő 
Vönöck településhez egy nagyobb zivatartömb közeledett, 
melyben 50 dBz fölötti értékeket is mért a radar. Itt készí
tett több tucat fényképfelvételt Takács Zoltán a láthatóan 
forgó mozgást végző zivatarfelhőről. E felvételek közül 
közlünk néhányat a borító belső oldalán. (A szerk.)

KISLEXIKON
[Cikkeinkben csillag je lzi azokat a kifejezéseket, amelyek a 

kislexikonban szerepelnek]

SAFIR rendszer
(„A 2003. évi termik előrejelzések...”)
A Francia-Guyana-i rakétaindító bázisnak a villámcsa
pás elleni riasztás céljaira kifejlesztett villámfigyelő és 
előrejelző rendszere. A SAFIR rendszer (System  
d’Alerte Foudre pár Interferometrie Radioelectrique) 
mind a felhő-föld villámokat, mindpedig a felhő-felhő 
kisüléseket képes detektálni, egymástól megkülön

böztetve azokat. Működése a kibocsátott és a vevő
egységhez visszaérkezett elektromágneses hullámok 
fáziseltolódásán (interferometriai elven) alapszik.

dBZ
(„A 2003. évi termik előrejelzések...”)
A radar jelerősségi mérőszámaként nálunk a gyakorlat
ban a korábbi IgZ helyett a dBZ használatos, amely az 
egységnyi Z-re vonatkoztatott jelerősség mérőszáma 
lOlgZ képzéssel; ahol Z a reflektivítási tényező (azaz a 
térfogategységben lévő részecske-átmérők hatodik 
hatványának összege).

Összeállította: Schirokné Kriston Ilona
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A 2003 . ÉVI TERMIK ELŐREJELZÉSEK METEOROLÓGIAI 
ELEMEINEK VERIFIKÁLÁSA, VISSZATEKINTŐ 1996-2003-R A
2003-ban az elmúlt évekhez hasonlóan szintén elkészí
tettük a termik előrejelzések értékelését. Az előre
jelzések az ország öt nagyobb tájegységére vonatkoz
nak, ezért az ezeken a területeken elhelyezkedő 
észlelővel ellátott SYNOP állomások adatait (átlagokat, 
szélsőértékeket) használtuk fel a verifikáció során. A Cb 
felhőzet és csapadék előrejelzések kiértékelésénél a ra
dar állomások adataira, illetve a SAFIR* villám lokali
zációs rendszer méréseire is támaszkodtunk.

Egy-egy tájegység verifikálásánál az adott területen 
lévő 5-7 állomás adatát használtuk fel, némelyiket több 
körzetnél is számításba vettük. (Pl. Paks adatait mind 
Budapest, mind a Dél-Dunántúl, mind a Dél-Alföld tér
ségénél is.) A látástávolság és a maximum hőmérséklet 
verifikálásánál nem vettük figyelembe Kékestető, illet
ve Siófok adatait, mivel ezek a magasság, illetve a Ba
laton miatt nem jellemzőek az adott térség időjárására.

A csapadék előrejelzések értékelésénél a vitorlázó 
repülők számára legveszélyesebb csapadékot vettük 
figyelembe az adott területen. Ezek veszélyességi 
sorrendje a következő volt: Zivatar jéggel vagy hóval, 
zivatar esővel, hózápor, ónos eső, havaseső zápor, hava
zás, havaseső, záporeső, eső. A konvektív csapadékok a 
turbulencia és az erős leáramlás miatt veszélyesek, míg 
a hó, jég, ónos eső a jegesedés miatt előzte meg az esőt. 
A felsorolt csapadékok közül havazás, havaseső, és 
ónos eső nem fordult elő. A radar adatoknál azokat az 
objektumokat tekintettük zivatarnak, amelyeknek a jel
erőssége meghaladta a 45 dBz-t* és gócos szerkezetűek 
voltak, míg jégesőnek azokat tekintettük, amelyek jel
erőssége 53 dBz felett volt. Természetesen azokban az 
esetekben, amikor a jelerősség az előbbieknél kisebb 
volt, de SYNOP állomás vagy az Interneten elérhető 
források zivatart, vagy jégesőt jelentettek, akkor azokat 
az információkat vettük figyelembe.

A látástávolság, a maximumhőmérséklet, valamint a 
Cu átlagos mennyiségének verifikálásánál az adott terü
leten lévő állomások átlagát vettük figyelembe. A Cu 
minimális és maximális mennyiségénél az adott terüle
ten lévő állomások szélsőértékeit használtuk. A csapa
dék és Cb felhőzet verifikálásánál a 09-17 UTC közötti, 
a maximum idején mért Cu mennyiségéhez (maximuma, 
minimuma, átlaga) a 10-16 UTC között mért adatokat, 
míg a 12 UTC-s látástávolság kiértékelésénél a 12 
UTC-s adatokat használtuk fel. Sajnos az észlelővel ellá
tott állomások száma 2003-ban tovább csökkent, hiszen 
már egyáltalán nem észlelt Nyíregyháza, valamint 
Békéscsaba és Szombathely nem minden órában, hanem 
csak meghatározott időpontokban végzett látva észlelést. 
Ezek a hiányok elsősorban a Cb felhőzet, a Cu felhőzet 
és a látástávolság verifikációját nehezítették meg.

2003. április 1-e és szeptember 30-a között összesen 
183 előrejelzést készítettünk.

A Cb felhőzet és a csapadék verifikálását mind a 183 
napra és minden körzetre elvégeztük, a látástávolság és 
a maximum hőmérséklet verifikálását szintén minden 
körzetre, de csak azokra a napokra, amikor legalább egy 
körzetben előrejeleztünk termiket, összesen 150 eset
ben, míg a Cu mennyiséget csak akkor verifikáltuk, ha 
az adott területre termiket jeleztünk előre. Ezen napok 
száma ENy-Magyarországon 139, Budapest környékén 
147, ÉK-Magyarországon 143, a Dél-Dunántúlon 138, 
míg a Dél-Alföldön 141 volt.

A csapadék előrejelzéseinkről elmondható, hogy az 
esetek 83,6-89,1%-ában (tavaly 84,5-89,8%-ában) volt 
jó, 10,9-16,4%-ában (tavaly 10,2-15,5%-ában) volt 
rossz a csapadék egzisztencia előrejelzése, de ebből 
csak 3,7-9,3% (tavaly 4,3-9,0%) volt az olyan eset, 
amikor nem jeleztünk előre csapadékot és mégis lett. Ez 
utóbbi eseteknek 49-78%-ában viszont az ország más 
részére előrejeleztünk csapadékot. A csapadék előre
jelzéseink beválása a tavalyinál kissé jobb volt.

Zivatar előrejelzéseink a 2003. évinél jobbak lettek: 
az esetek 80,9-88,5%-ában (előzőleg 74,9-86,6%) pon
tosnak bizonyultak. Egyetlen esetben sem fordult elő, 
hogy a vitorlázó repülésre veszélyes, nagytérségű ziva
tart nem jeleztünk előre. A zivatarok egy részéről csak a 
radar, illetve a SAFIR villám lokalizáló rendszer adatai 
alapján szereztünk tudomást. A jobb előrejelzések való
színűleg nem nekünk, hanem a száraz időjárásnak 
köszönhetőek.

A zivatarfelhő előrejelzések 72,7-85,3%-ban (tavaly 
73,8-82,8% -ban) pontosnak bizonyultak míg 7,1- 
14,8%-ban (tavaly 7,5-15,0%-ban) fordult elő az, hogy 
nem jeleztünk előre zivatarfelhőt, viszont állomás, 
vagy radar észlelte azt. Ezen esetek 50-72%-ában a 
szomszédos tájegységekre előrejeleztünk zivatarfel
hőt, tehát a nagyobb távolságot repülő pilóták felké
szülhettek rá. A hibás zivatar és Cb előrejelzések egy 
része (43-75%-a) olyan esetekben fordult elő, amikor 
vitorlázó repülésre alkalmatlan időt, esőt záport jelez
tünk előre. Zivatarfelhő előrejelzéseink a tavalyihoz 
hasonlóak, de a tavalyelőttinél lényegesen pontosab
bak voltak.

A maximumhőmérséklet előrejelzések 84,0-90,6%- 
ában (tavaly 85,1-90,3%-ában) 2 foknál kisebb volt az 
eltérés az előrejelzett és a ténylegesen észlelt között, 
ami véleményünk szerint meglehetősen jó eredmény. A 
legjobb előrejelzések a Dél-Alföldre vonatkoztak, míg a 
legrosszabbak továbbra is Eszakkelet-Magyarországra. 
Az előrejelzések átlagos hibája -0,3 és -0,9 fok (tavaly 
-0,8 és +0,1 fok) között változott, míg az átlagos négy



34 LÉGKÖR  -  XLIX. évf. 2004. 1. szám

zetes hiba 1,3 és 1,5 fok (tavaly 1,2 és 1,6 fok). Ezen 
előrejelzéseink a tavalyinál kissé jobbak lettek, de amint 
az átlagos hiba is mutatja, általában alábecsültük a 
maximumhőmérsékletet, elsősorban Budapest környé
kén és Északkelet-Magyarországon.

A látástávolság előrejelzések 94,7-99,3%-a (tavaly 
88,9-95,5%-a) tért el az előrejelzettől 1 kategóriával, 
vagy esett az adott kategóriába. Az előrejelzések átlagos 
hibája -1,2 és +2,1 km (tavaly -3,1 és +1,7 km) között 
változott, míg az átlagos négyzetes hibája 4,8 és 6,4 km 
(tavaly 5,1 és 7,2 km). Idén ezek az előrejelzéseink a 
tavalyinál minden körzetben jobbak voltak.

A maximumhőmérséklet idejére előrejelzett minimális 
Cu mennyiségek 69,7-78,4%-ának (tavaly 66,9-80,0%- 
ának) volt az eltérése 1 okta, vagy annál kevesebb, míg a 
maximális Cu mennyiségeknek 58,1-66,3%-a (tavaly 
58,0-74,6%-a) esett ebbe az intervallumba. Az átlagos 
négyzetes hiba nagysága a Cu mennyiség minimumának 
előrejelzésénél 1,3-1,5 (tavaly 1,3-1,5) okta, míg a maxi
mumnál 1,7-1,9 (tavaly 1,5-2,0) okta volt. A Cu mennyi
ség átlagának, maximumának és minimumának az előre
jelzése is a tavalyihoz hasonlóan sikerült.

Idén június 28-án Hegedűs László -  közismertebb 
nevén Bagoly -  a MALÉV repülőklub sportolója, hazai 
pályán, Magyarországon elsőként túlrepülte az 1000 
km-t. A repült táv 1013 km volt, a Göd-Kocsord- 
Zebegény-Kocsord-Dunakeszi útvonalon, a távot Ba
goly 106 km/h-ás átlagsebességgel teljesítette.

Összességében az 2003-as vitorlázó repülő idényről 
elmondható, hogy az átlagosnál jobb volt, hiszen a 
repülhető napok száma körülbelül 10-15 nappal több 
volt, mint a szokásos. Áprilistól szeptember végéig gya
korlatilag végig száraz idő volt, legfeljebb néhány na
pos, legfeljebb egy hetes nedves periódusok fordultak 
elő. A száraz, gyakran anticiklonális időjárás ellenére 
csak szeptemberben alakult ki olyan zsugorodási inver
zió, amely akadályozta a termikek kialakulását.

Idén júniusban az OMSz honlapján megszűnt a ter- 
mik előrejelzések ingyenessége, és az ezt követő telefo
nos és e-mailes (sok esetben nyomdafestéket nem tűrő) 
reklamációkból derült ki, hogy korábban milyen sokan 
használták előrejelzéseinket, tehát ez alapján elmondha
tó, hogy nagy valószínűséggel megbízhatóak voltak a 
prognózisaink. Sajnos ezt követően már csak más mete
orológusok honlapján lehetett ingyenes termik előre
jelzésekhez hozzáférni, így valószínűleg hozzájuk pár
toltak át a vitorlázó repülők, mert ezután még telefonon 
is csak egy-két pilóta hívott fel minket.

A verifikálásból a következőket állapíthatjuk meg. 
Az előrejelzések a tavalyihoz hasonlóak voltak, A Cb 
fehőzet, a Cu felhőzet mennyiségének, és a csapadék 
egzisztencia előrejelzése a tavalyinál kissé gyengébbre 
sikerült, a hőmérsékleti prognózisok kissé, a látástá
volság és zivatar előrejelzések a tavalyinál jelentősen 
jobbak lettek.

Az előrejelzések átlagos és RMS hibái 
(2003. április 1.-szeptember 30.)

ÉNy-Mo. Budapest ÉK-Mo. DNy-Mo. DK-Mo.
Cb felhőzet (%) 85.25 76.50 81.42 72.68 77.05

Csapadék egzisztencia (%) 8 9 .0 7 8 3 .61 8 7 .4 3 8 4 .7 0 8 7 .9 8

Zivatar (pontos) (%) 86.89 88.52 84.70 80.87 85.79
Zivatar (túlbiztosítás) (%) 9.84 6.01 8 .7 4 13.11 8.20

Cu minimum ME 0.49 0.03 0.41 0.27 0.20
(okta) RMSE 1.27 1.29 1.38 1.34 1.50

Cu maximum ME -0.17 -0.52 -0.12 -0.01 -0.23
(okta) RMSE 1.68 1.69 1.94 1.83 1.73

Cu átlag ME 0.28 -0.16 0.20 0.21 0.02
(okta) RMSE 1.28 1.24 1.41 1.46 1.41

Maximumhömérséklet ME -0.29 -0.89 -0.92 -0.40 -0.52
I V RMSE 1.33 1.33 1.50 1.38 1.31

Látás ME - 1.2 2.1 -0.9 -0.3 1.3
(km/ RMSE 6 .3 5.7 6 .4 6 .4 4.8

A szürkére színezett rosszabb, mint tavaly

Visszatekintő -  1996-2003

2004-től kezdve az ALERMO (Alap előrejelző és Repü
lésmeteorológiai Osztály) prognózisainak verifikálását 
az OMSz egy másik osztálya veszi át, bár állítólag sok 
dolgot megtartanak a mi módszereinkből, de valószínű
leg változtatások is lesznek, ezért közreadjuk az elmúlt 
8 év eredményeit. A táblázatokban a szürkére színezett 
kockák a legsikeresebb évet jelölik.

A maximum hőmérséklet előrejelzéseinkben 1996- 
ban az új hőmérséklet előrejelző módszer segítségével a 
korábbi (korábban csak Budapestre verifikáltuk az 
előrejelzéseket) 2,1 fokos RMS hibát 1,7 fok körülire 
csökkentettük, majd 2000-től az ALADIN adatok fel- 
használásával sikerült tovább csökkenteni az RMS 
hibát, 1,5 fok körülire.

Hőmérséklet

Év Ény-Mo. Budapest ÉK-Mo. DNy-Mo. DK-Mo.
RMSE (°C) (°C) (°C) ra rci
1996 1.66 1.63 1.69 1.97 2.01
1997 1.52 1.19 1.84 1.48 1.60
1998 1.67 1.27 1.38 1.74 1.63
1999 1.70 1.25 2.45 1.77 1.37
2000 1.35 1.34 1.75 1.32 1.26
2001 1.30 1.59 1.69 1.51 1.63
2002 1.36 1.46 1.62 1.30 1.19
2003 1.33 1.33 1.50 1.38 1.31

Látástávolság

Év Ény-Mo. Budapest ÉK-Mo. DNy-Mo. DK-Mo.
RMSE (km) (km) (km) (km) (km)
1996 8.9 7.5 9.7 7.8 6.3
1997 9.8 7.2 11.5 7.7 6.4
1998 7.5 8.4 11.7 8.7 7.6
1999 9.5 10.8 10.9 10.6 9.4
2000 5.4 5.2 7.6 7.1 5.1
2001 5.7 5.8 8.6 7.1 6.6
2002 6.8 6.5 6.6 7.2 5.1
2003 6.3 5.7 6.4 6.4 4.8
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A látástávolság előrejelzéseknél jelentős javulás 
2000-től következett be: 7-9 km-ről 4-6 km-re csökkent 
az RMS hiba. Ez az új, ALADIN adatokat felhasználó 
programnak köszönhető.

A Cu felhőzet mennyiségének előrejelzésében kis
mértékű javulás mutatkozik 2001-től kezdve, ez csak 
részben köszönhető nekünk, valószínűleg inkább az 
észlelő állomások számának csökkenése az oka ennek.

Cu minimum

Év Ény-Mo. Budapest ÉK-Mo. DNy-Mo. DK-Mo.
RMSE (okta) (okta) (okta) (okta) (okta)
1996 1.45 1.56 1.52 1.70 1.63
1997 1.14 1.24 1.46 1.30 1.30
1998 1.65 1.40 1.53 1.60 1.41
1999 1.41 1.33 1.56 1.39 1.39
2000 1.44 1.35 1.35 1.53 1.52
2001 1.53 1.41 1.44 1.64 1.56
2002 1.50 1.25 1.40 1.52 1.36
2003 1.27 1.29 1.38 1.34 1.50

Cu maximum

Év Ény-Mo. Budapest ÉK-Mo. DNy-Mo. DK-Mo.
RMSE (okta) (okta) (okta) (okta) (okta)
1996 2.13 2.06 1.88 2.36 1.93
1997 1.97 2.19 1.71 2.36 2.06
1998 2.26 2.17 2.19 2.21 2.11
1999 2.39 2.50 1.99 2.44 2.25
2000 2.12 2.19 1.97 2.23 2.29
2001 1.94 2.10 1.87 2.58 2.10
2002 1.95 1.75 1.51 1.64 1.70
2003 1.68 1.69 1.94 1.83 1.73

Cu átlag

Év Ény-Mo. Budapest ÉK-Mo. DNy-Mo. DK-Mo.
RMSE (okta) (okta) (okta) (okta) (okta)
1996 1.59 1.69 1.51 1.88 1.64
1997 1.26 1.49 1.43 1.51 1.40
1998 1.71 1.55 1.68 1.71 1.53
1999 1.66 1.67 1.61 1.62 1.67
2000 1.56 1.64 1.54 1.77 1.78
2001 1.57 1.53 1.48 1.90 1.69
2002 1.46 1.24 1.26 1.42 1.30
2003 1.28 1.24 1.41 1.46 1.41

Cb felhőzet

Év Ény-Mo. Budapest ÉK-Mo. DNy-Mo. DK-Mo.
Sikeres (%i (% ) (% ] (% ) (% )

1996 73.61 71.82 73.62 72.41 74.13
1997 77.03 72.71 67.19 73.82 68.21
1998 64.72 71.67 67.88 76.56 78.16
1999 77.58 75.37 79.17 75.91 83.02
2000 69.40 71.58 72.68 71.58 72.13
2001 74.32 73.77 73.77 75.96 82.51
2002 73.80 81.82 80.75 75.40 77.54
2003 85.25 76.50 81.42 72.68 77.05

A Cb felhőzet előrejelzések beválása is csak kismér
tékben növekedett az elmúlt 8 év folyamán.

A csapadék egzisztencia és a zivatar előrejelzések 
verifikálását csak 1999 óta végezzük, ez idő alatt az 
egzisztencia előrejelzések kissé javuló tendenciát mu
tattak, míg a zivatar előrejelzések teljesen időjárás füg
gőek, ezért főképp az utolsó két évben (amikor száraz
ság volt), illetve 1999-ben (amikor nagyon sok zivatar 
volt) lettek jók.

Csapadék egzisztencia
Év ÉNy-Mo. Budapest ÉK-Mo. DNy-Mo. DK-Mo.

Sikeres i%) (%i (% ) (% ) ( % )

1999 91.26 80.33 88.52 84.70 82.51
2000 80.87 83.06 84.15 81.97 84.15
2001 85.25 83.06 88.52 87.43 86.89
2002 85.56 86.10 88.24 89.84 84.49
2003 89.07 83.61 87.43 84.70 87.98

Zivatar
Év ÉNy-Mo. Budapest ÉK-Mo. DNy-Mo. DK-Mo.

Sikeres (% ) (% ) (% ) (%i 1% )

1999 85.79 86.89 87.43 79.23 84.15
2000 82.51 83.06 76.50 85.25 82.51
2001 83.61 82.51 83.06 84.70 83.61
2002 74.87 83.42 86.63 79.14 81.28
2003 86.89 88.52 84.70 80.87 85.79

Zivatar túlbiztosítás
Év ÉNy-Mo. Budapest ÉK-Mo. DNy-Mo. DK-Mo.

(% ) i%) (% ) (%l (% )

1999 9.84 7.65 7.65 15.30 11.48
2000 13.11 14.21 14.75 11.48 13.66
2001 12.02 14.21 15.30 11.48 13.11
2002 18.18 11.76 8.02 14.97 14.44
2003 9.84 6.01 8.74 13.11 8.20

Volt zivatar és nem jeleztünk előre
Év ÉNy-Mo. Budapest ÉK-Mo. DNy-Mo. DK-Mo.

(% ) i%) (% ) (%i (% )

1999 4,37 5,46 4,92 5,47 4,37
2000 4,38 2,73 8,75 3,27 3,83
2001 4,37 3,28 1,64 3,82 3,28
2002 6,95 4,82 5,35 5,89 4,28
2003 3,27 5,47 6,56 6,02 6,01

Összességében elmondható, hogy az 1999-ben beve
zetett egyénenkénti verifikáklás óta az egyének közötti 
szórás folyamatosan csökkent, illetve az ország egyes 
területrészeire vonatkozó előrejelzések hibái is egyre 
közelebb kerültek egymáshoz.

Az általunk kidolgozott programoknak, algoritmu
soknak köszönhetően a prognózisaink nagy része 
javulást mutatott az elmúlt 8 év folyamán, annak elle
nére, hogy összesen három munkatársunk készített 
termik előrejelzést 1996-2003 között minden évben, a 
többi munkatársunk gyakran cserélődött, gyesre, 
gyedre ment, kilépett az osztályról, vagy másik 
osztályra ment át dolgozni, tehát igen nagy volt a 
fluktuáció.

Fövényi Attila
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A 2 0 0 3 .  ÉV ID Ő JÁ R Á SA

A 2003-as év az átlagnál kissé melegebb és jóval szára
zabb volt. Az OMSZ 38 mérőállomásának adatai szerint 
az országos évi középhőmérséklet 10,3°C, amely 0,4 °C- 
kal magasabb az 1961-90 közötti normálnál. Említésre 
érdemes, hogy az elmúlt tíz évben mindössze egyszer 
(1996) volt átlag alatt az évi középhőmérséklet.

Az 1961-90-es középértéknél 20%-kal kevesebb, 
országos átlagban 470 mm csapadék hullott, ami tovább 
növelte az elmúlt években felhalmozódott csapadék- 
hiányt.

A hazánk éghajlatára jellemző változékony időjárás 
ez év folyamán is bővelkedett rendkívüliségekben.

NAPFÉNYTARTAM
Budapest-Pestszentlőricen 2003-ban az átlag 116 %-ában, 
2270 órán át sütött a nap. A napsütéses órák számának 
havi értékeit mutatja be az Lábra. Január, július és októ
ber kivételével átlag feletti mennyiségű napsütésben volt 
részünk. A sokévi menet maximuma júliusban van, 2003- 
ban viszont a júliusnál három naposabb hónap is volt.
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I. ábra. A napsütéses órák havi összegei 2003-ban 
és 1961-90 között Budapest-Pestszentlőrincen.

Hazánk területén a napfénytartam éves összege átla
gosan 1750 és 2050 óra között változik. 2003-ban a 2050 
óránál szinte mindenütt többet mértek. A napsütéses 
órák számának területi eloszlását mutatja a 2. ábra. A 
legnaposabb terület a Körös-vidéken volt, míg a legala
csonyabb értékeket az északkeleti határ mentén mérték.

2. ábra. A napsütéses órák száma 2003-ban

HŐMÉRSÉKLET
A 2003. év első napjaiban enyhe volt az idő, de utána té
liesre fordult időjárásunk. Január leghidegebb hajnalán 
(12-én, ill. 13-án) szeszélyes területi eloszlásban -7  és 
-27  fok közé hűlt le a levegő, sőt az északi lejtésű völ
gyekben néhol -3 0  fok alá süllyedt a hőmérséklet (Zabar 
2003. évi abszolút minimum: -31,9°C). A hideg elvise
lését nehezítette a sok helyen megerősödő szél is. Febru
árban az országos átlaghőmérséklet a sokéves átlagnál 
több mint 5°C-kal alacsonyabb volt. Az ország túlnyomó 
részében a február mind a 28 napja fagyos napnak szá
mított, és a hónapnak legalább fele téli nap volt.

jan  m árc  m áj júl s z e p t  nov

3. ábra. Az országos havi középhőmérséklet 
eltérése a sokévi átlagtól 2003. évben.

A márciusi és áprilisi középhőmérsékletek is az átlag 
alatt alakultak (3. ábra). Az utolsó tavaszi hónapban, 
májusban beköszöntött a nyár: az ország legnagyobb 
részén több mint 20 nap volt nyári nap, amikor a maxi
mumhőmérséklet meghaladta a 25 fokot. Az Alföld leg
nagyobb részén 10-12 hőségnap is előfordult. Az idei 
május az utolsó 100 év legmelegebb májusa volt.

A nyár rendkívül meleg volt. Júniusban a napi 
középhőmérséklet minden napon átlag feletti volt or
szágszerte, a hőmérséklet havi átlaga 3-5 fokkal lett ma
gasabb a megszokottnál. Nyári nap volt az ország déli 
területein a hónap mind a 30 napja, de a síkvidékeken is 
a hónap több mint 2/3-a. Az ország legmagasabb pont
jait kivéve Magyarország egész területén 9-18 nap volt 
hőségnap. Forró nap országszerte 1-2 fordult elő június 
folyamán, Kecskeméten, K-pusztán pedig 5 forró napot 
regisztráltak. Júliusban folytatódott a meleg, augusztus
ban is kánikula tombolt: csupán az ország északkeleti 
csücskétől a Mátráig terjedő térségben, valamint a Ba
konyban nem emelkedtek a napi maximumok egyszer 
sem 35 fok fölé a hónap során.

Az ősz első hónapja, a szeptember igen változékony 
volt. Október szinte nyáriasan meleg időjárással vette 
kezdetét, majd hűvösebbre fordult az idő. A havi kö
zéphőmérséklet a sokéves átlagnál mintegy 2-3 °C fokkal
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alacsonyabbnak adódott. Október 19-től kezdve szinte 
minden éjszaka fagyott. A hónap legcsípősebb napján, 
október 24-én pedig a legmagasabb nappali hőmérséklet 
is csupán -1  és 4°C között alakult az ország területén. 
November az átlagnál melegebb idővel köszöntött be. A 
hónap közepén bekövetkezett jelentősebb lehűlés ellené
re november középhőmérséklete összességében több 
mint 2°C-kal meghaladta a sokévi átlagot.

December az átlagnál melegebb idővel kezdődött. A 
hónap végén bekövetkezett jelentősebb lehűlés ellenére 
december középhőmérséklete összességében mintegy 
0,4 C-kal haladta meg az ilyenkor szokásos értéket.

Az évi középhőmérséklet országszerte 6,2 (Kékes
tető) és 12,1°C (Budapest XI.kér.) között alakult (4. áb
ra). Az ország északkeleti harmadát kivéve 10°C felett 
volt az átlaghőmérséklet.

4. ábra. 2003. évi középhőmérséklet (°C).

A 2003. év hőmérsékleti viszonyainak jellemzésére 
megnéztük a hőmérsékleti küszöbnapok előfordulásait 
is. A hideget jellemző napok számát a 2002-03 tél (főleg 
a hideg február) időjárása határozta meg elsősorban. Az 
év során átlagosan 33 téli napot regisztráltak, ez a sok
éves átlag körüli érték. Az elmúlt évben átlagosan 117 
napon süllyedt a hőmérő higanyszála fagypont alá az or
szág területén, ami több mint 20 %-kal több a sokéves 
országos átlagnál. Nyári nap átlagosan 113 fordult elő, 
ami 74 %-kal több a szokásosnál. A sokéves átlag szerint 
65 nap, azaz bő két hónap hosszúságú a nyári napok ösz- 
szes száma, a 2003-ban előfordult 113 eset pedig közel 
négy hónap időtartam! Hőségnapot átlagosan 51-et re
gisztráltak (5. ábra), ebből 15 szokott előfordulni éven-

5. ábra. A 30 fok fölötti hőmérsékletű napok száma 2003. évben.

te. Az ország déli területeinek nagy részén a sokéves át
lag több mint négyszeresét regisztrálták 2003-ban. 
Tavaly átlag 4 forró napunk volt, ezek átlagos évi száma 
az 1961-90-es időszak alatt nem érte el az 1 napot.

CSAPADÉK
Az elmúlt évben országos átlagban 570 mm csapadék 
hullott, ami az előző évhez képest 100 mm-rel kevesebb. 
Csupán január, július és október hónapban hullott az átla
got meghaladó mennyiségű csapadék. Területi eloszlását 
(6. ábra) tekintve Békés és Komárom-Esztergom megye 
volt a legszárazabb, itt hullott a legkevesebb csapadék 
2003-ban. Tát (Komárom-Esztergom megye) településen 
összesen csak 270 mm esett az év során. A maximális 
csapadékösszeg 710 mm volt Mátraszentlászlón.

6. ábra. A 2003. évi csapadékösszeg.

A január 5.-én kezdődött havazás és a hideg idő hatá
sára jelentős mennyiségű hó halmozódott fel: 10.-én ha
zánkat 11-54 cm-es vastagságú hóréteg bontotta. Bár a 
hónap végére ez lecsökkent, de február elején az ország 
közelében örvénylő ciklonból olyan mennyiségű hó zú
dult hazánkra (az északnyugati országrészt kivéve), ami 
a hónap végéig sem tudott elolvadni. Kékestetőn 76 cm- 
es hó vastagságot mértek február 12.-én, de az Alföldet is 
40 cm-es hó bontotta (7. ábra). Az időnként erős szél 
még elviselhetetlenebbé tette a hideg, havas időt.

7. ábra. A hóvastagság 2003. február 12.-én.

Március közepére lassan elolvadt a hó a földeken. A 
hónap eleji alacsony hőmérséklet nem tette lehetővé, 
hogy gyors olvadás következzen be, így elkerülhettük a 
belvizek kialakulását. Csapadékban szegény volt az ápri-
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lis, amihez a hónap második felétől kezdődően szokatla
nul meleg idő párosult. A május is meglehetősen száraz 
volt. A 2003. évben havonként összegzett csapadékokat 
és az 1961-90-es átlagokat a 8. ábrán láthatjuk.

Magyarországon a legtöbb csapadékra általában júni
usban lehet számítani, idén azonban a sokévi átlagnak 
csak mintegy egyharmada hullott le. A szeszélyes terüle
ti eloszlásban naponta előforduló kisebb nagyobb helyi 
záporok és zivatarok országos szinten nem enyhítették a 
csapadékhiányt. A július havi országos csapadékmennyi
ség 10 mm-rel meghaladta a sokévi átlagot. A hónap 
közepétől frontot front követett, bőséges csapadék kísére
tében. Az augusztusi időjárást többnyire anticiklonok ala
kították. A csendes, napsütéses időt csupán helyi zivata
rok zavarták meg, ezek azonban nem eredményeznek 
jelentős mennyiségű területi csapadékot. A havi országos 
csapadékmennyiség jóval a sokévi átlag alatt maradt.

és az 1961-1990-es átlagértékek (mm).

Szeptemberben az országos csapadékmennyiség csak 
kevéssel maradt el a sokévi átlagtól, azonban a csapa
dékhullás a hónap csak mintegy egyharmadára korláto
zódott. Októberben az országos csapadékmennyiség jó
val meghaladta a sokévi átlagot, 90 mm körül alakult. A 
Dunántúl északnyugati részén a szokásos mennyiség kö
zel kétszerese, máshol két-háromszorosa hullott le. A hi
deg időjárás következtében 23-24-én az esőzést havazás 
váltotta fel, és meglepő módon a hó egyes területeken 
nem olvadt el azonnal, több helyen tíz cm-nél is vasta
gabb hótakaró borította néhány napon át a felszínt. N o
vemberben mintegy 30%-kal kevesebb csapadék hullott, 
mint ilyenkor szokásos, azonban a csapadékhullás meg
oszlása országon belül meglehetősen egyenlőtlenül ala
kult. Míg a déli, délnyugati országrészben a lehullott 
csapadékmennyiség elérte, sőt meg is haladta a 30 éves 
átlagértéket, addig az északi és keleti területeken sokhe
lyütt a sokéves átlag 20%-a körül alakult. A hónap során 
havazást csak az Északi-középhegységben regisztráltak.

A december havi csapadékösszeg 20 mm-es országos 
átlaga a szokásos értéknek még a felét sem éri el. A 
hónap elején még többnyire eső esett, majd eső és hó 
váltotta egymást, néhol ónoseső is előfordult. A hónap 
második felében egy-két helyen néhány cm-es hótakarót

is észleltek, de nem tudott tartósan megmaradni a hó 
még a hegyekben sem.

A levegő nedvességét jellemző paraméter, a relatív 
nedvesség főleg a csapadékhiányos hónapokban volt 
jelentősen átlag alatti, ezek közül is az április és augusz
tus volt különösen száraz.

LÉGNYOMÁS
A tengerszinti légnyomás átlagos- és 2003 évi menetét 
mutatja be a 9. ábra oszlopdiagramja.
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9. ábra. A tengerszinti légnyomás 
havi átlagai Budapest-Pestszentlőricen.

Az átlagos évi menetben kettős hullám látható. A fő
maximum januárban van, a másodmaximum októberben. 
Ezeket a hónapokat jellemzi az anticiklonok gyakori elő
fordulása. A minimumok áprilisban, illetve november
ben jelentkeznek, amikor nagyobb a ciklongyakoriság. A 
2003. évi átlagokat reprezentáló oszlopok azt mutatják, 
hogy a főmaximum februárra csúszott át, de még márci
usra is a magas érték volt jellemző. 2003-ban októberben 
hullott a legtöbb csapadék (8. ábra), továbbá júliusban is 
esős idő volt, e két hónapban látható a minimum a lég
nyomás havi átlagában, ami a ciklontevékenységben 
bővelkedő időjárásra utal.

SZÉL
Minthogy a tengerszinti légnyomás havi értékei általában 
magasabbak voltak a szokásoshoz képest, azt várhatjuk, 
hogy az anticiklonokra jellemzően a szélátlagok alacso
nyabbak voltak 2003-ban.
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10. ábra. A szélsebesség 
havi átlagai Budapest-Pestszentlőricen.



LÉGKÖR -  XUX. évf. 2004. 1. szám 39

A 10. ábra alapján elmondhatjuk, hogy a szokásosnál 
sokkal kevésbé volt szeles a 2003. év időjárása Buda- 
pest-Pestszentlőrincen. 2003 első hónapjaiban, a gyako
ri anticiklonális szinoptikus helyzetnek köszönhetően 
az átlagnál jóval alacsonyabb volt a szélsebesség havi 
átlaga. A tavaszi maximum áprilisban következett be, de 
értéke elmaradt a sokévi átlagtól. A júliusi másodmaxi
mum értéke sem érte el az átlagot.

11. ábra. A szélirány relatív gyakorisága Budapest- 
Pestszentlőricen.

A szélirány gyakorisági eloszlását láthatjuk a 11. áb
rán Budapest-Pestszentlőrinc 1961-90 és 2003. évi ada
tai alapján. A 2003 évi menetben a főmaximum az észa
ki irányból áttevődött az északnyugati irányba, a keleti 
irányú másodmaximum hangsúlyozottabbá vált.

Schirokné Kriston Ilona

Az Országos Meteorológiai Szolgálat mérései szerint 
a 2003-as év szélsőségei, a mérés helye és ideje:

• A legmagasabb mért hőmérséklet: 39,4°C, 
Budapest-Pestszentlőrinc, augusztus 14.

• A legalacsonyabb mért hőmérséklet: -31,9 °C,
Zabar (Nógrád m.j, január 12.

• A legnagyobb évi csapadékösszeg: 710 mm, 
Mátraszentlászló (Heves megye)

• A legkisebb évi csapadékösszeg: 270 mm,
Tát (Komárom-Esztergom megye)

• A legnagyobb 24 órás csapadékösszeg: 177 mm,
Kompolt (Heves megye), július 29.

• A legnagyobb évi napfényösszeg: 2501 óra, Békéscsaba
• A legkisebb évi napfényösszeg: 2046 óra, Kisvárda

A MAGYAR METEOROLÓGIAI TÁRSASÁG HÍREI
Rovatvezető: Maller Aranka 

Rendezvényeink 2004. január 1. -  március 31. között
Választmányi ülés: Február 26.
Napirend:

1. Bíráló Bizottságok jelentése (Steiner, Nívódíj, 
Róna, Berényi)

2. Nívódíj szabályzat felülvizsgálata
3. Az idei Vándorgyűlés előkészítése
4. Közgyűlés előkészítése, I. félévi program
5. Folyó ügyek
6. Tagfelvétel

Felvett tagok: Tasnádi Péter, Lenkei N óra Cecília, Szabados Bence 
Dömötör, Prakter Bálint, Kozma Imre, Mile Máté, Fassang Ágnes, 
Komjáthy Eszter, Mandl Éva, Kovács Edina, Fogarasi Szilvia, Varga 
Alexandra, Kocsis Zsófia, Darányi M ariann, Kiss Eszter, Antal 
Krisztina Gabriella, Veréb Katalin, Szabó Csilla, Szépszó Gabriella, 
Vörös Miklós, Szoták Regina, Giczi András, Nagy László, Tóth 
Mónika, Virág József Zsolt, Schmidt Attila, Szalay Tamás, Varga 
György, Budai Zsolt.

Előadó ülések, rendezvények:
Január 6.
Borbás Éva (Cooperative Institute fór Meteorological 
Satellite Studies University of Wisconsin/Madison, USA) 
GPS adatok használata a hagyományos műholdas hő- 
mérsékleti és nedvességi szondázásban.
Január 22.
2003 a hazai hidrometeorológiában: szélsőségek vagy 
tendenciák? (Az MMT és MHT közös rendezvénye)

Program:
Szalai József: A hidrológiai közelmúlt sajátosságai a 
talajvíz szintekben
Szalai Sándor; Mennyire volt aszályos 2003?
Bálint Gábor -  Konecsny Károly: Folyóink vízjárása 
2003-ban
Kalmár Györgyné -  Mika János -  Schirokné 
Kriston Ilona -  Schlanger Vera -  Szentimrey Tamás 
Wantuchné Dobi Ildikó: A 2003. év időjárása a XX. 
század hazai tendenciáinak tükrében 
Varga György: Állóvizeink kritikus éve: 2003 
Az OMSz előrejelző szolgálatának bemutatása.
Március 11.
Emlékülés Dr. Bacsó Nándor születésének 100. évfor
dulója alkalmából 
Program:
Dr. Antal Emánuel: Megemlékezés Bacsó Nándor 
éghajlatkutatói és egyetemi oktatói tevékenységéről 
Ifj- Bacsó Nándor: Visszaemlékezés Bacsó Nándorra, 
az édesapára
(Az emlékülésről bővebben a Légkör következő 
számában lesz szó.)
Március 23.
Meteorológiai Világnap az Országos Meteorológiai 
Szolgálattal közös rendezvény.
Részletes ismertetése a Légkör következő számában.
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December első hetében párás, ködös, enyhe volt az idő, 
majd 6-án egy gyors átvonulású hidegfront hatására az 
átlagosnál hidegebbre fordult az időjárás. Az ezt követő 
két hétben átlag körül ingadozott a napi középhőmér
séklet, többször volt a szokásosnál kicsit nagyobb a nap
pali felmelegedés. 23-át követően erőteljes lehűlés kö
vetkezett be, amely főként éjszaka volt jelentős. 
Szilveszterre enyhült a hideg egy mediterrán ciklonnak 
köszönhetően. A decemberi átlagos hőmérséklet a 30 
éves átlagnál 0,4 fokkal enyhébbnek, 0,3 foknak adódott.

A hónap során mért legmagasabb hőmérséklet: 12,9 °C, 
Békéscsaba, december 1.
A hónap során mért legalacsonyabb hőmérséklet: -15,9 °C, 
Zabar(Nógrád m.), december 25.

A december havi csapadékösszeg 20 mm-es országos át
laga a szokásos értéknek még a felét sem éri el. A hónap 
elején még többnyire eső esett, majd eső és hó váltotta 
egymást, néhol ónos eső is előfordult. Hó nélküli kará
csonyunk volt. A hónap második felében egy-két helyen 
néhány cm-es hótakarót is észleltek, amely azonban nem 
tudott tartósan megmaradni még a hegyekben sem.

A hónap legnagyobb csapadékösszege: 46 mm, Görbe
halom (Sopron m.)
A hónap legkisebb csapadékösszege: 4 mm, Szolnok — 
Szandaszőlős
24 óra alatt lehullott maximális csapadék: 24 mm, 
Bácsalmás (Bács-Kiskun m.), december 21.

Borongós, egyre hidegebb idővel köszöntött be az új 
esztendő. Észak felől egy kiterjedt anticiklon helye
ződött a Kárpát-medencére, ami a sokévi átlagtól több 
fokkal hidegebb időt okozott január első harmadában. 
Erős volt az éjszakai lehűlés, a hőmérő higanyszála több 
nap is nulla fok alatt maradt. A hónap középső harma
dában a nyugat felől érkező enyhébb légtömegek hatá
sára megenyhült időjárásunk: január 14-én például 
Budapesten a napi középhőmérséklet 9,5 °C-al volt me
legebb a sokévi átlagnál. A hónap végén ismét lehűlés 
következett, így január középhőmérséklete összességé
ben fél fokkal alatta maradt a sokévi átlagnak.

A hónap során mért legmagasabb hőmérséklet: 12,9 °C, 
Szent go tthárd, január 14.
A hónap során mért legalacsonyabb hőmérséklet: -21,8 °C, 
Szécsény (Nógrád m.), január 23.

Január hónapban az ország döntő többségén 30-40 mm 
csapadék hullott, a sokévi átlagnak megfelelően. Ennél

magasabb értékek a keleti országrészben és közép- 
hegységeinkben adódtak. Az ország döntő többségén 
10-15 napon fordult elő valamilyen csapadék, többnyi
re hó. A hótakaró maximális vastagsága Kékestetőn el
érte a 37 cm-t. Ugyanitt a hónap során 22 ködös nap 
fordult elő.

A hónap legnagyobb csapadékösszege: 60 mm, Milota 
(Szabolcs-Szatmár-Bereg m.)
A hónap legkisebb csapadékösszege: 2 mm, Kecskemét 
24 óra alatt lehullott maximális csapadék: 31 mm, 
Milota (Szabolcs-Szatmár-Bereg m.), január 17.

Február átlagnál hidegebb idővel köszöntött be, azon
ban már a második naptól kezdve szokatlan mértékű és 
gyors melegedés vette kezdetét. A tavaszias idő legme
legebb napja február 5-e volt, amikor az ország nyuga
ti felének egyes területein a 22 fokot is meghaladta a 
nappali felmelegedés, az északkeleti országrészben 
azonban csak 2-8 fokos nappali maximumokat regiszt
ráltak. A korai tavasznak hamar vége szakadt, a hónap 
második felének napi középhőmérsékletei egy jelen
tősebb lehűlést követően a sokéves átlag körül mozog
tak. Összességében február középhőmérséklete orszá
gos átlagban mintegy 0,6°C-kal volt melegebb a meg
szokottnál.

A hónap során mért legmagasabb hőmérséklet: 22,5 °C, 
Szentgotthárd, február 5.
A hónap során mért legalacsonyabb hőmérséklet: -18,0 °C, 
Paks, február 13.

Február hónap jellemző csapadéka a hó volt, a havi csa
padékösszeg országos átlagban közel kétszerese volt az 
ilyenkor szokásosnak. A hónap során csupán 8 napon 
nem hullott semmilyen csapadék. A 21 csapadékos nap 
közül 15 volt havas nap, 4 esős és két napon, 21-22-én 
hullott (először az ország nyugati felében, majd orszá
gosan) ónos eső, rengeteg kárt okozva.

A hónap legnagyobb csapadékösszege: 105 mm, Vörös
lőd (Veszprém megye)
A hónap legkisebb csapadékösszege: 33 mm, Folyás 
(Hajdú-Bihar megye)
24 óra alatt lehullott maximális csapadék: 28 mm, 
Baskó (Borsod-Abaúj-Zemplén megye), február 26.

Bella Szabolcs, 
Schirokné Kriston Ilona, 

Schlanger Vera



2003/2004. tél
Napsütés (óra) Hőmérséklet (”C) Csapadék (mm) Szél

Állomások évsz.össz eltérés évsz.közép eltérés absz.max. napja absz.min napja évsz.össz az átlag%-ában lmnKnapoksz. viharos napok

Szombathely 241 38 -0.3 0.2 20.1 2004.02.05 -16.2 2004.01.29 101 117 22 12

Nagykanizsa 196 -7 0.0 0.1 18.5 2004.02.05 -14.7 2004.01.25 130 102 24 7

Győr 248 56 0.5 0.3 19.1 2004.02.05 -14.1 2004.01.06 90 88 21 8

Siófok 250 51 0.1 -0.1 14.2 2004.02.05 -12.4 2004.01.31 98 84 13 20

Pécs 253 34 0.5 0.3 17.7 2004.02.06 -12.0 2004.01.06 107 93 20 7

Budapest 285 98 0.3 0.4 18.9 2004.02.05 -12.7 2004.01.07 94 92 16 9

Miskolc 213 67 -1.4 0.2 14.2 2004.02.07 -12.5 2004.01.31 95 105 17 9

Kékestető 261 2 -3.9 -0.2 9.8 2004.02.07 -16.4 2004.02.13 112 70 21 34

Szolnok 203 8 0.2 0.6 16.0 2004.02.06 -12.8 2004.01.07 92 95 13 -

Szeged 258 59 0.2 0.3 17.1 2004.02.06 -15.8 2004.01.09 94 101 19 10

Nyíregyháza - - -1.3 0.0 11.3 2004.02.06 -12.0 2004.01.07 101 111 19 23

Debrecen 229 48 -1.0 -0.1 12.7 2004.02.06 -14.1 2004.01.07 99 89 24 8

Békéscsaba 296 101 0.1 0.6 15.5 2004.02.06 -13.0 2004.01.30 104 90 26 5

Helyreigazítás
A  Légkör 2003. évi 4. számának 40. oldalán a táblázat 

helyes címe: 2003. ősz.
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3. ábra: A tél napfénytartama órákban 4. ábra: A 2004. február 5-i hőmérsékleti maximumok °C-ban
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M ETEOROLÓGIAI VILÁG NAP, 2 0 0 4
A Meteorológiai Világszervezet fennállásának 54. évfordulóján a Szolgálatnál megrendezett ünnepség az „Időjárás, Klíma és Víz 
az Információs Társadalom Korában" címet viselte -  igazodván az erre az alkalomra összeállított főtitkári üzenet témájához.

A rendezvény az Országos Meteorológiai Szolgálat elnö
kének, dr. Mersich Ivánnak köszöntő szavaival kezdő
dött, aki korunk meteorológiai tevékenységének egyre 
gyorsabb ütemű fejlődését vázolta, majd dr. Kis Zoltán, a 
Környezetvédelmi és Vízügyi Minisztérium politikai ál
lamtitkára a meteorológia, mint tudomány politika-felet
tiségét hangsúlyozta ünnepi beszédében.

Tizedik éve, hogy a Világnapon a meteorológia terüle
tén végzett kiemelkedő eredményes munkát a Magyar 
Köztársaság Környezet- 
védelmi és Vízügyi mi
nisztere kitüntetéssel dí
jazza. Az idei világnapon 
egy Schenzl Guidó Díj és 
három Pro Meteorológia 
Emlékérem átadására ke
rült sor, melyeket Állam
titkár Úr adott át az ünne
peiteknek.

A Schenzl Guidó Díj 
első női kitüntetettje Dr.
Bodolai Istvánná, aki 
több mind fél évszázadon 
keresztül végzett magas 
színvonalú szakmai, ok
tatói, publikációs tevékenységet szinoptikus meteoroló
gusként, s 1977-től nyugdíjba vonulásáig tudományos 
osztályvezetőként, a Csapadék-szinoptikai Osztály mun
káját irányította.

Pro Meteorológia Emlékérmet kapott Körösi György, 
aki 1960 és 1975 között a Szolgálat Gazdasági és Beru
házási Osztályát vezette -  a hazai meteorológiai szolgál
tatások technikai és gazdasági fejlődése érdekében kifej
tett tevékenységéért.

Szintén Pro Meteorologia Emlékérmet kapott Dr. 
Mika János, kandidátus, aki a hazai éghajlatkutatás és tu
dományszervezés területén kifejtett odaadó munkájával 
ért el kiemelkedő eredményeket.

Ugyancsak Pro Meteorologia Emlékérmet kapott dr. 
Unger János a Szegedi Tudományegyetem matematika
földrajz szakos tanára -  a városklimatológiai kutatások te
rületén kifejtett munkásságáért és oktatási tevékenységéért.

Szép hagyománya intézményünknek, hogy a Világna
pon megemlékezünk azokról a munkatársainkról, akik a 
háttérben évtizedeken keresztül részt vesznek a megfi
gyelőmunkában, az adatgyűjtésben, névtelenül, de annál 
nagyobb kitartással, szorgalommal. Évről évre négy tár
sadalmi észlelő kapja meg a Szolgálat elnökének elis
merő oklevelét ezen a napon.

Adamik János Mezőberényből, a Kettős-Köröstől 
néhány kilométerre található jellegzetes, dél-alföldi kis
városból érkezett, ahol a csapadékmérő állomás 1951. 
április 1-én létesült. Észlelőnk édesapja kezdte itt a mé
réseket, majd 1969-ben, az ő halála után Adamik János 
vette át az állomás vezetését, amit a mai napig töretlenül 
ellát.

Marosvölgyi Lászlóné Sátoraljaújhelyen észlel, ami a 
Zemplén egykori székhelye, Magyarország legészakibb

városa. Erzsiké néni im
már 49 éve végzi a méré
seket. A meteorológiai 
megfigyelési tevékeny
séget még nagyapjától 
tanulta, aki már az 1920- 
as évek elején mérte a 
csapadékot a Bodrog
közben.

Horváth János Pécsvá- 
radon, a Kelet-Mecsek 
déli lejtőjén, a Zengő lá
bánál elterülő kisváros
ban vezeti csapadékmérő 
állomásunkat 1957 június 
5-e óta, 47 éve. Horváth 

János kitűnő munkája elismeréseként 1970-ben Centená
riumi Emléklapot, 1983-ban pedig WMO emléklapot ka
pott.

Vágvölgyi Ottó nagycenki kollégánknak egészségi 
állapota nem engedte a hosszú utazást, ezért nem tudott 
ünnepségünkön megjelenni. Széchenyi István egykori 
kedvelt tartózkodási helyén vezeti csapadékmérö állomá
sunkat 1955 óta, 49 éve.

Köszönjük áldozatos, kitartó és pontos munkájukat. 
További sok erőt, jó egészséget kívánunk mindannyiuk- 
nak!

A díjak átadása után Wantuchné dr. Dobi Ildikó osz
tályvezető asszony szakmai előadását hallgathatták meg a 
résztvevők „Az éghajlat szerepe a Balaton vízszintjének 
alakulásában” címmel. Az előadás röviden szólt a magyar 
tengeren mért adatokról és az azokból levezethető össze
függésekről, de vázlatosan bemutatta a Szolgálat utóbbi 
éveiben az adatgyűjtés, -feldolgozás és -továbbítás terén 
elért fejlődés eredményeit. (Az elhangzott előadást -  
kibővített formában a Légkör ezévi 3. számában adjuk 
közre; a szerk.)

Az ünnepséget az OMSZ elnöke zárta, s a díjazottak 
tiszteletére adott fogadásra invitálta a jelenlévőket.

Sáhó Ágnes

Wantuchné dr. Dobi Ildikó az ünnepség szakmai részének előadója
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IN T E R JÚ  K O P P Á N Y  G Y Ö R G G Y E L
Koppány György 1963-ban doktorált, a kandidátusi védése 1970-ben volt, a tudományok doktora cím elnyeréséért írt dolgozatát pe

dig 1985-ben védte meg. Szegeden először docens volt félállásban két évig, Jakucs László megbízott tanszékvezető mellett. A nagy

doktori védés után kapta meg az egyetemi tanári kinevezését. A Magyar Meteorológiai Társaságnak 1956-tól tagja, rövid ideig volt 
titkár is, majd kiadványszerkesztő, azután a Tudományos Bizottság tagja, 1986-tól 1996-ig pedig szerkesztette az Acta Climatologica 
Szegediensis c. folyóiratot. Koppány György egyetemi tanárt a LÉGKOR nevében Ambrózy Pál és Mezősi Miklós kérdezte.

Ahogy ilyenkor szokott lenni, első 
kérdésünk a gyermekkorodra, isko
láidra vonatkozik.

Iskolázásom, tanulásom szoros 
összefüggésben van a történelem
mel, mivel a királyi Jugoszláviában 
születtem, Szabadkától nem mesz- 
sze, Bajmok nevű mezővárosban, 
csupán 9 kilométerre a trianoni ha
tártól, az Imgrund családban (ez volt 
az eredeti nevem). Amikor iskolába 
kerültem, nem írathattak magyar 
nyelvű osztályba, hanem szüleim
nek választania kellett: vagy szerb-, 
vagy német-nyelvű osztályba irat
nak be. Ok a németet választották, 
így az első két elemi osztályt német 
nyelven végeztem, a gót betűket ha
marabb tanultam meg, mint a latint. 
1941-ben bejöttek a magyarok, 
Bácskát Magyarországhoz csatol
ták, a 3. és 4. osztályt már magyar 
nyelvű osztályban végeztem. Apám 
ekkor magyarosította meg nevünket. 
Majd Szabadkára kerültem az első 
gimnáziumba, a piaristákhoz, akik 
nem sokkal korábban telepedtek le 
ott. 1944-ben jött a német megszál
lás, majd a front, a háború elsöpörte 
az iskolát is, meg minket is.

Ez kissé hosszú történet, mert 
apámtól elszakadtunk, ő katonai be
hívót kapott, nem is tudtuk, hogy ho
va került, él-e még egyáltalán. A gim
názium 2. osztályát már a budapesti 
piaristáknál kezdtem el. Ott volt egy 
osztálytársam akit úgy hívtak, hogy 
Götz Gusztáv. Nem sejtettük, hogy 
még találkozni fogunk az egyetemen 
és majd kollégák leszünk.

Budapesten nem volt megélhetési 
lehetőségünk és 1945 decemberében 
anyámmal visszamentünk Bácská
ba, át a zöld határon (mert volt, aki 
vezetett bennünket). Abban az idő
ben nem volt útlevél, helyette un. 
„holdvilág-útlevéllel", vagyis éjsza
ka mentünk át a határon. Három 
évig éldegéltünk Bajmokon, volt 
egy kis kertünk és földünk, amit fe
lesbe adtunk. Szorgalmasan tanul
tam, magánúton akartam vizsgázni, 
de valahogy nem sikerült eljutnom 
Szabadkára, hogy ott levizsgázzak. 
Anyám már azon gondolkozott, 
órás-inasnak kellene mennem, hogy 
mégis legyen valami foglalkozásom. 
Időközben édesapám 1946 augusz
tusában hazatért az orosz fogságból, 
Ogyesszában volt hadifogoly.

Abban az időben az újságok név 
szerint közölték a hazatérő hadifog
lyok listáját. Apám még korábban 
nagyon összebarátkozott azokkal a 
székelyekkel, akiket 1941 nyarán 
Bukovinából telepítettek át Bácská
ba; ők olvasták az újságban, hogy a 
„tanító bácsi” hazajött. A Tolna
megyei Felsőnánáról erre két buko
vinai székely legény elindult Pestre 
kerékpárral, valahogy megtalálták 
az apámat Pestújhelyen, a Cserven- 
ka utcában és hívták magukkal. O 
oda is költözött.

Egyszer jelentkezett egy ilyen 
határátvezető ember, ismerősünk,

és ő mondta, hogy járt az apámnál, 
jöjjek vele, ő átvisz engem a hatá
ron. Apámhoz költöztem, és neki- 
kezdtem a vizsgáknak, két év alatt 
öt osztályt végeztem el, három álta
lánost és két gimnáziumot, az utób
bit Bonyhádon, ott is érettségiztem.

Szép teljesítmény!
A bonyhádi gimnáziumnak volt 

egy nevezetessége: ott végzett Do
bosi Zoltán, Polgár Bandi, Hirling 
Gyurka velem egyidőben, majd egy 
évvel később Stollár András is. Te
hát egy ilyen „meteorológus-terme
lő” gimnázium volt Bonyhádon.

Hát ez érdekes bevezető volt; de mi
kor döntötted el, hogy meteorológus 
leszel, hiszen nem valószínű, hogy az 
iskola adta volna az ötletet?

Apámhoz kell visszatérnem, mert 
ő nagyon szerette az igazán jó köny
veket, minden területről a legjobba
kat. Könyvtárában megtalálható 
volt, pl. a Hóman-Szekfű-féle Ma
gyar történet sorozata, a Bangha- 
Ijjas Egyháztörténet (8 kötet), Ana
tómiai Atlasz, szépirodalomból 
Jókai összes mellett az akkoriban 
népszerű Nyíró József és Tamási 
Áron (halina kötésben), sőt még 
Marx Károlytól A tőke is, magyarul. 
Volt ott sok ismeretteijesztő könyv 
is, 8-12 éves gyerekeknek. Szeret
ném kiemelni ezek közül Csűrös 
Zoltán: A számok csodavilága c. 
művét, mert abból ismerkedtem 
meg a millió, billió, trillió stb. fo
galmával, és tanultam meg, hogy a 
Föld tömege 6 quadrillió kilo
gramm, (24 nulla a hatos után). Élet
re szóló barátságot kötöttem a nagy 
számokkal és hol kell nagy számok
kal dolgozni? -  a csillagászatban. 
Azért is szerettem volna csillagász
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3 és fél évesen, 1935-ben

lenni, mert kaptam egy távcsövet, 8 
cm-es refraktort, (olyan optikával, 
mint amit Berkes Zoltán használt a 
napfoltok nézegetésére). Ennek volt 
cserélhető szemlencséje, az egyiken 
sötét üveggel, így szépen nézhettük 
távcsövön a napfoltokat (1947/48- 
ban napfolt-maximum volt).

Az érettségi idején kaptunk egy 
tájékoztatót arról, hogy melyik 
egyetemen milyen szakokat indíta
nak. A budapesti egyetemen abban 
az évben csillagász-szak nem in
dult. Nos, akkor úgy gondoltam, ta
lán a meteorológia jó lesz. A sikeres 
érettségi örömére egyik rokonom 
elvitt hajókirándulásra, a Budapest- 
Esztergom vonalon; a hajón megis
merkedtem ifj. Bartha Lajossal. Er
re úgy került sor, hogy apám járatta 
az Elet és Tudományt s abban az 
időben nagyon aktív volt Kulin 
Gyurka bácsi, aki amatőr csillagá
szokat toborzott, és egyik cikkében 
szerepelt Bartha Lajos, akit felis
mertem a hajón. Odamentem hozzá, 
megszólítottam. Attól kezdve jártam 
az Uránia Csillagvizsgálóba, szeret
tem volna csillagász lenni, de azt ta
pasztaltam, hogy a csillagászok va
lahogy kutya-macska barátságban 
vannak egymással, gondoltam, a 
meteorológusok talán békésebb em
berek. így esett választásom a mete
orológiára.

Az egyetem elvégzése után egyenes út 
vezetett a Távprognosztikai osztályra, 
megegyezett az érdeklődési köröddel, 
vagy véletlenül kerültél oda?

Nem is tudom, hogy miként ala
kult ez; Berkes Zoltánnal beszélget
tem előtte, felkerestem őt az Inté
zetben, akkor a sok végzős hallgató 
miatt kétségessé vált, hogy egyálta
lán hányat alkalmaznak közülünk. 
Évfolyamtársaim azt mondták, 
150% a valószínűsége annak, hogy 
én a Távprognózis Osztályra kerü
lök. Az érdeklődésem miatt látszott, 
hogy ez a terület vonz. Csak azt saj
náltam, hogy Péczely Györgyöt on
nét áthelyezték, hogy hármunknak 
helyet készítsenek, Graics Áginak, 
Cseh Évának és nekem.

Kit tekintettél példaképednek pálya
futásod első éveiben és később is?

Nagyon szerettem Béli Bélát, az 
előadásait, ő lassan, megfontoltan 
és korrektül adott elő. Egy kis epi
zód jellemző rá: hosszú levezetést 
írt a táblára, lépésről-lépésre, mire 
én gondoltam, leegyszerűsítem az 
egészet, átugrom, rövidítem az utat, 
égett a papír a kezem alatt, de ő a 
saját lassú tempójával hamarabb ké
szen volt, mint én. A másik példaké
pem Péczely György volt, akit azért 
szerettem, mert az írásaiban mindig 
nyilvánvaló volt a cél. Mindig vilá
gos és számon kérhető céllal foglal
kozott egy témával, és írt cikkeket. 
Ők ketten voltak példaképeim.

Az 1960-as években ENSZ ösztöndí
jas voltál. Merre jártál és hogyan 
alakult a távprognosztikával kapcso
latos felfogásod, módszered, temati
kád a tanulmányút során?

Igen, ez 1966/67-ben volt. Elő
ször is szeretném itt is kifejezni há
lámat Dési Frigyesnek, aki a hideg- 
háborús években el tudta érni, hogy 
fiatal meteorológusok egy évet tölt
hettek Japántól Kanadáig, Angliá
tól az NSZK-ig, a Szovjetunióban, 
Franciaországban és másutt, ami 
abban az időben komoly kitüntetés
nek számított. Az ösztöndíjasok ér

tékes információkat hoztak haza 
külföldről. Csak hálával gondolok 
Dési Frigyes akkori igazgatónkra 
ezért a lehetőségért. A Szovjetunió
ban voltunk hat hónapig (Tanczer 
Tiborral és Wirth Endrével), majd 
az Egyesült Államokban töltöttünk 
további fél évet, különböző szakte
rületeken és nem mindig egy he
lyen.

Az ösztöndíjas tanulmányút 
egyik eredménye az volt, hogy bele 
mertem vágni a 3-havi előre
jelzések metodikájának és verifiká- 
ciójának kidolgozásába. Erre két 
dolog motivált: az egyik, hogy jöt
tek az érdeklődők. Jött pl. az Egye
sült Magyar Szénbányáktól két 
vezető és azt mondták, hogy egy 
enyhe télen megmarad nekik egy 
millió tonna szén, ami a következő 
fűtési szezonra elporlad, veszít az 
értékéből. Nekik jó lenne tudni, hi
deg tél lesz-e, vagy enyhe tél. A 
másik érdeklődő a ruha-nagykeres
kedelem volt. Ők is szezonra ter
veznek: ha sokszor lesz hideg idő, 
akkor sok meleg holmi fogy, 
ellenkező esetben meg raktáron 
marad a téli árú. Napi bontású 
prognózisok egyik felet sem érde
kelték, csak a szezonális tervezés
hez kértek támpontokat. Harmadik 
igénylőnk a VITUKI volt.

A másik motiváló tényező az volt, 
hogy Berkes Zoltán osztályán talál
tam egy nagyon értékes kiadvány 
sorozatot, amit a GGO adott ki (az 
akkori Leningrádban, ma Szentpé
tervár): havi hemiszférikus hőmér
sékleti anomália térképek, 1881-től 
1960-ig. Egy-egy év 12 térképből 
állt, 20 évet fogtak össze egy kötet
be. Az 1960 utáni időszakból pedig 
a német havijelentés közölt hasonló 
térképeket. Használatos volt egy 
szovjet analógiakereső index. Na
gyon egyszerű: abból állt, hogy 
bizonyos számú rácsponton meg
néztük, hány százalékukon azonos 
előjelű az anomália két összehason
lított térképen. Volt egy kritérium: a 
60% feletti értéket analógnak tekin
tettük. Takács Ágnes segített nekünk 
kidolgozni a számítógépes eljárást,
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az akkori EMG 830-as gépre. A 
program kikereste az analógiákat az 
adott rácspontokra, amellett még a 
korrelációs együtthatókat is kiszá
mította, a nagyobb biztonság kedvé
ért. Az analógiákat extrapoláltuk és 
általában több analógiát találtunk, 
amelyeket extrapoláltunk a jövőre. 
Az az érdekes dolog történt, hogy 
vagy koherensen követték egymást 
az extrapolált értékek, tehát nem tá
volodtak el egy kritikus értéknél 
jobban, ezek az extrapolációk na
gyon jól beváltak, mintegy 80%- 
ban, elfogadható hibával. Ha ellen
ben széttartóak voltak, akkor az a 
prognózis nem sikerült, ilyenkor azt 
kellett megnézni, az elmúlt 10-12 
hónapban melyik év volt ismétlődő 
analóg és akkor arra támaszkodtunk. 
Ezt most azért mondom el, mert 
később a numerikus előrejelzésben 
az ensemble prognózisokat kezdték 
használni, amilyenekkel mi is fog
lalkoztunk annak idején. Körülbelül 
ez volt az ENSZ ösztöndíjam ered
ménye.

Mostanában olvastam a LÉG- 
KÖRben Maller Aranka cikkét, 
amelyben írja, hogy az évszakos 
előrejelzésben az analógiás mód
szert felváltja egy másik. Szeret
ném hangsúlyozni, hogy nem napi-, 
vagy heti bontású prognózis készí
tése volt kezdetben a cél, hanem 
havi bontásúé, amihez az analógiás 
módszert használtuk.

Mi indított arra, hogy 1984-ben meg
pályázd a Szegedi Egyetem Meteoro
lógiai Tanszékének vezetői állását?

Az történt, hogy 1984 március 
3-án hirtelen meghalt Péczely 
György. Az OMSZ vezérkara akkor 
azonnal mozgósította a szóba jöhető 
embereket, hogy kik vállalnák az 
utódlást, mert meg akarták menteni 
a Tanszéket. Akiket felkértek, azok 
nem vállalták a felkérést, mert ne
kik már volt más elképzelésük. Ne
kem pedig -  kissé prózai kérdés -  
lakásgondjaim voltak: a család nőtt, 
de a lakásunk nem. Már arra is gon
doltam, hogy a jégeső-elhárításhoz 
megyek át, oda is kerestek embert,

csakhogy nagyobb lakásom legyen 
már. Szegeden sikerült bérelt lakást 
találni és így kerültem Szegedre, az 
OMSZ erős támogatásával. Nem 
bántam meg választásomat: Szeged 
ember-méretű város, minden jó 
megvan benne, ami Budapesten, vi
szont nincsenek akkora távolságok 
és akkora tumultus.

Szerettél oktatni? Oktatsz most is?
Igen, különösen akkor, ha látom 

az érdeklődést. Vannak speciálkollé
giumok, amelyeket most is meghir
detek. Eredetileg ötöt hirdettem, 
minden félévben egy másikat, ezek

Szervező és előadó az 1985. évi nem
zetközi Távprognosztikai Konferencián

ciklikusan követték egymást. Az első 
volt a Távprognosztika, azután a 
Légköri erőforrások, (abból jegyzet 
is készült), azután a Légkör és 
élővilág, (Lakható marad-e a Föld? -  
ez megjelent könyv alakban is), azu
tán Éghajlat és történelem, (ez nagy 
sikert aratott: első alkalommal 107- 
en jelentkeztek, majdnem mindenki 
le is vizsgázott belőle). A Paleo- 
klimatológia volt az utolsó. Most 
már az elsőt és az utolsót elhagytam; 
az elsőt azért, mert több mint 20 éve 
nem foglalkozom távprognosztiká
val, elszaladt fölöttem az idő, a pa- 
leoklimatológiát meg túl későn kezd
tem tanulmányozni, írtam ugyan 
belőle jegyzetet, de éreztem, ehhez

már fáradt vagyok. Voltak olyan hall
gatók, akik sorban felvették mind az 
öt speciálkollégiumomat.

Tollforgató embernek ismerünk, aki 
több egyetemi jegyzetet, tudományos 
népszerűsítő munkát, sőt gyermek
kori emlékeket gyűjteménybe foglaló 
önéletrajzi írást is megjelentettél. 
Könnyen megy az írás, vagy hossza
san készülni kell rá?

Is-is. Van, amikor lassan érlelő
dik meg valami az emberben, amíg 
rászánja magát az írásra. Ilyen volt 
a gyermekkori emlékeimről szóló 
könyvem „Bácskai életképek -  Em
lékek Bajmokról” címmel, és van 
olyan is, ami 24 óra alatt áll össze a 
fejemben és akkor leülök megírni. 
Közéleti kérdésekkel foglalkozó  
cikkeket is szoktam írni, azoknak 
mintegy a fele megjelenik. Az 
egyetemi előadásokról pedig any- 
nyit: nem szégyellem bevallani, 
hogy egy egyórás előadásra 8-10 
órát szoktam készülni, mert az elő
adást fel kell építeni, ne legyenek 
benne logikai bukfencek, érthető és 
érdekes is legyen.

A LEGKORben sajnos elég kevés 
szakmai reflexió, vitacikk jelenik 
meg, de a kevesek között is többször 
szerepeltél. Ez mindenképen arra 
utal, hogy figyelmesen olvasod a 
megjelent tanulmányokat, de talán 
arra is, hogy gyakrabban van külön
véleményed, mint másoknak. Tény- 
leg így van?

Az az igazság, hogy én nagyon 
megszerettem a fizikát, -  még az 
Öveges-könyvből tanultunk -  és 
minden meteorológiai kutatásban a 
fizikát keresem. Különböző iskolá
kat ismertünk meg, pl. volt a 
Weickmann-féle lipcsei iskola, 
amely abból indult ki, hogy a lég
kör olyan fizikai rendszer, amely 
saját rezgésekre képes, ha a perem- 
feltételek állandóak. Ez részlegesen 
előfordul a szélsőséges évszakok
ban, télen és nyáron, mert akkor a 
csillagászati feltételek kvázi válto
zatlanok. Ezért hullámok, periódu
sok, rezgések alakulnak ki. Tehát ez
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A Szegedi Akadémiai Bizottság újévi összejövetelén, feleségével 
és Szőkefalvy-Nagy Béla akadémikussal

egy fizikai meggondolás. A baj 
csak az, hogy ezek a peremfeltéte
lek nem sokáig állandóak. Ettől 
függetlenül nagyon érdekes, hogy 
az amerikaiaknál, amikor az első 
általános cirkulációs modelleket 
kezdték számítógépen futtatni, ak
kor egyik modelljükben rögzítették 
a január 15-i napállást (a Nap dek
linációja végig olyan maradt, mint 
január 15-én), ez volt a peremfelté
tel, 90 napon keresztül ilyen szög 
alatt érkeztek a Nap sugarai. Kap
tam egy filmet, azzal játszogattam, 
lepörgettem, lassítottam, újra indí
tottam, és bizonyos szinoptikai ese
mények szabályosan ismétlődtek. 
Tehát a periódusok tényleg létez
nek, ha rögzítik a peremfeltétele
ket, pedig nem beszéltek össze a 
lipcseiekkel. Ez az egyik motívum.

A másik indítékom, hogy a szov
jet iskolában nagyon jól kezelik a 
matematikát. Az volt az érzésem, 
hogy az oroszok szinte az anyatejjel 
szívják magukba a matematikát. A 
legnagyobbak éppen a legegysze
rűbb formulákat használják. Pl. a 
Budyko-féle ariditási index fizikai
lag is annyira érthető, világos és 
egyszerű. Vagy Pagava egy roppant 
egyszerű előrejelzési formulát dol
gozott ki a természetes szinoptikai 
periódusokra vonatkozóan. Tehát a 
legnagyobbak nem bújnak bonyo
lult formulákba. Viszont vannak 
olyan matematikai eszközök, ame

lyeket a meteorológiában hiába 
akarnak alkalmazni, pl. a Csebüsev- 
polinomok. Nagyon szép geometriai 
formákat állítanak elő, csak éppen 
nem illeszkednek a légkörhöz és 
legtöbbször fizikailag nem tudjuk 
értelmezni. Szándékosan nem emlí
tek hazai példákat. Ezért támad hi
ányérzetem, amikor valaki a mate
matikát csak a maga kedvéért, öncé
lúan rá akarja erőltetni a meteoroló
giára. Ilyenkor megszólal bennem 
egy hang: most tiltakozni kell.

A TIT keretében aktív tudományos 
népszerűsítő munkát végeztél. Hall
hatnánk erről is részleteket?

Ez úgy történt, hogy 1974-ben 
Szakály József bevezetett engem a 
TIT országos központjába, mert a

Fizikai-Meteorológiai Szakosztály
ban tisztújítás történt, e szakosz
tálynak addig Marx György volt az 
elnöke, és akkor, 1974-ben, Sass 
Elemér lépett a helyébe. A meteo
rológiát addig Aujeszky László kép
viselte s utána kerültem be én, egy 
szál meteorológusként. Attól kezd
ve voltam tagja ennek a TIT szakbi
zottságnak. A budapesti szervezet
ben Zách Alfréd képviselte a mete
orológiát, ő ott a földrajzosokkal 
dolgozott együtt. Jól éreztem maga
mat ebben a bizottságban, a 
Bocskay-úti TIT Stúdióba jártunk, 
ahol Juhász Árpád volt az igazgató.

Az Országos Ösztöndíj Tanács 
révén 1978-ban kéthetes tanul
mányúton vettem részt Angliában, 
ahol nagyon megtetszett a Science 
Museum-ban látott, az éghajlatvál
tozásról rendezett kiállítás. Elhatá
roztam, hogy itthon ehhez hasonlót 
szerkesztek. Gyűjtöttem hozzá ké
peket, még az MTI-ből is, továbbá 
a MMT fotópályázataira benyújtott 
fotókból, ezekből 24 db. 2x2 méte
res álló tablót töltöttünk meg, ván
dorkiállítás gyanánt. A megnyitót 
1979 februárban tartottuk, Béli Bé
la, Czelnai Rudolf Kakas József 
részvételével.

Ezt a munkát nagyon szerettem, 
sokat jártam a Bocskay-úti stúdió
ba, de országosan is sok helyen 
megfordultam, pl. Békéscsabán, 
Gyulán, Kecskeméten, Nagykani
zsán, Bonyhádon, jártuk az orszá-

A Kogutowitz-féle glóbusz társaságában a Tanszéken, 1998-ban
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got. írtam ismeretterjesztő cikkeket 
is, úgy éreztem, erre nagy szükség 
van az emberek meteorológiai tájé
kozatlansága miatt.

Az OMSZ Múzeuma őriz egy mikro- 
barográfot, ami arról nevezetes, 
hogy az 1950-es évek végétől Buda
pesten regisztrálta a kísérleti atom
robbantások lökéshullámait. Mint 
Berkes Zoltán egykori munkatársa, 
mit tudsz erről?

Megmondom őszintén, csodál
kozom ezen a kérdésen, vagyis 
azon, hogy ti is tudtok róla. Berkes 
olyan óraművet szereltetett be nem 
a mikro-, hanem a makrobarográf- 
ba, amelyik 6 hónap alatt végez egy 
fordulatot. Ezt azért csináltatta, 
hogy a hullámok szimmetria pont
jait megkeresse: ugyanis, ha van
nak hullámok, és azok egy bizo
nyos fázisban találkoznak, akkor 
szimmetria keletkezik.

A mikrobarográf nem magát a 
légnyomást mérte, hanem annak 
csak a változását. A frontokat és a zi
vatarokat úgy jelezte, mint egy szeiz
mográf. Gyönyörű, frontmentes idő
ben egyszer csak elkezdett kilengeni 
a mikrobarográf írótolla. Csodálkoz
tunk rajta, nézegettük, mi lehet ez, 
azután pár nap múlva megjelent az 
újságban, hogy az oroszok Novaja 
Zemlján hidrogénbombát robbantot
tak a légkörben. A robbanáskor 
keletkező nyomáshullám hangsebes
séggel terjed és ha Európában több 
helyen, időben összehangolva műkö
dik ilyen mikrobarográf, akkor 
izokronokat lehet húzni, amelyekből 
megállapítható, hogy hol és mikor 
történt a robbantás. Ma már műhol
dakkal figyelik az esetleges atom
robbantásokat, de akkoriban még 
nem léteztek ilyen műholdak.

Abban az időben a Varsói Szerző
déshez tartozó országokban kötelező 
volt mikrobarográf hálózat felállítá
sa. Van-e emléked, hogy mikor lehe
tett ez a nagy robbantás és vajon lé
tezik-e még az a regisztráló szalag?

1959- vagy 60-ban lehetett, de 
mindenképen 1963 előtt, mert ak

kor lépett életbe az atomcsend 
egyezmény.

Hogyan emlékezel vissza Berkes 
Zoltánra, akivel hosszabb ideig dol
goztál együtt?

Én szeretek a nagy öregektől 
idézni, Berkesnek is voltak olyan 
mondásai, amelyeket érdemes volt 
megjegyezni. Az egyik az volt, 
hogy „minden prognózis jó, csak 
meg kell várni az idejét!” Azt sem 
felejtem el, amit nyugdíjazásakor 
mondott nagy szomorúsággal: „Ha 
tudtam volna, hogy milyen nehéz 
feladatra vállalkozom, talán el sem 
kezdtem volna!” Ezzel búcsúzott.

Ő a naptevékenységnek meg a 
holdfázisoknak volt nagy híve, 
azért is kellett néznünk a napfolto
kat, itt a központi épület II. emele
tén. A távcső végére rögzítettük egy 
farostlemezre a fekete papírlapot, a 
Nap méretének megfelelő kivágás
sal és arra rajzoltuk be a napfolto
kat. Az volt a baj, hogy ő is, meg 
Franz Baur is csak statisztikai kap
csolatot keresett és soha nem pró
báltak meg fizikai magyarázatot ke
resni a jelenségekre. Ezt nagyon hi
ányoltam, hogy kérem, hát ott van a 
Viktória-tó vízszintjének ingadozá
sa a 11-éves napfoltciklussal. Sok a 
csapadék, melegedés-okozta hóol
vadás vagy mi a közvetítő? Baur 
sem próbálta keresni a fizikai kap
csolatot az egyidejű események kö
zött. Az időbeli egyezés nem feltét
lenül jelent fizikai kapcsolatot két 
jelenség között.

Szakmai tevékenységed mellett volt- 
e, van-e valamilyen hobbid? Mivel 
töltőd nyugdíjas éveidet?

Van egy fő hobbim és két mel
lék hobbim. Az egyik mellék hob
bim a kirándulás. Szeged környé
kén sok tó van, gazdag élővilággal, 
pl. a Fehér-tó, ahol az iszapból né
ha nagy, két tenyérnyi méretű 
kagylókat szedtem ki, az élőket 
visszadobtam, az üres kagylókat 
meg szobadísz gyanánt elajándé
koztuk. Van azután a csónakázó tó 
(Maty-ér), ahol nemzetközi verse

nyeket szoktak rendezni, a 17 km- 
re levő bányatóban pedig úszni 
szoktam, tavaly 11 ezer métert úsz
tam le ott, tehát az úszás a másik 
hobbim.

A fő hobbim a zene, többféle vo
natkozásban is. Apámhoz kell visz- 
szatérnem: ő tanítóképzőt végzett, 
így eleve tudott hegedülni és har- 
móniumon is játszott. Én is hege
dültem, a legkritikusabb közönség, 
a gimnazista osztálytársaim előtt.

Koppány György és Mezősi Miklós a 
muzeális mikrobarográf előtt

Akkor még Cinka Panna nótáját is 
elő mertem adni, most már legfel
jebb Lavotta szerenádját játszom el 
néha. Zenét is szereztem: mégpe
dig egy híres Arany János költe
ményt, a Buda halála című elbe
szélő költeményéből a Rege a 
csodaszarvasról szóló részt (amiről 
Jankovics Marcell készített kisfil- 
met). Ennek a lüktetését, úgy érez
tem, meg kell zenésítenem: ..Száll 
a madár, ágról-ágra / Száll az ének 
szájról-szájra / Fű kizöldül ó 
sírhanton...” Mindez 21 éves ko
romban történt, de mostanában 
előkerült a megsárgult kézirata, 
csak nem tudtam lejátszani, de ezt 
mások pótolták. Az első unokám, 
Lili születésére pedig egy Lili-ódát 
szereztem.

Köszönjük az interjút!
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M e g e m l é k e z é s  B a c s ó  N á n d o r  é g h a j l a t k ü t a t ó i
ÉS EGYETEMI OKTATÓI TEVÉKENYSÉGÉRŐL*

Életútja
Nekem jutott a megtisztelő feladat, 
hogy megemlékezzek Bacsó Nándor 
professzor úr születésének 100. év
fordulóján tudósi munkásságáról, és 
nemzedékeken át végzett oktatói 
tevékenységéről. Készséggel és 
örömmel tettem eleget a Magyar 
Meteorológiai Társaság elnöke, dr. 
Ambrózy Pál felkérésének, két ok
nál fogva is. Pályafutásom kezdetén 
az 1950-es években közvetlen mun
katársi kapcsolatban voltam vele 
mint az akkori Éghajlatkutató Fő
osztály vezetőjével, másrészt egye
temi doktorátusom megszerzése 
során a doktori vizsgabizottság el
nökeként klimatológiából és agro
meteorológiából vizsgáztatott.

Tisztelettel kell megemlékeznem 
odaadó szakmai segítségéről is, 
midőn javaslatokkal és tanácsokkal 
támogatott kezdő szakmai lépéseim 
megtételénél, az agrometeorológiai 
témakörök megtervezésében és ki
vitelezésében. Nagy örömömre 
szolgált, hogy az „Öntözés előre
jelzése meteorológiai adatok alap
ján” c. kandidátusi témám kidolgo
zásához általam létrehozott szarvasi 
agrometeorológiai kísérleti állo
másról származó kutatások eredmé
nyeit, mint hazai újdonságokat nem 
csak tanulmányaiban idézte, de 
elsőként építette be azokat egyetemi 
jegyzeteibe, többek között az „Ön
tözéssel kapcsolatos meteorológiai 
ismeretek” c. három kiadást megért 
jegyzetébe, majd a „Bevezetés az 
agrometeorológiába” c. egyetemi 
tankönyvébe. E hivatkozások mi
kéntjét, terjedelmét és formáját 
előzetesen mindig személyesen be
széltük meg. Ennek során nyertem 
mélyebb betekintést oktatói tevé
kenységébe, kezdetben a gödöllői 
Agrártudományi Egyetemen (1967- 
ig), majd a Kertészeti Egyetemen, s 
tapasztalhattam, hogy egyetemi

jegyzeteit és tankönyveit azért újí
totta meg szinte évenként, mert cél
tudatosan kívánta megismertetni a 
hallgatókkal a naprakész új agrome
teorológiai kutatások eredményeit.

A másik ok ami miatt örömmel 
tettem eleget a felkérésnek, az az 
előzmény, hogy néhány évvel 
ezelőtt már volt módom professzor 
úr életútját áttekinteni és keretbe 
foglalni, amikor a Révay Új Lexi
kon részére szócikként megírtam 
Bacsó Nándor tudományos tevé

kenységének méltatását. A megem
lékezés forrásanyaga tehát részben 
rendelkezésemre állt.

Mindezek ellenére nehéz feladatot 
rótt előadóra a szakmai érdeklődés
től vezérelt hallgatóságot helyesen 
informáló megemlékezést írni, mert 
a valamivel több mint 70 évet élt 
Bacsó Nándort, aki közel fél évszá
zadot éghajlatkutatással, oktatással 
és szakírói tevékenységgel töltött el, 
szakmai életútjának legfontosabb 
szakaszain végig kísérni sem köny- 
nyű, de méginkább nehéz a feladat, 
ha teljes életművét óhajtanánk érté
kelni. E megemlékezés időkerete a 
leglényegesebb momentumokra ki- 
teijedő áttekintést, a szakmát gazda
gító oktatói, kutatói mivoltát felvil
lantó visszaemlékezést tesz csupán 
lehetővé. Ezek közül is a legfonto

sabb életrajzi adatokkal, a közéjük 
rendeződő egyes fontosabb munkák 
megemlítésével adózhatunk Bacsó 
Nándor emlékének.

Szolnokon született 1904. március 
13-án. A budapesti Tudományegye
tem Bölcsészeti Karán matematika
természettan szakos tanári oklevelet 
szerzett 1928-ban, de már 1927 no
vemberében bekerült az Országos 
Meteorológiai Intézetbe (OMI), ahol 
ún. napszámbéres kisegítő szakmun
kaerőként alkalmazzák. Kiemel
kedő tudását és vasszorgalmát érté
kelik elöljárói, amikor néhány év 
múltán már 1933-ban -  az akkori vi
szonyok között szokatlanul fiatal 
korban -  az Intézet egyik legna
gyobb osztályának, az éghajlati osz
tálynak a vezetésével bízzák meg. Ő 
maga sohasem mondta, de közvetlen 
munkatársai sem tudtak róla, hogy 
eleve meteorológusnak készült, ám 
bekerülvén az OMI-ba olyan lendü
lettel és elmélyülten sajátította el a 
meteorológiai ismereteket, mintha 
gyerekkori álmát valósítaná meg.

Mint az Eötvös Kollégium tagja 
már fiatalon elkezdte a bennünket 
körülvevő természeti világ, köztük 
az időjárás és éghajlat jelenségeinek 
tanulmányozását, azok pontos leírá
sát, magyarázatát, és a közöttük 
fennálló kapcsolatok ok-okozati ér
telmezését. Ezzel alapozta meg kez
deti éghajlatfeltáró munkájának 
fizikai értelmezését, aminek követ
kezményeként a kezdő klasszikus 
klimatográfusból hamarosan ok
nyomozó kutatója lett az éghajlati 
energiaháztartás vizsgálatoknak, 
így jutott el elsőként Magyarország 
sugárzás- és hőháztartási mérlegé
nek klimatológiai alapokon nyugvó 
összeállításához. A két világháború 
között, mint abban az időben annyi 
más diplomás szakember, kitartó 
munkával és folytonos tanulással te
remtette meg saját létalapját és 
egyúttal kivívta munkatársainak

Az előadás elhangzott 2004. március 11-én a M M T emlékülésén
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megbecsülését, szakmai elismeré
sét. Kiváló képességeinek és a rend
kívül gyorsan elsajátított szakmai 
ismereteinek köszönhette, hogy alig 
öt év múltán az Intézetben, sőt a ha
zai éghajlatkutatásban is irányító és 
vezető szerepet tölthetett be.

Osztályvezetői kinevezését kö
vetően még negyed századot tölt el 
az OMI-ban, és 1948-tól már az ég
hajlati főosztály vezetőjeként irá
nyítja az éghajlati adatgyűjtést, fel
dolgozást, tájékoztatást és kutatást. 
Ez az időszak nem csupán az elmé
lyült elméleti kutatásé, hanem a 
gyakorlaté és a társtudományokkal 
történő kapcsolatépítésé is. Az 
1930-as évek végétől szinte nem 
volt a gazdaságnak és tudománynak 
olyan területe, amelynek meteoro
lógiai vonatkozásaiban ne kérték 
volna ki véleményét. Ebben az 
időszakban vizsgálta többek között 
a vasúti sínek hőmérsékleti viselke
dését, az útépítés időjárási kérdése
it (fagyás, porosodás, hófúvás, 
stb.), az építőipar időjárásfüggő hű
tési, szellőztetési, fűtési problémá
it, a városi csatornahálózat mérete
zési kérdéseit a nagy intenzitású 
csapadékhozamok függvényében, s 
mind ezen témakörök kapcsán ki
fejtett gondolatait és feldolgozásait 
írásban is közzétette a legkülön
bözőbb szakmai folyóiratokban.

Tudományos munkássága
A klimatológiai kérdéskörök mellett 
nem kerülte el érdeklődését a me
zőgazdaságnak időjárási és éghajlati 
függőségének vizsgálata sem. Jel
lemző, hogy már első nyomtatásban 
megjelent tanulmánya is ehhez kap
csolódó témára irányult. Ugyanis az 
Időjárás 1928-as évfolyamának 
9-10. számában Az 1927. évi májusi 
fagyok és pusztításuk c. cikkében 
agrometeorológiai elemzést adott a 
szélsőséges időjárási rendellenessé
gről és súlyos kártételéről. Mint 
ahogy az éghajlat és agrometeoroló
gia volt tárgya eme első tanulmá
nyának, úgy a klíma és agrometeo
rológia lett életének munkacélja is. 
Sok további hasonló témájú össze

foglaló és elemző áttekintés követte 
első cikkét, amelyek közül úttörő, 
társtudományi klasszikus munkának 
tekinthető a Mikroklíma és növény
zet a Bükk-fennsíkon c. tanulmánya 
(Időjárás, 1934. 9-10. sz.), amit 
Zólyomi Bálint akadémikussal vetet
tek papírra (a cikket németül a 
Bioklimatische Beiblätter is közöl
te). Ezen a mikroklíma kutatáson 
felbuzdulva végeztek később igen 
részletes terepklimatológiai mérése
ket a Bükk-hegységben a szegedi 
Meteorológiai Tanszék munkatársai, 
az ottani éghajlati tanszék akkori 
vezetőjének, Wágner Richárd pro
fesszor irányításával.

Közben nagy odaadással és szak
értelemmel publikálta hazánk elmúlt 
időjárásának értékelését hónapról- 
hónapra, s ezt az összefoglaló króni
ka sorozatot 1936-tól 1951-ig adta 
közre az Időjárás-bán. Folyóiratunk 
szerkesztője is volt 1939-től 1945- 
ig. Ezt a feladatot is a tőle megszo
kott precizitással és a már említett 
kitűnő szakírói adottságainak hasz
nosításával oldotta meg, amiről 
magunk is meggyőződhetünk, ha 
belelapozunk az Időjárás ezen öt 
évfolyamának számaiba. Úgy alakí
totta a folyóirat tematikáját, hogy a 
nem túl népes, de sokrétű társtudo
mányi olvasótábor szakmai érdek
lődési körét is felkeltse, és a kutató 
meteorológustól a rokontudomá
nyok művelőin át az önmagában is 
nagyon sokrétű észlelői gárda tagja
iig egyaránt ki tudja elégíteni tudo
mányos igényeiket.

Még fiatal korában jelent meg a 
Magyar Meteorológiai Társaság 
támogatásával első jelentős monog
ráfiája, az Időjárás-éghajlat és 
Magyarország éghajlata címmel 
(1938), amit Réthly Antallal, az 
OMI akkori igazgatójával közösen 
írt. A monográfiában bizonyította, 
hogy szakírói készsége magasfokú, 
írásmódja kiforrott, tudományos írói 
stílusa, valamint szabatos és szép 
magyar nyelvezete az elvárt igé
nyeknek messzemenően megfelel.

A felhasználói kör által igényelt és 
ösztönzött írásai közül kiemelkedik

az 1939-ben publikált A csapadékva
lószínűség évi változása Magyaror
szágon c. monográfiája, amely a 
csapadék-klimatológiai jellemzőket 
hasznosító gyakorlati szakemberek 
(hidrológusok, vízimémökök, agrár
tervezők) számára évtizedeken át 
tervezési forrásmunkaként szolgált. 
Bacsó Nándor klimatológusként már 
pályája kezdetén is törekedett arra, 
hogy az OMI által gyűjtött adatokat, 
ill. a kutatási eredményeket minél 
szélesebb körben hasznosítsák. Ezt a 
hozzáállását nyugállományba vonu
lásáig megtartotta, sőt egyre több 
szakmai területre kiterjesztette. Egy
re szélesedő kapcsolatrendszere tette 
lehetővé, hogy ez idő tájt mind gyak
rabban jelenjenek meg erdészeti, 
hidrometeorológiai, agrometeoroló
giai és gyógyhely klimatológiai 
témájú dolgozatai, amelyek közül ki
emelkedik Az éghajlattan elemei nö
vénytermesztők számára c. könyve 
(1946), valamint A hőmérséklet szél
sőértékei Magyarországon (1952). 
Olvasmányos ismeretterjesztő, de 
mégis magas színvonalú, tanulásra 
és tanításra egyaránt alkalmas feje
zeteket írt A természet világa 1939- 
ben megjelent számaiban a légkör, 
mikroklíma, mesterséges beavatko- 
zás-energiakihasználás, népies időjá
rási szabályok, stb. témakörökben, 
miközben számtalan ismeretterjesztő 
cikket írt gyűjteményes munkákban, 
szaklapokban és különféle sajtóter
mékekben.

1945 után hangsúlyozottan az 
agrometeorológia felé fordult kuta
tói-írói tevékenysége, ám párhuza
mosan sok időt szentelt továbbra is 
Magyarország éghajlatának mé
lyebb megismerésére. Ekkor már jó 
rálátása volt az általa művelt szak
területre, s módszeresen és párhu
zamosan gyűjtötte az anyagot egy 
korszerű Magyarország éghajlatát, 
illetve egy agrometeorológiai isme
retanyagot összefoglaló mű meg
írásához. Az ország klímáját leíró 
művét először 1953-ban teszi közzé 
Magyarország éghajlata címen 
Kakas József és Takács Lajos írói 
közreműködésével.
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Legfőbb éghajlati önálló össze
foglaló kézikönyvét 1959-ben adta 
közre Magyarország éghajlata cím
mel. E művének fő célja volt, hogy 
az elengedhetetlenül szükséges mér
téktartó adatközlés, elvi megfogal
mazás, valamint szemléltetés mel
lett a korábbiaknál nagyobb súlyt 
helyezzen az éghajlati jelenségek 
elemzésére, ill. az okozati összefüg
gések megállapítására. A könyv 
előszavában saját maga hangsú
lyozza, hogy az összefoglaló munka 
tudományos célkitűzése az éghajlat 
fizikai, elsősorban energetikai hát
terének feltárása és közreadása. E 
mű megjelenése óta a mai napig 
nem készült hazánk klímájáról ilyen 
részletekbe menő, fizikai szemlélet
től áthatott, forrásanyagként is szol
gáló éghajlati kézikönyv.

Másik maradandó és ma is hasz
nálatos, kiemelkedő alkotása az 
1958-ban megjelent Bevezetés az 
agrometeorológiába c. egyetemi 
tankönyve, amely 1959-1974. kö
zött négy kiadást ért meg, de mindig 
javított és bővített kiadásban. Ezt a 
könyvét 1967-ben spanyol nyelvre 
is lefordították, és talán még ma is 
használják a kubai agrármérnökök 
oktatására, akárcsak a hazai agrár
egyetemeken a magyarnyelvű vál
tozatát. Ezen kívül további nyolc 
kézikönyv szerzője, többek között a 
Kertészet meteorológiai alapjai 
(Szuróczky Zoltánnal, 1969), Az ön
tözéssel kapcsolatos meteorológiai 
ismeretek (1969), A talajvédelem 
meteorológiai alapjai (1968), A nö
vényvédelem agrometeorológiai 
alapjai (1965), A mikroklíma fizikai 
szemlélete (1967), és még sorolhat
nánk továbbb a legkülönbözőbb te
rületeken írt könyvei címét.

Bacsó Nándor tudományos írói 
tevékenységéről csak szemelvénye
ket mutattam be. Kiegészítésül 
hadd említsem meg, hogy a nagy 
elődök (Róna, Steiner, Marczell, 
stb.) nyugdíjazását követően Bacsó 
Nándor vette át a klimatológiai sta
fétabotot, s már az 1930-as évek 
közepétől fiatal meteorológusként 
az érintett szakminisztériumokkal,

a legfontosabb közigazgatási intéz
ményekkel és köztestületekkel tar
tott fenn élő kapcsolatot. Másrészt 
tudományos értekezleteken vagy 
nyilvános ankétokon, vitaüléseken 
imponáló szakmai biztonsággal, 
kiváló előadói és ráhatói készség
gel képviselte szakmáját és intéze
tének érdekeit. Az OMI és a meteo
rológia magas szintű szakmai 
imázsa erkölcsi garanciát és pénz
ügyi támogatást biztosított az intéz
mény gyors fejlődéséhez, beleértve 
a megfigyelőhálózatot, a műszere
zettséget, a hírközlést, az adatfel
dolgozást és a gyűjtött adatok köz
zétételét (napi- és havi jelentések, 
évkönyvek, kis kiadványok, stb.).

Mérlegre téve munkásságát, ösz- 
szefoglalóan elmondhatjuk, hogy 
szakmai pályafutása kezdetétől tö
retlenül gyarapította publikációinak 
számát. Az említett első munkájá
nak megjelenésétől utolsó közlemé
nyéig, 1972-ig több mint 200 könyv 
címlapján, hosszabb-rövidebb mo
nográfia, tanulmány és szakcikk 
élén, vagy végén volt olvasható ne
ve, amit további ismeretterjesztő és 
sajtóközlemények tömkelegé egé
szített ki. A 45 évnyi kutatói és írói 
munkássága folyamán évi átlagban 
4-5 írásmű került ki keze alól. 
Egyes években 10-15-re rúgott 
szakirodalmi közleményeinek szá
ma, de egyetlen olyan év sem volt, 
hogy legalább két tanulmánya ne je
lent volna meg. Emlékezetem sze
rint kizárólag kézzel írta munkáit. A 
jellegzetesen szép, nyugodt vonal- 
vezetésű, határozott betűvetésű, ún. 
Bacsó-írásnak sokan elismeréssel 
adóztak. Idegennyelvű közleményei 
is ötven fölöttire tehetők, amelyek 
zöme főként német nyelven, de né
hány oroszul jelent meg.

Oktatói tevékenysége
Oktatói tevékenységét szinte egy- 
időben kezdte diplomamunkájának 
megszerzésével. A Kertészeti Egye
tem jogelődje, a Ketészeti Taninté
zet az első felsőfokú intézmények 
között volt, ahol a meteorológiát 
oktatták. Bacsó professzor úr itt

kezdte 1929-ben a leendő kertészek 
oktatását meteorológiára. A hosszú 
évtizedek során hallgatók nemzedé
keit tanította. A Gödöllői Agrártudo
mányi Egyetemen 1954-ben nevezik 
ki egyetemi tanárrá, amikor ott Me
teorológiai Tanszék létesült, aminek 
egyúttal vezetőjévé is kinevezték. 
Tanszékének a Növénytermesztési 
Tanszékbe történő integrálását kö
vetően önálló agrometeorológiai 
tanszéki csoport vezetőjeként oktat
ta tovább az egyetemi hallgatókat. 
1967-ben visszahívják őt a Kerté
szeti Főiskolára, ahol az ekkor létre
hozott Matematika-Fizika-Agro- 
meteorológiai Tanszék vezetésével 
bízzák meg. Innét vonult nyugállo
mányba 1972-ben. Összességében 
tehát 44 éven át oktatta a leendő 
kertészeket, ill. agrármérnököket er
re a fontos alaptudományra. Kevés 
tudósunk, professzorunk dicseked
het olyan széleskörű oktatói publi
kációs tevékenységgel, mint Bacsó 
Nándor. Oktatói pályafutása során 
33 egyetemi jegyzetet és segédletet 
alkotott. Nagyszámú speciális me
teorológiai jegyzetet is írt öntözési, 
növényvédelmi, talajvédelmi és 
kertépítési témakörben nappali-, 
esti- és levelező szakos hallgatók, 
ill. a szakmérnök képzés számára.

Tudományos közéleti szereplése
Intenzív kutatói és oktatói tevé
kenysége mellett mindig szakított 
időt a különböző tudományos társa
ságokban való aktív szerepvállalás
ra. A Magyar Tudományos Akadé
mia Meteorológiai Tudományos 
Bizottságának éveken át tagja, 
majd 1957-től több mint egy évti
zeden át az MTA Agrometeorológi
ai Bizottságnak elnöke. A Magyar 
Meteorológiai Társaság Agromete
orológiai Szakosztályát is hosszú 
éveken át vezette. Tagja a MMT 
Tudományos Tanácsának, a Magyar 
Földrajzi Társaság Választmányá
nak és a Magyar Urbanisztikai Tár
saságnak. E szervezetekben nem 
formális tag, hanem aktív, alkotó, 
szervező tevékenységet folytat, elő
adások tucatjait tartja.
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Tudományos minősítései

Tudósi pályáján minősítésének első 
állomására 1939-ben érkezett, ami
kor a pécsi egyetemen fizika-föld- 
rajz-filozófia tárgyakból summa 
cum laude fokozattal a bölcsészet
tudományok doktorává avatták. 
Értekezésének tárgya: A csapadék
valószínűség évi változása Magyar- 
országon. Minősítésének követke
ző állomásához 1948-ban érkezett, 
amikor a Műegyetem Közgazda
ságtudományi Karán magántanári 
képesítést szerzett. 1953-ban a 
földrajztudomány kandidátusa lett, 
elsők között a meteorológus szak
mán belül, majd ezt követően, alig 
hat év múltán, 1959-ben megszerzi 
a földrajztudomány doktora foko
zatot is. Magyarország légterének 
éghajlati energiaviszonyai c. érte
kezésének témája természetesen a 
számos elméleti megfontolást 
igénylő klimatológiai sugárzás- és 
hőháztartási mérleg elkészítése volt 
az egész ország területére. Magyar- 
ország éghajlati energiaháztartását 
ezt követően újabb és újabb szem
pontok alapján tovább pontosította 
és így jutott el odáig, hogy a felszí
ni hőháztartás minden egyes kom
ponensét számszerűsítette, s az 
1970-ben az MTA X. Osztályának 
Közleményében megjelentetett utol
só változata mind a mai napig adat
szerűén is mértékadó éghajlati 
energiaháztartási mérlegnek tekint
hető. Még alig múlt 60 éves, ami
kor a Kertészeti Egyetem 1966-ban 
oktatással eltöltött 75. egyetemi ok
tatói féléve alkalmából, honoris 
causa doktorává avatta.

Nyugállományba vonulását kö
vetően még sok tervet dédelgetett. 
Jelentős szakmai perspektívát látva 
az ember és egyre romló környeze
te közötti bonyolult rendszerben, 
hozzáfogott egy korszerű bioklima
tológiai körzetesítési rendszer ki
dolgozásához, amelyet első ízben a 
Magyar Urbanisztikai Társaság tu
dományos ülésén mutatott be, a me
teorológus társadalom azonban már 
nem ismerhette meg Bacsó Nándor
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által legújabban elindított, ötletes 
klímaosztályozási rendszerét. Korai 
halála megakadályozta őt e biokli
matológiai osztályozási rendszer 
végleges formába öntésében és köz
zétételében. E munkájából is ki
csengett azonban tudósi aggálya, 
amikor a sokasodó környezetvédel
mi problémákra hívta fel a tudós 
társadalom, ill. politikai döntésho
zók figyelmét. Ennek jegyében írta 
meg már 1958-ban Budapest és kör
nyékének éghajlata c. könyvét is a 
Budapest természeti földrajza kiad- 
ványzorozat I. köteteként. Meggyő
ződéssel vallotta, hogy az emberiség 
fennmaradása, az élhető környezet, 
a fenntartható fejlődés az ember 
környezetének fokozott védelmétől 
függ, s e kérdéskörben kívánt még 
további részletekbe menő elemzése
ket és ajánlásokat tenni, amit az 
ország első egészségügyi körzetbe
osztásának bemutatóján hangozta
tott. Kár, hogy mi, munkatársak, 
tanítványok és utódok írásos forrás
munkaként nem hasznosíthattuk 
Bacsó tanár úr e témakörben kifej
tett, de nyomtatásban már meg nem 
jelent hitvallását.

Társadalmi és tudományos 
elismerései
Kutatói, oktatói és közéleti gazdag, 
alkotó tevékenységéért számos ma
gas elismerésben és kitüntetésben ré
szesítették. A Magyar Meteorológiai 
Társaság előbb a Hegyfoky, majd a 
Steiner Lajos éremmel tüntette ki, a 
Magyar Földrajzi Társaság pedig a 
Szocialista Földrajzért kitüntetést 
adományozta neki 1971-ben. Nagy 
megtiszteltetésnek tekintette az 
NDK Humboldt Bizottsága által 
1959-ben adományozott Humboldt 
emlékérmet, amivel a német meteo
rológus társadalom ismerte el szak
mai tevékenységét. Munkásságát a 
magyar állam is elismerte, s előbb a 
Szocialista Munkáért Érdeméremmel 
(1962), majd a Munka Érdemrend 
arany fokozatával (1972) tüntette ki. 
Mint említettem, a Kertészeti Egye
tem tiszteletbeli doktorává (1966) 
avatta sok évtizedes, eredményes ku

tatói és oktatói munkásságáért. A 
Magyar Földrajzi Társaság méltatá
sából hadd idézzem fel a következő 
néhány sort: „...a hazai föld éghajla
tának több évtizedre visszanyúló, be
ható, sokoldalú és új eredményeket 
feltáró vizsgálatáért, a klimatológia 
gyakorlati felhasználását előmozdító 
következetes tevékenységéért, hatal
mas, szintetizáló műveket alkotó iro
dalmi munkásságáért...”. Ezekből 
az értékelő megállapításokból is ki
világlik, hogy Bacsó Nándor alkotó 
tudományos munkásságát a társtudo
mányok is igen nagyra értékelték és 
elismerték, csakúgy mint oktatói, ku
tatói pályatársai, barátai, s minden 
bizonnyal tanítványai és szakmai 
utódai.

Tudom, az itt elmondottak csak 
szemelvények Bacsó Nándor pro
fesszor gazdag tudósportréjából. 
Az összeállított megemlékezés for
rásanyaga részben saját személyes 
kapcsolataimra alapozódnak, ám ki
induló forrásmunkaként egyrészt dr. 
Kéri Menyhértnek az Időjárás 78. 
évfolyamában (1974) megírt nekro
lógja, másrészt dr. Bálint György
nek a Kertészet és Szőlészet 27. év
folyamában (1972) Nemzedékek 
professzora címen a nyugállomány
ba vonulás alkalmából írt köszöntő
je, s nem utolsó sorban Bacsó 
Nándor fiai, Nándor és Gábor által 
részemre átadott életrajzi hagyaté
kok szolgáltak. Engedjék meg, 
hogy mindegyikőjüknek őszinte kö
szönetét mondjak az említett írásos 
forrásmunkákért.

Ismételten megköszönöm a Ma
gyar Meteorológiai Társaság veze
tésének, hogy rám bízta e meg
tisztelő feladatot.

Antal Emánuel

< HELYREIGAZÍTÁS

A Légkör 2004. évi 1. számá
nak belső borítóján található 
fényképek szerzője Takács 
Attila. A 32. oldalon a jelen
ség időjárási hátteréről Pőcze 

v Tamás sorait idézzük. ,
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V IS S Z  A E M L E K E Z E S  E D E S A P A M R A
TISZTELT ELNÖK ÜR, KEDVES METEORO
LÓGUSOK, VENDÉGEK, CSALÁDTAGOK!

A Magyar Meteorológiai Társaság felkéréséért megha- 
tottan mondok köszönetét. Ahogyan a meteorológusok, 
úgy családunk számára is különösen értékes ez a mai al
kalom, hiszen édesapámról a megemlékezés a nagy 
múltú tudományos társaságtól olyan megtiszteltetés, 
amelyet csak a legnagyobbak kaphatnak.

A méltó szakmai bemutatást követően méltatlanul 
bár, de a meteorológusok iránt nagy tisztelettel adózva, 
a meteorológia tudománya iránt pedig laikusán elköte
lezve szeretném felidézni Dr. Bacsó Nándor, a Szolno
kon 100 éve március 13-án született tudós életútjának 
néhány, a családhoz is kötődő momentumát.

Amikor a meghívóban megtiszteltek azzal, hogy ifjú
nak tituláltak, nyilván azzal a szándékkal, hogy a 
Nándorokat megkülönböztessék, feljogosítottak, hogy e 
családi visszaemlékezést a legszubjektívebb közegbe 
ágyazhassam. Édesapára gondolva, a családi emlékek 
körében sem lehet eltekinteni ízig-vérig meteorológus 
voltától. Elkötelezettségét az is kifejezte, hogy családjá
val magában az intézetben lakott. Gyermekkorom szín
tere így eszmélésemtől ifjúkoromig 12 éven át ez az 
épület, az Országos Meteorológiai Intézet, vagy aho
gyan a családban mondtuk, röviden a METEOR volt.

Kisgyerekként az akkor még parkos, kertes udvarban 
az apám által rendelt kis játszótéren játszottam a pajtá
saimmal, az ugyancsak bentlakó altisztek gyerekeivel. 
Bújócskáztunk pincétől a kerek észlelőtorony vas csi
galépcsőjéig, vagy élveztük és csodáltuk Tangli bácsi 
fényes járgányát, amint a farácsos udvari színből egye
dül indul útjára. (Tangli bácsi Tangl Harald volt, a 
szemközti Állat-élettani Intézet tudósa, apám barátja).

Sok kedves élményem közül az egyik a ma élő mete
orológusok doyenjéhez, Kéri Menyus bácsihoz 
fűződik. Ugyanis az emeleti folyosón futkározva a 
lépcsőházi ajtónál vele találkoztunk. Csínyünk várható 
következményeitől megriadtam és két lába közt átbúj
va menekültem volna, de ő elcsípett, és kedvesen meg
cirógatott. Ez a kis gyerekkori epizód hatvan-egy- 
néhány év távlatából idézi fel kézzelfoghatóan azt a 
hallatlanul meleg, családias légkört, amely a meteoro
lógus kollégák között akkor volt. És hogy stílszerűen 
fejezzem ki magam, ebben a légkörben nevelt engem 
édesapám.

Nagyobbacska iskolásként állandó kibic voltam az 
akkori tudós meteorológus gárda kártya-partiján. A ta
rokkozásra gyakran hetente került sor, mikor-hogy sike
rült legalább négy kollégát apámnak meghívni lakásunk 
dolgozószobájába.

A partnerek sora hosszú, hogy meg ne sértsek bárkit is, 
az ABC- Alfájától Omegáig tekintve át idézem fel 
Aujeszky Laci bácsitól Zách Frédiig a sort. Itt jártak 
gyakran olyanok, akiket a mai fiatal kollégák talán nem is 
ismerhettek: Endrey Elemér, Fáthy-Fábiánics Ferenc, 
Kakas Jóska, Kulin Pista, Takács Lajos és a többi jeles fő.

Komoly szakmai kérdések szakították meg a heves 
kártya-csatákat, s én a szokásos szófordulatot kicsit a 
helyzethez igazítva, apatejjel szívtam magamba a mete
orológiát. (Mellesleg a dohányfüstöt is, sajnos.)

Béli Béla a lapát tenyerein lovagoltatott, Réthly tatá
nak pedig a szakállába bújhattam. Hille Alfréd bácsitól 
hallottam először a repülővezetésről, és láttam is a bu
daörsi repülőtéren a meteorológiai szolgálatot.

Még sok-sok igencsak kedves, emberszerető tudós 
meteorológus bácsit és nénit (mert akkor is volt már 
ilyen, például Kadocsa Franciska) ismerhettem. Higy- 
gyék el kérem, hogy nem azért sorolom őket, hogy di
csekedjek, hanem csakis azért, hogy jellemezzem azt a 
családias, de tudós és alkotó környezetet, amelyben 
apám nevelt.

Annak ellenére, hogy már a vastagságukkal is tekin
télyt parancsoló intézeti falak között igazán szokatlanul 
vidám gyerekkorom volt, apám nevelő gondoskodásá
nak köszönhetően a meteorológia tudománya iránt nagy 
tisztelet és áhítat él bennem. Bár szándékán kívül állt,

A Bánkúti klímaállomáson 1934-ben

* Elhangzott a Magyar Meteorológiai Társaság emlékülésén, 2004. március 11-én.
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Katonai tanfolyam előadójaként (1938)

hogy belőlem kimondottan meteorológust faragjon, 
nem mulasztott el egyetlen alkalmat sem, hogy a min
dennapok eseményei, a látottak, hallottak kapcsán ne 
hozza tudomásomra azok meteorológiai vonatkozásait.

És bevont a munkába is. Gyakran vihettem fel az ud
vari gáztöltő- és mérlegelő állomásról a piros vagy fehér 
légkör-kutató ballonokat a kerek torony csigalépcsőjén. 
A toronytetőn a teodolitba is bele kukkanthattam, s meg
csodáltam az ott lévő varázslatos gömböt, a napfénytar- 
tam-mérőt a megpörkölődött papírszalagjával.

Ugyanígy levitt apám a Petrezselyem utca sarki 
észlelőkertbe, kihúzogatni a talajhőmérőket, vagy meg
igazítani mágnessel a Max-Min hőmérőt.

Többször magával vitt útjaira is: Bánkúton az egyko
ri túristaháznál működő, általa nagyon szeretett meteo
rológiai észlelő állomást látogattuk meg, Cserszegto- 
majon pedig az akkori poltikai vezetés elvetélt ötletének 
képtelenségét bizonyító citromtermelési-mikroklima- 
tológiai kísérletet mutatta be, mindenkor kellő magyará
zattal.

Iskolás koromban időjárási vagy klimatológiai térké
pek izobárjait és izotermáit rajzolhattam, könyveiben 
néhány illusztráció a kezem munkája. A nagy könyvtár
ban pedig a villámok és a hókristályok rajzait és fotóit 
tartalmazó albumok lapozása vált maradandó, életre 
szóló élményemmé. így alakult bennem a következetes 
gondolkodás, a fizika szeretete, a mérés, a mérőműsze
rek és az adatrendezés iránti fogékonyság, vonzódás, 
amely egész életpályám meghatározója lett, bár nem a 
meteorológia, hanem a műszaki energetika területén.

Az idillen túl árnyék is kísérte családunkat, édes
anyám évtizedes súlyos betegsége, amelynek folytán 
szerető szüleimnek sok lemondáson át vezetett az éle
tük. De apám ezzel is példát mutatott nekem, mégpedig 
hogy a szeretet a szűkölködés és a lemondás közepette 
is békés otthont és boldog gyermekkort teremt.

Lakásunk a második emeleten volt, a mostani tv-stú- 
dió helyén. Ezzel kapcsolatban talán a korra jellemző

néhány momentumot idéznék. A für
dőszobában a fürdőhengerben ham
vadtak el Nyíró és Herczegh munkái, 
mivelhogy Tóth Géza tudós meteoro
lógust azzal hurcolták el Kistarcsára 
meg Recskre évekre internálva, hogy 
egy National Geographic számot ta
láltak nála. Ez az akkori meteorinté
zeti igazgató elvtárs szerint az imperi
alista bérenc mivoltának igazolása 
volt. Szüleimnek át és túl kellett élni e 
kort, így lett a magyar irodalom kin
cseiből forró fürdővíz. Ehhez kapcso
lódik az anekdota-számba illő, Faludy 
György által a Pokolbeli víg napjaim
ban leírt meteorológiai vonatkozás: 
Tóth Gézát a táborban az emberhez 

méltatlan, megalázó és sanyarú körülmények között is 
működő értelmes agyak észak-keleti betörésnek becéz
ték. Ez onnan eredt, hogy a Magyar Rádió sokszor 
ismételt reggeli időjárás jelentését egy nap az illetéke
sek az amerikaiaknak kódolt kémüzenetként értékelték, 
hiszen az hangzott el, hogy északkeleti frontbetörés 
várható. S állítólag -  a sors kifürkészhetetlen véletlen
je folytán -  pont aznapra tervezték a szovjet hadsereg
nek egy, a Kárpátok észak-keleti oldalán tervezett had
gyakorlatát!

Ide tartozik a következő mulatságos eset is, ami vi
szont megtörtént. Az akkor szokásos nyílt pártnapon

Feleségével és Nándor fiával 
a Meteorológiai Intézet udvarán (1940)
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mindenkinek hozzá kellett szólni, s az egyszerű Németh 
Gusztit, az intézeti fűtőt erre fel kellett készíteni. Beta
nították neki Rákosi jelmondatát: Magyarország nem 
rés, hanem erős bástya... Mikor sorra került, az öreg így 
mondta el: Magyarország nem bástya, hanem erős rés a 
béke frontján! A helyzet komolysága és a súlyos fenye
getettség ellenére az odakényszerített közalkalmazott 
tudósok és intézeti dolgozók hangos hahotával viszo
nozták az elszólást.

Visszatérve az időben, az ostromról ejtek néhány 
szót. Apám a várost körülzáró gyűrűből nem menekült 
el Párkányba, ahova hivatalosan az intézetet kitelepítet
ték, hanem őrizni maradt az intézet felbecsülhetetlen ér
tékeit. S nap mint nap kockáztatva életét, meg is tudta 
őrizni őket, mentve a belövésektől a könyvtár értékeit, 
oltva a bombák okozta tüzeket, nagy hidegvérrel és dip
lomáciai érzékkel elhárítva a garázdálkodó és rekviráló 
katonák másodlagos ostromát.

Nemcsak hogy a szovjet hadparancsnokság különle
ges védelmét eszközölte ki, hanem még élelmiszert is 
szerzett. Az ostrom alatt álló városban a vízhiány is 
szörnyű körülmény volt. Az intézet pincéjében végül is 
másfél hónapig megbúj óknak ezen úgy segített, hogy 
felnyittatta az észlelőkertben lefedett kutat, amelyből 
keserűvizet lehetett húzni. Azonban mégiscsak víz volt, 
amelyben a bab egy álló hétig főtt a vaskályhán.

Hogyan tudott szót érteni az oroszokkal? Nos hát ő 
örök ellenzékiként a háború alatt angolul és a végén 
még oroszul is megtanult. A családi hagyományként be
szélt németen, illetve a szolnoki gimnáziumban tanult 
latinon és görögön túl! Ez utóbbiak viszont már megint 
a nevelés eszközei voltak: rengeteget idézett e két nyelv 
klasszikusaiból, s meg is magyarázva ezeket, beépítette 
gondolkodásmódjukat az én elmémbe és később fiata
labb öcsémébe is.

Azért persze az ostromot követő „malenkij robotot” ő 
sem kerülhette el: három hétig a Pilisben ásták-csáká- 
nyozták a lövészárkot, majd a már mozgásképtelen 
bátyját a vállán Kesztölcről cipelte haza. Áldozatkész
sége tette lehetővé bátyja és édesanyám nagybátyja 
kibombázott családjainak túlélését, amikor is egy szál 
ruhában a fagyos romok között aknatűz közepette ide
menekültek. Otthont és az újrakezdés lehetőségét bizto
sította nekik az intézet erős falai között.

Az ősök és a család tisztelete, szeretete természetes 
volt nála. Sokat mesélt nekem a családról a falon függő 
és az albumokban levő portrékat mutatva. Az ősök kö
zül többet lehetne említeni, de talán a névadót, az 
Ős-Nándort, Szmazsenka Nándort hozom szóba. O volt 
a híres magyar találmány, a Telefonhírmondó műszaki 
kidolgozója, hiszen Puskás Tivadar csak az elvét fogal
mazta meg. Sokáig dédapám lakásában működött az 
első berendezés, hogy a pesti polgároknak közvetítse 
az opera előadását. Apám ezt még látta, hallotta műkö
dés közben.

Mikor 69 éves lett, súlyos betegen operációra készül
ve, a tőle megszokott filozófus szellemben tompította a 
család aggodalmát. Hallatlan akaraterővel felépülve, 
folytatta tudományos és szervező munkáját, többek kö
zött a soron levő meteorológiai vándorgyűlés szervezé
sében is részt vett. Olyan természetességgel ügyködött, 
hogy fáradhatatlannak látszott, és elaltatta a család féltő 
figyelmét. Egy évre rá azonban már halálos betegen a 
Korányi Szanatóriumban feküdt.

Szerintem a család részéről ott nyerte el áldozatos 
élete igazi elismerését. Az őt látogatni készülő (itt is 
jelenlevő) unokái, még kis iskolásként egy rajzzal lep
ték meg 70. születésnapján. Ezen szinte összegezték a 
meteorológus tudós nagyapa életét, az időjárási jelen
ségeket vidám színekkel megrajzolták egy nagy kaval- 
kádban. Ebben a gyermeki szívből jövő spontán gesz
tusban jutott kifejezésre apám családszeretetének és a 
meteorológus tudós hivatásának benne megvalósult 
egysége.

Mivel szelleme nem követte a test romlását, friss volt 
az utolsó napjáig, mint mindig annak előtte egész életé
ben, ez a legméltóbb elismerés, amit a családtól kapha
tott, bizonyára örömmel töltötte el a távozó lelkét.

Köszönöm megtisztelő figyelmüket.
Bacsó Nándor 
ny. főmérnök

Ú J  K Ö N Y V
Megjelent

Jusfyák János -  Szegedi Sándor -  Tőkei László:

TEREPKLÍMA
című

egyetemi és főiskolai jegyzete.

A 136 oldalas kiadvány célja, hogy a föld
rajz- és környezettan tanár szakos, valamint 
a mezőgazdász, kertész, erdész hallgatók 
megismerjék a helyi klíma jelenségeinek tör
vényszerűségeit.

I li

A jegyzet megrendelhető a Debreceni 
Egyetem Kossuth Egyetemi kiadójánál.
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A  V Á R O SI HŐSZIGET SZERKEZETÉNEK VIZSGÁLATA  
NORMALIZÁLT INTENZITÁS SEGÍTSÉGÉVEL

1. Bevezetés

A települések környezetükhöz vi
szonyítva módosítják a felszín anya
gát, szerkezetét és energiaegyenle
gét, illetve a légkör összetételét. A 
mesterséges tényezők együttesen 
egy speciális helyi klímát (városklí
mát) határoznak meg. A települések 
legnyilvánvalóbb klímamódosító 
hatása az a hőmérsékleti többlet, 
amelyet városi hőszigetnek neve
zünk (urban heat island -  UHI). Ezt 
az UHI intenzitással, azaz a vidéki 
és a városi területek közötti hő- 
mérsékleti különbséggel jellemez
hetjük. A városi hősziget-intenzitás- 
nak jellegzetes napi menete van, s a 
legerősebb kifejlődését általában 3-5 
órával a napnyugta után éri el.

A tanulmányunk fő célja a fel
szín közeli léghőmérséklet városon 
belüli eloszlásainak vizsgálata né
hány órával naplemente után, ami
kor az UHI hatás a legjelentősebb. 
Ennek során igazoljuk a normali- 
zált UHI intenzitás alkalmazásának 
hasznosságát a hőmérsékleti több
let területi szerkezetének kutatásá
ban. A személetesség kedvéért az 
eloszlás osztályozott (generalizált) 
típusait normalizált izoterma térké
pek segítségével mutatjuk be.

2. Tanulmányozott terület
A vizsgált terület Szeged városi és 
elővárosi jellegű részeire terjed ki. 
A települést és környékét az Egy
séges Országos Térképrendszer 
(EOTR) 1:10.000 méretarányú 
földmérési-topográfiai térképein ta
lálható kilométer-hálózati vonalak 
alapján 500x500 m oldalhosszúsá
gú gridekre (rácshálózatra) osztot
tuk fel. Ugyanilyen, 0,25 km2 terü
letű cellaméretet alkalmaztak ko
rábban már több más városklíma
kutatásnál is (pl. Jendritzky and 
Nübler, 1981; Park, 1986). Szege
den az UHI területi szerkezetének

tanulmányozása 107 négyzetre (az
az 26,75 km2-re) terjed ki. A kívül 
eső részek már nem városias jelle
gűek, ezért nincsenek a hálózatban, 
kivéve a város nyugati peremének 
négy celláját, melyek szükségesek 
a vidéki és a városi területek hőmér
sékleti különbségének megállapítá
sához (1. ábra). Mivel Szegednek a 
városklíma kutatásokat elősegítő 
méretét, szerkezetét, földrajzi fek
vését és éghajlati adottságait már 
számos korábbi tanulmányunkban 
bemutattuk (így e folyóirat hasábja
in is, pl. Unger et al., 1999; Unger 
és Sümeghy, 2001), ezért erre most 
nem térünk ki részletesebben.

3. Kutatási módszer
A napi maximális abszolút UHI in
tenzitás (AT) területi vizsgálata a 
2002. áprilisa és 2003. márciusa 
közötti egy éves időszakban sze

mélygépkocsikkal végzett mobil 
mérésekkel gyűjtött adatokon ala
pul, amit általános eljárásnak te
kinthetünk bizonyos városklíma 
jellemzők detektálására (pl. Oké 
and Fuggle, 1972; Moreno-Garcia, 
1994; Ripley et al., 1996; Eliasson, 
1996 Yamashita, 1996 Voogt and 
Oké, 1997 Comrie, 2000). Ahhoz, 
hogy kellő mennyiségű hőmérsék
leti adattal rendelkezzünk a vizsgált 
területről és időszakokból, átlag tíz 
naponta olyan mobil méréseket vé
geztünk, amelyek során a mérési 
útvonalakon minden gridet érintet
tünk legalább egyszer-egyszer (1. 
ábra). Az összesen 35 alkalom (7. 
és 2. táblázat) biztosítja, hogy kü
lönböző időjárási helyzetekben 
(hulló csapadék kivételével) a teljes 
vizsgált területen az UHI maximá
lis kifejlődésének mértékéről rész
letes információkat kapjunk.

1. ábra. A vizsgált terület elhelyezkedése és felosztása 0,5x0,5 km-es 
négyzetes gridcellákra; (a) szabad terület, (b) városi terület, (c) mért terület határa, 

(d) körtöltés, (e) északi és (f) déli mérési útvonal

1. táblázat. A szegedi mobil mérések 
havi és évszakos megoszlása (2002. április -  2003. március)

M Á M J J A Sz o N D J F
3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 1 5

ta v a s z nyár ŐSZ té l

9 9 9 8
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A cellák nagy száma és ebből 
következően a szükséges mérési út
vonal hossza miatt a területet két 
szektorra kellett osztani. A z északi 
54, a déli szektor 53 négyzetből áll. 
Az útvonalak teljes (oda-vissza 
mért) hossza 68, illetve 66 km észa
kon és délen (7. ábra), amelyeknek 
a bejárása kb. 3-3 órát vett igénybe 
(2. táblázat). Minden cella meglá
togatása és a hőmérsékleti értékek 
egy időpontra vonatkozó átszámítá
sa ezt az eljárást követelte meg.

Az észlelést végző mérőautóknál 
a sugárzásvédelemmel ellátott hő- 
mérsékleti szenzor érzékenysége 
0,01°C-os volt és hordozható digitá
lis adatgyűjtőhöz kapcsolódott. A 
gyűjtő az adatokat 10 másodpercen
ként rögzítette, vagyis az átlagosan 
20-30 kmh '-s sebességnél a mérési 
pontok között 55-83 m volt a távol
ság az útvonalak mentén. Természe
tesen a közlekedési viszonyok miatt 
nem lehetett mindig egyenletesen 
haladni, de a késő esti mérési idő
pontok miatti kis forgalom nem bi
zonyult jelentős akadályozó ténye
zőnek. A feltétlenül szükséges (pl. 
piros lámpa, sorompó) megállások 
során rögzített adatokat utólag tö
röltük az állományból. Az említett 
sebességtartomány megfelelő szel
lőzést biztosított a szenzor számára, 
s így az minden pillanatban valóban 
a környező levegő hőmérsékletét 
rögzítette. A szenzor 1,45 m maga
san és 0,60 m-rel a kocsi eleje előtt 
helyezkedett el egy rúdon, hogy a 
motor és a kipufogógáz hőhatása ne 
befolyásolja a mért értékeket.

A gridenkénti kb. 15-20 hőmér
sékleti értéket cellánként átlagoltuk 
és átszámítottuk az adott mérésre 
jellemző referencia időpontra, ami 
minden esetben a napnyugta utáni 
negyedik óra volt. Korábbi vizsgá
latok alapján ez az időpont a leg
erősebb városi hősziget bekövetke
zésének a legvalószínűbb ideje a 
nap során Szegeden. Az átszámítás
nál felhasználtuk azt a tényt, hogy a 
hőmérséklet a mérés ideje alatt 
nagyjából lineárisan változott (Un- 
ger et al„ 1999).

A város és környezetének napi 
maximális hőmérsékleti különbsé
gét (AT) a következőképpen értel
meztük cellánként:

AT = 7j.elIa - 7j

ahol az aktuális városi cella, 
Ti pedig a legnyugatibb, vidékinek 
tekintett cella hőmérséklete. Az 1- 
es cellában található egyébként az 
OMSZ szegedi obszervatóriuma 
(O jelölés az 7. ábrán).

A hősziget szerkezetének össze
hasonlító tanulmányozása során az 
abszolút intenzitás (°C) vizsgálatá
nál hasznosabbnak bizonyult az

úgynevezett normalizált intenzitásé 
(ATnorm, 0 és 1 közötti dimenzió 
nélküli érték), amely a következő
képpen származtatható:
ATnorm = (7j-.el[a - 7’l)/(7’ceMa(max) - 7j) 
ahol rcella(max) annak a városi cellá
nak a hőmérséklete, amely az adott 
napi észlelés esetében a vizsgált 
cellák között a legmelegebb volt.

A fentiekből adódóan egy-egy 
mérést összesen 107, a gridcellák 
középpontjára vonatkozó abszolút

vagy normalizált intenzitás jelle
mezhet. A vidékinek tekintett leg
nyugatibb cella (1) közepe mindkét 
esetben 0 értékű lesz (2. és 3. ábra).

2. táblázat. A szegedi mobil mérések részletes paraméterei 
(2002. április — 2003. március)

No. Dátum Mérés időtartam a Referencia-idő
(CET)

Maximális
AT(°C)északi

szektor
déli

szektor
1 2002. 04. 05. 26 54p 3ó OOp 22.15 0.818
2 2002. 04. 15. 2ó 51 p 3ó OOp 22.15 2,567
3 2002. 04. 22. 3ó Olp 3ó 08p 22.45 3,214
4 2002. 05. 06. 2ó 53p 2ó 58p 23.00 2,187
5 2002. 05. 15. 2ó 53p 3ó 04p 23.15 4,843
6 2002. 05. 23. 2ó 52p 2ó 59p 23.30 1,178
7 2002. 06. 04. 2ó 58p 3ó 07p 23.30 4,069
8 2002. 06. 13. 2ó 57p 3ó 02p 23.45 4,753
9 2002. 06. 26. 2ó 47p 2ó 57p 23.45 4,259

10 2002. 07. 05. 2ó 48p 2ó 50p 23.45 4,794
11 2002. 07. 15. 2ó 51 p 2ó 57p 23.30 3,477
12 2002. 07. 24. 2ó 48p 3ó 03p 23.30 1,180
13 2002. 08. 06. 2ó 54p 2ó 56p 23.15 0,972
14 2002. 08. 21. 2ó 49p 26 57p 22.45 3,832
15 2002. 08. 27. 2ó 48p 2ó 49p 22.30 2,000
16 2002. 09. 02. 2ó 49p 3ó OOp 22.30 1,004
17 2002. 09. 18. 2ó51p 2ó 57p 22.00 4,467
18 2002. 09. 30. 2ó 57p 2ó 55p 21.30 1,434
19 2002. 10. 07. 2ó57p 3ó 08p 21.15 3,111
20 2002. 10. 14. 3ó 03p 3ó 05p 21.00 1.833
21 2002. 10. 28. 3ó OOp 3ó 1 lp 20.30 1,107
22 2002. 11. 12. 3ó OOp 3ó 12p 20.15 2,615
23 2002. 11. 18. 2ó 57p 3ó Olp 20.00 3,207
24 2002. 11. 27. 2ó59p 36 OOp 20.00 2,756
25 2002. 12. 12. 3ó OOp 3ó 05p 20.00 0,346
26 2002. 12. 20. 3ó 06p 3ó 06p 20.00 2,403
27 2003. 01. 27. 3ó 05p 3ó lOp 20.30 1,060
28 2003. 02. 02. 2ó 58p 3ó 16p 20.45 4,423
29 2003.02. 17. 3ó Olp 3ó 14p 21.15 3,938
30 2003. 02. 18. 3ó Olp 3ó 07p 21.15 5,052
31 2003. 02. 24. 2ó 59p 3ó02p 21.15 1,600
32 2003. 02. 26. 3ó 04p 3ó 05p 21.30 5,055
33 2003. 03. 05. 2ó 59p 3ó 04p 21.30 2,616
34 2003. 03. 24. 2ó 55p 3ó 03p 22.00 6,815
35 2003. 03. 25. 2ó 57p 3ó 03p 22.00 5,476
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Normalizálás esetén a legnagyobb 
hőmérséklettel (maximális AT) ren
delkező cella az 1-es értéket veszi 
föl (3. ábra). A hőmérsékleti me
zők izotermáit a standard Kriging 
eljárással interpoláltuk a 107 (ab
szolút ill. normalizált) adatból. Egy 
bizonyos időszakra vonatkozó átla
gos mező meghatározásához az 
esetek normalizált értékeinek fel- 
használása azért helyesebb, mint az 
abszolút értékek, mert az átlagszá
mításban így minden egyes mérés 
azonos súllyal vesz részt.

Már Oké (1999) is rámutatott (a 
4. Nemzetközi Városklíma Konfe
rencián Sydneyben) a jelen tanul
mányban is alkalmazott normalizált 
UHI intenzitás vizsgálatának fon
tosságára, amelynek igazolására te
kintsük a 2. és a 3. ábrát. A 2. ábra 
a 2002. június 13-i és a 2003. janu
ár 27-i mérés során Szegeden ész
lelt, egymástól jelentősen eltérő ab
szolút UHI intenzitások (2. táblá
zat) területi eloszlását mutatja be. 
Látható, hogy a 0,5°C-os közökkel 
megrajzolt izoterma-térképek némi 
hasonlóság mellett jelentős különb
ségeket mutatnak. A maximális AT 
értékek a város EK-i részén jelen
nek meg (4,75°C és 1,06°C). Az ab
szolút értékek cellánkénti normali
zálásával előállított hőmérsékleti 
mező azonban azt sugallja (3. áb
ra), hogy a két eset csak intenzitá
sában tér el egymástól jelentősen, 
struktúrájában azonban nagyon is 
hasonló. A normalizálás tehát lehe
tőséget kínál a település(rész)ek 
különböző időben mért hősziget- 
szerkezetének összehasonlítására 
úgy, hogy a különböző abszolút 
UHI intenzitások elfedő hatását ki
küszöböljük.

A normalizált és megszerkesztett 
35 egyedi eset tanulmányozása so
rán feltűnt, hogy bizonyos mintáza
tok ismétlődnek, ami felvetette a 
csoportosítás lehetőségét. Egy egy
szerű csoportosítással már Klysik 
and Fortuniak (1999) is kísérlete
zett, de az abszolút értékek figye
lembevételével. Mindössze két tí
pust különítettek el, aszerint, hogy

2. ábra. Abszolút UHI intenzitás (°C) Szegeden 
(a) 2002. június 13-án és (b) 2003. január 27-én

3. ábra. Normalizált UHI intenzitás (a) 2002. június 13-án és (b) 2003. január 
27-én, ahol a pont a maximális (ATnorm = 1) érték helyét jelöli

az izotermák egy hőszigetet, vagy 
egy több helyi maximummal rendel
kező ún. „hőszigetcsoportot” (úr
ban heat archipelago) jelölnek-e ki. 
Esetünkben a 35 mérés összes 
(egyenként 107) normalizált adatá
val kereszt-korrelációs vizsgálatot 
végeztünk. Ez együttesen 595 össze
függést jelent a különböző esetek 
között, s a korrelációs együttható
kat praktikusan egy kereszt-korre
lációs mátrixba gyűjthettük össze 
(Montavez et al., 2000). 107 elem 
esetén az együttható akkor szignifi
káns a 99%-os valószínűségi szin
ten, ha nagyobb, mint 0,25. Ennek 
megfelelően a klasszifikáció alapja 
igen egyszerű: azok az esetek tartoz
nak egy osztályba, amelyek a cso
port összes többi tagjával az előbb 
említett szignifikáns viszonyban 
vannak.

4. Eredmények
A 2002. április és 2003. március 
közötti mérési periódus 35 eseté
nek normalizált UHI intenzitásai
ból kiszámoltuk a szegedi hősziget 
átlagos éves területi eloszlását (4.

4. ábra. A 2002. április és 2003. márci
us közötti mérési periódus normalizált 

UHI intenzitásainak éves átlaga

ábra). Még egyszer hangsúlyoz
zuk, hogy az abszolút adatokból 
nyert képpel ellentétben ennek az a 
nagy előnye, hogy az így kapott 
átlagos éves területi szerkezet ki
alakításában mind a 35 mérés súlya 
azonos. A 4. ábrán látható, hogy az 
UHI intenzitás a külső területektől 
a belváros felé nő minden irányból. 
A városi hősziget mintázata csak
nem koncentrikus alakot vesz föl 
Szeged beépítettségi szerkezetének 
fő vonásaival összhangban. Jelen
tősebb eltérés e szabályos formától 
csupán a város ÉNy-DK-i és ÉK- 
DNy-i tengelye mentén figyelhető
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meg, amelynek magyarázata a vá
rosi területek alakjában (1. ábra) és 
a beépítettség jellegében (pl. nagy, 
panelépítésű lakótelepek, illetve 
ipari területek elhelyezkedésében) 
keresendő.

A 4. ábrán megfigyelhető kon
centrikus alakzat fölvetette azt a 
kérdést, hogy vajon az egyes esetek 
mintázata is nagyrészt ilyen, vagy 
egymástól jelentősen különbözőek 
és csak átlagosan egyenlítik ki egy
mást? Nos, az a tény, hogy az átla
gos éves területi eloszlás térképén 
(4. ábra) nemhogy a lehetséges leg
nagyobb 1-es érték nem tüntethető 
föl, de még a 0,9-es normalizált 
izoterma sem, arra enged következ
tetni, hogy számos mérésnél a leg
nagyobb érték (azaz a maximális 
AT) csakis valahol a központon kí
vül fordulhatott elő. Ezt a megálla
pítást a 3. ábrán bemutatott két eset 
koncentrikustól lényegesen eltérő 
formája is megerősíti.

Ezért szükségessé vált az összes 
mérés normalizálása és külön-kü- 
lön történő elemzése. így a már em
lített kereszt-korreláción alapuló 
klasszifikáció szerint az egyedi 
UHI mintázatoknak nyolc típusát 
(A, B, ... , H) különböztethettük 
meg (3. táblázat). Sejtésünknek 
megfelelően a szabályos centralizált 
mintázathoz (éves átlag a 4. ábrán 
és A típus az 5. ábrán) képest a töb
bi (B, C, ... , G) csoportnál eltoló
dás figyelhető meg (5. ábra). A H 
csoportba a sehova sem besorolható 
négy eset került.

5. ábra. A normalizált UHI területi szerkezetének osztályai reprezentatív példákkal 
illusztrálva Szegeden. A pont minden esetben a maximális AT helyét jelöli.

A -  centralizált (2002. 09. 18.), B -  eltolódott ÉNy felé (2002. 08. 27.)

5. ábra (folytatás). C -  eltolódott É -ÉKfelé (2002. 06. 13.), D -  eltolódott K-DK
felé (2003. 02. 18.)

5. ábra (folytatás). E  -  eltolódott K-ÉKfelé (2002. 07. 24.), 
F -  eltolódott Ny-DNy fe lé  (2002. 06. 26.)

3. táblázat. A 2002. április és 2003. március közötti 35 mobil mérés osztályozása 
kereszt-korrelációs vizsgálat alapján és a hősziget erőssége csoportonként Szegeden

Csoport Jellemző Mérések sorszáma
(lásd: 2. táblázat)

Maximális AT 
intervallum (°C)

A centralizált 7, 11, 14, 17,25, 35 0,346 -  5,476
B eltolódott ÉNy felé 15,20, 22, 23,24, 33 1,833 -  3,207
C eltolódott É-ÉK felé 6, 8, 13, 26, 27 0,972 -  4,753
D eltolódott K-DK felé 2, 3, 29, 30 2,567 -  5,052
E eltolódott K-ÉK felé 5, 12, 19,21 1,107-4,843
F eltolódott Ny-DNy felé 4, 9,31 1,600 -  4,259
G eltolódott D felé 1, 16, 18 0,818-1 ,434
H vegyes 10, 28, 32, 34 4,423 -6 ,815

5. ábra (folytatás). G -  eltolódott 
D felé (2002. 04. 05.)
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4. táblázat. A kereszt-korrelációval képzett osztályokat reprezentáló 
esetek magyarázata a szélirány és -sebesség felhasználásával Szegeden

Cso
port

Mérés
időpontja

No. Jellemző
Szélirány 

gyakoriság 
a 6 óra alatt

Szélsebesség 
6 órás 

átlagatm s'1)
irány (% )

A 2002. 09. 18. 17 centralizált Ny-NyDNy 78,4 1,47
B 2002. 08. 27. 15 eltolódott ÉNy felé DK-DDK 64,9 3,91
C 2002. 06. 13. 8 eltolódott É-ÉK felé D-DDNy-DNy 89,5 1,69
D 2003. 02. 18. 30 eltolódott K-DK felé ÉNy-ÉÉNy 81,6 2,38
E 2002. 07. 24. 12 eltolódott K-ÉK felé ÉNy-ÉÉNy 75,7 3,54
F 2002. 06. 26. 9 eltolódott Ny-DNy felé K-ÉK-ÉÉK 76,3 2,59
G 2002. 04. 05. 1 eltolódott D felé ÉÉK 81,6 5,03

Vajon mi lehet az oka az egyes 
csoportokra jellemző különböző irá
nyú és mértékű eltolódásoknak? 
Közismert, hogy az UHI területi 
szerkezetét a városi jellemzők és a 
meteorológiai paraméterek együtte
sen határozzák meg. Teljesen vilá
gos, hogy az előbbi tényező az emlí
tett egy éves mérési periódusban 
nem változhatott alkalomról alka
lomra, így az eltolódásoknak csakis 
meteorológiai magyarázata lehetsé
ges. Mintapéldák segítségével a 4. 
táblázatban foglaltuk össze a méré
sek előtti és alatti 3-3 (összesen 6) 
óra időtartam uralkodó szélirányát 
és átlagos szélsebességét, melyek 
együtt kielégítően megmagyarázzák 
a normalizált UHI mintázatokban 
megjelenő eltolódásokat. A 10 per
ces szél-alapadatokat a belváros szé
lén fekvő egyetemi automata 
mérőállomás szolgáltatta (• jelölés 
az 1. ábrán). A meteorológiai para
méterek közül természetesen nem 
csak a szél alakította a városi 
hősziget szerkezetét, de döntő volt a 
szerepe, hiszen az irány és sebesség 
6 órára korlátozódó vizsgálata ese
tén is csupán az A és az E példa igé
nyel némi további magyarázatot. Az 
előbbinél a tartós Ny-NyDNy-i szél 
nagy aránya ellenére az igen gyenge 
légmozgás miatt épülhetett föl egy 
centralizált UHI eloszlás, míg az 
utóbbinál a szélirány a nap során fo
lyamatosan változva (DNy-itól a 
Ny-in át) érte el délutánra az ÉNy-it.

5. Konklúzió
A hősziget területi szerkezetének 
vizsgálatára nem az abszolút, ha

nem a normalizált UHI intenzitást 
használtuk. Ennek egyik előnye az, 
hogy az így kapott átlagos éves te
rületi szerkezet kialakításában min
den eset azonos súllyal vesz részt. 
A átlagos éves hősziget mintázata 
csaknem koncentrikus alakot vesz 
föl Szeged szerkezetének fő voná
sával összhangban. Jelentősebb el
térést e szabályos formától csak a 
beépítettség jellegének különbségei 
okoznak.

A normalizált UHI intenzitás al
kalmazásának hasznosságát példá
val is igazoltuk. Ezek szerint egy
mástól jelentősen eltérő abszolút 
hősziget intenzitású mérések vagy 
település(rész)ek területi szerkeze
tének összehasonlítására is lehető
ség kínálkozik.

A normalizált és megszerkesztett 
35 egyedi eset kereszt-korreláción 
alapuló klasszifikációja szerint az 
egyedi UHI mintázatoknak nyolc 
típusát különböztethetjük meg. Az 
egyes típusokra bemutatott példák 
vizsgálata segítségével kiderült, 
hogy a statisztikai csoportok elkü
lönülése mögött végső soron nagy
részt meteorológiai ok (nevezetesen 
a szél) húzódik meg.
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Megemlékezés d r . P éczely G yörgyről
1984. március 3-án, kerek 20 esz
tendővel ezelőtt, 55 éves korában 
hunyt el Péczely György, a szegedi 
József Attila Tudományegyetem 
Éghajlattani Tanszékének tanszék- 
vezető professzora. 1953-ban szer
zett a szegedi egyetemen földrajz
biológia szakos tanári diplomát, 
majd 1959-ben a budapesti egyete
men meteorológiából doktorált. 
Szinte hihetetlen, hogy alig 30 éves 
szakmai pályafutása alatt milyen 
termékeny munkát végzett.

Az 1950-es években a magyar 
rádióban egy sorozatot sugároztak, 
amelynek főszereplője dr Péczely 
Attila volt, Péczely György édesapja, 
hódmezővásárhelyi orvos, ugyanak
kor lelkes népzenekutató. A sorozat
ban népdalokat mutattak be Péczely 
Attila gyűjtéséből, és a műsorvezető 
egyszerűen „Attila bátyámnak” szó
lította a szorgalmas népdalkutatót. 
(Hódmezővásárhelyen a zeneiskolá
ban bronzdombormű őrzi Péczely 
Attila emlékét.)

Már egyetemi hallgatóként, ké
sőbb pályakezdő meteorológusként 
sok személyes kapcsolat fűzött 
Péczely Györgyhöz. A szakiroda- 
lom olvasgatása közben figyeltem 
föl először logikus látásmódjára: ta
nulmányaiban mindig világosan 
fölismerhető volt egy-egy kutatásá
nak fizikai háttere, jó l megfogal
mazható és számonkérhető „ munka- 
hipotézise ”. Ha a munkahipotézist a 
mérésadatok nem igazolták, kere
sett egy másik hipotézist, amely 
összhangban állt a mérésadatokkal. 
Ha az „igazoláshoz” vagy „cáfolat
hoz” nem állott rendelkezésére ele
gendő adat, akkor fáradhatatlanul 
utánajárt a hiányzó adatoknak. Úgy 
hírlett, hogy képes volt a Meteoro
lógiai Intézet padlásán is keresni 
vagy összeszedni a félredobott régi 
iratok között a szükséges mérésada
tokat.

A világos munkahipotézisének 
szemléltetésére szeretnék itt két 
példát megemlíteni. Hosszú időso
rokból kiválasztott télen illetve

nyáron olyan eseteket, amikor leg
alább 8-10 napon át nem volt ha
zánkban légtömegcsere, csendes 
anticiklonális időjárás uralkodott. 
Télen ilyenkor a kisugárzás van túl
súlyban, a napi középhőmérsék
letek először erősebben, később 
egyre kevésbé csökkennek és köze
lednek egy „kisugárzási egyensúlyi 
hőmérséklethez”. Nyáron éppen for
dítva: a besugárzás túlsúlya miatt az

egymást követő napok középhő
mérséklete eleinte jelentősebben, 
majd egyre csökkenő mértékben 
emelkedik. A számos kiválasztott 
eset ezt a hipotézist tökéletesen iga
zolta, nem csak kvalitative, hanem 
kvantitative, egyszerű átlagolást 
kellett csak végezni. (Sajnálom, 
hogy nem áll rendelkezésemre 
Péczely bibliográfiája, így erre a 
munkájára itt nem tudok hivatkoz
ni, csupán emlékezetemre hagyat
kozom.)

A másik példa egy igen figye
lemreméltó éghajlati trendváltással 
kapcsolatos. A XX. század első 
felében rendkívül erőteljes fölmele
gedés volt megfigyelhető az Északi
sarkvidéken. Péczely a rá jellemző 
szívóssággal négy arktikus állomás

havi hőmérsékleti adatait gyűjtötte 
össze: Barrow (Alaszka északi ré
szén), Dickson (Tajmir-félsziget 
É-Azsában), Angmagssalik (DK- 
Grönland) és Spitzbergák. Az ada
tok hiánya miatt csak 1912-től 
kezdődően lehetett a vizsgálatot 
elvégezni. Az évi középhőmérsék
letek emelkedése 1912-1938 között 
a négy állomás átlagában 3,3 C fo
kot tett ki lineáris regresszió alap

ján. A Spitzbergákon ez a melege
dés 6,8 foknak adódott! A nyári és 
a téli félév közül a téli félév mele
gedése volt az erősebb. A lehetséges 
okok közül először a légköri szén
dioxid növekedése jöhetne szóba, a 
napjainkban olyan sokat emlegetett 
üvegházhatás. De 1939-től 1979-ig 
jelentős (-1,8 C fok) lehűlés történt 
az említett állomásokon. Nincs 
okunk föltételezni, hogy ez alatt a 
40 év alatt csökkent volna a szén
dioxid kibocsátás és a légköri C 0 2 
tartalom. Reális magyarázatnak tart
ja a szerző azt, hogy az Arktisz az 
Atlanti-óceán felől a tengeráramlá
sok révén változó erősségű hőt kap. 
Az Északi-sarkvidék ui. csak az At
lanti-óceán felé nyitott, a Csendes
óceán felől a keskeny és elég sekély

Péczely György a fiatal éghajlatkutatók vezetője
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Bering-szoros akadályozza a hason
ló erősségű hőszállítást. (Péczely 
Gy., 1981: A hőmérséklet szekuláris 
változása az Északi-Félgömb poláris 
területén, összefüggés az általános 
cirkulációval. MTA X. Osztályának 
Közleményei 14/2-4. 231-237.0.) 
Ehhez hozzá kell tennünk, hogy ma 
már a meteorológusok közül egyre 
többen hajlanak annak föltételezésé
re, hogy a meridionális hőcsere na
gyobb részét az óceánok áramlásai 
és nem a légköri áramlások bonyo
lítják le. Az Észak-Atlanti áramlás 
által szállított hő mennyiségére is 
vannak korszerű becslések. Egy 
négyzetméterre átszámítva ez meg
közelíti a szoláris energiasürűséget.

Lankadatlan munkakedvére jel
lemző egyebek között az a tanulmá
nya, amelyben Budapest napi hő- 
mérsékleti adatainak sok évtizednyi 
sorozatát dolgozta fel az év 73 pen- 
tádjára; ez a munkája a Meteoroló
giai Intézet 1955. évi Kutatási Be
számolókötetében jelent meg, és a 
Távelőrejelző Osztály nélkülözhe
tetlen segédanyagául szolgált. A 
távprognosztikában ui. gyakran pen- 
tádértékeket használnak vagyis öt
napos átlagokat.

Kandidátusi disszertációjának té
mája az atlanti-európai térségre az 
általa kidolgozott makroszinop- 
tikus típusok bemutatása volt. A 
tipizálás alapjául a tengerszinti lég
nyomás-térképek szolgáltak, és az 
egyes típusokat aszerint állapította 
meg, hogy Magyarországhoz ké
pest a legközelebbi ciklon illetve 
anticiklon hogyan helyezkedik el. 
Hasonló elveken alapszik a közis
mert Hess-Brezowsky-féle osztá
lyozás, de még egyszerűbb formá
ban ilyen tipizálást dolgozott ki 
Habért Lamb a Brit-szigetekre. 
Később olyan kifogások merültek 
fel ezen tipizálással kapcsolatban, 
hogy a típusok megállapítása szub
jektív, továbbá nincs tekintettel a 
magaslégköri áramlási viszonyokra, 
a magasabb szintek topográfiájára. 
Az utóbbi kifogás azzal hárítható 
el, hogy Péczely így hosszú idő
sorokra tudta elvégezni a típusok

katalogizálását és statisztikai fel
dolgozását, a magassági térképek 
csak bő fél évszázaddal későbbi 
időtől álltak rendelkezésre, ezért 
túlságosan rövid időszakból lehetett 
volna az osztályozást kidolgozni. A 
Péczely-féle 13 makroszinoptikus 
típus katalógusának összeállítását 
Károssy Csaba folytatta és végzi 
napjainkig.

Ami a szubjektivitás vádját illeti, 
ez szemléletbeli különbözőségre 
mutat. Ha a légköri folyamatokat 
sztochasztikus folyamatoknak te
kintjük, akkor sokkal indokoltabb 
objektív statisztikai eljárásokkal 
osztályozni a légköri állapotokat. 
Kérdés, hogy ezek a statisztikailag 
kapott osztályok fizikailag interpre- 
tálhatók-e. De ebbe a kérdésbe nem 
volna helyénvaló itt belemélyedni.

Bár Péczely 1953-1956 között 
csak 3-4 évet töltött a Távelőrejelző 
Osztályon, ennek ellenére beírta a 
nevét a távprognosztika, ezen belül 
a szinoptikus éghajlatkutatás törté
netébe, hiszen nem csak a hazai, 
hanem a külföldi szakirodalomban 
is gyakran találkozunk a nevével, 
hivatkoznak munkáira.

Szakdolgozatom témáját is 
Péczely választotta, és tanácsaival 
segített megírásában. Nagy sajnála
tomra 1957-ben elhelyezték a Táv
előrejelző Osztályról, pedig az volt 
a várakozásom, hogy sokat fogunk 
együtt dolgozni. Ám meg kellett ér
tenem, hogy éppen azért kellett őt 
áthelyezni, hogy hármunknak he
lyet csináljanak, ugyanis Cseh Éva, 
Graics Ági és jómagam 1957. janu
árban kaptuk meg kinevezésünket 
erre az osztályra.

1957-től Péczely klímakutatással 
foglalkozott az erre a célra alakult 
osztály vezetőjeként. Itt most ugra- 
nom kell az időben, mivel nem le
het célom, hogy pályafutásának 
minden részletével foglalkozzam. 
1973-ban meghívást kapott a sze
gedi egyetem Éghajlattani Tanszé
kére, ugyanis Wágner Richárd pro
fesszor 1972-ben bekövetkezett 
halálával megüresedett a tanszék- 
vezetői állás.

Péczely György 1964-ben

És itt kezdődik Péczely szakmai 
munkásságának egy új szakasza. 
1978-ban megírja „Éghajlattan” c. 
egyetemi tankönyvét, amely a ma
gyar meteorológiai szakirodalom
ban talán a legtöbbször hivatkozott 
forrásmunka. Különösen összefog
laló tanulmányokban, szakdolgo
zatokban, doktori, PhD értekezé
sekben szinte mindig megtalálható 
valamelyik munkája, többnyire ez a 
tankönyve az irodalomjegyzékben. 
Ez nem csoda, hiszen korrektség
ben, logikában, rendszerességben, 
alapvető éghajlattani ismeretek ösz- 
szefoglalásában kevés magyar nyel
vű meteorológiai tankönyv verse
nyezhet ezzel a könyvvel.

Néhány évvel később, 1984-ben, 
sajnos már halála után jelenik meg 
következő nagy munkája, „A Föld 
éghajlata ” c. tankönyve. Bár a kéz
irat már 1982-re elkészült, számos 
és igen nagy, több oldalnyi terjedel
mű táblázat nyomdai elkészítése mi
att a kiadás késett. Talán indokolt 
először az összegyűjtött klímaállo
mások számával kezdeni, amelyek 
legtöbbjéről hét különböző éghajlati 
adat havi és évi átlagai szerepelnek 
táblázatokban, nos kereken 1400 ál
lomás adatait gyűjtötte öszsze a 
szerző a kontinensekről, óceánokról 
és a két sarkvidékről. Már ez önma
gában is óriási érték. Péczely azon
ban nem elégedett meg ezzel. Kidől-
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gozott egy új éghajlatosztályozási 
rendszert, amit szerényen módosított 
Trewartha-felosztás néven mutat be 
könyvében. Ez 16 típust és két altí
pust tartalmaz. A különböző földraj
zi régiók éghajlatának jellemzésére 
szolgáló éghajlatosztályozást, a 
szempontok különbözősége miatt, 
azonban csak elkezdeni lehetett, 
véglegesen befejezni talán soha sem 
sikerül. Ezért van olyan sok osztá
lyozás. Egy osztályozáshoz, akár ré
gen, akár napjainkban, csak akkor 
vállalkozhat valaki, ha nagyon sok 
helyről sikerült adatokat összegyűj
teni; ehhez Péczelynek volt elég ere
je és kitartása. Az említett 1400 állo
más klímaadatai elegendő alapul 
szolgálhattak éghajlatosztályozás 
kidolgozásához, vagy egy meglévő 
módosításához.

Az 1970-es évek végén Péczely 
irányításával megkezdődött Szeged 
városklímájának műszeres vizsgála
ta a város 11 pontján. Ez a kutatás 
követőkre talált. Napjainkban Unger 
János egyetemi docens és munka
társai korszerű módszerrel, mozgó 
műszeres kocsi segítségével végez
nek nemzetközileg is számon tartott 
vizsgálatot.

Már az 1970-es évek végén, ’80- 
as évek elején Péczely fölfigyelt

Éghajlatváltozás a 
Déli-sarkon?

Nagyon nehéz markáns jeleket 
találni Antarktisz éghajlatának 
megváltozására vonatkozóan. Na
gyon kicsiny az állomássűrűség (a 
meglévők jórészt a partokon he
lyezkednek el), rövidek a mérési 
sorozatok és elég nagy a természe
tes változékonyság. Mindezek oda 
vezetnek, hogy a megfigyelt hő- 
mérsékleti trendek szignifikanciája 
nagyon alacsony. Egy kivételével 
csak a Dél-Amerika felé nyúló Ant
arktiszi félsziget állomásai mutat
nak 1%-os szinten melegedési ten
denciát. (Itt egyébként a jégtáblák

egy akkor még alig emlegetett óce
án-légkör kölcsönhatásra, az azóta 
közismertté vált El Nino jelenségre. 
Erről egy ismeretteijesztő cikkében 
írt. Valószínűleg tervei között szere
pelt ennek az igen jelentős és az ő 
idejében még titokzatosnak tartott 
jelenségnek a tudományos igényű 
tanulmányozása is. Ebben azonban, 
mint sok más terv megvalósításában 
megakadályozta korai és váratlan 
halála.

Emberi, munkatársi magatartásá
ról is jóleső érzés írni. Gyakran 
odajött hozzám, és megkérdezte 
mivel foglalkozom most. Amikor 
elmondtam mi foglalkoztat éppen, 
az volt a véleménye: „Kincseket 
őrzői a fiókodban, miért nem publi
kálod?” Elég nagy ritkaság volt az 
ilyen megnyilvánulás az „idősebb” 
kollégák részéről. Tudóshoz illő 
komolyságát mindig megőrizte, de 
volt érzéke a tréfákhoz is. Fiatalabb 
kollégái, kolléganői olykor megtré
fálták, de soha nem haragudott meg 
érte. Amikor a reggel nyolctól dél
után négyig tartó szellemi munkába 
egy kissé belefáradt, önmagának is 
megengedett egy-egy tréfát, tele- 
fonbetyárságot. Ez érthető, hiszen 
akik feszített munkát végeznek, 
azoknak időnként szükségük van

OLVASTUK...
letöredezése is elég intenzív.) Ezzel 
szemben Kelet-Antarktiszt jobbára 
mérsékelt lehűlés jellemzi. Össze
foglalva, jelenleg nem mutathatók 
ki a Délsarki kontinensen a globális 
felmelegedés egyértelmű jelei.

A közelmúltban végzett kutatá
sok azt igazolják, hogy a nagytér
ségű cirkuláció változékonysága 
nagy hatással van a kontinens fel
színközeli hőmérsékletére, hasonló
an ahhoz, ahogy az Észak-Atlanti 
oszcilláció (NAO) befolyásolja 
Északnyugat-Európa téli hőmérsék
letét. Az Antarktiszi oszcilláció 
(AAO) a cirkumpoláris örvény peri
odikus erősödését és gyengülését 
jellemzi. Maga a jel elég stabil, te

valamilyen feloldódásra. A szegedi 
egyetemi kollégái mesélték, hogy 
egy alkalommal többedmagával sé
tálni indult a város külső részén, 
ahol kertek és drótkerítések is vol
tak. Valaki tréfából javasolta, hogy 
ugorj ák át a drótkerítést. Péczely 
erre habozás nélkül átugorta a kerí
tést a maga 120 kilójával.

Nevezhetjük véletlennek is, de 
érdekes véletlen, hogy 1957-ben, 
amikor a Távelőrejelző Osztályra 
kerültem, és Péczelyt áthelyezték 
onnan, új szakszervezeti bizalmit 
kellett választani, ugyanis ezt a 
tisztséget is ő töltötte be addig. 
Engem választottak meg, tehát dup
lán is az ő „örökébe léptem”. 1984- 
ben bekövetkezett halála után az 
Országos Meteorológiai Szolgálat 
vezérkara sürgősen megvizsgálta, 
ki vállalná el utódlását a szegedi 
egyetemen. Több jelölt közül végül 
is én vállaltam el a Szegedre költö
zést, az új és ismeretlen munkahe
lyet. Péczelyt mint tudóst és embert 
nagyon tiszteltem és szerettem. 
Szívesen választom őt példaképem
nek, de természetesen van elég 
önkritikám, és tudom, hogy hol a 
helyem az összehasonlításban.

Dr. Koppány György

hát nem teljed egyik irányban sem. 
Ezért remélhető, hogy regressziós 
kapcsolatba hozható az AAO és a 
felszínhőmőrséklet egymásra hatása.

Weather, 2004. No.l.

Működik az MSG-1

A Meteosat második generáció
jának első műholdját, az MSG-1-et 
2002 augusztusában lőtték fel. Az 
üzembeállítás 2002 decemberére 
fejeződött be. Új nevet is kapott: 
Meteosat-8. A műholdképek vétele 
az OMSZ-ban is folyamatosan tör
ténik További információk: 
http://www.eumetsat.de/en/

Közreadja: Ambrózy Pál
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A  ZÜZM ARAKÉPZŐDÉS MECHANIZM USA É S  
BEM UTATÁSA EGY ESETTANULM ÁNYON KERESZTÜL

A zúzmara a tél folyamán rendszertelenül jelentkező 
mikrocsapadék, azaz nem a felhőből aláhulló, hanem a 
földfelszín tereptárgyain fagypont alatti hőmérsékleten 
a talaj közeli levegő nedvességtartalmából képződő ki
csapódás. Előfordulása meghatározott időjárási folya
matokhoz kötött, és szoros kapcsolatban áll a terep 
domborzatával.

A levegőben mindig jelenlévő vízgőz, fagypont alatti 
hőmérsékleten igen változatos formában csapódhat le. 
A hőmérséklet, a szél, de főként az a mód, ahogyan a 
szilárd bevonat létrejön, illetve a már kondenzálódott 
víz megfagyása döntő hatású a lerakódás formájára és 
szerkezetére. A zúzmaraképződés mechanizmusa sok 
tényező együttes hatására vezethető vissza (Mika et al., 
1995). A legfontosabbak: A levegőben lévő vízcseppek 
méreteloszlása, és mennyisége, hőmérsékletük, a kon
denzációs magvak koncentrációja, a légáramlás sebes
sége, azon test tulajdonságai, amelyekre a zúzmara 
kicsapódik. Ennek megfelelően általában két fő zúzmara 
típust különíthetünk el:

a. ) finom kristályos zúzmara
b. ) durva zúzmara

(ez utóbbin belül általában még meg szoktuk különböz
tetni a jeges durva zúzmarát is).

A finom, kristályos zúzmara túlnyomóan a vízgőz 
depozíciója és a nagyon kis cseppek megfagyása során 
jön létre, ezért finom jégtűkből, jégkristályokból, fehér, 
csillogó felületű lapocskákból áll.

A durva, szemcsés zúzmara a párával telített viszony
lag enyhe légtömeg túlhűlt köd- és felhőcseppecskéiből 
keletkezik a fagyos, hideg tereptárgyakhoz ütődés pilla
natában, amikor jéggé dermed és a tereptárgyak szélnek 
kitett oldalán alaktalan, szemcsés lerakódást 
hoz létre. A jeges durva zúzmara képződése 
annyiban tér el ettől, hogy a nagyobb átlagos 
cseppméret és a víz kisebb mértékű túlhűlése 
következtében a köd- és felhőcseppecskék a 
halmazállapot változás előtt a tárgyon, annak 
felszínén párhuzamosan kiterjednek, így for
mátlan, részint átlátszó, részint szürkésfehér, 
erősen göröngyös bevonat keletkezik.

Miután a levegő fizikai állapota térben- és 
időben állandóan változik, a lerakódás kép
ződésének feltételei és a lerakódások intenzi
tása, valamint fajtája is folyton változik. A 
képződési fázist követő fennmaradási fázis
ban hosszabb-rövidebb ideig még terheli a fá
kat, illetve a vezetékeket a zúzmara és gyak
ran a szél is (Csömör, 1972).

Hazánkban a zúzmara kialakulásához 
legkedvezőbb időjárási helyzet az ún. hideg

légpárna. Ekkor a Kárpátokon belüli időjárás élesen el
tér a hegyláncon kívül fekvő területekétől. Ez az eltérés 
elsősorban az alacsonyabb hőmérsékletben mutatkozik 
meg, de a tartós borultság, sőt a köd és a zúzmara is jel
lemzői közé tartozik.

z
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Az elsőfajú hideg-légpárna 
hőmérsékleti állapotgör

béjének alaptípusa

2. ábra:
A másodfajú hideg-légpárna 

hőmérsékleti állapotgör
béjének alaptípusa

„Zavarmentes” esetben a levegő hőmérséklete a tro
poszférában növekvő magassággal csökken (H. Bóna, 
1986). Hidegpáma helyzetben a hőmérséklet az alsó, 
kb. 800-1200 m-es rétegben (1. ábra) a magassággal a 
talajtól vagy végig nő (elsőfajú hideg légpárna-inver
zió); vagy egy, esetleg több szakaszon belül növekszik, 
de a talaj menti rétegben egy bizonyos szintig a szoká
sossal megegyező (másodfajú hideg légpárna-inver
zió), ekkor az inverziós szakasz nem érintkezik a talaj
jal (2. ábra).

A következőkben egy 2003 januárjában történt zúz
maraképződésnek igen kedvező esetet mutatunk be 
szinoptikai szempontból.
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A 2003. január 13. és 23. között kialakult 
időjárási helyzet elemzése

2003. januárjában eleinte ciklonális hatások alakították 
hazánk időjárását, majd 12-étől egy hatalmas kiterjedésű 
anticiklon épült ki térségünk felett (3. ábra). Kialakult az 
ilyenkor szokásos hideg légpárna. Frontok csak időnként 
érintették a Kárpát-medencét. Az északnyugat felől 
érkező hidegfrontok a Győr-Kecskemét-Szeged vonal 
80-100 kilométeres környezetében átmenetileg felszakí
tották az inverziós réteget, azonban a Dél-Dunántúlon, 
de leginkább az északkeleti országrészben mindvégig 
megmaradt a párás, ködös idő, gyenge légmozgással, 90- 
100 %-os relatív páratartalommal, és ismétlődő jelleggel 
képződött a síkvidéki területeken finom zúzmara, az 
Északi-középhegység területén pedig durva zúzmara- 
képződés is előfordult. Az előző alkalmakkor lehullott 
jelentős mennyiségű hó már az időszak kezdetekor ko
moly terhelést jelentett a fákra, és jó képződési felszínt a 
zúzmara fejlődéséhez. Helyenként a kialakult zúzmara 
vastagsága az 5-8 cm-t is meghaladta (4. ábra).

Az inverziós réteg vastagságát jellemzi, hogy a janu
ár 13-tól 23-ig terjedő időszakban Kékestető is nagy
részt az inverzió alatt volt. Esetenként a hőmérsékleti 
kontraszt a felszíni hőmérséklet és a 850 hPa-os szint 
között elérte a 15 fokot, ami jól látható a budapesti rá
diószondás felszállás Stüve-diagrammján* (5. ábra).

Az esettanulmányunkban feldolgozott hideg-légpár
nás helyzet bár másodfajú volt, annak fennállása alatt 
mégis több állomás jelentett zúzmarás ködöt, amelyet 
mi inkább az elsőfajú hideg légpárna inverzió gyakori 
jellemzőjeként említettünk. Tehát a tapasztalt eltérés az, 
hogy a medence időjárása nem volt egységes. Volt olyan 
körzet -  északkeleti országrész -  ahol inkább az elsőfa
jú hideg légpárna inverzióra jellemző időjárás, míg más 
körzetekben a másodfajú hideg légpárna inverzióra 
jellemző időjárás volt az uralkodó (délnyugati körzet). 
De volt az országnak olyan része is, ahol egyes idősza
kokban kisütött a nap, élénk volt a szél, az időjárás tehát

egyáltalán nem volt jellemző a sematikus hideg-légpár
nára. A felsorolt jelenségek okait abban kereshetjük, 
hogy a hidegfrontok valamelyest megzavarták a hideg 
légpárna medencén belüli fejlődési menetét.

A gyenge hidegfrontok, szám szerint 2, amelyek át
vonultak a Kárpát-medencén lekeverték a felsőbb réte
gek száraz levegőjét, így az ország középső sávjában ki
sütött a nap, a hőmérséklet csúcsértéke pedig 5 és 7 °C 
között alakult. Északkeleten ugyanakkor a hőmérsék
letben jelentős változás nem következett be, mivel ez az 
országrész az északnyugati szélre nagyon kis mértékben 
érzékeny, és a magasabb légrétegekben bekövetkezett

5. ábra: 2003.január 18. 00. UTC-s budapesti rádiószondás 
felszállás Stü ve-diag ram mja

hidegadvekció nem tudta átszakítani a hideg-párnát, 
így rendkívül hosszú időszakon keresztül kiváló mete
orológiai feltételek adódtak a zúzmaraképződéshez. A 
síkvidéki területeken képződött finom zúzmara a mér
sékelt légmozgás hatására is lehullott, ezért nem alakul
hatott ki súlyos helyzet, viszont az Északi-középhegy
ségben a hegyoldalnak ütköző nedves levegő folyamatos 
kicsapódáshoz vezetett. A vegyesen előforduló finom-, 
illetve durva zúzmara tartósan fennmaradt és nagyon ko
moly zúzmaraterhelést idézett elő ezeken a területeken. 
Helyenként vezetékszakadás is előfordult, de igazán 
jelentős károk az erdőállományban keletkeztek.

Molnár László
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V Á L T O Z A T O S TÉLVÉGE
Bevezetés
Az időjárás gyakran meglepetésekkel, rendkívüli esemé
nyekkel szolgál. 2003-2004 telének is voltak emlékeze
tes napjai. A december és a január szinte különlegessé
gek nélkül telt el. A tél utolsó hónapja azonban pótolta a 
tél kétharmadának eseménytelenségét. Február elején, 
5-én és 6-án Budapesten rekord meleget 17, 18 fokot 
mértek, sőt a nyugati határnál 23 fokig melegedett fel a 
levegő. Pár nappal később február 8-án országszerte he
ves zivatarok voltak, helyenként intenzív hózáporral, 
jégesővel. Február 22-én többfelé ónos eső nehezítette a 
közlekedést, a fákat vastag jégpáncél fedte. Március ele
jén, 5-én, igaz már a meteorológiai tavasz eseményeként, 
az ország középső részén kis területre korlátozódva 
intenzíven havazott, majd 8-án már sokfelé esett a hó, a 
Dunántúlon 30-40 cm is lehullott.

Ezúttal a február 22-i ónos eső és a március 5-i buda
pesti havazás körülményeit elemezzük, a két helyzetben 
közös vonás ugyanis, hogy az eseményeket mindkét 
esetben az alsó 1-1,5 km -ben zajló folyamatok határoz
ták meg.

Jégpáncél fogságában
A mellékelt fényképek (lásd a címlapon és a hátsó bo
rítón) is bizonyítják, nem mindennapi eseményeknek 
lehettünk tanúi február 22-én. A károk nagyságáról 
következzen néhány adat: a Budai-hegységben és a 
Pilisben csaknem százezer fa károsodott, ugyanis a je
ges eső ráfagyott a fákra jelentős, akár tonnányi, plusz
terhet okozva. Ennek következtében ágak törtek le, tör
zsek törtek derékba vagy fordultak ki tövestől a földből. 
A felmérések szerint 25 millió forintos volt a kár, ám a 
veszteségek egy része anyagiakban nem is mérhető.

Szinoptikus helyzet
A makroszinoptikus helyzetet február 21-én 00 UTC-kor 
még egy, a Kárpát-medence északkeleti része feletti 
1040 hPa-s középpontú anticiklonnal jellemezhettük. Az 
anticiklon levegője száraz, erős az éjszakai lehűlés, több
nyire -5 ,-10  fok a jellemző minimum hőmérséklet, de a 
medence keleti részén -15 fokot is mértek. A nappali fel- 
melegedés is mérsékelt, Magyarország nyugati és közép
ső területein a maximum 0 és +5 fok közötti, de a 
Tiszántúl északkeleti vidékein, valamint a Kárpátok 
mentén napközben is fagy. Ugyanakkor a Pireneusi
félsziget felett örvénylő ciklon előoldalán a Földközi
tenger középső medencéjét már jóval enyhébb levegő 
érte el. Várható volt, hogy az anticiklon leépülésével, 
illetve keletebbre helyeződésével jelentősebb meleg 
advekció lesz térségünk felett is.

Valóban február 22-én 00 UTC-kor (7. ábra) már az 
anticiklon magja a Kárpátoktól keletre helyezkedett el, 
erőteljesebb déli, délkeleti áramlás alakult ki a medence 
felett. A 850 hPa-os szinten meleg advekció zajlott, 
Budapesten éjfélkor a hőmérséklet már pozitív.

Mit lehetett várni ebben az időjárási helyzetben? A 
délnyugati ciklon közeledtével a nedvesség és meleg 
advekció miatt a csapadékképződés feltételei egyre ked
vezőbbekké váltak. A stabil légállapot, a talajközeli lég
réteg hideg levegője — február 21. 12. UTC-kor 925 
hPa-on -4, -6 fok a medencében a hőmérséklet -  és a 
magasban zajló melegedés miatt a csapadék halmazálla
pota kezdetben mindenképpen ónos esőnek ígérkezett, 
különösen a csapadék korai, hajnali kezdete miatt. Nap
közben már valószínűnek látszott a további melegedés 
és a megélénkülő déli, délkeleti szél miatt, hogy az ónos 
esőt nyugat felől egyre nagyobb területen eső váltja fel.

Természetesen ez a folyamat legkésőbb ke
leten következett volna be. A folyamatos 
melegadvekció és az élénk szél miatt a maxi
mumhőmérséklet emelkedésére is számítani 
lehetett.

A valóságban a folyamatok a vártnak 
megfelelően indultak. A hajnali órákban dél
nyugaton elkezdődött a csapadékhullás, 2 és 
3 UTC-kor még csak Nagykanizsán esett, 5 
UTC-re már a Nagykanizsa-Veszprém- 
Budapest-Kecskemét-Pécs által határolt 
területről jelentettek ónos esőt, majd egyre 
nagyobb területre terjedt ki a csapadék. Nap
közben, február 22-én, bár 850 hPa-on folya
matos volt a melegedés, a hőmérséklet maxi
muma több fokkal elmaradt a várttól, és a 
csapadék halmazállapotában sem történt 
meg az ország nagy részén a váltás, Buda-1. ábra: Izobárok és frontok sem atikus képe 2004. feb ru á r 22-én 00 U TC-kor
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pesten pl. egész nap ónos eső esett. A hőmérséklet és a 
csapadék mennyiségének 24 órás menete Budapesten 
mutatja, hogy a csapadékhullás kezdetét követő öt órá
ban a hőmérséklet fokozatosan csökkent, és 10 óra eltel
tével érte el újra a csapadék megjelenésekor észlelt érté
két. A nap folyamán végül is 14,1 mm hullott ónos 
esőből (2. ábra).

2. ábra: A 2 m-s hőmérséklet és a csapadékmennyiség 
időbeli menete 2004. február 22-én Budapesten

A maximum hőmérséklet és a csapadék halmazálla
potának alakulása arra utal, hogy a várt folyamatokban 
a talaj közeli légréteg eltérő viselkedése miatt 
jelentős módosulás történt.

Tekintsük át a budapesti felszállások és a 925 
hPa-os szint hőmérsékleti mezejének elemzésé
vel az alsó 1-1,5 km-es réteg eseményeit!

Már utaltunk rá, hogy február 21. 12 UTC-kor 
925 hPa-on -4, -6 fok volt a hőmérséklet, és a 
medencétől keletre ezen a szinten még hidegebb 
a levegő, -8, -10 fok. A közeledő ciklon előol
dalán 12,5 m/s erősségű délkeleti szél fújt, 
amely a hideg levegőt szállította a medence 
középső területei fölé. Február 22. 00 UTC-kor 
ez az áramlás kissé erősödött, a déli órákra Bu
dapesten még hűlt a 925 hPa, -5 fok volt a szint 
hőmérséklete. így napközben konzerválódott a 
hideg levegő az alsó légrétegben, tehát a magas
ban zajló melegedésnek nem volt hatása az al
sóbb szintek hőmérsékletére. 12 óra elteltével 
azonban, amikor a mediterrán ciklon közelebb 
helyeződött, módosult az áramlás iránya, 925 
hPa-on egyre inkább délnyugatira fordult a szél, 
és ezzel már az alsóbb szintekre is enyhébb leve
gő érkezett. Február 23. 00 UTC-re Budapesten 
0 fokra melegedett fel a 925 hPa. Ezen a napon,
23-án, már országszerte eső esett.

A budapesti felszállások sorozatán -  21.12 
UTC és 22. 12. UTC között (3. ábra) -  a 
következőket láthatjuk: 21-én 12 UTC-kor (3.a 
ábra) még száraz volt a levegő, a hőmérséklet a 
talajfelszínt leszámítva 0 fok alatti, 900 hPa kör

nyékén pedig gyenge inverziót láthattunk. 12 óra eltel
tével már sokat nedvesedett a levegő. 900 és 850 hPa 
között a hőmérséklet már pozitív, tehát itt esőbe ment át 
a csapadék, majd az alsó rétegben a 0 fok alatti 
hőmérséklet miatt ismét lehűlt, a fagyos talajra ónos eső 
hullott (3.b ábra). Február 22. 12 UTC-re (3.c ábra) 
még élesedett az inverzió, bár ekkor sem terjedt ki vas
tagabb rétegre, ugyanakkor 0 fok feletti volt a 
hőmérséklet már egészen 800 hPa-ig. Hétfőn, február 
23-án már a legalsó rétegben is érzékelhető a melege
dés, talajon is 0 fok feletti a hőmérséklet. A felszállások 
alapján tehát jól magyarázható a csapadék halmazálla
pota, de ezek természetesen a jövőbeli állapotot nem ha
tározzák meg.

Az előrejelzések azonban nem tükrözték megfelelően 
az alsó rétegekben zajló eseményeket. Az ECMWF mo
dell a maximumhőmérsékletet az ország kétharmad 
részén 0 és +7 fok közé várta, Budapestre +4 fokot jel
zett előre, északkeleten lett volna fagypont alatti 
hőmérséklet. Az ALADIN modell még melegebbet 
adott, a Dunántúl nyugati és déli felére 10 fok feletti, a 
főváros térségére 7 fok körüli hőmérsékletet prognosz
tizált. Ezzel szemben a valóságban csupán +3,-2 fok 
között alakult a maximum, Budapesten nem emelkedett 
a hőmérséklet -1 fok fölé.

3. ábra: Budapesti felszállás
a) 2004. február 21. 12 UTC-kor, b) 2004. február 22. 00 UTC-kor, 

c) 2004. február 22. 12 UTC-kor
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Végül is a várt időjárás folyamatában nem sokban 
tért el a ténylegesen bekövetkezettől. A mediterrán cik
lon hatására valóban melegedett a magasban, ónos eső, 
majd eső hullott, de az alsó rétegben megrekedt hideg 
levegő kb. 12 órával késleltette a változásokat, tovább 
tartott az ónos esős periódus, és emiatt a maxi
mumhőmérséklet is alacsonyabban alakult, mezolép- 
tékű folyamatok befolyásolták a nagy térségű esemé
nyeket.

Havazás márciusban
A második esettanulmányunk a 2004 március 5-i buda
pesti intenzív havazáshoz kapcsolódik, amely nemcsak 
a nagyközönséget lepte meg -  március elején mindenki 
már inkább a tavaszt várta volna -  hanem kicsit a mete
orológusokat is. Ennek oka, hogy erre a napra sem a szi
noptikusok, sem a számítógépes előrejelzések nem vár
tak ilyen intenzív csapadékot. Az alábbiakban részlete
sen kiértékeljük, hogy mi okozta a már egyre ritkábban 
előforduló rossz prognózis kiadását.

Azzal kell kezdenünk, hogy a 2004. március 5-re szó
ló prognózis tulajdonképpen az ország nagyobb részére 
átlagos beválásúnak tekinthető: a hőmérséklet átlagos 
hibája 1-2 fok volt, a csapadék előfordulása Budapestet 
kivéve az ország többi részére, valamint a szélprognózis 
is elfogadható volt, csupán a felhőzeti prognózisnál 
figyelhető meg országosan is jelentősebb alábecslés. A 
fentiek ellenére ez a prognózis egyértelmű kudarc volt, 
és ezt így élték át az előrejelzők és a nagyközönség is, 
mivel Budapesten a 36 órás előrejelzésben a várt több
nyire napos idő helyett túlnyomóan borult maradt az ég, 
és a hajnali óráktól kezdve egészen a kora délutáni órá
kig intenzíven havazott. Tehát, amíg az ország nagyobb 
részére elfogadható beválású prognózis született, addig 
a főváros térségére teljesen rossz volt az előrejelzésünk.

Megjegyezzük, hogy az OMSZ munkatársai, szemben 
a szolgálattal konkurens magáncéggel, a későbbi előre
jelzéseket folyamatosan módosították, és így 
az 5-én hajnalban kiadott előrejelzésünk már 
többé-kevésbé korrektnek tekinthető. Az aláb
biakban megvizsgáljuk, hogy mi okozta a mo
dellek által nem előrejelzett intenzív csapadék 
kialakulását, hogyan lehetett volna bizonyos 
modell előrejelzési mezőkből következtetni 
mezoléptékű csapadékrendszer kialakulására, 
illetve hogy a jövőben hogyan lehet esetleg el
kerülni a hasonló rossz prognózisok kiadását.

A 2004. március 5-i időjárás jellemzése
Március 5-én az ország nagyobb részén a vál
tozóan felhős ég mellett több órán át sütött a 
nap, és csak néhol fordult elő jelentéktelen 
hózápor, hószállingózás. Az ország középső 
részén ugyanakkor, nagyjából a Duna vonalá
ban, a hajnali órákban egy meglehetősen kes

keny (helyenként csak 50-80 km-es) mezoléptékű csa
padékrendszer jött létre, amelynek hatására főként Pest, 
Nógrád és Heves megyékből jelentettek a reggeli órák
tól egészen a kora délutánig havazást. A radarképeken 
jól nyomon követhető, hogy a csapadék hajnalban gya
korlatilag a főváros térségében alakult ki, és az intenzi
tás mindvégig ebben a térségben volt a legnagyobb. 
Emiatt a legtöbb csapadék, 2-3 mm, is itt hullott, amely-

4. ábra: Csapadékeloszlás Magyarországon 
2004. március 5-én.

bői Pestlőrincen 7 cm vastag összefüggő hóréteg alakult 
ki. Budapesten a tartós havazás következtében a maxi
mum hőmérséklet csupán -1  fok volt. A csapadékobjek
tum kis méretére jellemző, hogy a mellékelt térkép sze
rint (4. ábra) a fővárostól nyugatra pl. Tata térségéből 
már egyáltalán nem jelentettek csapadékot, Kecskemét, 
Szolnok térségében pedig csak csapadéknyomnyi 
mennyiség fordult elő.

A 2004. március 5-én a Kárpát-medencében létrejött 
mezoléptékű csapadékrendszer kialakulásának az okai
Térségünktől északra egy nagykiterjedésű anticiklon 
helyezkedett el, ez a Péczely katalógus szerint An hely
zetnek felel meg (ld. az 5. ábrát). Ezek a helyzetek

5. ábra: Makroszinoptikus helyzet 2004. március 5-én 00 UTC-kor
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előrejelzési szempontból veszélyesek, a magyarországi 
rossz prognózisok egy része ugyan is ilyen szituációk
ban fordul elő. Ennek elsődleges oka, hogy a talajon az 
anticiklon közelsége, a magas talajnyomási érték, illet
ve az anticiklon peremén az észak felől érkező viszony
lag alacsony nedvességtartalmú levegő gyakran azt su
gallja a szinoptikus számára, hogy többnyire száraz 
időjárás várható. A Kárpát medence szinoptikus-klima-

6. ábra: Összeáramlási zóna 2004. március 5-én 
az ország középső részén, amely jelentős szerepet játszott a 

mezoléptékű csapadékrendszer kialakulásában.

tológiai sajátossága ugyanakkor, hogy ilyen helyzetek
ben a talajon ciklonális görbület alakul ki, ennek követ
keztében az ország középső részén gyakran markáns 
konvergencia is létrejöhet, amely mentén, ha a nedves- 
ségi feltételek kedvezőek, akkor mezoléptékben akár 
jelentős mennyiségű csapadék is kialakulhat. Ez történt 
jelen esetben is.

A 6. ábra szerint a hajnali óráktól kezdve az ország 
középső részén egy tartós, intenzív konvergens zóna 
alakult ki, amelyre jellemző volt, hogy míg Pestlőrincen 
órákon keresztül délkeleti, keleti, addig Agárdon észak- 
nyugati szél fújt. Ahogy azt a fentiekben is hangsúlyoz
tuk, konvergencia mentén akkor alakul ki csapadék, ha 
kedvezőek a nedvességi feltételek. Az alábbiakban rész
letezzük, hogy a budapesti felszállás alapján (Id. a 7. 
ábrát) milyenek voltak a nedvességi viszonyok a 
főváros térségében a csapadékhullás időpontjában.

A troposzféra középső és felső rétegeiben, beleértve 
a 700 hPa-os szintet az időszak folyamán végig  
telítéstől távoli volt a légállapot, vagyis a csapadékhul
lás időpontjában is száraz volt ez a szint, amely viszony
lag ritkán fordul elő. A 700 hPa-os szint telítés
hez közeli légállapota és a csapadék kialakulá
sa között általában szoros a kapcsolat, emiatt 
nemcsak a hazai, hanem a külföldi szolgálatok 
is kitüntetett szerepet tulajdonítanak a szint 
nedvességi viszonyainak. Az esettel kapcsolat
ban fontos megjegyezni azt is, hogy a csapa
dék szinoptikában használatos un. dinamikus 
telítési hiány paraméter (RT-RTt) értékek sem 
utaltak komolyabb csapadékra, mivel március

5-én 00 UTC kor ez 162 gpm, 12 UTC-kor (csapadék
hullás időpontjában!!) pedig 258 gpm volt. Ezek az 
értékek meglehetősen magasaknak számítanak, és azt 
mutatják, hogy az 500 és az 1000 hPa között lévő légré
teg nagyobb része Budapest felett telítéstől távoli volt. 
(A csapadék szinoptikai kutatások szerint csapadék ak
kor fordulhat elő, ha az RT-RTt<120 gpm.) A csapadék 
kialakulásában tehát ezúttal a troposzféra középső és 
magasabb szintjeinek nedvességi viszonyai egyáltalán 
nem játszottak szerepet. Ezek után vizsgáljuk meg az 
alsóbb szintek nedvességi viszonyait.

Az alsó szinteken március 5-én 00 UTC-kor, tehát a 
csapadék kezdete előtt 4-5 órával szintenként ugyan 
váltakozó volt a telítési állapot, összességében azonban 
a légállapot itt sem tekinthető telítéshez közelinek. A 
déli felszállás ugyanakkor már azt mutatja (és valószí
nűleg ezt mutatná a 06 UTC-s is), hogy a talajtól egé
szen 750 hPa-ig Budapest térségében telítéshez közeli
vé vált a légállapot. Nyilvánvaló, hogy a két időpont 
között létrejött összeáramlás, ami egyébként a 925 hPa- 
on, és kismértékben még a 850 hPa-on is kimutatható 
volt, jelentősen hozzájárult az alsó szintek benedvese- 
déséhez. Ezt a folyamatot erősítette a térségben megfi
gyelhető jelentős vertikális szélnyírás is, amit jól mutat, 
hogy 500 hPa-on a déli felszállás szerint 20-25 m/s-os 
erősségű szél fújt, míg a talaj közelben Budapest térsé
gében mérsékelt (2-4 m/s-os) erősségű volt a légmoz
gás. A fentieken kívül még azt a mikrofizikai törvényt is 
érdemes kiemelni, hogy a depoziciós hókristály* növe
kedés -12 °C hőmérsékletű felhőrétegben a legintenzí
vebb. Ezt jelen esetben azért fontos megemlíteni, mivel 
a felszállások szerint a csapadékképződés szintjén 750 
és 800 hPa között a hőmérséklet Budapest térségében 
éppen -12°C fok körül ingadozott.

A március 5-re szóló modell előrejelzések kiértékelése
Ismeretes, hogy az előrejelzéseink többnyire két fő mo
dell alapján készülnek (ECMWE ALADIN), de mindig 
figyelembe vesszük a német globál (DWD) és az angol 
modellt is.

Az alapvető makroszinoptikus helyzetet mindegyik 
modell jól előrejelezte, és viszonylag hasonló volt a mo
dellekben a felhőzet és a csapadék előrejelzés is, bár ki
sebb különbségek azért felfedezhetők. A legfontosabb, 
hogy Budapestre egyik modell sem várt tartósan felhős

7. á b ra :  B udapesti f e ls z á l lá s  2004 . m á rc iu s 5 -én  12 U T C -kor
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8. ábra:
a) 36 órás ALADIN felhőzeti előrejelzés 2004. március 5.06 UTC-re
b) 36 órás ECMWF felhőzeti előrejelzés 2004. március 5.06 UTC-re. 
A reggeli órákra mindkét modell jelentősen alábecsülte a felhőzet 
mennyiségét az ország középső részén, miközben ebben az időpontban 
a főváros térségében már intenzíven havazott.

időt, illetve számottevő csapadékot. A két fő modell kö
zül az ALADIN egyáltalán nem, az ECMWF 0,1 mm 
csapadékot prognosztizált a fővárosra. Az alábbiakban 
részéletesebben kiértékeljük a két modell előrejelzését.

Ahogy azt a fentiekben hangsúlyoztuk, az ország 
középső részén létrejött mezoléptékű csapadékrendszer 
kialakulásában az alsóbb szintek nedvessége és a talaj- 
közeli konvergencia játszott döntő szerepet. A 8. ábra 
szerint az alacsonyszinti felhőzet előrejelzés az ECMWF 
modellben volt a jobb (8.a ábra), mivel a valóságnál 
ugyan keletebbre, de az alsóbb szintekre prognosztizált 
egy nedves zónát a Mátra- Szolnok- Békéscsaba tengely
be. Az ALADIN modellben (8.b ábra) ez a sáv ugyan 
szélesebb, de jóval szakadozottabb, így ebből összefüg
gő felhőzetre nem lehetett következtetni. Ami viszont a 
talajközeli konvergenciát illeti ennek előrejelzése az

ALADIN modellben volt jobb, miután a modell a 
talajközeli konvergencia helyét és idejét is ponto
sabban megadta, mint az ECMWF modell.

Az eset kapcsán megvizsgáltuk a kísérleti jelleg
gel futtatott kétféle módosított ALADIN modell 
(3D-VAR* és 12 km-es dinamikai adaptáció) telje
sítményét is. Ezek a változatok csupán a kezdeti 
feltételek előállításában és rácsfelbontásukban tér
nek el az operatív ALADIN modelltől. Ezekben a 
variációkban a javítás mértéke nem volt túl jelen
tős, és a csapadék mennyiségét mindkét modellvál
tozat továbbra is jelentősen alábecsülte.

Végezetül megjegyezzük, hogy a délelőtti alap- 
prognózis módosítása, folyamatosan megtörtént, 
de ezeket alapvetően nem az új modell eredmé
nyek, hanem sokkal inkább az aktuális helyzet ana
lízise, illetve bizonyos szakmai rutin (az An 
helyzettől és az ALADIN modell által előrejelzett 
konvergenciától való félelem) motiválta.

Végkövetkeztetések
Ismételten bebizonyosodott, hogy az An típusú 
makroszinoptikus helyzetben, mind a modellek 
beválása, mind a szinoptikusok előrejelzése az át
lagosnál rosszabb. Az ilyen helyzetekben ugyanis 
a Kárpát-medence szinoptikus-klimatológiai sajá
tosságainak a következtében gyakran alakulnak ki 
mezoléptékű csapadékrendszerek, amelyeket még 
a finomabb felbontású modellek sem képesek 
megbízhatóan előrejelezni. A modellek korlátáit 
mutatja, hogy a frissebb futtatású modellek, sőt az 
ALADIN új változata (3DVAR) sem adott sokkal 
jobb eredményt. Ilyen helyzetekben tehát minden
képpen felül kell bírálnunk a modellek eredmé
nyeit. Az eddiginél nagyobb hangsúlyt kell tulaj
donítanunk a konvergencia zónáknak, amelyeket 
az ALADIN modell általában megbízhatóan előre
jelez, ugyanakkor felül kell bírálnunk a modellek
ben a nedvességi mezőket. A Kárpát-medencén 

belül ezekben a szituációkban a konvergens zónák 
ugyanis képesek egy keskeny sávban „összeharácsolni 
a nedvességet”. Elősegíti a csapadék kialakulását a ver
tikális szélnyírás, illetve a magassági jet. Az esetek 
döntő többségében a 700 hPa-os nedvesség ugyan jó  
prediktora a csapadékot adó felhőzet kialakulásának, 
de bizonyos esetekben, főként télen az alsóbb szinteken 
benedvesedett levegőből is számottevő csapadék hull
hat. Ezt elősegítheti, ha a rétegben a hőmérséklet -12  
°C körül ingadozik, mivel a depoziciós hókristály nö
vekedés ekkor a legintenzívebb. A téli csapadékoknál 
figyelembe kell venni, hogy 2-3 mm-es mennyiségből 
már jelentős 5-7 cm hó is hullhat.

Mindezekhez ugyanakkor azt is hozzá kell tennünk, 
hogy nem minden konvergencia mentén van összefüggő 
felhőzet, illetve intenzív csapadék, ezért a jövőben ak
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kor is hibát követnénk el, ha minden egyes konvergen
ciához jelentősebb csapadékot kapcsolnánk. Végezetül 
azt kell megállapítanunk, hogy mindaddig, amíg a mo
dellek ezeket a mezoléptékű folyamatokat nem képesek 
megbízhatóan előrejelzeni, a korábban felsoroltakon kí
vül az ilyen helyzetekben különösen fontos az alsóbb 
szintek nedvességi viszonyainak eddiginél részletesebb

kiértékelése, több modell együttes figyelembe vétele, a 
prognózisok óvatos megfogalmazása (azok tükrözzék, 
hogy ezekben a helyzetekben az átlagosnál bizonytala
nabb a prognózis), és az új információk birtokában az 
előrejelzések folyamatos, a mostaninál gyakoribb mó
dosítása.

Dr. Bonta Imre, Homokiné Ujváry Katalin

A MAGYARORSZÁGI SARKI FÉNY-JELENSÉGEKRŐL

Egy négy évszázados könyv az erdélyi északi fényről

Az északi fény (sarki fény) jelenségéről már az ókorból 
is számos adatunk van. A kínai ókor égbolt megfigyelői 
mintegy két évezreden át folyamatosan feljegyezték a 
nappali vagy éjszakai égen feltűnő rendkívüli jelensége
ket, többek között az északi fény jelentkezését is. A leg
korábbi adat Kr. e. 208-ból származik. Kínában „erős 
fény”, vagy „színes kipárolgás”, később „vörös pára” 
néven jegyezték fel ezt a jelenséget, de gyakran említik 
népies elnevezéssel „az ég hasadéka”-ként (tien lieh)1. 
A folyamatos kínai megfigyelések azért is jelentősek, 
mert a sarki fény, mint ismert, jó jellemzője a naptevé
kenység változásának.

A sarki fény helyi gyakoriságának másik befolyásoló 
tényezője a Föld mágneses pólusának vándorlása a for
gási tengelyhez, ill. a szilárd kéreghez képest. A mágne
ses pólusok mindenkori helyzete évezredekre vissza
menően is, ma már eléggé megbízhatóan megállapítható, 
a történelmi és régészeti mágneses (archeomágneses) 
mérések segítségével. A X-XIV. sz. során az északi 
mágneses pólus a forgási saroktól az ázsiai-kelet-ázsiai 
kontinens, ill. az északi Csendes-óceán felé hajolt. Ez a 
helyzet megnövelte az északi fény gyakoriságát Kína és 
Japán térségében. Igen erős naptevékenységre utal, ha 
ebben az időszakban, Európában is megfigyelhették a 
jelenséget2.

1100 1200 1300 1400 1500 1600 1700

1. ábra: Az európai sarki fény gyakoriság változása 
1100-1750 között, az Egyenlítő és az északi Sarkkör közti 

zónában. (J. Eddy nyomán.)

Az európai kora-középkor évszázadaiból aránylag 
kevés hiteles sarki fény feljegyzéssel rendelkezünk. Ez, 
amint az angol John Stoye hangoztatta, főleg a mágne
ses pólus -  az európai láthatóság szempontjából -  ked
vezőtlen helyzetének következménye, de hozzá járul a 
naptevékenység erőségének két „kis minimuma”, és az 
aránylag hosszú, erős „Spöhrer-minimum”, 1400-1520 
között3 (7. ábra). 1520 után gyorsan megnövekszik a 
Nap aktivitása (kb. 1630-ig), és ez az európai sarki fény 
feljegyzések számában is megmutatkozik. (Nem szabad 
azonban figyelmen kívül hagyni a társadalmi tényezőt: 
a korai reneszánsztól fejlődésnek induló természettudo
mányok hatását.)

A 16. sz. második felében gyakran jelentkezett sarki 
fény, amelyet közepes ill. alacsonyabb földrajzi szélessé
geken is megfigyeltek. Ezekről a megfigyelésekről több, 
hosszabb-rövidebb feljegyzés -  többségükben rendkívül 
eltúlzott, fantasztikus leírás -  és néhány részletesebb be
számoló is nyomdafestéket látott. (G. Hellmann a német 
nyelvterületen 1550-1700 között 13 önálló értekezésről 
tudott.) Tárgyilagos, pontos és rendszeres észleléseket 
talán egyedül a dán Tycho Brahe és munkatársai végez
tek Hven -  ma Van -  szigetén, 1581-1596 között. Ezek
ről azonban nyomtatott, szélesebb körben elterjedt 
leírást csak Peder Jacobsen Fleml0se tett közzé 1591- 
ben2. A legtöbb európai leírás tüzes szellemek, viaskodó 
lovagok, összecsapó seregek szerepelnek az északi fény 
jelenségeiben.

Egy korai könyv a sarki fényről
Az egyik első „modern” északi fény tanulmány, az olasz 
Marcellus Squarcialupus tollából 1581-ben Erdélyben 
látott napvilágot, az ott észlelt jelenségről. A Nagysze
benben kinyomtatott értekezés, „Az égi tűzről” nem 
csak, mint a legkorábbi ilyen tárgyú művek egyike érde
mel figyelmet, hanem rendkívül tárgyilagos, racionális 
szemléletével is kitűnik a korabeli hasonló munkák kö
zül. (A legkorábbi újkori művet a jelenségről Hellmann 
szerint Konrad Gessner adta ki, 1560-ban.)

A könyvecske szerzőjének Marcellus Camillus 
Squarcialupusnak életéről -  bár igen kalandos, fordula-
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tos volt -  kevés pontos adatunk van. Tycho Brahe, 
Giordano Brúnó, Galileo Galilei kortársa, a kritikus és 
tárgyilagos szemlélet egyik előfutára az itáliai (toszká- 
nai) Piombinóban született, a 16. sz. dereka táján. Hu
szonnégy esztendős korában a pisai egyetemen avatták 
orvosdoktorrá. Ekkor (talán) még szerzetes volt, de 
éppen eretnekségnek számító teológiai nézetei miatt 
1565-ben menekülnie kellett szülőföldjéről.

Az un. Arianizmus felfogását vallotta, amely tagadja 
a szentháromság egylényegűségét. A keresztény hittéte
lek szerint súlyos eretnekségnek számító nézet hirdető
je tisztában volt a várható következményekkel, ezért 
először a reformáció egyik fellegvárába, Svájcba kere
sett menedéket, majd Euróba keleti országait kereste 
fel: Cseh- majd Morvaországban, Sziléziában, Erdély
ben és Lengyelországban próbált letelepedni. Lengyel
földön -  ahol az un. Lengyel Testvérek felekezete szíve
sen fogadta -  eltűnik szemünk elől, 1590 után nincsen 
több híradásunk Squarcialupus sorsáról4,5'6.

Marcellus Squarcialupus a késői reneszánsz jellegze
tes „vándor humanistája”. Országról országra vándorol
va uralkodók, nagy hatalmú főurak pártfogását kereste. 
Ügyes orvosként többnyire szívélyes fogadtatásra talált, 
de hitbeli nézeteivel előbb-utóbb összeütközésbe került 
a helybeli vallási vezetőkkel, és ezért mindenhonnan 
távoznia kellett. Pedig Squarcialupust pontos, alapos 
természet megfigyelő volt. A természet jelenségeinek 
ésszerű magyarázatára törekedett. Már 1564-ben megje
lent egy műve a pestisről. Később nagy hatással volt 
szemléletére a magyar születésű Dudith (Dudics) András 
(1533-1589) -  vele Breslauban (a mai Wroc3awban) 
személyesen is megismerkedett akinek könyve, üstö
kösökkel kapcsolatos hiedelmek, babonák, hamis jósla
tok ellen („Commentariolus de cometarum significa- 
tione”... 1579) Európa szerte nagy feltűnést keltett. Az 
olasz humanista maga is természeti jelenségnek -  és 
nem „Isten intő jelé”-nek -  tartotta az üstökösöket, és 
lelkesen csatlakozott Dudith érveléséhez. Az üstö
kösökről, mint természeti jelenségekről szóló írása, 
Dudith könyvének függelékeként, Bázelben jelent meg, 
1579-ben („De cometis in universum et de illő qui A. 
1577 visus est = Az üstökösök a mindenségben, és ama 
1577. évben látottról”).

Az 1570-80-as években számos égi jelenség tűnt fel, 
amelyek felkeltették Squarcialupus és más természet
vizsgálók érdeklődését: 1572. őszén a Cassiopeia fé
nyes szupernóva-csillaga, 1577-ben egy ragyogó üstö
kös, 1560-90 között több ízben látszott erős sarki fény- 
jelenség. Réthly Antal és Berkes Zoltán 1556 és 1600. 
között 14 északi fényt sorol fel, amely Magyarországon 
látszott7. Az 1577. évi nagy északi fényt (amelyről nin
csen magyarországi adat) Squarcialupus még Sziléziá
ban észlelte, és eléggé híven megörökítette. Az ábrázo
lás, fametszetű nyomatként megjelent az előbb említett 
üstökös-értekezésében8.

A 16/17. sz. fordulójának erős sarki fény aktivitása 
1580 táján érte el csúcspontját, és az egyik legszebb, 
legnagyszerűbb jelentkezése az 1580. szeptember 
10/11. éjszakáján volt észlelhető, és az Alpokból is lát
ták. Squarcialupus ekkor már Erdélyben tartózkodott, 
ahol Báthory Kristóf vajda udvari orvosává nevezte ki. 
(Báthory István erdélyi fejedelem 1576-ban, lengyel ki
rállyá koronázása után Erdély ügyeinek igazgatását 
bátyjára, Kristófra bízta.) Emellett István fiát, Báthory 
Zsigmondot is tanította, akinek számára egy erkölcsi fo- 
galomi szótárat is összeállított.

Az 1580. szeptember 10-én este feltűnt északi fény 
Kolozsváron figyelte meg, és hamarosan egy 24 oldalas, 
latin nyelven írott füzetben foglalta össze a látottakat, és 
az arról alkotott elképzeléseit, ismereteit. (Sem ez a sar
ki fény, sem a füzet címe nem szerepel a Réthly-Berkes 
katalógusban!).

Az égi tűzről
Squarcialupus könyvecskéjének, amely 1581. januárjá
ban hagyta el a nagyszebeni Geus nyomdáját, ez a teljes 
címe:
DE COELI ARDORE, HOC ANNO 1580. X. SEP- 
TEMBRIS DIE, IN DACIA VISO, vagyis AZ ÉGBOLT 
ÉGÉSÉRŐL, AMELY 1580. SZEPTEMBER 10-ÉN 
ERDÉLYBEN LÁTSZOTT. (2. ábra).

DE. COELI  ARDORE,  H O C  A N N O ,'
a 5 8 c. X. Scptcu.bris dic, in D-ici* vifo, 

M i l U E L L I  S n » » « C I » H f  i 
Opioio.

P R O O E M 1 V M .

Scríptoris animus, De esdi ardorc, quid
Pcripatctici,

AuátiS t rjoancrm »clirt íj-ii nihil ncftirevolunt, de quacom 
4  re rortroucrfa aerrter p »gnantes, ego íemper limioul, ed
tribencan) actedarn. l.t <j »amcuam non f í tx i  fúnt, oui- 

"V *r.cítr" Jutubratrim•• t s!i t .r . t .  hutám én viftí, vix addu- 
vor vt t rcditri, re  ni Icmiam, jdrjs n.m doioie, m agra etfe inge- 
r .ij mci temutatem. Y íUí *> p* m n raro auidere, vt pro tett m 
fohJa cognitíore, te::e.T; rotiut rpini'vnein férj amur. I te , pro 
vet iraté prohahi írt is ej ?dani arr;d:t, fle pro vjhdtí erpgumencif, 
ered ilitarc le rí &  magdirorum nemmé víim.trr, ad vdtig ia veti 
pertc-| fci:ta. tljri a: tetn civ.nia faount, \ t  ittpiair. alrquar-do, 
bulla :r '.ti'i í j ; nhatcri J-rr re ardua diflcrcrdr, ne, cjuod bo
d'C nu .í. x: 1 J c - jají :t. in.pioUt’«r. Taotuoi tft tanien
in afltmo ...cd . . J.:r r dif* -r t z . c cd \ t l  átcr.cris annis nic 
\r ii t ,  ví cc-.j ere -m d*í>erani non laró de grainlu*
arg.tmcuci*, c t »! •«; !.:■ x.mé, : d ni cd ico ni artern, ÖL cius p i-  
i'Tiuc n philrfopí u n 1. | ld íjnod in prttíénua irihi vj-
dc > contigifT-- < mi ctutn non ignorem de Me’i ardore iciune Pe- 
ripitcticos cgiffc ( Placontei atnem de virtutepctiirt ) neejj rneft»» 
g.-AC, vei muftii pr* eumips  rruiiiltiis fau lt nos cuare at lab»,a- 
l iovjiii induxi ta:: en c’* hot; *ryt:n erto  illatúd (Cf .fficiitiii. 
Cuuis niei canlilij nulla «1 * < onfa Iliit, <p«HtuGiun\ vt d.xi, 
axiions doflt ny.ilt faac űtcuduir.eíl, nullám cíTe fcholam ap-

A  i j .  lioiciii

2. ábra: Marcello Squarcialupus 1581-ben 
megjelent értekezésének első oldala. (A párizsi Nemzeti 

Könyvtár szívességéből.)
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A bevezetésben elmondja, miért is adta közre ezt a 
munkát. Indokait összefoglalva ezt írja:

„ Szándékomnak semmi más oka nincsen, csak -  mint 
magam mondtam -  a helyesebb tudásra való törekvés. 
Bizony meg kell vallani, nincsen jobb iskola a gyakori 
elmélkedésnél

Az I. fejezetben megállapítja:
„Bár a fizikusok ezt a jelenséget az égbolt égésének 

nevezik, tudni kell, hogy az égbolt nem éghet, (hiszen 
nincs semmilyen közös tulajdonsága az elemekkel)... ”

Ezután következik a II. fejezetben, a jelenség leírása 
(amelyet itt nagyon kivonatosan közlünk).

, f i  napnyugta utáni első órában, amikor az égbolt 
tiszta, az idő derült és száraz volt,... feltűnt az északi 
égen valamiféle elmosódott és igen fehér fény, majd ki
áradt belőle egy sugárzás, mint valami finom köd. Ez 
észak és délnyugat közt mindenütt megjelent, majd nyu
gati irányban felerősödött, de északon megmaradt a 
szétoszló, halvány és homályos fény. A kétféle fénynek, a 
világosnak, meg a ködösnek szinte ívformája volt ...a 
világostól az északi égbolt annyi fényt kapott, hogy a 
testek árnyékot vetettek. Napnyugta után másfél órával 
nyugati és északnyugati irányban különbözővé és szét- 
foly óvá váltak a fények: sárgává, vörössé és bíborszínű
vé. E színek egyrészt a hosszan elnyúló világos mezőből 
törtek elő, másrészt ettől távolabb, a legkülönbözőbb 
helyeken lángoltak fel a levegőben. ... olyan képet mu
tattak, mint amikor a Nap sugarai keresztül törnek a fe l
hők résein. ...egyre sűrűbb, és színesebb fény foltok és 
kitörések jelentek meg nyugaton, északnyugaton, észa
kon és keleten, egészen a kilencedik óráig [azaz éjjel 23 
óráig, B. L .] .... A gúla alakú vörös sugarakból ismétel
ten sárga és bíbor színek törtek elő, és ugráltak, mint a 
lobogó láng, feltörve olykor az északi pólusig, sőt az ég 
tetején is túl... Végül északon teljes egészében bíborszí
nű fényes ív keletkezett, egy széles talpazatú, csúcsban 
végződő, az ég aljától egészen a közepéig érő hegyhez 
hasonlítva. ...körülbelül 4 órára éjfél után már semmi 
sem látszott”.

Feltűnő a tárgyszerűség és szemléletesség. Akár egy 
mai, tapasztalt megfigyelőtől is származhatna.

A III. fejezetben a szerző .fiz  égbolt égésének okai”- 
ról elmélkedik, nagyjából Arisztotelészt követve. Néze
te szerint a hosszan tartó meleg nyarat követő hűvös ősz 
idején:

„ megsűrűsödtek a párák a hidegebb északi részeken. 
...a meleg elkergeti a hideget. Ennek a küzdelemnek a 
során a pára vastagabb és sűrűbb lesz, köd vagy felhő 
formájában válik láthatóvá. A pára, a füst könnyebben 
fog lángot, különböző formában és jellegűen ég; attól 
függően, milyen a hely, ahol ég, a füst is sűrűbb vagy 
ritkább, több vagy kevesebb, piszkos színű vagy világos, 
szétoszló vagy tömény”.

Ezek a tényezők szabják meg a fényjelenség színét, 
lobogását, formáját. Bármennyire is naivnak tűnik mai

szemmel Squarcialupus okoskodása -  a kor fizikusai és 
légkörtani ismereteit tekintve nem is lehetett tudomá
nyosabb - ,  látnunk kell, hogy a jelenséget igyekszik 
egyszerű, természeti folyamattal magyarázni, szinte 
már a törvényszerűség fogalma is feltűnik gondolatme
netében.

Végül a IV. fejezetben összegezi a gondolatmenet 
tanulságát:

„Összefoglalva azt mondhatom,: természetes jelen
ség volt az amit láttunk, és nem csodajel. Úgy vélem, 
kimutattam, hogy megvoltak a maga jelen és előző 
okai, megvolt az anyaga, a létrehozója, a helyes és az 
alkalmas időpontja”.

Ezek a gondolatok a modem természetszemlélet elő
futárai közé emelik Marcellus Squarcialupust: olyan 
szemlélet hirdetőjévé, amellyel messze megelőzte nem 
egy tudós kortársát.

(A latin szöveget Waczulik Margit9 és Kelecsényi Gábor 
fordításai alapján, az eredetivel egybevetve közlöm.)

A könyvek és az írók sorsa

Squarcialupus -  könyvének egyik utalása szerint -  egy 
ábrát is mellékelt a műhöz, az Erdélyben látott északi 
fényről. Sajnos a jelenleg ismert egyetlen ép példány
ból, amelyet a párizsi Bibliothéque National őriz, ez az 
ábra hiányzik. Az itt mellékelt 3. kép a sziléziai (1577.

3. á b ra : A z  1577 . o k tó b er  kö zep én  S zilé ziá b a n  
megfigyelt é sza k i fén y . S qu arcia lu pu s ra jza  a la p já n  k é sz íte tt  

fa m e tsze t. (T. P rzyp k o w sk i n yom án .)

évi) északi fény fametszetű ábrája (Przypkowski pro
fesszornak a 8. alatt említett munkájából). Ebből is ké
pet alkothatunk azonban arról, miként örökítette meg az 
olasz humanista a sarki fény jelenségét: itt is a valóság 
ábrázolására való törekvést láthatjuk. (A nagyszebeni 
kiadásból még egy példányról van tudomásunk, a bras
sói Bruckenthal-gyűjteményben. Erről az egyébként 
csonka füzetről azonban nem sikerült másolatot szerez
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nem. A párizsi példány mikrofilm másolata az Országos 
Széchényi Könyvtárban tanulmányozható.)

Talán az érdeklődés lehetett nagy, vagy Squarcia- 
lupus tartotta fontosnak az északi fényről szóló írását, 
de tény, hogy utóbb Lengyelországban újból kiadta az 
értekezést. Némileg megváltoztatott címe: „De coeli 
sive aeris ardore” = Az égi, avagy levegőbeli tűzről. Ezt 
a változatot Krakkóban, Aleksy Rodecki nyomdájában 
adták ki. Azon túl azonban, hogy ez a füzet is az erdélyi 
sarki fényről szól, többet nem tudunk a lengyelországi 
kiadásról. Egy példánya maradt fenn, amelyet a 
Tarnówsky arisztokrata-család dzikóvi palotájának 
könyvtárában őriztek. A lengyel nemzeti bibliográfia 
(Bibliográfia Polska Karola Estreichera, 24. köt.) csu
pán tartalmának néhány szavas ismertetésére szorítko
zik. Maga a munka, a Tarnówsky-könyvtár számos más 
kincsével együtt, 1927-ben tűzvészben hamvad el.

Squarcialupus 1585-ben még egy művet írt „A forrá
sok és folyók eredeté”-ről (De fontium & fluuiorum 
origine...), amely Heltai Gáspár híres nyomdájában 
látott napvilágot. Ebben is a maga korát meghaladó ra
cionális szemléletről tesz tanúságot5. A földtudomány 
történetének kutatói ezt az írást a korszerű hidrogeoló- 
gia előfutárának tartják.

Az olasz tudós-humanista igen szerencsés időszak
ban tartózkodott Erdélyben. János Zsigmond erdélyi fe
jedelem, majd a Báthoryak udvarában pezsgő szellemi 
élet bontakozott ki. A 16. sz. végén Erdélyben olvassák 
a nyugati humanisták -  Rotterdami Erasmus, Justus 
Lipsius, és mások -  munkáit, de fellendül a hazai iroda
lom is. Az élénk kapcsolatot Európa nyugati felével, 
fellendíti az erdélyi fiatalok egyetem-járása (peregriná- 
ciója). Ebben a légkörben Squarcialupus írásai is értő 
olvasókra találhattak, de ő maga is szellemi indíttatást 
nyerhetett. Ehhez járult még, hogy János Zsigmond, 
majd Báthory István és az őt helyettesítő bátyja akkori
ban szokatlan türelemmel fogadták az újabb vallási né
zeteket és irányzatokat. Pedig nem is egy feleljelentés 
érkezett a szentháromság-tagadók ellen10.

Báthory István halálával (1586) azonban megválto
zott a helyzet. Squarcialupus azonban ekkor már nem 
tartózkodott Erdélyben. Honfitársa, az antitrinitárius 
(szentháromság tagadó) Blandrata György tanácsára 
1585-ben Lengyelországba ment. Itt azután nyoma vész 
ennek az érdekes, a maga korát talán némileg megelőző 
humanistának. De emlékét megőrzik a nagyon haladó 
szellemet sugárzó írásai.

Bartha Lajos
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Prizypkowski professzor úrnak, (Krakkó) és Edward 
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gét a cikk anyagának gyűjtéséhez.

KISLEXIKON

[Cikkeinkben csillag jelzi 
azokat a kifejezéseket, amelyek a 

kislexikonban szerepelnek]

Stüve diagram
(„A zúzmaraképződés mechaniz
musa és bemutatása egy esettanul
mányon keresztül”)
A Stüve diagramm termodinamikai 
diagram (nem energiadiagram).

Abszcisszája a hőmérséklet, or
dinátája a pk nyomás, ahol 
k=Rd/cp=0,2857. A száraz adiaba- 
ták a T=0, p=0 pontban futnak 
össze.

depoziciós hókristály
(„ Változatos télvége ”)
A  felhőfizikában használatos elne
vezés: a halmazállapot-változásnak 
az a formája, amelynek során a 
vízgőz hókristályokká alakul át.

3D-VAR
(„ Változatos télvége ”)
Az ALADIN modell módosított, új 
változata: 3D-VAR esetén a kezde
ti feltételek előállítása 3 dimenziós 
variációs adatasszimilációval törté
nik, az operatív modellnél az 
ARPEGE mezőire alkalmazott 
„egyszerű” dinamikus adaptációval 
szemben.

Összeállította: 
Schirokné Kriston Ilona
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Rendezvényeink 2004. április 1-június 30 között

Előadó ülések, rendezvények:

Április 22.
a Magyar Meteorológiai Társaság Közgyűlése.
Program:
15.00 A Közgyűlés összehívása

A határozatképesség megállapítása 
15.05 Tudományos előadás:

> Mersich Iván: EU ante portás. Változunk?
15.40
>  A Közgyűlés megnyitása
>  Közhasznúsági jelentés

♦ Főtitkári beszámoló
♦ Az Ellenőrző Bizottság jelentése

>  Vita
>  A 2003. évi társasági díjak átadása (felsorolás alább)
>  A Közgyűlés bezárása

Május 4.
Bartholy Judit:
Éghajlatváltozás: tények és kétségek (a Debreceni Cso
port rendezvénye)

Június 24-25.
A Magyar Meteorológiai Társaság XXX. Vándorgyű
lése, Siófok
Központi téma: 70 ÉVES A BALATONI VIHARJEL
ZÉS (Részletes beszámoló ebben a számban.)

Közhasznúsági jelentés a Magyar Meteorológiai Társaság 
2003. évi tevékenységéről

Társaságunk a közhasznú szervezetekről szóló 1997. 
évi CLVI. törvény előírása szerint kérte a Fővárosi Bíró
ságtól nyilvántartásba vételét a közhasznú szervezetek 
közé. Az eljárás a Pk. 60. 443 ügyiratszámon befeje
ződött és Társaságunkat 1999. február 16.-án bejegyez
ték a közhasznú egyesületek közé.

Az MMT hatályos Alapszabálya értelmében az aláb
bi közhasznú tevékenységeket végzi:

-  tudományos tevékenység, kutatás;
-  nevelés, oktatás, képességfejlesztés, ismeretter

jesztés;
-  kulturális örökség megóvása;
-  környezetvédelem;
-  euroatlanti integráció elősegítése.

A hatályos jogszabályok előírásai szerint a közhasznú- 
sági jelentést az alábbiakban részletezzük:

1. Költségvetési támogatás felhasználása
Közvetlenül az állami költségvetésből 300e Ft támoga
tást kaptunk.

1.1 Egyéb támogatás
Mint a MTESZ egyik tagegyesülete, a szövetségnek kü
lön költségvetési soron 2003-ben juttatott támogatásból 
a MTESZ Szövetségi Tanácsának határozata alapján 
275e Ft támogatásban részesültünk.

1.2 Kapott közhasznú támogatások kimutatása:
Országos Meteorológiai Szolgálat jogi tagdíja 400e Ft, 
a Honvédelmi Minisztérium jogi tagdíja 300e Ft, OM 
Mecenatúra támogatása nemzetközi tagdíjra 95e Ft, a 
NKÖM bértámogatása 157e Ft volt.

2. A vagyon felhasználásával kapcsolatos kimutatás:
Társaságunk mérleg szerinti vagyona 2002-ben 11,794e 
Ft volt. A 2003-as évet 210e Ft negatív eredménnyel 
zártuk, vagyonunk 2003 év végére mégsem csökkent, 
hanem 12.089e Ft-ra növekedett, amit állampapírokban, 
bankszámlán, illetve készpénzben tartunk. Rövid lejá
ratú kötelezettségünk viszont növekedett az elmúlt év
hez képest. Tárgyi eszközünk állománya kis mértékben 
változott, egy új beszerzésünk volt. Figyelembe véve az 
éves rendes értékcsökkenési leírást, a tárgyi eszközök 
nettó értéke 2 0 le Ft.

3. Cél szerinti juttatások kimutatása:
2003 évben csak díjakra és könyvutalványokra költöt
tünk 187e Ft-ot.

4. Vezető tisztségviselőknek nyújtott juttatások:
Vezető tisztségviselőink nemcsak névlegesen, hanem 
ténylegesen társadalmi munkában látják el önként vál
lalt feladatukat, amelyért a beszámolási időszakban 
semmiféle juttatásban nem részesültek, még költségtérí
tésben sem.
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5. Szakmai tevékenységünket a főtitkári beszámoló 
tartalmazza
Társaságunk működésének 78. évét értékeljük. A 2002. 
évi tisztújítás után egy nyugodt, a hagyományainknak 
sok tekintetben megfelelő, sokak számára emlékezetes 
évet tudhatunk magunk mögött.

Az előadóülések száma továbbra sem volt valami ma
gas, de az egyéb rendezvényekkel együtt a korábbi éve
kéhez hasonló volt szakmai tevékenységünk aktivitása. 
Két központi előadóülés mellett mind a Róna Zsigmond 
Ifjúsági Kör, mind Debreceni Területi Csoportunk 2-2 
előadást szervezett az év során, továbbá előadásokat 
hallgattunk meg közgyűlésünkön és évzáró ülésünkön 
is. így összesen 12 tagtársunk szerepelt valamilyen for
mában az előadóüléseken, egy előadás erejéig pedig a 
Magyar Hidrológiai Társaság két tagját is vendégül lát
tuk. Emellett a családtagok jelenlétében, születésének 
100. évfordulója alkalmából megemlékeztünk Aujeszky 
László, az OMI egykori osztályvezetője és igazgatója, 
az egykori egyetemi oktató, kutató és termékeny szakíró 
munkásságáról.

A korábbi évekhez hasonló, hazai és külföldi szak
emberek százait megmozgató nagyrendezvényünk nem 
volt az értékelési időszakban, de a kisebb konferenciá
kat egytől egyig élénk szakmai érdeklődés kísérte.

A két konferencia egyikén Szombathelyi Területi 
Csoportunk volt társrendező, a IV. Erdő és klíma kon
ferencián pedig az eddigi hagyományok folytatásának 
tekinthető, hogy Titkárságunk hathatós közreműködé
sével tagtársaink adták a szervezőbizottság javát. A 
korábban háromfordulósra tervezett konferenciasoro
zat -  elsősorban Tar Károly és Vígh Péter tagtársunk 
kezdeményezésére -  olyan kétévenként megszer
vezendő rendezvénysorozattá alakul át a jövőben, 
amelynek minden alkalommal hazánk más és más 
erdősége, erdőgazdasága lesz a házigazdája. Most 
Bakonybélben az Állami Erdészeti Szolgálat Veszpré
mi Igazgatósága, a Bakonyerdő Rt. és a Magas-Bakony 
Tájvédelmi Körzet Igazgatósága volt a vendéglátó és 
társszervező, a következő hasonló rendezvénynek 
pedig a tervek szerint a Mátra erdészetei adnak majd 
otthont. A háromnapos bakonybéli konferencia előadá
sainak színvonala és az előadók hozzáállása megfelelő 
biztosítéknak tűnik ahhoz, hogy a rendezvénysorozat 
az új formában is sikeres legyen.

A Meteorológiai Világnap ezalkalommal is Társasá
gunk közreműködésével került megrendezésre. Az „Ég
hajlatunk jövője” témához igazodva Czelnai Rudolf tar
tott előadást „Mifői beszélne Neumann János ezen a 
Meteorológiai Világnapon?” címmel. Ebben az évben 
Debreceni Területi Csoportunk egyik előadóülése is a 
Meteorológiai Világnaphoz kapcsolódott a témához illő 
előadás megtartásával.

Májusi közgyűlésünkön adtuk át szakmai kitüntetése
inket: a Steiner Lajos emlékérmet, a Szakirodalmi Ní

vódíjat, a Berényi Dénes emléklapot és a Róna Zsig
mond Alapítvány kamatait. Ez utóbbit ebben az évben 
sikerült először kiegészítenünk a saját forrásból és 
korábbi főtitkárunk, Major György adományából szár
mazó befektetés kamataival.

Bensőséges hangulatú rendezvényen köszöntöttük a 
nyár közepén elnökünket, Ambrózy Pált 70. születés
napján. A köszöntők között felsorakozott több társ
egyesületünk, így a Magyar Geofizikusok Egyesülete, 
a Földmérési, Térképészeti és Távérzékelési Társaság, 
valamint a Magyarhoni Földtani Társulat egy-egy ve
zetője is.

Ahogy az az Ellenőző Bizottság jelentéséből is kide
rült, Társaságunk gazdálkodása az elmúlt évben stabil
nak volt nevezhető. Egyéni tagjaink tagdíjfizetési 
morálja kielégítő, tevékenységünk stabilitásának ugyan
akkor komoly oszlopát jelenti két jogi személyiségű ta
gunk, az Országos Meteorológiai Szolgálat és a Magyar 
Honvédség Meteorológiai Szolgálatának hozzájárulása 
rendezvényeinkhez és működésünkhöz.

Az OMSZ-szel közösen kiadott folyóiratunk, a 
Légkör elnökünk fáradhatatlan főszerkesztői munkája 
mellett rangos magyar nyelvű szakmai fóruma a meteo
rológiának. Ezt jelzi, hogy a szerzők egyre szélesebb 
körből kerülnek ki. A negyedéves folyóiratot továbbra is 
szokásos ellátmányként kapják tagjaink.

Kapcsolatunkat a MTESZ-szel és annak Elnökségé
vel alapvetően meghatározzák a korábbi évek hibás 
gazdálkodásából, a ma már megalapozatlannak és köny- 
nyelműnek nevezhető kötelezettségvállalásból szárma
zó pénzügyi nehézségek. A helyzet igen nehezen moz
dul el a holtpontról, bár a válság kezelésére kidolgozott 
javaslatokat mindannyiszor támogattuk a Szövetségi 
Tanács ülésein.

Elnökünk szakmai és egyesületi munkájának egyér
telmű elismerését jelentette, hogy az Európai Meteoro
lógiai Társaság Egyesületi Bizottságának (Society 
Council) egyik választott tagja lett. A Bizottság ülésein 
egyes esetekben saját anyagi forrásait sem kímélve vett 
részt az elmúlt évben.

Összességében -  megítélésem szerint — elégedetten 
zárhatjuk a tavalyi évet: tevékenységünk kellően aktív, 
egyre több tagtárunkat tudunk mozgósítani rendez
vényeinkhez, egyes szakosztályaink és területi cso
portjaink egyre aktívabbak, és gazdálkodásunk is 
kielégítő. Ugyanakkor javítani lehetne szakmai kap
csolatainknak a társegyesületekkel, vannak csendesen 
szendergő szakosztályaink, az Orvosmeteorológiai 
Szakosztály sorsa pedig a szakosztályi elnök halála óta 
megoldásra vár.

A pénzügyi helyzetet elemezve ugyanakkor nem 
mehetünk el szó nélkül amellett a tény mellett, hogy a 
befizetett tagdíjak egyre kisebb hányadát teszik ki költ
ségvetésünknek. Igaz, hogy a számítógépes világháló 
segítségével jelentős összegű postaköltséget tudunk
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megtakarítani, költségeink viszont folyamatosan növe
kednek. Mivel a tagdíj összege az elmúlt 4 évben nem 
emelkedett, szükségét látom, hogy a következő hóna
pokban vitassuk meg az emelés lehetőségét.

Társaságunk közhasznú szervezetként működik. Ennek 
jegyében

>  Tudományos tevékenységet folytattunk szakmai 
rendezvények, előadóülések szervezése formájában.

>  Nevelési, oktatási, képességfejlesztési munkát vé
geztünk, figyelemmel kísértük az egyetemi meteoro
lógusképzést és a tudományos diákköri tevékenysé
get, részt vetünk az Országos Tudományos Diákköri 
Konferenciák pályamunkáinak zsűrizésében, és 
előadóülésen hallgattuk meg az OTDK legeredmé
nyesebb meteorológus résztvevőjét, akit Társasá
gunk a Hille Alfréd Ifjúsági Díjjal tüntetett ki.

>  Szolgáltuk kulturális örökségünk megóvását, ápol
tuk elődeink emlékét, az aktuális évfordulók kap
csán rendszeresen megemlékeztünk híres magyar 
meteorológusok szakmai tevékenységéről, az orszá
gos szervezetek előtt kezdeményeztük nagyjaink 
emlékhelyeinek védetté nyilvánítását. Tudomány- 
történeti Bizottságunk tagjainak javaslatára tovább 
bővült az OMSZ Meteorológiai Múzeuma.

>  Környezetvédelmi tevékenységünk eretében előadó
üléseket és konferenciákat tartottunk a levegőkör- 
nyezet-védelem aktuális szakmai kérdéseiről.

6. Számviteli beszámoló
Statisztikai számjel: 19815826-9112-529-41 
A szervezet megnevezése: Magyar Meteorológiai Társaság 
A szervezet címe: 1027 Budapest, Fő u 68.

KETTŐS KÖNYVVITELT VEZETŐ EGYÉB SZERVEZETEK 
KÖZHASZNÚ EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓJÁNAK 

MÉRLEGE 2003. ÉV
adatok E Ft-ban

Sor-szám A tétel megnevezése Előző év Tárgyév
1. A. Befektetett eszközök 208 201
2. 1. IMMATERIÁL1S JAVAK — __

3. II. TÁRGYI ESZKÖZÖK 208 201
4. III. BEFEKTETETT PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK __

5. IV. BEFEKTETETT ESZKÖZÖK ÉRTÉKHELYESBÍTÉSE ___ __
6. B. Forgóeszközök 11.794 12.089
7. 1. KÉSZLETEK 5 ___

8. 11. KÖVETELÉSEK 6 ___

9. III. ÉRTÉKPAPÍROK 10.995 10.966
10. IV. PÉNZESZKÖZÖK 788 1.123
11. C. Aktív időbeli elhatárolások 364 294
12. ESZKÖZÖK (AKTÍVÁK) ÖSSZESEN 12.366 12.584
13. D. Sa ját tőke 11.038 10.828
14. 1 INDULÓ TŐKE/JEGYZETT TŐKE 1.042 1.042
15. II. TÓKEVÁLTOZÁS/EREDMÉNY 2.748 9.996
16. III. LEKÖTÖTT TARTALÉK — —

17. IV ÉRTÉKELÉSI TARTALÉK __ __

18. V. TÁRGYÉVI EREDMÉNY ALAPTEVÉKENYSÉGBŐL 
(KÖZHASZNÚ TEVÉKENYSÉGBŐL)

7.248 -210

19. VI. TÁRGYÉVI EREDMÉNY VÁLLALKOZÁSI 
TEVÉKENYSÉGBŐL

— —

20. C. Céltartalék 0 0
21 F. Kötelezettségek 1.328 1.756
22 I. HOSSZÚ LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK 1.156 1.164
23 II. RÖVID LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK 172 592
24 G. Passzív időbeli elhatárolások 0 0
25 FORRÁSOK (PASSZÍVÁK) ÖSSZESEN 12.366 12.584

KETTŐS KÖNYVVITELT VEZETŐ EGYÉB SZERVEZETEK 
KÖZHASZNÚ EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓJÁNAK 

EREDMÉNYKIMUTATÁSA 2003 ÉV
adatok E Ft-ban

Sorszám A tétel megnevezése Előző év Tárgyév
1. A. Összes közhasznú tevékenység bevétele 31.842 8.721
2. 1. Közhasznú célra, működésre kapott támogatás 238 167
3. a) alapítótól — —
4. b) központi költségvetésből — 300
5. c) helyi önkormányzattól — —

6. d) egyéb, ebből 1% ........... 214 238 367
7. 2. Pályázati úton elnyert támogatás 1.952 370
8. 3. Közhasznú tevékenységből származó bevétel 28.238 5.721
9. 4. Tagdíjból származó bevétel (egyéni és jogi) 902 1.029

10. 5. Egyéb bevételek 512 767
11. B. Vállalkozási tevékenység bevétele 0 0
12. C. Összes bevétel 31.842 8.721
13. D. Közhasznú tevékenység ek ráfordításai 24.594 8.931
14. 1. Anyagjellegű ráfordítások 490 106
15. 2. Személyi jellegű ráfordítások 3.303 2.439
16. 3. Értékcsökkenési leírás 205 127
17. 4, Egyéb ráfordítások 20.477 6.137
18. 5. Pénzügyi műveletek ráfordításai 119 122
19. 6. Rendkívüli ráfordítások — _
20. E. Vállalkozási tevékenység ráfordításai 0 0
21. 1. Anyagjellegű ráfordítások — —
22. 2. Személyi jellegű ráfordítások — —

23. 3. Értékcsökkenési leírás — —
24. 4. Egyéb ráfordítások — —

25. 5. Pénzügyi műveletek ráfordításai — _
26. 6. Rendkívüli ráfordítások — —

27. F. Összes ráfordítás 24.594 8.931
28. G. Adózás előtti eredmény 7.248 -2 1 0
29. H. Adófizetési kötelezettség 0 0
30. I. Tárgyévi vállalkozási eredmény 0 0
31. J. Tárgyévi közhasznú eredmény 7.248 -2 1 0

Tájékoztató adatok (E Ft-ban)
MEGNEVEZÉS ÖSSZEG

A. Személyi jellegű ráfordítások 2.439
1. Bérköltség 1.630
ebből: -  megbízási díjak 0

-  tiszteletdíjak 0
2. Személyi jellegű egyéb kifizetések 246
3. Bérjárulékok 563
B. A szervezet által nyújtott támogatások 0
ebből: A korm.rend. 16.§(5) bekezdése szerint kötelezettségként 
elszámolt és továbbutalt, illetve átadott támogatás

0

7. Az Ellenőrző Bizottság jelentése
A Bizottság a vizsgált 2003. évről a szokásos évi ellen
őrzést a már gazdaságilag lezárt adatok alapján vizsgál
ta az MMT Titkárságán.

A taglétszám 2003. december 31-én 372 fő volt, az 
előző évinél 16-tal több. Tagdíj elmaradás miatt 7 fő ke
rült törlésre, 10 tagtársunk pedig meghalt, ill. kilépett; 
33 fő kérte felvételét. A tagdíj befizetés rendszeresen 
történt: 18 fő kapott utolsó felszólítást, ebből 11-en be
fizették az elmaradást. Az egyéni tagdíjbevétel az összes 
bevételnek mintegy 3 %-át teszi ki hagyományosan és 
bár számottevő növekedést nem eredményez, a szinten- 
tartásra vonatkozóan a Választmány javasolta a tagdíjak 
felemelését. Ezzel az EB egyetért.

A Társaság gazdálkodását illetően:
Az összes bevétel az előző évi 31,8 MFt-tal szemben 
csak 8,7 MFt volt. Ez nagyrészt abból adódott, hogy az 
előző évi nagyszabású nemzetközi rendezvénnyel 
szemben tárgyévben csak egy kisebb volt, továbbá meg
szűnt a Pro Cultura Alapítvány támogatása és jelentősen 
csökkent a mecenatúra és a MTESZ támogatása is. A 
működési bevételek 0,9 M Ft-tal történt csökkenését a 
működési költségek következetes takarékossági megol
dásokkal sikerült kompenzálni. Összegezve a tárgyévi 
összeredmény az előző évi 7,2 MFt nyereséggel szem
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ben 0,2 MFt hiánnyal zárult, ami az előzőkben is ki
emelt tételeket tekintve jónak mondható.

Kiegészítő táblázat az Ellenőrző Bizottság jelentéséhez

Bevételek: 2002 2003 Megjegyzés a 2003 évhez
M ű k ö d é s :

Egyéni tagdíj 301,5 329,1
Jogi tagdíj 600,0 700,0 OMSZ, HM
SZJA 1% 237,6 366,9
MTESZ támogatás 750,0 275,0
Állami támogatás — 300,0
NKÖM bértámogatás — 157,0 2002-ben is volt, 

csak nem külön soron
Pro Cult. Alapítvány tám. 150,0 — megszűnt
Mecenatúra 500,0 95,0 Korábban OMFB tám.

300,0
95,0

Kamat 719,0 767,5
Egyéb KH bevétel 727,3 493,3
M ű k ö d é s  ö s s z e s e n : 4 .3 8 0 .4 3 .4 8 3 ,8
R e n d e z v é n y 2 7 .4 6 1 .2 5 .2 3 7 ,0

Összes bevétel: 31.841,6 8.720,8

Kiadások: 2002 2003 Megjegyzés a 2003 évhez
M ű k ö d é s

anyag ktg. 141,2 57,9
posta 253,9 432,8
pénzügyi, számviteli szóig. 350,0 288,0
egyéb szolg.ktg. 163,3 118,0
belf.kiküld. 3,9 10,4
bér 1.431,1 1.630,0
bérjárulékok 511,9 563,0
könyvutalványok, díjak 201,5 186,5
utazási támogatás 412,0 —

ösztöndíjak 580,0 —
repi 50,9 17,8
étk. ktg.tér. 16,8 24,0
ÉCS 205.1 127.3
MTESZ tagdíj m2 650,0 669,3
bank ktg. 119,4 122,3
egyebek 172,1 126,9
EMS tagdíj 96,0 100,1
Ö s s z e s  m ű k ö d é s i  ktg . 5 .2 6 3 ,1 4 .4 7 4 ,3
R e n d e z v é n y i  k ia d á s o k 1 9 .3 3 0 ,8 4 .4 5 6 ,7

Összes kiadás 24.593,9 8.931,0

Működési eredmény: ■882,7 - 990,5
Rendezvényi eredmény: 8.130,4 780,3
Tárgyévi összeredmény: 7.247,7 - 210,2

Az MMT szakmai tevékenysége az előző évekhez 
hasonlóan alakult, megfelelt az Alapszabályban lefektetett 
elveknek. A központi rendezvényeket a főtitkári beszámo
ló értékelte. Nagyobb rendezvény volt az Erdő és Klíma 
konferencia és nemzetközi viszonylatban a CHIOTTO 
csoportértekezlet. A szakosztályokat illetően továbbra is 
igen aktív a Róna Zsigmond Kör, a debreceni területi cso
port pedig 25. évi fennállását ünnepelte rendezvénnyel. A  
központi szakosztályok közül a korábban aktív Orvosme
teorológiai szakosztály tevékenysége szünetelt a szakosz
tály elnöke, Örményi Imre váratlan elhalálozásával.

Az EB a könyvelési bizonylatokat és a leltári nyilván
tartást rendben levőnek találta.

8. Fenti Közhasznúsági jelentést az MMT Közgyűlése 
2004. április 22.-én elfogadta.

A 2004. évi TÁRSASÁGI DÍJAKKAL 
kitüntetettek névsora

STEINER LAJOS EMLÉKÉREM
Nagy Sándor

SZAKIRODALMI NÍVÓDÍJ
Magyarország éghajlati atlasza szerkesztői. 
(Ambrózy Pál, Dunkel Zoltán, Hunkár Márta, 
Mersich Iván, Práger Tamás)

RÓNA ZSIGMOND ALAPÍTVÁNY 2002. ÉVI 
KAMATAI

Barcza Zoltán, Pappné Ferenczi Zita 
BERÉNYI DÉNES EMLÉKDÍJ

Nagy Lajos

A Magyar Meteorológiai Társaság XXX. Vándorgyűlése

A Magyar Meteorológiai Társaság (MMT) 2004. június 
24-25-én Siófokon tartotta XXX. Vándorgyűlését. A Ván
dorgyűlés rendezésének az adta az aktualitását, hogy a ba
latoni vihaijelzés 1934-ben kezdte meg működését, azaz 
ebben az évben ünnepeljük fennállásának 70. évfordulóját.

Az MMT tagjai, a meghívott vendégek és az előadók 
2004. június 24-én csütörtökön a Kodolányi János 
Főiskola látványosan felújított főépületének első emele
ti előadótermében gyülekeztek és vártak a 10 órakor 
kezdődő előadás sorozat megnyitójára.

10 órakor Balázs Árpád, Siófok város polgármestere 
köszöntötte a megjelenteket, eredményes munkát kí
vánt. A polgármester úr köszöntője után Ambrózy Pál, 
az MMT elnöke nyitotta meg az előadóülést.

Mersich Iván, az OMSZ elnöke más irányú elfoglalt
sága miatt nem tudott jelen lenni a Vándorgyűlésen, 
ezért nevében Buránszkiné Sallai Márta főosztályve
zető asszony köszöntötte a résztvevőket.

Tóth Pál anekdotázó, saját élményivei átszőtt 
előadásban ismertette Zách Alfréd jelentős szerepét a 
balatoni viharjelző szolgálat szervezésében, fejlesztésé
ben, modernizálásában.

Kávészünet után Buránszkiné Sallai Márta és 
Fejesné Sándor Valéria közösen írt előadását a balatoni 
viharjelzés OMSZ-on belüli szervezeti helyéről Sándor 
Valéria ismertette a hallgatóságnak.

Bartha Imre: „A balatoni viharjelzés története és a me
teorológiai kiszolgálás fejlődése a kezdetektől napjainkig” 
c. előadása átfogó képet adott a vihaijelzés 70 éves törté
netének eseményeiről, a Nemzeti Színház üdülőjének 2x3 
m-es toronyszobájában végzett munkától, a kezdetleges 
jelző eszközöktől kezdve a Siófoki Meteorológiai Obszer
vatórium felépülésén keresztül, a jelenlegi legmodernebb 
technikai felszereltséggel rendelkező szolgálatig.
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Mezősi Miklós, Böjti Béla, Simon Antal (OMSZ) ill. 
Dohai Sándor (BM OKF Híradó Szolgálat) közös 
előadásában a balatoni viharjelzés meteorológiai és hír
adástechnikai hátterének kezdetektől napjainkig történő 
fejlődéséről, fejlesztéséről hallhattunk ismertetéseket.

Ebédszünet után Horváth Ákos a viharjelzés számára 
rendkívül fontos objektív alapú, ultrarövidtávú időjárási 
előrejelzésről tartott igényes előadást.

Ihász István az ALADIN, Horányi András az ECMWF 
időjárást előrejelző modell Siófoki Viharjelző Obszerva
tórium munkájában történő alkalmazásáról beszéltek.

H.Zsikla Ágota, Bartha Imre, Horváth Ákos „Szél 
előrejelzési módszerek a balatoni vihaijelzések meteoro
lógiai kiszolgálásában” c. közös dolgozatát H.Zsikla 
Ágota ismertette.

Bartha Imre döntési eljárást dolgozott ki a zivatarfel
hőkből kifutó maximális széllökések előrejelzésére radar 
adatok felhasználásával.

H.Zsikla Ágota emlékezetes balatoni viharokról tar
tott érdekes, szakmailag megalapozott előadást.

Délután 16 órakor a Vándorgyűlés résztvevői a Főis
kola előtt vártak a bérelt autóbuszra, majd kirándulásra 
indultak a 10 km-re lévő Szántódpusztára. Közben rövid 
kitérőt tettünk az Obszervatóriumhoz, ahol Bartha Imre 
és Ambrózy Pál megemlékező szavai után megkoszorúz
tuk Dr.Hille Alfréd emléktábláját, akinek elévülhetetlen 
érdemei voltak a balatoni viharjelzés elindításában.

Szántódpuszta páratlan értékű 18-19. századi majorsá
gi műemlék együttes, amelynek 30 épülete az eredeti he
lyén, sértetlen, felújított állapotban őrzi egy major képét. 
A Vándorgyűlés résztvevőinek népes csoportja lelkes és 
hozzáértő kalauzolás mellett meglátogatta a terület legma
gasabb pontján álló kicsi és hangulatos kápolnát, amely
ben minden festményről Jézust a vállán cipelő Szent Kris
tóf, a vándorok védőszentje tekintett ránk. A tájházban a 
zsellérlakások bútorait, felszerelési tárgyait, a szűkebb ré
gió képzőművészeti, kultúrtörténeti, néprajzi emlékeit, a 
földművelés, a halászat és szőlészet korabeli eszközeit ál
lították ki. A majorban talált otthonra a Balaton egyetlen 
akváriuma, amelynek üvegablakain keresztül a tó élővilá
ga, a halak változatos fajtái néztek velünk farkasszemet.

Az elragadó, igazi falusi „illatokat” sem nélkülöző 
kirándulás végén az egykori jószágigazgató kastélyában 
berendezett festmény és fénykép kiállítást néztük végig, 
majd az épület boros pincéjében régi borászati eszközök 
között, hangulatos, gyertyafényes borkóstolóval bú
csúztunk el kedves vendéglátóinktól.

Este 8 órakor ismét a Főiskolán gyűltünk össze, ahol 
finom, svédasztalos baráti vacsorával zártuk a napot.

Június 25-én, pénteken az előadás-sorozat 9 órakor 
kezdődött. Az első előadó Kolber István a Balatoni Fej
lesztési Tanács szerepéről, anyagi lehetőségekről, célok
ról beszélt a balatoni térség élet és vagyonvédelmében.

Hauer Ferenc (Balatoni Vízrendészeti Rendőrkapi
tányság) a balatoni vízi rendészet tevékenységét, fej

lődését foglalta össze előadásában. Kihangsúlyozta a 
meteorológiai előrejelzések, riasztások fontosságát a 
vízi rendészet munkájában.

A Balatoni Életmentő Szakszolgálat képviselőjének, 
Bagyó Sándornak „Életmentés a Balatonon” c. dolgoza
tát Szedlák Péter ismertette.

Felsorolta a sikeres életmentő munka számszerű adata
it. Hangsúlyozta a viharjelző szolgálat előrejelzéseinek, 
riasztásainak pozitív hatását az életmentő munkában, 
amiért köszönetét fejezte ki.

Molnár Gábor, a Balatoni Integrációs és Fejlesztési 
Ügynökség KHT kutatója a balatoni vízminőség előre
jelzésének meteorológiai adatigényét ismertette. Hat 
meteorológiai elemet felhasználó számítógépes modell
je látványosan mutatta be a vízminőségi elemek válto
zását a Balaton medencéjében.

Horváth Gyula (BAHART) ismertette a részvénytár
saság meteorológiai adat-és információ igényét, ami tar
talmazza a 12 órás előrejelzéseket, figyelmeztetéseket, 
hőmérsékleti és széladatokat, valamint az információk 
folyamatos frissítését.

Bálint Gábor, és Varga György (VITUKI RT) a Bala
ton vízállásának és vízháztartásának változásairól és a 
jövőbeli kilátásokról tartottak előadást, különös tekin
tettel a közelmúlt vízhiányos helyzetére.

Kávészünet után Wantuchné Dobi Ildikó és Kalmár 
Györgyné közös értekezését a Balaton éghajlatának sa
játosságairól W. Dobi Ildikó ismertette.

Drahos Ágnes a gyógyító Balatonról, Balatonfüred- 
ről, Hévízről, a tapolcai gyógybarlangról és más gyógy
hatású helyekről tartott elkötelezett előadást.

Ifjú meteorológusaink előadásait Polyánszky Zoltán 
kezdte „Szupercellák vizsgálata a Kárpát-medencében” 
címmel, majd Csonka Tamás következett „A konvergen
cia szerepe a zivatartevékenységben” c. dolgozatával, 
ami egyben a Vándorgyűlés utolsó előadása volt.

Időközben az időjárás megtréfálta a Vándorgyűlés 
résztvevőit. Viharos szél támadt, előbb eső, majd erős zá
por áztatta a Vándorgyűlés azon résztvevőit, akik elsétál
tak az Obszervatóriumba. Itt Horváth Ákos mutatta be az 
Obszervatóriumban folyó munkát. Tekintettel a viharos 
időjárásra, a főleg fiatalokból álló érdeklődők „élesben” 
tanulmányozhatták a viharjelző munkát, ui. a másodfokú 
vihaijelzés gyorsan villogó fényjelei világítottak felettük.

Végül köszönetét kell mondanunk Siófok város polgár- 
mesterének, Balázs Árpád úrnak a sokoldalú támogatá
sért, segítségért. Kifejezzük hálánkat Bartha Imrének, 
H. Zsikla Ágotának és Horváth Ákosnak a Vándorgyűlés 
megszervezésében, lebonyolításában végzett munkáju
kért, valamint Pusztainé Holczer Magdolna szervező 
titkárnak, a Vándorgyűlés háziasszonyának, akinek tevé
kenysége nélkül az MMT XXX. Vándorgyűlése nem lett 
volna -  divatos szót használva -  sikeresen „kerek”.

Dr. Hirling György
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2 0 0 4  T A V A S Z Á N A K  I D Ő J Á R Á S A
Március első harmadában az átlagnál hidegebb idő volt. 
A 10-e után megkezdődött felmelegedés mintegy két hé
tig tartott. A tavaszias idő legmelegebb napja március 18 
és 19-e volt, amikor 1-2 hegyi állomást kivéve, az egész 
ország területén 20-25 fokig emelkedett a nappali hő
mérséklet. A tavaszias időnek egy sok csapadékot és bo
rult időt okozó mediterrán ciklon vetett véget. A ciklon 
áthelyeződését követően északi irányból beáramló hideg 
levegő okozott az átlagnál hidegebb időjárást. Összessé
gében március középhőmérséklete országos átlagban 
mintegy 0,4°C-kal volt alacsonyabb a megszokottnál.
A legmagasabb nappali hőmérséklet: 25,2 °C, Kiskun
halas (Bács-Kiskun m.), március 19.
A legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet: -15,6 °C, Zabar 
(Nógrád m.), március 6.
Márciusban a havi csapadékösszeg az országos átlag 
másfélszerese volt, azonban egyes területeken a kétsze
res mennyiséget is meghaladta. A hónap során csak 1 
nap volt, amikor nem hullott csapadék az ország terüle
tén (18-a). Területi átlagban az ország nyugati részén 
volt több csapadék. Az első kiadós csapadék 7-9-e között 
hullott, melynek eredményeként Kékestetőn 52 cm-es, a 
Bakonyban 44 cm-es hóréteg alakult ki. Ezt a havazást 
egy átvonuló mediterrán ciklon okozta. 22-ére a felmele
gedés hatására a hó elolvadt. 21-27-e között ismét nagy 
mennyiségű csapadék hullott, ami először esőből, majd 
a lehűlést követően havazásból, 28-án hózáporból és 
esőből származott. Csupán a magasabb hegyekben 
(Kékestetőn és a Bakonyban) volt összefüggő hótakaró, 
amely a hónap végéig fennmaradt.
A hónap legnagyobb csapadékösszege: 125 mm, Bakony- 
bél (Veszprém m.)
A hónap legkisebb csapadékösszege: 24 mm, Sátorhely 
(Baranya m.)
24 óra alatt lehullott maximális csapadék: 53 mm, Nyíregy
háza-Sóstó (Szabolcs -  Szatmár -  Bereg m.), március 24. 
Április az átlagosnál kissé melegebb idővel köszöntött be, 
majd a hónap során végig egymást váltogatták a sokévi át
lagnál melegebb, illetve hűvösebb időszakok. A hónap 7 
napja volt fagyos nap, amikor a napi legalacsonyabb 
hőmérséklet nulla fok alá süllyedt -  de többnyire csak a 
magasabb hegységekben. Április 9-ére virradó éjszakán, a 
hónap országszerte leghidegebb éjszakáján -3  és +3°C 
közötti minimumhőmérsékleteket regisztráltak. Április 
legmelegebb napja a hónap utolsó napja volt, amikor is az 
ország területén 19-25°C-ig emelkedett a hőmérséklet. 
Április középhőmérséklete összességében az átlagnál 
mintegy 1 fokkal melegebbnek, ll,2°C-nak adódott.
A legmagasabb nappali hőmérséklet: 25,9 °C, Körössza
kái (Hajdú-Bihar m. ), április 30.
A legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet: -5,5 °C, Zabar 
(Nógrád m.), április 2.
Áprilisban a havi csapadékösszeg közel másfélszerese 
volt az ilyenkor szokásosnak, sőt egyes területeken a

kétszeres mennyiséget is meghaladta. Területi átlagban 
az ország déli, délnyugati része volt csapadékosabb. 
Nagyobb mennyiségű csapadék ápr. 4-6-a és 16-19-e 
között, valamint 13-án hullott. A hónapban 12 napon 
fordult elő zivatar. Összefüggő hótakaróval a hónap első 
napján találkozhattunk a magasabb hegyekben (Kékes
tető, Bakony). Hófoltokat azonban még április 4-én is 
jelentettek. Hózápor Kékestetőn a hónap 13. és 14. nap
ján is előfordult, ez a hó azonban már nem maradt meg. 
A hónap során csupán egy napon, 2-án nem hullott csa
padék az ország egyetlen pontján sem. Köd 13 napon 
fordult elő.
A hónap legnagyobb csapadékösszege: 133 mm, Kárász 
(Baranya m.)
A  hónap legkisebb csapadékösszege: 20 mm, Dombrád 
(Szabolcs-Szatmár-Bereg m.)
24 óra alatt lehullott maximális csapadék: 57  mm, Káld 
(Vas m.), április 19.
Május első napjai az átlagosnál melegebbek voltak, ké
sőbb azonban többnyire hűvösebb és átlagos hőmérsék
letű 5-7 napos periódusok váltották egymást. Orbán 
napja -  a hónap legmelegebb időszakát követő lehűlés 
eredményeképpen -  még fagyot is hozott több helyen az 
országban. Május legmelegebb napja 21-e volt, ekkor 
23-29 fok közé emelkedett a csúcshőmérséklet. A hónap 
9 napja volt nyári nap, amikor legalább egy mérőál
lomáson 25 fok fölé emelkedett a hőmérséklet. Május 
középhőmérséklete az átlagnál több mint 1 fokkal hide
gebbnek, 14,0 °C-nak adódott.
A legmagasabb nappali hőmérséklet: 29,0 °C, Martfű, 
(Jász-Nagykun-Szolnok megye), május 21.
A legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet: -1,4 °C, Zabar 
(Nógrád m.), május 24.
Májusban a havi csapadék mennyisége országos átlag
ban nem érte el az ilyenkor szokásosat, azonban az 
Északi-középhegységben és az ország déli területein az 
átlag közel kétszerese hullott le. A legkevesebb csapa
dék a Balaton térségében, valamint a keleti országrész
ben volt (kevesebb mint 40 mm). A hónap minden nap
ján észleltek legalább csapadéknyomot valahol. Lokáli
san 50 mm-t meghaladó, 24 óra alatt hulló csapadék, a 
beérkezett adatok alapján május 2-án és 28-án fordult 
elő. A hónap folyamán jelentősebb mennyiségű csapa
dék 6-8; 13-15; 21-22; 27-28 között hullott. Zivatar 
szinte majdnem minden nap előfordult, összesen 24 nap 
volt zivataros. Ezekből a zivatarokból négy napon 
jégeső is hullott.
A hónap legnagyobb csapadékösszege: 125 mm, Ecseg 
(Nógrád m.)
A hónap legkisebb csapadékösszege: 17 mm, Nagyiván 
(Jász-Nagykun-Szolnok m.)
24 óra alatt lehullott maximális csapadék: 64 mm, 
Jánoshalma (Bács-Kiskun m.), május 28.

Bella Sz., S. Kriston I., Schlanger V., Varga B.
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2004. tavasz
Napsütés (óra) Hőm érséklet (°C) Csapadék (mm) Szél

Állomások évszössz eltérés évsz.közép eltérés absz.max. napja absz.min napja évszössz. az átlag%-ában lmrrKnapoksz. viharos napok

Szombathely 475 -64 9,2 -0,2 25,8 2004.05.20 -11,2 2004.03.02 165 113 27 6

Nagykanizsa 435 -99 9,7 -0,4 27,8 2004.05.21 -12,9 2004.03.01 221 129 32 3

Győr 485 -74 10,2 -0,3 25,8 2004.05.20 -8,9 2004.03.06 175 144 30 4

Siófok 512 -72 10,7 -0,1 26,1 2004.05.21 -6,0 2004.03.11 193 145 21 15

Pécs 470 - 101 10,4 -0,2 26,7 2004.05.21 -6,0 2004.03.01 224 143 33 6

Budapest 477 -73 10,8 -0,1 27,9 2004.05.21 -9,7 2004.03.06 181 150 25 4

Miskolc 544 14 10,2 0,2 25,1 2004.05.20 -9,3 2004.03.06 195 142 25 5

Kékestető 439 -99 4,9 -0,2 19,3 2004.05.21 -13,9 2004.03.06 249 117 35 12

Szolnok 450 - 125 11,0 0,1 28,7 2004.05.21 -8,5 2004.03.07 144 116 23 -

Szeged 534 -22 10,8 -0,2 28,9 2004.05.21 -7,5 2004.03.06 169 140 27 11

Nyíregyháza - - 10,0 -0,4 25,2 2004.05.20 -8,7 2004.03.06 131 108 21 23

Debrecen 605 30 10,8 0,2 26,3 2004.05.04 -8,1 2004.03.07 116 86 17 9

Békéscsaba 636 -72 11,1 0,3 27,6 2004.05.21 -8,1 2004.03.06 163 119 23 3

2. ábra: A tavasz csapadékösszege mm-ben1. ábra: A tavasz középhőmérséklete °C-ban

3. ábra: A tavasz napfénytartama órákban 4. ábra: A 2004. március 9-i hóvastagság cm-ben
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(Dobosi Erzsébet és Bonta Imre felvételei.) 
Cikk a 25. oldalon.
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SpaceWeather.com
Science news and information about the Sun-Earth environment.

SPACE WEATHER
C urren t 
C onditions

Solar Wind 
speed: 630.5 km/s 
density: 1.7 
protons/cm3
explanation | more data 
Updated: Today a t  0706 UT

X-ray Solar Flares
6-hr max: B8 033s ut  Maris 
24-hr: C1 0010 u t  Maris 
explanation | more data 
Updated: Today a t  0705 UT

Sunspots 306 and 314 have complex "beta- 
gamma* magnetic fields that pose a threat for 
M-dass solar flares. Image credit: SOHO/MDi

The Far Side of the Sun
Marcii 13,2003

___________Msfcfd___
This holographic im age reveals r>o substantial 
sunspot groups on the far side of the Sun. 
Image credit: SOHO/MDI

Sunspot Number: 114
Updated: 1 4 M arJo g í" * * * 7

Coronal Holes:

from the indicated coronal hole. Image credit: 
SOHO Extreme UV Telescope.

Interplanetary Mag. Field
Btotal- 7.7 nT 
Bz: 4.5 nT south
explanation | more data 
Updated: T oday a t  0707 UT

SPACE WEATHER
NOAA 
F o recas ts
Solar Flares:
Probabilities for a  medium-sized (M -dass) or 
a major (X-class) solar flare during the next

W h at's  Up in S pa c e  — 15 Mar 2003
Subscribe to Space W eather Newsl

AURORA WARNING: Earth is inside a solar wind stream flowing from a large 
coronal hole on the Sun. High-latitude sky watchers should remain alert for auroras 
tonight.

Above: While waiting for this weekend’s geomagnetic storm to arrive, Jouni Jussila 
took this picture of some unexpected auroras over northern Finland on March 11th. 
[gallery]

24/48 boors arc tabulated below.
Updated as 2003 Mar 14 2200 UTC ASTRONOMY CLUBS: Do you am an astronomy dub 

newsletter? JPL's Space Place has something you might like: 
original monthly columns about astronomy and Earth sdence 
by Dr. Tony Phillips. They're free! For more information please 
contact Nancy Leon of JPL.

Geomagnetic Storms: Probabilities ta 
significant disturbances In Earth’s magnetic 
Seid are given lor three activity levels: B'SlYS. 
minor storm, ggygrg.stgmi 
Updated a t 20C3 Mar 14 2200 UTC

Mid-latitudos
0-24 hr 24-4« hr

ACTIVE 35% 35%

MINOR 10% 10%
SEVERE 05% 01 %

Hiqh latitudes
0-24 hr 24-4« hr

ACTIVE 40% 35%
MINOR 20% 20%

SEVERE 05% 05%

WEB LINKS: NQMf.QRECAST I GLOSSARY | S

— Near-tartb Asteroids— --------------------
Potentially Hazardous Asteroids (PHAs) are space rocks larger than approximately 
100m that can come closer to Earth than 0.05 AU. None of the known PHAs are on a 
collision course with our planet although astronomers are finding new ones all the 
time.

On 15 Mar 2003 there were 498 known Potentially 
Hazardous Asteroids

M arch  2003 E arth -as te ro id  e n c o u n te r s
ASTEROID DATE (UT) MISS DISTANCE MAG.
2003DW10 Mar. 3 1.4 LD 18
2Q03.EO5Q Mar. 19 26 LD 17

Notes: LD  is a  "L unar D istance ." 1 L D  = 384.401 km , the  distance  b e tw een  Earth and the 
M oon. 1 LD also equals 0 .00256  A U . M A C  is  the visual m agnitude  o f  th e  asteroid on the date 

o f  closest approach.

E ssen tia l W eb L inks

NOAA Space Environment Center -  The official U.S. government bureau for real-time monitoring of solar and 
geophysical events, research in solar-terrestrial physics, and forecasting solar and geophysical disturbances.

Solar and Heliospheric Observatory -  Realtime and archival images of file Sun from SOHO. (European Mirror Site)

Daily Sunspot Summaries -  from the NOAA Space Environment Center.

Current Solar Image s  - a  gallery of up-to-date solar pictures from the National Solar Data Analysis Center a t the 
Goddard Space Flight Center.

Recent Solar Events -  a nice summary of current solar conditions from lmsal.com.

SOHO Farside Images of the Sun from SWAN and MOL

The Latest SOHO Coronaoraph Images -  from the Naval Research Lab
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P é c z e l y  G y ö r g y
SZAKIRODALMI M U N K Á S S Á G A

Péczely György születésének 75., halálának 20. évfordulója alkalmából az MTA X. oszt. Meteorológiai Tudo
mányos Bizottsága 2004. június 1-jén emlékülést tartott. Itt hangzott el Makra László és T. Puskás Márta előadása, 
melyet az alábbiakban teljes terjedelmében közlünk. Ez az első olyan munka, amely Péczely György szakirodal
mi munkásságát nagy részletességgel feltárta, így az utókor számára bibliográfiai forrásul is szolgálhat. (A szerk.)

1. ÉLETRAJZI ADATOK

Péczely György 1929 május 5-én 
született Budapesten. 1953-ban fe
jezte be felsőfokú tanulmányait: 
biológia-földrajz szakos középis
kolai tanári oklevelet szerzett a 
szegedi egyetemen. Itt a végzést 
követően rögtön meghívták a Föld
rajzi Intézetbe, ahol az 1952-ben 
Dr. Wagner Richárd professzor ve
zetésével megalakult Éghajlattani 
Tanszéken lett tanársegéd. 1953 
márciusában az Országos Meteoro
lógiai Intézethez került. Majd 
1973-ban jött vissza Szegedre, ahol 
Wagner professzor halálát kö
vetően az Éghajlattani Tanszék 
vezetője lett. Haláláig, 1984 márci
us 1-ig dolgozott Szegeden.

2. OKTATÓI TEVÉKENYSÉG
Oktatói tevékenységének alapját 7 
db egyetemi jegyzet (Czelnai és 
Péczely, 1956J; Péczely, 1973J; 
1974aJ; 1974bJ; 1976J; 1977aJ; 
1977bJ), valamint 2 db egyetemi 
tankönyv (Péczely, 1979T; 1984T) 
képezte, melyek a korszerű oktatás 
nélkülözhetetlen eszközeivé váltak 
minden olyan hazai egyetemen, 
ahol klimatológiai képzés folyt.

3. KUTATÓI TEVÉKENYSÉG

3.1. Magyarország 
makroszinoptikus helyzetei*

Kutatói tevékenységének legfonto
sabb területe Magyarország mak
roszinoptikus helyzeteinek 

(1) leírása Baur (1948), vala
mint Hess és Brezowsky (Hess und 
Brezowsky, 1952) munkáinak fel- 
használásával. A leírt típusok szá
ma eleinte még ingadozott: 1955-

ben még csak 10 jellemző mak
roszinoptikus típust állapít meg 
Magyarország térségére (Péczely, 
1955a), később 15 időjárási helyze
tet tipizál (Péczely, 1956a), de álta
lános éghajlati jellemzésekben hasz
nált 12 típust is (Péczely, 1959a), 
melyekből végérvényesen 13 hely
zet lesz (Péczely, 1957a).

(2) katalógusa (Péczely, 1957a) 
[katalógus: 1877. 01. 01. -  1956. 
12. 31.], mely az egyes helyzetek 
jellemzőinek néhány táblázatát is 
tartalmazza; a katalógus későbbi ki
adása (Péczely, 1983a) [katalógus: 
1881 01. 01. -  1983. 05.31.] táblá
zatos formában rögzíti továbbá az 
egyes makroszinoptikus helyzetek 
jellemzőit és kapcsolatait, valamint 
összehasonlító vizsgálatot mutat be 
egyrészt az atlanti-európai térségre 
clusteranalízissel készült Ambrózy- 
Bartholy-Gulyás-féle (1943-1980) 
(Ambrózy et al., 1983), másrészt a 
Péczely-féle makroszinoptikus osz
tályozás között;

(3) általános éghajlati jellem
zése -  az egyes makroszinoptikus 
helyzetek fennállásakor kialakuló 
időjárási sajátosságainak és a hoz
zájuk tartozó éghajlati elemek leg
jellegzetesebb vonásainak bemuta
tása, az egyes éghajlati jelenségek 
szerkezetének megvilágítása, az 
időjárás-előrejelzés éghajlati meg
alapozása (Antal és Péczely, 1956; 
Péczely, 1956a; 1957b; 1959a; 
1961a). Már ő is vizsgálta a külön
böző makroszinoptikus helyzetek
nek a légszennyezettséggel való 
kapcsolatát budapesti adatok alap
ján (Péczely, 1959b).

(4) továbbá azok egyes éghajla
ti jelenségekkel, folyamatokkal 
való összefüggéseinek a feltárása.

E témakörben jelentek meg a 
legfontosabb cikkei, s e témakör
ben idézik a legtöbbet -  még napja
inkban is.

3.2. A matematikai statisztika 
alkalmazásai

Jóllehet korábban is jelentek már 
meg olyan publikációk a klimatoló
gia témakörében, melyek matema
tikai statisztikai eljárásokat alkal
maztak (Herden, 1878; Jordán, 
1949; Steiner, 1926; 1931), Péczely 
György tekinthető az első olyan 
klimatológusnak, aki munkáiban 
széleskörűen alkalmazta a matema
tikai statisztikai módszereket.

Csoportosított és tipizált a lég
nyomáson kívül egyéb éghajlati 
elemek figyelembe vételével is. 
Egyik tanulmányában a hőmérsék
let, felhőzet, csapadék és szélsebes
ség különböző értékeiből alkotott 
36 kombináció havonkénti bekö
vetkezési valószínűségeit vizsgálja 
Budapest adatsorai alapján. Megál
lapítja, hogy e kombinációk közül 
34 reális időjárási típusnak tekint
hető (Péczely, 1957c).

Számos cikkében rejtett szabály- 
szerűségeket keresett a légnyomás, 
a hőmérséklet és a csapadék szeku- 
láris idősoraiban. Ehhez a harmoni
kus analízis módszerét alkalmazta. 
E módszer a Fourier nevéhez fű
ződő sorfejtés egy gyakorlati alkal
mazása. A harmonikus analízis 
módszerével, s alkalmazásaival ki
terjedten foglalkoztak német kuta
tók az 1930-as években (pl. 
Stumpff, 1937). A sorokban feltárt 
összetevő hullámok statisztikai rea
litását a Schuster-féle kritérium 
alapján döntötték el. Eszerint azok 
a hullámok tekinthetők reálisnak,
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amelyek amplitúdója az expektan- 
ciának legalább a háromszorosa 
(Péczely, 1951; 1952a; 1952b; 
1952c; 1953a; Péczely és Csömör, 
1973; Péczely and Makra, 1980a). 
Hamed, Gulyás és Szentimrey 
azonban kimutatták, hogy ez az el
járás -  amelyet az e témában meg
jelent összes korábbi szerző is al
kalmazott (Herden, 1878; Jordán, 
1949; Steiner, 1926; 1931)- hibás, s 
új módszert vezettek be az összete
vő hullámok statisztikai realitásá
nak eldöntésére (Hamed et al.} 
1986; 1987). Péczely professzor 
vizsgálta hosszabb éghajlati sorok 
normalitását, s rámutat arra, hogy a 
normalitás teljesedésének mértéke 
alkalmas valamely állomás makro- 
szinoptikus viszonyainak egyszerű 
jellemzésére (Péczely, 1954a). Meg
határozta különböző meteorológiai 
elemek éghajlati valószínűségeit 
(Péczely, 1956b\ 1984a) és valószí
nűségi eloszlásfüggvényeit (Péczely, 
1965a). Foglalkozott továbbá keve
rék eloszlások normális eloszlású 
összetevőkre való fölbontásával. 
Ugyanis az összetevő normális el
oszlású részsokaságok fizikailag 
sokkal könnyebben értelmezhetők, 
mint egy keverék eloszlás nem rep
rezentatív középértéke (Péczely, 
1956c; 1956d). A Kárpát-medence 
térségében a havi középhőmérsék
leteket a t = Acp + BÁ. + Cz + D for
mulával kifejezett modell segítsé
gével írja le. A formula a t havi 
középhőmérsékleteket a földrajzi 
szélesség ((p), a földrajzi hosszúság 
(A) és a tengerszint fölötti magas
ság (z) függvényében fejezi ki. A 
függvény konstansait korrelációs 
összefüggések alapján vezette le 68 
állomás havi átlaghőmérsékleteiből. 
Az egyenlet konstansaiból meghatá
rozható a z = 0 szintre a 100 km-re 
vonatkozó vízszintes hőmérsékleti 
gradiens (y), és a gradiens iránya 
(a) (a gradiens a hőmérséklet csök
kenés irányába mutat). Ezen értékek 
alapján elemezhető a hőmérséklet 
földrajzi eloszlásában a szoláris és 
óceáni-kontinentális hatások súlya. 
A formula alapján analitikusan ki

fejthető a hőmérsékleti kontinenta- 
litást kifejező évi közepes hőmér
sékleti amplitúdó (Péczely, 1970; 
1979T).

3.3. Prognosztikai célú 
kutatások

Prognosztikai indíttatással vizsgálta 
a különböző időszakokra (nap, hó
nap, évszak) vonatkozó azonos 
előjelű hőmérsékleti anomáliák tar
tamgyakoriságát. Ennek alapján 
ugyanis tájékozódhatunk arról, hogy 
egyes régiókban mekkora valószí
nűséggel számíthatunk 1, 2, 3.......n
időegység alatt megszakítás nélkül 
fennálló pozitív, vagy negatív hő- 
mérsékleti anomália bekövetkezésé
re (Péczely, 1957d). Elemezte a téli 
évszakon belüli hőmérsékletinga
dozások előrejelzésének problemati
káját (Péczely, 1957e), s mértékadó 
csapadékmaximumok terület-idő 
függvényeit (Péczely, 1974a). Köz
vetett módszert dolgozott ki többna
pos időszakok csapadékhozamainak 
meghatározására (Péczely, 1964a), 
mértékadó csapadékmaximumok 
meghatározására (Péczely, 1967a), 
vízgyűjtők mértékadó csapadékho
zamának meghatározására (Péczely, 
1966a), illetve különböző valószí
nűségű havi és évi csapadékmeny- 
nyiségek meghatározására (Péczely, 
1971a). Az észak-atlanti -  európai 
térségre vonatkozóan meghatároz
ta az egymást követő hónapok 
hőmérsékleti anomáliáinak meg
maradási valószínűségét, mely 
prognosztikai jelentőséggel bír 
(Péczely, 1977).

Foglalkozott hőmérséklet és lég- 
nedvesség adatok alapján mikroklí
ma körzetek kijelölésével (Péczely, 
1963a). Egyrészt a nyári félév, 
vagy a vegetációs időszak átlagos 
hőmérséklete, másrészt a csapadék 
átlagos évi összege alapján 12 ég
hajlati körzetet állapított meg Ma
gyarország területére (Péczely, 
1979T). Vizsgálta továbbá a hőmér
séklet napközi változékonyságának 
(Péczely, 1958a) és a szárazsághaj
lamnak (Péczely, 1958b) a szingu- 
laritásait.

3.4. Néhány meteorológiai elem
mel kapcsolatos kutatások

3.4.1. Hőmérséklet

Elemezte a szélső évszakok hőmér
sékleti ritmusait (Péczely, 1952b; 
Péczely and Makra, 1980), továbbá 
a tél és nyár uralkodó időjárási tí
pusaiban fellépő hosszabb szaka
szokat (Péczely, 1953b). Időjárási 
típusokat határoz meg a légnyomás 
és a hőmérséklet egyidejű anomáli
áinak figyelembe vételével. Megál
lapította, hogy a pozitív és negatív 
anomáliák kombinációi révén Ma
gyarországra kapott 4 időjárási típus 
közül télen 3, nyáron 2 hozható 
kapcsolatba az időjárásunkat irá
nyító 3 légköri hatásközponttal 
(Péczely, 1953b). Vizsgálta a nap- 
tevékenység hatását a sztratoszféra 
felmelegedésében (Péczely, 1956e), 
továbbá az anticiklonok felépülését 
a naptevékenységgel összefüggés
ben (Péczely, 1954b; 1954c). Kap
csolatot mutatott ki a sarki anticik
lonok kitörése és a Nap anyagi 
sugárzása között. Az anyagi ré
szecskék beáramlásakor jelentkező 
mágneses háborgások idején az 
északi mágneses pólus fölött 9-12 
km magasságban megnövekszik a 
hőmérséklet, s ez a hőmérsékleti 
hullám a mágneses pólustól kon
centrikus gyűrűk alakjában terjed 
tova. Ugyanakkor a talajon nyo
másemelkedés mutatható ki, mely 
kiválthatja a sarki medencében fel
halmozódott hideg levegő kitörését 
(Péczely, 1954c). Rámutat a sarki 
anticiklonok szerepére az azori an
ticiklon regenerálódásában, majd 
ezen keresztül a skandináv anticik
lon felépülésében. A folyamat fázi
sainak tisztázása során nyert ered
ményeket felhasználja többnapos 
előrejelzések készítésére (Péczely, 
1954b). Vizsgálja a hőmérséklet és 
a felhőzet napi közepeinek együt
tes gyakorisági eloszlását hónapról 
hónapra Budapest adatsoraiban. E 
paraméterek értékei alapján 10 tí
pust állapít meg, bemutatja ezek 
kapcsolatát az uralkodó makroszi- 
noptikus helyzettel, ugyanakkor
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megállapítja, hogy e típusok szi- 
noptikailag nem tekinthetők homo
génnek (Péczely, 1955b).

Cikkeiben részben hazai vonat
kozású eseti megfigyelésekkel (pl. 
egy szokatlan délelőtti sötétség Bu
dapesten: Péczely, 1959c), lokális 
jelenségekkel (pl. főnjelenség egy 
adott napon: Péczely, 1962a;) idő
járási aktualitásokkal (pl. a szélső
ségesen hideg 1956. évi február: 
Péczely, 1956b; a hőmérséklet szél
sőséges napi ingásai egy adott peri
ódusban: Péczely, 1973), idősor 
analízissel (pl. a -10  °C alatti napi 
középhőmérsékletek szekuláris me
nete: Péczely, 1956f), adatsorok 
statisztikai szerkezetének tanulmá
nyozásával (Péczely, 1974b; 1975; 
1976a), adott éghajlati elem meg
határozásának módjával (a párolgás 
mértéke párolgásmérő kádakban: 
Péczely, 1965b). az orográfiának a 
légáramlásokra gyakorolt hatásával 
(pl. a Kárpátok védő hatása észak
keleti hidegbetörés esetén: Péczely, 
1960a; a magyar Alföld és a környe
ző hegyvidék légcseréje: Péczely, 
1963b), klimatográfiával (Péczely, 
1969a), regionális (pl. blocking 
helyzet a Dél-félgömbön: Péczely, 
1956g), illetve globális éghajlati je
lenségekkel foglalkozik (pl. Péczely, 
1953c; 1955c), de írt az Sí mérték- 
egység rendszer meteorológiai al
kalmazásáról is (Péczely, 1979a). 
Kimutatta, hogy az északi sarkvi
dék fölmelegedésével egyidejűleg 
Szibéria lehűlt, ugyanakkor a déli 
sarkvidéken szintén lehűlés mutat
kozott (Péczely, 1953c). Megálla
pítja, hogy 1920-tól globálisan 
emelkedik a hőmérséklet a Földön. 
Ennek okaként a vízgőzmennyiség 
növekedését jelöli meg, melynek 
változása szerinte összefüggésben 
van a napállandó kicsiny ingadozá
saival (Péczely, 1955c).

3.4.2. Csapadék

Első cikkében, melyet 22 éves korá
ban közölt az Időjárás, a passzát- 
rendszer hatását vizsgálta Magyar- 
ország időjárásában (Péczely, 1951). 
A téli esőzésű és nyári szárazságé

vidékeket a tiszta passzát hatás övé
nek nevezte (pl. Mediterráneum), 
míg a kettős esőzésű és nyári szá
razságé vidékeket a zavart passzát 
hatás övezetének. Magyarországot 
az augusztusi csapadékcsökkenés 
és az október-novemberi másodmax
imum miatt zavart passzát hatású 
területnek tekintette. Foglalkozott a 
csapadék hullámzásával Magyaror
szágon (Péczely, 195P, 1952a). Az 
egyes állomásokat a kielemzett idő
sorok hullámai paramétereinek tér
beli elemzése alapján öt típusba so
rolta: (1) trópusi, (2) poláris, (3) 
óceáni, (4) kontinentális, (5) kevert. 
Az évi csapadékösszegek kölcsö
nös kapcsolatait vizsgálva európai 
állomásokon, arra a következtetésre 
jutott, hogy az egymással pozitív és 
negatív kapcsolatban lévő területek 
sávszerűén rendeződnek el, azaz ki
mutatta a csapadékhullámok ván
dorlását Európában (Péczely, 1952c; 
1953a). Foglalkozott Magyaror
szág nyári csapadékának periodici
tásaival (Péczely és Csömör, 1973). 
Széleskörűen tanulmányozta a fel
színi vízbevételt a Duna felső és 
középső vízgyűjtőjén (Péczely, 
1971b).

A mediterrán klímahatás erőssé
gének jellemzésére bevezet egy szá
mot (M), mely a vizsgált év havi 
átlaghőmérsékleteinek és csapa
dékösszegeinek közepes eltérése 
egy standard mediterrán sortól. Az
az M e két paraméter átlagos abszo
lút eltéréseinek a szorzata. Az így 
kapott M jellemszám fordítottan 
arányos a mediterrán klímahatás 
erősségével, s a standard mediterrán 
somál értéke 0. Budapest havi hő- 
mérsékleti és csapadék sorainak fel- 
használásával megállapítja a medi
terrán klímahatás szekuláris menetét, 
s az abban jelentkező hosszabb tar
tamú periódusokat (Péczely, 1954d). 
Magyarország csapadékjárásában a 
mediterrán jelleg megállapításához 
egyrészt vette az adott magyaror
szági állomáson az évi csapadék
összeg %-ában kifejezett egyes havi 
csapadékmennyiségeket, másrészt 
vette néhány tipikus mediterrán ál

lomás 30 éves havi normál értékei
nek az évi csapadékösszeg %-ában 
kifejezett átlagait. A mediterrán jel
leg számértékét a páronkénti havi 
%-értékek átlagos abszolút eltérése 
(M) szolgáltatja. Minél kisebb ez az 
érték, annál erősebb a mediterrán 
jelleg az adott hely évi csapadékjá
rásában. Ha M = 0, akkor tökéletes 
az egyezés (Péczely, 1957f). A csa
padékjárás évi menete alapján meg
állapította, hogy Magyarország 
területének kb. negyedrésze szub- 
mediterrán, míg a többi része konti
nentális jellegű (Péczely, 1960b). 
Elemzi Magyarország területére a 
csapadék intenzitását (Péczely, 
1967b), térbeli eloszlását (Péczely, 
1964b), valamint a rövid időszak 
alatti maximális csapadékok gya
koriságát és térbeli eloszlását 
(Péczely, 1962b; 1972).

3.4.3. A hótakaró paraméterei

Meghatározta a hócsapadék karak
terisztikáit Magyarország területé
re. Megállapítja, hogy a legtöbb 
hócsapadék hegyvidékeinken és 
DNy-Magyarországon, míg a leg
kevesebb az Alföldön fordul elő. A 
hócsapadék havi mennyisége és a 
havi középhőmérséklet közötti kor
relációk alapján az ország területét 
négy jellegzetes régióra osztotta: 
(1) hideg -  havas, (2) hideg -  ke
vésbé havas, (3) enyhe -  havas, (4) 
enyhe -  kevésbé havas. E régiók 
térbeli eloszlása szemléletesen jelzi 
a maritim és kontinentális klímaha
tásokat a tél folyamán (Péczely, 
1964c).

Meghatározó munkái közé tarto
zik az OMSZ Kisebb Kiadványai 
keretében megjelent „A hótakaró 
gyakorisága Magyarországon” cí
mű dolgozata (Péczely, 1966b). Eb
ben a hótakaró négy éghajlati jel
lemzőjének (hótakarós napok szá
ma, a telente előforduló maximális 
hóvastagság, a hótakaró vastagsága, 
első és utolsó hótakarós nap dátu
ma) főbb matematikai-statisztikai 
paramétereit mutatja be. Meghatá
rozta e jellemzők gyakorisági el
oszlását, s föltárta azokat a kapcso
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latokat, amelyek lehetővé teszik, 
hogy a gyakorisági értékeket egy
szerűbb paraméterek ismeretében is 
előállíthassa. A gyakorisági értékek 
a hó éghajlati jellemszámainál 
különösen fontosak, ugyanis a jel
lemszámok eloszlása erősen aszim
metrikus. Ennélfogva az átlagok 
önmagukban sokszor félrevezetők, 
segítségükkel az eloszlásfüggvé
nyek nem jellemezhetők. Különös
képp érvényes ez a hótakaró vas
tagságára és a szélső dátumokra, 
ahol pusztán az átlagok alapján 
még az éghajlati összehasonlítás 
céljából történő jellemzés is erősen 
hiányos.

Tanulmányozta a hóolvadás sze
repét Magyarország vízháztartásá
ban. Kimutatta, hogy statisztikai 
kapcsolat áll fönn az elolvadt hó át
lagos havi mennyisége, a havi ma
ximális hóvastagság átlagos értéke, 
valamint a havi középhőmérséklet 
között. Továbbá kapcsolatot muta
tott ki az átlagos csapadékösszeg, a 
hótakarós napok átlagos száma, va
lamint a havi átlagos csapadékösz- 
szeg között.

Bemutatja a maximális hóvas
tagság sokévi átlagainak földrajzi 
eloszlását Magyarország területére 
(Péczely, 1966c), illetve a Duna 
vízgyűjtőjének a Tisza betorkollá- 
sáig terjedő szakaszára (Péczely, 
1969b) -  rávilágítva azokra az ösz- 
szefüggésekre, amelyek a tenger
szint fölötti magasság, a csapadék 
és a maximális hóvastagság között 
fennállnak. Meghatározta az átla
gos maximális hóvastagságot Ma
gyarországon. Bemutatja a hóborí- 
tottság maximális tartamának és a 
legnagyobb hóvastagságnak a tér
beli eloszlását, továbbá a várható 
maximális hóterhelés mértékét 
(Péczely, 1966c). Részletesen elem
zi a maximális hóvastagság időbeni 
változékonyságát, s levezeti azokat 
az empirikus eloszlásfüggvénye
ket, amelyek alapján az átlagos 
maximális hóvastagság függvényé
ben a vizsgált térség különböző 
pontjaira megadhatók a maximális 
hóvastagság mértékadó (10, 25, 50,

75, 90 %-os) értékei. A vizsgált te
rület különböző pontjaira végzett 
hóvízérték mérések alapján össze
függést vezet le a maximális hó
vastagság idején fennálló átlagos 
hótérfogatsúly és a magasság kö
zött (Péczely, 1969a).

Vízgyűjtő területek hidrológiai és 
vízháztartási vizsgálatánál, a víz
készletek időbeli változásának fel
tárásánál alapvető a csapadékviszo
nyok ismerete. E vizsgálatokhoz a 
legkönnyebben hozzáférhető és a 
leggyakrabban használt éghajlati 
adat az átlagos havi, évszakos és évi 
csapadékösszeg, amely a terület 
vízbevételének szokásos mennyisé
géről, éven belüli ritmusáról tájé
koztat. Az említett csapadékadatok 
felhasználása feltételezi azt, hogy 
azok a hidrológiai ciklusba bekap
csolódó átlagos vízmennyiséget 
szolgáltatják. Éghajlatunkon azon
ban a téli hófelhalmozódás és a ta
vaszi olvadás miatt a felszín vízbe
vétele merőben másként alakul, 
mint ahogyan azt a csapadék havi 
átlagai jelzik. Annak érdekében, 
hogy a szakember a rendelkezésre 
álló csapadékátlagokból az adott 
hónap során valóban megjelenő fel
színi vízmennyiségre tudjon követ
keztetni, meg kell határozni azt a 
vízbevételt, ami részint a felszínre 
folyékony halmazállapotban hulló 
csapadékból, részint pedig a felszí
nen felhalmozódott szilárd halmaz- 
állapotú csapadék elolvadásából 
származik. Azon időszakokban, 
amikor nincs hótakaró, e légköri ere
detű felszíni vízbevétel megegyezik 
a lehulló csapadék mennyiségével. 
Hófelhalmozódás idején, amikor a 
lehulló csapadék vízmennyiségének 
nagy része a hótakaróban tározódik, 
a felszíni vízbevétel jelentősen ki
sebb, míg a hóréteg olvadásának 
időszakában jóval nagyobb a lehul
ló csapadék mennyiségénél. A fel
színi vízbevétel havi átlagainak 
meghatározására kidolgozott egy 
módszert, melyet a Tisza víz
gyűjtőjére alkalmazott (Péczely, 
1969c). A Duna vízgyűjtőjének a 
Tisza torkolatáig terjedő szakaszán

több szelvényre és a nagyobb mel
lékfolyók vízgyűjtő területére be
mutatja a vízháztartás számítások 
során figyelembe veendő felszíni 
vízbevétel és a hóolvadásból szár
mazó vízmennyiség havonkénti te
rületi átlagait (Péczely, 1969d). 
Vizsgálja a derült, szélcsendes, il
letve a borult éjszakákon létrejövő 
lehűléseket egyrészt hótakarós, 
másrészt hótakaró nélküli napokon. 
Megállapítja, hogy Magyarorszá
gon a tél derekán (január-február) 
hótakarós napokon derült éjszaka 
esetén átlagosan 9 °C-kal, borús 
éjjeleken 5-6 °C-kal csökken a hő
mérséklet. Megállapítja, hogy a mi
nimum hőmérséklet értékei szoro
san követik a hóréteg eloszlását 
(Péczely, 1957g). Meghatározza to
vábbá a mezőgazdasági szempont
ból fontos tmin < -1 0  °C és az 5 cm- 
nél kisebb hóvastagság egyidejű 
bekövetkezésének gyakoriságait 
(Péczely, 1966d).

3.5. A Balaton kutatása

Számos tanulmánya foglalkozik a 
Balaton klímájával. Leírja a Bala
ton helyi szélrendszerét (Péczely, 
1961b; 1962c) a Balaton hatását a 
nedvesség és a hőmérséklet alaku
lására (Péczely, 1957h), a felhőzet
re (Péczely, 1974c), a napsütést és 
a napsugárzást a Balaton térségé
ben (Péczely és Takács, 1974d), a 
hőmérsékletet (Péczely, 1974e), a 
felszín közeli légtér szélklímáját 
(Péczely, 1974f), a helyi szélrend
szert a felszín közeli légtérben 
(Péczely, 1974g), a helyi cirkulációt 
Siófok térségében (Péczely, 1974h), 
a levegő nedvességét (Péczely, 
1974i), a csapadék eloszlását 
(Péczely, 1974j), a hóviszonyokat 
(Péczely, 1974k), a jégviszonyokat 
(Péczely, 19741), egy Balaton mel
léki terület mikroklímáját (Péczely, 
1974m), valamint a kedvező és ked
vezőtlen időjárások gyakoriságát a 
fürdőidényben (Péczely, 1974n). 
Elemzi továbbá a tihanyi Külső-tó 
hőmérsékletét (Péczely, 1959d). 
Maga a könyv [,,A Balaton éghajla
ta” (szerk: Béli, B. és Takács, L.),
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Az Országos Meteorológiai Szol
gálat Hivatalos Kiadványa, 40.] 
ugyanolyan alapmű, mint a Lóczy 
Lajos szerkesztésében a 20. század 
első éveiben magyar és német nyel
ven megjelent „A Balaton tudomá
nyos tanulmányozásának eredmé
nyei” című 32 kötetes monográfia. 
Péczely professzor az említett 
könyv cikkeinek 40 %-át írta.

3.6. Munkássága későbbi szaka
szának tudományos eredményei

Munkássága későbbi szakaszában 
Péczely György az éghajlati ele
mek globális rendszerét tanulmá
nyozta. Egyik dolgozatában négy 
légnyomási hatásközpont (észak
atlanti szubtrópusi anticiklon, dél
atlanti szubtrópusi anticiklon, bel
ső-ázsiai termikus téli anticiklon, 
délnyugat-ázsiai termikus nyári de
presszió) havi bárikus anomáliáit 
korrelálja a Föld különböző terüle
teinek egyidejű havi bárikus ano
máliáival. A szubtrópusi anticiklo
nokra vonatkozó korrelációs mezők 
alapvetően zonális szerkezetet mu
tatnak. Mind az észak-atlanti, mind 
pedig a dél-atlanti szubtrópusi ha
tásközpont közös sajátossága, hogy 
légnyomásuk a szubpoláris övezet 
légnyomásával erős negatív kap
csolatban áll (Péczely, 1979b). 
Megállapítja, hogy a szubtrópusi 
övezet anticiklonjai mindkét félte
kén nyáron poláris, télen ekvatoriá- 
lis irányban mozdulnak el. Az 
elmozdulás jellege és mértéke kap
csolatba hozható az egyenlítői és 
poláris területek közötti troposzfé- 
rikus hőmérsékleti kontraszt éven 
belüli alakulásával. Az anticiklonok 
légnyomásának évi menete a két 
félgömbön a termikus évszakok 
szerint ellentétesen alakul: a maxi
mumok az Északi-félgömbön nyá
ron, a Déli-félgömbön pedig télen 
jelentkeznek. Ennek alapvető oka 
az Északi-félgömb nagy kiterjedésű 
kontinenseinek termikus tényezők 
szabályozta évi levegőforgalma. E 
tényezőkön kívül azonban még a 
poláris területek évi levegőforgal
ma is hatást gyakorol a szubtrópusi

anticiklonok helyzetére és nyomá
sára, elsősorban a Déli-félgömbön 
(Péczely, 1981). Vizsgálja a légnyo
más havi középértékeinek időbeli 
változékonyságát a Földön. Megál
lapítja a szórás és a földrajzi széles
ség közötti kapcsolatot, térképezi a 
maximális és minimális szórások 
időpontját, s két hónapra megadja a 
szórás földgömbi eloszlását (Péczely, 
1980b). Egy további dolgozatában 
a valódi felszíni légnyomás alapján 
meghatározza az Ázsia fölött janu
árban és júliusban elhelyezkedő 
levegő tömegét, s kiszámítja ezt a 
levegőmennyiséget a tengerszinti 
légnyomás alapján is. Miután a 
vizsgált terület túlnyomó részén a 
légnyomás januári maximuma és 
júliusi minimuma figyelhető meg, e 
két hónap levegőtömegeinek a kü
lönbsége jellemzi a kontinens évi 
levegőcseréjét. A tengerszinti lég
nyomás évi átlagos ingása alapján 
erre közel háromszor akkora érté
ket kapnánk, mint ami a valóságban 
tapasztalható. A tényleges évi leve
gőcsere mennyiségének földrajzi 
eloszlását tanulmányozva megálla
pítja, hogy annak értéke Délnyugat- 
Ázsiában és Nyugat-Szibériában a 
legnagyobb, míg a tibeti magas
földön előjele ellentétes. Az előbbi 
területek januárról júliusra levegőt 
adnak le, míg az utóbbi levegőt vé
telez be (Péczely, 1980c). Vizsgálja 
a hőmérséklet havonkénti anomáli
áit az észak-atlanti -  európai tér
ségben (Péczely, 1976b), illetve a 
havi és évi középhőmérsékletek 
változékonyságát a Földön (1974o). 
Ez utóbbi dolgozatában a januári, 
júliusi és évi középhőmérsékletek 
szórásának földgömbi rendszerét 
elemzi. Megállapítja, hogy a hőmér
sékleti közepek változékonysága a 
szubpoláris övezetekben a legna
gyobb. A szárazföldek fölött kb. 20- 
50 %-kal magasabb a szórás az 
óceáni területekhez képest. A leg
nagyobb változékonyság az arkti- 
kus és antarktikus éghajlati fron
tokhoz kapcsolódik. Kimutatja to
vább, hogy a nagy hőmérsékleti 
változékonyság területein a közép

hőmérsékletek adatsorai aszimmet
rikus eloszlásúak olyan értelemben, 
hogy a ritkábban fellépő, de jelen
tős pozitív anomáliák okozzák a 
számottevő szórást. A trópusi övig 
előrenyomuló hideg tengeráramlá
sok is megnövelik a hőmérséklet 
szórását (Péczely, 1974n). Elemzi a 
légkör vízgőzkészletének földgömbi 
rendszerét (Péczely, 1983b). Havi 
átlagos értékek alapján megállapít
ja a légkör vízgőzkészletének glo
bális eloszlását. A vízgőzkészletet a 
felszíntől 11 km magasságig ter
jedő egységnyi keresztmetszetű 
légoszlopra határozza meg a felszí
ni gőznyomás és a hőmérséklet havi 
átlagai alapján. Az átlagos havi és 
évi vízgőztartalom állomásonkénti 
értékei alapján meghatározza a 
szélességi körök szerinti átlagos 
vízgőztömeget. Az évi átlagos víz
gőztartalom maximuma augusztus
ban minimuma februárban mutatko
zik. Ez arra utal, hogy a légkör 
vízgőzkészletét legnagyobb mérték
ben az északi félgömb szárazföld
jeiről történő evapotranszspiráció 
intenzitása szabályozza. A csapa
dékmennyiség és a vízgőztartalom 
átlagos értékeinek egybevetésével 
meghatározza a PE csapadékhaté
konyságot (Péczely, 1983b). Vizs
gálja továbbá a légköri vízgőz 
mennyiségének évi változását. Meg
állapítja, hogy az Földünk mon
szunterületein a legjelentősebb, míg 
a legcsekélyebb éven belüli válto
zás az egyenlítői övben, valamint a 
csekély párolgással bíró sivatagi és 
sarkvidéki területeken tapasztalha
tó (Péczely, 1985). Vizsgálja a Du
na vízgyűjtő területén a csapadék 
térbeli eloszlásának statisztikai jel
lemzőit (Péczely, 1971c). Bemutat
ja a Föld csapadékeloszlásának né
hány jellemző sajátosságát: az évi 
csapadékösszegek változékonyságát 
(Péczely, 1973a), továbbá 10°-os 
övezetenként a különböző évi csa
padékmennyiségek által borított te
rületek abszolút és relatív kiterjedé
sét. A csapadék évi átlagos menete 
alapján meghatározza a csapadék 
éven belüli koncentrálódásának



LÉGKÖR -  XUX. évf. 2004. 3. szám 7

mértékét (a legcsapadékosabb hó
nap átlagos csapadékösszege az át
lagos évi összeg százalékában). 
Meghatározza továbbá, hogy a csa
padék maximuma és minimuma 
mely évszakra esik, s ennek alap
ján 12 formális típust különít el. A 
csapadékmaximum évszakját a 
Nap járásának megfelelő termikus 
évszakok szerint csoportosítva, 
Földünk csapadékrendszereit 8 ge
netikus csoportba sorolja (Péczely, 
1973b). Vizsgálja a Csendes-óceán 
trópusi övezetében lezajló szélső
séges csapadékingadozásokat, va
lamint azoknak a Föld különböző 
klímaterületeinek csapadékválto
zásaival fennálló kapcsolatait. A 
Csendes-óceán keleti térségéből 
rendelkezésre álló vízhőmérséklet 
adatok alapján kimutatja, hogy az 
egyenlítői övezet csapadék ingado
zásai a Peru-áramlat egyenlítői 
szakaszán és a dél-egyenlítői- 
áramlat hideg keleti szakaszán le
zajló vízhőmérséklet változásokkal 
szoros kapcsolatban vannak. Ezen
kívül elemzi a Csendes-óceán tró
pusi övezetének csapadékeloszlás 
típusait, valamint a Csendes-óceán 
fölötti cirkuláció és az egyenlítői 
övezet csapadékváltozásai közötti 
további kapcsolatokat (Péczely, 
1978).

Utolsó munkájának kézirata az 
1984. március 1-én bekövetkezett 
váratlan halálát követően befejezet
lenül került az Időjárás szerkesztő
ségébe. A szerkesztőség az utolsó, 
félbe maradt mondatot fejezte be, s 
így közölte a cikket. E munkájában 
az afrikai Szahel-övezet csapadék
ingadozásainak kapcsolatát vizs
gálta a Föld időjárási anomáliáival. 
1931-1960 között a Szahel-övezet 
csapadékellátottsága viszonylag ked
vező volt. Az ezt követ száraz peri
ódus 1968-ban kezdődött, s még a 
dolgozat írásának időszakában, 
1984-ben is tartott. Péczely pro
fesszor reális pozitív korrelációt 
mutatott ki egyrészt a Szahel-öve
zet csapadék-anomáliái, másrészt a 
dél-csendes-óceáni és a dél-atlanti 
szubtrópusi anticiklonok fejlettsége

között. Ugyanakkor ellentétes kap
csolatot talált az észak-atlanti 
szubtrópusi anticiklonnal. Továbbá, 
szignifikáns negatív korrelációt 
mutatott ki egyrészt a Szahel- 
övezet csapadéka, másrészt a Csen
des-óceán egyenlítői övezetének 
csapadéka és a Peru-áramlás hatás
körzetének a vízhőmérséklete kö
zött (Péczely, 1984b).

4. ISMERETTERJESZTŐ 
TEVÉKENYSÉG
Péczely György professzor szakiro
dalmi tevékenysége mellett igen 
széleskörű tudományos ismeretter
jesztő munkát folytatott. Ismeret- 
terjesztő előadásainak és publikáci
óinak csupán egy részét tudtuk 
összegyűjteni. Sokat publikált a 
Légkör, az Elet és Tudomány, vala
mint a Természet Világa c. folyó
iratokba. Emellett számos írása 
jelent meg a Népszabadság tudo
mányos rovatában. Itt írt többek 
között az időjárás előrejelzés mód
szereiről, a Csendes óceán déli 
medencéjében megfigyelhető, s 
globális hatásokkal járó El Nino 
jelenségről, egy meleg januárról 
(1983, m = 3,6 °C), s számos 
egyéb, aktuális és érdeklődésre szá
mot tartó klimatológiai problé
máról.

5. EPILÓGUS
Péczely professzor a munkássága 
folyamán megjelentetett 9 tanköny
vet és jegyzetet, 101 szakcikket, 17 
ismeretterjesztő cikket, 6 konferen
cia cikket. Ez a lista azonban nem 
teljes. Nem tartalmazza az egyéb 
fórumokon megjelent publikációit, 
s kimaradt belőle számos ismeret- 
terjesztő cikk, többek között az Elet 
és Tudományban, valamint a Nép- 
szabadságban megjelentek.

Péczely professzor a korszerű, 
objektív munkamódszereken alapu
ló szinoptikus klimatológia megte
remtője Magyarországon. Ragyogó 
érzékkel, egzakt eljárások alkalma
zásával oldotta meg az általa kitű
zött klimatológiai feladatokat. A 
klimatológia igen széles területeit

művelte. Rendkívül termékeny kuta
tó volt. Reggel hatkor kelt, s éjfélig 
ott ült íróasztalánál -  sokat és gyor
san dolgozott. Soha nem ért rá. Nap
közben többször váltottunk pár szót. 
Mindig megkérdezte, mi újság? A 
választ azonban már csak részben 
hallotta, ugyanis ment tovább. Még
is megtaláltuk a módját annak, hogy 
a felmerült szakmai és egyéb kérdé
seket rendszeresen megbeszéljük.

Igen szerette a diákokat, szeretett 
velük beszélgetni. Ilyenkor ő is di
áknak érezte magát. Ugyanakkor a 
tudás adta bölcsesség, s a kor hozta 
tapasztalat oldott hangulatú, kellemes 
társalgásokat teremtett, melyeket jó 
visszaidézni. Előadásain folyamato
san fenntartotta a hallgatóság érdek
lődését. Az Általános meteorológia 
és a Klimatológia előadásokon nem 
öncélú, száraz ismertetés folyt, ha
nem minden tárgykörben példákat 
mondott, amelyek színessé tették az 
órát és könnyítették a megértést. 
Kiváló oktatóként diákok tucatjait 
vonzotta a tanszékre, akik az általuk 
választott témákban tudományos 
munkát végeztek. Olyan pezsgő 
szakmai munka folyt itt, hogy az 
Éghajlattani Tudományos Diákkör
nek az egész József Attila Tudo
mányegyetemen híre ment. Péczely 
professzor diákjai dolgozataikkal 
számos díjat és elismerést nyertek 
az Országos Tudományos Diákköri 
Konferenciákon.

Legnagyobb tudományos figyel
met kiváltó munkája kétségtelenül 
Magyarország makroszinoptikus 
helyzeteinek meghatározása. Mun
kásságának ez a területe igen széles 
publikációs bázissal rendelkezik. 
Az e témakörhöz kötődő publiká
cióit idézték legtöbbször a hazai 
szakirodalomban, s idézik napjaink
ban is. A Szegedi Tudományegye
tem Éghajlattani és Tájföldrajzi 
Tanszékén, ahol munkásságát foly
tatjuk, folyamatosan jelennek meg 
szakcikkek Péczely professzor cik
keire hivatkozva.

Makra László (Szegedi Egyetem) 
T. Puskás Márta (OMSZ)
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PÉCZELY G Y Ö R G Y  P U B L IK Á C IÓ IN A K  JE G Y Z É K E
(Ahol egyedüli szerzőként szerepel, ott a nevét nem írtuk ki.)

TANKÖNYVEK, JEGYZETEK
(A szövegben mind h ivatkozva)

Czelnai, R. és Péczely, Gy., 1956J: Részletek 
a matematikai statisztika tárgyköréből. 
Biológusok és matematikusok számára. 
Magyar Meteorológiai Társaság, Buda
pest, 61 p. (jegyzet)

1973J: Éghajlattan. Országos M eteorológiai 
Szolgálat, Budapest, 170 p. (jegyzet)

1974aJ: Általános meteorológia. József Attila 
Tudományegyetem, Természettudományi 
Kar, Szeged, 122 p. (jegyzet)

1974bJ: Éghajlattan, József Attila Tudomány- 
egyetem, Természettudományi Kar, Sze
ged, 277 p. (jegyzet)

1976J: Éghajlattan, Országos M eteorológiai 
Szolgálat, Budapest, 172 p. (jegyzet)

1977aJ: Általános meteorológia. József Attila 
Tudományegyetem, Természettudományi 
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hadnaggyá léptették elő. 1954-től 
valamennyi beosztásában nyugállo
mányba vonulásáig, Csaplak Andor 
RIK parancsnok, a meteorológiai 
szolgálat főnökének helyettese volt. 
1963. október 25-én a Kilián György 
Repülőtiszti Iskolán főtiszti vizsgát 
tett. 1974. szeptember 1-jén, a felső 
korhatár elérésével szolgálati nyug
állományba helyezték.

Katonai pályafutására a hivatás- 
tudat, a katonai élet iránti elkötele
zettség, a megbízhatóság volt a jel
lemző. Magánéletében szerény, a 
családhoz nagyfokúan hűséges és 
ragaszkodó embert tisztelhettünk 
benne. Példa értékű munkavégzésé
vel, katonás következettességével, 
emberi magatartásával kivívta kör
nyezete, munkatársai, beosztottjai 
tiszteletét. Szenvedélyesen szerette

Hernádi Balázs:
Dr. Hille Alfréd életútja,

Péliné, Németh Csilla:
A magyar katonai meteorológia 

története,

Horváth Csaba:
NATO meteorológiai eljárások

címmel tartott szakmai ismertetést. 
Ezután a Hegedős Együttes mutatta 
be népzenei műsorát, enyhítve a 
nagy meleg és a lebilincselő elő
adások feszült figyelmet kívánó 
koncentrációját.

Jordan, K„ 1949: Periodikus menetet muta
tó észlelések megközelítése trigonomet
rikus függvénnyel. Időjárás, 53, 226- 
231.

Steiner, L., 1926: A budapesti évi légnyomá
si közepek periodogrammja. Az Időjárás, 
30, 65-69.

Steiner, L., 1931: A harm onikus analízis a 
m eteo ro lóg iában . A z Idő járás, 35, 
81-84.

Stumpff, K., 1937: Grundlagen und Metho
den der Periodenforschung. Verlag von 
Julius Springer, Berlin, 332 p.

hivatását, ezt jelzi az a kilenc kitün
tetés, több dicséret és jutalom, ame
lyet hosszú pályafutása, katonai 
szolgálata alatt kapott.

Nyugdíjas éveiben is szorosan 
kötődött a Magyar Honvédséghez, 
1978. áprilisától a Fegyveres Erők 
Klubja, majd 1984-től a Magyar 
Honvédség Nyugállományúak Klub
ja Repülő és Légvédelmi Tagozat 
vezetőségi tagja volt, 2004-től a 
Nyugállományúak Klubja örökös 
tiszteleti tagjává választotta. Szak
májához is hűséges maradt, tagja 
volt a Magyar Meteorológiai Társa
ságnak, amelynek rendezvényeit -  
különösen a Repülésmeteorológiai 
Szakosztály előadásait -  rendszere
sen látogatta. Emlékét a meteoroló
gusok megőrzik.

Dr. Simon Antal

A zenei bemutató után elismerések, 
kitüntetések átadására került sor. A 
külső kitüntetettek között voltak 
Dr. Mersich Iván az OMSZ elnöke 
és Dr. Felméri László az ELTE me
teorológiai tanszék nyugalmazott 
tanára.
Az ünnepi ülést állófogadás zárta, 
amely során a résztvevők véle
ményt cserélhettek, tájékozódhat
tak az új szakmai eredményekről és 
rég nem látott ismerősök üdvözöl
hették egymást.

Dr. Simon Antal

M e g e m l é k e z é s  M o l n á r  J á n o s
ALEZREDESRŐ L

Ü N N E P I Á L L O M Á N Y Ü L É S
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A  C S A P A D É K  É S  P Á R O L G Á S  J E L L E M Z Ő I  
A  B A L A T O N  T É R S É G É B E N

A Balaton vízszintje 2000 májusát 
követően négy éven át az alsó sza
bályozási szint alatt maradt. Mini
mumát a siófoki vízmérce szerinti 
23 cm-rel (2,7 m-es átlagos víz
mélységgel) 2003 októberében érte 
el. A kiszáradó partszakaszok riasz
tó látványa (kép a címlapon) a Ba
laton idegenforgalmát is veszélyez
tette, aggodalommal töltötte el a 
közvéleményt. 2004 márciusától a 
tartós csapadékos időjárás követ
keztében a tó vízkészlete természe
tes módon pótlódott. A víz szintjé
nek -  a mérések kezdete óta példát
lan -  gyors emelkedése februárban 
kezdődött, április közepén érte el 
ismét a 70 cm-es szintet.

A Balaton közismerten Nyugat- 
és Közép-Európa legnagyobb se
kélyvizű tava. Az eredetileg lefo
lyástalan tóban lévő vízmennyiséget 
kizárólag a meteorológiai viszonyok 
határozták meg. A történelmi adatok 
tanúsága szerint a tó vízszintje ter
mészetes körülmények között is 
erősen ingadozott, előfordult a mai
nál 4 -6  m-rel magasabb vízszint, 
aszályos években a csökkenés mér
téke azonban a 2 m-t is elérte. A 
XVIII. századtól az emberi beavat
kozás hol a természetesnél maga
sabb, hol alacsonyabb vízszint kiala

kítását célozta. A tatárjárás hírére a 
Tihanyi félszigetet szigetté alakí
tották. Ezzel szemben a XIX. szá
zadban felmerült a partvonal kiala
kításának, a vízszint stabilizálásá
nak igénye, ezért 1863-ban 
üzembe helyezték a siófoki 
zsilipet, biztosítva ezzel a 
kívánatosnál nagyobb men
nyiségű víz elvezetését (Var
ga, 2003). A tó lecsapolásá- 
val az ökológiai szempontok 
rovására előtérbe kerültek az 
idegenforgalmi szempontok.
A tó vízháztartása, vízjárása 
megváltozott, a mocsaras te
rületek csökkentek, ezáltal a 
természetes víztartalék, az 
öntisztulási folyamat, a víz 
összetétele átalakult.

A Balaton vízjárására a 
szabályozást követően ki
sebb mértékben ugyan, de 
továbbra is jellemző maradt 
az ingadozás. A tó vízkész
letének természetes változé
konyságát döntő mértékben 
a vízgyűjtőre hulló csapadék 
által közvetlenül vagy köz
vetve a tóba jutó vízmennyi
ség, illetve az időjárás függ
vényében eltérő mértékű tófelszín 
párolgása határozza meg. Egyéb

vízháztartási tényezők aránya nagy
ságrenddel kisebb.

Az elmúlt közel négy év során 
tapasztalt deficites vízháztartás oka 
egyértelműen a csapadékszegény

időjárás. 2000 óta a vízgyűjtő terü
letén az 1961-90 időszakhoz képest 
átlagosan 600 mm vízhiány alakult 
ki, egyes területeken a 2000 és 
2003 közötti éves csapadékhiányok 
halmozott összege a 900 mm-t is 
meghaladta (2. ábra). Az utóbbi 
négy év alatt felhalmozódott csapa
dék területi eloszlása a megszokot
tól (Péczely, 1974; Tóth és tsai, 
1987) eltérő. A legnagyobb hiány a 
rendszerint legcsapadékosabb terü
leteken: a Zala felső szakaszán és a 
Somogyi dombság egyes vidékein 
következett be.

A mérések szerint több szem
pontból is rendkívüli volt a fenti 
időszak. Siófokon jellemzően 600- 
650 mm közötti a leggyakoribb 
éves csapadékösszeg. A 3. ábra

3. ábra. 450 mm alatti éves csapadékösszegek 
Keszthely (1901-2003)
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4. ábra. 1, 2, 3, 4 éves csapadékösszegek empirikus sűrűség- 
és eloszlás-függvényei Keszthelyre

5. a, b ábra.
Siófok, Keszthely éves csapadékösszegek 1891-2003 között

alapján a 450 mm alatti évi összeg 
az idősorban tizenhárom alkalom
mal, egymást követő két évben pe
dig mindössze két esetben fordult 
elő (1958/59; 2000/2001).

A többéves csapadékösszegek jel
lemzőinek meghatározására minta
számítást végeztünk a keszthelyi 
adatsor alapján. Kiindulásként 1871- 
től képeztük az 1, 2, 3 ill. 4 éves csa-

Keszthely

II. III. IV . V . V I. V II. V i li . IX . X . X I . X II.

[mm Tihany

2 0 0

150

100

1. II. III. IV. V. VI. VII. Vili. IX. X. XI. XII.

6. ábra. Havi csapadékösszegek alsó 
és felsó' kvartilise, szélső értékei 

Tihany, Keszthely és Siófok 1975-2003 
közötti adataira.

padékösszegeket, melyekhez tartozó 
empirikus eloszlási görbéket a 4. áb
ra mutatja. Az idősorból adódóan az 
eddig mért legkisebb értékek rendre: 
407 mm (2000), 895 mm (2000- 
2001), 1367 mm (2000-2002) ill. 
1816 mm (2000-2003). A 4. ábra 
szerint ezek a mérési sorban előfor
dult abszolút minimum értékek.

A 20 évi átlagok alapján kimu
tatható a térségre átlagosan jutó 
csapadék Siófokon 118 ill. Keszt
helyen 102 mm-rel történő csökke
nése (5. a, b ábra). Kitűnik, hogy 
az 1981-2003. közötti időszakban 
éves viszonylatban is jelentősen ke
vesebb volt a csapadékbevétel.

Általában az éves csapadék-adat
sornak igen nagy a szórása (100
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éves adatsor esetén kb. 100 mm). 
Az utóbbi kb. 20 éves periódusban 
ez a szám az eddig tapasztalt érté
kekhez mérten is kimagasló: az 
1981. és 2003. közötti adatsor szó
rása 131 mm. Ez a csapadékmeny - 
nyiség csökkenő trendje mellett a 
csapadék-rendkívüliségek növeke
désére utal. Az utóbbi 20 évben 
jelentősen növekedett azon esetek 
száma, amikor az évi csapadék-el
térés negatív volt.

A sokévi havi átlagok, alsó felső 
kvartilisek, valamint a legkisebb ill. 
legnagyobb havi összegek láthatók 
a 6. ábrán Tihany, Siófok és Keszt
hely azonos időszakára (1975- 
2003). Az évi menetre jellemző, 
hogy átlagosan a június és a július a 
legcsapadékosabb, az abszolút ma
ximum értékek is ekkor következtek 
be. A változékonyság a téli hóna
pokban a legkisebb. Az állomások 
közti eltérés a Bakony áramlásmó
dosító hatásával magyarázható.

A téli félév csapadékösszegei 
esetén szintén kimutatható a csök
kenés. Ezen időszak csökkenő csa
padék-tendenciája azzal a kocká
zattal jár, hogy a talajvízkészlet 
tavasz elejére nem tud megfelelően 
feltöltődni, emiatt a lehulló csapa
dék túlnyomó része beszivárog a ta
lajba és csak kisebb része jut el a 
tóba. A hiányzó téli csapadék pótlá
sa még az esetben sem valósul meg 
ha a havi, illetve az évszakos csapa
dékösszegek az átlag körül, sőt az

átlag felett alakulnak. Ilyenkor a 
Balaton vízszintje a nyári időszak
ban gyakorlatilag nem növekszik. 
Hasonló jelenség zajlott le 2004 jú
niusában.

A tófelszín párolgása nehezen 
mérhető, és az egyik legnehezeb
ben megbecsülhető vízháztartási 
tényező, a számítások egyik fő hi
baforrása. Mért adatok hiányában, 
csupán a módszerekből származó 
eltérés illusztrálására, összehason
lítottuk a napi potenciális párolgás 
értékeit az Antal féle (1968) képlet
tel Siófokra és Keszthelyre, vala
mint a Mayer képlet (Varga György 
2003) korrigált alakjával számítva 
(7. ábra). A számításból adódó elté
rést illusztráló 8. aésb  ábrák szerint 
az utóbbi módszert első negyedév
ben kisebb, a nyári hónapokban na

Siófok

;
ír

1
jir

n ̂
t+T'

8 . a, b ábra. Havi párolgás adatok 
kvartilisei és abszolút értékek

gyobb értékek, és minden hónapban 
kisebb szórások ill. szélsőértékek 
jellemzik.

A 2004. január 1. és június 20. 
közötti időszakban megérkezett a 
régen várt vízutánpótlás. A Balaton 
térségében hónapokon keresztül az 
átlagosnál több csapadék hullott 
(9. ábra). A siófoki meteorológiai
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9. ábra. Csapadékmennyiség alakulása 2004.01.01-2004.06.30. között
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1961-2003 átlag

7.ábra. Párolgás értékek összehasonlítása
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állomáson például a sokévi átlag 
156%-a. Különösen nagy mennyi
ségű csapadékösszegeket március
ban (a sokévi átlag 219%-a) és 
áprilisban (a sokévi átlag 236%-át) 
regisztráltak. Januárban, és márci
usban a havi középhőmérséklet az 
átlag alatt alakult, és a februári 
középhőmérséklet sem haladta meg 
a sokévi átlagot. így ez alatt az idő 
alatt a tóról történt párolgás is a 
szokásosnál alacsonyabb volt. A 
tóra hullott csapadék hatására janu
ártól márciusig a Balaton vízszintje 
folyamatosan emelkedett. Április
ban a szokatlanul nagy mennyiségű 
csapadék következtében a Balaton 
természetes vízszintje 59 cm-ről 81 
cm-re emelkedett. Az 1961-2003. 
közötti időszak statisztikai feldol
gozások szerint a havi 22 cm-es nö
vekedés valószínűsége mindössze 
1,5%. A májusi csapadékbevétel az 
átlagosnál alacsonyabb hőmérsék
let mellett a sokévi átlag alatt ma
radt. 2004. júniusában viszont a 
Balaton térségében ismét csapadé
kosabbra fordult az időjárás, mely
nek következtében a Balaton ter
mészetes vízkészlete ismét megnö
vekedett.

A 10. ábra a havi csapadékösz- 
szegek és a VITUKI Rt. által ren
delkezésünkre bocsátott, a hónap 
első napján mért vízszintet mutatja 
(Varga, 2003). A siófoki csapadék 
és az említett vízszint között rend
szerint nem mutatható ki a köz
vetlen kapcsolat. Egyéb vízháztar
tási tényezők (pl. vízleeresztés) 
hatása miatt a hidrológusok a ter
mészetes vízkészlet változást al
kalmazzák. Tekintettel azonban ar
ra, hogy 2000 májusától a vizsgált 
időszak végéig a Sió csatorna zár
va volt, erre az időtartamra vonat
kozóan néhány következtetés le
vonható. Nevezetesen, a csapadék 
okozta növekedés a vízgyűjtőn 
késleltetve jelentkezik, és nem áll 
egyenes arányban a siófoki csapa
dékösszeggel. A téli időszakban a 
fagyott talaj ill. a hóréteg tárolja a 
nedvességet, amely tavasszal elő
ször a talaj feltöltődésére fordító

dik. A besugárzás során a napi 
középhőmérséklet növekedésével 
a párolgás és a talaj vízelnyelő 
képessége növekszik. Ez utóbbi 
tényező a talajba beszivárgó víz- 
m ennyiség növekedését, a v íz
gyűjtőről történő lefolyást jelen
tős mértékű csökkenését okozza. 
Emiatt júniusban már jellemzően 
csökkenő tendenciájú a vízszint, 
ahogy az 2004-ben is bekövetke
zett.

A hosszú adatsorok vizsgálata 
alapján a jelenlegi alsó szabályo
zási szintet el nem érő időszakok 
10-15 évenként fordulnak elő és
1-4 évig tartanak (Vezetői össze

foglaló, 2002). Összességében az 
idei év első felében a természet 
átmenetileg megoldotta a Balaton 
mesterséges vízpótlásának kér
dését.

A cikk a 2004 évi ,Az. éghajlat 
szerepe a Balaton vízszintjének 
alakulásában címmel" a Meteoro
lógiai Világnapon valamint az 
MMT Siófoki XXX. Vándorgyűlé
sén elhangzott előadások anyagait 
tartalmazza.

Wantuchné Dobi Ildikó, 
Kalmár Györgyné, 

Schlanger Vera
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www.rmets.org
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Siófok
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10. ábra. Siófok havi csapadékösszegei és a balatoni vízállás a hónap első napján.
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K IS V Á R D A  FELETT A Z  É G B O L T  D ER Ü L T !
Meteorológiai adatok és érdekességek az  elmúlt félévszázadból. 1 9 5 1 -2 0 0 0

Az OMSZ társadalmi mérőhálózata az 1990-es évekig többek között 42 éghajlati állomásból állt. A mérőhálózat folya
matos automatizálásával párhuzamosan az ilyen állomások száma jelentősen csökkent. 2000. január 1-jétől 10 állomá
son maradt meg a korábbi „hagyományos" mérési program, a többi automata állomássá vált vagy csapadékmérő 
állomásként üzemel tovább. A 10 tagú „klímarezervátum" célja a hagyományos és az automatizált mérési eljárások közti 
átmenet biztosítása. E hálózat egyik tagja az 1950 óta működő kisvárdai állomás. Az állomás jelenlegi vezetőjét, az 
1965 óta észlelői feladatokat ellátó Király Gábőmét 2003-ban az OMSZ elnöke elismerő oklevélben részesítette. 

Örömmel adunk helyt Borús József korábbi állomásvezető éghajlati összefoglalójának. (A szerk.j

A növényi élethez hő, fény és víz kell, a többit az édes 
anyaföld adja hozzá. Ezért van a gazdálkodó fél sze
me mindig az égen, lesi az időjárást. Mert az eső -és a 
meleg is- vagy sok, vagy kevés, de éppen elég a legrit
kább esetben. Jó idő, rossz idő mérhető is és számokkal 
pontosan kifejezhető, ezért egy olyan mezőgazdasági 
kutató intézményben, mint a Kisvárdai Növényne
mesítő Telepen szinte a kezdetektől működik egy szi
noptikus meteorológia állomás.

Az észlelők neve időrendben:

Dr. Dohy János Kállainé Kecskés Julianna
Borús József Antal Lajos
Vágó Mihály Borusné Frühwirth Mária
Kozmáné Teichmann Ellfiede Királyné Javenszky Éva

1950 április 16-án reggel 6 óra 32 perckor jegyezte 
fel dr. Dohy János állomásvezető az első adatokat, és 
azóta megszakítás nélkül naponta háromszor észlelnek. 
A megfigyelések kiterjedtek valamennyi éghajlati elem
re és körülményre: hőmérséklet, annak napi maximuma 
és minimuma, talaj menti minimum, relatív páratarta
lom, csapadék, talajállapot és hóréteg, felszíni és mély
ségi talajhőmérséklet egészen 2 méter mélységig, az 
égbolt borultsága és a felhők alakja, látástávolság, szél
irány és erősség, légnyomás, szabad vízfelszín párolgás, 
napfénytartam és égboltsugárzás mérése valamint a lég
köri jelenségek mind feljegyzésre kerültek. Az 50-es

évek végére kiépült az öníró műszerek rendszere, így az 
időjárási elemeket folyamatosan jegyezték a különböző 
gráfok. De a vizuális megfigyelés mindvégig alapve
tően fontos volt.

Az adatokat minden reggel 7 órakor kódolt táviratban 
jelentették az Országos Meteorológiai Intézetnek, majd 
minden hónapban összesített jelentőívet készítettek. Az 
ívek és az észlelőnaplók a kezdetektől megvannak, és hű 
időjárási képet adnak sok százezer adatukkal az elmúlt 
50 év minden napjáról. A kutató, vagy csak érdeklődő 
számára összeáll Kisvárda időjárási képe, aminek 
legfőbb jellemzője a hőmérséklet és csapadék, illetve an
nak sokévi átlagértéke.

Átlagértékek Kisvárdán 1951 -  2000

H ónap H őm érséklet C sapadék
év C° mm

Január -2 .6 35
Február -0 .5 34
Március 4.4 31
Április 10.5 43
Május 19.0 56
Június 19.0 74
Július 20.7 72
Augusztus 19.9 59
Szeptember 15.5 47
Október 9.9 42
November 4.2 46
December -0 .5 49

Éves 9.7 588

Az átlag azonban elfedi a szélsőségeket. A köznapi 
ember pedig éppen ezekre emlékezik, amikor „farkas
ordító” hideget vagy „tikkasztó” kánikulát meg „özön
vízszerű” felhőszakadást emleget. A mezőgazdaságot 
meg a tartósan kedvezőtlen időszakok károsítják. 
Mindezekre bőven találunk példákat az elmúlt félév
században.

Igazán hideg, zord idő akkor van, ha a hőmérsékleti 
minimum -20°C alá süllyed, míg rekkenő hőség, káni
kula ha a maximum 35°C fölé emelkedik. Az 50 év alatt
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53 ill. 33 ilyen nap volt. A szélsőségek közül az 5 leghi
degebb és legmelegebb nap Kisvárdán:

Minimum: -30.1 1954 jan.28 Maximum: 39.0 1952 aug. 16

-27.3 1954jan.27 38.3 2000 aug.21

-27.0 1987 feb.01 37.7 1952 aug. 15
-26.4 1954 jan.26 37.2 2000 aug.20

-25.7 1964 jan.13 37.2 1959 júl. 12

Az egyszeri szélsőségeknél még inkább igénybe ve
szik az embert és a növényeket is a tartósan kedvezőtlen 
időjárású szakaszok. Kemény telek voltak azok, amikor 
a téli negyedév átlaghőmérséklete jóval a sokévi átlag, 
-1,2°C alatt maradt, sok volt a téli és zord napok száma, 
és minden évben volt egy, legalább 10 napos szakasz, 
amikor a hőmérséklet minden éjjel -15°C alá süllyedt:

Év Átlaghő Min < -15°C Min <-20°C Absz. Min.
1954 -5.8°C 18 7 -30.1°C
1963 -5.5°C 13 5 -21.5°C
1964 -6.4°C 16 12 -25.7°C
1985 -6.4°C 18 8 -24.5°C

Rendkívül enyhe volt a tél 1975-ben, amikor csak 1 
nap, 1988-ban 2, míg 1951 és 1983 években 3 napon 
süllyedt -10°C alá a minimum.

A leghidegebb hónap 1964 januárja volt, -10,6°C ha
vi átlaggal, a leghidegebb év pedig 1985, amikor mind
össze 7,9°C volt az évi átlag. Volt egy „mini jégkorszak” 
1978-89 között, amikor a 12 éves időszakban minden 
évben átlag alatti volt az évi középhőmérséklet. Erre az 
időszakra esik a félévszázad 8 leghidegebb hónapja, de 
érdekes ellentétként a legmelegebb január 2,1°C átlaggal 
is ekkor, 1988-ban volt. A nyarak is hűvösek voltak, 
1978-ban és 1980-ban egész nyáron mindössze egyetlen 
napon emelkedett 30°C fölé a hőmérséklet.

Külön kell értékelni a késő tavaszi és a kora őszi fa
gyokat, mert ezeknek jelentős mezőgazdasági kára is le
het. Az alma virágzása idején, április utolsó hetében 8 
évben volt légköri fagy (180 cm magasan) míg május
ban további 6 évben. Májusi talaj menti fagy (radiációs 
minimum 5 cm magasan) 20 hónapban volt a félévszá
zadban és ebből 6 éjszaka -2,0°C alatti erős fagy volt. 
Rendkívüli károkat okozott az 1952 május 19-23 közötti 
fagyhullám, amikor minden éjjel fagypont alá süllyedt a 
talaj menti hőmérséklet, 20-án és 22-én -2,3°C ill. 
-2,1°C mélyponttal. Három éjjel a légköri minimum is 
(180 cm magasan) -0,7°C-ot közelített meg. Rövid 
időre hó borította a tájat. A feljegyzések szerint az érzé
keny szántóföldi kultúrák lefagytak, sőt még a virágzó 
rozs is károsodott. Különleges eset volt az 1955 május 
31-i -0,4°C-os talaj menti fagy, mert amellett hogy 
rendkívül késői volt, előtte az egész május fagymentes 
volt. Sőt az időjárás kiszámíthatatlan szeszélyének fé
nyes bizonyítéka, hogy 1955 május 1-én volt a havi maxi

mum 28°C és 31-én a minimum 1,6°C. Majd 1958-ban 
május 5-én volt a legerősebb talaj menti fagy -3,9°C, de 
rá egy héttel hőhullám jött, 31,4°C maximummal. Érde
mes megemlíteni, hogy legkorábban 1983-ban tavaszo
don, enyhe tél után március 18 volt az utolsó fagyos nap 
-1,5°C, míg talajmentén ápr. 18-án -0,8°C.

A legkorábbi őszi légköri fagy 1977 szept.28-án volt 
-2,0°C. Ezenkívül még két szeptemberi fagyos nap volt, 
míg talaj menti fagy 17 évben, a legkorábbi 1973 szept. 
14-én -0,7°C. Különleges esetet is itt találunk, mert 
1960-ban igen későn nov. 22-én volt először légköri fagy 
-0,3°C, de ugyanebben az évben igen korán, szept. 15- 
én volt -l,2°C -os talaj menti fagy.

Kontinentális klímánkra jellemző szélsőségekre a me
leg tartományokban is bőven találunk példákat. Forró 
napról akkor beszélünk, ha a hőmérő higanyszála 35°C 
fölé kúszik. A félévszázad 33 forró napjához 12 esetben 
kapcsolódott legalább egyhetes nyári, 30°C feletti káni
kulai szakasz. Kiemelkedően hosszú szakaszok voltak:

D átum N apok  szám a M axim um

1952 augusztus 3-17 15 39.0°C
1959 jú liu s 9-17 9 37.2°C
1987 jú liu s 16-25 10 37.0°C
1994 jú liu s 13-augusztus 11 30! 36.0°C
2000 augusztus 11-22 12 38.3°C

A legmelegebb hónap 1967 július és 1992 augusztus 
volt, egyaránt 23,9°C havi átlaggal, míg a legmelegebb 
év 2000 a századvég, 11,7°C évi átlaggal. Az emelkedés
1998-tól folytatódik az új évezredben is!

Időjárásunk szeszélyes volta a csapadék időbeni el
oszlásában mutatkozik meg igazán. A napi csapadék a 
reggel 7 órától másnap 7 óráig mért összeg. (Este 19-kor 
is észlelünk!) Az időjárás azonban nem ismeri a naptári 
határokat, így történhetett meg, hogy a 24 óra alatt le
hullott csapadék maximum 100,7 mm volt 1966 júl. 28 
estétől 29 estéig, tehát a jelentőíven két napra megosztva 
szerepel. Hasonló jelenséggel találkozhatunk, ha átlép
jük az átlagok hónapok szabta határait, és szakaszokban 
számolunk, mint pl. az aszályok esetében.

Az 50 év alatt 61 esetben volt 30 mm feletti a napi 
csapadékösszeg és ebből 11 volt 50 mm feletti „felhő- 
szakadás”. A félévszázad „leg”-jei:

mm D átum

80.6 1998 jú liu s 28

70.7 1966 jú liu s 29

66.8 1996 szeptem ber 6

60.9 1980 jú liu s 22

60.7 1985 augusztus 7

Legtöbb csapadék egy hónap alatt 1980 augusztusá
ban hullott: 229 mm. Összesen 48 hónapban haladta 
meg a csapadék a 100 mm-t, míg 27 hónapban 10 mm
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alatt maradt a havi összeg, sőt volt 6 olyan hónap is, 
amikor a szó szoros értelmében egy szem csapadék sem 
hullott. Meghökkentő eltéréseket találunk, ha az évi 
összegeket vizsgáljuk. A két szélső érték különbsége 
meghaladja a 100%-ot!

„Vizes évek” m m „Száraz évek” mm

1980 894 1962 409

1998 885 1986 413

1966 835 1956 418

1974 800 1971 420

1960 791 1963 429

Aszály kialakulásához vezethet a tartós nyári száraz
ság, ami legalább 30 napig tart és ezalatt, a csapadékátlag 
legfeljebb egyharmada (33%-a) hullik le. Ilyen hosszú, 
száraz időszakok voltak:

D átum Tartam
nap

C sapadékarány
%

1952 jú n iu s 21-szeptem ber 6 78 31

1962 jú n iu s 29-szeptem ber 17 81 28

1963 jú n iu s 24-augusztus 8 46 17

1994 jú n iu s 19-augusztus 24 67 16

2000 augusztus 1-augusztus 31 30 18

Kisvárdán 1901-től végeztek csapadékmérést. Az első 
századfél évi átlaga 597 mm, ami kereken 10 mm-el 
több mint a második századfélé. 3 évben volt 800 mm 
feletti csapadék, a maximum 1925-ben 888 mm. A 100 
mm-t meghaladó csapadékú hónapok száma 46. Az évi 
minimumok jóval alacsonyabbak, mint a második szá
zadfélben. A legszárazabb év 1946, 324 mm csapadék
kal és még további 2 évben maradt 400 mm alatt az évi 
összeg. Esőmentes hónap mindössze 1 volt, míg 10 mm 
alatti összeg 22 hónapban volt, 1901-1950 között.

A napsütéses órák száma évente 1950. Az uralkodó 
szélirány észak-dél.

Még néhány különlegesség az elmúlt 50 évből: 1954 
szigorú telén januárban a lehullott 20 cm havat 2m-nél 
magasabb hófalba hordta össze a viharos északi szél az 
országúton, a meteorológiai állomás közelében, míg a 
talaj 110 cm-re fagyott át februárra. De emlékezetes 
1962 márciusa is, amikor 5-én rendkívüli meleg, 17,4°C 
maximum volt majd rá két hétre József napkor lovas 
szánkóval vitték haza a vendégeket a telepről és a 
-16,2°C minimum az év legalacsonyabb hőmérséklete 
volt! A legkésőbbi erős talaj menti fagy 1957 május 30- 
án volt -1,7°C. Ugyancsak a szántóföldi kultúrákban 
okozott jelentős kárt az 1954 aug. 14-i 3X1 perces bab- 
szemnyi jégeső, még inkább 1967 júl. 16-án az a tízper
ces jégeső, amelynek legnagyobb szemei 3 cm nagyok 
voltak. De volt viszonylag késői 20 perces mogyorónyi 
jégeső 1965 szept. 11-én, ami az érő almásokat silányí- 
totta meg. Szerencsére a jégesők pásztásan jönnek -  
mint általában a cumulonimbusok csapadékai -  és rend
szerint csak határrészeket károsítanak.

Különlegesen csapadékos volt 1974 októbere, mert 
26 esős napon összesen 200 mm esett. Télen kivételes
nek számít az 1981 decemberében lehullott 118 mm 
csapadék is, de még ezen is túltesz a -  különben aszá
lyos nyarú -  1952 év, amikor a négy utolsó hónap mind
egyikében 100 mm feletti eső hullott.

Az ötvenes évek bővelkedtek a rendkívüli események
ben. Ekkor 1954 szept. 4-én este gyönyörködhettünk jó 
fél óráig az északi fény sejtelmes kék lobogásában is. 
Elszálltak mind, mint a hajdani nyári alkonyatok „stra- 
tocumulus vesperalis” felhői, de megmaradtak a lelkiis
meretesen feljegyzett észlelési adatok........

Kisvárda, 2004 Fagyosszentek hava.
Dr. Borús József

------------------------------------------------------------------------ :----------

O L V A ST O K ...

A D-nap időjárásának újra analizálása

A nevezetes normandiai partraszállás (1944. június 6.) 
60. évfordulójának megünneplésére az Európai Közép
távú Előrejelző Központ (ECMWF) újra analizálta az 
adott időszak időjárási helyzetét. Az újra analizálás 
(reanalízis) a modem adatasszimilációs technikák és 
modellek alkalmazását jelenti, melynek segítségével 
egy múltbeli nap vagy időszak időjárása rekonstruálha
tó. Feltéve, hogy elegendő adat áll rendelkezésre, az 
időjárási helyzet pontosabb leírása válik lehetővé, mint 
ahogy az a múltban történt. (Az ECMWF egyébként a 
közelmúltban fejezte be az 1957-2002 közötti időszak 
teljes reanalízisét, amely ERA-40 elnevezéssel került 
napvilágra.)

Az 1944. májusi és júniusi megfigyeléseket az USA 
Meteorológiai Szolgálata bocsátotta rendelkezésre. Ez a 
reanalízis valóságos kihívás volt, hiszen nagyon kevés 
adat állt rendelkezésre. A vizsgálat megerősítette az 
időjárási események olyan egymásutánját, ami az erede
tileg június 5-ére tervezett támadás elhalasztásához ve
zetett, valamint a 6-iki megvalósítást. Emellett előállí
tották a június 3. és 4. napi reanalízisekből készített 
előrejelzéseket is. Ezek sikeresen előre jelezték a 
rákövetkező két napra szóló időjárási helyzetet. Az 
egész vizsgálat megerősítette, milyen nehéz, de ugyan
akkor milyen pontos volt az eredeti prognózis.

Weather, 2004. júl.
Ambrózy Pál
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A RADARMETEOROLÓGIA  
M EGHONOSÍTÁSA MAGYARORSZÁGON

A szerző  önéletrajz jellegű visszaemlékezésben foglalja össze mindazt, 
ami a hazai radarmeteorológia terén történt 1960-1990 között (a szerk.)

Úgy kezdődött, hogy a hatvanas évek elején, gyakori 
kötetlen beszélgetéseink egyikén, Bodolai István meg
kérdezte, akarok-e radarmeteorológiával foglalkozni. 
Akkoriban szinoptikus meteorológus voltam Ferihegyen 
és szabadidőmben a repülésre olykor kritikus hatást gya
korló légköri turbulenciáról olvasgattam szívesen. Némi 
gondolkodási idő után a kérdésre igennel válaszoltam. 
Csábított az újdonság. Tőle kaptam kézhez L. Battan 
Radarmeteorology c. alap könyvét, és nekiláttam. (Azt 
hiszem, a magyar meteorológusok közül először Kallós 
Imréné [Sugi] olvasta ezt a könyvet. Talán le is fordítot
ta magának, mintha úgy beszélt volna róla, bár a fordí
tást magát sosem láttam. Végülis -  úgy emlékszem -  a 
benne foglaltakat nem fordította sem a saját, sem a mete
orológus közösség hasznára.) Sok mindent nem értettem 
a könyvben. Tájékozatlan voltam a rádiótechnikában, az 
elektronikában, a légköri optikában és a felhőfizikában. 
Mert mindezek szükségesek voltak a megértéséhez. A ra
dart, meteorológiai alkalmazását és a segítségével nyer
hető adatokat és azok értelmezését jó ideig csak nagy
vonalakban sikerült megértenem. Szerencsére, nem 
ragadtam le egy-egy kérdés maradéktalan tisztázásánál, 
ha nem értettem valamit, továbbmentem, így elég rövid 
idő alatt átfogó képet alkothattam arról, mire is vállal
koztam. Nem volt azonban kivel konzultálnom.

Időközben a téma az egyéni ambícióból táplálkozó 
irodalmi ismerkedés-ismertetés szintjéről hivatalos rang
ra emelkedett. így került sor arra, hogy Lépp Ildikó 
kolléganőmmel rövid tanulmányútra mentünk 1964-ben 
a Szovjetunióba, hogy a valóságban is megismerkedjünk 
az időjárási radarmegfigyelések eszközével és módsze
rével. Az időjárás tréfája miatt utazásunk csak részben 
érte el célját; csodálatos, felhőtlen ősz volt, a rádióloká
torok képernyőjén nem volt időjárási cél. Helyette gyö
nyörködhettünk a Nyevszkij és a Néva part palotáinak, 
tornyainak és kupoláinak szikrázó csillogásában.

A 60-as években és a 70-es évek elején Dési Frigyes 
igazgató a kedvező nemzetközi lehetőségeket kihasz
nálva tucatnyi fiatal meteorológust küldött ösztöndíjas 
tanulmányútra az ENSZ Fejlesztési Segélyalap kereté
ben, a meteorológia korszerű tudományágai és eredmé
nyei tanulmányozására. így történt, hogy 1967 elején 
félévre Kanadába, majd azt követően félévre a Szovjet
unióba utaztam ösztöndíjasként, minthogy mind a két 
országban figyelemreméltó eredmények születtek a ra
darmeteorológia terén, és tűrhetően beszéltem már ak
koriban angolul és oroszul.

Kanadában a montreáli McGill-egyetem fizikai tan
székén működött a Stormy Weather Group, S.Marshall 
vezetésével. A csoport együttműködött a W.Hitschfeld 
vezette meteorológiai tanszékkel és a MacDonald 
College-zsal, R.Douglas-szál és munkatársaival. Kitűnő 
hírük volt a szakmában, fontos elméleti kérdéseket tisz
táztak és elsőként fejlesztettek ki és üzemeltettek auto
matizált időjárási radart, az ú.n. ötdimenziós M cG ill 
radart. Ebben a gyümölcsöző közegben folytattam ta
nulmányaimat, és segítségükkel lassan-lassan megfelelő 
tartalommal tölthettem ki a korábbi fehér foltokat. 
Rendszeresen résztvettem a szemináriumokon; az egyi
ket csak az én kedvemért szervezték. Hogy tudtak a szá
mukra unalomig ismert fogalmakról mindig valami újat 
mondani, zsonglőrként újabb-és-újabb aspektusból látni 
és láttatni a dolgokat, és nem átallották ebben világ
nagyságok is résztvenni! Magam is tartottam előadást -  
nem kis rémületemre alig egyhónapos ott tartózkodá
som után tűzték napirendre -  az addig jobbára irodalmi 
szinten orosz nyelven szerzett ismereteimről. Végül 
Marshall professzor javaslatára bekapcsolódtam a 
Stormy Weather Group egyik postdoctorandusának 
munkájába, s részletes kiegészítő számításokat végez
tem ahhoz (PCarlson: Radar-derived Snow Distri
butions). Csak utólag jöttem rá, hogy ez volt a vizsga
munkám.

A Szovjetunióban -  időmet egyenlően megosztva -  
két helyszínen dolgoztam. Moszkvában, technikai és 
operatív ismereteimet a vnukovói repülőtéren gyarapí- 
tottam; az időjárási radarmegfigyeléseket (végrehajtásu
kat, radarüzemeltetést) és az adatoknak a repülés mete
orológiai kiszolgálásában történő hasznosíthatóságát 
tanulmányoztam és sajátítottam el. Az időszak második 
felében Leningrádban, a Geofizikai Főobszervatórium 
radar laboratóriumában a Szovjetunióban alkalmazott 
megfigyelési eljárás fejlesztési koncepciójával és rész
leteivel ismerkedtem, ahol további alkalmam nyílott a 
tisztázatlan kérdések megvitatására. A laboratórium 
munkáját E.Szalman irányította abban az időben. Nem 
kis bosszúságomra, a szerzett ismeretekből formális 
vizsgát is kellett tennem, melynek eredményeképpen -  
valószínűleg egyetlen magyarként -  radarmeteorológus 
diplomát szereztem.

Az ösztöndíjas tanulmányút tapasztalataitól lelkesül
ten tartottam meg beszámolómat az OMI Tanácsülésén. 
Ekkor éreztem először, milyen nehéz lesz szót érteni a 
hazai közegben, a közös szakmai nyelv híján. Szeren-
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cséré, az OMI vezetői úgy döntöttek, hogy vásárolnak 
egy kispotenciálú háromcentiméteres időjárási radart 
(NDK gyártmányú, BWR-X12 típusú). A berendezést a 
Budapest-Ferihegy nemzetközi repülőtéren helyezték

FOTOMONTÁZS FERIHEGYEN 
A BWR-XI2 típusú, NDK gyártmányú időjárási 

radar antennája Budapest-Ferihegyen (1969-79); 
háttében az aktuális radarképpel

üzembe 1969-ben. Műszaki kiszolgálását a MALÉV 
radarműszerészei végezték, s a megfigyelésekhez fő
osztályunkon kis „radaros” csoport alakult. Ebbe a cso
portba vettem fel a 70-es évek elején, az akkor még csak 
remélt, távoli célok érdekében, Völker József rádióloká
tor üzemmérnököt, az első műszaki szakembert.

Kezdettől fogva a radarmegfigyelések rendszeressé
gére és az adatok sokirányú (többcélú) felhasználásának 
bevezetésére törekedtem. Ennek érdekében megfigyelé
si utasítást készítettünk és az adattovábbításhoz kódolá
si eljárást dolgoztunk ki. Sok energiát fordítottam az új 
technika és információ megismertetésére; referátumok, 
népszerűsítő előadások, kis cikkek formájában.

Mielőtt egyetlen időjárási radarállomással is rendel
keztünk volna, már akkor hálózat kiépítése lebegett a 
szemem előtt. Ennek az álomnak a megvalósítására a 
lehetőség a 70-es évek közepén merült fel, amikor a Me
teorológiai Világszervezet Alaprendszerek Bizottságá
nak munkája nyomán, a rendszerelmélet alapján megfo
galmazódott és útjára indult a világméretű megfigyelő,

távközlő és adatfeldolgozó alaprendszer létesítése és 
működtetése. Ebben a lelkesítő időszakban készítette el 
egy szűkkörű szakember-csoport -  amelynek nem kis 
büszkeségemre tagja lehettem -  az időközben Országos 
Meteorológiai Szolgálattá előlépett Intézet rövid és kö
zéptávú, tizenötéves fejlesztési tervét, Czelnai Rudolf 
vezetésével. A terv a Szolgálat ugrásszerű fejlesztését 
célozta, a hazai és nemzetközi szükségletek és követel
mények kielégítésére irányult, korszerű és jövőbe mutató 
technikai színvonalon, remélve, hogy a megvalósításához 
szükséges anyagi források megszerezhetők. Kétségtelen, 
hogy lehetőségeinkhez képest a tervek túlzók voltak, 
nem voltak kellően reálisak, de az nem vitatható, hogy 
helyesen és hosszú távra kijelölték a hazai meteorológiai 
tevékenység és eszközbázis fejlesztésének irányait. 
Megváltoztatták a meteorológus társadalom szemléletét 
és mindennapi cselekvését. Meggyőződésem, hogy je
lentős mértékben megkönnyítették a Szolgálatnak a 
Harmadik Magyar Köztársaság megalakulásával szük
ségszerű drasztikus átalakítását.

Részleteiben is megfogalmaztuk egy három alapállo
másból álló többcélú időjárási radarhálózat (időjáráselő
rejelzés, viharjelzés és riasztás, repülés meteorológiai 
biztosítása, vízgazdálkodás) létesítését. Nyilvánvaló 
volt, hogy a radarmegfigyeléseket automatizálni kell ah
hoz, hogy a felhasználók a lehetséges legnagyobb hasz
not húzhassák a hálózat adataiból. A terv az időjárási 
radarhálózat segéd vagy kiegészítő állomása(i)ként a 
jégesőelhárítás időjárási radarállomása(i)t is -  később 
kiderült, hogy elhibázottan -  számításba vette. Egysé
ges rendszerben történő működtetésük ez utóbbi alkal
mazási terület sajátosságai miatt, a nyilvánvaló szakmai 
előnyök ellenére sem valósulhatott meg.

A hazai törekvések összhangban voltak a szocialista 
országok időjárási radarhálózat létesítésére irányuló tö
rekvésével. Ezzel egyidejűleg Nyugat-Európában is 
megfogalmazódott egy időjárási radarhálózat kiépítése. 
Anélkül, hogy bárki is konkrétan utalt volna a két rend
szer összekapcsolására, a kölcsönös adatcserére irányu
ló törekvés magától értetődővé vált a későbbiek során.

A Szolgálat nem volt abban a helyzetben, hogy egy
maga megvalósíthassa az időjárási radarhálózatot. Ezért 
megkereste az ügyben érdekelt valószínű partnereket — 
a polgári repülést és a vízgazdálkodást -  és megvalósí
tására együttműködési megállapodást kötött az Orszá
gos Vízügyi Hivatallal (OVH) és a Légiforgalmi és 
Repülőtéri Igazgatósággal (LRI). A megállapodásban az 
automatizálás egy későbbi fázisként szerepelt, időpont
ját és költségeit, valamint a kötelezettségek megoszlását 
a megállapodás csak jelzésszerűen fogalmazta meg, 
minthogy a költségek és fedezetük akkor nem voltak 
meghatározhatók.

Az OMSZ-ban 1976/77-ben Radar Bizottság alakult, 
hogy felmérje a felhasználói igényeket, elkészítse a há
lózat műszaki terveit, meghatározza költségeit és sze
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mélyi feltételeit, gondoskodjék a szakember-bázis 
megteremtéséről és irányítsa a bemházást, együttmű
ködve a partnerekkel. A koordinációs bizottság mellett 
a konkrét munkát egy 3 főből álló Radarmeteorológiai 
Csoport végezte (Dombai Ferenc, Völker József, a har
madik személy többször változott: Zsótér Ferenc és 
Földes József), a Megfigyelési Főosztály vezetőjéhez 
rendelten, mely tisztet akkor én töltöttem be.

A radarállomások helyének kiválasztása színes fel
adat volt, még Cz. Rudinak az Őrségben és a Nyírség
ben tett magánutazásai is szerepet játszottak benne. Vé- 
gülis a Szentgotthárd melletti Farkasfát, Ferihegyen a 
repülőtérnek a gödöllői dombok felé eső oldalát és 
Nyíregyháza közelében Napkor község határában a Go
lyóbis-hegyet választottuk. Az MRL-5 típusú időjárási 
radart, a szovjet rádiólokátor-ipar akkoriban legkorsze
rűbb, két hullámhosszon működő időjárási radarját (3 és 
10 cm) ajánlottuk beszerzésre, melyet a Kaukázus elő
terében tett kalandos utazásunk során ismertünk meg 
működés közben.

Az első, mobil MRL-5 radarállomást 1980-ban az 
LRI állította fel a Ferihegyi repülőtéren, s a BWR-X12 
radart üzemen kívül helyezték, majd leszerelték. Mű
ködtetéséhez az OMSZ biztosította a személyzetet, az 
egység megszervezésére és vezetésére Zsótér Ferenc 
kapott megbízást. Az OMSZ bonyolításában -  OVH 
fedezetből -  1978-ban kezdődött meg a Szentgotthárd 
melletti Farkasfán a második, stacioner változatú idő
járási radarállomás építése azzal, hogy egyúttal a szi-

A Szentgotthárd/Farkasfa-i meteorológiai 
radarállomás épülete

noptikus meteorológiai állomásnak is helyet adjon. Ez a 
természetes és ésszerű elgondolás emberi tényezők mi
att évekig nehezítette a létesítményen belüli munkaszer
vezést. Hiába, két dudás egy csárdában... nem szeren
csés elképzelés. A rádiólokátor technológiai szerelése és 
a szinoptikus meteorológiai állomás áttelepülése 1981- 
ben megtörtént, a radarmeteorológiai obszervatórium 
vezetőjévé Völker Józsefet nevezték ki. 1983-ban 
OMSZ beruházásban és finanszírozásból felépült a

Nyiregyháza/Napkor-i időjárási radarállomás is és meg
történt a technológiai szerelés. Szakmai szempontból a 
munkálatokat Dombai Ferenc -  a Radarmeteorológiai 
Csoport munkatársa -  irányította, s a vezetést később 
Tóth Ferencnek adta át.

Tárcaközi összefogással gyakorlatilag hat év alatt 
(1978-1983) létrejött az OMSZ többcélú időjárási ra
darhálózata és az OMSZ Radar Bizottsága zárójelentés
be foglalhatta a projekt befejezését.

A hálózat építésével párhuzamosan kidolgoztuk a ve
szélyes időjárási jelenségek felismerésére szolgáló megfi
gyelési algoritmust, valamint egy olyan radaros csapadék
mérési eljárást, amellyel a hagyományos csapadékmérő 
hálózat adataiból számított területi csapadékösszegeket 
reméltük kiváltani. (Később rá kellett jönnünk és bele kel
lett nyugodnunk, hogy manuális radarmérésekkel ez nem 
lehetséges.) Az adatoknak a felhasználókhoz történő to
vábbítására -  az igények és a lehetőségek különbözősége 
miatt -  többféle eljárást alkalmaztunk: Ferihegyen, a le
szállópálya közelében üzemeltetett időjárási radar adata
it zártkörű ITV-láncon keresztül juttattuk a légiforgalmi 
irányítókhoz és a repülésmeteorológusokhoz, másutt -  és 
itt is -  a kódolt táviratot gyorsan értékelhető telex-térké
pes formában állítottuk össze és továbbítottuk az egyéb 
felhasználókhoz. Ez az utóbbi közlési mód volt az, amely 
1986-ra a hálózat adatainak mikro számítógépes egyesí
téséhez és a szinoptikus adatokkal történő együttes érté
kelés gyakorlatához vezetett. A balatoni viharjelző szol
gálat kérésére időszakosan, a viharjelzési idényben, ú.n. 
RADAR SPÉCI adatközlést is alkalmaztunk az URH há
lózaton keresztül.

Érdeklődésre tarthat számot, hogy amikor az OMSZ 
1982-ben csatlakozott a Meteorológiai Világszervezet 
világméretű légkörkutatási programjához, az Alpok 
térségének kutatási alprogramja intenzív megfigyelési 
periódusában már időjárási radarmegfigyeléseket is vé
geztünk Szentgotthárdon és Ferihegyen. Szentgotthár- 
don radarmeteorológiai történeti érdekességnek számító 
fotografikus úton, sablonok alkalmazásával PPI képe
ket* állítottunk elő 3000 és 5000 m-re (CAPPI).

Még további három évre volt szükség ahhoz, hogy az 
időjárási radarhálózat rendszeresen és megbízhatóan 
működjék, az eredetileg megfogalmazott céloknak 
megfelelően. Ez azonban -  bizonyos értelemben -  késő 
volt. Elkövettük azt a hibát, hogy az egyes állomásokon, 
az üzembeállítást követően szinte azonnal megkezdtük 
az adatok továbbítását az elérhető felhasználók felé, az 
éppen meglévő adottságok szerint. Az akkor még szo
katlan radarinformációk iránti idegenkedés, az értetlen
ség és a természetszerűleg gyakorta felmerülő adatto
vábbítási zavarok miatt a siker elmaradt. Ráadásul 
időközben a meteorológiai gyakorlatban polgárjogot 
nyert és elterjedt a műholdak szuggesztív analóg képei
nek alkalmazása, melyekhez képest a kódolt radarképek 
csalódást okoztak.
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Kedvezően befolyásolta az időjárási radaradatok al
kalmazásának elterjedését és az operatív gyakorlatban 
történő meghonosítását, hogy 1984-ben a Központi Elő
rejelző Intézetbe (KEI) történt kinevezésemmel együtt 
szervezetileg a radarhálózat is az intézethez került, az 
intenzív megfigyelő rendszer részeként. A távközlés és 
a hozzá kapcsolódó számítógépes feldolgozás meg
könnyítette, hogy az újtípusú információ is a mindenna
pi szinoptikus gyakorlat részévé váljék. Elsősorban két 
munkahely ambicionálta a radaradatok felhasználását: a 
Böjti Béla vezette siófoki Viharjelző Obszervatórium és 
Takács Ágnes Csapadékszinoptikai Osztálya. Érdekelt
ségük és érdeklődésük alapvetően kijelölte az alkalma
zási törekvések irányát -  a veszély jelzést. Ennek 
megfelelően az Intézet kutatási feladatai között év-mint- 
év szereplő Műholdak és időjárási radarinformációk fel- 
használása az előrejelzés fejlesztésére c. téma tartalmát 
a veszély jelzésre és az ultrarövidtávú csapadékelőre
jelzés fejlesztésére irányuló vizsgálatok töltötték ki. 
Időközben nemzetközi téren fokozatosan megtörtént a 
meteorológiai alaprendszerek integrálása és kimunkálás
ra került az információ komplex feldolgozása, amire ad
digra már az említett részlegek technikailag is alkalma
sakká váltak és reális céllá vált a korszerű, színvonalas 
operatív gyakorlat hazánkban is. Ezt jónéhány tudomá
nyos dolgozat alapozta meg; egyrészük publikálásra ke
rült, másrészük a KEI házi könyvtárába került tudomá
nyos beszámolók formájában.

Említettem, hogy már az időjárási radarhálózat terve
zési szakaszában nyilvánvaló volt az automatizálás fon
tossága. A meteorológiai célokról visszaverődő elektro
mágneses impulzusok hordozta információ a manuálisan 
végzett mérések-megfigyelések során, a durva átlagolá
sok és a mérés időigényessége miatt óriási mértékben 
torzul és elöregszik; a valós-idejű, részletes mérések 
csak a jelek számítógépes feldolgozásával végezhetők 
és legalább középsebességű adatátvitelre van szükség, 
hogy eljuttathassuk az elsőfokú felhasználókhoz. Ehhez 
kezdetben teljesen hiányoztak a feltételek. Annyit tehet
tünk, hogy saját fejlesztésű, vagy a jégesőelhárításban 
kifejlesztett izoechó berendezéssel megpróbáltuk objek- 
tivizálni és gyorsítani a manuális megfigyeléseket és 
készíttettünk egy rendszertervet a Számítástechnikai 
Koordinációs Intézettel a radarhálózat teljes automati
zálására. Bár ez, a leírt módon, sohasem valósult meg, 
hozzásegített azonban ahhoz, hogy az automatizálást fo
lyamatosan napirenden tartsuk és ne mondjunk le róla. 
Az első kísérletet 1984-1986-ban tettük egy display- 
processzor készítésére. Elképzeléseink megvalósításá
val az RT LABOR GMK-t bíztuk meg (a software-t 
Pintér Ferenc készítette), a költségek fedezéséhez kipó
toltuk az időjárási radarhálózat beruházási maradvá
nyát. A készített berendezés megbízhatóan sohasem 
működött. A következő kísérletet 1989-1990-ben tettük, 
szintén Nyiregyháza/Napkoron. Ezt a Felső-Tisza vidé

ki Vízügyi Igazgatóság finanszírozta, melyhez kisebb 
összeggel Intézetünk is hozzájárult, apportként víve 
azonban a Dotnbai Ferenc által részletesen kidolgozott 
mérési algoritmust. Ez a kísérlet sikerrel járt, olyannyi
ra, hogy -  tudomásom szerint -  a Cseh Köztársaság és 
Argentína is ilyen berendezés(eke)t vásárolt. Ennek a 
sikernek köszönhető, hogy a 90-es évek elejére a hazai 
radarmegfigyelések automatizáltak és résztvehetünk a 
nemzetközi adatcserében.

A radarmeteorológia meghonosítása sok szálon futó 
történet. Fontos, hogy viszonylag korán megjelent az 
egyetemi oktatásban is, igaz, hosszú ideig csak felve
hető tárgy formájában. Amikor pedig a 80-as évek ele
jére felkerült a kötelező tárgyak közé, a meteorológiai 
megfigyelések keretében Rádiólokációs elven végzett 
meteorológiai megfigyelések címmel, a számíze szerinti 
tárgyalási mód tiszavirág-életűnek bizonyult, az okta
tást sértődöttségből odahagytam. Hagyományos megkö
zelítésben azonban továbbra is oktatási anyag maradt.

Bizonyos értelemben a jégesőelhárítás is a radarmete
orológia hazai fejezetéhez kapcsolódik. A rendszeres 
időjárási radarmegfigyelésekkel és széleskörű alkalma
zásuk elteijedésével majdnem párhuzamosan, kezdetben 
Baranya-megyében, majd Bács-megyében is, rakétás 
jégesőelhárítás folyt. A jégesőelhárítás lényeges része 
az időjárási radarmegfigyelés, a konvektiv cellák felhő- 
fizikai folyamatainak rádiólokátoros követése a védett 
területen és környékén, a beavatkozás helyének és 
időpontjának meghatározása, majd a beavatkozás ered
ményességének megállapítása. Létrejött a speciális al
kalmazóknak egy köre, amelynek egyrészt radarmete
orológiai ismeretekre, célirányos megfigyelési eljárásra 
kellett szert tennie, másrészt üzemeltetniök kellett a 
rádiólokátorokat. Az ott történtek -  függetlenül a véde
kezés eredményességétől -  sok vonatkozásban gazda
gították és színesítették a radarmeteorológia hazai mű
velését. Az évtized-fordulóra azonban a rakétás 
jégesőelhárító rendszerek megszűntek működni, a sze
mélyzetet el kellett bocsátani; a tudományos publiká
ciók őrzik emlékét.

Mindig is azon voltam, hogy a lehetőségeket maximá
lisan kihasználva merítsünk a nemzetközi tapasztalatok
ból és eredményeinket -  mégha szerények is -  felmutat
hassuk. így jöhettek létre tanulmányutak és vettünk 
részt előadásokkal szimpóziumokon, szakértői érte
kezleteken, építettük nemzetközi kapcsolatainkat. Meg 
kellett tanulnom, hogyan teremtsem elő munkatársaim 
utazásaihoz a szükséges anyagiakat, hogyan szerezzek 
támogatókat. A szocialista országok radarszakértőinek 
értekezlete két ízben is ülésezett hazánkban (1977, 
1984), radaradatokra alapozott vizsgálatainkról a nyolc
vanas évek második felében már több nyugati nemzet
közi értekezleten is beszámolhattunk, nemcsak a kisebb 
jelentőségű Kárpát-meteorológiai konferenciákon, vagy 
a szlovák-magyar meteorológiai társaságok közös ván
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dorgyűlésein, avagy osztrák -  magyar találkozókon. A 
nyolcvanas évek végére elérkezett az idő -  politikailag 
is hogy régi törekvésem megvalósíthassuk és bekap
csolódjunk az Európai Gazdasági Közösség európai idő
járási radarhálózat kifejlesztésére és üzembeállítására 
irányuló projectjébe. A szaporodó kétoldalú nemzetkö
zi együttműködések mindegyikében fontos szerepet kap 
a radar-információ csere, ill. az azokra alapozott közös 
vizsgálatok. Megpróbáltuk a radarhálózat hazai automa
tizálását bejuttatni a PHARE programba, ha másként

nem, hát egy, a távközlés fejlesztéséhez kapcsolt cso
magtervben. Végülis a radarmegfigyelések automatizá
lása nem ezen az úton valósult meg. Törekvéseink újbóli 
és egyre világosabb megfogalmazása azonban nem volt 
hiábavaló, közelebb vitt a megvalósításhoz, amint a 
szükséges anyagiak, ha más forrásból is, de rendelke
zésre állottak. A történet azonban innét nélkülem foly
tatódik.

Kapovits Albert

A  2 0 0 4 .  ÉVI TERMIK ELŐREJELZÉSEK  
METEOROLÓGIAI ELEMEINEK VERIFIKÁLÁSA

2004-ben az elmúlt évekhez hasonlóan szintén elkészí
tettük a termik előrejelzések értékelését. Az előrejelzé
sek az ország öt nagyobb tájegységére vonatkoznak, 
ezért az ezeken a területeken elhelyezkedő észlelővel 
ellátott SYNOP állomások adatait (átlagokat, szélsőér
tékeket) használtuk fel a verifikáció során. A csapadék 
előrejelzések kiértékelésénél a radar állomások adatait, 
illetve a SAFIR villám lokalizációs rendszer méréseit is 
felhasználtuk (Lásd Fövényi, Légkör 2004/1. szám). 
Sajnos az észlelővel ellátott állomások száma idén to
vább csökkent, hiszen szeptemberben már Veszprém 
sem észlelt folyamatosan. Ezek a hiányok elsősorban a 
Cb felhőzet, a Cu felhőzet és a látástávolság verifiká- 
cióját nehezítették meg. A szlovák SAFIR rendszer ál
lomásainak bekapcsolódásával viszont a zivatar észlelé
sek megbízhatósága, elsősorban az északi területeken, 
sokat javult.

2004. április 1-je és szeptember 30-a között összesen 
183 előrejelzést készítettünk.

A Cb felhőzet és a csapadék verifikálását mind a 183 
napra és minden körzetre elvégeztük, a látástávolság és 
a maximum hőmérséklet verifikálását szintén minden 
körzetre, de csak azokra a napokra, amikor legalább egy 
körzetben előrejeleztünk termiket, összesen 141 eset
ben, míg a Cu mennyiséget csak akkor verifikáltuk, ha 
az adott területre termiket jeleztünk előre. Ezen napok 
száma Északnyugat-Magyarországon 133, Budapest kör
nyékén 135, Északkelet-Magyarországon 138, a Dél- 
Dunántúlon 130, míg a Dél-Alföldön 133 volt.

Csapadék előrejelzéseinkről elmondható, hogy az 
esetek 84,7-87,4%-ában (tavaly 83,6-89,1%-ában) volt 
jó, [ 12,6-15,3%-ában (tavaly 10,9-16,4%-ában) volt 
rossz] a csapadék egzisztencia előrejelzése, de ebből 
csak 3,3-9,8% (tavaly 3,7-9,3%) volt az olyan eset, ami
kor nem jeleztünk előre csapadékot és mégis lett. Ez 
utóbbi eseteknek 59-83 %-ában viszont az ország más 
részére előrejeleztünk csapadékot. A csapadék előre
jelzéseink beválása a tavalyihoz hasonló volt. A korábbi 
évekénél sokkal határozottabbak voltak a csapadék

előrejelzések, hiszen lényegesen kevesebb esetben 
mondtuk azt, hogy csak kis valószínűséggel lehet az 
adott területen valamilyen fajta csapadék.

Zivatar előrejelzéseink a tavalyinál kissé rosszabbak 
lettek, az esetek 80,3-84,2%-ában (tavaly 80,9-88,5%) 
pontosnak bizonyultak. Egyetlen esetben sem fordult 
elő, hogy a vitorlázó repülésre veszélyes, nagytérségű 
zivatart nem jeleztünk előre, bár a június 9-i instabili
tási vonal tornádói, és 30-39 m/s erősségű széllökései 
helyett, csak zivatarokat és viharos szelet jeleztünk 
előre. A zivatarok elég nagy részéről az észlelőállomá
sok hiánya miatt csak a radar, illetve a SAFIR villám 
lokalizáló rendszer adatai alapján szereztünk tudomást. 
Azoknak az eseteknek a száma, amikor nem jeleztünk 
előre zivatart, és mégis lett, a tavalyihoz hasonló volt, 
viszont a tavalyinál lényegesen többször biztosítottuk 
túl a zivatarokat. Ez azért történt így, mert az idén lé
nyegesen nedvesebb volt az időjárás a tavalyinál, és 
amikor zivatarokat adtunk, sokszor csak eső vagy zá
poreső hullott.

A zivatarfelhő előrejelzések 73,8-82,5%-ban (tavaly 
72,7-85,3%-ban) pontosnak bizonyultak, míg 6,6- 
15,3%-ban (tavaly 7,1-14,8%-ban) fordult elő az, hogy 
nem jeleztünk előre zivatarfelhőt, viszont állomás, radar 
vagy a villám lokalizációs rendszer észlelte azt. Ezen 
esetek 47-77%-ában a szomszédos tájegységekre előre
jeleztünk zivatarfelhőt, tehát a nagyobb távolságot re
pülő pilóták felkészülhettek rá. A hibás zivatar és Cb 
előrejelzések egy része (49-84%-a) olyan esetekben for
dult elő, amikor vitorlázó repülésre alkalmatlan időt, 
esőt, záport jeleztünk előre. Zivatarfelhő előrejelzéseink 
a tavalyihoz és a tavalyelőttihez hasonlóak voltak, bár 
Budapest térségében 1996 óta a legjobb eredményt ér
tük el.

A maximumhőmérséklet előrejelzések 86,5-92,9%- 
ában (tavaly 84,0-90,6%-ában) 2 foknál kisebb volt az 
eltérés az előrejelzett és a ténylegesen észlelt között. A 
legjobb előrejelzések a Dél-Alföldre vonatkoztak, míg a 
legrosszabbak Északnyugat-Magyarország térségére ké-
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Az előrejelzések átlagos és RMS hibái (április 1. -  szeptember 30.) 
A szürkére színezett rosszabb, mint tavaly

ÉNy-Mo. Budapest ÉK-Mo. DNy-Mo. DK-Mo.

2003 2004 2003 2004 2003 2004 2003 2004 2003 2004

Cb felhőzet (%) 85,2 75,4 76,5 82,5 81,4 78,7 72,7 73,8 77,0 80,9
Csapadék egzisztencia (%) 89,1 85,2 83,6 84,7 87,4 87,4 84,7 85,8 88,0 84,7

Zivatar (pontos) (%) 86,9 80.9 88,5 83,1 84,7 80,3 80,9 81,4 85,8 84,2
Zivatar (túlbiztosítás) (%) 9,8 14,8 6,0 9,8 8,7 14,8 13,1 15,3 8,2 12,0

Cu minimum ME 0,5 0,2 0,03 -0,02 0,4 0,3 0,3 0,1 0,2 0,2
(okta) RMSE 1,3 1,4 1,3 1,3 1,4 1,4 1,3 1,4 1,5 15

Cu maximum ME -0,2 -0,2 -0,5 -0,9 -0,1 -0,01 -0,01 -0,5 -0,2 -0,4
(okta) RMSE 1,7 1,8 1,7 1,8 1,9 1,8 1,8 1,9 1,7 1,9

Cu átlag ME 0,3 0,1 -0,2 -0,4 0,2 0,1 0,2 -0,1 0,02 -0,01
(okta) RMSE 1,3 1,3 1,2 1,4 1,4 1,4 1,5 1,4 1,4 1,4

Maximumhőmérséklet ME -0,3 0,1 -0,9 -0,7 -0,9 -0,4 -0,4 -0,2 -0,5 -0,3
(°C) RMSE 1,3 1,4 1,3 1,3 1,5 1,3 1,4 1,3 1,3 1,2

Látás ME -1,2 -2,4 2,1 0,3 -0,9 -2,5 -0,3 -2,4 1,3 -0,9
(km) RMSE 6,3 6,9 5,7 5,6 6,4 6,7 6,4 7,3 4,8 5,4

szültek. Az előrejelzések 
átlagos hibája 0,1 és -0 ,7  
fok (tavaly -0,3 és -0 ,9  
fok) között változott, míg 
az átlagos négyzetes hiba
1.2 és 1,4 fok (tavaly 1,3 
és 1,5 fok) volt. Ezek az 
előrejelzéseink a tavalyi
nál lényegesen jobbak let
tek, Északkelet-, Délnyu
gat- és Délkelet-Magyar- 
ország esetében az elmúlt 
kilenc év legpontosabb 
maximumhőmérséklet elő
rejelzéséről beszélhetünk.

A látástávolság előre
jelzések 93,7-97,8%-a (ta
valy 94,7-99,3%-a) tért el az előrejelzettől 1 kategóriá
val, vagy esett az adott kategóriába. Az előrejelzések át
lagos hibája -2,5 és +0,3 km (tavaly -1 ,2  és +2,1 km) 
között változott, míg az átlagos négyzetes hibája 5,6 és
7.3 km (tavaly 4,8 és 6,4 km). Idén ezek az előrejelzé
seink Budapest környékének kivételével a tavalyinál 
minden körzetben rosszabbak voltak. A nagyobb hibák 
főként annak köszönhetőek, hogy idén nagyon gyakori 
volt a hidegfront átvonulás, és a frontok mögött rendkí
vül jó látásokat (50-75 km) észleltek, amelyeket mi 
alulbecsültünk.

A maximumhőmérséklet idejére előrejelzett minimális 
Cu mennyiségek 69,6-79,1 %-ának (tavaly 69,7-78,4%- 
ának) volt az eltérése 1 okta, vagy annál kevesebb, míg a 
maximális Cu mennyisé
geknek 58,4-64,1%-a (ta
valy 58,1-66,3%-a) esett 
ebbe az intervallumba. Az 
átlagos négyzetes hiba 
nagysága a Cu mennyiség 
minimumának előrejelzésé
nél 1,3-1,5 (tavaly 1,3-1,5) 
okta, míg a maximumnál 
1,8-1,9 (tavaly 1,7-1,9) 
okta volt. A Cu mennyiség 
átlagának, maximumának 
és minimumának az elő
rejelzése is a tavalyinál kissé rosszabb volt, viszont a 
korábbi évekhez képest a körzetek közötti szórás tovább 
csökkent.

Összességében a 2004-es vitorlázó repülő idényről 
elmondható, hogy az előző évinél rosszabb volt. Ápri
listól júliusig gyakran esett az eső, záporeső, zivatar, és 
a szeptember második fele is borult, csapadékos volt. 
Júniusban 3-án és 9-én Budapesten, valamint 9-én Mis
kolcon is tornádót észleltek. Június 9-ére előrejeleztünk 
zivatart és viharos szelet, a kialakuló instabilitási vona
lat és 30-39 m/s erősségű széllökéseket azonban sem

mi, sem a modellek nem látták előre. A derültebb napo
kon pedig többször is erős szél, alacsony szintű hideg 
levegő beáramlás gyengítette a termikeket.

Idén az OMSZ honlapján nem volt megtalálható az 
ingyenes termik előrejelzés, és csak fizetős ügyfelek 
kaphatták meg, így viszont csak minimális volt az 
érdeklődés iránta. Ezen okok miatt gyakorlatilag csak 
néhány siklóemyőstől kaptunk visszajelzést, akik pré
mium telefonon érdeklődtek. Mivel gyakran hívtak 
minket, valószínűleg használhatóak voltak az előrejel
zéseink.

2004-től kezdve az ALERMO (Alap előrejelző és 
Repülés-meteorológiai Osztály) prognózisainak verifi
kálását az OMSZ egy másik osztálya vette át, az egye

düli kivétel a termik előrejelzés volt. Ezt csak 2005-től 
verifikálják mások.

A tavalyihoz hasonlóan idén is elkészítettük a veri- 
fikáció kezdete óta eltelt évek összehasonlítását (csa
padék és zivatar esetén 1999-től, a többi elem esetén 
1996-tól). Az idei előrejelzéseink, a zivatar előrejel
zéseinket leszámítva, az elmúlt 6-9 év első felébe 
tartoztak, vagyis összességében az átlagosnál jobbak 
lettek az előrejelzéseink.

Fövényi Attila

Az elmúlt 6-9 év viszonylatában hányadik helyen végzett az idei előrejelzésünk 
A szürkére színezett a felénél hátrébb volt (3.-5. helynél hátrébb)

Évek szám a ÉNy-M o. B udapest ÉK-M o. D N y-M o. DK-M o.

C sapadék  egzisztencia 6 4 2 3 3 3
Z iv a ta r  (pontos) 6 5 4 5 3 2

Z iv a ta r (volt, és nem  jeleztük) 6 4 6 3 2 2
C b felhőzet 9 4 1 4 6 3

C u m inim um 9 3 4 5 4 5
C u m axim um 9 2 3 3 3 3

C u átlag 9 3 3 3 1 4
M axim um hőm érséklet 9 4 5 1 1 1

L átás 9 5 2 3 5 4
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Róbert F itzRoy
A Z  EVOLÚCIÓ KAPITÁNYA ÉS AZ IDŐJÁRÁSI ELŐREJELZÉS ÚTTÖRŐJE

A Brit Kereskedelmi Minisztérium viharmegfigyelő és -előrejelző szolgálata, a UK Met Office elődje éppen 150 évvel 
ezelőtt alakult meg. Igaz, hogy tevékenysége meglehetősen vitatott volt, mégis érdemes felidézni a szolgálat alapítójának, 
az időjárási előrejelzések úttörőjének munkásságát. Róbert FitzRoy tevékenységéről tavaly két könyv is jelent meg Angliá
ban, ami azt jelzi, hogy a meteorológiai előrejelzések születésének körülményei ismét az érdeklődés középpontjába kerültek.

Életrajzi adatok

II. Károly angol király déd-déd- 
unokájaként főnemesi családban 
született 1805. július 5-én a kelet
angliai Ampton Hill kastélyában. A 
Portsmouth-i Haditengerészeti Is
kola elvégzése után 14 évesen lépett 
a Királyi Haditengerészet szolgála
tába. Több éves hadapródi munka 
után 1824. szeptember 7-én kapta 
meg tengerészhadnagyi kinevezé
sét. Vizsgáit matematikából, klasz- 
szikus tudományokból, történelem
ből, geográfiából, navigációból és 
vitorlázástanból, valamint angol és 
francia nyelvből egytől egyig kivá
ló minősítéssel teljesítette. Ebben 
első volt az iskola történetében. 
Vizsgaútját a Thetis fedélzetén töl
tötte, majd 1828-ban a Ganges 
zászlóstisztjeként Dél-Amerika fe
lé hajózott Sir Róbert Otway ellen
tengernagy kapitánysága alatt. Ha
zatérése után a Magellán-szoros és 
Patagónia térségébe induló Beagle 
elsőtisztje lett. A kapitány öngyil
kossága után egyedül kormányozta 
haza a hajót a Tűzföldről. Magán- 
vagyonát is felajánlotta, hogy a 
Beagle újra útra kelhessen a térség
be, de végül az Admiralitás támo
gatását is sikerült megnyernie. Az 
általa kiválasztott természettudós
sal, Charles Darwinnal 4 évet, 9 hó
napot és 2 napot töltött Dél-Ameri
ka partjai közelében. Az utazásról 
megjelent háromkötetes kiadvány 
első két kötetének szerzőjeként 
részletesen beszámolt a felfedezőút 
tapasztalatairól. Ezért 1837-ben 
megkapta a brit Királyi Földrajzi 
Társaság aranyérmét. 1841-ben 
Durham képviselőjeként az Alsó
ház tagja lett. 1843-ban kinevezték 
Új-Zéland kormányzójának. Jelölé

sét mind a Felsőház, mind a térség
ben gazdasági tevékenységet foly
tató Új-Zéland Társaság melegen 
támogatta. A faji villongásoktól ter
helt térségben FitzRoy nehezen 
tudta alkalmazni a más gyarmato
kon bevált módszereket. Végül 
1845 őszén lemondásra kénysze
rült. Utódja emlékiratai szerint 
FitzRoy mindent megtett, hogy le
mondása után eredményes legyen a

Robert FitzRoy kapitány 1850 körül

helyi brit kormányzás. Tevékenysé
gének sikertelenségéhez a londoni 
hivatalok tétlensége is nagyban 
hozzájárult. Emlékét Új-Zéland az
óta is melegen ápolja. Hazatérése 
után a Woolwich-kikötő intendánsa 
lett, majd végül az Arrogant fregatt 
kapitányaként vonult nyugdíjba 
1850-ben. A következő évben tagja 
lett a Brit Tudományos Akadémiá
nak. 1854-ben időjárási megfigyelő 
és -előrejelző szolgálatot alapított. 
Ennek vezetőjeként 1863-ban vo
nult nyugdíjba. Az Admiralitástól 
1857-ben ellentengemagyi, 1863- 
ban altengemagyi kinevezést ka

pott. Tengemagyi címére -  a több
szöri jelölés ellenére -  élete végéig 
hiába várt. 1865. április 30-án halt 
meg Surrey megyében épült kasté
lyában.

Őfelsége hajója, a Beagle 1831. 
december 27-én indult második út
jára FitzRoy kapitánysága alatt. Az 
Admiralitástól, azaz a brit Haditen
gerészeti Minisztériumtól kapott 
parancs szerint Patagónia volt az 
úticél, ahol további felfedezésekkel 
kellett pontosítani az addigi vízraj
zi ismereteket, és időmérési kísérle
teket kellett végezni.

FitzRoy szinte túláradó lelkese
déssel készült az útra. Naplója sze
rint titkon azt remélte, hogy útköz
ben bizonyítékokat talál a Teremtés 
Könyvében leírtak igazolására. 
FitzRoy családja ősidők óta katoli
kus volt. Származásukat II. Károly 
királyig vezették vissza, aki Crom- 
well köztársasága után 1660-ban 
helyreállította az alkotmányos mo
narchiát.

FitzRoy előző útján is végzett kí
sérleteket. A Tűzföldről négy ben- 
szülöttet hozott magával Angliába. 
Úgy gondolta, hogy megfelelő ne
veltetés után visszaküldve őket szü
lőföldjükre, ott el fogják terjeszteni 
a keresztény civilizációt. A tanítta
tást viszont idő előtt meg kellett 
szakítani, mert a megérkezés után 
nem sokkal az egyik benszülött him
lőben meghalt, ezért FitzRoy humá
nusan úgy döntött, hogy a maradék 
hármat azonnal visszaküldi szülő
földjére.

A Beagle indulása előtt FitzRoy 
elhatározta, hogy útjára olyan kísé
rőt visz magával, aki jártas a ter
mészettudományi kutatásokban, és 
származása alapján asztaltársa lehet 
a kapitányi kabinban. Levélben kért
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tanácsot Francis Beaufort admirális
tól, a Haditengerészet Vízrajzi Hiva
talának vezetőjétől, aki először a 
cambridge-i matematikustól, George 
Peacock tiszteletestől, majd annak 
tanácsára a botanika hímeves pro
fesszorától, John Stevens Henslow 
tiszteletestől kért segítséget. Hen
slow egy tehetséges végzős tanítvá
nyát ajánlotta: Charles Darwint, aki 
Henslow tanácsára botanikát és geo
lógiát tanult, majd Humboldt dél
amerikai útleírásait tanulmányozta.

FitzRoy némi csalódottsággal em
legette első találkozását Darwinnal: 
nem tetszett neki az ifjú természet- 
tudós orra. A kezdeti ellenszenvet 
az is táplálhatta, hogy Darwin az 
anglikán egyház tanításait követte. 
Vallásosságának mélységét azon
ban mi sem jellemzi jobban, mint 
hogy Darwin egy időben azt is fon
tolgatta, hogy a papi pályára lép.

Az induláskor 22 éves termé
szettudós és 26 éves kapitány 4 
évet, 9 hónapot és 2 napot töltött 
együtt a felfedezőút során. Mindket
ten megemlítették későbbi beszá
molóikban, hogy időnként késhe
gyig menő vitákat folytattak arról, 
mekkora szerepe lehetett a Teremtő 
munkájában a természetnek, vagy 
ahogy ők nevezték: „Föld Anyá
nak”. Darwin szerint FitzRoy ma
kacssága a tébollyal volt határos, 
így nem csoda, hogy ebédjüket egy- 
egy ilyen vita után egymásnak hát
tal ülve fogyasztották el. Mindezek 
ellenére mindketten hangsúlyozták 
egymás iránt érzett megbecsülésü
ket. Darwin szerint FitzRoy meste
rien irányította a 240 tonnás brig- 
get, FitzRoy pedig Valparaisoban 
egészen addig imádkozott Darwin 
egészségéért, amíg az fel nem épült 
komoly betegségéből. (Ebben per
sze FitzRoy ismét az isteni gondvi
selés mindenhatóságát látta.) Hálá
ból Darwin egy újonnan felfedezett 
delfinfajt „delphinius fitz.royi'-nak 
nevezett el. Cserébe a dél-amerikai 
partokon egy öbölnek FitzRoy a 
Darwin-öböl nevet adta.

Angliába visszatérve mindketten 
könyvet írtak élményeikről. Darwin

hozzálátott evolúciós elméletének 
kidolgozásához, FitzRoy érdeklő
dése ugyanekkor a meteorológia fe
lé fordult. Számos meteorológiai 
mérőműszert, közöttük használati 
barométereket konstruált. A ,fitzRoy 
admirális házi barométere” nevű 
szerkezet az 1800-as évek végéig

használatban volt, és többek között 
erre alapozva kezdte meg feltaláló
juk az angol időjárási megfigye
lőhálózat megszervezését. Különle
ges eszközt készített a viharok 
előrejelzésére. Üvegcsőbe különle
ges keveréket töltött, majd figyelte

a folyadék állagának változását. 
Ezzel az eszközzel már a Beagle út
ján is igyekezett követni az időjárás 
változékonyságát.

Mindketten elismert tudósai let
tek szakterületüknek. Előbb 1839- 
ben Darwin, majd 13 akadémikus -  
köztük Darwin -  ajánlására 1851-

ben Robert FitzRoy is a Brit Tudo
mányos Akadémia, azaz a Royal 
Society tagja lett. (Egyébként ükap
ja, Charles FitzRoy, Grafton herce
ge is tagja volt a tudós társaságnak.)

FitzRoy 1854-ben megkapta a 
„Kereskedelmi Minisztérium Me-

FITZRO Y VIH A R JELZŐ  
T E R M O -B A R O M É T E R E

Ki gondolná, 
hogy időjárási 
előrejelzést va
lamikor „alkí
miai módsze
rekkel” is lehe
tett készíteni. 
Róbert FitzRoy 
a XIX. század 
első felében a 
hőmérő és a 
barométer tu
lajdonságait öt
vözve olyan 
eszközt konst
ruált, amit az 
időjárás válto
zásának és a 
viharok köze
ledtének előre
jelzésére lehe- 

készülék (utánzat) tett használni.
A „viharüveg”- 

nek nevezett eszköz üvegcsövébe 
speciális folyadékot: 2,5 g káli
um-nitrát; 2,5 g ammónium-klo- 
rid; 10 g kámfor; 33 ml desztillált 
víz és 40 ml ethanol keverékét 
töltötték. FitzRoy korabeli hasz
nálati utasítása szerint a folyadék 
állagának változásából lehetett 
következtetni az időjárás válto
zására.

A tengerészkapitány szerint:

• a tiszta, átlátszó folyadék napos, 
derült időt jelent;

• az átlátszatlan folyadék felhő- 
södést ígér csapadékhullással;

•  apró csillagocskák megjelené
séből zivatar közeledtére lehet 
következtetni;

• a csillagocskák télen a havazás 
hírnökei;

• ha a kicsapódás kisebb pöttyök
ből áll, az a köd előjele;

• fagyot prognosztizál a cső alján 
összegyűlő kristályos kicsapódás;

• szeles időt vetítenek előre a fo
lyadék tetején úszó fonalak;

• felhősödés lesz, télen pedig hava
zás, ha a kicsapódás összetapad.

Mai ismereteink szerint nehezen 
tudjuk elképzelni, hogyan lehetett 
előrejelzéseket alapozni ezekre a 
hőmérséklet- és nyomásváltozás 
együttes hatásain alapuló „zava
ros” megfigyelésekre, a történelem- 
könyvek szerint viszont népszerű 
volt az eszköz, sok hajós használta 
útjai során. Napjainkban szemfüles 
vállalkozók ismét belefogtak gyár
tásába, és pompás utángyártott ha
sonmásokat lehet kapni 50 és 200 
US$ közötti árakon.

GyGy
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teorológiai Statisztikusa ” címet. 
Ennek birtokában viharmegfigyelő 
és -előrejelző szolgálatot szerve
zett. Ezt az intézményt tekinthet
jük a brit meteorológiai szolgálat, 
azaz a UK Met Office elődjének. 
(A Met Office történetéről a szá
mítógépes világhálón is olvasha
tunk a http://www.metoffice.com/ 
corporate/ history címen.) Abban 
az időben összesen 15 állomás 
küldte megfigyelési adatait sür
göny formájában a londoni köz
pontba. FitzRoy makacsul hitt ab
ban, hogy a megfigyelések alapján 
sikeres előrejelzéseket lehet készí
teni. Munkája miatt sokan támad
ták. A legtöbb természettudósnak 
-  köztük a francia Leverrier-nek -  
az volt a véleménye, hogy szük
ségtelen olyan feladatok megoldá
sával kísérletezni, amelyek tudo
mányosan még nincsenek kellően 
megalapozva. FitzRoyt viszont eb
ben a munkájában is a tengerészek 
jelszava vezérelte: ,JVavigare ne- 
cesse est”. Amennyiben igény van 
rá, és az előrejelzéseknek haszna 
lehet, nem szabad megfutamodni a 
kihívás elől. A folyamatos kísérle
tezés arra is jó lehet, hogy a ta
pasztalatok alapján tökéletesíteni 
lehessen a módszertant, és így 
fejlődhet az elméleti háttér is. Az 
előrejelzések 1861-től napi rend
szerességgel készültek, és a Times 
hasábjain is megjelentek. A kor 
meteorológiai ismereteinek alma- 
nachjaként FitzRoy 1863-ban je
lentette meg „Az időjárás könyve -  
Praktikus meteorológiai kézikönyv ” 
című művét.

Az előrejelzések sikertelensége 
miatt egyre nagyobb volt a felhá
borodás. Amikor 1859. október 26- 
án egy hatalmas tengeri viharban 
200 hajó süllyedt el, és odaveszett 
800 tengerész (a ,Jloyal Charter" 
katasztrófájakor 386 utas és 112 
tengerész), a közvéleményt is fog
lalkoztatni kezdte a szolgálat mű
ködése. Ezek után a Parlament is 
napirendre tűzte a meteorológiai 
előrejelző szolgálat tevékenységé
nek vizsgálatát. A vizsgálatok lezá

rása után FitzRoy -  mélységes csa
lódásában -  nyugdíjazását kérte 
1863-ban.

Életében nem ez volt az egyetlen 
nehezen feldolgozható fordulat: 
kapcsolata Darwinnal is megrom
lott. A közös hajóút utáni években 
FitzRoy gyakran ellátogatott Dar
win otthonába, ám a Fajok eredete 
1859-es megjelenése után a Beagle 
kapitánya úgy érezte, egykori úti
társa nemcsak őt, hanem az isten
hívők közösségét is becsapta. Saját 
fogalmazása szerint olyan hirde
tőoszlopnak érezte magát, amelyre 
kiszegezve a sátáni eszmék megje
lenhettek. Úgy gondolta, hogy aka
ratlanul is az ördög fogadatlan pró
kátora lett, Darwint pedig ettől 
kezdve a Sátánként emlegette.

Mindezek szomorú sorsot vetí
tettek előre: Róbert FitzRoy 1865. 
április 30-án búskomor rohamában 
önkezével vetett véget életének. 
Életrajzírói azóta is elemzik a le
hetséges okokat. Egyesek a Beagle 
kapitányaként végzett tevékenysé
gét tűntetik fel a tragédia okaként. 
Mások az időjárási szolgálat műkö
dését ért támadásokat és a sikertelen 
előrejelzéseket emlegetik. Szólnak 
családi halmozódásról is, hiszen 
nagybátyja, Lord Viscount Castle- 
reigh élete is öngyilkosságba tor
kollott 1822-ben. Hasonló esetet 
már egészen fiatalon átélhetett, ami
kor a Beagle első útján kapitánya 
főbelőtte magát. Családjában is ér
ték csapások: 47 évesen megözve
gyült. Hat gyermeke közül első
szülött fia 19 évet, a harmadszülött 
mindössze 9 hónapot élt meg.

John és Mary Gribbin életrajzi 
kötete azt sugallja, hogy Róbert 
FitzRoy sorsát az előbb felsorolt 
tények együttesen motiválták. A tu
domány fejlődéséhez nyújtott hoz
zájárulását viszont semmi sem bi
zonyítja jobban, mint Sir Francis 
Beaufort akadémikusnak 1848-ban 
az Alsóház ülésén elhangzott sza
vai: „Régóta vágytunk rá, hogy 
megismerjük az Egyenlítő és a 
Horn-fok közötti vizeket, Dél-Ame- 
rika keleti partvidékét a La Plata

torkolatáról délre. Ezeket az isme
retek Róbert FitzRoy kapitány di
csőséges felfedezéseinek köszön
hetjük.”

A Met Office és Róbert 
FitzRoy
A brit Met Office több gesztussal is 
megemlékezett a nagy elődről. Az 
új embléma tervezésekor kiadott 
küldetésnyilatkozat szövegében, az 
új székház építésekor az utcanév 
választásával és a tengeri előre
jelzési régiók elnevezésekor.

Az új szervezeti megjelenés ki
dolgozásakor az ezredfordulón 
olyan „friss és modem” benyomást 
keltő emblémát terveztettek a szol
gálatnak, ami kifejezi azt a „lendü
letet és energiát”, amivel a Met 
Office olyan „új korba lépett”, ahol 
tevékenységét az „innovatív megol-

A MET Office új emblémája

dások keresése, az új technológiák 
alkalmazása és a természetes kör
nyezet egyre szélesebb területének 
átfogása” jellemzi. (Az idézetek a 
számítógépes világháló következő 
oldaláról valók: http://www.metof- 
fice.com/ corporate/ pressoffice/ 
idlogol.html.) Az új embléma he
raldikai magyarázata szerint a bi
zalmat sugárzó sötétkék szín az 
időjárást, az égboltot és a tengert 
jelképezi. A másik alapszín, a zöld 
utal a természeti környezetre. A 
hullámvonalakról bolygónk egyes 
szférái juthatnak eszünkbe, de 
egyúttal szimbolizálják a szelet, a 
földfelszín hegyeit és völgyeit, 
valamint a természettudományok
ban alkalmazott matematikai függ
vényeket is. A Met Office új kül
detésnyilatkozata szerint a hullám
zó vonalak a folyók és a tengerek 
hullámzására is emlékeztetnek. A 
nyilatkozat szerint a szolgálat ez
zel is tisztelegni szeretne az alapí
tó FitzRoy admirális munkássága 
előtt.
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Emellett az is szimbolikus érté
kű, hogy a Met Office új székháza 
a FitzRoy Road-on épült fel Exe- 
terben, és a Met Office Hajózási 
Előrejelző Szolgálata a spanyol és 
portugál partok közelében lévő 
egyik regionális előrejelzési körze

tét 2002-ben -  a Météo-France- 
szal, valamint a spanyol, a portugál 
és a marokkói szolgálatokkal egyet
értésben -  FitzRoy-ról nevezte el. A 
FitzRoy-körzet a Biscay-, a Sole- 
és a Trafalgar-körzetek között ta
lálható.

Irodalom
Gribbin, J. and M., 2003: FitzRoy. 

MacKays o f Chatham, Chatham, 
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Gyúró György

A  „R O Y A L C H A R T E R ” K A T A S Z T R Ó F Á J A
A „Royal Charter” 1859. október 
26-án bekövetkezett katasztrófája 
egy csapásra a figyelem középpont
jába került, és ezzel a brit időjárási 
előrejelző szolgálat tevékenységéről 
is hosszas vizsgálatok kezdődtek. 
Miért éppen 1859. október 26., és 
miért éppen a Royal Charter? Ten
geri katasztrófák korábban is voltak. 
A francia meteorológiai szolgálat 
megalapításához vezető balaklavai 
vihar alig öt évvel korábban történt. 
(Minden meteorológiai tan
könyvben szerepel a krími hábo
rúnak az az eseménye, amikor 
1854. november 14-én fél napig 
tartó hóvihar vonult végig a Fe
kete-tenger térségén, elpusztítva 
a szövetséges angol-francia- 
török csapatok 16 hajóját, rajta 
200 ezer font értékű aranypénz
zel és a szárazföldi erők teljes 
téli felszerelésével. A Szevaszto- 
pol ostromára készülő haderő a 
Balaklavai-öbölben 8 ezer ten
gerészét vesztette el, és a felsze
relés megsemmisülése kemény meg
próbáltatásokkal teli napokat hozott 
a katonáknak.) Az 1859. évi angliai 
viharban ugyan 133 hajó pusztult el, 
az áldozatok száma pedig „mind
össze” 800 volt, ennek a katasztrófá
nak a hullámai mégis sokkal később 
ültek csak el (McKee, 1961).

Nézzük, miért lett ennyire emlé
kezetes a „Royal Charter” esete, és 
miért kellett magyarázkodni Róbert 
FitzRoynak, a brit időjárási szolgá
lat vezetőjének!

A 2719 tonnás, 336 láb (110 m) 
hosszú és 600 személyes vitorlást 
kora leggyorsabb hajójaként építet
ték 1850-ben. Kifejezetten a déli 
tengerek, elsősorban Ausztrália felé

szervezett utakra tervezték. Ezt jelzi, 
hogy a térítőkörök szélcsendes öve
zeteinek, az angol nevén doldrums- 
öveknek a gyors áthaj ózására egy 
200 lóerős kisegítő gőzmotorral is 
felszerelték. Az Ausztrália és Ang
lia közötti utat a hajó így a „Royal 
Charter” 60 napnál is rövidebb idő 
alatt tette meg.

Végzetes útjára 1859. augusztus 
26-án indult Taylor kapitány irányí
tása alatt. A hajó a 112 fős személy

zet mellett 388 utast vett fel, akik 
közül a legtöbben az 1851-ben 
kezdődött híres ausztrál aranyláz
ban meggazdagodott aranyásók és 
hozzátartozóik voltak. A korabeli 
feljegyzések szerint az utasok 
aranyrúd, tömbarany és aranyérme 
formájában mintegy 370 ezer angol 
font értéket vittek magukkal.

Éppen 55 nap után kötöttek ki az 
ír Cork város Queensland kikötő
jében. Az út nem volt teljesen izga
lommentes. A feljegyzések szerint a 
dél-afrikai partok közelében csak a 
szerencsének és a kapitány kitűnő 
manőverező képességének volt kö
szönhető, hogy nem ütköztek jég
hegynek. Cork után Liverpool volt

az útirány. Mielőtt a Szent György- 
csatornán keresztül elhaladtak vol
na a wales-i partok előtt, az utasok 
kérésére kitérőt tettek a nyílt tenger
re, hogy elhajózzanak a kor legna
gyobb hajója, a „Great Estem ” kö
zelében. Az eredeti kurzusra vissza
térve hatalmas viharba kerültek. A 
kapitány hiába kért révhajót a köze
li kikötőkből, a viharban egyetlen 
hajó sem tudta elhagyni a partot. 
Két horgonyt is leeresztettek, de így 

sem sikerült stabilizálni a hajó 
helyzetét, míg végül több órás 
hánykolódás után az Anglesey- 
sziget Moelfre faluja előtt, alig 
100 km-re Liverpooltól zátony
ra futottak. A kis falu 28 férfi
lakosa egytől egyig a partra se
reglett, de csak tétlenül tudták 
nézni az elemek pusztítását. 
Kora délután Guze Ruggier 
(angolosított nevén Joe Rogers) 
máltai tengerész kötéllel a de
rekán nekivágott, és emberfe
letti erőfeszítéssel átúszta a 

közel 400 méteres távot. A tenge
részfalu lakosainak segítségével 38 
embert sikerült így kimenekíteni a 
hajóról, amikor a hajótörzs ketté
tört, és a többi utas a legénységgel 
együtt odaveszett.

A tragédia után hamar szárnyra 
kelt a hír, hogy mesés aranykincs 
fekszik a wales-i partok előtt a ten
ger mélyén. A sajtó meggyanúsítot
ta a környék lakosait, hogy botcsi
nálta szerencsevadászként a talált 
kincsből akarnak meggazdagodni. 
A korabeli sajtót gyakran tudósító 
Charles Dickens a helyszínen akart 
meggyőződni a pletykák igazságtar
talmáról (Williams, 2001). Tapasz
talatairól később a „The Uncom-

A „Royal Charter” egy korabeli akvarellen
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mercial Traveller” című novellájá
ban számolt be. Dickens szerint a 
valóság sokkal szomorúbb, mint a 
híresztelések. A közeli Llanallgo 
(angol nevén St. Gallo) templomá
nak kertjében rendezték be a legna
gyobb ravatalozóhelyet. Stephen 
Hughes tiszteletes és bátyja, a helyi 
iskolaigazgató valamennyi holttest
ről, ruházatukról és személyes tár
gyaikról részletes jegyzőkönyvet 
vettek fel, és Dickens szerint össze
sen 1075 levélben igyekeztek tájé
koztatni a hozzátartozókat. Közre
működésüknek köszönhetően az 
áldozatok csaknem felét sikerült 
azonosítani, és a családnak átadni. 
A többiek a partmenti tengerészfal
vak temetőjében nyugszanak közös 
sírban. A tragédiára és a helyiek ál
dozatkészségére emlékoszlop fi
gyelmeztet Moelfre tengerpartján. 
A síremlékek és az emlékoszlop fel
állítására a Dickens által kezdemé
nyezett adománygyűjtés bevételeiből 
nyűt lehetőség.

Dickens novellája mellett egy brit 
tengerészdal és annak többszöri fel

dolgozása is utal az „aranyhajó” 
szomorú sorsára. A szájról szájra 
terjedő legenda szerint Isaac Lewis, 
a „Royal Charter” egyik tengerésze 
éppen Moelfre szülötte volt. A ten
gerészdal leírja, hogyan folytatta 
egyre reménytelenebb küzdelmét a 
hajó, és mennyire szomorú az, hogy 
a tengerészfalu lakosainak, köztük 
Isaac Lewis apjának tétlenül kellett 
végignézni a pusztulást.

A „Royal Charter” tragédiája óta 
ugyan csaknem 150 év telt el, még
sem merült teljesen a feledés homá
lyába. Az áldozatok leszármazottai 
külön internetes levelezőlistát nyi
tottak, amatőr búvárok honlapjain 
pedig rendszeresen felbukkannak 
beszámolók a roncs körül végrehaj
tott merülésekről. Szervezett kuta
tásra az 1980-as években került sor. 
Az akkor talált több száz tárgyat a 
helyi múzeumban állították ki.

Meteorológus szemmel nehéz 
megállapítani, hogy az akkori mód
szertannal, és a mindössze 12, kizá
rólag szárazföldi állomásból álló 
megfigyelőhálózat adatai alapján

volt-e esély a vihar előrejelzésére. 
Nagy valószínűséggel nem. A vi
hart minden bizonnyal egy olyan 
gyorsmozgású ciklonális bomba 
(viharciklon) okozta, amelynek a 
leírása csak az 1980-as években 
történt meg először (vő. Sanders 
and Gyakum, 1980; Blue stein, 
1993; Gyúró, 2000, 2001).

Gyúró György
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AZ „ÜR ID Ő J Á R Á S ” FO G ALM ÁRÓ L
Bevezetés

A 2003-adik évben ünnepelte a tudományos világ az űrku
tatás kezdetének 50. évfordulóját, vagyis a Föld légkörét 
elhagyó első kutató rakéta fellövését (1953-2003). 1957- 
től, az első Szputnyik október 4.-i fellövése jelenti az űrkor
szak, vagy kozmikus korszak kezdetét. Ettől az időtől kezdve 
a Föld körüli térben, majd a Föld-Hold közötti térségben és 
újabban a naprendszeren belül állandóan jelen vannak em
bert is szállító űrhajók, illetve automata űreszközök, amely- 
lyekkel egyre táguló körben végzik a környezet felderíté
sét. A Földön kívüli térségben tartózkodó emberek, eszkö
zök biztonsága érdekében szükséges a legutóbbi időkben 
már rendszeres űr időjárási (Space Weather) megfigyelé
sek végzése és a várható változások előrejelzése.

A COST (Cooperation of Science and Technology) 
szervezésében 2002-ben Angliában sor került „Az űr 
időjárás monitoring tudományos alapjának, modellezé
sének és előrejelzésének fejlesztése” nemzetközi szerve
zésű konferenciára. Ezen 16 európai állam asztrofizikai, 
aeronómiai, geofizikai és meteorológiai szervezetei vet
tek részt. A konferencia jegyzőkönyve tartalmazza az űr 
időjárás tömör definícióját is, amely szerint: „a Nap ál

lapota és a napszél, vagyis a beáramló részecskék és az 
űr eredetű hatásoknak a jelzése a magnetoszférára, az 
ionoszférára, a termoszférára, amelyek a technikai rend
szereket, vagy az emberi életet és egészséget veszélyezte
tik.” Ezt a definíciót alkalmazza a US National Space 
Weather Plán is. A definíció pontosan lefedi az űr időjá
rás megfigyelések során követendő feladatokat. A meg
figyelő és előrejelző rendszer fenntartása az Európai Űr 
Ügynökség (ESA) számítása szerint (2002-ben) évente 
mintegy 55 millió EURO-jába került az európai felhasz
nálóknak. A „space weather” megnevezést nem a mete
orológia immáron kiforrott módszertanának puszta át
vétele inspirálta a sűrűbb légkör határain kívül, hanem 
bizonyos megfigyelési elemeinek közvetlen felhaszná
lása és a modellezésben alkalmazott gyakorlata.

Kezdeti megfigyelések
Kezdetben a földfelszín és az alsó légkör változásainak 
nyomonkövetésére használtak fel űreszközöket (Pioneer, 
Explorer, Tiros, ESSA, Nimbus, NOAA, Kozmosz, 
Meteor, ATS, SMS, METEOSAT, GMS, stb. műhold so
rozatok), később a kozmosz közvetlen vizsgálatát is 
megkezdték, benne a Nap, napszél, röntgen sugárzás,
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kozmikus sugárzás folyamatos mérését (GEOS, SOHO, 
YOKO, stb.) mivel az űr, nevével ellentétben egyáltalán 
nem „üres”. Az űr időjárás kérdése pontosan az, hogy az 
űrben jelen lévő anyagok és energiák milyen koncentrá
cióban vannak jelen, illetve milyen változásokat tapasz
talhatunk a naptevékenység függvényében térben és 
időben, amelyek kihatással vannak a Földre is.

A napfoltokat a régi kínai feljegyzések szerint már 
időszámításunk első századában felismerték. Európá
ban a távcső felfedezésével szinte egy időben Dávid 
Fabricius (1564-1617) már 1611-ben észlelte a foltokat 
a Napon. Rövidesen Galilei és Schneider is beszámolt a 
Nap felületén észleltekről, Schneider a Nap előtt elvo
nuló kisbolygókkal magyarázta a jelenséget, Galilei vi
szont már a Naphoz kötötte a talált foltokat. Fabricius a 
napfolt megfigyelésekből elég nagy pontossággal szá
mította ki a Nap 25 napos tengelykörüli forgását. 1749 
óta használják a relatív napfoltszám értékét (Wolf- 
szám) a Nap felület állapotának jellemzésére, a napfol
tok által letakart területének mértékéül. R. Wolf megha
tározása szerint

R = k (  lOg + f),
ahol g a foltcsoportok száma, /  az egyedi foltok száma, 
k pedig a megfigyelő helytől és a használt teleszkóptól 
függő tényező. A relatív napfoltszámok 0-250 R érték 
között változhatnak, 11,1 éves periódussal jelentkező 
maximummal. Jelenleg a megfigyelések kezdetétől im
máron a 23-ik ciklust regisztrálják. A relatív napfolt
szám nagy hátránya, hogy növekvő értéke közvetlenül 
nem utal a Nap felületének aktivitására, hiszen a söté- 
tebb felület alacsonyabb hőmérsékletet jelez. Ellenben a 
napfoltok környezetében megnövekszik a flarek, flok- 
kulusok, protuberanciák, fáklyák, stb., tehát az aktívabb 
formációk száma, így a növekvő napfoltszámok közvet
ve mégis nagyobb felületi aktivitásra utalnak. E mellett 
nem elhanyagolható a napfoltszám hosszú megfigyelési 
sorozatának a jelentősége. Az egyedi napfoltok átmérő
je 1.000-100.000 km is lehet.

A meteorológusok elterjedten használják a napállan
dó fogalmát, átlagos Nap-Föld távolság figyelembevéte
lével, a légkör külső határán mérhető direkt sugárzás 
mértékéül. Az újabb műholdas mérések szerint értéke 
1366 W.m-2, ±0,3 %-os hibával. Az 1. ábrán a légkörön 
kívüli egy korai napállandó mérés eredményei láthatók 
az SMM műhold (1980) működésének első napjai alatt, 
a mérések hibájával (a műhold orientációs rendszer rö
videsen meghibásodott). A meteorológusok a napsugár
zást rendszeresen és állandóan regisztrálják, mint a Nap 
által kibocsátott, túlnyomórészt rövidhullámú elektro
mágneses sugárzást. A Nap 5700 Kelvin hőmérsékleten 
sugárzó, 1,392 millió km átmérőjű fekete test, sugárzó 
energiájának >99 %-a a 0,15 pm-től 4,0 pm-ig terjedő 
hullámhossz intervallumba esik, spektrumának maxi
mális intenzitású csúcsa pedig 0,47 pm körül van. A tel
jes spektrum energiájának kb. felét a 0,4 — 0,7 pm kö-

1. ábra. A légkörön kívüli napállandó mérések eredményei 
az SMM műhold alapján, a mérések hibájával

2. ábra. A napszél kémiai összetétele

zötti ún. „látható spektrum”, a megmaradó részt pedig, 
majdnem teljes egészében a 0,7 pm és 4,0 pm közötti 
spektrális tartomány képviseli. A spektrum UV tartomá
nyára és a rádiófrekvenciákra tehát a teljes energiának 
csak töredéke jut. A Nap látható világító részét nevezik 
fotoszférának, míg légkörének a nem látható külső része 
a kromoszféra, vagy korona. Ez a rész csak teljes napfo
gyatkozás alkalmával észlelhető, nagyon kis sűrűségű, 
mintegy 1 millió K hőmérsékletű régió. E sugárzások 
révén a Nap naponta 363 milliárd tonnányi tömeget ve
szít, de ezáltal tömege az elkövetkező 10 milliárd év 
alatt mindösszesen 0,01 %-kal csökken. A Nap energiá
ját 4ji térszögben sugározza szét, a tőle 149,5 millió km 
közepes távolságra lévő Föld ebből csak nagyon kis 
mértékben részesül, mivel a Nap, Földről látható át
mérője, mindösszesen 32 szögperc. A Napból felületére 
merőlegesen kiáramló, nagyrészt ionizált részecskékből 
(pozitív ionokból és eletronokból), kisebb részben pe
dig semleges atomokból, molekulákból álló gázkeveré
ket (plazmát) nevezik napszélnek. Sebessége nyugodt 
Nap esetében néhány száz km/s, sűrűsége néhányszor 
10 részecske cm3-ként. Erőssége a naptevékenységgel 
változik. A napszél kémiai összetételének egy korábbi 
közvetlen mérési eredménye (Bame, 1968) a 2. ábrán 
látható (időközben a detektorok fejlesztése következté
ben részletesebb eredmények is rendelkezésre állnak).
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A napszél sebessége és koncentrációja különböző nap
tevékenységi fokozatok mellett a 3. ábrán kerül bemu
tatásra, együttesen a protonok földi légkörbe történő 
energia függő behatolási mélységével. A napszél sebes
sége széles határok között változhat, a Napból való ki-

A napszél (Solar W ind) földközelben
Típusa Sűrűsége 

[cm2 s"1 ]
Hőmérséklet

[K]
Sebessége 
[km s_l ]

Energiája Gyakorisága 
[eV] [%]

Csendes Nap 5-9 1,6-2,5.104 2-3.102 proton 2 keV =69
(Quiet Sun) elektron 0,5 keV

Erős 1.0-3.0.102 0.5-3.0.105 5-10.102 p = 20-30 keV = 19
e = 1-3 keV

Viharos 2,0-8,0.103 5.105-1,0.106 3,0.103-1.104 p = 10>MeV =9
e = 500 keV

Relativisztikus 1,0-2,0.104 1.0-3.0.106 íl.0.105 p = 0,5-2 GeV =3
(robbanások) e = 10 MeV

A protonok behatolási mélysége a légkörbe
az energia függvényében függőleges beesés esetén

Proton [keV] 10 102 103 104 105
Magasság [km] 125 110 90 65 30

3. ábra . A  napszél f i z i k a i  a d a ta i k ü lö n b ö ző  e rő ssé g ű  
n a p tevékenységeknél, v a la m in t a  p ro to n o k  fö ld i  lég kö rb e  

tö r tén ő  b e h a to lá s i  m élység e

lökődés függvényében. Ha a Föld pályasíkjában és pil
lanatnyi helyzete irányába történik a kiáramlás, csendes 
Nap esetében 2-3 száz km.s-1 sebességgel mintegy 200 
óra alatt éri el a Föld külső sűrűbb rétegeit. Intenzív rob
banások esetében, pedig nem egészen egy óra alatt meg
érkezhet az igen nagy energiájú napszél a magnetoszféra 
határára. Ilyen esetekben a protonok már az ionoszféra 
E és D rétegében okoznak extrém ionizációs hatásokat 
(Mögel-Dellinger effektus). A napszél hatására a Föld 
mágneses mezeje nem szimmetrikus, hanem deformált, 
a Nap felé eső mindenkori (nappali) oldalán a mágneses 
erővonalakat a földfelület felé közelíti, nyomja, a Nap
pal ellentétes mindenkori (éjszakai) oldalán pedig az 
erővonalak a besugárzás irányával párhuzamossá vál
nak, vagyis egy mágneses csóva alakul ki, amelyben a 
külső erővonalak már nem zártak, hanem messze ki
nyúlva párhuzamosan haladnak. Ugyanakkor a töltött, 
ionizált részekből álló napszelet a földi mágneses tér a 
mágneses sarkok felé kitéríti, összegyűjti és a sarki zóná
ban engedi behatolni a Föld légkörébe (látható formája a 
sarkifény jelenség). Az elektromosan semleges részek 
és a galaktikus eredetű kozmikus sugárzás ellenben bár
hol közvetlenül behatolhat a felső légkörbe. Ezek a ré
szek, a felső légkört alkotó atomokkal és molekulákkal 
ütközve hozzák létre az ionoszféra G, F2, F I, E és D be
tűvel jelzett egymás alatti töltött rétegeit, valamint a 
felsőlégköri ózon réteget is. A Nap 11 éves ciklusának 
hatása az ionoszféra rétegek elektron koncentrációjában 
és Föld feletti magasságában is igen markánsan mutat
kozik meg. Az ionoszféra rétegeinek napi változásaiban 
a földforgás és a földmágnesség hatása is (mintegy 
10%-ban) rendszeresen jelentkezik. A Föld napkörüli 
pályájának excentricitása (elliptikus pálya) is mérhető 
változásokat okoz az ionoszféra egymást követő havi 
értékeiben.

Az űr időjárás figyelése

Az űrben utazó ember hajójának tervezésekor közepes 
értékű Nap hatásokat vettek figyelembe az élet védelme 
érdekében. Ugyanez a helyzet az automata űreszközök 
elektronikájának megtervezésében is. A szélsőségesen 
intenzív napkitörések hatása az űrben telepített eszkö
zökön kívül a földi energiaszállító rendszerekre, távköz
lési és elektronikus rendszerekre is közvetlen pusztító 
hatással vannak, ahogy arra az elmúlt években számos 
példa is rámutatott. Az űr időjárás figyelését és változá
sainak jelzését ezért már hosszabb ideje végzik részben 
egymástól függetlenül is, az USA együttműködő intéz
ményei, az Európai Űr Ügynökség, Oroszország meg
felelő intézetei és valószínűleg Kína állami szervei is, 
tehát mindazon államok szervezetei, amelyeknek a vi
lágűrbe telepített rendszerei védelme azt megkívánja. 
Az űr időjárás folyamatos figyelése rendkívül költség 
igényes, a kisebb államok szakosított szervei tehát e té
ren vagy csak szűk részfeladatokat láthatnak el, vagy 
adatigényeivel csatlakoznak egy nagy rendszerhez, 
vagy legalább pusztán a nyilvánosan rendelkezésre álló 
adatok (Internet) segítségével tájékozódnak a Nap min
denkori állapotának meghatározó részleteiről. A szerte
ágazó feladatok miatt még a nagy államokban is külön 
intézetek végzik az egyes ide tartozó speciális megfi
gyeléseket, szükséges tehát koordinálni a feladatokat.

Az ESA űr időjárás figyelés
Az európai térségben a COST keretében zajlik a koordi
náció, a megfigyelések fő elemei segítségével a Nap- 
Föld környezeti rendszer monitorozására és a változások 
előrejelzésére. Az állandó mérések a következő elemeket 
taralmazzák: a Nap röntgen- és rádiófrekvenciás sugár
zásának monitoringját; a Napból kilövelt elektron és 
proton emissziós energiájának állandó követését; hely
színi, közvetlen méréseket a napszél sebességére és sű
rűségére; a Nap mágneses tere szerkezetének mérését; 
helyszíni méréseket a Föld környezeti sugárzására; 
talajközelében végzett méréseket a földi mágneses tér
erősség változásaira; az ionoszféra paramétereire vonat
kozó talajközeli méréseket; valamint talaj (vagy na
gyobb mélységi) méréseket a kozmikus sugárzásra. Az 
űr-meteorológiai változások előrejelzésére a következő 
modelleket kellett, vagy majd kell megalkotni: a Napon 
az aktív területek megjelenésére vonatkozó modellek 
kifejlesztését; a Nap korona tömegkibocsátás kezdetei
nek jelzését és a kibocsátás mennyiségi előrejelzését az 
interplanetáris térbe; az interplanetáris sugárzások és 
részecskék kölcsönhatásait a földmágnességgel; a mág
neses viharok kezdetének előrejelzését; a sugárzási övék 
állapotát; az ionoszféra összetételét és sűrűségét; az io- 
noszférai plazma diffúziójának hatását az ionoszférikus 
elektromos térre és áramokra. Mindezek a modellek el
sősorban tisztán tudományos modellek és szükséges az
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alkalmazók igényeihez illeszkedő továbbfejlesztésük, 
hogy a speciális felhasználók részére (pl. katasztrófavé
delem) hasznos információul szolgálhassanak. Ilyen fel
használók lehetnek még az energia elosztók, távbeszélő 
hálózatokat üzemeltetők, repülésirányítók, nemzetvéde
lem, stb. A fejlesztés irányainak el kell érni, hogy a to
vábbiakban teljes Nap-Föld modellek álljanak rendelke
zésre, amelyek részben kapcsolódnak a sztratoszférái és 
troposzférái meteorológiai modellekhez is.

Előrejelzés
A Magyar Meteorológiai Társaságban az 1970-es évek 
végén Flórián Endre egy előadása foglalkozott a Nap 
hatások lehetséges áttevődésével az ionoszférán keresz
tül a sztratoszférára és a troposzférára. Az előadás az 
akkor megismerhető legújabb és egyáltalán nyilvános 
USA kutatások eredményét összegezte. Lényegében ab
ban az időben még nem lehetett egyértelmű fizikai ma
gyarázatot kimutatni a Napból eredő és véletlenszerűen 
megjelenő anyag és energia áramlások hatására, ame
lyek a talajközeli időjárást egyértelműen befolyásolnák, 
vagy szabályoznák. Az elmúlt több mint 30 évben jelen
tős tudományos eredmények születtek, így némileg köze
lebb kerültünk e folyamatok megértéséhez. A 4. ábrán a 
naptevékenységet a troposzféra időjárásával és éghajla
tával összekapcsoló néhány lehetséges mechanizmus 
folyamatábráját láthatjuk. A vázolt folyamatok jelenleg 
még szintén teoretikus jellegűek, sok részletét kiterjedt 
kutatásnak kell a jövőben tisztáznia. Az ESA modellfej- 
lesztési tervei is ezt a tényt sugallják. Végül a fedőlap 
belső oldalán példaképpen bemutatjuk az interneten 
elérhető, folyamatosan frissített -  meghatározott napra 
vonatkozó -  űr időjárás jelentést. Az ábra Internet cí
mén állandóan tájékozódhatunk a Nap állapotáról, az 
interplanetáris térben lejátszódó folyamatokról, a földi 
magnetoszféra és ionoszféra helyzetéről és az itt 
bekövetkező változásokról, esetleg a Földre veszélyes 
események, objektumok megjelenéséről.

Következtetések
Az űrkutatás eredményei jelentős ismeretekkel bővítették 
a Nap földi időjárást alakító, befolyásoló szerepét. A 
Napból kiinduló energia és részecske áramok földi lég
kört formáló hatását sok részletében alaposabban megis
merhettük e vizsgálatokból. Az eredmények rámutattak, 
hogy az egyre kifinomultabb, érzékenyebb földi és űr 
technikák védelme megköveteli a Napban lezajló és a 
naprendszerbe szétsugárzott hatások szoros nyomon- 
követését, annál is inkább, mert e hatások már eddig is 
jelentős zavarokat okoztak mind lokális, mind kontinen
tális mértékben. A nagy és tehetős országok ezen igényt 
jól, kellő időben felismerték és működő rendszereket 
hoztak létre eszközeik, lakosságuk, biztonságuk védelme 
érdekében. A kisebb államoknak elkerülhetetlen érdekük 
csatlakozni a már működő tudományos szervezetekhez,

4. ábra. A naptevékenységet a troposzférikus 
időjárással és éghajlattal összekapcsoló néhány lehetséges 

mechanizmus folyamatábrája; (Götz Gusztáv -  Kuba 
Magdolna, 1988 nyomán)

miután saját erőből nem tudnának létrehozni hasonló ha
tékonyságú űr figyelő rendszereket. Európában az ESA 
koordinálja az űr időjárási információk begyűjtését, helyes 
értelmezését és szétosztását. Magyarországnak kiemelten 
fontos érdeke valamilyen szinten résztvenni ebben az 
együttműködésben, hogy katasztrófa elleni védelmi szer
vezete kellően informálva lehessen a kozmikus hatások
ról is, amelyek közvetlenül érinthetik az ország lakossá
gát, területét, biztonságát és technikáját. Ebben a munká
ban a meteorológusoknak szintén fontos feladatuk van.

Kovács Sándor
ny. szinoptikus
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A KESZTHELYI METEOROLÓGIAI MEGFIGYELÉSEK 
RÖVID TÖRTÉNETI ÁTTEKINTÉSE

Észlelések 1871 és 1962 között

A keszthelyi rendszeres meteoroló
giai megfigyelés kezdete az első 
észlelést folytató állomásokkal kö
zel azonos időpontra tehető. Az ak
kori mezőgazdasági oktatásban 
résztvevő rendkívül felvilágosult 
tanároknak köszönhetően az időjá
rási jelenségek regisztrálása szinte 
napjainkig töretlen volt annak elle
nére, hogy a mérőállomást többször 
is áthelyezték a város terjeszkedése 
miatt. Az idő előrehaladásával 
legfőképpen az változott, hogy a 
mérések elvégzésére a folyamato
san fejlődő technika újabb és újabb 
vívmányait, műszereit használták.

Keszthely első meteorológiai ál
lomása a Festetics György alapította 
Magyar Királyi Gazdasági Taninté
zet területén került felállításra 
1867-ben. Az állomás a Tanintézet, 
később Mezőgazdasági Akadémia 
szervezeti keretein belül működött. 
Az állomás pontos földrajzi helye: 
földrajzi hosszúság:* 17°14’, szé
lesség: 46°46\ tengerszint feletti 
magasság: 117 m volt. (Forrás: Or
szágos Meteorológiai Szolgálat Év
könyve) Itt jegyezzük meg, hogy 
Keszthely akkor Zala megyéhez 
tartozott, mely nem tekinthető vál
tozatlannak, az idő előrehaladásá
val esetenként változott. 1867 és 
1871 között még nem végeztek 
rendszeres észlelést. A rendszeres 
meteorológiai méréseket 1871-ben 
Soós Mihály kezdte, aki Premontrei 
rendű szerzetesként 1865-től lett a 
Georgikon tanára Keszthelyen. 
Meteorológiai jellegű megfigyelő 
tevékenysége nem volt rövid életű, 
amit az 1889 július 31-ei munkás
ságát záró dátum fémjelez. Munká
ja elismeréséül 1876-ban a Ferenci 
József-Rend Lovagkeresztjével tün
tették ki. Soós Mihály sokrétűségét 
szakirodalmi tevékenysége is alátá
masztja, melyek közül csak a két 
legfontosabb kort és hallgatót for

máló tankönyvét említjük, az „Ég
hajlattan” (Budapest, 1870) és a 
„Vázlatok a földisme és földtan 
köréből tanuló gazdák számára” 
(Keszthely, 1889) című köteteket.

Az észlelési feladatokat Soós 
Mihálytól a később méltán nagy 
hírnévre szert tett Lovassy Sándor 
vette át. A Földművelésügyi Mi
nisztérium 1889-ben a keszthelyi

Magyar Királyi Gazdasági Tanin
tézethez nevezte ki, ahol előbb az 
Akadémia tanára, majd igazgatója 
lesz. Széleskörű ismereteire utal 
az általa művelt tudományterületek 
sora, mely tantárgyi gazdagságban 
öltött testet: gazdasági állattant, ás
ványtant, földtant oktatott, vala
mint növénytant, növénykórtant és 
bakteriológiát is tanított. 1896-ban 
megjelent cikkében a Keszthely 
környékén hullott homokszemcsés 
havat veszi górcső alá. Klimatoló
giai kérdések szintén foglalkoztat
ták, 1902-ben a megfagyásról, el

fagyásról, valamint a harmat jelen
tőségéről írt. 1917 december 18-án 
Lovassy Sándor lett a keszthelyi 
Mezőgazdasági Akadémia igaz
gatója.

A meteorológiai mérések és a 
meteorológia oktatása kapcsán meg 
kell még említenünk a Georgikon 
jeles tanárai közül Vladár Endrét, 
aki 1931 és 1959 között volt az in

tézmény tanára. Sokrétű ismereteit 
az általa oktatott tárgyak sora fém
jelzi: meteorológiát és éghajlattant, 
földmérést és kultúrtechnikát egy
aránt tanított a géptan mellett. 
Ezekkel kapcsolatos munkásságát a 
következő műveiben foglalta össze: 
„A Piche-féle párolgásmérő elmé
lete és tökéletesítése (1961)”, „ A 
Balaton áramlásai különös tekintet
tel a keszthelyi öböl iszapolódásá- 
ra” (1968). Felvilágosultságára 
utal, hogy 1954-1959-ig már agro
meteorológia című tárgy kereteiben 
adta át ismereteit.

1. ábra. A meteorológiai állomások helye Keszthelyen

1. Mezőgazdasági Akadémia
2. Mátyás király utca, Mező- 

gazdasági Akadémia, később 
Agrártudományi Főiskola kí
sérleti telepe

3. Festetics utca, Meteorológiai 
Obszervatórium

4. Tanyakereszt t l L .
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A régi meteorológiai obszervatórium épülete a Festetics utcában

Az állomások kezdeti felszerelt
ségére az alábbi idézet utal:

„Az állomások a következő mű
szerekkel láttattak el: egy légsuly- 
mérő, úgynevezett akadémiai szerke
zetű, két hőmérő, egy csapadékmérő. 
Egyes esetekben, ahol szükséges
nek mutatkozott, egy szélvitorla is 
mellékeltetett.”

Schenzl Guido a Meteorológiai 
és Földdelejességi Magyar Királyi 
Központi Intézet évkönyveinek 
1871-es kiadványában az észlelési 
időkről az alábbiakat rögzítette:

„A naponkint rendesen eszköz- 
lendő észleletek száma három. A 
bécsi központi intézet XVIII, II és 
X órákat írta elő észlelőinek*, mely 
összeállítás azon előnnyel bír, hogy 
a három időköz egymással egyenlő. 
A központi intézet ezen észlelési 
órákat fogadta el.”

Az állomás aktuális földrajzi he
lye és fontosabb paraméterei az 
észlelések indulásakor a Meteoro
lógiai és Földdelejességi Magyar 
Királyi Központi Intézet évkönyve
iben szereplő adatok szerint az 
alábbi koordinátákkal adható meg:

1871-1875-ös évkönyv: Keszt
hely, Magyarország, Zala megye, 
földrajzi hosszúság Ferrotól: 34°53\ 
szélesség: 46°45’, Adriai-tenger fö
lötti magasság: 124,5 m; megfi
gyelő: Soós Mihály, észlelési idő: 
19, 2, 9, órakor.

1876-1880-as évkönyv: Keszt
hely, Magyarország, Zala megye, 
földrajzi hosszúság Ferrotól: 34°54’, 
szélesség: 46°46\ Adriai-tenger fö
lötti magasság: 127 m, megfigyelő: 
Soós Mihály.

Keszthely meteorológiai megfi
gyeléseinek értékelésénél nem 
hagyható figyelmen kívül a Bala
ton jelenléte, közelsége. Már a XX. 
század elején feltételezték, hogy a 
Balaton éghajlat-befolyásoló ha
tással bír. Ez a tény mára már bizo
nyított, de korábban nem volt min
denki számára egyértelmű. Róna 
Zsigmond az Éghajlat című 1909- 
ben megjelent kiadványának máso
dik részében a Balaton hatásairól 
tesz említést, mely szerinte minden 
valószínűség szerint, ha csak cse
kély mértékben is, de befolyásolja a 
Keszthelyen mért adatokat. Sáringer 
1898-ban kiadott „A Balaton ég
hajlati viszonyai” című művében a 
következők olvashatók a tó éghaj
lat-befolyásoló hatásairól: „ ...a  
Balatonnak hatása csak a hőmér
sékletnél mutatható ki teljes bizo
nyossággal, ... s ... rövidebb idő
közök nagy hőmérsékleti különbö
zeiéinek tompításában jut igazán 
érvényre. Kétféle, melegítő és hűtő 
hatása közül, nagyobb a melegítő 
hatás.” Ezzel a szerző írásban is 
rögzítette a Balaton éghajlat-befo
lyásolását, amely meglehetősen új

szemléletnek számított ebben az 
időben. Róna erről egy kissé más
képpen gondolkozva megállapítja, 
hogy a Balaton környékén mért 
hőmérsékleti eltérések csupán az 
állomások helyzetének tudhatok 
be, ezért nem kezeli azokat az ada
tokat a tó befolyásoló hatásának 
egyértelmű bizonyítékaként.

Az 1900-as évek körül megszü
letett publikációk szerint a Balaton
nak napszakonként való hűtő és me
legítő hatását illetőleg még bizony
talanságban vagyunk, s ha van is 
ilynemű hatása, azt ez idő szerint 
mennyiségileg megállapítani nem 
tudjuk. Réthly Antal és Bacsó Nán
dor „Időjárás-éghajlat és Magyar- 
ország éghajlata” (1938) című ki
adványban már változott a Balaton 
éghajlat-befolyásoló hatásáról alko
tott kép, mely szerint a Balatonnak 
a környezet éghajlatára való kihatá
sa kétségtelenül megvan, azonban 
kis mértékben, s utalva Róna ko
rábbi tapasztalataira, az éghajlati 
hatás nem lehet jelentékeny, a tó
nak csak közvetlen környezetére 
vonatkozhat. A hatás röviden ösz- 
szefoglalva: a Balaton is, mint min
den állóvíz, a besugárzott meleget 
elnyeli és tárolja, mely tárolt meleg 
a szárazföld erősebb éjszakai le
hűlését közvetlenül a part mentén 
csökkenti.

A keszthelyi Georgikon igazga
tója, Csanády Gusztáv által szer
kesztett 1897-ben kiadott „Emlék
könyv a Georgikon alapításának 
100-ik évfordulója és a Gazdasági 
Tanintézet új épülete felavatása ün
nepélye alkalmára” című kiadvány
ban a szerző megemlíti a Gazdasági 
Tanintézet keretein belül működő 
meteorológiai állomást, melynek 
vezetését a Georgikon tanárai látták 
el. „Tanintézetünkön az 1867-ik 
évtől fogva, egyrészről Keszthely 
vidéke éghajlati és időjárási viszo
nyainak kikutatása, másrészről a 
budapesti központi meteorológiai 
intézet részére történő adatszolgál
tatás céljából, rendszeres meteoro
lógiai megfigyelések és feljegyzé
sek történnek. A feljegyzési ívek
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eredeti példányai a Meteorológiai 
állomás irattárában vannak elhe
lyezve, másolatai, pedig a kellő 
átszámítások elvégzése után havon
ként a budapesti központi intézet
nek küldetnek meg. ... A leolvasá
sok naponként háromszor, és pedig 
reggeli 7, délután 2 és esti 9 órakor 
történnek.”

Bontz (1896) tollából származó 
„Keszthely város monográfiája” 
című kötetben a következő, nagy 
részletességgel elemzett informáci
ókat olvashatjuk a város éghajlati 
viszonyairól:

„A városnak és vidékének ked
vező éghajlati viszonyai vannak. 
Az egyes évszakok átmenetét az 
északi hegy koszorú és a Balaton 
víztömege szabályozzák. A hideg 
és a meleg közt lévő éles ellentéte
ket mérséklik. A légmérsékletnek 
hirtelen változásait csökkentik. Az 
uralkodó szélirányokat módosítják. 
A városnak különleges fekvésénél 
fogva a másutt gyakori északi és 
északkeleti zord szeleket itt enyhe 
keleti és délkeleti szelek váltják föl. 
Az északi szelek sem uralkodnak 
oly erősen, mint más helyeken. A 
délkeleti szelek többnyire esőt, víz
párákat hoznak, amely utóbbiak 
gyakran lecsapódásokkal végződ
nek. Az uralkodó szélirányok okoz
zák, hogy forró nyári napokon a lég 
mérsékeltebb és enyhébb, mint akár

a szomszédos községekben és hogy 
a szárazság a környéken mindig 
tűrhetőbb, mint hazánk egyéb terü
letein. Az uralkodó szélirányok a 
város balatoni fürdőjére is kedvező 
befolyást gyakorolnak. A déli és 
délkeleti enyhe szelek idézik elő a 
fürdőzők előtt annyira kedves hul
lámzást a keszthelyi öbölben. A vi
dék légköri viszonyain és földrajzi 
helyzetén alapszik az a tünemény: 
hogy Keszthelyen a téli leghide
gebb hónapokban legkisebbek, a 
nyári meleg hónapokban a legna
gyobbak a légköri csapadékok. A 
nyári esőzések jóval meghaladják 
az egyéb évszaki esőzéseket.”

A keszthelyi meteorológiai állo
más 1962-ig működött a Geor- 
gikon épületegyüttesének területén 
(„A” épület, Deák F. u. 16.), s vele 
párhuzamosan 1938 és 1966 kö
zött az akkor már Főiskola kísérle
ti telepén is végeztek méréseket, 
bár nem olyan részleteset, mint a 
Főiskola területén lévő meteoroló
giai állomáson. A mérések hely
színeit az 1. ábrán számokkal tün
tettük fel.

7 938-1966: új állomás létesíté
se a Georgikon keretein belül
A Georgikon keretein belül 1938 
és 1962 között párhuzamosan két 
állomás működött és végezte a na
pi méréseket. A Mezőgazdasági

Akadémia épületének területén 
működő állomás mellett az intéz
mény kísérleti telepén felállításra 
került egy új állomás. Ennek földrajzi 
helye: Keszthely, földrajzi hosszú
ság: 17°15\ szélesség: 46°47’, az 
állomás magassága: 143 m. (Forrás: 
Országos Meteorológiai Szolgálat 
Évkönyve) „A csapadékméréseket 
a Mezőgazdasági Akadémia éghaj
latkutató állomásán -  kissé zárt 
felállításban -  kezdték, 1908 má
jusig régi rendszerű esőmérővel, 
melynek hibája 14% volt. A továb
biakban Hellman-féle műszerrel 
észleltek 1962-ig, amikor is az erős 
beépítés miatt kellett áthelyezni az 
állomást a Főiskola Mátyás utcai 
Mezőgazdasági Növényfejlesztési 
Kísérleti telepére. Ezt az állomást 
kevesebb adat mérésére alkalmaz
ták, a pontosság javítása céljából 
létesült. 1966-tól a Balaton partjá
hoz közel épült új obszervatórium
ban folyik az észlelés.” (Hajósy et 
al. 1975) Az új állomás szervezeti
leg az Országos Meteorológiai 
Szolgálathoz tartozott.

7 966-1995: obszervatórium a 
Balaton-part közelében
1966-ban kezdte meg működését 
Keszthelyen az a meteorológiai ál
lomás, melynek helyzete az összes 
többi közül a legközelebb esett a 
tó partjához, de mégsem tekint
hető parti állomásnak. A tó hatása 
sokkal kevésbé mutatható ki az in
nen származó adatokon, mint pél
dául Siófok esetében, ahol valóban 
a vízparton található az állomás. 
Az obszervatórium (Festetics ut
ca) 1995 márciusáig üzemelt. Pa
raméterei: szélesség: 46°46 \ föld
rajzi hosszúság: 17°14’, állomás 
magassága 116 m, barométer ma
gassága 116,66 m (Forrás: Orszá
gos Meteorológiai Szolgálat Év
könyve).

Az obszervatórium főállomásként 
működött 1995 december 31-ig, 24 
órás szolgálattal, 4-5 fővel. Ebben 
az időszakban a földfelszíni megfi
gyeléseket magaslégköri szélméré
sekkel is kibővítették, így KeszthelyAz agrometeorológiai állomás a QLC-50 automatával
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„pilof’-ozó állomásként is üzemelt. 
Az obszervatórium által gyűjtött 
adatok minden tekintetben „etalon
nak” tekinthetők.

1995-től napjainkig: újra a 
Georgikon területén, a Tanya
kereszten
A meteorológiai obszervatóriumtól 
mintegy 1,5-2 km-re 1972-ben ke
rült kialakításra az Agrometeoroló
giai Kutatóállomás. A kutatóállo
mást talajtermékenység-kutatási 
program keretében az Országos 
Meteorológiai Szolgálat és az Ag
rártudományi Egyetem Georgikon 
Kara együttműködési megállapo
dással hozták létre. A Tanyakereszt
nek nevezett telephelyen kiépített 
24 liziméter az evapotranspiráció, 
valamint a műtrágya- és vízhaszno
sulás kutatását szolgálta. A jelenleg 
is fennálló állomás profilja azóta új 
elemekkel bővült. Jelenleg szerve
zetileg a Veszprémi Egyetem Geor
gikon Mezőgazdaságtudományi 
Karának Meteorológia és Vízgaz
dálkodás Tanszékéhez tartozik.

1995 áprilisától a főállomás sze
repét az Agrometeorológiai Kutató
állomás vette át a Tanyakereszten, 
mely azt jelenti, hogy a megfigye
lések visszakerültek a most már 
Veszprémi Egyetem Georgikon Ka
rának kísérleti területére. Az állo
más szakmai felügyeletét az Orszá
gos Meteorológiai Szolgálat és az 
Georgikon tanárai közösen látják 
el. Az állomás helye: szélesség: 
46°44 \ hosszúság: 17°14\ állomás 
magassága 114,2 m, szélmérő ma
gassága 10,5 m (MILOS, QLC50).

Az állomásra 1996 őszén telepí
tésre került egy MILOS 500-as auto
mata állomás. Az állomás 3 fővel 
üzemelt 1997-től 1998 december 
31-ig. Manuális észlelés és automa
ta észlelés párhuzamosan folyt.
1999-től 2000 december 12-ig a mé
réseket csak az automata végzi. A 
MILOS 500-as 2000 december 12- 
én leszerelésre került, az OMSZ át
telepítette a közeli Sármellékre. 
2001 májusától QLC 50-es automa
ta folytatja a mérést.

Első lépésben a QLC 50 automata 
mérőállomások mérési eredményei 
hagyományos telefonvonalakon jut
nak a szinoptikus főállomásokra, 
ahol a lokális kommunikációs és 
adatfeldolgozó számítógép, illetve 
program végzi el az adatgyűjtést. 
Második lépésben a begyűjtött és 
az alapvető adatellenőrzési eljárá
sokon átesett adatok ISDN vonala
kon kerülnek továbbításra az Or
szágos Meteorológiai Szolgálat 
budapesti központi kommunikációs 
számítógépbe, majd az ORACLE 
központi adatbázisba. A QLC50 
által mért meteorológiai elemek a 
következők: szélsebesség, szélirány, 
léghőmérséklet, légnedvesség, ta
lajfelszín hőmérséklet, talajhőmér
séklet (5, 20, 50 cm mélységben), 
csapadék. Csapadék detektorral 
rendelkezik az automata mérő ál
lomás.

Keszthelyen a város növekedé
sével a meteorológiai mérőállomá
sok az elmúlt több, mint 130 év 
alatt „vándoroltak” annak lakott 
területein kívülre, a város minden
kori szélére. A mérések kezdeti 
néhány évtizedében még nem fek
tettek kellő hangsúlyt a állomás 
környezetére, amit a Georgikon 
főépület „udvarában” történő elhe
lyezés is igazol. Ahogy a város 
terebélyesedett, s az ismeretek 
bővültek, a környezet módosító ha
tását egyre inkább felismerve a 
megfigyelések, mérések külvárosi 
területekre helyeződtek át. A keszt
helyi meteorológiai megfigyelések 
csaknem töretlen 130 éve szinte 
kötelez bennünket annak méltó 
folytatására, mely a jelen körülmé
nyeket is figyelembe véve egyre 
inkább nehezedni látszik.

Kocsis Tímea és Anda Angéla 
VE Georgikon 

Mezőgazd. Tűd. Kara 
Keszthely
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A MAGYAR METEOROLÓGIAI TÁRSASÁG HÍREI
Rovatvezető: Maller Aranka

Rendezvényeink 2004. július 
1 - szeptember 30 között

Előadó ülések, rendezvények:
A nyári hónapokban ebben az évben nem szerveztünk 
rendezvényt, viszont egy elmaradást szeretnénk pótolni.

A Magyar Szélenergia Társaság, a Magyar Szélenergia 
Tudományos Egyesület és a Magyar Meteorológiai Tár
saság Nap- és Szélenergia Szakosztálya

SZÉLENERGIA, MEZŐGAZDASÁG, 
KÖRNYEZETVÉDELEM

címmel tudományos konferenciát rendezett 2004. má
jus 21 .-én.

A konferencia programja:
Kircsi Andrea:
A szélerő hasznosításának klimatológiai aspektusai ha
zánkban.

Tóth László:
Szélerőművek és mezőgazdaság.

Horváth Gábor:
Szélparkok tervezése természetvédelmi és energetikai 
szempontok alapján.

Tóth Péter: Szélenergia és környezetvédelem.

Elszámolás a 2002. évi SZJA-ból 
felajánlott 1 %-ról

A 2002. évi adóbevallásban újból lehetett felajánlani a 
befizetendő SZJA 1%-át azon társadalmi szervezetek 
részére, akik megfeleltek a törvény által előírt követel
ményeknek. Örömmel tudatjuk kedves tagtársainkkal, 
hogy társaságunk megfelelt az előírásoknak és meg is 
kapta az Önök által felajánlott, összesen 366.940.- Ft- 
ot. Az alábbiakban beszámolunk róla, hogy mire is 
„költöttük” a befolyt adományt.

♦ 2004. évben rendeztük meg az MMT XXX. Ván
dorgyűlését Siófokon. Azért, hogy minél több 
egyetemista tagtársunk is részt tudjon venni a 
rendezvényen, a részvételi díjat az önköltség alá 
kellett csökkenteni. A befolyt 1 %-ból tudtuk a 
hiányt pótolni.

♦ A fennmaradó összeget alapműködésünkhöz (iro
dabérlet, posta, telefon) használtuk fel.

Az MMT Elnöksége

Köszönet az 1 % -ért!
Az 1996. évi CXXVI. törvény feljogosította az adózó 
állampolgárokat, hogy személyi jövedelemadójuk 1 %- 
át az általuk megjelölt közcélú intézmény javára átutal
tathassák az APEH-hel.

Örömmel jelentjük, hogy a 2003. évi bevallásában 
Társaságunknak ajánlott adójának 1%-ából ez évben 
298.541.- Ft-ot utal át az APEH.

Ezúton fejezzük ki köszönetünket a támogatásért, és 
kérjük tagjainkat, hogy a 2004.évi jövedelemadójuk 1 
%-ának újbóli átutaltatásával segítsék Társaságunkat.

A kapott összeg felhasználásáról az érvényben lévő 
rendelkezések alalpján a Légkör hasábjain adunk majd 
számot.

Az MMT Elnöksége

Justyák János professor 
emeritus 75 éves

A Magyar Meteorológiai Társaság és a Debreceni 
Egyetem Meteorológiai Tanszéke közös rendezésében 
2004. szeptember 23-án ünnepeltük Dr. Justyák János 
professor emeritus 75. születésnapját Budapesten az 
MTESZ Fő utcai székházában.

A megjelenteket és az ünnepeltet a tanszék nevében 
e sorok írója köszöntötte elsőként, felidézve Justyák 
professzor életútjának legfontosabb állomásait. Ezután 
átadtam a tanszék születésnapi ajándékát: a kollégák, 
tanítványok, munkatársak írásait tartalmazó Földtudo
mányi tanulmányok c. kötetet. A kötetben 23 cikk talál
ható a meteorológia, a földrajz és a geológia különböző 
területeiről, összesen 33 szerző tollából.

A Magyar Meteorológiai Társaság nevében Ambrózy 
Pál mondott köszöntőt, felidézve az ünnepeknek a Tár
saság különböző testületéiben való hosszú időn át vég
zett áldozatos tevékenységét. Az MTA Meteorológiai 
Tudományos Bizottsága nevében szóló Major György, 
az Országos Meteorológiai Szolgálat nevében szóló 
Mersich Iván személyes élményekkel átszőtt köszön
tőjében az ünnepelt tudományos és oktatási tevékenysé
gét méltatta. A társ-tanszékek képviselői, Keveiné 
Bárány Ilona a Szegedi Tudományegyetemről és 
Weidinger Tamás az ELTE-ről e tevékenység közösen 
elért eredményeiről emlékezett meg. A Debreceni 
Egyetem Természettudományi Kara és Földtudományi 
Tanszékcsoportja nevében Csorba Péter mondott 
köszöntőt és átadta a TTK tanácsa által ez évben az 
ünnepeknek ítélt kari Jubileumi Emlékérmet. Dunkel 
Zoltán Justyák professzor segítőkésségét, a fiatal kuta-
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A köszöntő résztvevői

tók felé mindig megnyilvánuló ro- 
konszenvét emelte ki. Berki Imre 
egykori tanítványként és munkatárs
ként, Víg Péter pedig úgy köszön
tötte Justyák professzort, mint aki az 
ő segítségével indult el a tudomá
nyos pályán.

Szász Gábor, Berényi Dénes 
Hunkár Márta, Bihari László leve
lének és a Debreceni Egyetem rek
tora üzenetének felolvasása után 
pezsgővel koccintottunk az ünnepelt 
egészségére, majd Pusztainé Magdi 
felvágta a születésnapi tortát. Baráti, 
kötetlen beszélgetésekkel ért véget 
az összejövetel.

Tar Károly

EMS-ECAC ülések Nizzában

Közgyűlés
Az Európai Meteorológiai Társaság (EMS) 2004. szep
tember 26-án tartotta 6. Közgyűlését Nizzában. A nap 
első felében az EMS Tanácsa (az MMT Választmányá
nak megfelelő testület) ülésezett, melynek fő feladata a 
közgyűlést megelőző hónapok tevékenységének elem
zése és döntésre való előkészítése volt. A továbbiakban 
az ismétlések elkerülése céljából csak a közgyűlés főbb 
témáit és határozatait foglaljuk össze.

27 ország 32 meteorológiai társasága (egy országban 
előfordul több is) és 20 társult intézmény (meteorológiai 
szolgálatok, műszergyártók, nemzetközi szervezetek 
stb.) képezi jelenleg az EMS-t. A közgyűlésen 17 társa
ság képviselői vettek részt szavazati joggal.

Az elmúlt évek során az EMS tevékenysége egyre 
bővebb lett, a megalakulást követően kitűzött tervek 
mostanra tartalommal is megteltek. Változatlanul nagy 
erővel folytatódik a társult tagok toborzása, minthogy a 
nemzeti meteorológiai társaságok tagdíjai messze nem 
fedezik a kiadásokat. Igen fontosak az alkalmi támoga
tások is, elsősorban ezek teszik lehetővé a fiatal szak
emberek konferencia támogatását.

A legtöbb vitát a költségvetés, ill. a távlati pénzügyi 
tervek elfogadása váltotta ki. Az EMS tőkefelhalmozás 
nélkül, de évről évre pénzügyi egyensúlyban dolgozik, 
ami nem kis erőfeszítést igényel. A jövő évi kiadások 
megközelítik a 90e eurót, melynek felét az egyetlen főhi
vatású ügyvezető titkár fizetése ill. a közterhek teszik ki.

Az oktatási bizottság megkezdte az egyes országok 
egyetemein folyó meteorológusképzés helyzetének új
bóli felmérését, ezt fogja tartalmazni az ECTOM-II 
adatbázis, amely hozzáférhető lesz az EMS honlapján.

A média bizottság azon túl, hogy fórumot ad a médi
ában szereplő meteorológusok tapasztalatcseréjéhez, 
igyekszik az újságírókkal folyó dialógusokat stimulálni.

Az akkreditációs bizottság legfőbb feladata az, hogy 
összegyűjtse és a bejegyzett meteorológus szakértők 
számára ajánlásként előterjessze az EU-ban erre kidol
gozott irányelveket.

Az EMS publikációs tevékenységéről csak annyi ha
tározat született, hogy a „Newsletter” a jövőben nagyobb 
gyakorisággal, de számonként kisebb terjedelemben je
lenik meg. A publikációs ügyekre a későbbiekben még 
visszatérünk.

Hála a szponzori felajánlásoknak, az EMS számos fi
atal szakember konferencia-díjához ill. utazásához tudott 
támogatást adni az elmúlt évben, főleg a mostani köz
gyűlést követő konferenciákhoz.

Az EMS tanácsában a magyar képviselő (e sorok író
ja) két éves mandátuma lejárt, újabb tagságra kb. öt év 
múlva lehet számítani.

Végső soron a közgyűlés minden határozatot egyhan
gúlag, vagy nagy szótöbbséggel elfogadott. A követke
ző közgyűlésre 2005. őszén Utrechtben kerül sor.

EMS éves ülés
A közgyűléshez kapcsolódóan immár negyedik éve (az 
első Budapesten volt) ún. éves ülést is tart az EMS, 
amely felkért előadások formájában egyre szélesebb 
körre terjed ki a meteorológia és társtudományai terüle
tén. Szeptember 26-án a félnapos nyitó ülés bevezető
jében került sor az EMS díjak átadására. Az 1000 eurós 
összeggel járó „Fiatal Kutatói Díjat” az EMS díjbizott
sága Horváth Szilvia magyar pályázónak ítélte oda kivá
ló PhD téziseiért és nemzetközi folyóiratban közölt dol
gozatáért. Nyolc pályázó különböző konferenciákon való 
részvételhez pénzbeli támogatást kapott.

Ezt követően a WMO, COST Technikai Bizottság 
vezető képviselői, ill. a meteorológiai szolgáltatásokat 
sikeresen használó energetikai és más területek meghí-
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Werner Wehry, az EMS elnöke átadja a díjat Horváth 
Szilviának (Foto: Arne Spekat)

vott szakemberei tartottak tartalmas, gondolatébresztő 
előadásokat.

Volt még egy érdekes mozzanata az EMS ülésszak
nak: kerekasztal megbeszélés a publikációk jövőjéről.

Általános véleményként fogalmazódott meg, hogy az 
on-line publikálás mellett változatlanul kell a hagyomá
nyos nyomtatott változat is, legalább is a belátható 
jövőben, hiszen hosszú távú tárolásra és olvashatóságra 
ez a biztonságosabb megoldás. Vannak persze előnyei a 
világhálós publikálásnak is, így a gyorsabb átfutás, az ani
máció lehetőségeinek kihasználása és a kisebb költség.

Tüdományos előadások
A plenáris ülés után három és fél napon keresztül három 
szekcióban folytak az előadások, melyek részben az EMS 
által javasolt témaköröket (hidrometeorológia, rövidtávú 
előrejelzés, városklíma, műszerek és megfigyelés, infor
máció szolgáltatás, oktatás, stb.) töltötték ki, jórészt pedig 
az 5. ECAC (Európai Alkalmazott Éghajlati Konferen
cia) területére estek. Ez utóbbi is egy tucatnyi blokkból 
állt, természetesen középpontban az éghajlatváltozás 
detektálása, monitoringja, modellezése, impaktja állt, 
de szó volt az éghajlat múltjáról, szinoptikus klimatoló
giai módszerekről, bio- és agroklimatológiáról, stb.

Összességében a négy nap alatt közel 250 előadás 
hangzott el, a kiállított poszterek száma is megközelítet
te a kétszázat. Tekintélyes volt a magyar részvétel: 10 fő. 
Aktivitásukra jellemző, hogy egy szekcióelnökséget ad
tak, hat előadást tartottak és nyolc posztert mutattak be.

Ambrózy Pál

GEO 2004
Magyar földtudományi szakemberek VII. világtalálkozója

A Légkör 2000. évi 3. számában találkozhattak először 
olvasóink ismertetést a magyar földtudományi szakem
berek 1996-ban útjára indított világtalálkozóiról. Az 
azévi találkozó volt ugyanis az első, amelyen már mete
orológusok is jelen voltak. Most már szinte hagyomá
nyosnak tekinthető a részvételünk.

Az augusztus 28-szeptember 2 között lezajlott össze
jövetel fő színhelye Szeged volt, a házigazda a Szegedi 
Egyetem és annak Földrajzi-Földtani Tanszékcsoportja. 
A hagyománynak megfelelően a találkozó első két nap
ját tanulmányi kirándulás töltötte ki, helyszíne Újvidék, 
Belgrád, a Fruska Gora és Szabadka, ahol a történelmi 
és kulturális látnivalók mellett földtani, földrajzi bejárás 
is volt. Megemlékezés történt Eötvös Loránd Fruska 
Gora-i geofizikai kutatásairól is, ahol Steiner Lajos vé
gezte a mérések jelentős részét.

Augusztus 31-én egész nap plenáris ülések zajlottak. 
Rögtön az első két előadás szakmánkba vágó volt. Mika 
János: Klímaváltozás itthon és külföldön: két IPCC je 
lentés között, valamint Bartholy Judit -  Pongrácz Rita: 
Extrém éghajlati indexek XX. századi trendjei a Kár
pát-medencében c. előadása nagy érdeklődést váltott ki 
a hallgatóságból. Ezt követően a geofizikai, geológiai,

tudománytörténeti előadások között két vajdasági 
előadás is elhangzott szerb előadóktól.

Másnap négy szekcióban folytatódtak az előadások. 
A Péczely György nevét viselő meteorológiai szekció 
bevezető előadásában Makra László emlékezett meg a 
75 éve született és 20 éve elhúnyt, az Éghajlattani Tan
széket hosszú időn át vezető professzorról. Az ezt 
követő 11 előadás három csoportra oszlott.

Városklíma
Makra László -  Borsos Emőke -  Béczi Rita: Fejeze

tek a szegedi légszennyezettség kutatásokból.
Sümeghy Zoltán -  Balázs Bernadett -  Bottyán Zsolt -  

Unger János: A városi hősziget statisztikai modellezé
se felszínparaméterek felhasználásával.

Pongrácz Rita — Bartholy Judit -  Dezső Zsuzsanna -  
Barcza Zoltán: Budapest és néhány közép-európai 
nagyváros éghajlatmódosító hatása műholdas mérések 
felhasználásával.

Megfigyelési rendszerek
Nagy József: Korszerű eszközök az OMSZ légköri 

megfigyelő rendszerében.
Gyúró György: Hagyományos és automatizált megfi

gyelések az OMSZ földfelszíni mérőhálózatában.
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Radics Kornélia -  Bartholy Judit: Magyarország mo
dellezett szélteljesítmény térképei a szélerőművek 
rotormagasságának függvényében.

Kugler Szilvia -  Horváth László -  Mészáros Róbert -  
Weidinger Tamás: A nitrogén tartalmú gázok kicserélő
désének vizsgálata a Balaton és a légkör között.

Előrejelzés
Buránszkyné Sallai Márta: Az időjárás előrejelzés új 

kihívásai a századelőn.
Horányi András: Az időjárás számszerű előrejelzése.
Horváth Ákos: Veszélyes időjárási jelenségek előre

jelzése.
Németh Lajos: Meteorológiai szolgáltatás, mint gaz

dasági tényező.
Az előadásokat változó létszámú hallgatóság követte, 

számosán idelátogattak más szekciók résztvevői közül 
is. A meteorológiai előadások teljes anyaga CD-n lesz 
hozzáférhető.

A szokásoknak megfelelően poszter bemutatókra is 
sor került, ahol -  túlzás nélkül mondhatjuk -  taroltak a 
meteorológiai tárgyú tablók (22-ből 15).

A világtalálkozó utolsó napján hazai kirándulásra ke
rült sor a Körös-Maros Nemzeti Parkban (meteorológu
sok sem ezen, sem a délvidéki kiránduláson nem voltak).

Az összejövetel 140 résztvevője között közel száz ha
zai szakember volt, a többiek jobbára a környező orszá
gokból jöttek, de volt két tengeren túli magyar is.

A konferencia szervezésében a geotudományokban 
érdekelt tudományos társaságok vettek részt, de a kivá
ló rendezés jórészt a Magyarhoni Földtani Társulat 
munkáját dicséri. A meteorológiai szekció programját 
Mika János állította össze. Az OMSZ anyagi támogatás
sal járult hozzá a sikeres lebonyolításhoz.

A 2006-ra tervezett legközelebbi találkozó színhelye 
Pécs lesz, horvátországi tanulmányi kirándulással.

Ambrózy Pál

O L V A ST O K ...
Két új Szaturnusz-holdacska

A gyűrűs bolygó körül keringő Cassini szonda nem 
tétlenkedik: két új holdat fedezett fel, amelyek kb. 3 ill. 
4 km átmérőjűek. Valószínűleg ezek a legkisebb 
égitestek, amelyeket eddig láttunk a Szaturnusz körül -  
nem számítva persze a gyűrűt alkotó kisebb-nagyobb 
darabokat. A holdak keringési távolsága a bolygó 
tömegközéppontjától 194.000 ill. 211.000 km, a Mimas 
és az Enceladus pályája között. Ideiglenes elnevezésük

S/2004 SÍ és S/2004 S2. (Az elsőt lehet, hogy 1981-ben 
egy Voyager-felvételen is látták, ám a felfedezést akkor 
nem sikerült megerősíteni.) A Cassini egyik fő feladata 
éppen a Szaturnusz körül keringő holdak minél pon
tosabb felmérése. Hasonló új holdacskák felfedezése 
továbbra is várható.

Űrkaleidoszkóp XVIII. évfolyam. 7-8. szám

Összeállította: 
H. Bóna Márta

K IS L E X IK O N
[C ikkeinkben csillag  je lz i  azoka t a kifejezéseket, am elyek  a k islexikonban  szerep e ln ek ]

makroszinoptikus helyzetek
(„Péczely György szakirodalmi munkássága”)
A makroszinoptikus helyzetek az időjárási térképeken 
azonosítható légnyomási és áramlási rendszerek főbb 
vonásaiból általánosított helyzetek. E típusok megha
tározásának fő célja a konkréten előforduló esetek 
osztályozása statisztikai összefüggések feltárása cél
jából.

földrajzi hosszúság (Ferro-tól)
(„A keszthelyi meteorológiai megfigyelések rövid törté
neti áttekintése ”)
Valamely hely földrajzi hosszúsága a nemzetközi 
kezdőmeridiántól (Greenwich) számított távolsága fo
kokban. Régebben más kezdő hosszúsági köröket is 
használtak, pl. Ferro (Azori szk.), Párizs.

észlelői órák: XVIII, II, X óra
(„A keszthelyi meteorológiai megfigyelések rövid törté
neti áttekintése ”)
Régi csillagászati napbeosztás, amely a delelés időpont
jával kezdődött. Ezek szerint az észlelések 6, 14 és 22 
órakor voltak.

PPI kép (Plán Position Indicator)
(„A radarmeteorológia meghonosítása Magyarorszá
gon")
A radar-antenna függőleges tengely körüli forgása nyo
mán a képernyőn megjelenő jelek.

Összeállította: 
Schirokné Kriston Ilona
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2 0 0 4  N Y A R Á N A K  ID Ő J Á R Á S A
Június első, hűvös, csapadékos hetét erőteljes felmele
gedés követte, majd a hónap további részében a sokévi 
átlag körül változott hazánkban a hőmérséklet. A leghű
vösebb hajnalok 3-4-én, majd 17-én virradtak ránk. Az 
ország nagy részében 9-e volt a legmelegebb nap, ekkor 
a Dunántúlon és a Dél-Alföldön a legmagasabb nappali 
hőmérséklet sok helyen a 30 fokot is elérte. Június kö
zéphőmérséklete országos átlagban két tized fokkal ma
radt a sokévi érték alatt.
A legmagasabb nappali hőmérséklet: 31,6 °C, Körös
szakái, június 20.
A legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet: 3,6 °C, Zabar 
(Nógrád m.), június 17.
Júniusban a havi csapadék mennyisége országos átlag
ban 20 %-kal haladta meg az ilyenkor szokásosat, az 
északnyugati országrészben az átlag másfél -  kétszere
sének megfelelő csapadék hullott. Már a hónap elején,
2-3-án jelentős, országos esőzéseket okozott egy a Kár
pát-medence fölött elhelyezkedő ciklon. 9-én, a délutáni 
órákban sok helyen alakult ki zivatar, amit helyenként 
80-100 km/ó-s szél kísért, Miskolc környékén pedig 
nagy károkat okozó jégeső pusztított. A hónap folyamán 
egyetlen napon, 17-én nem észleltek az országban sehol 
sem csapadékot. Hazánk időjárását a váltakozó nedves
ségtartalmú levegőben gyakran kialakult záporok, ziva
tarok jellemezték a hónap további napjaiban is.
A napfénytartam havi összege 200-300 óra között volt, 
ami átlag körüli érték.
A hónap legnagyobb csapadékösszege: 236 mm, Kőszeg 
A hónap legkisebb csapadékösszege: 25 mm, Nagyecsed 
(Szabolcs-Szatmár Bereg megye)
A hónap során 24 óra alatt lehullott maximális csapadék: 
68 mm, Sásd (Baranya megye), június 2.
Július első felében folytatódott a júniusihoz hasonló, az 
átlag körül erősen ingadozó hőmérsékletű időjárás, ló 
tól kezdve azonban tartósabbá vált a meleg, igazi káni
kulában volt részünk. Ennek a 10 napos periódusnak 
egy Európa középső része felett lassan keleti irányba 
mozgó hullámzó frontrendszer vetett véget, hűvösebb 
időjárást okozva elsősorban az ország északkeleti részé
ben. Országos átlagban 9 hőségnap fordult elő. Forró 
nap is volt a Duna-Tisza-közén és az ország délkeleti ré
szén 3-4 alkalommal. A hónap átlaghőmérséklete 
0,4°C-kal volt magasabb az ilyenkor szokásosnál.
A legmagasabb nappali hőmérséklet: 37,2 °C, Körös
szakái, július 9.
A legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet: 5,0 °C, Zabar 
(Nógrád m.), július 13.
A július havi országos csapadékmennyiség 5 mm-rel 
meghaladta a sokévi átlagot. Területi eloszlása azonban 
nem volt egyenletes: míg az ország Dunától keletre 
fekvő területein sok helyen a 200 mm-t is túllépte a csa
padék havi összege, addig a nyugati országrészben jóval

a sokévi átlag alatt maradt a havi csapadék. Jelentős 
mennyiségű, az országon átvonuló hullámzó frontrend
szerből származó eső a hónap végén hullott, jelentős 
károkat okozva. A június 26-28. közötti 3 napos idő
szakban a keleti országrészre zúdult 60-180 mm-es csa
padékmennyiség rendkívülinek tekinthető.
A napfénytartam 240-300 órányi havi összege a sokévi 
átlag alatt maradt mintegy 20 órával.
A hónap legnagyobb csapadékösszege: 219 mm, Telki
bánya (Borsod-Abaúj-Zemplén m.)
A hónap legkisebb csapadékösszege: 14 mm, Hagyáros- 
börönd (Zala m.)
A hónap során 24 óra alatt lehullott maximális csapa
dék: 92 mm, Szeged, július 26.
Augusztus átlagnál magasabb hőmérséklettel köszöntött 
be, és bár a hónap egészére jellemzőek voltak a nagy hő
mérsékletbeli ingadozások, több napon át 2-3°C-kal mele
gebb volt a megszokottnál. A hónap legmelegebb napjain 
(12., 19., 20.) az ország egész területén 30-34 °C között 
alakult a legmagasabb nappali hőmérséklet. Augusztusban 
20-27 nap volt nyári nap, ezek közül mintegy 5 bizonyult 
hőségnapnak. A hónap középhőmérséklete országos át
lagban közel 0,9°C-kal adódott többnek a sokévi átlagnál. 
A hónap során mért legmagasabb hőmérséklet: 34,2 °C, 
Paks, Baja, Kiskunhalas, augusztus 20.
A hónap során mért legalacsonyabb hőmérséklet: 4,8 °C, 
Zabar (Nógrád m.), augusztus 16.
Az augusztus havi csapadékmennyiség országos átlag
ban közel 12 mm-rel maradt a sokévi átlagérték alatt, 
azonban mind országon mind pedig hónapon belüli el
oszlása egyenetlen volt. A hónap csapadékát nagyrészt 
a 7-én, 21-én, 25-én illetve a 26-án hullott nagyobb 
csapadékmennyiség szolgáltatta. A Dunától nyugatra 
eső területeken a szokásos mennyiségnek csak mintegy 
30-60%-a hullott, a keleti országrészben viszont he
lyenként 30-50%-kal is több eső esett az ilyenkor szo
kásosnál. Augusztusban 12 nap volt teljesen csapadék- 
mentes, a hónap többi napjának csapadékát pedig szinte 
kizárólag záporok, zivatarok adták. Csendes, áztató eső 
csupán 2-3 napon fordult elő.
A napfénytartam augusztus havi összege 270-340 óra 
között változott. Az ország középső felében 40-50 órá
val, az északi és nyugati területén pedig 30-40 órával 
több ideig sütött a Nap, mint a sokévi átlag.
A hónap legnagyobb csapadékösszege: 181 mm, Újszent- 
margita (Hajdú-Bihar m.)
A hónap legkisebb csapadékösszege: 10 mm, Nadap (Fe
jér m.)
A hónap során 24 óra alatt lehullott maximális csapadék: 
128 mm, Újszentmargita (Hajdú-Bihar m.), augusztus 26.

Schirokné Kriston Ilona, 
Schlanger Vera



2004. nyár
Napsütés (óra) Hőmérséklet (°C) Csapadék (mm) Szél

Állomások évsz.össz eltérés évsz.közép eltérés absz.max napja absz.min napja évsz.össz az átlag%-ában lmrrKnapoksz. viharos napok
Szombathely 692 -26 18,8 0,4 33.3 2004.07.22 6.0 2004.07.12 218 96 28 5
Nagykanizsa 725 -25 19,3 0,5 34,2 2004.07.22 6,3 2004.06.17 239 98 26 1
Győr 743 -27 20,0 0,7 33,9 2004.08.18 9,1 2004.06.17 174 96 23 3
Siófok 799 2 21,1 0,9 33,8 2004.07.08 12,1 2004.06.02 161 84 27 12
Pécs 772 -48 20,3 0,6 33,9 2004.07.22 10,7 2004.07.12 274 132 31 4
Budapest 834 57 20,7 0.7 34,4 2004.07.22 9,2 2004.06.17 153 92 23 6
Miskolc 787 72 19,6 0,5 33,7 2004.07.09 9,5 2004.06.26 362 173 26 4
Kékestető 795 44 14,7 0,6 27,0 2004.07.21 6.5 2004.07.15 251 94 27 4
Szolnok 828 25 21,0 0,8 36,2 2004.07.21 10,3 2004.06.18 231 135 15 -

Szeged 853 44 20.4 0,3 36,5 2004.07.09 7,3 2004.06.18 250 140 22 3
Nyíregyháza - - 19,2 -0,1 34,1 2004.07.09 9,2 2004.07.13 267 141 32 14
Debrecen 902 108 20,1 0,6 34,5 2004.07.09 8,9 2004.06.30 327 159 29 9
Békéscsaba 969 158 20,8 1,0 36,6 2004.07.09 8,1 2004.06.18 278 144 21 4
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s

1. ábra: A nyár középhőmérséklete °C-ban 2. ábra: A nyár csapadéka mm-ben

3. ábra: A nyár napfénytartama órákban 4. ábra: A 2004. július 26-28 közti 3 nap csapadékösszege
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2 5  évvel  eze lőt t  történt:

A  GARP G l o b á l i s  Id ő j á r á s i  K í s é r l e t e  (FG G E)

Előzmények

Az időjárás objektív előrejelzésére szolgáló módszerek 
fejlesztése során már az 1950-es évek vége felé sejteni 
lehetett, hogy nagyon hamar értelmetlenné válhatnak az 
inicializálási* módszerek kidolgozására és a modellfizika 
javítására irányuló erőfeszítések, ha a globális megfi
gyelő hálózat tökéletesítésével nem sikerül a prognosz
tikai modellek egyenleteinek numerikus integrálásához 
lényegesen megbízhatóbb kezdeti feltételeket biztosíta
ni. A sejtés igazolásacéljából 1964 júliusában, egy Boul- 
derban megrendezett nemzetközi prognosztikai szimpó
zium egyik szünetében Jule G. Charney rábeszélte négy 
modellfejlesztő kollégáját az ún. azonos-iker technikán* 
alapuló közös előrejelezhetőségi vizsgálat elvégzésére, 
hogy eldönthető legyen: egy előírt kezdeti hiba -  amely 
a kiindulási áramlási mező kis perturbációjaként 
értelmezhető -  milyen ütemben növekszik egészen ad
dig az időpontig, amikor a perturbált és perturbálatlan 
áramlási kép már olyan mértékben különbözik egymás
tól, mint két véletlenszerűen megválasztott áramlási for
máció. Abban az időben három, a teljes globális cirkulá
ciót korszerű szinten szimuláló dinamikai modell léte
zett: Kaliforniában Cecil E. Leith, valamint Yale Mintz és 
Akio Arakawa modellje, Princetonban pedig a Joseph 
Smagorinsky és munkatársai által kidolgozott modell. 
Mind a négy kutató egyetértett egy ilyen jellegű kísérlet 
elvégzésével, amelyből aztán kiderült, hogy a modellek
ben a kezdeti hiba növekedési üteme közel exponenciá
lis, tipikus duplázódási ideje pedig öt nap körülire be
csülhető. Ez a vizsgálat egyértelműen bizonyította az 
időjárási mérőhálózat sűrítésének és pontosításának el
engedhetetlen voltát, és alapját képezte annak a tanul
mánynak, amelyet az Egyesült Államok Tudományos 
Akadémiája 1966-ban (a később Chamey-jelentésként 
emlegetett) Egy globális megfigyelési és analízis kísérlet 
lehetősége címmel publikált.

A nemzetközi helyzet kedvezett az elképzelés megva
lósításához. Az ENSZ 1961. évi Közgyűlésének 1721. 
számú határozata nyomán a WMO tanulmányozni kezd
te, hogy miként lehet a mesterséges holdakat békés cél
ra, a meteorológiát szolgáló távközlési eszközökként és 
mérési platformokként felhasználni. A munka a jelenleg 
is működő Időjárási Világszolgálat (WWW) 1963-ban 
történt megszületését eredményezte. 1962-ben az ENSZ 
Közgyűlése újabb, a szakmánkat érintő döntést hozott: 
1802. számú határozatában felkérte a Tudományos Uni
ók Nemzetközi Tanácsát (az ICSU-t), hogy a WMO-val 
közösen dolgozzon ki egy hosszabb távra szóló progra
mot, amelynek feladata a légköri folyamatok fizikájának

alaposabb megismerése, és ezen keresztül az időjárás
előrejelzések megbízhatóságának növelése. Gondos 
előkészítést követően a két szervezet elnöke (a WMO 
részéről Alf Nyberg, az ICSU részéről pedig James M. 
Harrison) 1967 októberében írta alá Rómában azt az 
egyezményt, amely a Globális Légkörkutatási Program 
(GARP) nevet kapta. A munkálatok fő irányító testületé
ként megalakítottak egy közös (a WMO-t és az ICSU-t 
képviselő) szervező bizottságot, a JOC-t, amelynek 12 
tagja a tudomány élenjáró személyiségei közül került ki, 
és amely soraiból Bért Bolin professzort választotta meg 
első elnökéül. Létrehoztak egy kis létszámú, a WMO 
székházában teljes munkaidőben foglalkoztatott, közös 
tervező törzskart (a JPS-t); ennek igazgatói tisztét 
először Rolando V. García, majd 1970 és 1982 között Bo 
R. Döös töltötte be. A GARP részletes leírása megtalál
ható a Meteorológiai Tanulmányok sorozat 1977-ben 
megjelent 17. számában.

Az ICSU, a WMO-val együttműködve, még 1967 nya
rán tanulmányi konferenciát szervezett a Stockholm mel
letti Skepparholmenben, amelyen 13 ország 53, részben 
az új megfigyelési technológiák fejlesztésében, részben a 
numerikus prognosztikai modellek kidolgozásában jár
tas szakembere először fogalmazta meg egy globális 
időjárási kísérlet megrendezésének konkrét tervezetét. 
Ez a név az idők során többször változott. Először két kí
sérletet jelentett: egy első globális kísérletet, amelyet 
majd egy teljes globális kísérlet követ. 1969-ben, a JOC 
princetoni ülésén született meg a „hivatalos” elnevezés: 
Első Globális GARP-Kísérlet (FGGE). Ezt viszont so
kan túl bonyolultnak és nem eléggé szemléletesnek ítél
ték, ezért a WMO Végrehajtó Bizottsága 1977-ben úgy 
határozott, hogy az akció viselheti az eredetileg javasolt 
Globális Időjárási Kísérlet nevet is. Végül inkább ez az 
elnevezés honosodott meg, de az FGGE betűszóval szin
tén gyakran találkozhatunk. Felépítését részleteiben a 
Meteorológiai Tanulmányok 1978-ban kiadott 30. száma 
írja le; a következőkben csak a fontosabb és érdekesebb 
részletekre emlékezünk vissza.

Célok és tervek
A WWW keretében működő operatív globális megfi
gyelési rendszer fenntartása már az 1970-es években 
komoly anyagi terhet rótt a nemzeti meteorológiai szol
gálatokra. Eldöntésre várt tehát a talán legfontosabb 
kérdés: milyen mértékben érdemes a hálózatot tovább 
bővíteni úgy, hogy az előrejelzések nagyobb megbízha
tósága és hosszabb távú érvényessége nyomán leg
alábbis részben megtérüljön az üzemeltetés többlet- 
költsége. Egy optimális mérőhálózat megtervezéséhez
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a JOC által 1968-ban létrehozott numerikus experi- 
mentációs munkacsoport (a ma már a klímadinamika 
területén is aktív tevékenységet folytató WGNE) a 
négydimenziós adatasszimilációra és a megfigyelési 
rendszer-szimulációra épülő stratégiát választotta. En
nek értelmében egy globális kísérlet keretében, egy 
éves időtartamra el kell érni a légkör állapotá
nak lehető legteljesebb tér- és időbeli 
monitoringj át, majd az így szerzett 
adatok módszeres csökkentésével 
(vagy megfordítva, minél több 
adat felhasználásával) megál
lapítani, hogy az információ 
mennyiségének függvényé
ben miként módosul a prog
nózisok minősége.

Az FGGE tervezése során 
világossá vált, hogy a GARP 
tudományos célkitűzése egyet
len globális kísérlettel egyma
gában nem valósítható meg; 
szükség van különböző regionális 
kísérletek elvégzésére is. Ezért ke
rült megrendezésre 1974-ben a GARP 
atlanti-trópusi kísérlete (a GATE), továb
bá 1974-ben a Japán-szigetvilághoz tartozó 
Ryukyu-szigetek térségében, 1975-ben pedig a Kelet- 
Kínai-tenger fölött a légtömeg-transzformációs kísérlet 
(AMTEX) egy-egy expedíciós fázisa. Az FGGE évében 
(1979) a nyugat-afrikai monszun kísérlet (WAMEX), 
valamint a távol-keleti, illetve a kelet-afrikai és indiai 
monszun kísérlet (a téli, illetve a nyári MONEX) zajlott 
le. Utolsóként 1982 tavaszán, Joachim P. Kuettner irá
nyításával, a főleg a Genovai-öböl fölötti ciklogenezis 
dinamikájára összpontosító, és így bennünket közvetle
nül is érintő alpi kísérlet (ALPEX) lebonyolítása volt 
soron.

Az FGGE mintegy tíz esztendőt felölelő előkészítése 
folyamán természetesen rengeteg elvi, pénzügyi, tech
nikai és politikai problémával kellett megküzdeni. Vol
tak többen -  köztük Joseph Smagorinsky - ,  akik elvből 
ellenezték túl sok regionális program megszervezését, 
mondván, hogy azok erőforrásokat vonhatnak el a fő 
célt jelentő globális kísérlettől. A JOC például ilyen in
dokkal halasztotta el a magas hegyvonulatokon átkelő, 
illetve azokat megkerülő légáramlás tanulmányozására 
hivatott ALPEX-et valamilyen, az FGGE-t követő 
időpontra, amikor 1974 novemberében, a budapesti 
Gellért Szállóban tartott ülésén, hosszas vita után végül 
elfogadta a Jule Charney, Raymond Hide, Fedor 
Mesinger, Djuro Radinovice és e sorok írója által a bi
zottság elé terjesztett, kezdetben hegyvidéki kísérlet 
(MOUNTEX) néven szereplő akciótervet. Pénzügyi 
oldalról a többi között komoly gondot jelentett a Kínai 
Népköztársaság anyagi támogatásának megszerzése;

Kína ugyan tagállama volt a WMO-nak, de nem volt 
tagja az ICSU-nak, és csak ügyes diplomáciával sikerült 
vezetését az ügynek megnyerni. A technikai nehézségek 
közül elsősorban a tervezett műholdas megfigyelő és 
távközlő rendszer kiépítését kell említenünk. Végül a 
politikai jellegű ügyeket tekintve, példaként gondoljuk 

csak el, milyen előkészítő munkát igényelt, 
hogy a WAMEX során, 1979 nyarán 

(tehát a hidegháború kemény idősza
kában) amerikai és szovjet hadiha

jók horgonyoztak egymás mel
lett, közös küldetésre készen, a 

szenegáli Dakar kikötőjében.
A GARP-tárgyalások hi

vatalos nyelve a számtalan 
tervezési ülésen az angol 
volt, ami természetesen nem 

jelentette az angol anyanyel
vű delegátusok többségét. 

Olykor előfordult, hogy a más 
anyanyelvűek jobban megértet

ték egymás angolságát, mint ma
guk az angolok. A sok találkozás 

során kialakult ugyanis egy speciális 
angol nyelvezet, ami nevet is kapott: ez 

volt (angol helyesírással) a Garpish nyelv, 
és amelyen például az FGGE betűszót nemes egysze

rűséggel, fonetikusan írva, „figinek” lehetett mondani.

A globális kísérlet
Az FGGE lebonyolítására, többszöri halasztást követő
en, végül 1978. december 1. és 1979. november 30. 
között került sor. Mivel nyilvánvalóvá vált, hogy az elér
hető legátfogóbb globális adatgyűjtéshez alkalmazott 
különleges mérőrendszerek mindegyikét lehetetlen egy 
teljes esztendőn keresztül megszakítás nélkül üzemeltet
ni, ezért -  tekintettel a három monszun-kísérlet igényei
re is -  két speciális megfigyelési periódust (SOP-t) jelöl
tek ki; ez a január 5-e és március 5-e (SOP I), illetve a 
május 1-je és június 30-a (SOP II) közötti időszak volt.

A megfigyelési kísérlet bázisát természetesen a 
Gottfried Weiss által igazgatott WWW alkotta; mérő- 
rendszerét a két SOP során a trópusi területeken 12 új rá
diószondázó állomással egészítették ki (közülük néhány 
egészen távoli és elhagyatott helyre került), 72 állomás 
pedig az egész év folyamán speciális segítségben része
sült. A WWW mérőhálózatához az FGGE során speciá
lis megfigyelő rendszerek csatlakoztak, amelyeknél a 
szakemberek a kor legmodernebb technikáját alkalmaz
ták. Ezekről a rendszerekről átfogó képet nyerhet az ol
vasó, ha fellapozza a Légkör 1980. évi 1—4. számait.

Beható tárgyalások eredményeként, öt geostacionári- 
us mesterséges hold megfelelő elrendezésével, csaknem 
ideális területi fedettséget sikerült elérni. Ezek egyiké
nek (a NASA GOES-1 műholdjának) az eredeti, Csen
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des-óceán fölötti 135°W pozícióból az Indiai-óceán fölé 
(60°E) történt átirányítása, majd üzemeltetésének áten
gedése az Európai Űrhajózási Ügynökség (ESA) számára, 
példája volt annak a kivételesen hatékony nemzetközi 
együttműködésnek, amely az FGGE alatt megnyilvá
nult. A geostacionárius műholdak felhőfelvételeinek 
sorozatából naponta átlagosan 6000 szélvektort lehetett 
előállítani a 45°N-45°S tartományban, elsősorban a 900 
és a 300 hPa-os szintre vonatkozóan. Ehhez az operatív 
űrbázisú rendszerhez négy poláris pályán keringő mes
terséges hold csatlakozott; közülük egynek (a TIROS-N 
műholdnak) az elsődleges feladata a különböző mozgó 
platformok lokalizálása és az azokról történő adatgyűjtés 
volt. Az FGGE kezdetéhez időzítve két napszinkron pá- 
lyájú kutató mesterséges hold is fellövésre került: 1978. 
június 26-án a SEASAT-1, október 24-én pedig a 
Nimbus-7 műhold. A főként oceanográfiai adatok gyűj
tésére tervezett SEASAT-1 holddal 99 napos operációt 
követően az összeköttetés megszakadt, a Nimbus-7 vi
szont értékes adatokat szolgáltatott mindenekelőtt a Föld 
energiaháztartásának összetevőiről, a légköri ózon és 
vízgőz eloszlásáról, valamint a tengeri jég mozgásáról és 
az óceánok fölötti csapadékintenzitás jellemzőiről.

A kísérlet megtervezésekor komoly hangsúlyt kapott 
a trópusi tartományok áramlási mezejének részletes fel
tárása. Az SOPI folyamán 40, az SOP II során pedig 43 
hajóról hajtottak végre naponta 60-80 rádiószondázást; 
a magaslégköri mérések együttes száma elérte a 7000-t. 
A hajókat 16 ország biztosította, és azt a 25 hajót, amely 
nem rendelkezett konvencionális szondázó berendezés
sel, a Vaisala-cég látta el automatikusan működő, a glo
bális OMEGA rádiónavigációs rendszerre (a NAVAID- 
re) épülő szondákkal. A hagyományos, földi bázisú 
aerológiai megfigyeléseket a két SOP folyamán az 
egyenlítői térségben naponta kilenc nagy hatótávolságú 
repülőgépről indított ejtőszondás méréssorozat egészí
tette ki. A repülőgépek a Csendes-óceán keleti meden
céje fölé a hawaii Honoluluból, illetve a mexikói Aca- 
pulcóból, az Atlanti-óceán fölé Ascension-szigetről, az 
Indiai-óceán fölé pedig Diego Garcia-szigetről szálltak 
fel. Előre megtervezett hat útvonalon összesen 339 re
pülési programot teljesítve, a pilóták naponta átlagosan 
75 ejtőszondát bocsátottak el.

A déli félgömb felső légkörében, a 20°S és a 90°S kö
zötti tartományban az áramlási és hőmérsékleti mező 
megfigyelésére repülőgépekről szabadon engedett, majd 
állandó magassági szinten sodródó ballonokat (aerosztá- 
tokat) alkalmaztak. A ballonok az áramlással a 140 hPa- 
os szintnek megfelelő nominális (14 km körüli) magas
ságban, a Földet többször megkerülve helyeződtek át, te
hát a légkör ejtőszondákkal mérhető rétege fölötti részé
nek állapotáról szolgáltattak információt. A két SOP so
rán összesen 313 ballont indítottak el; a repülőgépek az 
Atlanti-óceán térségében Ascension-szigetről, a Csen
des-óceán térségében pedig a polinéziai Canton-

szigetről és a Mariana-szigetekhez tartozó Guamról 
szálltak fel. A ballonok pályájának követésével az első 
SOP alatt tipikusan 80, a második során több mint 100 
szél vektort sikerült naponta előállítani; a rendszer ösz- 
szességében mintegy 50 000 szélmegfigyelést nyújtott. 
A telekommunikációt a TIROS-N műhold fedélzetére 
telepített, Argos elnevezésű adatgyűjtő és platform-loka
lizáló rendszer bonyolította le. Mivel először a hordozó 
rakétával, majd a műhold számítógépes regisztráló be
rendezésével adódtak gondok, ezért a TIROS-N fellövé
se csak 1978. október 13-án történhetett meg, és így he
teken át kétséges volt, hogy tartható-e az FGGE már 
véglegesnek vélt kezdési időpontja.

Végül az FGGE speciális megfigyelő rendszereinek 
érdekes eleme volt a felszíni paraméterek (például a 
légnyomás és léghőmérséklet, valamint a vízhőmérsék
let) in situ mérésére szolgáló sodródó bóják hálózata. A 
kísérleti évben összesen 341 bója elhelyezésére került 
sor; 301 a déli féltekére, 33 a trópusi vizekre, 6 az 
Észak-Atlanti-óceánra és egy az Arktiszra. A telepítést 
főként az Antarktisz kutatóállomásaira utánpótlást szál
lító hajók, továbbá kereskedelmi és hadihajók végezték 
el, de a jobb területi elrendeződés kialakításához né
hány bóját repülőgépről, ejtőernyővel eresztettek vízre. 
A helymeghatározáshoz és az adatátvitelhez ennél a há
lózatnál is az Argos-rendszert alkalmazták.

Az FGGE teljes megfigyelő rendszere sugárhajtásos 
kereskedelmi repülőgépek fedélzetére szerelt adat
gyűjtő egységekkel egészült ki. 80 berendezés mágnes- 
szalagon rögzítette az információt, 17 egység esetében 
pedig a mért adatok továbbítását műholdas úton valósí
tották meg.

A műveletek irányítása
Az FGGE speciális megfigyelő rendszereinek össze
hangolása és vezénylése -  ellentétben a regionális kí
sérletekkel -  nem a helyszínek közeléből, hanem a 
WMO genfi székházából történt, amely akkor még az 
avenue Giuseppe-Motta 41.-ben volt. A JPS mellé ren
delve, itt működött a GARP-tevékenységek hivatala (a 
GAO), amelyet 1973-tól 1982-ig Bo R. Döös vezetett. 
A GAO alá szervezték az FGGE műveleti központját; 
ennek élén James L. Rasmussen állt. A központ az épü
let IV. emeletén kapott otthont, és ehhez alaposan átala
kították a Salle IV néven ismert konferenciatermet. 
Egyik falát hatalmas világtérkép foglalta el, amelyen 
színes mágneses korongokkal és tapadó szalagokkal le
hetett nyomon követni a megfigyelő rendszerek aktuá
lis elrendeződését. Ma nyilvánvalóan az Internet és az 
e-mail jelentené az információ forrását, akkor, ezek hi
ányában, kénytelenek voltunk a telefonra, a telexre és a 
fakszimilére hagyatkozni.

A műveleti központ munkatársai, személyre szabott 
feladatokkal, nemzetközi gárdát alkottak. Jelen sorok 
írója a sodródó bóják és az aerosztátok telepítését és
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működését követte szemmel, továbbá a havi helyzetje
lentések összeállításáért volt felelős. Ez utóbbi feladat 
kényes munka volt, ugyanis a WMO -  hagyományaihoz 
híven -  szigorúan ügyelt a politikai semlegesség 
megőrzésére. Csak egy példa: akkoriban a Dél-afrikai 
Köztársaság WMO-tagsága, apartheid politikája miatt, 
fel volt függesztve; neve egyetlen hivatalos dokumen
tumban sem jelenhetett meg. Hiába volt az úszó bóják 
telepítésének élenjárója, a bóják számát ismertető havi 
összesítésekben, az adományozó államok nevének osz
lopában csak a „mások” címszó alatt szerepelhetett.

Késő esténként, hétvégeken és ünnepnapokon a mun
kát ügyeleti formában végeztük. A székház bejáratához 
saját kulcsunk volt, továbbá speciális hozzáférésünk a 
WMO központi telefonüzenet-rögzítő rendszeréhez. Fur
csa érzés volt például szentestén vagy újév reggelén a ha
talmas épületben bolyongani, ahol akkor talán egyedül a 
gondnok tartózkodott. Különleges eseményre ilyenkor 
szerencsére ritkán került sor; például amikor az egyik tró
pusi szélmegfigyeléseket végző hajót egy vitatott hova- 
tartozású sziget közelében feltartóztatták, vagy amikor 
egy-egy ejtőszondákat indító repülőgép műszaki hibát 
vagy trópusi zivatarban elszenvedett sérülést jelentett.

Az utókor ítélete
Döös professzor szavait idézve, az FGGE bebizonyítot
ta, miként lehet a csaknem lehetetlent végrehajtani. 
Noha a Globális Időjárási Kísérlet lebonyolítása óta ne

gyed század telt el, a két speciális megfigyelési perió
dus során szerzett információ ma is a globális légkör 
legteljesebb adatbázisát alkotja. Az FGGE nyomán 
szerzett ismeretek, a numerikus időjárás-prognosztikai 
kutatások segítésén túlmenően, hozzájárultak az éghaj
lati modellek fejlesztésének munkájához is. Összessé
gében az FGGE volt az az ugródeszka, amelyről 1980 
januárjában a GARP utódjává vált Éghajlatkutatási 
Világprogram (WCRP) elindult.

Napjaink nagy nemzetközi vállalkozása, a mérési 
rendszerek korszerűsítésére és az előrejelezhetőség 
kérdésének tanulmányozására irányuló, THORPEX el
nevezésű program nem kevesebbre aspirál, mint hogy 
elnyerje a kitüntető „második GARP” címet. Célja, 
hogy egy dinamikusan interaktív megfigyelési és előre
jelzési rendszert fejlesszen ki, amelyben kétirányú 
kommunikáció valósul meg a prognosztikai modellek 
és a mérő platformok között. A jövőt ugyanis sok szak
ember a WWW globális megfigyelő rendszerének dina
mikus kontrollálásában látja, olyan rendszerben, amely 
felváltja a jelenlegi, jórészt sztatikus (rögzített helyen, 
rögzített időpontokban végzett) méréseket. Ebben a 
megálmodott jövőben a prognosztikai modellek ered
ményei vezérlik a megfigyelő hálózatot, ott és akkor 
aktiválva a mobil észlelő platformokat, ahol és amikor 
az előrejelzések pontossága azt megköveteli.

Dr. Götz Gusztáv

K IT Ü N T E T É S E K
A Magyar Tudomány Ünnepe alkalmából az MTA El
nöksége

Eötvös József-koszorúval

tüntette ki Götz Gusztávot, a földtudomány doktorát, az 
OMSZ ny. elnökhelyettesét, aki egész eddigi pályafutá
sa alatt a meteorológia különböző területein kiemelkedő 
elméleti kutatásokat folytatott. Legfontosabb munkája a 
káoszelmélet légköri kapcsolatainak elemzését össze
foglaló monográfiája.

A kitüntetést az Akadémia dísztermében november 3- 
án tartott ünnepi ülésen Vízi E. Szilveszter, az MTA el
nöke adta át.

A Műszaki és Természettudományi Egyesületek Szö
vetségének Elnöksége

MTESZ Díj-ban
részesítette Major György akadémikust, aki a műhold
meteorológia és a napsugárzás-mérés operatív és kuta
tási ágaiban egyaránt elismerésre méltó érdemeket szer
zett. Kezdettől fogva igen aktívan részt vesz a Magyar 
Meteorológiai Társaság és a Magyar Asztronautikai 
Társaság munkájában, mindkettőben betöltött főtitkári, 
utóbbiban elnöki szerepet is. Jelenleg az MMT társelnöke.

A kitüntetést december 15-én ünnepélyes keretek kö
zött Széles Gábor, a MTESZ elnöke adta át.

Ambrózy Pál

Ú J  K Ö N Y V
Megjelent Geresdi István

Felhőfizika
c. tankönyve a Dialóg Campus Kiadó (Budapest-Pécs) 
gondozásában.

A felhőfizika legújabb eredményeinek bemutatása 
a magyar nyelvű szakirodalomban eddig teljesen hi

ányzott. A könyv célja e hiány pótlása. Az általáno
san használt tárgyalásmód mellett a szerző a felhő
fizikai mérőeszközök ismertetésével és a felhőfizikai 
folyamatok numerikus m odellezésével is foglalko
zik.

Minthogy egyetemi tankönyvről van szó, valamennyi 
fejezet végén feladatokat is találhat az olvasó.



6 LÉGKÖR -  XLIX. évf. 2004. 4. szám

A  2 0 0 4 .  N O V EM BER  19-E I NAGY VIHAR
2004. november 19-én a déli óráktól erős vihar söpört 
végig az országon. A viharban az északnyugatira fordu
ló szél erőssége elérte a 110-120 km/ó sebességet. A 
vihar a meteorológusok számára nem jött váratlanul, a 
legtöbb számítógépes modell már két napra előre jelezte 
érkezését. A pusztítás nem csak Magyarország területé
re korlátozódott, hanem sokfelé Európában, legfőkép
pen pedig Ausztriában és Szlovákiában vitt végbe hatal
mas pusztítást, egész erdőségeket letarolva. A vihar 
kialakulását és szerkezetét tekintve nagyban hasonlított 
az 1999. decemberében Nyugat-Európát sújtó ún. kará
csonyi-viharra. Akkor is egy kis méretű, igen gyorsan 
fejlődő örvény alakult ki az Atlanti-óceán felett és pusz
tított végig Franciaország, Németország, Svájc terüle
tén. Jellemző, hogy egy olyan gazdag országban, mint 
Svájc, még egy év elteltével is voltak olyan erdő-terü
letek, amelyekről még nem tudták elszállítani a hatal

mas mennyiségű kidöntött fát. A mostani helyzettel 
ellentétben akkor nem sikerült előre jelezni a légör
vényt. Ebben az írásban a vihart okozó örvény kialaku
lását, illetve a vele járó, különösen veszélyes mezo- 
meteorológiai jelenségeket tekintjük át.

A szinoptikus helyzet leírása
A légörvény kialakulásának első jelei 2004. november
18-án 06 UTC-kor már jelentkeztek Írország partjaitól 
néhány 100 km-re nyugatra megjelenő alacsony nyomá
sú képződmény formájában, amelyet a tengerszinti lég
nyomás mezejében analizálni lehetett, azonban a maga
sabb szinteken még nyoma sem volt a képződménynek. 
Ebben az időben viszont Skandinávia felett egy kimé
lyült, erős ciklon örvénylett, amely központjában a ten
gerszinti légnyomás 980 hPa alá süllyedt és a magasban 
nagyon erős jet-stream ölelte körül a ciklont. A jet

1. ábra. Időjárási helyzet 2004.11.18.06 UTC-kor az ECMWF analízis alapján: a) 300 hPa szél; b) tengerszinti légnyomás 
és 925 hPa szél; c) 500 hPa izohipsza, szél és hőmérsékleti mező; d) 850 hPa izohipsza és hőmérsékleti mező
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2. ábra. Időjárási helyzet 2004.11.19.00 UTC-kor az ECMWF analízis alapján: a) 300 hPa szél; b) tengerszinti légnyomás 
és 925 hPa szél; c) 500 hPa izohipsza, szél és hőmérsékleti mező; d) 850 hPa izohipsza és hőmérsékleti mező

streamben a szél erőssége a 300 hPa-on elérte a 80(!) 
m/s sebességet. Ugyanebben az időben mind a 850 hPa- 
os szinten, mind pedig az 500 hPa-os szinten erős észak 
-  déli irányú hőmérsékleti gradiens alakult ki, amely vé
gighúzódott Európa teljes északi részén. Az Európa fe
lett így létrejött erős zonális áramlás többféle szinopti
kus skálájú instabilitási formát is hordozott magában, 
így elegendő volt egy kisebb zavar ahhoz, hogy ez a „ki
feszített húr” elszakadjon (1. ábra).

Az Atlanti óceán fölött megjelenő kis örvény éppen 
ennek a zavarnak a szerepét játszotta amely november
19-én 00 UTC-re már 998 hPa-os rendkívül gyorsan 
mélyülő ciklonná fejlődött és centruma elérte Németor
szág nyugati körzetét. A ciklon hátoldalán a korábban 
zonális áramlás teljesen meridionálissá fordult és a 850 
hPa-os és az 500 hPa-os szinten egyaránt erőteljes hideg 
advekció kezdődött (2. ábra).

Az örvény intenzitását jól mutatja, hogy 15 UTC-re 
a központi légnyomás 985 hPa alá süllyedt, rendkívül

nagy nyomási gradiensek, illetve 850 és 500 hPa-on 
erős hideg advekció zajlott és a hátoldalon a jet-stream 
is meridionálissá vált és helyenként ismét elérte a 80 
m/s sebességet (3. ábra).

A ciklon dinamikájára jellemző, hogy 09 UTC-kor, 
amikor az örvény hidegfrontja elérte a német-cseh ha
tárt, német területen többfelé 12 hPa/3óra nyomásemel
kedést, attól keletre 5-8 hPa/3óra nyomáscsökkenéseket 
jelentettek a meteorológiai állomások. Ennek megfelelő 
erősségű volt a hidegfront betörése is, a Duna völgyének 
osztrák szakaszán 120-130 km/ó széllökéseket regiszt
ráltak, az anyagi kár is ennek megfelelően nagy volt.

A hidegfront átvonulása Magyarországon
A hidegfront 11 UTC előtt pár perccel érte el Magyaror
szág északnyugati részét. Először Mosonmagyaróvár re
gisztrálta az északnyugatira forduló, viharos szelet, majd 
a 70 km/ó sebességgel vonuló front 12 UTC-kor érte el a 
Balatont, ahol Siófokon 29 m/s, Balatonfüreden 31.1
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3. ábra. Időjárási helyzet 2004.11.19.15 UTC-kor az ECMWF előrejelzés alapján: a) 300 hPa szél; b) tengerszinti légnyomás 
és 925 hPa szél; c) 500 hPa izohipsza, szél és hőmérsékleti mező; d) 850 hPa izohipsza, és hőmérsékleti mező

m/s-t mértek míg a Bakony egyik csúcsán, Kab-hegyen 
136 km/ó (38 m/s) sebességet is regisztrált az automata 
szélmérő műszer. Az éles hidegfront peremén sokfelé 
alakultak ki zivatarok, illetve görgő viharok*, amelyekben 
rövid életű felhőtölcsérek*, kisebb un. határréteg torná
dók is kialakultak. Budapest környékéről jégesőt is jelen
tettek. A zivataroknak köszönhetően a széllökések térbe
li eloszlása szeszélyesebbé vált, mivel a zivatar a fejlő
dési stádiumában a hidegfront kinetikus energiájának egy 
részét potenciális energiává alakította, amit később „visz- 
szaadott”, így voltak területek, ahol gyengébb volt a szél 
a vártnál, és voltak olyan térségek, ahol különösen heves 
volt a zivatarral együtt járó frontbetörés. A radarképeken 
az északnyugatról mozgó éles és keskeny konvektív vo
nal jól mutatta a front mozgását (4. ábra).

A zivatarok mögött a zivataros magasnyomás rövid 
időre visszavetette a hideg levegő beáramlását, ami így kb. 
fél-egy óra késéssel, fantasztikus formájú felhők és viha
ros szél formájában indulhatott meg (Kép a címlapon)

4. ábra. Radar reflektivitás és a tengerszinti 
légnyomás mezeje 2004.11.12 UTC
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6. ábra. Legerősebb széllökések eloszlása 2004. 11. 19-én

Magyarországon a legerősebb széllökések eloszlását 
a 6. ábra mutatja. Látható, hogy elsősorban a Dunántúl 
középső részén illetve a magasabb hegyekben volt a leg
erősebb a szél. A keleti országrészben már jelentősen 
gyengült a vihar erőssége.

Az időben kiadott riasztásoknak is köszönhetően a vi
harnak ezúttal nem volt halálos áldozata. A Balatonnál 
egy évvel korábban egy ennél gyengébb, de ugyancsak 
hirtelen jövő szélvihar négy horgász életét követelte. így 
elmondható, hogy érdemes és sikeres volt a Balatoni Vi
harjelzés november végéig történő meghosszabbítása.

Egy járulékos hatás: lejtővihar a Tátrában
A legnagyobb pusztítást azonban nem nálunk, hanem 
Szlovákiában, a Magas-Tátra déli lejtőjén okozta a vi
har, ahol egész erdőségeket döntött ki. A tátrai vihar 
azonban nem magyarázható egyszerűen a szinoptikus 
skálájú folyamatokkal, részben amiatt, hogy a pusztítás 
viszonylag kis területekre koncentrálódott, részben pe
dig amiatt, hogy a lejtőn kialakuló orkán akkor kezdő
dött, amikor a hideg advekció jórészt már lezajlott, 15 
és 16 UTC körül, végül pedig a pusztítás éppen a szél- 
árnyékos déli lejtőn történt.

A magyarázat (egy ötödéves meteorológus hallgató, 
Reisz András felvetése alapján) egy mező skálájú jelen
ség, az un. lejtő vihar (down slope wind storm) elméle
te alapján adható. A hegyek gerincén átcsapó leáramló 
levegőben bizonyos körülmények között sajátos áramlá
si helyzet jön létre és a lejtő vihar ennek az eredménye.

A tátrai vihar vizsgálatára a hazai nowcasting rend
szerben alkalmazott nem hidrosztatikus modellt, az 
MM5-öt használtuk fel. A modellt egy olyan területre 
konfiguráltuk, amely magába foglalja a Tátra térségét, 4 
km-es horizontális felbontást alkalmaztunk. A futtatást 
2004.11. 19. 00 UTC-s kezdeti feltételekkel indítottuk, 
és az ECMWF analízis és előrejelzési mezőket használ
tuk a peremfeltételek biztosítására.

Az eredmények meglepő pontossággal közelítették a 
valóságot: az MM5 modell 15 UTC-tól kezdődően a Tát
ra déli lejtőjén lokális, erős talaj közeli 38 m/s-os szél
maximumot adott (amelyhez legkevesebb kb. 45 m/s

széllökés rendelhető). A Tátrán áthaladó vertikális met
szeten (7. ábra) megfigyelhető a potenciális hőmérséklet 
vonalainak besűrűsödése, amely a lejtő viharok kialaku
lásának feltétele, mivel az áramlás így az inverzió által 
behatárolt és a lejtőn szűkülő keskeny csatornába kény
szerül és okozza a leáramló levegő gyorsulását.

Az eredmények elemzése azt mutatta, hogy a jelen
ség lokális volt, egyéb helyeken nem fordult elő.

7. ábra. Észak-déli irányú vertikális metszet a Magas- 
és Alacsony Tátrán keresztül. Az ábrán jobbra van észak. A 

folytonos vonalak az izentróp felületeket mutatják, míg a szagga
tott vonalak a szél abszolút értékét m/s-ban. A Magas Tátra déli 

oldalán megfigyelhető a lejtővihar okozta szélmaximum

A lejtővihar jelensége sokszor megfigyelt és sokat ta
nulmányozott jelenség a Sziklás-hegység keleti lábai
nál, illetve hasonló folyamatok okozhatják a Bórát* is 
az Adriai-tenger partjainál, és most láthatjuk, hogy az 
Északi-Kárpátokban is kialakulhat. Mindez azt is jelen
ti, hogy nem (csak) az erdő telepítésének módjában kell 
keresni a pusztulás okait hiszen az ilyen időjárási folya
matokban a megfigyelések szerint akár az 50 m/s-ot is 
meghaladhatja a legerősebb szél, amelynek aligha tud 
ellenállni bármilyen erdő kultúra.

Összefoglalás
A 2004.11.19-i vihar egy meglehetősen ritka szinoptikus 
skálájú jelenség eredménye volt. A gyors ciklogenézis (ra
pid cycogenesis) energiáját szinoptikus skálájú instabili
tásokból nyeri, és az így létrejött ciklon nagyon gyorsan 
mélyül és gyorsan helyeződik át. A ciklont sűrű, zárt izo- 
bárok jellemzik, hidegfrontja éles, a front mentén görgő
viharok, zivatarok alakulnak ki. A jelenség előrejelzése 
úgy tűnik, nem okoz problémát a jól inicializált numeri
kus modelleknek. Ugyanakkor speciális mezo-meteoroló- 
giai jelenségek kapcsolódhatnak a rendszerhez, mint pl. a 
zivatarvonalak vagy a hegyes területeken a lejtő viharok. 
Ezek a jelenségek tovább növelhetik a ciklon veszélyessé
gét és lokálisan óriási károkat tudnak okozni, mint azt a 
Magas-Tátra lejtőin lezajlott folyamatok is bizonyítják.

Horváth Ákos
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[IsaiiaagíQBaK Q&oBsfeoo

V IH A R O S  PÉNTEK
A meteorológiai mefigyelésekről szóló idei Meteoroló
giai Tudományos Napok méltó lezárása volt a november 
19-ei hidegfront ! Az utolsó előadás után társaimmal a 
Keleti pályaudvarra tartottunk. Hazafelé tartottam Sop
ronba. Amolyan vihar előtti csend uralkodott. Kellemes, 
tavaszias idő, gyenge légmozgás. A Keleti pályaudvarra 
érve ÉNY felől egyre sötétebb felhők gyülekeztek. Ép
pen arról beszéltünk, hogy ez mintha zivatarfelhő lenne, 
amikor a szemem sarkából észrevettem egy villanást. 
Mire kimondtam, hogy „Villámlott!”, már meg is dör
dült az ég! Ezután pazar nyárias zivatar és gyenge 
jégeső következett viharos szél kíséretében. A zivatar 
alatt a levegő érezhetően több fokot hűlt. A hazaút ka
landosra sikeredett, mert Győr és Csorna között fel- 
sővezeték-szakadás történt, és emiatt elterelték a vona
tot Hegyeshalom irányába. így aztán jókora kerülővel 
értünk Csornára, onnan már a megszokott útvonalon 
ment a vonat Sopronig. Az utazás alatt -  amíg világos 
volt - figyelemmel kísértem a hidegfront mögött kiala
kuló Cumulus formátumokat (fractus, mediocris, sőt 
congestus is), amelyek nagy sebességgel rohantak az

azonos-iker technika
(„A GARP Globális Időjárási Kísérlete (FGGE)”)
Az ikreket két, teljesen azonos előrejelzési modell kép
viseli, és ha az egyiknél bármit megváltoztatunk (jelen 
esetben a kezdeti feltételeket), akkor a nyert két előre
jelzés közötti eltérés kizárólag ennek a változtatásnak a 
hatását szemlélteti, 
inicializálás
(„A GARP Globális Időjárási Kísérlete (FGGE)’j  
A kezdeti feltételeknek a prognosztikai egyenletek in
tegrálásához (a numerikus előrejelzés végrehajtásához) 
alkalmas formában történő megadása. Lényege, hogy az 
áramlási mező és a nyomási mező a kiindulási szinopti
kus helyzetre jellemző formában igazodjék egymáshoz, 
s így ne eredményezzen irreális oszcillációkat a nyo
más, a szél, a hőmérséklet stb. mezejében a numerikus 
integráció végrehajtása során. Mivel a primitív egyenle
tek sokkal érzékenyebbek a kezdeti állapotra (továbbá a 
határfeltételekre és az alkalmazott differenciálási sémá
ra), mint a szűrési közelítésekkel módosított egyenletek 
(pl. az örvényességi egyenlet), a primitív egyenletekkel 
történő numerikus előrejelzés folyamatában az iniciali- 
zálásnak alapvető fontossága van.

égen északnyugat-délkeleti irányban. Még Cumulonim- 
bus capillatus is megfigyelhető volt, talajt elérő csapa
déksávval. Nem is lepett meg, hogy Sopronban erős 
hózápor fogadott! Szakmai csemege volt ez a nap -  le
számítva az utazási bonyodalmakat!

Néhány érdekes adat a Győri Főállomáson gyűjtött 
automaták adataiból, valamint a Nyugat-Magyarországi 
Egyetem Botanikus kertjéből:

Állomás Max. széllökés 
(m/s)

24 órás
csapadék (mm)

Sopron, Egyetem - 2,9
Győr 25,3 1,0
Fertőrákos 27,8 1,0
Hövej 29,4 1,2
Pápa 26,0 1,9
Káld 23,4 1,8
Tata 29,7 1,6
Vérteskethely 26,4 1,3

Roszik Róbert észlelő, Sopron -  Győr

bóra
(„A 2004. november 19-ei nagy vihar”)
A dalmát tengerpart hideg északkeleti szele ősszel és 
télen, amikor az Ukrajna felől jövő hideg levegő átáram- 
lik a hegyeken, és leszáll a viszonylag meleg adriai ten
gerpartra. Viharos erejű. A bóra kifejezést a hasonló 
szelekre a világ más tájain is használják, 
tuba (felhőtölcsér, tornádófelhő)
(„A 2004. november 19-ei nagy vihar”)
A tuba járulékos felhőképződmény, amely oszlop vagy 
fordított kúp alakú, a felhőalapból nyúlik lefelé. Inten
zív levegőörvény, amely a benne létrejövő kondenzáció 
révén válik láthatóvá. Cumulonimbus (és ritkábban 
cumulus) felhőkkel jár együtt, 
görgővihar
(„A 2004. november 19-ei nagy vihar”)
A görgő vihar mindig hideg front betörésének kísérőjelen
sége. Hirtelen keletkező és múló, nagyon erős szélroham
mal, gyakran záporral, zivatarral jár. A Balatonon a nyári 
idényben előforduló nagyon veszélyes időjárási jelenség, 
a fürdőzők és vitorlázók számára életveszélyt jelent. 
Kísérőjelensége és ismertető jegye az arcus (felhőgallér).

Összeállította: Schirokné Kriston Ilona

K ISLEX IK O N
[Cikkeinkben csillag jelzi azokat a kifejezéseket, amelyek a kislexikonban szerepelnek]
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B U D A P E S T  H Ó V IS Z O N Y A I  
( 1 9 5 3  -  2 0 0 3 )

a pestszentlőrinci állomás adatai alapján

Bevezetés

A novembertől márciusig terjedő 
időszakban éghajlatunk fontos jel
lemzői a hóviszonyok. A hótakaró
ra vonatkozó éghajlati adatok gya
korlati fontosságát nem szükséges 
részletesen ecsetelni: közlekedési, 
mezőgazdasági, hidrológiai, építé
szeti, sportbeli jelentősége minden
ki előtt ismeretes.

Azonban a hóviszonyok meteo
rológiai vonatkozásai sem kevésbé 
fontosak. Egy térség hóviszonyai
nak komplex klimatológiai isme
rete -  mint az éghajlatleírás általá
ban -  felvértez minket azzal a 
képességgel, hogy aktuális időjá
rási helyzetek, jelenségek átlagos 
voltát, szokatlanságát, netán rend
kívüliségét tudományos megalapo
zottsággal ítélhessük meg. Továb
bi, s talán egyre fontosabb aspek
tus hóviszonyainkkal kapcsolat
ban a napjainkra már a közbeszéd 
részévé vált esetleges éghajlatvál
tozás. A hóviszonyokat jellemző, 
évről évre rendkívül szeszélyesen 
viselkedő éghajlatjelzők indikáto
rai lehetnek a klíma esetleges vál
tozásainak is.

A pestszentlőrinci szinoptikus 
főállomás -  amely mint síkvidéki 
állomás, megfelelően reprezentál
ja a város nagy részének hóviszo
nyait -  1953 óta működik, tehát 
50 éves adatsorral rendelkezik. Az 
állomás 06 UTC-s hóvastagság 
adatai alapján mutatom be Buda
pest hóklímáját. (A hócsapadékkal 
rendelkező, más szóval havas na
pok számának statisztikai feldol
gozására itt nem került sor.) Az 50 
évet két 25 éves -  egyenként is 
klimatológiai normálnak tekinthe
tő -  részidőszakra felbontva meg
vizsgáltam a hóviszonyok stabili
tását is.

A hótakarós napok száma

A tél hóviszonyainak legklassziku
sabb éghajlatjelzője a hótakarós na
pok száma. Hótakarós napról be
szélünk, ha a napi észlelés idején a 
talajt összefüggő, legalább fél cm- 
es hóréteg fedi (cm-re kerekítünk), 
tehát a foltokkal itt-ott betakart 
vagy lepellel borított talaj hórétegét 
nem számítjuk bele.

A vizsgált 50 tél között négy 
olyan akadt, melynek 70 nap körül 
volt hótakarós napjainak száma (1.

ábra). Ez az érték tűnik tehát az ég
hajlati maximumnak. A csúcstartó 
az 1995/96-os tél, 71 hótakarós

2. ábra. Egyes hóvastagságokat 
elérő előfordulások havi átlagai 

(1953/54-1977/78, 1978/79-2002/03)

nappal. Érdekes, hogy ezeket a te
leket minden alkalommal a környe
ző telekhez képest hótakaróban 
gazdag év követte. A másik véglet: 
az 1989/90-es tél. Ekkor csupán 
négy hóleples és egy hófoltos napot 
jegyeztek fel, hótakaró egyszer sem 
tudott kialakulni.

A különböző hóvastagságokat 
elérő előfordulások vizsgálata ter
mészetesen jóval árnyaltabb képet 
ad egy tél havasságáról (7. ábra). 
Például az 1953/54-es télen a 63 
hótakarós napból 61-en az 5 cm-t 
is elérte a hó vastagsága, míg az 
1978/79-esen a 30-ból mindössze 
3 napon. Négy olyan tél volt, ame
lyen nem képződött 5 cm-nyi hóré
teg.

Az egyes hóvastagságokat elérő 
előfordulásoknak a két 25 éves idő
szakra vonatkozó havi átlagait mu
tatja be a 2. ábra. Az utóbbi ne
gyedszázadban a januári kisebb 
vastagságokat és a márciusi értéke
ket leszámítva kismértékű növeke
dés figyelhető meg. A két részidő
szak teleit hasonlítja össze az 1. 
táblázat.1. ábra. Egyes hóvastagságokat elérő előfordulások (1953/54-2002/03)
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1. táblázat Egyes hóvastagságokat elérő előfordulások téli átlagai

időszak >0 cm >4 cm >9 cm >19 cm 

napok átlagos szám a
>29 cm

1953/54-1977/78 32 20 10 2,6 0,4

1978/79-2002/03 33 23 11 3,3 0,4

1953/54-2002/03 32 21 11 3 0,4

3. ábra. A hótakaró néhány jelzőszáma (1953/54-2002/03)

A maximális hóvastagság

Szintén igen elterjedt éghajlatjelző 
a telenkénti maximális hóvas
tagság (3. ábra). Az 50 éves abszo
lút maximum 40 cm, 1980. decem
ber 1-én mérték, az 50 éves átlagos 
telenkénti legnagyobb hóvastagság 
pedig 18 cm. Januárban szokott 
előfordulni a legvastagabb átlagos 
maximális hóréteg (11 cm), amit a 
február (9 cm), majd a december (8 
cm) követ.

XI XII i 11 111

■ maximális ü hótakarós átlagos □ átlagos

4. ábra. A maximális és az átlagos 
hóvastagságok havi átlagai 

(1953/54-1977/78, 1978/79-2002/03)

A két részidőszakra vonatkozó 
átlagos maximális hóvastagság ha
vonkénti alakulása látható a 4. áb
rán. Megállapítható, hogy az utób
biban a novemberi, a decemberi és 
a februári értékek meghaladják, a 
januáriak és a márciusiak alulmúl
ják a korábbiakat.

Az átlagos hóvastagság
Érdemes külön-külön is megvizs
gálni a hótakarós napok és a novem
ber 1-től március 31-ig tartó 5 hónap

átlagos hóvastagságát (3. és 4. ábra). 
Az utóbbi kimutatás szerint novem
ber, december és február növeke
dést, január és március csökkenést 
hozott.

Az öt hónapos időszakra kiszá
mított átlag 5 alkalommal éppen 
elérte az 5 cm-t. (A közöttük lévő 
különbség kisebb volt, mint két ti
zed cm!) Ez lehet tehát az éghajlati 
maximum. Talán ez a kimutatás 
„fogja meg” legjobban az elmúlt 50 
év leghavasabb teleit, melyek a kö
vetkezők voltak: az 1953/54-es, az 
1969/70-es, az 1986/87-es, az 
1995/96-os és a 2002/03-as.

Bár különösen a hószezon elején 
és végén a véletlen ingadozás sze
repe nem elhanyagolható, mégis ér
demesnek találtam bemutatni az öt 
hónap folyamán az átlagos hótaka
ró alakulását napi bontásban is (5. 
ábra.). A két 25 éves időszak átla
gait összehasonlítva szignifikáns 
különbségeket fedezhetünk fel. De
cember második dekádjának végéig 
az átlagos hótakaró határozottan 
vastagabb lett. Ezután szinte nem 
volt különbség, majd január elejétől 
24-ig megvékonyodott a várható 
hóréteg. Ekkor fordult a trend, és 
egészen február utolsó dekádjának 
kezdetéig -  néhány nap kivételével 
-  ismét havasabbá vált az idő. Az 
utolsó februári dekád egyértelműen 
hóban szegényebb lett, mint ahogy 
összességében a március is, igaz az 
csak kis mértékben. A legvastagabb 
várható hóréteg időpontja január
20-ról február 10-re tolódott ki.

X I .  I .  X T I . l .  r . l .  II. 1. ITT. 1. IV. 1.

1953/54-1977/78 ----------1978/79-2002/03

5. ábra. Az átlagos hótakaró

------A maximális hóvastagság
------A hótakarós napok átlagos hóvastagsága

Az átlagos hóvastagság nov. I -tői márc. 3 1 -ig
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A hótakarós periódusok

Érdekes éghajlatjelző a telenkénti 
leghosszabb hótakarós periódus 
időtartama és a hótakarós periódu
sok száma. Előbbi nagy értéke in
kább a téli hideg idő tartósságáról, 
semmint gyakori havazásokról,

utóbbié pedig a hó talajon való új
bóli megjelenéseinek és eltűnései
nek gyakori előfordulását jelezve 
hőmérsékleti szempontból változé
kony, hócsapadékban bővelkedő 
időjárásról tudósít. Klimatológiai 
szempontból a két jelzőszám na
gyon stabilnak mondható.

A leghosszabb hótakarós perió
dus időtartama négyszer haladta 
meg az 50 napot. A csúcstartó 62 
nappal az 1953/54-es tél volt. 30 
napon át a telek ötödén fedte a ta
lajt egyfolytában összefüggő hóta

karó, 20 napon át kétötödén. Vi
szont még a 10 napot sem érte el 30 
százalékukon. A leghosszabb hóta
karós periódusok időtartamának 
jellemzőit mutatja be a 2. táblázat.

Három ízben is előfordult, hogy a 
télen 8-szor újra és újra kialakult hó
takaró: az 1957/58-as, az 1978/79-es

és az 1980/81-es télen. A hótakarós 
periódusok számának jellemzőit mu
tatja be a 3. táblázat.

Az első és az utolsó 
hótakarós nap

A hótakaró határnapjainak jellem
zőit mutatja be a 4. és az 5. táblá
zat. Mindkét vizsgált 25 évben átla
gosan december 11-én alakult ki az 
első hótakaró. (Az 1989/90-es télen 
egyetlen napon sem mértek össze
függő hóréteget, így a hótakarónak 
határnapjai sem lehettek. Ez az év

nagyban „lerontotta” a második 25 
év átlagát: a nélküle számolt első 
és utolsó hótakarós nap átlagos dá
tuma dec. 6. illetve febr. 24. lett 
volna.) A pestszentlőrinci állomá
son az 50 év alatt a legkorábbi hó
takarót november 3-án észlelték, 
1980-ban. A telek negyedén no
vember 24-re, felén december 4-re, 
háromnegyedén pedig december 
19-re kialakult az első hótakaró. 
Az alsó és a felső kvartilis, vala
mint a médián is az utóbbi 25 év
ben mintegy 5 nappal hamarabb 
beköszöntő hóidényről tudósít.

Bár a 2003/04-es tél már nem 
tartozik bele a vizsgált időszakba, 
meg kell említeni, hogy új, nagy re
kord született: 2003. október 23-án 
késő este az eső átment havazásba, 
s másnap reggelre 1 cm-es hótaka
ró alakult ki. Tehát ez a tél 10 nap
pal „megjavította” az eddigi rekor
dot! Sőt, megszületett a legkorábbi 
hóesés (az eddigi csúcs október 27. 
volt) új rekordja is (Hirsch et al., 
2003).

Az 50 év alatt a legkésőbbi hóta
karót március 31-én észlelték, 
1977-ben. Átlagosan február 24-én 
tűnt el véglegesen a hó. A telek ne
gyedén február 20-ra, felén március 
4-re, háromnegyedén március 14- 
re. Az utóbbi 25 évben néhány nap
pal hamarabb búcsúzott el a hó
idény.

Fehér karácsonyok

Klimatológiai szempontból csekély 
jelentőséggel bír, de az emberek je
lentős része számára egy tél havas- 
ságával kapcsolatban a legérdek- 
feszítőbb kérdés, hogy „Fehér lesz-e 
a karácsony?”. Nos, az elmúlt 50 
évben 15 olyan karácsony volt, 
amikor a három ünnepnap közül 
legalább az egyiken volt hótakarós 
nap (6. táblázat). Ezek közül 10- 
ben volt végig fehér a táj. Decem
ber 24-ről 25-re mindössze három
szor esett 1-3 cm hó, 25-ről 26-ra 
hatszor 2-8 cm. Komoly hóesés (8 
cm) tehát mindössze egy alkalom
mal fordult elő az elmúlt 50 év ka
rácsonyain. Figyelemre méltó,

4. táblázat. Az első hótakarós nap jellemzői

időszak leg
korábbi

25 %-os 
vszg

50 %-os 
vszg

75 %-os 
vszg

leg
későbbi

átlag átlagos
eltérés

1953/54-1977/78 nov. 13. nov. 27. Dec. 6. dec. 23. jan. 28. dec. 11. 17

1978/79-2002/03 nov. 3. nov. 22. Dec. 1. dec. 17. - dec. 11. 22

1953/54-2002/03 nov. 3. nov. 24. Dec. 4. dec. 19. - dec. 11. 19

5. táblázat. Az utolsó hótakarós nap jellemzői

időszak lég- 25 %-os 50 %-os 75 %-os lég- átlag átlagos
korábbi vszg vszg vszg későbbi eltérés

1953/54-1977/78 nov. 30. febr. 20. márc. 4. márc. 14. márc. 31. febr. 28. 18

1978/79-2002/03 - febr. 21. márc. 1. márc. 10. márc. 22. febr. 19. 23

1953/54-2002/03 - febr. 20. márc. 4. márc. 14. márc. 31. febr. 24. 21

2. táblázat. A leghosszabb hótakarós periódusok időtartamának (nap) jellemzői

időszak lég- 75 %-os 50 %-os 25 %-os lég- átlag átlagos
rövidebb vszg vszg vszg hosszabb eltérés

1953/54-1977/78 3 8 16 27 62 20 13

1978/79-2002/03 0 8 18 29 52 19 11

1953/54-2002/03 0 8 17 29 62 20 12

3. táblázat. A hótakarós periódusok számának (nap) jellemzői

időszak leg
kevesebb

75 %-os 
vszg

50 %-os 
vszg

25 %-os 
vszg legtöbb átlag átlagos

eltérés

1953/54-1977/78 1 3 5 6 8 4,5 1,7

1978/79-2002/03 0 3 5 6 8 4,6 1,7

1953/54-2002/03 0 3 5 6 8 4,5 1,7
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6. táblázat. Karácsonyi hóvastagságok (cm)

'56 '62 ’63 '66 '68 '69 70 '81 '84 '91 '96 '98 '99 '01 '02

dec. 24. 5 0 16 0 0 23 13 6 0 13 13 5 0 9 9

dec. 25. 6 1 15 0 0 20 12 6 0 8 16 5 0 9 9

dec. 26. 5 1 12 2 2 16 20 9 4 5 12 2 2 9 9

hogy az utóbbi évek hóban gazda
gok voltak, miközben 1971-től 10 
éven keresztül nem volt egyetlen 
fehér karácsony sem.

A hótakaró gyarapodásai: 
a friss hó mennyisége

A telenként lehullott hóról (ponto
sabban fogalmazva a hótakaró vas
tagsága mért napi növekedéseinek 
téli összegéről, hiszen a frissen ki
alakult hóréteg jelentősen meg is 
olvadhat az első megmérettetéséig) 
is tudósít a 6. ábra. A legtöbb hó az 
1969/70-es télen esett le, amikor is 
több mint egy méternyi, egészen 
pontosan 108 cm-nyi hullott. Ez a 
szám a 75 cm-t a telek 10 százalé
kán, az 50 cm-t 32 százalékán, a 25 
cm-t 72 százalékán érte el. Hat té
len 10 cm-nyi hó sem esett. E para
méterek tekintetében a két részidő
szak nagyon hasonlónak bizonyult, 
41 cm-es átlaggal. Érdekes, hogy a 
csúcstartó téltől kezdődően a leg
alább 70 cm-t produkáló teleket kö
vető második tél mind ahányszor 
hóban igencsak ínségesre sikere
dett. A 2004/05-ös tél ez alapján 
nem sok, legfeljebb 10-15 cm-nyi 
havat ígért.

A lehullott hó 25 éves havi átla
gait is bemutatja a 7. táblázat.

Utóbb a tél kiegyensúlyozottabbá 
vált: a három téli hónapban egy
aránt 10 cm körül volt a havi érték, 
szemben a korábbi időszakkal, ami
kor a január másfélszer több havat 
hozott, mint a két környező hónap. 
Figyelmet érdemlő a novemberi 
növekedés és a januári csökkenés.

A hótakaró gyarapodásának téli 
menetét mutatja be a 7. ábra. A le
hullott hó mennyisége a november 
utolsó, kiugró értékű dekádját le
számítva január második dekádjáig 
egyenletesen nőtt. Január harmadik 
dekádjában viszont drámai vissza
esés következett be. Ezután viszont 
február első dekádjában kereken 
kétszer annyi hó hullott, mint egy 
dekáddal korábban! Ez a dekád 
egyben meghozta a téli csúcsot is: 
naponta fél cm-nél több lehullott 
hóval. Ezután rohamosan csökkent 
a leesett hó mennyisége.

Összehasonlítva a két 25 éves 
időszakot a következő megállapítá
sokat tehetjük. Az utóbbi negyed
század átlagos telének valamennyi 
novemberi és decemberi dekádjá
ban több hó hullott, mint az azt 
megelőzőkben. A legnagyobb nö
vekedés november középső dekád
jában mutatkozik. A görbék futása 
hasonló, mindkét időszakban de

cember első 10 napjában átmeneti 
visszaesés következett be. Január 
első két dekádjában viszont utóbb 
lényegesen kevesebb hó hullott, 
mint korábban, amikor is ez az idő
szak hozta meg a tél legtöbb havát. 
A következő dekád az első 25 évben 
drámai visszaesést hozott: felére 
csökkent a lehullott hó mennyisége. 
Ez a visszaesés -  szinte hajszálpon
tosan ugyanarra az értékre -  a má
sodik 25 évben is bekövetkezett, de 
az esés kisebb mértékű volt. Ezután 
február első dekádja -  különösen az 
utóbbi negyedszázadban, egyben 
téli csúcsot felállítva -  óriási, szig
nifikáns növekedést hozott. Később 
a görbék lecsengése hasonló, utóbb 
kevesebb hóval.

Az 50 év leghavasabb hónapja 
1969 decembere volt, 66 cm-nyi le
hullott hóval.

Az első 25 évben a telek felén de
cemberben a lehullott hó mennyisé
ge elérte az 5 cm-t, januárban a 15 
cm-t, februárban a 4 cm-t. A máso
dik 25 évben viszont decemberben 
már a 8 cm-t is, januárban viszont 
már csak az 5 cm-t, februárban pe
dig csupán a 2 cm-t. Tehát a médián 
decemberben 3 cm-es növekedést, 
míg januárban 10 cm-es (!), február
ban pedig 2 cm-es csökkenést mutat. 
Az egész télre vonatkozó médián 38 
cm volt (az első 25 évben 38 cm, a 
második 25 évben 44 cm).

A 7. táblázat szerint a tényleges 
napi gyarapodások átlaga az első 
részidőszakban 3,5 cm-es, a máso
dikban 3,7 cm-es volt. Az első 25

7. ábra. A hótakaró gyarapodásának 
dekádonkénti napi átlaga6. ábra. A hótakaró gyarapodásának néhány jelzőszáma (1953/54-2002/03)
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7. táblázat. A lehullott hó és a hótakaró 
gyarapodásának néhány jellemzőjének átlaga

lehullott hó
(cm)

napi gyarapodások 
(cm)

gyarapodások
száma

max. napi gyarap. 
(cm)

időszak 1953/54- 1978/79- 1953/54- 1978/79- 1953/54- 1978/79- 1953/54- 1978/79-
1977/78 2002/03 1977/78 2002/03 1977/78 2002/03 1977/78 2002/03

november 3 7 4,1 4,3 0,8 1,2 4,8 6,6

december 9 11 3,2 4,6 2,2 2,8 5,9 8,8

január 15 11 4,4 3,4 3,7 2,9 8,6 6,4

február 10 10 3,9 4,3 2,3 2 5,9 7,7

március 4 3 2,6 3,1 1,4 0,8 3,5 4

tél 41 41 3,5 3,7 10,3 9,6 11,3 11,7

évben a január, a másodikban a de
cember adta átlagosan a legnagyobb 
napi gyarapodást. A legkisebb gya
rapodást okozó hóeséseket pedig 
mindkétszer a március hozta el. De
cemberben a napi gyarapodások 
mennyisége látványosan megnőtt, 
de nőtt novemberben, februárban és 
márciusban is. Csökkenés csupán 
januárban történt, igaz ez olyan 
mérvű volt, hogy így a januári érték 
megközelítette a márciusit.

A hóréteg gyarapodásainak 
száma

A legalább 1 cm-es napi hótakaró 
gyarapodások telenkénti számát is 
szemlélteti a 6. ábra. A legtöbb, szám 
szerint 29 alkalom az 1969/70-es té
len adódott. A következő a sorban az 
1995/96-os tél 25 esettel. A gyarapo
dások 50 éves téli átlaga 11 alkalom.

A gyarapodások számát a két 25 
éves időszakban havi bontásban 
szemlélteti a 7. táblázat. Legsűrűb
ben januárban szokott növekedni a 
hótakaró. Körülbelül fél tizeddel 
nőtt novemberben és decemberben, 
míg ugyanennyivel csökkent febru
árban és márciusban a növekedések 
száma. A januári érték komoly 
visszaesést mutat: 3,7-ről 2,9 alka
lomra. A növekedések számát ille
tően november és március hasonlít 
egymásra, mintegy egy esettel. A 
január dominanciája utóbb meg
szűnt, a december csaknem utolér
te, megelőzve a februárt is.

A hótakaró gyarapodása relatív 
gyakoriságának téli menetét mutat
ja be a 8. ábra.

8. ábra. A hótakaró 
gyarapodásának relatív gyakorisága 

az adott dekád napjaiban

Az 50 év átlagában január köze
péig a relatív gyakoriság -  leszá
mítva a november utolsó dekádjá- 
nak kiugró növekedését, amely 
egyben a téli maximális növekedés 
is -  szinte egyenletesen nőtt. Január 
közepén a hótakaró gyarapodásá
nak relatív gyakorisága 12 százalék 
körüli volt. Ezután a leggyorsabb 
téli gyakoriság-csökkenés követke
zett, amit átmeneti növekedés kö
vetett. Február vége-március eleje 5 
százalékos esélye után a valószínű
ség gyorsan elenyészett.

Az első 25 év átlagában is kiugró 
növekedés mutatkozott november 
utolsó tíz napjában. Ezután decem
ber első 20 napja kisebb gyakorisá
gokat hozott. A maximum január 
közepén adódott 15 százalék köze
li értékkel, ami azután egyszeriben 
csaknem a felére esett vissza. Feb
ruár, majd március első dekádjában 
átmeneti növekedés figyelhető meg.

A legnagyobb növekedés december 
második felében, a legnagyobb 
csökkenés január második felében 
következett be.

A második 25 év átlagának gör
béje sokkal simítottabb, mint a 
megelőzőé. December közepéig 
több hótakaró gyarapodást eredmé
nyező havazást hozott az utóbbi 
időszak -  különösen december első 
kétharmadán - ,  ezután azonban -  a 
február végi hasonló időszakot le
számítva -  kevesebbet. Jelentős a 
különbség január első két dekádjá
ban. A csúcsot ebben az időszakban 
január eleje hozta el, 10 százalékot 
meghaladó relatív gyakorisággal. A  
legnagyobb növekedés november 
első felében, a legnagyobb csökke
nés március első felében mutatko
zott.

A legnagyobb napi hótakaró 
gyarapodás

A telenkénti legnagyobb 24 órás 
hótakaró gyarapodást is szemlélteti 
a 6. ábra. Az elmúlt 50 év legna
gyobb napi növekedése 28 cm volt, 
1999. február 10-én. A legnagyobb 
napi hótakaró gyarapodás a 20 cm-t 
a telek 10 százalékán, a 10 cm-t 66 
százalékán érte el. Az átlag 12 cm.

Az átlagos havi maximális növe
kedéseket is láthatjuk a 7. táblázat
ban.

Érdekes különbség, hogy míg az 
első 25 évben átlagosan a január ki
magaslóan a legnagyobb napi hóta
karó gyarapodásokat hozta el, ad
dig a második 25 évben -  a márci
ust leszámítva -  a legkisebbeket!

Összefoglalás

Bár a hóréteg időben és térben 
egyik legszeszélyesebb elem, a csa
padék eredménye, és kialakulása, 
fennmaradása, illetve eltűnése 
gyakran tizedfokokon múlik, vizs
gálata mégis eredményes, hasznos 
következtésekre vezet. Az utóbbi 
negyedszázad telei minden szem
pontból kismértékben havasabbak 
voltak, mint a megelőzőé. Továbbá 
bizonyos tendenciák, mint például 
a január havasságának csökkenése,
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8. táblázat. Egyes teleket jellemző éghajlatjelzők tízéves átlagai

éghajlatjelző
1953/54

1962/63

1963/64

1972/73

1973/74

1982/83

1983/84

1992/93

1993/94

2002/03

hótakarós napok száma 32 37 27 26 39

5 cm-t elérő napok száma 22 21 16 19 28

10 cm-t elérő napok száma 11 12 7 9 15

max. hóvastagság (cm) 17 19 16 15 21

hótakarós átl. hóvast. (cm) 7,6 7,0 6,9 6.6 7,6

átlagos hóvastagság (cm) 1,8 2,0 1,3 1,5 2,4

max. hótak. periódus (nap) 24 22 13 17 23

hótakarós periód.-k száma 4,1 4,6 5,7 3,8 4,4

lehullott hó (cm) 37 48 40 34 44

gyarapodások száma 9,7 11,9 9,7 8,7 9,9

napi gyarapodások (cm) 3,6 3,6 3,8 3,0 4,0

max. napi gyarapodás (cm) 11,8 11,3 12,8 8,7 13,0

a hóidény kezdetének előbbre toló
dása, megfigyelhetők. Az évről év
re roppant változékony éghajlatjel
zőkre nézve azonban a változások

összességükben oly kicsinyek, 
hogy mindez hóklímánk nagyfokú 
stabilitását mutatja. Megállapíthat
juk tehát, hogy legalábbis Budapes

tet illetően semmiképpen sem igaz 
az a gyakran elhangzó vélemény, 
miszerint régen -  az 50-es, 60-as 
években -  sokkal havasabbak vol
tak teleink, mint mostanság. Külö
nösen igaz ez annak fényében, 
hogy a legutóbbi évtized kiemelke
dően az elmúlt fél évszázad legha- 
vasabbika volt (8. táblázat).

Irodalom

Babolcsai Gy., A budapesti hóviszony
ok és nagy havazások szinoptikus
klimatológiai vizsgálata (1953- 
2003), Diplomamunka (2004) Té
mavezető: Dr. Bonta Imre, Hirsch 
Tamás, Tanszéki konzulens: Dr. 
Gyúró György

Hirsch 71, Kalmár E., Babolcsai Gy., 
Rendkívül korai hótakaró Magyar- 
országon, Légkör 2003/4

Babolcsai György

OLVASTOK
A Titán óceánjainak vizsgálata

Az idén júniusban a Cassini szonda megközelítette a 
Szaturnuszt és legnagyobb holdját a Titánt. Az amerikai 
űrszonda európai leszállóegységét, a Huygens-1 a maga 
nemében páratlan misszió végrehajtására tervezték: a Ti
tán tanulmányozására. Ez a hold az egyetlen a Naprend
szerünkben, amely rendkívül vastag légkörrel rendelke
zik. A Titán a mérete miatt korábban kiérdemelte a 
„Naprendszer legnagyobb holdja” megtisztelő címet, ám 
amikor (nagy meglepetésre) kiderült, hogy légköre van, 
le kellett mondania a Jupiter Ganymedes holdjának javá
ra. A főként nitrogénből álló légkörének talajközeli nyo
mása megközelíti a földi légnyomás másfélszeresét, ami 
szintén különlegessé teszi a holdat. Légköre felső tarto
mányában azonban egyfajta szmogréteg található, ami 
miatt a légkör alá (vagy onnan ki) látni optikai tarto
mányban gyakorlatilag lehetetlen. A Voyager-1 űrszonda 
1980. november 12-én olyan pályáról vizsgálta a holdat 
(és annak légkörét), melyen a szonda által a Föld felé 
küldött rádiójelek keresztezték a légkört. A nagy megkö
zelítés során nem sikerült azonban „bepillantani” a lég
kör alá, s később a Voyager-1 a gravitációs parittyahatás 
miatt kilendült a Naprendszer fősíkjából. A Föld körül 
keringő infravörös távcsövek és a Hubble űrteleszkóp 
azonban nagy segítséget nyújtottak. A HST mérései 
(megerősítve az infravörös méréseket) világos és sötét 
foltokat mutattak ki a Titán felszínén, majd tavaly az 
areciboi rádiótávcső is hasonló mintázatokat észlelt. A 
túlnyomórészt sötét régiók legelfogadottabb magyaráza

ta az, hogy ezek metánból és etánból álló hatalmas óce
ánok. A Földön az etán és a metán a természetben elő
forduló gázok, ám a Titánon uralkodó alacsony hő
mérséklet következtében (-179°C) folyékony halmazál
lapotban fordulhatnak elő. Egy év munka után elkészült 
a Huygens tudományos munkájának pontos tervezete. A 
hold igen különleges terep a meteorológia és az oceano
gráfia számára, éppen ezért ezek a területek kiemelt 
helyen állnak a misszióban. A szonda méréseiből a Titán 
felől olyan fontos kérdésekre szeretnének a kutatók vá
laszt kapni, mint például

• az óceánok mélysége
• az apály-dagály mértéke és
• az óceánpartok arculata

A remények szerint az is kiderül majd, hogy hogyan vál
tozik területenként a metán-etán óceánok összetétele. S 
amire talán kevésbé kaphatunk olyan pontos választ, de 
szintén érdekes lehet: a feltevések szerint a Titán lehet a 
Naprendszer holdjai között a legnagyobb vízkészlettel 
rendelkező égitest. Igaz, minderre nincs még meg a 
perdöntő bizonyíték, de több számítás arra utal, hogy a 
Titán kérge alatt nagy vastagságban vízjég található. A 
Huygens 2005. januárjában fog alámerülni a hold sűrű 
légkörébe, megkezdve ezzel a Naprendszer egyik legti
tokzatosabb égitestjének vizsgálatát. A Cassini-Huygens 
űrszonda páros programjában magyar részről a KFKI a 
plazmakörnyezet tanulmányozásával vesz részt. 
Űrkaleidoszkóp XVIII. évfolyam. 7-8. szám

Összeállította: 
H. Bóna Márta
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G O N D O LA TO K  AZ  
É G H A JL A TIN G A D O Z Á SO K R Ó L

A Magyar Nemzet 2003. szeptember 30-i számának 6. oldalán megjelent egy cikk Kondor Attila Csaba  V. 
éves geográfushallgató ( E L T E )  tollából, amelynek címe: Földünk klímaingadozásai kicsit másképpen. A  cikk 
tartalma annyira megegyezik saját véleményemmel, hogy kb. 20-30 példányban lefénymásoltam, és saját 
hallgatóimnak adtam okulás céljából. A globális melegedés és az ember-okozta éghajlatváltozás annyira fog
lalkoztatja a közvéleményt, hogy a közszolgálati TV műsorában szereplő „Mindentudás egyeteme"  is témául 
választotta, az előadás megtartására pedig fölkérte dr. Bartholy Judit tanszékvezető egyetemi tanárt. Az elő
adásra illetve annak ismétléseire 2004. szeptemberben került sor. Nem tisztem, hogy az előadás pozitívuma
it méltassam, de azt mindenesetre elismerésre méltónak találtam, hogy az előadó az előadás utáni kérdések
re frappáns feleletet adott. Talán egyik legnehezebb feladat értelmetlen kérdésekre értelmes válaszokat adni.

Egy örökké szenzációra éhes kö
zegben nagyon nehéz tárgyilagos
nak és a tudomány szigorú korlátái 
között maradni. De azért nézzük 
sorjában a tényeket. A szakiroda- 
lomban gyakran közölnek egy áb
rát, amely a globális átlaghőmér
séklet alakulását mutatja 1861-től 
2000-ig (lásd ábra, forrás: Climate 
Change, 2001). Az ábra szerint a 
hőmérséklet 1900 előtt 0,3-0,4 fok

kal az 1961-1990 közötti normálér
ték alatt volt, majd rövid emelke
dés után 1904 és 1910 között 1-2 
tized fokot csökkent. Talán nem 
egészen véletlen, hogy éppen az 
1900-as évek elején volt 3 erősebb

vulkánkitörés: Santa Maria, Col
ima és Mount Pelee, mindhárom 
Közép-Amerikában. Ezek több 
köbkilométernyi vulkáni hamut 
juttattak a sztratoszférába, ahonnan 
az pár év alatt ereszkedik le a fel
színre, ezalatt a szél szétteríti a 
Föld nagy részén. A hamu fátyol
ként részben visszaveri, részben 
elnyeli a napsugárzás egy részét, 
így a csökkent napsugárzás miatt

csökken a talaj egyensúlyi hőmér
séklete. Nagyobb vulkánkitörések 
idején, illetve a közvetlen utánuk 
következő években, 200 éves adat
sorok vizsgálata szerint, csaknem 
törvényszerű, hogy a hőmérséklet

világszerte kissé csökken (Kop
pány, 1994).

Már ez a tény is figyelmeztet, 
hogy nem csak az emberi tevékeny
ség befolyásolja az éghajlat alaku
lását. De fogunk még más tényeket 
is látni, amelyeknek fényében kissé 
megkérdőjelezzük, hogy időjárási 
szélsőségek, gyors változások föl
tétlenül antropogén okokkal ma
gyarázhatók. Előbb azonban néz
zük az adatokat, amelyek alapján 
1861-ig visszamenően kiszámít
hatták a globális átlaghőmérsék
letet.

A Global Historical Climatology 
Network amerikai adatgyűjtemény 
mintegy 7000 klímaállomás méré
seit tartalmazza. Az állomások 
közül több mint 400 klímaállomás
ból álló mintát választottam ki, 
amelyek közös ismérve, hogy 1870 
illetve 1900 előtt kezdték meg a 
hőmérséklet mérését. Az 1870 előtt 
rendszeres méréseket végző állo
mások 94,3 %-a az északi illetve 
déli 30. szélesség és a pólusok 
között található, az északi és déli 
30. szélességek között pedig csak az 
állomások 5,7 %-a. Az említett 
földrajzi övék a földfelszín egészé
nek 50-50 %-át teszik ki. Tehát a 
Föld legmelegebb felén, ahol az évi 
középhőmérséklet 17 és 27 C fok 
között alakul, a mérőállomásoknak 
alig 6 %-a volt található. A legtöbb 
állomás az 50. és 60. északi széles
ség között helyezkedik el, ahol az 
évi középhőmérséklet 10 C foknál 
alacsonyabb. Az aránytalanság szin-

átlaghőmérsékletek 1861 és 2001 közötti időszakra vonatkozóan, az 1961-1990-es 
átlaghoz viszonyítva. A folyamatos vonal a simított változást jelöli. 

(Forrás: Climate Change, 2001)
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tén szembetűnő, ha az északi és a 
déli féltekét hasonlítjuk össze, mert 
az északi féltekén van az említett ál
lomások 84,6 %-a, míg a délin csak 
15,4 %.

Csökken mindkét aránytalanság 
az 1900 előtt mérni kezdő állomá
sokat is figyelembe véve, tehát 
azon állomásokat, amelyek 1870 és 
1900 között kezdték meg a mérése
ket. A 30. szélességek között már 
az állomások 16,3 %-át találjuk, a 
30. szélességektől a pólusokig pe
dig 83,7 %-át. Az északi és a déli 
félteke közötti arány 75,2 illetve 
24,8 %. (Lásd Táblázat). Általá
nosságban az állomások száma 25- 
30 évenkét duplázódik, főleg a tró
pusokon.

Az arányok megváltozásának 
magyarázata kézenfekvőnek lát
szik. Mivel a műszeres meteoroló
giai mérések szülőhazája Európa, 
itt kezdődtek a legkorábban a hő
mérsékletmérések, innen aránylag 
korán, a XVIII-XIX. század fordu
lóján kezdtek Észak-Amerikában 
is elterjedni. Ázsia déli részének és 
Afrikának a gyarmatosítása nagy
jából a XIX. században ment vég
be, és a gyarmatosítók első dolga a 
katonai és közigazgatási rend sta
bilizálása volt, csak miután ez 
befejeződött, gondoltak a klimato
lógiai mérések bevezetésére.

Az elmondottakból következik, 
hogy az 1900 előtti vagy éppen 
1870 előtti állomáshálózat méré
seiből nem lehet egyértelműen kö
vetkeztetni a globális átlaghőmér
sékletre. Az átlag számításánál 
szóba jöhet a ritkán előforduló 
trópusi adatok valamilyen mérté
kű súlyozása, de akkor is fenntar

tással kell kezelni ezeket az átla
gokat. Meg kell jegyeznem, hogy 
a rendelkezésemre álló, fent emlí
tett adatbázis nem a legtökélete
sebb, bizonyos hiányok fedez
hetők fel benne, de az állomások 
földrajzi elhelyezkedésének ará
nyait ez lényegesen nem befolyá
solja.

A globális átlaghőmérséklet 1910 
és 1943 között 0,4-0,5 fokot emel
kedett, ez idő alatt nem volt na
gyobb vulkán kitörés (kivétel Kat- 
mai, 1912). 1943 után azonban 
csaknem 40 évig tartó hűvösebb 
időszak alakult ki, a globális átlag- 
hőmérséklet kb. 0,2 fokkal alacso
nyabb volt az előző csúcshoz ké
pest. Az 1970-es évek végén újabb

melegedés kezdődött, amely az 
1990-es évek végén érte el maximu
mát. Kérdés: miért állt meg a me
legedő tendencia az 1940-es évek
ben? Ekkor dúlt a 2. világháború, a 
harci repülőgépek és a tankok tízez
rei égették a kőolajtermékeket, nem 
beszélve a gőzmozdonyokról, gőz
gépekről, amelyek szenet égettek. 
Aligha gondolhatunk arra, hogy 
csökkent az emberiség által kibo
csátott szén-dioxid.

A magyarázat egy kicsit össze
tett. Kezdjük először a kb. 1940-ig 
tartó melegedéssel. Klimatológu- 
sok fölfigyeltek arra, hogy Észak- 
Európában és az Atlanti-óceán 
északi sarkhoz közeli részén a XX. 
század első évtizedeiben feltűnő 
melegedés ment végbe. Péczely 
György 4 arktikus állomás adatait 
gyűjtötte össze, és 1912-től 1979- 
ig kiszámította a 4 állomás félévi 
és évi középhőmérsékleteinek ala
kulását. A simított lineáris trend

szerint a 4 állomás évi közép
hőmérséklete átlagosan 3,3 C fokot 
emelkedett 1938-ig, a Spitzbergá- 
kon 6,8 C fokot! A téli félévben a 
hőmérséklet emelkedése nagyobb 
volt, mint a nyári félévben. 1939- 
től 1979-ig viszont mintegy 2 fokot 
csökkent a 4 állomás évi közép
hőmérséklete (Péczely, 1981). Ha a 
melegedést a szén-dioxid kibo- 
csátás-okozta növekvő üvegházha
tással akarnánk magyarázni, akkor 
nyitva marad a kérdés, hogy 1979- 
ig miért hűlt a levegő? A magyará
zatot Péczely abban látja, hogy az 
Északi Jeges-tenger az Atlanti-óce
án felé nyitott, így innen az Észak- 
Atlanti áramlás sok hőt szállíthat. 
Ma már számításokat végeztek, és 
becslések szerint a tenger áramlás 
az Észak-Atlanti-óceán legésza
kibb részén négyzetméterenként 
megközelítőleg annyi hőt szállít a 
sarki területek felé, mint amennyit 
a napsugárzásból nyer a talaj. Ki
számították, hogy ha az Észak- 
Atlanti áramlás teljesen leállna, ak
kor Skandinávia és az Arktisz 8-10 C 
fokot hűlne. Péczely közvetett bi
zonyítékot mutatott be, amely azt 
igazolja, hogy 1938-ig a tenger
áramlás erős volt, majd gyengülni 
kezdett.

Ha a Föld felszínének csaknem 
10 %-át kitevő sarkvidéken 2-3 fo
kot változik az évi középhőmér
séklet, az kb. 2-3 tized fokot je
lenthet a globális átlaghőmérsék
letben. Persze más okok is közre
játszhattak a globális hőmérséklet 
csökkenésében, hiszen mintegy 5 
év késéssel követte az arktikus 
hőmérséklet változását. A tenger
áramlások változásához azonban 
az emberi tevékenységnek semmi 
köze.

Az éghajlatingadozással fog
lalkozó szakirodalomban gyakran 
esik szó arról, hogy a legutolsó 
ezer évben nem fordult elő olyan 
magas globális hőmérséklet, mint 
az 1990-es években. Ez a megálla
pítás két szempontból is helyesbí
tésre szorul. Először: mert a föld- 
történetet nem ezer, hanem millió

Hőmérsékletet mérő állomások aránya százalékban

1870 előtt 1900 előtt

30-90° N, S 94,3 83,7

30°N-30°S 5,7 16,3

Északi féltekén 84,6 75,2

Déli féltekén 15,4 24,8
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vagy inkább százmillió években 
szoktuk mérni. Ha ezt az időskálát 
használjuk, akkor az utolsó 2 mil
lió év, a pleisztocén egyik különö
sen hideg korszaka volt a földtör
ténetnek. A paleoklimatológiai 
vizsgálatok szerint sokkal jellem 
zőbb volt a Föld éghajlatára a 
szubtrópusihoz hasonló jelleg, és 
a sarkvidékekről többnyire hiány
zott az állandó hó- és jégtakaró, a 
két sarkvidéken legutóbb 2-3 mil
lió éve kezdett kialakulni hótaka
ró. A mainál sokkal kisebb volt a 
hőmérsékleti ellentét a sarkvidé
kek és az egyenlítő között. Föld- 
történeti szempontból tehát egy 
kifejezetten hűvös korszakban 
élünk.

Másodszor: nem egészen biztos, 
hogy a legutolsó ezer évben nem 
volt melegebb az éghajlat, mint az 
1990-es években. A X-XI. század
ban Dél-Angliában szőlészettel és 
borászattal foglalkoztak, ami nap
jainkban aligha volna lehetséges a 
hűvös éghajlat miatt. Az Észak- 
Atlanti-óceán éghajlata is mele
gebb lehetett, hiszen a normannok 
biztonságosan hajózhattak, jéghe
gyekkel nem nagyon találkoztak, 
eljutottak a Labrador-félszigetig, 
Grönlandon kolóniákat alapítot
tak. A Grönland (zöld ország) el
nevezés is arra utal, hogy zöld leg
elők borították ott, ahol ma hó
mezők vannak. Grönland észak- 
nyugati részén, a 80. szélesség kö
zelében van Thule nevű eszkimó 
település, itt a X-XII. században 
virágzó kultúra volt, a régészek 
„Thule kultúrának” nevezték el. 
Ez az enyhe éghajlat, amit „közép
kori optimumnak” is neveznek, 
alakult át fokozatosan a XV. szá
zad közepén kezdődő és a XIX. 
századig tartó kis jégkorszaknak ne
vezett hűvösebb éghajlattá. Egyes 
kutatók összefüggésbe hozzák a 
kis jégkorszakot a naptevékenység 
gyengülésével, amit a napsugárzás 
csökkenése kísért. Újabb olyan 
éghajlatalakító tényező, amihez 
semmi köze az emberi tevékeny
ségnek.

Az kétségtelenül tény, hogy az 
utolsó 25 évben, tehát igen rövid 
idő alatt mintegy fél fokot emelke
dett a globális átlaghőmérséklet, ez 
adhat okot arra, hogy a légkörben 
lévő szén-dioxid, metán, dini- 
trogén-oxid és egyéb üvegházhatá
sú gázok növekedését tegyük ezért 
felelőssé. De ebből messzemenő 
következtetéseket levonni igen 
kockázatos. Az éghajlatkutatóknak 
fontos feladata, hogy nyomon kí
sérjék, ami a légkörben történik, és 
valószínűsítsenek vagy kizárjanak 
lehetőségeket, amelyek az éghajlat 
alakulásában várható. Ne feledkez
zünk meg azonban arról, hogy a 
fosszilis tüzelőanyag készletek ki
aknázása egyre költségesebb, és az 
emberiség rákényszerül megújuló 
erőforrások használatára. A szén és 
olajtermékek tüzelése egyre kisebb 
szerepet kap a jövőben.

Bármennyire nehéz is elfogadni, 
de tény, hogy az ember által előál
lított energiák eltörpülnek a lég
körben működő, az időjárást és 
éghajlatot alakító erők mellett. 
Egyszerű számítással kiszámíthat
juk, hogy egy Európa nagyságú 
(10 millió négyzetkilométeres) te
rületen mozgó levegőtömeg, a ta
lajtól a sztratoszféráig annyi moz
gási energiát képvisel, mint 133 
milliárd 100 tengelyes tehervonat 
mozgási energiája. Természetesen 
az egész világon nincs egy milliárd 
tehervonat sem. A teljes légkör 
mozgási energiája 10 ezerszer na
gyobb, mint egy hidrogénbomba 
robbanási energiája. Szerencsére 
az 1963-ban megkötött atomcsend 
egyezmény, majd az ezt követő 
további egyezmények erősen csök
kentették egy nukleáris háború 
veszélyét. A világ jelenlegi évi 
energiafogyasztása 10 ezerszer 
kisebb, mint a Föld felszínére 
évente érkező napsugárzás energi
ája. Egy hasonlattal élve: ha egy 
tükörsima vizű tóba beledobunk 
egy követ, akkor a csobbanás 
helyétől kör alakú hullámok sora 
indul el, és ezek a hullámok 10-15 
másodperc alatt elenyésznek, ez

alatt a legnagyobb körhullám át
mérője kb. 10-15 métert is elérhet. 
De ha erős szél felkorbácsolja a tó 
vizét, a tó egész területén és órá
kon át, esetleg napokig hullámzik 
a víz; ha valaki ilyenkor beledob 
egy követ a tóba, a csobbanás he
lye még látszik, de a hullámok mi
att a kör alakú hullámzás alig 
észlelhető. Mégis akadhat valaki, 
aki azt állítja, hogy a tó azért hul
lámzik, mert ő követ dobott bele. 
Ragozhatjuk a példát azzal, hogy 
folyamatosan dobja valaki a köve
ket a tóba, de a lényegen ez sem 
változtat. A sokféle hatás alatt vál
tozó időjárás inkább hasonlít a szél 
által felkorbácsolt tóhoz, mint a 
tükörsimához. Hasonló a helyzet 
az éghajlattal, hiszen a hatások a 
legkülönbözőbb időskálákon befo
lyásolják a légkört. Az amerikai 
távprognosztika atyja, Jerome Na- 
mias ezt így fogalmazta meg: „ A 
légkör egy nyughatatlan közeg, 
amelyben mindenféle átmeneti vál
tozások történnek, nem csak órás 
vagy napi időskálán, hanem havi, 
évszakos, évi, évtizedes és még 
hosszabb időskálákon egészen a 
jégkorszakokig. ”

Dr. Koppány György
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HELL M IK S A  L É G K Ö R T A N I M U N K Á S S Á G A
A 2004. év érdekes és ritkán jelentkező csillagászati 
eseménye volt a Vénusz bolygó átvonulása a Nap ko
rongja előtt. A 18-19. sz. csillagászai ezt a jelenséget 
vélték a legalkalmasabb módszernek Nap-Föld távolság 
-  a csillagászati számításoknál igen fontos -  értéke 
meghatározására. Ezért az 1761. és 1769., valamint az 
1874. és 1882. évi Vénusz-átvonulások lehető legalapo
sabb észlelése céljából tudományos expedíciókat küld
tek ki a Föld olyan területeire, ahol a jelenség mindvé
gig megfigyelhető volt. Az 1769. június 3/4-i átvonulás 
idején Európában éjszaka volt, ezért az Óvilág megfi
gyelőinek vagy Kelet-Ázsiába, ill. a Csendes- és Indiai
óceán szigeteire kellett utazniuk, vagy az Északi Sark
körön túl kellett észlelő állomást telepíteni, ahol a Nap 
éjfélkor is a látóhatár felett tartózkodott.

II. Katalin cárnő a Kola-félszigetre és Nyugat-Szibéri- 
ába küldött expedíciót. A dán kormányzat (VII. Keresz
téig Dánia és Norvégia királya) a Skandináv-félsziget 
északi részén rendezett be megfigyelő helyeket. A leg
északibb pont, a 70°-os szélességen túl, Norvégia szinte 
leginkább északkeleten fekvő pontján, Vardp szigetén 
volt. Az itteni észlelésre a bécsi Egyetemi Csillagvizsgáló 
akkor már európai hírnevű igazgatóját, Hell Miksát

Heti Miksa arcképe, alul a vardói obszervatórium belső képe 
(Rudenstrosser, Bécs, 1771.)

(Maximiliant) kérték fel. Ütitársa és helyettese a nagy- 
szombati obszervatórium adjunktusa, Sajnovics Nepomu- 
ki János, kísérőjük, titkáruk és tolmácsuk a norvég Jens 
Finné Borchgrevink (1737-1819), teológus és botanikus 
volt. Bár az észlelés önmagában is sikeres volt, Hell és 
munkatársai az átvonulás pontos megfigyelésén kívül 
széles körű természettudományos, néprajzi és nyelvészeti 
tanulmányokat is végeztek. (Az expedíció egyik legfon
tosabb eredménye Sajnovics János tanulmánya volt, a ma
gyar és lapp -  tágabb értelemben a finn-ugor -  nyelvro
konságról.) Az érdekes eredmények közé tartozik a 
Vardon kilenc hónapon át végzett rendszeres meteorológi
ai megfigyelés, és sarki fény észlelés. Hell és társai végez
tek először az Északi Sark-körön túl folyamatos időjárási, 
légkörtani méréseket. (Pinzger 1920, Bartha 1992).

Hell Miksa és Sajnovics János
A Bajor földről bevándorolt Matthaeus FI öli selmeci fő- 
bányagépmester fia, Hell Miksa Rudolf 1720. május 15-én 
látta meg a napvilágot Selmecbánya-Szélaknán. 18 esz
tendős korában felvételét kérte a Jézus-társaságba, 
amelynek a rend feloszlatása után is (1773) lélekben hű
séges tagja maradt. Természettudományos ismereteket és 
teológiát Bécsben tanult, és itt fordult a figyelme a csilla
gászat felé. Rendje 1752-ben azzal a megbízással he
lyezte Kolozsvárra, hogy a matematika oktatásán kívül 
szervezze meg az ottani jezsuita főiskola csillagvizsgáló
ját. Kolozsvári tartózkodása alatt kezdett foglalkozni az ak
kor még nagyon kezdetleges villamos és mágneses vizs
gálatokkal (többek közt a mágnességnek, mint gyógyító 
erőnek alkalmazásával is). A szervezőmunkát még meg 
sem kezdhette, amikor 1755. októberében -  korábbi taná
rainak ajánlására -  kinevezték a bécsi Tudományegyetem 
akkor létesített csillagvizsgálójának vezetőjévé, „Császá
ri-királyi csillagász” címmel. Ennek az intézménynek 
élén állt, 1792. április 14-én bekövetkezett haláláig.

Hell Miksa elsősorban a csillagászati-földrajzi hely
meghatározásokkal foglakozott. Elsősorban gyakorlati 
csillagász volt, a megfigyelések, mérések tökéletesíté
sén, és a mérési hibák csökkentésén fáradozott. Külö
nösen nagy figyelmet keltett, amikor 1764-ben ügyes 
kísérletekkel kimutatta, hogy a Vénusz-bolygó többek 
által felfedezni vélt „holdja” voltaképpen reflex-fény a 
lencsék és a szem visszaverő felületein. Nagy hírnevet 
szerzett számára az általa évente kiadott csillagászati 
évkönyv, az „Ephemerides Astronomicae anni .... 
Ad meridianum Vindobonensem” (Csillagászati efe- 
meridák az .... évre, a bécsi délkörre). Ez volt a vilá
gon, sorrendben a második modem csillagászati alma
nach -  az elsőt a párizsi Tudományos Akadémia adta 
ki amely azonban nem csak az egyes évekre szóló 
táblázatokat tartalmazta, hanem tudományos értekezé
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seket és egyes obszervatóriumok évenkénti beszámoló
it is közölte.

A dán szakkörök is az Ephemerides Vindobonensem 
közleményeiből figyeltek fel a bécsi magyar csillagász 
tevékenységére, és ennek köszönhetően hívta meg 
Dánia és Norvégia királya a vardpi útra. Hell segédcsil
lagászként és helyettesül korábbi tanítványát, Sajnovics 
Jánost (1733-1785) javasolta kísérőként. A magát min
denkor a magyarsághoz tartozónak valló Hell északon, 
a lappok és finnek közt a magyar-lapp -  akkor még csak 
sejtett -  nyelv-hasonlóságot, és a magyarság őstörté
netének nyomait is tanulmányozni kívánta. (Gyakran 
hangoztatta magyarországi születését, és sokat fárado
zott a magyarországi csillagászat érdekében.) Ebben 
nagy segítséget jelentett a magyarországi környezetben 
felnőtt Sajnovics (Bartha 1982). Az Észak-norvégiai 
Vénusz-átvonulás eredményeként Hellnek sikerült 
aránylag jó -  számos tekintélyes csillagásznál ponto
sabb -  eredményt kapnia az un. Nap-parallaxis szögére.

Hell és a légkör-kutatás
Tudományos munkásságának kezdetén Hell írásaiban 
nem sok jelét találjuk az időjárás megfigyelés és a légköri 
jelenségek iránti érdeklődésnek. Talán Kolozsváron kez
dett foglalkozni a sarki fény-jelenséggel, mint az elektro
mosság egyik megnyilvánulásával. Utóbb azonban már -  
a bécsi obszervatórium igazgatójaként -  megkezdte a rend
szeres meteorológiai méréseket, és északi útja során nagy 
fontosságot tulajdonított a légköri megfigyeléseknek.

Bécsben az első, hosszabb időtartamú folyamatos 
megfigyelés valószínűleg P. Joseph Franz (1704-1776) 
nevéhez fűződik, az 1730-as években felépült jezsuita 
csillagásztoronyban. Hell Miksa is itt ismerkedhetett 
meg a meteorológiai mérések eszközeivel, módszereivel.

Hell voltaképpen az 1768-70. évi Észak-norvégiai ex
pedíció során fordult nagyobb figyelemmel a légkörtan 
felé. A két- utóbb háromfőnyi expedíció 1768. április 
28-án indult el Bécsből, majd egy havi koppenhágai 
időzés után Skandinávia déli részét átszelve Trond- 
heimben szálltak hajóra (aug. 22), és október 11 -én ju
tottak el a szigetre. Ugyan ezen az úton utaztak hazafe
lé, 1769. június 27-én indulva Vardpből, háromnegyed

A Vardp-szigeti obszervatórium (1968-69), 
jobbra a tudósok lakóháza
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Részlet a Vardp-szigeti időjárási észlelésekből.
(A harmadik és negyedik rovat a két barométer állása reggel, 
ötödik napi 3 hőmérő leolvasás, hatodik az egyéb időjárási és 

légköri jelenségek.) Az Ephemerides-ből.

éves koppenhágai tartózkodás után 1770. augusztus 
12-én érkeztek Bécsbe. Több mint 8000 km-t tettek 
meg, ebből mintegy 2500 km-t a Norvég tengerpart 
mentén hajóval (oda-vissza).

Hell expedíciós munkatervének több pontja is meteo
rológiai tárgyú:

• „A légkör fénytörésének a 70 szélességi fokon 
történő meghatározása, csillagászati mérések útján”. -  
Ez voltaképpen csillagászati feladat, de a légköroptika 
tárgyköréhez tartozik. Sajnos erre vonatkozó eredmé
nyei nem jelentek meg nyomtatásban.

• Magasságmérések barométer segítségével. (Ezek 
beépültek Norvégia térképészeti ismeretébe.)

• Az utazás során, és a var dpi -  kilenc hónapos -  tar
tózkodásuk alatt végzett időjárási észlelések: a szél, a 
légnyomás, a hőmérséklet, égbolt-kép és a csapadék 
minőség és az esős ill. havas napok folyamatos megfi
gyelése. Az észleléseket, ill. műszer leolvasásokat Hell 
és Sajnovics naponta háromszor -  8, 12 és 21 óra helyi 
időben -  gondosan elvégezte.

Hell és Sajnovics meteorológiai észlelései Észak-Nor- 
végiában azért is igen figyelemre méltók, mert ez volt az 
első folyamatos és közel egy évre terjedő időjárási meg
figyelési sorozat, amelyet az északi Sark-körön túl a 70° 
22" szélességen végeztek. (Vardp északabbra fekszik, 
mint Izland!) Ezt megelőzően csak egy-két napos alkal-
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ív alakú sarkifény-jelenségek. (Hell rajza alapján készült 
metszet, 1775.)

mi mérések történtek. Összefüggő rendszeres meteoro
lógiai megfigyelést északon csupán a szorgalmas trond- 
heimi amatőr, Johann Dániel Berlin (1711-1781) végzett 
1762 és 1771 között a Skandináv-félsziget északi táján. 
(Trondheim azonban a Sark-körtől délebbre fekszik.)

Az északon végzett időjárási megfigyeléssel Hellnek 
már lehetett korábban is valamiféle terve. Az 1793. évre 
szóló Ephemeridákban teljes terjedelmében közzé tette a 
Vardpn 1768. október 26 és 1769. június 23 között vég
zett időjárási észleléseket. Ezzel párhuzamosan a bécsi 
méréseket is közölte. Nem csak a légnyomás és 
hőmérsékleti adatokat közli, hanem a szél irányát és az 
égbolt-képet (felhőzet, köd, valamint a rendkívüli jelen
ségeket, mint a nap- és hold-halót, sarki fényt, stb.). Az a 
benyomásunk, hogy Hell kapcsolatot keresett az északi 
időjárás változása, és a Közép-európai időjárás között.

Az északi utazás során már útközben is rendszeresen 
végeztek meteorológiai megfigyeléseket. Sajnovics Já
nos naplójában -  bár szórványosan -  több adat is fellel
hető. Különösen gonddal jegyezte naplójában a külön
féle szokatlan, vagy ritka égi jelenségeket: a Nap- és 
Hold-gyűrűket (halo-jelenségeket), melléknapokat, a 
sarki fény jelentkezését. Néhány esetben kis rajzot is 
felvázolt a Napló lapszélre. Különösen figyelemre mél
tó Hell és Sajnovics megfigyelése cirrus- felhők és a 
sarki fény között. A német Hermann J. Klein (1840- 
1914) vizsgálataira hivatkozva Siegmund Günther -  a 
földtudományok történetének kutatója -  megállapítja: 
„A poláris sávoknak nevezett cirrus-fajta és a sarki 
fény közti összefüggésre magyarázatot találunk már 
Frobesiusnál, Hellné 1, von W rangelnél...” (Günther 
1899, -  kiemelés a szerzőtől. B.L.).

A sarki fényről írt teijedelmes tanulmányában Hell 
valóban többször említi a cirruszok megjelenését az 
északi fényt követően. Utalásai azért érdekesek, mert a 
Sark-köri övezetben a cirrus-felhők és az északi fény 
közti kapcsolatot kereken száz év múlva újra felfedezték.

A felvilágosodás szelleme is sugallta a tudomány 
gyakorlati (mai szóval „társadalmi”) hasznosításának 
célkitűzését. Hell, a mechanika törvényszerűségének, a 
jelenségek „kiszámíthatóságának” ismeretében, az 
1760-as évektől megpróbálkozott a légnyomás változá
sainak számszerű matematikai előrejelzésével. Weiss 
Ferenchez (1718-1785), a nagyszombati egyetemi csil
lagda igazgatójához, 1766. április 1-én küldött levelé
ben igen bizakodóan írt arról, hogy olyan szabályossá
got vélt felismerni a légnyomás hullámzásában, amely
nek segítségével évszázadokra (!) előre számolhatók a 
változások — ha csak „zavaró tényezők” nem jönnek 
közbe (Lev, 186-187. p.). A levél utalásaiból úgy tűnik, 
mintha a légnyomás hullámzásának fel- és leszálló sza
kaszaiból valamilyen periódus-analízissel próbált volna 
szabályosságot találni.

A „zavaró tényezők” természetesen hamarosan meg
mutatkoztak. Látnia kellett, hogy a remélt, szigorú ma
tematikai összefüggés nem áll fenn, ezért más -  mai 
szemmel is reálisabb -  kapcsolatokat keresett. Egyik ér
dekes tapasztalata az volt, hogy az északi fény (sarki 
fény) jelenséget követő időszakban erős, hideg szél kísé
retében lehűlés következik be. Ezt a feltevését már szé
lesebb körben is közzé tette, és ilyen módon eléggé 
ismertté vált a „Hell szabály”, a sarki fény-jelenség és 
az időjárás változás között. A „Magyar Hírmondó” c. 
hírlap nagybányai levelezője, pl. 1781. december 18-án 
kelt beszámolójában arról tudósít, hogy:

„...Katalin napjánn, azaz Sz. András hava 
[november] 25-dikén itten igen nagy égi piros- 
ság (Aurora Boreális) látszott. Mellyből én né
mely esmérőimnek, Hell apát úr jegyzése 
szerént jövendöltem, hogy 60 napok múlva 
vagy igen nagy hideg, vagy igen nagy hó fog
na következni, hanem ha azon időben déli sze
lek fognának fúni az alatt a lágy idő a hideggel 
fogna közben közben változni. Mert eleinte 
igen locskos idő járt tovább egyszernél, mellyet 
igen kemény idő váltott-fel, melly még mostan is 
tart" [Magyar Hírmondó, 1781. 21-22. p.]. 
(Kiemelés tőlem. B. L.)

Ugyan erről az északi fényt követő lehűlésről a kas
sai levélíró is beszámolt: a november 25-én jelentkező 
északi fényt 28-án „három napig háborgó kemény éj
szaki szél” követte [Közli Réthly 1962-ben is].

Hell tapasztalatát a sarki fény feltűnésének összefüg
gésére a „hideg betöréssel” akár véletlen egybeesésnek 
vélhetnénk -  ahogyan a 19. sz. „racionalista” meteoro
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lógusai valóban vélekedtek - ,  ám éppen a 20. sz. kuta
tói újból megerősítették a kapcsolatot. Dr. Berkes Zoltán 
(1908-1993), pl. így emlékezik vissza első vizsgálatai
nak kezdeteire:

„1938. január 25-én volt egy csodálatos északi fény 
Budapesten... Ezt követően Réthly Antal megbízott, 
hogy gyűjtsem össze a magyarországi északi fényre 
vonatkozó korábbi megfigyeléseket. A feldolgozások 
során észrevettem, hogy északi fények után néhány 
nappal Európában és Magyarországon is elég erős 
szélélénkülés van. Ezt Finnországban is kimutatták”. 
(Ambrózy-Szabó 1994).

Szerencsés körülmény volt, hogy Hell olyan időszak
ban végezte vizsgálatait, amikor az átlagosnál erősebb 
naptevékenység következtében a sarki fény gyakorisá
ga emelkedett, és ezért az általa tapasztalt összefüggés 
előfordulásának valószínűsége is megnőtt. Magyaror
szágon 1767 és 1779 között 9 esetben láttak északi 
fényt -  néhány még tőlünk délebbre is észlelhető volt - ,  
ezeket nagyrészt Bécsben is megfigyelték (Keszthelyi 
1992).

Hell Miksa ekkor már szorgalmazta a szélesebb körű 
meteorológiai megfigyelések szervezését. Az egri Csil
lagásztorony berendezése idején maga vitt műszereket 
az új obszervatórium időjárási észlelési számára. Felis
merhette, hogy akkor lehet következtetéseket levonni, ha 
mennél több észlelő állomáson, egységes eszközökkel és 
azonos előírás szerint végeznek méréseket. Talán egy ál
lomás hálózat szervezésének gondolata is foglalkoztat
ta. Erre utal Sajnovics János naplója, amely szerint ba
rométereket vittek magukkal, hogy azokat több helyen 
szétoszthassák. Utóbb szorgalmazta a gyulafehérvári 
Batthyány Könyvtár és Csillagvizsgáló meteorológiai 
műszerekkel történő felszerelést (Mártonffi 1798). Ez 
volt egyébként Erdély első meteorológiai állomása.

Éppen ezért meglepő az elzárkózás, amelyet 1780- 
ban a mannheimi központtal megalakított első nemzet
közi meteorológiai hálózattal szemben tanúsított. Bár 
talán kicsinyes színben mutatja Hellt, nem hallgathatjuk 
el azt a lehetőséget sem, hogy nem akart változtatni a 
Bécsben alkalmazott észlelési renden (a mérési időpon
tok egy órával eltértek a mannheimiektől, a hőmérsék
letet Reaumur-fokban tüntették fel és nem Fahrenheit- 
féle skálán, stb.). A Mannheimi Társulat azonban csak a 
saját szabványa szerint végzett méréseket fogadta el.

A meteorológia problémái azonban továbbra is fog
lalkoztatták. Az egyik ilyen kérdés a magas északon 
fekvő sziget szokatlanul enyhe éghajlata volt. Már 
1769. január 15-én ezt írja Bécsbe, helyettesének, 
Pilgramnak:
„Biztosan elhiszi nekem, ha azt mondom, hogy ne
künk itt sokkal tűrhetőbb telünk van, mint amilyet 
Bécsben közepesen elviselünk? Biztosíthatom azon
ban, hogy a Reaomur-féle hőmérő csak kétszer állt 0 
alatt 10 fokkal (-12,5°C), általában csak 2, 3, vagy 4

fokon áll (-2,5, -3,8, -5,0°C), éppen december 16-án, 
amikor sűrű eső hullott, a fagypont fölött volt...”
(Lev. 52. p.).

A szokatlanul enyhe éghajlat okát Hell és Sajnovics 
csak találgatták. Bár a Golf-áramlatot már 1515-ben is
merték, annak hőmérsékletét csak 1775/76-ban vizsgál
ta meg Benjámin Franklin, éghajlati hatását pedig csak 
a 19. sz. elején ismerték fel (Günther, 1899). Hellék ezt 
a hatást még nem ismerhették, és a légáramlásokra gya
nakodtak.

Hell sokat foglalkozott a sarki fény és az időjárás 
közti összefüggéssel. Említet levelében annak a gyanú
jának adott hangot, hogy a nagyon ragyogó északi fény- 
nyel erős hideg jár. Összevetette Pilgram bécsi beszá
molóit, és megpróbált párhuzamot vonni a Sark-körön 
tapasztalat hideghullámok, ill. viharos szelek és a Kö
zép-európai időjárás között. Figyelemre méltó törekvé
se volt a „nagytéri” — kontinentális kiterjedésű — 
időjárási jelenségek tanulmányozása. Ezt a kérdést 
azonban, az időjárási térképek alkalmazása előtt nem le
hetett eredményesen kutatni. A kezdeményezés jelen
tőségét azonban nem lehet Hell Miksától megtagadni.

A sarki fény „új elmélete"
A 18. sz. közepétől egymás után több, az addigiaknál 
erősebb 10-11 éves naptevékenységi hullám követte 
egymást. Az erős naptevékenység következtében Kö- 
zép-Európában is gyakran jelentkező sarki fény kelthet
te fel a figyelmét a sokoldalú magyar fizikusnak, Hell 
barátjának, Kerekgedei Makó Pálnak (1723-1793). Ma
kó, Hell segítségével összeállította azoknak a sarki fé
nyeknek jegyzékét, amelyek magasságát valamilyen 
módon megbecsülték. Előbb egy rövidebb közlemény
ben, 1775-ben „Értekezés az északi fényről” 
(Abhandlungen vöm Nordlicht. In: Beytrage zu ver- 
schiedenen Wissenschaften... A. Bernardi, Wien, 1775) 
címen Bécsben majd 1781-ben Budán adott ki „Fizikai 
Értekezések az éjszakai fény mibenlétéről” c. tanul
mányt (Réthly-Berkes 1963).

Makó azon a nézeten volt, hogy az északi fény vala
milyen villamos folyamat eredménye lehet. 1775-ben 
közölt értekezésében arra utal, hogy a sarki fény villa
mos jelenség, amely a Nap légkörétől függ. 1770-ben, 
Nagyszombatban a mágnestű 31 '-et ingadozott a jelen
ség alatt.

Hell a villamos kísérletei alapján, az 1750-es évek 
végén maga is erre az eredményre jutott. Weiss Ferenc
nek szóló, 1766. január 4-én kelt levelében leszögezi 
(Lev. 188. p.):

„Az északi fény elektromos jelenség, az  igazsá
gom bámulatos bizonyítéka".

Az északi fény elméletéről szóló tanulmányának 
bevezetőjében részletesebben is leírja korábbi álláspont
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ját. 1753-ban még arra gondolt, hogy a Föld mágneses 
pólusai magukhoz vonzzák az elektromos fluidumot, 
amely ezen a területen mintegy összesűrűsödve fénylés
ként mutatkozik. (Hell, M.: Az északi fény új elmélete 
= Aurora Borealis theoria nova. Ephem. Vindob. 1777. 
Appendix. Megjelent külön füzetben is.)

Az északi expedíció során azonban megváltozott a 
véleménye. Hell és Sajnovics egyébként jó időpontban 
utaztak Eszak-Norvégiába. A visszamenőleges feldol
gozások alapján kiderült, hogy ebben az időszakban 
egy, az átlagosnál erősebb naptevékenységi maximum 
volt (a maximum csúcsa 1769 második felére esett), 
ezért sokszor láttak sarki fényt már Dániában, és utazá
suk alatt is (Frítz 1873). Vardon folyamatosan észlelték 
a mágnestű változásait, és Hell hónapokig a „villamos 
géppel” is kísérletezett. A mágneses iránytűjük -  amint 
azt utólag megállapíthattam -  azonban hibás volt, a 
mágnestű csak lustán, akadozva követte a változásokat. 
A deklinatórium műszaki hibájából nem tudtak össze
függést észrevenni a mágneses nyugtalanság, ill. a 
„mágneses viharok” és az északi fény feltűnése között. 
A dörzselektromos (elektromos megosztáson alapuló) 
„villamos gép” működésében sem mutatkozott változás. 
Leveleiből úgy látszik, hogy Hell a légköri elektromos
ságot próbálta mérni. Bár nem talált összefüggést a szta
tikus elektromosság és az északi fény között, kétségte
lenül Hell Miksa volt az első, aki a sarki övezetben a 
légköri elektromosságot folyamatosan tanulmányozta.

Hell Miksa ezért elvetette az északi fény mágneses el
méletének lehetőségét. Már Koppenhágába visszatértük 
alatt egy újabb feltevést gondolt ki az északi fény erede
tére vonatkozóan. Határozottan kijelentette, hogy kísér
letei, mérései negatív eredménye alapján:

„Az északi fény tehát pusztán a mi légkörünknek
optikai jelensége, amelynek anyaga a pára meg
fagyott részecskéiből áll..:" [Ephem. Vindob. 
1777. Jungnitz II. 206. p.].

Hellt a mágneses deklinatórium műszaki hibája ve
zette tévútra.

Erről a koppenhágai Akadémia előtt 1770. márciusá
ban előadást is tartott, amelyet utóbb -  a fentebb már 
idézett címen -  nyomtatásban is közölt. Az Ephemeri- 
des 1777. évi kötetében ennek az „új elmélet”-nek első 
részét adta közre.

Mintaszerűen csoportosítja a sarki fény-jelenségeket, 
a láthatóság földrajzi helyzete (szélessége) szerint, vala
mint alakja alapján. Az I. zóna a 66 és 80°-os északi 
szélesség közt (Grönland, Skandináv-félsziget északi 
része), a II. övezet 60-66° közt (Skandinávia, Grönland 
déli csúcsa), a III. öv 50-60° közötti öv (Brit-szigetek, 
Eszak-Európa), a IV. zóna a 40°-os szélességig (Közép- 
Európa, Spanyolország, és a Balkán északi része) terjed. 
A zóna-beosztása -  bár nem veszi figyelembe, hogy a

mágneses pólusok nem esnek egybe a földrajzi sarkok
kal -  olyan sikerült volt, hogy Hermann Frítz 1878-ban 
megjelent nagy művében is ilyen felosztást alkalmazott, 
csupán a sorszámozást fordította meg (és kiterjesztette 
délebbre) (Frítz 1878).

Hell a továbbiakban szép leírást ad a sarki fény for
máiról, típusairól: a felhőszerű elmosódott, az ív alakú 
és a sugárnyalábokból álló jelenségről. Megvizsgálva 
ezek helyzetét, látóhatár feletti magasságát a Nap égi 
helyzetéhez (a láthatár alatt), végül is arra a következte
tésre jut, hogy a sarki fény nem más, mint a nagy ma
gasságban mozgó, áramló jégtű felhők, amelyeket a 
napsugarak a látóhatár alól világítanak meg. A részle
tes leírásban kifejti, hogy ilyen elképzelések már koráb
ban is voltak, de sem rendszerezést, sem geometriai alá
támasztást elődei nem adtak (Pinzger 1920, Kisbán 
1942. Réthly-Berkes 1963).

Hell szerint a sarki fény helyzete követi -  tükörkép- 
szérűén -  a Nap látóhatár alatti helyét. Azért láthatók 
főleg magas szélességen, mert ott a legkedvezőbb a le
vegő hőmérséklete és nedvessége. Az északi fényt a 
Hold- és Nap-halókkal rokon optikai tüneménynek véli.

Ma már nyilvánvaló Hell Miksa téves megítélése a 
sarki fény okáról. Közzétett munkájában azonban ma is 
értéket jelent a jelenség osztályozási és előfordulási fel
osztása, amely minden korábbinál alaposabb és részle
tesebb. Az optikai elmélet a 18. sz-ban elfogadottá vált 
-  ami azzal is magyarázható, hogy köztudottan Hell ta
nulmányozta akkoriban a legalaposabban a Sark-körön 
túli vidékről az északi fényt - ,  és még a 19. sz. derekán 
is egyenrangúnak tekintették az elektromos és kozmi
kus feltevésekkel (Brekke-Egeland 1983). A francia 
Guillemin magyarul 1885-ben kiadott könyvében még 
megemlíti, igaz, hogy a túlhaladott nézetek közé sorol
va. A sarki fény történetét tárgyaló újabb norvég 
szerzők is részletesen ismertetik.

Dolgozatának nyomtatásban közölt első része több 
kérdést is nyitva hagy. A sarki fény tanulmányozásának 
azonban egy olyan következtetése volt, amely -  mint ar
ra már az előzőkben utaltunk -  a várható időjárás előre
jelzéséhez kapcsolódott. A norvég kutatók mai megfo
galmazása szerint:

„Hell volt talán egyike az elsőknek, aki az északi 
fény és a naptevékenység összefüggését bizonygatta. 
A sarki fény megjelenése és a hideg, szeles időjárás 
bekövetkezése közti szoros kapcsolat mellett érvelt. 
Feltételezte, hogy egy erős sarki fény feltűnése után 
két hónappal fagyos hideg és szeles időjárás követke
zik azokon a vidékeken, ahol az északi fényt látták” 
(Brekke-Egeland 1983).

Az első megállapításuk akkor helytálló, ha tudjuk -  
amiről Hellnek, és a kor csillagászainak nem volt még 
elképzelése sem - ,  hogy a sarki fények feltűnése a 
naptevékenységtől függ. A teljesség kedvéért érdemes 
azonban megjegyeznünk, hogy a massachusettsi John
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Winthorp (1714-1779) megsejtette a napfoltok és az 
északi fény közti kapcsolatot, de erről Ovilágban nem 
tudtak. Tény, hogy Hell valóban meg volt győződve a 
sarki fény és az azt követő hideg, szeles idő összefüg
géséről, mivel a jelenség a naptevékenységgel kapcsola
tos, közvetve a következtetés helyes. A napfoltok szá
mának változékonyságát (de nem a periódusait!) akkor 
már ismerték (Molnár 1777).

Ez az időjárás-jóslat szélesebb körben is ismeretes 
volt, és figyeltek rá, mint azt a Magyar Hírmondó idé
zett cikke is mutatja. Valószínű, hogy Hell azért szorgal
mazta a sarkköri időjárás megfigyelések egybevetését a 
bécsi mérésekkel, hogy feltevésének helytálló voltáról 
meggyőződjön. A bizonyítás azonban ennyire egyszerű
en nem végezhető el. Másfél évszázadnak kellett eltel
ni, az általános légkörzés részletesebb megismeréséig, 
és a folyamatok érdemi vizsgálatáig.

Elképzelhető, hogy Hellnek tudomása volt az Észak- 
skandináviai és finn halászok egy népi időjárási szabá
lyáról, amely szerint az északi fény jelentkezése 
időjárás változással jár. Svédországban is elterjedt egy 
mondás: „ha kora ősszel északi fény látszik, a 
bekövetkező tél viharos lesz”. A karéliai finnek ilyenkor 
hideg időt és hóviharokat várnak. A norvégiai lappok 
mondókája szerint:

Északi fény, lip, lip, lip,
Az öreg szürkeszakáll vajköpülője 

Hozzád ragad, lip, lip, lip.

Vagyis hozzád fagy a hidegben. Hell és Sajnovics pedig 
érintkeztek lappokkal, és lappok közt élő hittérítőkkel, 
tisztviselőkkel, akik ismerhették a népies szabályokat 
(.Brekke-Egeland 1983). Az összefüggést végül is a 20. 
sz. meteorológiai mérései és alapos elemzésük igazolta.

Hell Miksa meteorológiai nézetei és feltevései nem 
haladhatták meg a kor -  a 18. sz. közepének -  fizikai, geo
fizikai ismereteit. Kétségtelen érdeme, hogy szorgalmazta 
az észlelő állomások felállítását -  tett is ennek érdekében 
lépéseket - ,  és széles körben közzé tette a folyamatos bé
csi méréseket. Tévedett a sarki fényre vonatkozó elméle

tének kidolgozásakor, de elsőként tanulmányozta a cir- 
rus-képződés kapcsolatát az északi fény feltűnésével. 
Még inkább figyelemre méltó azonban az a szemlélet, 
amellyel a „sarki kitöréseket” összefüggésbe hozta egy
részt a sarki fénnyel, másrészt a Közép-európai időjárási 
jelenségekkel. Általánosságban pedig a saját korszakát 
meghaladó a törekvése, amellyel a nagy területre terjedő 
időjárást próbálta vizsgálni. Az akkori körülmények kö
zött ez a törekvése kevés eredménnyel járhatott, de útmu
tató volt a következő nemzedékek számára.

Bartha Lajos
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VÁLTOZÓ MÉRETŰ ÉGŐVÖRÖS FÉNY - ZIVATARFELHŐBEN
2004. augusztus 7-én a Nap már nyugodni készült Az 
égbolton elszórtan kisebb-nagyobb gomolyfelhők mo
zogtak északnyugat-délkeleti irányban, 4-5 kilométer 
magasságban. Az egyik közülük a zenitre érve egészen 
tekintélyes méretűvé vált (Cumulus congestus). Néhány 
cseppnyi eső után a csapadék nemsokára megszűnt, mi
vel a felhőtorony alja elhagyta az észlelőhelyet. A fel
hőtömb még ezután is nőttön nőtt, a teteje előbb 
elkenődött (Cumulonimbus capillatus), majd széles vi
torlává terebélyesedett (Cumulonimbus incus). A felhő 
aljáról egyre sűrűsödő esőfüggöny ereszkedett lejó l lát

hatóan a talajra. Mint később megtudtam, a Nagysza
lontától 24 km-re, délkeletre fekvő Simonyifalván 
(Satu-Nou) a szóban forgó zivatarfelhő valóságos fel
hőszakadást okozott.

Időközben már csaknem teljes sötétségbe borult a táj. 
Néhány perc múlva nagyon szokatlan dolgot láttam: 
ovális alakú, 15 fok széles, 10 fok vastagságú, lilásvö- 
rös színű fény világított meglepően erős fénnyel a fel
hőtömb alsó részén, de nem az alján. Ilyen jelenséget 
korábban még soha nem tapasztaltam, emiatt még na
gyobb gonddal figyeltem. (folytatás a 32. oldalon ►)
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V IH A R E L Ő R E JE L Z É S A B A L A T O N O N  
É S V ELEN C EI-TA V O N  2 0 0 4 - B E N

Az Országos Meteorológiai Szol
gálat (OMSZ) Közép-dunántúli 
Regionális Központjának Siófoki 
Viharjelző Obszervatóriuma és a 
BM Országos Katasztrófavédelmi 
Főigazgatóság (BM OKF) fény, és 
rádióvezérléssel működő Viharjel
ző Rendszere november 30-án be
fejezte két hónappal meghosszab
bított viharelőrejelző-viharjelző 
szolgáltatását a Balatonon és a Ve
lencei-tavon. A viharjelzési időszak 
meghosszabbítását a Balaton Fej
lesztési Tanács, valamint a Környe
zetvédelmi és Vízügyi Minisztéri
um is támogatta.

Az idén, kísérleti jelleggel két hó
nappal (október, november) meg
hosszabbított viharjelzési szezonban 
(május 1-től november 30-ig) 11 fő 
fulladt a Balatonba. A Vízirendészet 
243 embert mentett ki a vízből, de 
egyetlen olyan halálos kimenetelű 
vízi baleset sem történt, amely az el
maradt, vagy kései viharjelzés kö
vetkezménye lett volna.

A viharjelzési szezon 
időjárásának főbb jellemzői
A Balaton térségében a májustól 
szeptemberig tartó időszak léghő
mérséklete, az augusztus hónapi ki
vételével, a sokévi átlagnak megfele
lően alakult. A nyaralók örömére a 
napsütéses órák száma augusztus és 
szeptember hónapokban átlag feletti 
volt. Különösen az augusztus volt 
napsütésben gazdagabb, amikor a 
napsütéses órák száma 15 %-kal is 
felülmúlta a sokévi átlagot. A balato
ni nyár legforróbb három napja júli
us 8., július 20. és augusztus 19-e 
volt, amikor a léghőmérséklet maxi
muma elérte, vagy meghaladta a 33 
Celsius fokot. A Balaton legmaga
sabb vízhőmérsékletét Siófoknál jú
lius 22-én mérték, 29,8 Celsius fo
kot. A szokásostól eltérően augusz
tus 20-a után, augusztus 30-ig kisebb 
megszakításokkal tovább tartott a

nyárutó 25-28 fok közötti maximum 
hőmérsékletekkel. Szeptemberben a 
hosszúra nyúlt „Indián nyár” okozott 
örömet a Balaton szerelmeseinek. Az 
ezt követő október-november idő
szak is a sokéves átlagnál több mint 
egy fokkal volt melegebb.

A májustól szeptemberig ter
jedő időszakban a tó térségében 
lehullott csapadék mennyisége az 
utóbbi 30 év átlagának csak kb. 70- 
80 %-át, az október-november 
hónapok csapadékmennyisége pe
dig kb. 120 %-át érte el. Összessé
gében a Balaton keleti medencéje 
bizonyult szárazabbnak. Ezen belül 
a május és az augusztus volt igen 
száraz. Júniusban viszont itt hullott 
a legtöbb csapadék, Siófokon 116 
mm-t mértek. Június és július átla
gosnál felhősebb volt, így a tó ki
sebb párolgásának és az átlag felet

ti tavaszi csapadékmennyiségnek 
köszönhetően a Balaton legalacso
nyabb vízállása kb. 30 cm-rel volt 
magasabb, mint 2003-ban.

A májustól szeptemberig tartó 
időszak nem bővelkedett igazán 
nagy viharokban. 90 km/ó-t elérő, 
vagy meghaladó szélsebességet 
csak egy napon regisztrált a Bala
ton partján üzemelő 10 automata 
meteorológiai állomás valamelyike. 
Június 9-én az esti órákban Bala- 
tonmáriafürdőn 102 km/ó volt a 
szélmaximum. Összességében a 
május elejétől augusztus végéig ter

jedő időszak kedvezett legjobban a 
vitorlázóknak és szörfözőknek. Ek
kor 21 és 24 között volt az olyan 
napok száma, amikor legalább egy 
időszakban a Balaton valamely te
rületén a széllökések erőssége elér
te, vagy meghaladta a 40 km/óra 
sebességet, míg ugyanezekben a 
hónapokban 11-12 napon 55 
km/óra sebesség fölé is erősödött a 
szél. Az októbertől novemberig 
terjedő időszakban a november 
hónap bővelkedett nagy viharok
ban: három 90 km/ó-t elérő, vagy 
meghaladó vihar volt, köztük az 
emlékezetes november 19-ei eset, 
amikor a maximális széllökések a 
tó térségében elérték a 100-120 
km/ó sebességet is. A hét hónapra 
vonatkozó riasztások számát és a 
viharjelzések fenntartási óráit a kö
vetkező táblázat részletezi:

Az 5 nyári + 2 őszi hónapban a ba
latoni szélveszélyes órák száma a 
területi megosztást is figyelembe 
véve a nyugati medencében volt a 
legtöbb. A veszélyhelyzet fenntar
tása I. fokú viharjelzésnél max. 
1099+374 órát, a II. fokú viharjel
zésnél 566+249 órát tett ki. A II. fo
kú viharjelzés érvényességi ideje a 
teljes (éjjel-nappali) időszak 15,8 
százalékára terjedt ki. A Balatonra 
kiadott riasztások (átlagos) összbe- 
válása 91,6 százalék volt, a május 
1. és november 30. közötti időszak
ra vonatkozóan.

A 2004. évi meghosszabbított viharjelzési szezonban kiadott 
balatoni viharjelzések statisztikája

A  B a l a t o n r a  k i a d o t t  je lz é s e k  s z á m a  (d b ) N y u g a t i  (N Y ) é s  a  K e le t i  (K ) m e d e n c é b e n

R iasz- V I VII V III IX K X I V iharjelzési szezon
tási fok N Y K N Y K N Y K N Y K N Y K N Y K N Y K N Y K

I. fok 2 7 2 3 1 4 18 21 24 18 17 12 13 14 12 8 11 92+22 95+23

II. fok 16 15 18 18 14 16 12 11 8 9 4 4 11 7 6 8 + 1 5 6 9 + 1 1

A  je l z é s e k  f e n n t a r t á s i  id e je  (ó r a ) a  N y u g a t i  (N Y ) é s  a  K e le t i  (K )  m e d e n c é b e n

I. fok 3 0 3 2 9 2 225 2 0 9 2 2 0 2 2 4 1 60 1 4 6 191 1 93 208 186 166 183 1099+374 1064+369

II. fok 1 1 9 1 1 3 1 11 1 1 5 1 3 3 132 1 2 0 1 1 2 8 3 8 9 29 29 220 186 566+249 561+215
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A vihar-előrejelzésről és viharjel
zésről szóló tömegtájékoztatás

Az időjárási tájékoztatások és előre
jelzések az országos, ill. helyi hatás
körű rádió és televízió állomások, 
valamint Internet (www.met.hu) 
szolgáltatás közvetítésével kerültek a 
nyilvánosságra. A viharjelzések tó
parti megjelenítését a Balaton körül 
25, a Velencei-tónál 2 fényjelző lám
paegység végezte, éjszakánként 
negyven százalékkal csökkentett 
fényerővel. Az OMSZ vihar-előre
jelző szolgálata a Balatoni Viziren- 
dészeti Rendőrkapitányságnak, a

KÉRI MENYHÉRT

Az OMSZ november 12-én tartott 
nyugdíjas találkozójának kiemelt 
programja volt dr. Kéri Menyhért 
köszöntése 90. születésnapja alkal
mából. A kiváló testi és szellemi 
frissességnek örvendő idős kolle
gánkat Mersich Iván, az OMSZ el
nöke meleg szavakkal köszöntötte, 
majd hatalmas születésnapi tortával 
lepte meg. A Magyar Meteorológi
ai Társaság egykori főtitkárát, ma 
tiszteleti tagját Ambrózy Pál, az 
MMT elnöke köszöntötte.

Kéri Menyhért 1914. november 4- 
én tanító családban Kecskeméten 
született. Iskoláit 1921-33 között 
Kecskeméten, majd 1933-tól a Deb
receni Tudományegyetem természet
rajz-földrajz szakán végezte kiváló 
eredménnyel. 1935-ben egyetemi 
gyakornok lett a Földrajzi Tanszék 
Meteorológiai Intézetében Berényi 
Dénes professzor mellett. Ő keltette 
fel Kéri érdeklődését a klimatológia 
iránt. 1938-ban tett tanárvizsgát, és a 
kecskeméti Seiler internátusbán lett 
nevelőtanár, majd óraadó tanár a 
Kecskeméti Református Leánygim
náziumban. 1939-től bejárt a Meteo
rológiai Intézetbe doktori disszertá
ciójához anyagot gyűjteni. Ekkor 
lehetősége nyílt, hogy itt kísérletügyi 
kisegítő szakmunkaerő legyen.

1940-ben Debrecenben bölcsész- 
doktori oklevelet szerzett „Száraz

BM OKF Fődiszpécserének és a Rá
diós Segélyhívó Infokommunikációs 
Országos Egyesület (RSOE), vala
mint a Vízimentők Balatoni Szak- 
szolgálata által működtetett Zánka 
központú vízimentő bázisnak rend
szeres meteorológiai tájékoztatást 
adott a vízi balesetek megelőzése ér
dekében. Élővonalas telefonszolgál
tatás állt az üdülők és a vízi sportokat 
kedvelők analóg és mobil telefonos 
tájékoztatására a (90)-490-015, vala
mint a (81 )-320-097 emeltdíjas tele
fonszámokon. Az OMSZ egyedi 
megrendelés esetén vállalta a Siófo
ki Vihaijelző Obszervatóriumból a

Balatoni Hajózási Részvénytársaság 
hét balatoni vitorláskikötőjének, a 
tavakon folyó vitorlás- és szörfverse
nyeknek, a Balatont és a Velencei
tavat átúszó rendezvényeknek, vala
mint idegenforgalmi és kereskedelmi 
vállalkozásoknak, tó térségi szabad
idős programokat szervező irodák
nak, és magánszemélyeknek a mete
orológiai kiszolgálását is. Májustól- 
októberig a jelentősebb balatoni 
sportrendezvények (vitorlásverse
nyek, tó-átúszó programok stb.) me
teorológiai kiszolgálása a Balaton 
Fejlesztési Tanács támogatásával tör-

tt'nt Bartha Imre

K Ö SZ Ö N T É SE  9 0 .  SZ Ü L E T É SN A PJÁ N

sági számok Magyarországon ” cí
mű dolgozatának megvédésével. Ez 
volt az első indexklimatológiai mun
ka. 1942-ben lett az Intézet adjunk
tusa. 1947-től osztálymeteorológus
ként a Csapadék-hálózati Osztályt, 
majd 1954-től az Éghajlati Osztályt 
vezette. 1958-tól az újonnan alakult

Biometeorológiai Osztály élére ke
rült. 1961-ben lett a Marczell György 
Obszervatórium helyettes vezetője. 
Ebben az évben védte meg kandidá
tusi értekezését, melynek címe: „A 
hó Magyarországon” volt. Időköz
ben a Könyvtár felügyeletét is rá 
bízták. 1974-től osztályvezetői be
osztásban irányítja a KEI Városi Tá
jékoztató Irodáját, majd az OMSZ 
Szakigazgatási Főosztályán fejlesz
tési osztályvezető. 1976. decembe
rében vonult nyugállományba. Több 
OMI ill. OMSZ kiadvány szerzője, 
szerkesztője. Az Európai Éghajlati 
Atlasz I. kötet előkészítő munkájáért

munkatársaival elnyerte az MMT 
Szakirodalmi Nívódíját (1971), 
majd ugyanezt a díjat a hazai csapa
dékmérések kiadványba rendezésé
ért 1978-ban. Az MMT-ben titkár, 
majd főtitkár (1954-59), 1974-től 
társelnök, jelenleg tiszteletbeli tag.

Az OMSZ-tól nem messze, a Ke
leti Károly utcában lakott hosszú 
időn keresztül, így nyugdíjas évei
ben is gyakran találkozhattunk vele 
az ebédlőben, a Könyvtárban kávé
zás közben, vagy rendezvényeken. 
Hétvégeken -  korábbi természetjáró 
szakosztály vezetői mozgásigénye 
és természetszeretete miatt -  Béli 
Bélával és Predmerszky Tiborral 
nagy sétákat tettek a budai hegyek
ben, élénk szakmai vitákat folytatva. 
Életkorának előrehaladtával és két 
vitapartnere elvesztésével már nem 
folytathatta kedvenc természetjárá
sát. Fiaihoz költözött, felváltva a 
Sas-hegyen illetve Balassagyarma
ton tölti megérdemelt nyugdíjas éve
it. Fiai kíséretében időnként most is 
találkozhatunk vele előadásokon.

A nyugdíjas találkozón, ahol 
szinte mindenki régi szívesen látott 
kollegája volt, kellemes beszélgeté
sek közepette idéztük fel az elmúlt 
évtizedek történéseit.

Ezúton is még sok boldog, egész
ségben eltöltött esztendőt kívánunk 

Simon Antal
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R Á D IÓ S Z O N D A  TÖRTÉNELEM:
6 0  ÉVE INDÜLT AZ ELSŐ MAGYAR SZONDA

A II. világháború utolsó előtti évének tragikus történéseire emlékezve nem mehetünk el szótlanul a magyar mete
orológia, azon belül a magaslégkör-kutatás egy fontos mérföldköve mellett: 60  éve történt hazánk területéről az 
első értékelhető rádiószonda felszállás. Az alábbiakban vázlatosan áttekintjük a nevezetes esemény előzményeit.

Az 1920-as évek elején Pavel 
Alexandrovics Molcsanov (1893- 
1941) szovjet meteorológus ötlete 
volt, hogy az akkor már jól ismert -  
és 1913 óta Magyarországon 
is használt -  magaslégkörkutató 
meteorográfokhoz rádióadót kap
csoljon a mért adatok azonnali, va
lós-idejű továbbítására.

A „rádió-meteorográf ’ kifejlesz
tését Molcsanov és kutatócsoportja 
1925-ben kezdte meg a Leningrád 
(ma: Szentpétervár) melletti Pav- 
lovszk-i Aerológiai Intézetben. 
„Az a lehetőség, hogy meteorológi
ai készülékek adataikat drótvezeték 
vagy rádió útján a távolba küldjék, 
az aerológiai kutatásban nagy 
jelentőségű...” -  írta Molcsanov, 
aki 1927-ben, a Lipcsében tartott 
Aerológiai Konferencián számolt 
be kísérleteiről. Bejelentése nem
zetközi versengést indított el a 
később híressé vált rádiószonda 
konstruktőrök körében, a francia 
M. R. Bureau, a német P. Duckert, 
a finn Vilho Vaisala és mások sze
mélyében. Molcsanov a szondájá
ról írt orosz- és német-nyelvű 
dolgozatát 1928-ban elküldte 
Marczell György aligazgatónak, az 
Aerológiai osztály vezetőjének; az 
írás másolatát a Meteorológiai 
Múzeum őrzi.

Az első sikeres szabadlégköri rá
diószondát 1930. január 30-án bo
csátották fel a Pavlovszki Obszer
vatóriumból. (Az utolsó, még 
értékelhető jelzést a felszállás 32. 
percében vették, 8.200 m magas
ságból). A Molcsanov-szondák so
rozatgyártása 1934-ben indult meg 
és a típust később többször tökéle
tesítették. Molcsanov fiatalon, 49 
éves korában, tragikus körülmé
nyek között vesztette életét: Lenin

grád ostromának kezdetén, 1941 
októberében, a Ladoga-tó jegén né
met légitámadás végzett vele.

1. kép . M o lc sa n o v - fé le  rá d iószonda

A versenytárs Vaisala profesz- 
szor első szondája 1931. december 
30-án szállt fel Helsinki közelében, 
de a kortársak szerint is elismerten 
szellemes, könnyű és kisméretű 
műszer hivatalos bemutatása csak 
1932-ben történt meg. A Vaisala- 
szondák azóta világhíressé váltak:
2000-ben már ez lett a világon leg
nagyobb példányszámban használt 
rádiószonda. (A nemzetközi üzleti 
kapcsolatok egyszerűsítése érdeké
ben a finnek még az alapító nevé
nek írásmódját is módosították, el
hagyva abból az „a” betűket).

Az első rádiószonda a magyar 
légtérben
Az első rádiószonda 1937. decem
ber 1-jén esett le Magyarországon, 
de azt nem nálunk, hanem Ausztriá
ban bocsátották fel és Pápa mellett, 
Mezőlakon találták meg. Tóth Géza 
aerológus (később igazgató) szemé
lyesen utazott oda a műszer átvéte
lére, — amit akkor „ rádiószond” - 
nak hívtak -  és az alábbi beszámo
lót közölte az IDŐJÁRÁS-ban:

„Az első rádiószond Magyaror
szágon. A magasabb légrétegek ku
tatásának legújabb eszköze, a 
rádiószond, lassan előre halad hó
dító kőrútján, bár még igen messze 
vagyunk attól a céltól, amelyet a 
Salzburgban az elmúlt ősszel tar
tott nemzetközi időjáráskutató ér
tekezlet kitűzött. A salzburgi terv 
értelmében Európában 50 felszál
lóhelyből álló hálózat szervezendő, 
amely rendszeres naponkénti fel
szállásokat végezne. Ebből a háló
zatból egyelőre rendszeresen csak 
egy francia, egy német, egy finn és 
néhány orosz állomás működik. 
Ehhez jön az Atlanti-óceánról az 
ott állomásozó francia repülőfor
galmi-biztosítóhajó, a Carimare 
mérése. A közeljövőben várható 
azonban több állomás felállítása 
(Norvégia, Belgium, stb.). Ugyan
csak már hosszabb idő óta foglalko
zik az ilyen mérések gondolatával 
az osztrák légiforgalmi meteoroló
giai szolgálat vezetője, W. Kühnert 
dr. Az előkészítő kísérletek befe
jeződtek s a szomszédos államok
kal is megtörtént a megegyezés az 
esetleg ott leeső műszerek vissza
szolgáltatása dolgában. Végre 
1937. november végén és decem
ber elején megtörténtek az első fel
bocsátások is, még pedig teljes 
sikerrel. Az első műszer mindjárt 
Csehszlovákiába került, a decem
ber 1-én felbocsátott második pe
dig hazánkban ért földet. A kora reg
geli órákban elbocsátott műszert 
Pápa mellett, Mezőlakon 9 óra táj
ban, azonnal a leereszkedés alkal
mával megtalálta Major Ferenc, a 
Mezőlaki Bérgazdaság alkalma
zottja. A Meteorológiai Intézetből e 
sorok írója utazott a helyszínre, a 
műszer elszállítására. Kitűnt, hogy
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a műszert igen gondosan megőriz
ték; teljesen sértetlenül került visz- 
sza, úgy, hogy újra felhasználható. 
A felbocsátó osztrák Intézet közlése 
szerint a műszer rövidhullámú 
adóját kb. 20 km magasságig hal
lották s a légköri adatokat a vétel 
alapján eddig a magasságig hibát
lanul megkapták. Érdekes egyéb
ként, hogy a felbocsátó intézet sür
göny útján előre jelezte, hogy a 
műszer előreláthatólag nálunk ér 
földet; közben azonban már a meg
találó által feladott sürgöny is 
megérkezett a Meteorológiai Inté
zetbe. A műszer gondos megőrzé
séért a megtalálót és a Mezőlaki 
Bérgazdaság vezetőségét köszönet 
illeti meg. Ezenfelül azonban érde
kes élmény marad számukra az, 
hogy a Magyarországra kerülő 
első ilyen műszer megtalálásánál 
közreműködtek

Megindul hazánkban a 
(katonai) rádiószondázás
A hazai földről indított első sike
res rádiószondát nem a polgári 
meteorológia, hanem a Honvéd 
Légierő kötelékében működő ka
tonai időjelző szolgálat bocsátotta 
fel kereken 60 évvel ezelőtt, 1944. 
szeptember 13-án, Maglódon. (Ma
gyarország akkor már negyedik 
éve hadban állt és a harci cselek
mények éppen azokban a hóna
pokban terjedtek át az ország terü
letére). Az előzmények 1937-re 
nyúlnak vissza, amikor az IMO (a 
WMO elődje) Aeronautikai Bi
zottsága ülésén felvetődött, hogy 
még a gazdag Egyesült Államok is 
rádiószondázással kívánja felvál
tani az addigi repülőgépes magas
sági légállapot méréseket. A Bi
zottság megállapította az ajánlott 
szondázási sűrűséget is Európá
ban: Magyarországra akkor egy ál
lomást javasoltak. Azonban sokáig 
nem történtek érdemi lépések a 
rendszeres szondázás megindításá
ra, mert a Földművelésügyi Mi
nisztérium alá rendelt OMFI költ
ségvetése ezt nem tette lehetővé. 
Végül 1943-ban -  valószínűleg né

met kezdeményezésre -  a Wehr
macht (a német véderő) átadott 
egy szondázó állomást a magyar 
Honvédség részére és 1943. febru
ár-márciusban Csaplak Andort, 
Dési Frigyest és Rajkai Ödönt Né
metországba, Lindenbergbe vezé
nyelték. rádiószonda kiképzésre. 
Lindenberg volt akkoriban a német 
aerológusok oktató és módszertani 
központja, ahol a Lang-féle szon
dák ezreit hitelesítették a Luft-

2. kép. L a n g -fé le  rá d ió szo n d a

waffe (a német légierő) részére. 
További egy év telt el, amíg a 
Repülő Időjelző Központ szerve
zetében Vecsés, majd Maglód 
telephelyen Csaplak Andor pa
rancsnoksága alatt létrejött a ma
gyar szondázó egység, katonai 
szolgálatra behívott további mete
orológusokkal és technikusokkal, 
mint pl. Flórián Endre, Kakas 
József, Ozorai Zoltán, Bedőcs 
Lajos, Kispéter József és mások
kal. 1944 júliusában voltak már kí
sérleti szondázások, de az első 
értékelhető felszállást az említett 
szeptemberi napon rögzítették. A 
szovjet csapatok előnyomulása mi
att a szondázó egység Maglódról 
november elején Budapest-Sváb- 
hegyre települt, a Csillagdába, on
nét 1944 decemberében Ógyallára, 
majd 1945 januárban Szombat
helyre vezényelték a Bucsy József
fel bővült alakulatot. Közben fo
lyamatosan szondáztak, a katonai 
nyilvántartás szerint 1944/45-ben 
összesen 180 felszállásuk volt (de

csak 53 mérés adatsora került az 
Archívumba).

A szó szerint is mobil szondázó 
egység Opanol elnevezésű mű
anyag ballonnal dolgozott (ami 
-50°C-on szilárddá fagyott és mé
ternyi dárdákra szakadt szét). A 
személyzet legtöbb gondja azonban 
a hidrogénnel volt: amikor a szab
ványos hidrogén palackok utánpót
lása megszűnt, akkor egy francia 
gyártmányú hidrogén generátorra 
fanyalodtak, ami -  a korabeli be
számolók szerint -  „fortyogó, mor
gó, füstölgő, kellemetlen berende
zés volt”. Az alakulat tevékenysége 
ugyancsak értékes lehetett a Luft- 
waffe számára is, mert a hozzájuk 
telepített német összekötő tiszt \R. 
Caspari őrnagyi rangú kormányta
nácsos] szerint „a térségben ez az 
egyetlen működő rádiószondázó ál
lomás ” (ezért azután nagyon vigyá
zott rájuk...). 1945. április 1-jén az 
alakulat (akkor már Héjas Endre 
parancsnoksága alatt) feloszlott, a 
személyzet részben fogságba ke
rült, részben tovább menekült nyu
gatra. A regisztráló készülék és né
hány Lang-szonda viszont Bucsy 
József jóvoltából megmaradt s 
ezekkel indult újra 1948 novembe
rében -  immár a polgári meteoroló
giánál -  nemzetközi napokon az 
esetenkénti rádiószondázás.

A Lang-típusú műszer un. „ idő
je  l szonda” volt, amely felszállás 
közben hőmérséklet jeleket 150, 
nedvességjeleket 300 méterenként 
adott, a légnyomás-jelek pedig -  az 
érzékelő logaritmikus elrendezése 
folytán -  egyenletesen, mintegy 
1000 méterenként jelentek meg a 
vevőben. A Lang-szonda elektron
csöves adója a 45 m-es hullám
hosszon, azaz 6,66 MHz-es frek
vencián sugárzott. A Meteorológiai 
Múzeumban a Lang-szondából két 
eredeti, háborús példányt és egy 
1968-ban gyártott, korszerűbb tí
pust is őrzünk.

Rendszeres szondázás
A II. világháború utáni években 
egyre növekvő légiforgalom által
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igényelt gyakoribb szondázást nem 
lehetett a Lang-szondára alapozni, 
hiszen abból csak néhány darab 
volt az Intézet birtokában és után
pótlására sem lehetett számítani. 
Tóth Géza igazgató akkor a rend
szeresen végzendő mérésekhez a 
könnyű Vaisala szondákat válasz
totta, (“amelyek felbocsátásához 
aránylag kis léggömbök is kielé- 
gítőek voltak” -  mondotta később a 
vele készült interjúban). A telepek 
nélkül csupán 290 g súlyú „frek
vencia szondát” kisméretű angol 
ballon emelte magasba, az elsőt 
1949. november 22-én, az Intézet 
tornyából. 1950. augusztus 31-ig 
minden második napon volt felszál
lás, később naponta, majd 1953. 
február 1-től naponta 2 szondát in
dítottak. A szondázás 1952 nyarán 
-  átmenetileg -  és 1953 áprilisától 
már végleg a Pestszentlőrincen fel
épült Aerológiai Obszervatórium
ból történt.

1950- től már akadozott a finn 
szondák szállítása is: az első szállít
mány még angol rádiócsövekkel 
érkezett, de a VAISALA cég csak
hamar közölte, nem tudják besze
rezni Angliából azt a típust, ezért 
tőlünk kérnek telepes csöveket. Ek
kor a budapesti TUNGSRAM gyár 
előbb 3S4T, majd a még kisebb fo
gyasztású 1S5T típusú rádiócsöve
ket szállított Finnországnak s ezek
kel szerelve kaptuk a VAISALA 
szondákat; (Vajkai Egon egykori 
szondázó visszaemlékezése).

1951- ben deviza-problémák mi
att egyre nehezebbé vált a finn 
szondák beszerzése és ekkor bekö
vetkezett az, ami a talpig becsületes 
Tóth Géza igazgatása alatt soha 
nem fordulhatott volna elő: felme
rült a gondolat, hogy „ha magyar 
rádiócsővel készül a rádiószonda, 
miért ne lehetne a szonda mechani
káját is itthon gyártani?” A gondo
latot tett követte: egy Vecsésen 
működő ipari szövetkezet, külke
reskedelmi szerveink ösztönzésé
vel, „lekoppintotta” a finn szondát 
és (az akkori szokások szerint) 
licencvásárlás vagy a VAISALA

engedélye nélkül elkezdte azt gyár
tani „ORION-KTSZ RSZ2” típus
jelzéssel, előbb csak hazai felhasz
nálásra, majd exportra is. (Akkori
ban az ilyen „koppintások” iránt 
elnézőek voltak hatóságaink, hi
szen az deviza megtakarítással 
járt). A botrány akkor tört ki, ami
kor a szövetkezet Kínába és Dél- 
Amerikába akarta exportálni a 
„magyar Vaisala szondát”, és erről 
a finnek tudomást szereztek... A 
magyar-finn szonda viszonylag 
hosszú ideig, 1952 júliusától 1960. 
augusztus 1-ig volt nálunk hivata
los üzemben, gyártását akkor ugyan 
megszüntették, de az esetet a finnek 
még 1977-ben is emlegették e so
rok írójának... -  1960-ban Buda
pest áttért a szovjet gyártmányú 
A-22-es szondára, valamint a MA- 
LACHIT rádióteodolit használatá
ra, s ezzel a magassági szélmérés 
függetlenné vált a felhőzettől. De 
ez már egy másik történet.

Molcsanov rádiószondák 
Magyarországon
A Meteorológiai Múzeum (hivata
los elnevezés szerint: Magyar Me
teorológiai Gyűjtemény) leltárában 
-  többek között -  4 db Molcsanov- 
féle szonda is szerepel, 3 példányon 
szovjet gyári jelzés található, a ne
gyediken azonban latin betűs 
„EKM” felirat olvasható. A rejtély 
tehát kettős: hogyan kerültek ezek a 
szondák az Országos Meteorológiai 
Intézet (OMI) birtokába, hiszen a 
magyar polgári meteorológia soha 
nem használt Molcsanov-műsze- 
reket, másrészt mit jelent az EKM 
felirat?

A II. világháború utáni években 
a Magyar Néphadsereg (MNH), va
lamint a hazánkban állomásozó 
szovjet hadsereg hagyományos lö- 
vegekkel felszerelt tüzér dandárjai
nál M olcsanov-féle szonda volt 
rendszeresítve a -  ballisztikai szá
mításokhoz szükséges -  magassági 
légállapot-mérésre. Az MNH egyik 
tüzér állomása Várpalotán települt s 
onnét esetenként szondáztak Mol
csanov-féle műszerrel, ami a ballon

pukkanása után az OMI-hoz került 
vissza. A Magyarországra települt 
szovjet tüzér- és repülő-alakulatok 
szondázási tevékenységéről nincse
nek ismereteink, (de az ő szondái
kat is az OMI-hoz küldték vissza a 
megtalálók, s ezért lehet ma 4 db 
Molcsanov-szonda a Múzeum bir
tokában...).

A Molcsanov-féle szondákat az 
MNH tüzérsége részére a kispesti 
EKM (Elektromos Készülékek és 
Mérőműszerek) Gyára is kezdte 
gyártani, de később -  „licence-bi- 
torlás” (!) miatti szovjet tiltakozás
ra -  a gyártást kénytelenek voltak 
felfüggeszteni. A Múzeumban kiál
lított 4 db Molcsanov-szonda közül 
egy ilyen EKM gyártmányú van, a 
többi szovjet gyári jelzetű. Szemé
lyes kapcsolatok révén tudjuk, 
hogy az EKM gyár az 1950-es 
években üzletkötő mérnökét küldte 
Szófiába, a Bolgár Hidrometeoro- 
lógiai Szolgálathoz, hogy a hazánk
ban gyártott Molcsanov-szondát 
megvételre ajánlja. A bolgár igaz
gató azonban elhárította az ajánla
tot és úgy döntött, hogy ők inkább 
az eredeti (és biztos) forrásból szer
zik be magaslégköri műszereiket. 
Az események ismeretében ez jó 
döntésnek bizonyult!
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Az Eötvös Loránd Tudományegye
tem több mint 100 paragrafusból 
álló szervezeti és működési sza
bályzatában külön fejezet foglalko
zik -  ahogy a cím mondja -  „Az 
Egyetem és egykori hallgatói közöt
ti kapcsolat” fenntartásával. A sza
bályzat szövege szerint „Az Egye
tem a hallgatóival tanulmányaik 
befejezése utána is kapcsolatot tart

fenn, velük közösen ápolja az Egye
tem hagyományait. A kapcsolat tar
tása elsősorban a dékánok, a kari 
főigazgató és az oktatási szervezeti 
egységek vezetőinek feladata.”

A kapcsolattartás és a hagyomá
nyok ápolásának egyik ünnepélyes 
megnyilvánulása, hogy „Azoknak a 
volt egyetemi és főiskolai hallgatók
nak, akik az oklevél megszerzését 
követően szakterületükön kiválóan 
működtek, és közmegbecsülésre 
méltó magatartást tanúsítottak, az 
Egyetem kitüntető oklevelet adomá
nyozhat. Az oklevél megszerzése 
után 50 évvel arany-, 60 évvel gyé
mánt-, 65 évvel vas-, 70 év elteltével 
rubin oklevél adományozható. A 
kitüntető oklevél kiadását az érde
keltek kérhetik, és a dékán, a kari 
főigazgató is kezdeményezheti. Ki
adásáról a Kari Tanács javaslata 
alapján a rektor dönt. A kitüntető

oklevelet ünnepélyes keretek között 
kell átadni.”

Több olyan jelenlegi és egykori 
munkatársunk is van, aki már átve
hette jubileumi oklevelét, az ezévi 
egyetemi ünnepség mégis különle
ges a magyar meteorológia történe
tében, mert éppen 50 évvel ezelőtt 
végzett az első meteorológus évfo
lyam, azaz az a 17 egyetemista, név

szerint Bódy Károly, Czelnai Ru
dolf, Császár Margit, Fekete Ottó, 
Jenei Csaba, Katkó Bertalan, 
Lépp Ildikó, Máhr Jenő, Nagy 
István, Nagy Lajos, Papp Éva, 
Pletser János, Rákóczi Ferenc, 
Titkos Ervin, Tóth Jenő, Tóth Pál 
és Vancsó Imre, akik az 1945-ben 
alapított Meteorológiai Tanszéken 
önálló tanterv szerint tanulták a 
meteorológiát.

2004. október 26-án összesen 
173 öregdiák, köztük hat meteoro
lógus jelent meg családtagjaival, 
hogy a tavasszal leadott kérelmek 
alapján átvegye jubileumi oklevelét 
az ELTE Dísztermében, az Egye
tem téren. Az Egyetem Ünnepi 
Közgyűlését az egyetemi karok dé
kánjainak és dékánhelyetteseinek 
jelenlétében a rektor nyitotta meg. 
Klinghammer István akadémikus 
beszédében elmondta, hogy

„A 370 éves egyetem hagyomá
nyos szertartása, az évszázados je l
vények ünnepélyes keretet adnak az 
életben helytállók, az Alma Materre 
megbecsülést hozó pedagógusok, a 
szép eredményeket elérő szakembe
rek, és a nemzetközi hírnevet szer
zett tudósok iránti tiszteletünk kife
jezésének.

Minden ünneplés akkor igazán 
megbecsülő és termékeny, ha a mél
tatást úgy végezzük el, hogy belőle 
érdemes üzenet hangozik ki a mai 
egyetem felé is.

Jeles alapítónk, Pázmány Péter 
kardinális egyetemre vonatkozó 
írásaiban szinte megható makacs
sággal viszi egy mondat és számta
lan variációja a vezérszólamot: 
„Pro afflicatae huius Pátriáé con- 
ditione...” -  azaz, hogy „ennek a le
sújtott hazának jólétén ” s „a nemes 
magyar nemzet tekintélyén segíthet
ne ezzel az egyetemmel, amelyben 
ennek a (kényszerűen) harcias nem
zetnek fiai szelídülnének és egyben 
az egyház kormányzására éppúgy, 
mint az állam igazgatására is ké- 
peztetnének.”

És ha az alkalommal élve most 
végignézünk a tisztelt ünnepeltek 
sorain, és látjuk, ki mindenki tanult, 
„szelídült” és „képződött” ezen az 
egyetemen, akkor elmondhatjuk, az 
Alma Mater jól töltötte be hivatá
sát.

Világszerte van különbség egye
tem és egyetem között. Joggal 
hangzott el itt az aulában egy neves 
államférfi részéről nemrég: primus 
inter pares, első az egyenlők között 
az Eötvös Egyetem. Az, ha másként 
nem, a történelem jogán. Hiszen 
erkölcsi tőke mindig is a múlt. Ki
vételes helyet biztosít az ELTE szá
mára a mögötte lévő 370 év, a Páz
mány Pétertől Eötvös Lorándon át 
napjainkig annyi, világviszonylat
ban is ismert tudósegyéniség.

És nem feledhető, hogy ez az 
Egyetem ma is az egyik legnagyobb 
szellemi energiaközpont, kisugárzó

Az a ra n y o k leve le s  m e te o ro ló g u so k  eg y  csoportja :  
dr. T itkos E rvin , B ó d y  K ároly, H a lla m á n é  L ép p  Ild ikó , 

dr. P le ts e r  Já n o s , dr. T ó th  P á l, és T ó th  J e n ő
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erő. Ott hordja magában mint lehe
tőséget azt, hogy egy nemzet műve
lődésének egyik lényegi, vezető szel
lemi központjává váljék.

A tudomány: tapasztalatok gyűj
teménye, bevált receptek leírása, 
de nem csupán azért, hogy utólag 
értelmezzük a múltat, hanem, hogy 
anticipáljuk az eljövendőt. A tudo
mány az ismeretlenben való tájéko
zódás stratégiája. Korszakváltás
kor éppen a tudomány eme utóbbi 
vonása értékelődik fel.

Kicsiny az országunk és elég sze
gény, de mi szeretjük. Jó lenne, ha 
mai tanítványaink is magukénak 
éreznék, ők is akarnák, hogy találja 
meg jó  helyét életükben a nap alatt. 
Erre neveljük őket.

Hölgyeim és Uraim! Mint az 
egyetem 315. rektora, tisztelettel 
adózom azoknak a tudósoknak és 
szakembereknek, akik itt tanultak és 
dolgoztak, és akik az életben, ha

zánkban vagy határainkon túl, jelen
tősen hozzájárultak az egyetemes 
emberi kultúra gyarapításához, hír
nevet és elismerést szereztek nem
csak ennek az intézménynek, hanem 
a magyar oktatásnak, szakmunká
nak, tudománynak is.

Őszinte megbecsüléssel köszön
tőm azokat a pedagógusokat, akiket 
ez az intézmény avatott tanárrá, és 
akik iskoláikban az itt megszokott 
igényességgel a jó l képzett, becsü
letes állampolgárok tízezreit nevel
ték hazánk szolgálatára. Akikre vo
natkozik egyetemünk alapítójának 
egyik intelme: „Azt a tanítót böcsüli 
nagyra Isten, aki cselekszi, amit ta
nít, és mind nyelvét, mind pennáját 
szíve gyökerének témájába márt
ván, úgy szól, amint szíve járása 
vagyon...”

Kedves Szenior Egyetemi Polgá
rok! Kívánom, hogy az Egyetemünk 
által adományozott, az életpályát

elismerő oklevél birtokában, erő
ben, egészségben és jókedvvel, még 
hosszú ideig fejtsék ki áldásos tevé
kenységüket családjuk, a közösség, 
hazánk és kérem, a mi egyetemünk 
dicsőségére is. Úgy legyen! ”

Ezekhez a gondolatokhoz aligha 
lehet bármit hozzátenni. Szerkesz
tőségünk nevében is köszöntjük az 
első aranyokleveles meteorológu
sokat, további jó egészséget és sok 
sikert kívánunk nekik.

Köszönetnyilvánítás. Köszönettel 
tartozom Dr. Klinghammer István 
rektornak, hogy hozzájárult az ün
nepi beszéd szövegének közzététel
éhez és Dr. Gercsák Gábor egyete
mi docensnek, rektori titkárnak, aki 
segített abban, hogy a kézirat eljut
hasson Szekesztőségünkbe.

Gyúró György

(V folytatás a 25. oldalról)

Helyi idő szerint 21 óra 15 perc volt. A sűrűn jelentkező 
ibolyakék színű villámok nem tudták teljesen elnyomni 
a fénytüneményt, annak vörös fénye a villámlás pillana
taiban át-átszüremlett. A zivatar ekkor körülbelül 10 
kilométerre lehetett tőlem. Az ovális fény alja a látóha
tártól 20 fok magasan húzódott. Lassan, fokozatosan 
kezdett szélesedni és vastagodni. Nem sokkal ezután 
csatlakozott hozzám a szomszédom, Bagosi Imre Tibor 
képzőművész. Egyetértettem vele, hogy a fényjelenség 
több színből tevődött össze: belül narancssárga volt, azt 
égővörös szín övezte, külső része pedig lilásvörös fény
ben fürdött. A fény nagyjából egyenletesen oszlott el az 
ovális alakzat mentén, a belső fele alig volt fényesebb, 
mint a külső. A jelenség eközben elérte legnagyobb ter
jedelmét, vagyis az 50 fok szélességet és 20 fok vastag
ságot. Teljesen egybevágó volt a véleményünk, misze
rint a fény a zivatarfelhő belsejéből származott, onnan 
áradt szét. Erre abból következtettünk, hogy közvetle
nül a fény előterében egészen határozottan látszottak a 
felhő sötét árnyalattal átszőtt buborékcsúcsai, ami azt 
jelentette, hogy a fény belülről világította meg a felhő 
látóirányunkba eső peremét. Körülbelül 10 perces látha
tóság után a tünemény fokozatosan veszített fényere
jéből, végül teljesen elenyészett.

Találgattuk, mit láttunk valójában? Miután azonnal 
elvetettük a távoli tűzvész és a tűzijáték eshetőségét, 
maradt a legkézenfekvőbb magyarázat, mely szerint a 
rendkívül erős, vöröses fényt nagy valószínűséggel

csakis egy a felhő belsejében tartózkodó, méretét tekint
ve hatalmas objektum bocsáthatta ki, legalábbis aho
gyan a látottak alapján erre következtetni lehet. A kér
dés az: mi okozhatta a teljesen szokatlan, rendkívül 
erős, a helyét gyakorlatilag nem változtató, csupán tér- 
belileg kiterjedő fényt egy frissen kialakuló heves ziva
tar belsejében? Élhetünk még egy másik feltevéssel is, 
nevezetesen azzal, hogy talán részesei voltunk egy szá
munkra ismeretlen természeti jelenségnek.

Kósa-Kiss Attila 
Nagyszalonta

*

(Szerk. megj.: Elképzelhető, hogy a magas felhőtorony
ba -  egyes nyílásokon keresztül -  még jóval napnyug
ta után is bejuthattak a napsugarak, amelyek az észlelő 
számára úgy tűntek, mintha a felhő belsejéből eredtek 
volna, holott ez minden bizonnyal visszaverődés volt. 
Ilyen esetet fényképezett le Miklósi Csaba, de az nap
kelte előtt volt. A kép a Légkör 2002. évi 2. számának 
fedőlapján jelent meg.

Kósa-Kiss A. válasza: Ezt a jelenséget én is sokszor 
megfigyeltem. Aug. 7-én azonban a Nap már több mint 
fél órája a látóhatár alá bukott, a táj ennek megfelelően 
csaknem teljesen sötét volt, a Cb felhő is feketébe 
merült. így teljességgel kizárhatjuk azt a lehetőséget, 
hogy a szokatlan tüneményt alkonyati fénnyel magya
rázzuk.)
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AUSZTRÁLIA -  EGY KONTINENS, EGY ORSZÁG
Bevezetés

A Nemzetközi Biometeorológiai Társaság, valamint a 
Nemzetközi Városklimatológiai Társaság 1999. évi kong
resszusát együtt rendezték Sydneyben. A rendezvénynek 
több száz résztvevője volt a világ minden tájáról. Ezen a 
konferencián vettünk részt, s mutattuk be legújabb kuta
tási eredményeinket. Ezúttal azonban a tőlünk legtávo
labbi lakott kontinensen tett felfedező kőrútjainkról, 
élményeinkről, s tapasztalatainkról számolunk be.

Ha Ausztráliáról hallunk, akkor legtöbbször a sydneyi 
Operaház, az Ayers szikla, a természeti kincsek gazdag
sága, s a kulturális sokféleség az elsők között jut az 
eszünkbe. A Nagy Korallzátony, az óceán parti strandok, 
a végtelen egek, a vörös föld, az esőerdők és sivatagok 
különleges élményt kínálnak. A nagyvárosok viktoriánus 
építészeti emlékei, a kiváló konyha, s a híres ausztrál bo
rok barátságos környezetet teremtenek az érdeklődők 
számára. A távolság, az elzártság, s az egzotikum kíván
csivá teszi, izgalommal tölti el és vonzza a turistákat.

Ausztrália nagy része barátságtalan és sivár. A konti
nens keleti és nyugati peremén vannak ugyan csekély 
szeizmikus mozgások -  ennek ellenére ez az egyik leg
stabilabb földtömeg. Itt kb. 100 millió éve már nincse
nek olyan erők, melyek másutt kiterjedt területek jelen
tős kiemelkedéséhez vezettek. A kontinensbelső egy 
végtelen sivár föld, itt-ott sós tavakkal, kiszáradt tómed
rekkel (pl. a sokat sejtető elnevezésű „Csalódás tava”), 
rejtélyesen kitüremkedő sziklákkal, helyenként szűkös 
vegetációval, s a peremterületeken sovány legelőkkel. 
Az ausztrál észak -  a „felvég” -  egy viszonylag szűk 
kiterjedésű trópusi terület, mely monszun klímával ren
delkezik. Bár az évi csapadékösszeg itt nem is kevés, ez 
azonban egyetlen igen rövid periódus alatt hullik le; 
ezért a terület nagyüzemi mezőgazdálkodás céljaira 
alkalmatlan. Nyugat-Ausztrália egy széles plató. Dél
nyugaton a hegyvidéket egy keskeny, termékeny parti 
sáv választja el az óceántól, míg északnyugaton a száraz 
terület közvetlenül érintkezik az óceánnal.

Ausztrália a világ 6. legnagyobb országa. Területe 7,7 
millió km2 -  kb. ugyanakkora, mint az USA 48 száraz
földi tagállamának összterülete, s feleakkora, mint Euró
pa (Oroszország európai területeit leszámítva). Az ország 
Földünk szárazföldi területeinek 5 %-ával rendelkezik. 
Az Indiai- és a Csendes-óceán között nyugat-keleti kiter
jedése kb. 4000 km, észak-déli kiterjedése kb. 3200 km, 
a partvonalainak teljes hossza 36735 km.

Ausztrália valamikor az egységes Gondvana őskonti
nens része volt, mely kb. 600 millió éve keletkezett, 
amikor a világóceánból kiemelkedő területek egységes 
szárazfölddé kapcsolódtak. Ausztrália kb. 100 millió 
éve vált „saját jogon” kontinenssé, amikor elszakadt az

Antarktisztől. Azóta folyamatosan észak felé mozog, el
mozdulásának sebessége kb. 5,5 mm/év.

A kontinens alapkőzetei (metamorf és vulkanikus 
kőzetek) geológiai értelemben idősek: koruk 570 millió 
év és 3,7 milliárd év közötti. Nyugat-Ausztráliában 
(Pilbara terület) olyan kristályokat találtak, melyek ko
ra 4,3 milliárd év. Ezek valamikor a Föld eredeti kérgét 
képezték. Ugyanitt sztromatolitok fosszilizálódott ma
radványai találhatók, melyek 3,5 milliárd évvel ezelőtt 
keletkeztek. Az ősi ausztrál földön száraz volt az éghaj
lat a 250 millió és 140 millió évvel ezelőtti időszakban. 
Ezután jelentősen emelkedett a tengerszint, amelynek 
következtében a kontinens egyharmadán belső tenger 
képződött. Innen származnak a tengeri eredetű üledékes 
kőzetek, melyek értékes opált tartalmaznak. Az opált 
ma is számos helyen bányásszák.

Ausztráliában az évszakok ellentétesek az északi fél
gömbhöz képest. Itt forró a december (karácsonykor 
megtelnek az óceán parti strandok), s a július-augusztus 
a télközép. Az éghajlati extrém értékek nem túl szél
sőségesek. A leghidegebb a tél Délkelet-Ausztráliában 
és Tasmániában. Itt ritkán fagypont alatti hőmérsékletek 
is előfordulhatnak. A kontinensbelső nappal forró és 
száraz, viszont az éjszakák rendkívül hidegek. Síelni 
csak télen, a délkeleti magashegységekben lehet.

Történelmi áttekintés
Az első emberek kb. 70 ezer évvel ezelőtt érkezhettek 
Ausztráliába, valószínűleg Délkelet-Ázsiából. Az ősla
kosok helyi neve „aboriginal” (bennszülött).

Spanyol és holland hajósok voltak az első fehér embe
rek, akik eljutottak erre a távoli kontinensre. 1606-ban 
egy Torres nevű spanyol kapitány elsőként számolt be 
írásban a mai Queensland északi csücskéről. Az Ausztrá
liát Új-Guineától elválasztó szorost róla nevezték el. Ábel 
Tasman holland felfedező az 1640-es években délről kö
zelített Ausztrália felé, s fölfedezte a mai Tasmániát.

Az első angol -  William Dampier -  a szárazföld 
északnyugati részén kötött ki először. O többször is 
partra szállt Ausztrália nyugati partjainál, ám az ottani 
sivatagos terület nem tett rá mély benyomást. 1768-ban 
James Cook (1728-1779; a bennszülöttek ölték meg Ha
waii szigetén), a brit tengerészet admirálisa kapta azt a 
parancsot, hogy keresse meg a Nagy Déli Földet, 
amelynek létezését a kor tudósai feltételezték. Ok abból 
indultak ki, hogy az északi féltekén lévő hatalmas szá
razföldnek kell, hogy legyen egy déli párja, „különben 
Földgolyónk elbillenne, mivel nem lenne egyensúly
ban”. 1768-ban még hittek a Nagy Déli Föld létezésé
ben; Cook kapitány 1770 április 19-én pillantotta meg 
Ausztrália délkeleti partjait. Ezt az időpontot tekintik 
Ausztrália hivatalos felfedezésének. Cook elhajózott
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egészen a mai Queensland északi csücskéig (Cape 
York), majd azonnali hatállyal angol gyarmattá nyilvá
nította az újonnan felfedezett földet. A hajón utazott Sir 
Joseph Banks botanikus is, aki nélkül az angol alattva
lók semmit sem tudtak volna meg a birodalom új 
területéről. Néhány évvel a felfedezés után Banks-nek 
az a remek ötlete támadt, hogy „itt” lehetne megoldani 
az anyaország túlzsúfolt börtöneinek gondját. Az ötletet 
fölkarolták. Lord Sydney (1733-1800) belügyminiszter- 
sége idején döntött a brit kormány 
az első fegyenctelep létesítéséről (ő 
később a gyarmat felügyelője lett).
Az expedíció vezetésére és az első 
főkormányzó teendőinek ellátására 
egy nyugalmazott tengerésztiszt,
Arthur Phillip kapott megbízást.
1787 május 13-án indult el és 
1788. január 18-án kötött ki az 
„Első Flotta” {„The First Fleet”) 
tizenegy hajója (1011 fő: 772 el
ítélt, 20 hivatalnok, 206 tengerész,
13 gyermek) a Botany-öbölben. A 
főkormányzó azonban elégedetlen 
volt a Cook által megjelölt 
kikötővel: nem védett a szelek el
len, a vize pedig veszélyesen se
kély és mocsaras a környezet. (Ez 
ma a kontinens kőolajkikötője.) Va
lamivel északabbra viszont egy 
pompás, védett kikötőre bukkant.
„A legszebb tengeri kikötők egyike 
tárult fel előttünk. Ezer hajó is biz
tonságban horgonyozhatna ezen a 
helyen" -  írta lelkesen a főkor
mányzó, aki a szép fekvésű öblöt 
lord Sydneyről nevezte el „Sydney Cove”-nak (amiről 
aztán a „cove”, az „öblöcske” szó később lekopott). (Ez 
ma Sydneyben a nemzetközi utasszállító hajók kikötője 
a „Circular Quay”.) 1788 január 26-án Phillip kapitány 
ünnepélyes zászlófelvonással megalapította az angol ki
rályság Új-Dél-Walesi Gyarmatát.

Az angol korona megjelenése az őslakók életét is gyö
keresen megváltoztatta. Az új betegségek és a telepesek 
ellen vívott kilátástalan harcuk alaposan megtizedelték 
őket. Az őslakosság lélekszáma az eredetileg becsült egy
millió főről az 1930-as évekre mintegy 30 ezerre csök
kent. Szabályos irtó hadjáratokat folytattak ellenük. Csak 
az elmúlt években jutottak teljes körű állampolgársághoz, 
s kaptak lehetőséget hagyományaik szabad ápolásához.

1793-ban érkeztek az első szabad telepesek Ausztrá
liába, addig Sydneyt és környékét a fegyenceknek kel
lett lakhatóvá tenniük. Az újonnan érkezőknek az olcsó 
föld és az ingyen dolgozó elítéltek adták a kellő lendü
letet a növekedésre. Az új terület igen népszerű lett az új 
betelepülők körében. A fegyencekkel érkező hivatalno

kok idővel gazdálkodni kezdtek, a rabok építették az 
utakat, lecsapolták a mocsarakat, irtották a vadont és 
feltörték a földeket. Lassan egy egész kis város alakult 
ki. A környéken található homokkő lett a házak legfőbb 
alapanyaga. Erről kapta a nevét Sydney történelmi köz
pontja („ The Rocks ”), ahol sok építményhez használták 
ezeket a sziklákat. Ez a történelmi központ a város ala
pításának a helyszíne, s a mai Ausztrália legjelentősebb 
történelmi emlékhelye.

A gyarmatnak nem volt saját fize
tőeszköze. Ezt a szerepet egy ideig a 
mm látta el. A cukornádból készített 
ital rendkívül népszerű volt a fegyen- 
cek és őrzőik körében, ezért minden 
terméknek -  ruhaneműnek, élelmi
szernek, munkaeszközöknek, stb. -  
az árát ehhez mérték, sőt a behozatalt 
is rumban fizették. A rumkészítés a 
monopóliuma így a kormányzóság 
kezébe került. (Eredetileg ennek 
egyik fő feladata más európai hatal
mak befolyásának a megakadályozá
sa volt.) 1808-ban William Bligh 
kormányzó véget szeretett volna vet
ni a mm korrupt hatalmának, de a hi
vatalnokok fellázadtak ellene. Ez 
volt a „rum-lázadás”. Bligh csak 
nagy nehezen tudott elmenekülni, s 
hazakerülve tájékoztatta a brit ható
ságokat a történésekről. [Érdemes 
megemlíteni, hogy William Bligh 
tengerésztisztet (1753-1817) 1787- 
ben a Bounty nevű hajóval Tahitiba 
küldték, hogy a kenyérfát onnan 
meghonosítás céljából Nyugat-Indiá- 

ba vigye. Útközben — vasszigora miatt -  legénysége föllá
zadt és őt, valamint 19 társát egy csónakba ültették. Pár 
napra elegendő élelemmel és ivóvízzel a Csendes-óceán 
kellős közepén hagyták őket. Bligh rettenetes viszontag
ságok után eljutott Batáviába (Dzsakarta), a hollandok 
gyarmatára, majd onnan hazautazott Angliába. Miután 
elmondta a Bounty-n történteket és felmentették a hajó 
elvesztésének vádja alól, kinevezték Ausztrália kormány
zójává. Úgy látszik, életét a rábízott emberek lázadásai kí
sérték végig.] 1810-ben utazott ide Macquarie -  az új kor
mányzó, aki a lázadókat „összepakoltatta és visszaküldte” 
az anyaországba. Ő volt az, aki engedélyezte a felszaba
dult elítéltek számára a közhivatali posztok betöltését. 
Macquarie tízéves kormányzása alatt virágzó várossá fej
lődött a volt telep. Tízezer ember élt ekkor a gyarmaton, 
életük azonban teljesen átalakult. Megindultak a közmun
kák, kórházak, laktanyák, iskolák és bíróság létesültek. 
Macquarie alapvető szerepet játszott Sydney történetében. 
Egy Francis Greenway nevű építészt hamisításért ítéltek 
el Angliában, így fegyencként került ide. O is rányomta

1. A  S y d n e y  T o w e r  (3 0 5  m ) a  d é li fé lg ö m b  
le g m a g a sa b b  é p ítm é n y e . Tetején egy la ssa n  
kö rb e fo rg ó  é tte r e m  ta lá lh a tó . Innen  eg észen  

a  B lu e  M o u n ta in s - ig  e l leh e t látni.
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bélyegét a város arculatára. Az ő tervei alapján épült szá
mos középület, melyeket azóta gondosan restauráltak. 
Még napjainkban is több általa tervezett épület látható 
Sydneyben. 1822-ben a városnak már fő- és mellékutcái 
voltak és szervezett rendőrséggel is rendelkezett. 1868- 
ban érkezett az elítéltekkel teli utolsó hajó Ausztráliába; 
összesen 168 ezer „bűnözőt” deportáltak ide Angliából. 
Ezzel ugyan az olcsó munkaerő-beáramlás megszűnt, vi
szont nőtt a közbiztonság. Két évvel később Sydney hiva
talosan is városi rangot kapott. A lakosság létszáma roha
mosan növekedett. Ebben nagy szerepe volt annak is, hogy 
aranyat találtak a közelben. 1850-ben kitört az aranyláz, 
melynek nyomán megérkeztek az első amerikai és kínai 
bevándorlók. 1890-ig folyamatos volt a növekedés.

A kontinensnyi országban 7 kolónia alakult ki. 1901- 
ben ezek a kolóniák létrehozták az Ausztrál Nemzetkö
zösséget, melyben 6 állam -  New South Wales, Queens
land, Victoria, South Australia, Western Australia és 
Tasmania, illetve egy állami jogokkal nem rendelkező 
terület -  Northern Territory -  kapott helyet. Ez egészült 
ki az ausztrál kormányzati területtel (Australian Capital 
Territory), amelyet Canberra -  a főváros -  és annak kör
nyéke alkot. Sydney 1925-re egymillió lakossal metro
polisszá nőtte ki magát. Egy évvel később kezdték a vá
rosi metró építését; az 1930-as években épült az első 
híd. 1963-ban már kétmillióan éltek itt. Ma több mint 
hárommillió ember éli mindennapjait a sokak által 
Ausztrália legvonzóbb és leginkább kozmopolita nagy
városában -  Sydneyben.

Környezet
A bennszülöttek ősei kb. 70 ezer éve érkezhettek ide, s 
a fehér telepesek megjelenéséig a természeti környezet 
nem változott. Ausztrália azon 12 állam egyike a Föl
dön, ahol a legnagyobb a biodiverzitás. Ennek oka: 
nagy mérete, a számos éghajlati öv, s az, hogy már igen 
régen elkülönült a többi kontinenstől. Ezernyi különle
ges növény- és állatfaj él itt -  olyanok, amelyek sehol 
másutt a Földön nem találhatók (pl. a kenguru, a koala, 
az eukaliptusz fajták döntő többsége, valamint a futó
madarak közül az emu és a kazuár). Különösen az er
szényesek (144 faj) alkalmazkodtak a helyi körülmé
nyekhez. Az európai bevándorlók megjelenésével azon
ban a környezet drámai változásokon ment át.

A települések számával és bővülésével, a legeltető ál
lattartás kiterjedésével, s a fakitermeléssel azonban a ter
mészetes bozótosok eltűntek, a természetes vegetáció 70 
%-a kipusztult, vagy számottevően megváltozott; az ösz- 
szes esőerdő 75 %-a, valamint az erdőterületek 40 %-a 
eltűnt. Évente 600 ezer hektár földterületről pusztul le a 
növénytakaró. Jelenleg a legnagyobb környezetvédelmi 
probléma Ausztráliában, hogy a biodiverzitás vészesen 
csökken. Ma már egyre szűkülnek, illetve eltűnnek az 
élőhelyek, így eltűnnek a fajok is. Napjainkra a 144 er
szényes faj közül 10 teljesen eltűnt, az emlősök 23 %-a,

a madarak 9 %-a, az édesvízi halak 9 %-a, a hüllők 7 %- 
a, a kétéltűek 16 %-a, s a növényfajok 5 %-a kipusztult, 
vagy súlyosan károsodott. A biodiverzitás csökkenésé
nek fő oka a szárazföldi növénytakaró lepusztulása. Eh
hez persze egyéb tényezők is hozzájárulnak: a környe
zetszennyezés; a bányászat; a betelepített növény- és ál
latfajok elszaporodása, s az általuk okozott betegségek 
elterjedése, valamint a növekvő turizmus, mely egyre 
nagyobb terhet jelent a természetes és a kulturális örök
ségre egyaránt.

Napjaink kulcsszava a környezetvédelmi gyakorlatok 
és hatások megítélésében a „fenntartható". Azaz: amit 
éppen végzünk, azt úgy kell végezni, hogy az ne befo
lyásolja az ökológiai rendszer jövőbeni életképességét. 
Éppen ez az, ami nem így történik ma Ausztráliában: a 
világörökség részévé nyilvánított területeken bányamű
velést folytatnak, a rétegvizet jóval intenzívebben hoz
zák a felszínre, mintsem az pótlódna, s a kormány nem 
hajlandó csökkenteni az üvegházgáz-kibocsátást (1997- 
ben Kiotó-ban, az Éghajlati Világkonferencián Ausztrália 
elérte, hogy minden retorzió nélkül 8 %-kal növelheti ki
bocsátását). A sikeres környezetvédelem egyik legfőbb 
akadálya, hogy a megfigyelő- és információs rendsze
rek egyszerűen nem működnek. Ez ugyanis csaknem le
hetetlenné teszi, hogy felmérjék az emberi tevékenység 
valódi hatásait, valamint az alkalmazott programok ha
tékonyságát.

Vannak azonban jó hírek is. Mivel Ausztrália egy óri
ási kiterjedésű és ritkán lakott ország, s magas a városi 
népesség aránya (88 %), nagy területek még mindig jó 
állapotban vannak, a környezetszennyezés bármely for
mája viszonylag alacsony mértékű, az anyag újrafel
használása egyre szélesebb körűvé válik, s a környezeti 
tudatosság szintje rendkívüli mértékben emelkedett az 
elmúlt 20 esztendőben.

Ausztrália fő ökoszisztémái a trópusi esőerdők, a tró
pusi mocsaras területek, a part menti korallzátonyok 
(Észak-Ausztrália), az eukaliptusz-erdők (Délkelet- és 
Délnyugat-Ausztrália), valamint a belső sivatag (Közép- 
Ausztrália). A jellegzetes ausztrál vegetáció 55 millió 
évvel ezelőtt kezdett kialakulni, amikor a terület elsza
kadt a Gondvana őskontinenstől. Ekkor az egész térséget 
a hűvös éghajlathoz tartozó esőerdők borították. Mivel 
azonban a kontinens a melegebb klímaövek felé tolódott 
(s jelenleg is ebbe az irányba halad), fokozatosan kiszá
radt. Az esőerdők visszahúzódtak, s az olyan növények, 
mint pl. az eukaliptusz, vagy az akáciák kerültek a he
lyükre, továbbá bővültek a füves területek is, melyek az
tán napjaink jellegzetes élőhelyeit hozták létre.

Makra László -  Szentpéteri Mária 
Szegedi Tüdományegyetem 
Gál András -  Vitányi Béla 

Bocskai István Gimn, Szerencs
(Folytatás a következő számban)
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A MAGYAR METEOROLÓGIAI TÁRSASÁG HÍREI
Rovatvezető: Maller Aranka 

Rendezvényeink 2004. október 1. -  december 31. között

Választmányi ülés:
2004. október 27.
Napirend:

1. Javaslattevő és bíráló bizottságok felkérése (Steiner, 
Nívódíj, Róna, Berényi)

2. Az MMT XXX. Vándorgyűlésének értékelése
3. Beszámoló az EMS Tanácsüléséről és a többi ren

dezvényről
4. Az évzáró ülés előzetes programja
5. Folyó ügyek
6. Tagfelvétel

Felvett tagok: Hadvári Marianna, Aszalós István, Seres 
Alexandra, Takács Beáta, Radochay Imre, Fülöp Andrea, 
Baros Zoltán

Előadó ülések, rendezvények:
Október 7.
Németh Bálint térképész (ELTE Informatikai Kar): 
Meteorológiai térképek helyzete a magyar médiában.

Október 21.
Dr. Rácz Zoltán fizikus tudományos tanácsadó (ELTE 
Elméleti Fizikai Tanszék): Klímaváltozások: adatok, 
nagyságrendek, modellek.

Október 30.
III. Természet- műszaki- és gazdaságtudományok alkal
mazása című nemzetközi konferencia.
Helyszín: Berzsenyi Dániel Főiskola, Szombathely 
(Nyugat-magyarországi Csoport rendezvénye)

November 17.
Dr. Dohány Zoltán főiskolai docens (Nyíregyházi 
Főiskola, Földrajz Tanszék): A felhők világa (Debrece
ni Csoport rendezvénye)

November 18-19.
2004. évi meteorológiai tudományos napok 
Téma: Intenzív meteorológiai megfigyelések

November 25.
Ferenczi Zita (a 2003. évi Róna díjas): Baleseti diszper
ziós modellek az Országos Meteorológiai Szolgálatnál 
Barcza Zoltán (a 2003. évi Róna díjas): Széndioxid 
mérleggel kapcsolatos kutatások Hegyhátsálon.

December 2.
Dr. Jánosi Imre fizikus, egyetemi docens (ELTE Komp
lex Rendszerek Fizikája Tanszék):
Hosszútávú korrelációk meteorológiai paraméterek fluk
tuációiban, avagy meddig tart a „hét szűk esztendő”?

December 8.
MMT 2004. évi évzáró ülése
Napirend:
• Tudományos előadások:

-  Nagy József: Európai radarmeteorológiai együtt
működés. Szakmai és élménybeszámoló a svéd
országi ERAD konferenciáról.

-Horváth Szilvia: „EURÓPA BAJNOKI cím” ki
emelkedő PhD dolgozat megírásáért.

• Évfordulók 2004-ben (Simon Antal) (az előadás teljes 
terjedelemben megtalálható ebben a számban)

• Kötetlen beszélgetés, büfé

ÉVFORDULÓK 2004.
Ezévben a megemlékezést élő, sokak által már nem is
mert, azonban mindenképpen említésre méltó szakmai 
elődeink életútjának felidézésével kezdjük.

95 évvel ezelőtt, 1909. május 20-án Miskolcon szü
letett CSIZSINSZKY MÁRTA. Márta egy éves korá
ban édesapját, Csizsinszky László-t, (felesége Dicső  
Olga, akitől három gyermekük született) Máramaros- 
szigetre helyezték át igazgatási mérnöki munkakörbe. 
A Trianoni szerződés hatálybalépéséig tartózkodtak itt. 
Márta Máramarosszigeten kezdte meg tanulmányait az 
állami vegyes iskolában, ugyanitt járt a gimnázium első 
osztályába is koedukációs középiskolába. 1920-ban, 
Kárpátalja elcsatolása után visszaköltöztek Miskolcra, 
az ottani leánygimnáziumban folytatta tanulmányait.

Szülei igen nehéz anyagi helyzete miatt osztálytársai 
oktatását kellett vállalnia. Érettségi után a Budapesti 
Tudományegyetem tanári szakán mennyiségtan-termé
szettan szakon szerzett diplomát 1932-ben. Miután dip
lomával sem tudott a gazdasági válságban elhelyezked
ni, gyors- és gépíró tanfolyamot végzett és a Duna 
Palota Nagyszálló irodájában önkéntes munkaerőként 
kapott alkalmazást. Itt sem tudták véglegesíteni, ezért 
hazaköltözött Miskolcra és megtanulta a perzsaszőnyeg 
szövést és mellette középiskolásokat korrepetált. 1941. 
júniusában tudott csak az OMFI-ban elhelyezkedni, 
időjárás előrejelző munkakörben, majd a háború után, 
1954. november 1-től a magaslégköri mérésekben vett 
részt Pestszentlőrincen. Az ELTE meteorológia szakon
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doktori vizsgát tett 1948-ban, dolgozatának címe: Lég
tömegek Budapest fölött. 1956-os őszi értekezleten az 
igazgatót is kritizáló nyílt vélemény nyilvánításáért vi
szont nem érte jelentős hátrány, az OMI-ból ment 
nyugdíjba, 1964-ben. Jelenleg Budapesten magányosan 
él nyugdíjasként.

90 éve, 1914 november 4-én született KÉRI 
MENYHÉRT. Tevékenységének méltatásáról és kö
szöntéséről külön cikkben számolunk be (lásd ....old.).

A korelnökök méltatása után folytassuk a felsorolást 
korábban élt nagy elődeinkkel.

280 éve, 1724. január 6-án a sziléziai Gross- 
Glogauban született FELBIGER JÁNOS IGNÁC 
pedagógus. Boroszlóban teológiát végzett, majd belé
pett a sagani kanonokrenbe, ahol tehetsége és szorgalma 
következtében 1762-től apát is lett. 1774-ben Mária 
Terézia rá bízta az osztrák közoktatásügy szervezését.
II. József Bécsből Pozsonyba rendelte, ahol már csak a 
magyar iskolaüggyel foglalkozhatott. Felbiger az isko
lák reformját a tanítóképzésben kezdte. Az osztrák taní
tók számára kiadott Methodenbuch-ja (1775) és ennek 
kivonata nálunk is kötelező volt és mintája későbbi ké- 
pezdei könyveinknek. Művei közül az ABC-t Kemény 
Miklós fordította magyarra. Hirdette, hogy iskolai szer
vezeteket nem szabad lefordítani, mivel minden népnek 
más a természete és ennélfogva másnak kell lenni isko
laügyi szervezetének is. E véleményének köszönhető, 
hogy a Ratio Educationis iskolatörvényt nem szó szerint 
az osztrák mintára, hanem a magyar népesség természe
tének figyelembevételének alkalmazták. Igen termé
keny író volt, számottevő meteorológiai irodalmat ha
gyott hátra, főleg a légköri jelenségek oktatása segítése 
céljából írt könyveit, tankönyveit.

Ugyancsak 280 éve, 1724 július 17-én Jászapátiban 
született kerek-gedei MAKÓ PÁL S.J. fizikus és ma
tematikus. Iskolái végeztével a jezsuita rendbe lépett és 
a papi pályán magas hivatalokat ért el, előbb a Sopron- 
vármegyei Szt. Margitban apát, majd pedig kanonok lett 
a váci püspökségnél. A tanári pályán is szorgalmasan 
működött, Nagyszombatban a logika és metafizika, a 
bécsi egyetemen, később pedig a bécsi Theresianumban 
a mennyiségtan és természettan tanára volt. Budán az 
akadémia-tanács ülnöke és a bölcsészeti kar igazgatója, 
magyar királyi tanácsos volt és nagy nyelvtehetség. 
Jelentős meteorológiai munkája: Physikalische Abhand- 
lung von den Eigenschaften des Blitzes und den Mitteln 
wieder das Einschlagen, Wien, 1772. második kiadás 
uo. 1775. Az értekezést egy hallgatója Retzer József ma
gyar nyelven adta ki: A mennykőnek mivoltáról s eltá- 
voztatásáról való bölcselkedés címmel, mielőtt a latin 
eredeti megjelent volna Dissertatio physica de natura et 
remediis fulginem, Goritiae, 1773 címen. Budán halt 
meg 1793. augusztus 18-án.

150 éve, 1854. március 8-án, a Háromszék várme
gyei Lemhényben született BENCZE GERGELY. Fő

iskolai tanár volt a Selmecbányái erdészeti és bányásza
ti főiskolán. A kémia mellett meteorológiai és klima
tológiai előadásokat is tartott. Ilyen irányú szakcikkei 
az Erdészeti Kísérletek című periodikában jelentek 
meg.

125 éve, 1879. november 1-én Budapesten született 
gróf TELEKI PÁL földrajztudós, politikus, az MTA 
tagja. Teleki meteorológia iránti érdeklődése jelentős 
segítséget jelentett az OMFI fejlesztésében. Az 1935-ös 
évben az OMFI, részben a sugárzásmérések felújítására, 
részben pedig a honvédelemmel összefüggő szolgáltatá
sok támogatására kapott általa kiemelt és célzott anyagi 
támogatást. Tragikus halála Budapesten, 1941. április
3-án érte. Társaságunk személyéről, tudós egyéniségé
ről, államférfiúi nagyságáról már korábban is külön 
ülésen emlékezett meg.

Mindössze 70 éve, Zalaegerszegen, 1933-ben szüle
tett ENDRŐDI GABRIELLA, akit közülünk még 
sokan személyesen ismerhettek, vele együtt dolgozhat
tak. Középiskoláit szülővárosában végezte. A kitűnő 
érettségi után 1952-ben került az ELTE Természettudo
mányi Karára, ahol a meteorológus szakot vörös diplo
mával (végig jeles eredménnyel) végezte el. 1956-ban 
került az OMI-ba, ahol az Éghaj latkutató Osztályon 
kezdte meg pályafutását, ezen belül is terepklimatológi
ával foglalkozott. Jelentős eredményeket ért el az OMI 
Balaton-kutatási programjában, a Tihany-félsziget fagy
zugainak felmérését és elméleti megokolását, a hévízi 
üdülőkörzet gyógy klímájának feltárását végezte el. El
járást dolgozott ki a terepklíma körzetek kijelöléséhez. 
Egyetemi doktori disszertációjában is terepklimatológi
ai témával jelentkezett: A hideg légtavak kialakulása 
(1965.) címmel. A következő években agrometeorológi
ai tanulmányúton vehetett részt egy éves WMO ösztön
díjjal Angliában és Hollandiában. Ezután az OMI szar
vasi kísérleti területén dolgozott, közben mintegy 30 
tanulmánya jelent meg részben munkatársaival közösen, 
végzett munkájáról. Kandidátusi disszertációja is elké
szült, azonban 1979. december 31-én, hosszú súlyos 
betegség után Budapesten bekövetkezett korai halála 
miatt megvédeni azt már nem tudta.

Többször megemlékeztünk már két kiemelkedő szak
mai elődünkről, egyéniségükről, az általuk képviselt 
tekintélyről, volt Társasági vezető elődünkről, akiknek 
születésük kerek évforulóján most csak nevüket említ
jük fel, mivel ez mindenképpen kötelességünk.

125 éve 1879-ben Budapesten született Réthly 
Antal, az OMFI igazgatója, Társaságunk volt elnöke.

75 éve, 1929-ben Hódmezővásárhelyen született 
Péczely György, volt tanszékvezető tanár, Társaságunk 
választmányának hosszú időn át tagja, kiváló szakíró.

Kiváló meteorológus elődeink emlékét továbbra is kellő 
tisztelettel, méltón megőrizzük.

Dr. Simon Antal
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2 0 0 4  Ő S Z É N E K  ID Ő J Á R Á S A
Szeptember középhőmérséklete több mint fél fokkal 
volt hűvösebb a szokásos értéknél. 2-a és 6-a között 
még nyári időnk volt: az országban sehol nem volt csa
padék, a hőmérsékleti maximumok 25 fok körül alakul
tak. A szeptemberi nyárnak 8-án egy erős hidegfront 
vetett ideiglenesen véget, gyengült a nappali felmelege
dés, erősödött az éjszakai lehűlés. Nyugat felől áramló 
meleg levegő hatására később újból visszatért néhány 
napra a nyárias idő, 16-ától azonban már változó ned
vességtartalmú, hűvös levegő áramlott a Kárpát meden
cébe. A hónap második felében többnyire a sokévi átlag 
alatti hőmérsékletek fordultak elő.
A legmagasabb nappali hőmérséklet: 30,7 °C, Szeged, 
szeptember 15.
A legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet: -1,1 °C, Zabar 
(Nógrád m.), szeptember 18.
Szeptemberben az országos csapadékmennyiség 11 
mm-rel elmaradt a sokévi átlagtól. A havi átlagot meg
haladó mennyiségű csapadék csak az ország déli- és 
északkeleti részén volt. Az Alpokalján, a Dunántúli kö
zéphegységben és a Pesti-síkságon a szokásos mennyi
ség fele sem hullott le.
Szeptemberben 160-220 órán át sütött a Nap, országos 
átlagban kevéssel elmaradva a sokévi átlagtól.
A hónap legnagyobb csapadékösszege: 73 mm, 
Homokszentgyörgy (Somogy m.)
A hónap legkisebb csapadékösszege: 8 mm, Tápiószele 
(Pest m.)
24 óra alatt lehullott maximális csapadék: 31 mm, 
Nagykanizsa (Zala megye), szeptember 23.
Október első néhány napja enyhébben alakult a sok
évi átlagnál, napsütéses időben volt részünk, kevés 
csapadék hullott. Az első, kellemes hétnek egy, a kö
zéppontjával a Skandináv félsziget fölött elhelyezkedő 
magas nyomású légköri képződmény kialakulása ve
tett véget. Az anticiklon déli peremén vonuló ciklonok 
hatására 9-10-én már eső öntözte a földeket ország
szerte, majd az időközben az anticiklonban felhal
mozódott hideg, sarkvidéki levegő beszivárogva a 
Kárpát-medencébe, jóval az átlag alatti hőmérsékle
teket alakított ki. Az anticiklon keletebbre húzódásával 
időjárást alakító szerepe a tőle nyugatra kifejlődött 
ciklonnak, és a ciklon előtt áramló igen nedves, enyhe 
léghullámoknak lett. így a csapadékhajlam megnőtt, a 
hőmérséklet emelkedett. Október utolsó dekádjában 
hazánkat elkerülték a frontok, így a hónap szinte nyá- 
riasan meleg időjárással, igazi „vénasszonyok nyará”- 
val búcsúzott. Az októberi középhőmérséklet összes
ségében a sokéves átlagnál több, mint egy fokkal ma
gasabbnak adódott.
A legmagasabb nappali hőmérséklet: 25,0 °C, Máza 
(Baranya m.), október 30.

A legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet: -6,0 °C, Zabar 
(Nógrád m.), október 13.
Októberben az országos csapadékmennyiség jóval meg
haladta a sokévi átlagot, megközelítette a 60 mm-t. A 
Dunántúl délnyugati részén a szokásos mennyiség több 
mint kétszerese hullott le.
A napfényes órák száma 100-160 között volt, országos 
átlagot tekintve a normálérték 80 %-át tette ki.
A hónap legnagyobb csapadékösszege: 158 mm, Csurgó 
(Somogy megye)
A hónap legkisebb csapadékösszege: 26 mm, Medgyes- 
bodzás (Békés m.)
24 óra alatt lehullott maximális csapadék: 64 mm, 
Szentlászló (Baranya m.), október 10.
November az évszakhoz képest szokatlanul enyhe idővel 
köszöntött be, a hónap legmelegebb napján, november 2- 
án a sokévi átlagnál mintegy 6°C-kal volt magasabb az 
országos napi átlaghőmérséklet. A hónap időjárását álta
lánosságban a hőmérséklet változékonysága jellemezte: 
a hőmérsékletváltozás iránya 3-4 naponta ellenkezőjére 
fordult, ami a hónap során tapasztalt meglehetősen aktív 
ciklontevékenységnek köszönhető. Éjszakai fagyokat 
már november elejétől kezdve regisztráltak, az ország te
rületén (jellemzőbben a hegyes vidékeken) 20 nap volt 
fagyos (amikor a legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet 
nulla fok alá süllyed). Az északi, hegyvidéki területeken 
téli napok is szép számmal fordultak elő: 9 napon maradt 
a legmagasabb nappali hőmérséklet fagypont alatt. 
Mindezek ellenére a havi középhőmérséklet az ország 
egész területén meghaladta a sokévi novemberi átlagér
téket, összességében közel egy fokkal adódott maga
sabbnak a normál értéknél.
A hónap során mért legmagasabb hőmérséklet: 21,4 °C, 
Békéscsaba, november 2.
A hónap során mért legalacsonyabb hőmérséklet: -9,4 °C, 
Zabar (Nógrád m.), november 25.
Novemberben országos átlagban közel 10 mm-rel több 
csapadék hullott le hazánkban mint az ilyenkor szoká
sos. Területi eloszlása szokatlan képet mutatott: az Al
pokalján, a Mátrában és a Mecseket kivéve csaknem a 
teljes Dunántúlon átlag alatti csapadékösszeget regiszt
ráltak (Sopronban az átlag felét sem). Ugyanakkor az 
Alföldön a havi csapadékösszeg meghaladta az átlagot, 
sőt pl. Baján az átlag kétszeresét is. Minden második
harmadik nap előfordult csapadékhullás: többnyire eső 
esett, de a magasabb hegyekben (a Kékesen 9 napon) és 
a főváros környékén 3-4 napon hó is hullott. A legna
gyobb napi csapadékmennyiségeket 8-9-én, majd 5 nap
pal később regisztrálták. Az ország északnyugati harma
dában a hónap során 15 (vagy több) napon 10 m/s-ot 
elérő széllökést tapasztaltunk, ami az esetek nagyobbik 
felében viharossá fokozódott, sőt november 19-én he
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lyenként orkán erejű szél fújt.
Novemberben 60-110 órán át sütött a Nap, az országos 
átlagot tekintve a sokévi átlagnál több, mint 10 órával 
hosszabb időn át.
A hónap legnagyobb csapadékösszege: 133 mm, Pécs- 
várad (Baranya m.)

A hónap legkisebb csapadékösszege: 20 mm, Sopron 
24 óra alatt lehullott maximális csapadék: 45 mm, 
Bikács (Tolna m.), november 8.

Schirokné Kriston Ilona, 
Schlanger Vera

2004. ősz
Napsütés (óra) Hőmérséklet (°C) Csapadék (mm) Szél

Állomások évsz.össz eltérés évsz.közép eltérés absz.max napja absz.min napja évsz.össz az átlag%-ában lmrtKnapoksz. viharos napok

Szombathely 363 -30 10,4 0,8 27,3 2004.09.14 -6,3 2004.11.26 90 60 20 8

Nagykanizsa 324 -70 10,5 0,6 27,5 2004.09.15 -7,7 2004.11.26 245 133 20 3

Győr 397 -12 11,3 0,9 28,2 2004.09.14 -7,0 2004.11.26 108 86 18 8

Siófok 415 -21 11,8 0,8 28,3 2004.09.06 -3,5 2004.11.26 141 102 16 13

Pécs 410 -43 11,6 0,6 28,7 2004.09.15 -4,9 2004.11.26 192 137 18 8

Budapest 417 -4 11,4 0,7 28,4* 2004.09.15 -4,1 2004.11.26 127 102 19 6

Miskolc 420 44 10,3 0,8 27,5 2004.09.15 -4,5 2004.11.27 116 98 15 10

Kékestető 407 -52 6,5 0,3 19,9 2004.09.15 -7,9 2004.11.20 164 82 18 24

Szolnok 353 -85 11,4 0,8 28,7 2004.09.15 -3,0 2004.11.26 113 104 20 -

Szeged 439 -21 11,4 0,5 30,7 2004.09.15 -6,0 2004.11.26 171 169 18 9

Nyíregyháza - - 9,8 0,1 26,8 2004.09.15 -6,3 2004.11.22 152 132 19 12

Debrecen 448 17 10,7 0,5 28,2 2004.09.15 -6,8 2004.11.22 141 124 22 8

Békéscsaba 466 19 11,3 0,7 29,0 2004.09.15 -5,1 2004.11.22 146 129 32 5

1. ábra: Az ősz középhőmérséklete °C-ban 2. ábra: Az ősz csapadéka mm-ben

3. ábra: Az ősz napfénytartama órákban 4. ábra: 2004. október havi csapadékösszeg
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