
Adatok a szolnoki meteorológiai megfigyelések történetéhez

A meteorológia a légköri tüneményekkel foglalkozó tudomány, azaz a levegő
hőmérsékletének, nyomásának, áramlásának, stb. változásait figyeli meg és kutatja
a közöttük megnyilvánuló összefüggéseket, hogy azok alapján következtetni tud-
jon a2 időjárás alakulására.

Á meteorológiának nagyon fontos szerepe van a mezőgazdaságban, a közle-
kedésben, a gyógyászatban, stb., de a mindennapi életben is.

Az első megfigyelések egyidősek a hőmérővel (1742, Celsius) és a légnyomás-
mérővel (1643, Torricelli), de a tervszerű és rendszeres megfigyelések csak jóval
később indultak meg.

A mannheimi Societas meteorologica palatina (fejedelmi meteorológiai tár-
sulat) 1778-ban állította feli a megfigyelő állomások első hálózatát rendszeres
megfigyelések végzésére. Ebbe a hálózatba kapcsolódott bele a budai megfigyelő
állomás, amely a gellérthegyi csillagvizsgálóban működött és ahol a megfigyelé-
seket 1792-ben kezdték el. Ez az álllomás a szabadságharc alatt elpusztult.1

A magyar meteorológiai intézet a Magyar Tudományos Akadémia javaslata
alapján 1870-ben alakult meg Eötvös József közoktatásügyi miniszter rendeletére.
A megfigyelő hálózatba 1871-ben 47 állomás, 1895-ben 460, 1913-ban 180 első-,
másod- és harmadrendű és 1200 negyedrendű állomás tartozott. Az állomások
említett beosztása a mért adatok és a felszereltség alapján történt. A meteoroló-
giai intézetek elsőrendűek voltak, a negyedrendűek legfeljebb a csapadékot és
a hőmérsékletet mérték.

A műszereket és a kezelésükre vonatkozó utasításokat a meteorológiai inté-
zetek adták; az észlelők részint önként vállalkozók voltak, részint hivatalból arra
kötelezettek (pl. postai alkalmazottak). Az észlelők kötelessége volt az észlelt
adatok pontos beküldése. Kezdetben a Közoktatásügyi Minisztériumhoz tarto-
zott a Meteorológiai Intézet, de a mezőgazdasági és a vízrajzi munka nagymérvű
bővülése miatt a Földművelésügyi Minisztérium vezetése alá került.

Szolnokon, mint Iványi Ede írta2, a budapesti meteorológiai intézet alapí-
tásával csaknem egyidőben létesítették a megfigyelő állomást. Weingartner Ferenc''
szerint pedig itt 1876 óta folytak rendszeres megfigyelések. Az észleléseket Tauber
Mór távirótiszt végezte, a (') szerint pedig Bondor Frigyes és Tauber Mór.
A Tiszti Cím- és Névtárban, az 1875., 1879., 1884. és 1886. évi kötetekben
Tauber Mór szerepel, aki 1875-ben Trencsénbcn teljesített szolgálatot/' Bondor
Frigyes neve az említett kötetekben nem szerepel, azért valószínűleg, mert nem
volt postai tisztviselő. Tauber Mór viszont 1876-tól 1886-ig a szolnoki posta-
hivatal távirótisztje volt. A szolnoki táviróhivatalban a főnök mellett három be-
osztott dolgozott, az első Tauber Mór volt.
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Mivel a posta táviróhivatala a Magyar Király Szálloda épületében volt,5

valószínű, hogy a csapadékmérő ennek a belső udvarán volt elhelyezve. A Magyar
Király Szálloda 1860-ban épült; az épületben ma a Damjanich Múzeum és a
Verseghy Könyvtár helyiségei vannak.

1887-től kezdve Bárdossy Gyula megyei tanfelügyelő végezte az cszlclésekct.-
A tanfelügyelő hivatala a megyeháza épületében volt. A csapadékmérő való-
színűleg ennek közelében volt elhelyezve.

A Közoktatásügvi Minisztérium I89O. au<;. 5-én kelt 28 651/1890. számú
rendeletével az észlelő állomást a szolnoki állami főgimnáziumba helyezte át,
ahol 1890. nov. elsejével megkezdte a megfigyeléseket Szíjártó Miklós, mennyiség-
tan-természettan-szakos rendes tanár.

Szíjártó Miklós (18 5 2-19 3 3) nagy gonddal és hozzáértéssel végzett me«-
fi.«ví"léseinek eredménveit a főgimnázium Értesítőben közölte e'zel a címmel:
..Adatok a szolnoki állami főgimnázium meteorológiai állomásából . . . tanévre".
Ezek az T8OT., 1892., 1803., 1894. és 1895. évre sorban az 1891/92. évi Értesítő
25-27. oldalán, az 1892/93. évi TT-13., az 1893/94. évi I6-18., az 1894/95. évi
23-?.5. és az 1895/96. évi Értesítő 15-17. oldalain jelentek meg. Ezeken kív'il
az 1800. évi november és december, továbbá az 1891. évi január-május hónapok-
ban észlelt adatokat közöse az 1890/91. évi Értesítő i5-i7. oldalain. Ugyanott
a 1 T - I 4 . oldalon a tanuló ifiúság érdeklődésének felkeltésére cikket írt a meteoro-
lógia tárgyáról, céljáról és fontosságáról.

A másodrendű állomásokon, aminő a szolnoki gimnázium is volt, a meg-
figyelés kiterjedt a hőmérsékletre, a légnyomásra, a légnedvességre, a felhőzetre,
a széliránvra és a csaoadékra. A felszerelése ennek megfelelő volt. Higanyos lég-
nvomásmérővel a fizikai szertár rendelkezett, csupán a szélvitorla hiányzott. Ezt
azonban a kéménvek füstiének az iránya és az Östreicher-féle szélmalom vitor-
láinak megfigyelése pótolta addig, míg az 1891/02. évben azt is m^kanták.
Az említett szélimalom a Malomszögben, a Modla-féle tanya közelében v>1t. amint
azt nekem 1972. december 19-én a 72 éves üvegező iparos, Kertész Flórián el-
mondotta. Gyermekkorában még látta, de ma már nyoma sincs.

A hőmérő a gimnázium udvarán volt elhelyezve, a csapadékmérő szintéi
az udvaron, a gimnáziumi igazgató kertje mellett állbtt egy oszlopon,' az épület
északnyugati sarka közelében.

A megfigyelések gazdag anyagából ide iktatjuk az öt év legnagyobb és leg-
kisebb hőmérsékleti értékeit Celsius-fokokban és a csapadékmennyiség értékeit
mm-ben.

Hőmérsékleti adatok (C-fok)

Legnagyobb
hőmérséklet

28
34.2
30
33.1
28,5

hó nap

júl. 3.
aug. 22.
júl. 22.
júl. 25.
júl . 29.

év

1891.
1892.
1893.
1894.
1893.

Legkisebb
hőmérsóMet

— 16,4
— lfi,2

— 29
— 13.6
— 14

h ó

j an.
dec.
jan.
jan.
jan.

n a p

3.
27.
13.
13.
20.

Ez adatok szerint az 1891-1895. években a legnagyobb meleget 1892. aug.
22-én, a legnagyobb hideget pedig 1893. január 13-án mérték.

A legtöbb csapadék 1894. október 2-án esett (71 mm), a havi átlag 42,1
mm volt.
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Havi át lag

458,1
452.9
558.2
422.1
468,5

Napi legnagyobb

25.2
27
44.2
71
20,2

hó na

Júl. 4.
ápr . 20.
jún. 3.
okt. 2.
júl. 7.

A r s a p a d c k mennyisége (mm)

Év

1831.
1809
1893.
1814.
1895.

A meteorológiai intézetek a hőmérsékletet, a légnyomást, stb. változásoknak
mérésére, illetve feljegyzésére önműködő készülékeket (termográf, barográf, stb.
használnak. Az észlelőhelyek adatainak leolvasása naponta háromszor történik,
pl. 8, 12 és 18 órakor.

Szíjártót 1807-ben a budapesti VIII. kerületi álJami főgimnáziumhoz he-
lyezték át. (I896/97. évi Értesítő 5. oldalán, 3595 '97. sz. a.)

Az T8CH'98. tanévben Budapestről Szolnokra hclvezték Kovalik Tózsef rcn-
ór~i tanárt (Értesítő, 1898/99., 72. o.). aki az Orsz. Meteorológiai Intézet és n
Földművelésügyi Minisztérium vízügyi osztályának szolnoki állandó tudósítója
volt. Sainos, ezirányú működésének adatait az Értesítők nem közölték.

Szíjártó távozásával az észlelő állomás a Folvammérnöki Hivatal3 kezelésébe
került. Fz a hivatal a Szabadság tér 2. szám alatt működött. Feladata volt a
Ti^za folyó vízállásának mérése, az árvízvédelem és a meteorológiai megfigyelő
állomás vezetése. A kapu melletti táblán naponta közölték a Tisza vízállását
Vásárosnaménytól Csongrádig.

Az észlelő állomás innen a szolnoki rádióállomás mellé került, majd onnan
1950. április Ts-én az alcsiszigeri termelőszövetkezet kezc'lésébe ment át.3 Ettől
kezdve vezetői voltak: Keleti Béla, Dián Róbert. Koczka István (8 évig) és
iq-ri. nov. i-től Kosf-vó István gazdasági technikus.6 Az időjárási megfigyeléseket
("hőmérséklet, csnnadék, felhőzet, szél, stb.) a szolnoki rádió naponta közli az esti
adásában, a várható időjárással csvütt, továbbá naponta jelenti a Vízügyi Igaz-
gatóságnak és a Meteorológiai Intézetnek.

Az alcsiszigeti állomás ún. színoptikus álfomás, azaz nagyobb területen ural-
kodó időjárás változásaival foglalkozik, az adatok leolvasása óránként történik,
továbbá a felszereltsége is nagyobb.3

Az állomás ielentéseit napon^ közli a Szolnok megyei Néplap Hírek rovata
elején. 1950. márc. 10-én pl. így kezdte: Az alicsiszigeti állomás jelentése szerint
tegnap Szolnokon a hőmérséklet legnagyobb értéke 2,4 C-fok, a legalacsonyabb
2 fok volt.

Az időjárás ismertetésére mintának mutatjuk az 1973. január 30-án közölt
ielcntést: Várható időiárás ma estig: Nyugat felől növekvő felhőzet, legfeljebb
kisebb havazással. Mérséklődő és délnyugatira, nyugatira forduló szél. Várható
legmagasabb nappali hőmérséklet mínusz i-től plusz 3 fokig. Távolabbi kilátások
péntek re<?!?eli>: Felhőátvonulások, kisebb havazással, havas esővel. Legalacso-
nyabb hainali hőmérséklet mínusz 2, mínusz 7 fok között. Legmagasabb nanoali
hőmérséklet- plusz 2, mínusz * fok között. Jelentősebb mennyiségű (legalább 5
mm) csapadék az ország területének 30%-án várható.

TOSS óta Szolnok-Alcsiban is működik a vízállásmérés melllett a csapadék-
mérő állomás. Az adatokat naponta közlik a Középtiszavidéki Vízügyi Igazgató-
sággal.7
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Az állomások födrajzi fekvése a következő:

Allumás helye

Gimnázium
Alcsiszigel
Alcsi

Tengerszint feletti
magassága

110 méter
86 méter
95 méter

Északi

47 fok 10 perc
47 fok 9 perc
47 fok u perc

Keleti hosszúság
(Greenwiehtöi)

20 fok 12 perc 8
20 fok 15 perc"
20 fok 13 perc ! )

Az adatok szíves közléséért köszönetet mondok Rékasy Gyula főmérnöknek,
Széphalmi István gazdasági mérnöknek, Weingartncr Ferenc meteorológiai osz-
tályvezetőnek és Dr. Zimándi István tudományos kutatónak. Az ő segítségük
tette lehetővé az adatok összegyűjtését.

Aki az időjárási viszonyok iránt érdeklődik, annak figyelmébe ajánljuk
Réthív Antal: Időjárási események és elemi csapások Magyarországon 1701-től
1800-ig című könyvét. Budapest, 1971. Magyar Tud. Akadémia kiadása.

Dr. Balyi Ferenc

JEGYZETEK

1. Révai Nagy Lexikona, 13. kötet. 1915. 677. <>.

2. Dr. Iványi Ede: A szolnoki állami főgim-
názium története (1831—1896). Szolnok. 189(i.
137. o. Bárdossy Gyula tanfelügyelő sze-
repel a Tiszti Cím- és Névtár 1886. évi
kötetében, a 315. oldalon.

3. Weingartncr Ferenc meteorológiai intézeti
osztályvezető 1973. jan. 8-i levelében Tau-
ber helyett Sauber név szerepel.

4. Tauber Mór távirótiszt nevét Dr. Zimándi
István tudományos kutató volt szíves meg-
keresni a Széchényi Könyvtárban. A Tisz-
ti címtár említett köteteiben Tauber Mur

, sprban a 301., 275.. 221. és 257. oldalakon
szerepel.

5. Somogyi Ignác leírása alapján Botár Imre
közölte ..Szolnok... a 19. században" című
művében a 60. oldalon, hogy a Magyar
Király Szálloda épületében volt a Külső-
Szolnok megyei takarékpénztár, a posta
táviróhivatala és egy kávéház. Meg kell
jegyezni, hogy a könyvnek 51. és 60. ol-

dala szerint (ma adóhivatal) működött.
Később a mai leánygimnázium épületébe
ment át.

6. Széphalmi István gazdasági mérnök szives
közlése.

7. Ezeket az adatokat Rékasy Gyula főmér-
nök fáradozásának köszönöm.

8. A gimn. 1890/91. évi Értesítője szerint a
gimnázium észlelő helyének földrajzi fek-
vése: Északi szélesség 47 fok 10 perc. Ke-
leti hosszúság (Ferrótól) 37 fok 52 perc.
Greenwiehtöi számítva ez az érték kb. 17
fok 40 perccel kisebb lenne.

9. Alcsi és Alcsisziget adatait Rékasy Gyula
főmérnök volt szives megadni.

A Szolnok megyei Néplap 1973. június 16-i
száma szerint az alcsiszlgeti meteorológiai
állomást Bekecs Gizella technikus vezeti.
Szolnok és vidéke időjárását naponta kö/li
június 19-töl kezdve a Szolnok megyei
Néplap ,,Alcsisziget jelenti" címmel a napi
hírek előtt.
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