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A 2009-es év időjárása bővelkedett a szélsőségekben és
embert próbáló eseményekben. Tekintsünk át néhányat
ezek közül a teljesség igénye nélkül!

Mindjárt az év elején, január 10-én Budapesten
szmogriadót rendeltek el, a hideglégpárnás helyzetben
megnövekedett, szálló por koncentráció miatt. Ugyaneb-

ben a hónapban a 14-i ónos eső után több cm-es jégpán-
cél alakult ki az utakon, mely megbénította a közlekedést,
végül a hónap utolsó felében a tapadó hó okozott jelentős
károkat Zala megye és Vas megye áramszolgáltatásában.

Május 22-én ítéletidő tombolt Pécs térségében. Az
erős szél fákat csavart ki, Pécs-Pogány repülőtéren 113
km/h-s maximális széllökést mértünk.

Nyáron is többfelé pusztított nagy vihar. Június 11-én
Adács térségében tornádót figyeltek meg, Somogy me-
gyében 16-án a nagy vihar mintegy 4000 hektárt érintett,
jelentős hozamveszteséget és terméskárokat okozva. A jú-
niusi csapadékos időjárásnak köszönhetően rekord vízál-

lást mértek a Rába folyón. A július 18-án átvonult hideg-
front emberéletet is követelt, a villamosvezetékekre dőlő
fák komoly anyagi kárt okoztak, az áramellátás több he-
lyen szünetelt. Hasonló károkat okozott a szeptember 4-i
markáns hidegfront is.

A december időjárása több szempontból is rendkívül
szélsőséges volt. Az országos átlaghőmérséklet 20-án volt
a legalacsonyabb, -10,9°C, a legmagasabb átlaghőmér-
séklet, 11°C 5 nappal később jelentkezett. A nagy hőingás

miatt az utakon jelentősen megszaporodtak a kátyúk, me-
lyek hátráltatták a közlekedést. Ezen kívül a hónap köze-
pén leesett számottevő mennyiségű hó a hónap második
felében tapasztalt, szokatlanul erőteljes felmelegedés so-
rán gyorsan elolvadt, mely az észak-magyarországi folyók
áradásához vezetett.

Hogy eldönthessük 2009. időjárása ténylegesen
mennyire számított szélsőségesnek, elengedhetetlenül fon-
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1. ábra Az országos évi középhőmérsékletek 1901 és 2009
között (15 állomás homogenizált, interpolált adatai alapján)

3. ábra A napsütéses órák havi összegei
2009-ben és 1971-2000 között

2. ábra Az országos évi csapadékösszegek 1901 és 2009 között
(58 állomás homogenizált, interpolált adatai alapján)

4. ábra A napsütéses órák száma 2009-ben
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tos megvizsgálni, hogy a tavalyi év hogyan szerepelt az el-
múlt immáron 108 évhez képest csapadék és hőmérséklet
tekintetében.

A homogenizált, interpolált adatok alapján (1. ábra)
a 2009-es a hatodik legmelegebb év volt 1901 óta, az or-
szágos középhőmérséklet 11,3°C-nak adódott. A 2009-et
megelőző öt év szintén az időszak végén helyezkedik el.

Csapadék szempontjából 2009 nem volt rendkívüli (2.
ábra), országos átlagban 598 mm csapadék hullott. A 109
éves adatsorhoz illesztett exponenciális trend mérsékelt
ütemű csökkenést mutat.
Napfénytartam. 2009-ben országos átlagban 2121 órán át
sütött nap, ami mintegy 110 %-a az 1931 órás sokéves át-
lagnak. A 3. ábrán havi bontásban láthatjuk az értékeket.
Április és szeptember között a június kivételével minden

hónapban a szokásosnál több napsütés volt jellemző. A
sokéves átlag alapján júliusban jelentkezik a maximum.
Ez a 2009-es adatsorra is érvényes, viszont szembetűnő
különbség az áprilisban jelentkező másodmaximum. A
legnagyobb havi eltérés is ebben a hónapban jelentkezett;
országos átlagban 283 órán át sütött nap, ami több mint az
ekkor szokásos másfélszerese.

A sokéves átlagot tekintve hazánkban a napfénytar-
tam éves összege mintegy 1750 és 2050 óra között válto-
zik, területi eloszlását északnyugat – délkelet irányú nö-
vekedés jellemzi. A 2009-es eloszlásban (4. ábra) hason-
ló elrendeződést láthatunk. A legtöbb napsütést 2009-ben
Békés megye élvezhette, de értékeiben jóval meghaladja
a szokásost, hiszen ezen a területen több mint 2400 órán

át sütött a nap. A vártnak megfelelően az ország északke-
leti része volt a legborultabb.
Hőmérséklet. Az országos átlaghőmérsékletet január ki-
vételével az év minden hónapjában meghaladta az 1971-

2000-es normálértéket (5. ábra). A legnagyobb anomália
áprilisban jelentkezett, ekkor a szokásos 10,3°C-nál 4,2°C-
kal magasabb havi középhőmérséklet volt jellemző.

Januárban az országos havi középhőmérséklet ala-
csonyabb volt a szokásosnál. Az időszak első felében a
napi átlagok az 1971-2000-es normál alatt helyezkedtek el,
majd a -9°C-os mélypontot (január 9.-10.) követő felme-
legedés után az értékek az időszak végéig meghaladták az
átlagot.

Február első hetében folytatódott a felmelegedés. A
napi átlaghőmérséklet 7-én érte el maximumát, ekkor 6
fokkal volt a sokévi átlag fölött. Ezután erőteljes lehűlés
kezdődött, az értékek a normál alá süllyedtek. A leghide-
gebb, országos átlagban -4°C, 19-én volt. A hónap végén

újra pozitív tendencia volt jellemző, és az utolsó két napon
az értékek ismét az átlag fölött helyezkedtek el.

Március elején az országos napi középhőmérséklet to-
vábbra is az átlag fölött maradt, 6-án az a sokévi értéktől
közel +4,5 fokkal tért el. Az időszak közepén negatív ano-
mália volt jellemző, 25-én az országos átlagérték közel 6
fokkal maradt el a sokévi átlagértéktől.

Országos viszonylatban áprilisban a napi középhő-
mérséklet mindvégig átlag felettinek adódott, a legna-
gyobb eltérés a +8°C-ot is meghaladta.

Májusban ennél változékonyabb volt a hőmérséklet.
Az időszak első felében (7-12.), valamint a hónap köze-
pétől kezdődően az időszak végéig a napi átlagok a sok-
évi értékek felett helyezkedtek el. 11-én adódott a legna-

5. ábra Az országos havi középhőmérséklet eltérése a sokévi
(1971-2000) átlagtól 2009-ben

(15 állomás homogenizált, interpolált adatai alapján)

7. ábra Napi országos középhőmérsékletek eltérése
az (1971-2000) átlagtól 2009. április, május, június

6. ábra Napi országos középhőmérsékletek eltérése
az (1971-2000) átlagtól 2009. január, február, március

8. ábra Napi országos középhőmérsékletek eltérése
az (1971-2000) átlagtól 2009. július, augusztus, szeptember
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gyobb pozitív eltérés, +5°C országos átlagban, majd a hó-
nap végén az erőteljes lehűlés után, 30-án a hőmérséklet
közel 7 fokkal maradt el szokásostól. Ezen a napon Zabar
állomáson 0,8°C-ot mértek az éjszakai órákban, amivel
megdőlt a napra jellemző minimumhőmérsékleti rekord.

Az évben az országos havi középhőmérséklet június-
ban volt legközelebb a szokásoshoz. Az átlag körüli inga-
dozás során a legnagyobb pozitív eltérés 19-én adódott
(+6°C), míg a legnagyobb negatív eltérés 4-én jelentkezett
(-5°C). Zabar állomáson ebben a hónapban is született na-

pi rekord: június 14-én 1,3°C-os minimumhőmérsékletet
regisztráltunk.

Július folyamán a napi országos középhőmérsékletek
alapvetően az átlag felett helyezkedtek el, csupán néhány
napra csillapodott a kánikula. 10-én volt a legnagyobb ne-
gatív eltérés országos átlagban (-3°C). A maximális pozi-

tív anomália 23-án adódott (+6°C). Ekkor mértük a hónap
és egyben az év legmagasabb hőmérsékletét is, 37,2°C-ot
Kiskunhalason.

Augusztusban is hasonlóan alakult az országos napi
középhőmérséklet, az értékek néhány nap kivételével az
átlag felett helyezkedtek el. A legnagyobb pozitív anomá-
lia 28-án jelentkezett, ekkor +6 fokot meghaladó eltérés
adódott országos átlagban.

Szeptemberben folytatódott az átlagosnál melegebb
napok sora, csak 5-én és 6-án volt hűvösebb a vártnál. Or-
szágos átlagban a legmelegebb 3-án volt, ekkor +5 fokot
meghaladó pozitív anomália jelentkezett. A hónap legma-
gasabb hőmérsékletét, 33,4°C-ot is ezen a napon regiszt-
rálták Kiskunhalason. Szeptember 4-én a napi minimum-
hőmérséklet Szeged belterületi állomásán 21,4°C volt,

ilyen magas minimumérték még ezen a napon nem adó-
dott, hasonlóan a hónap 11. napjához, amikor is Budapest
Lágymányoson a napi minimum 20,2°C volt.

Októberben a napi országos középhőmérsékletek az
időszak elején és a végén voltak átlag fölöttiek. Negatív
anomália elsősorban a köztes időszakban, 12. és 21. között
jelentkezett, valamint még további három napon: 3-án, 30-

án és 31-én. A legnagyobb pozitív eltérés 8-án volt jel-
lemző (közel +7°C). A hónap legmagasabb hőmérsékletét,
29,7°C-ot is ezen a napon regisztrálták Kiskunhalason,
egy nappal korábban pedig a napi maximumhőmérséklet
rekord dőlt meg Máza állomásán, 28,8°C-ot mértünk. A
leghidegebb 14-én volt jellemző, ekkor az országos kö-

zéphőmérséklet több mint 7 fokkal maradt el az ilyenkor
megszokottól.

November elején, egészen 6-áig a vártnál alacso-
nyabb volt a napi középhőmérséklet országos átlagban, a
legnagyobb negatív eltérés 1-jén jelentkezett, mely ab-
szolút értékben a 6°C-ot is meghaladta. November 7-től
az értékek a hónap végig átlag felettiek voltak. A legna-
gyobb pozitív különbség (közel 7°C) 30-án jelentkezett,
ekkor 10,5°C-os minimumhőmérsékletet regisztráltunk
Pápán, mely ezen a napon eddig a legmagasabb mini-
mumérték.

Az országos napi középhőmérséklet nagyon szélső-
ségesen alakult decemberben. A hónap első harmadában az
átlagnál több fokkal melegebb volt, egészen 9-éig, ami-
kor lehűlés kezdődött. A több mint 16°C-os hőmérséklet

9. ábra Napi középhőmérsékletek eltérése az (1971-2000)
átlagtól 2009. október, november, december

11. ábra Havi csapadékösszegek 2009-ben az 1971-2000-es
normál százalékában, 58 állomás homogenizált, interpolált

adatai alapján

10. ábra 2009. évi középhőmérséklet (ºC) (57 állomás
homogenizált, interpolált adatai alapján)

12. ábra A 2009. évi csapadékösszeg
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süllyedést követően, 20-án már -10,9 fok volt jellemző,
mintegy -12°C-kal eltérve a megszokottól. A lehűlést kö-
vetően, délies, igen enyhe áramlások hatására markáns
melegedés következett. 5 nap
alatt közel 22 fokot emelke-
dett a hőmérséklet, így kará-
csony másnapján már 11°C
volt országos átlagban. A hó-
nap rekordokban bővelkedett:
23-án, 25-én és 26-án is meg-
dőlt a napi jellemző maxi-
mumhőmérsékleti rekord.

Az éves középhőmérsék-
letek területi eloszlását tekint-
ve (10. ábra) a kép nem tér el
jelentősen a várttól: közép-
hegységeink kirajzolódnak, és
valamelyest az észak-déli nö-
vekvő tendencia is megfigyelhető. Általában 6-10°C kö-
zött helyezkednek el az értékek, 2009-ben ennél melegebb
volt, 5,8 és 13,1°C között változott a hőmérséklet az or-
szág területén. A leghűvösebb a Mátrában és a Bükkben
volt, túlnyomó többségben itt fordultak elő 7°C alatti ér-
tékek, míg 12°C-nál magasabb hőmérsékletű terület első-
sorban az Alföldön, a Tisza mentén rajzolódott ki.

A hőmérsékleti küszöbnapok éves országos átlagai a
melegedés irányába mutatnak, meleg küszöbnapokból ál-
talában több volt a szokásosnál, míg hidegből kevesebb.

Fagyos nap átlagosan 76 darab volt, ami 21-gyel ke-
vesebb az 1971-2000-es normálnál. A zord napok száma
(10 db) nem volt rendkívüli, csupán eggyel volt több a
vártnál, és hasonlóan alakultak a téli napok is, országos
átlagban 26-ot számoltunk a szokásos 25 helyett.

A meleg küszöbnapok közül nyári nap országos át-
lagban 101 alkalommal fordult elő, ami 26-tal több a szo-
kásosnál. Arányaiban hasonlóan markáns volt az eltérés a
hőségnapok számában is; általában 20 szokott lenni, de
tavaly 8-cal többször mértünk 30°C-nál magasabb maxi-
mumhőmérsékletet. Forró nap mindössze egyszer volt,
ami összhangban van a sokéves átlaggal.
Csapadék. A homogenizált, interpolált adatok alapján
2009-ben országos átlagban 598 mm csapadék hullott, ami
105 %-a az 1971-2000-es normálnak (11. ábra). 7 hónap
csapadékhozama haladta meg a szokásos értéket, 5 hóna-
pé maradt alatta. Februárban és novemberben jelentkezett
a legnagyobb pozitív eltérés, míg áprilisban a várt meny-
nyiség alig egyötöde volt jellemző.

Az éves csapadékösszeg területi eloszlását tekintve
(12. ábra) a legtöbb csapadék középhegységeinkben, il-
letve az Alpokalján hullott, míg a legszárazabbnak az Al-
föld bizonyult. Ez az elrendeződés jól megfelel a szoká-
sos képnek, és a jellemző értékek is a sokéves átlag köze-
lében voltak, az interpolált adatok alapján a csapadékösz-
szegek általában 500 és 900 mm között változtak.

Januárban a csapadék jelentős része a hónap második
felében hullott. 21-én, 27-én és 28-án a napi országos csa-

padékösszeg 10 mm felettinek adódott. 27-én a napi ma-
ximális csapadékösszeg rekordja is megdőlt, Vasváron
63,4 mm csapadékot mértünk. Az időszak végén a csapa-

dék főként a Dunántúlon, ha-
vazásból származott. A hó-
napban előfordult komolyabb
ónos eső, amely az utakon ke-
letkező jégpáncél révén a köz-
lekedést hátráltatta, míg a ta-
padó hó Zala és Vas megye
áramszolgáltatásában okozott
jelentős károkat.

Februárban a legnagyobb
országos napi csapadékösszeg
8-án volt jellemző. Ezen és az
ezt követő napon Zirc térsé-
gében 32-36 mm csapadék
hullott hó formájában, amiből

15-19 cm hóréteg alakult ki. A lehullott hó áramellátási
zavarokat okozott a térségben.

Országos átlagban márciusban 10 mm-t meghaladó
napi csapadékösszeg két napon jelentkezett, 5-én és 29-én.
Ekkor elsősorban az ország nyugati részén regisztráltak
helyenként a 30 mm-t is meghaladó értékeket. Kiugró csa-
padékmennyiség volt jellemző 9-én is, ekkor Mátraszent-
lászlón megdőlt a napi csapadékmennyiség rekordja, 36,5
mm csapadék hullott, emellett tekintélyes havazás volt a
Kékestetőn: míg 9-én csak hófoltot figyeltek meg, 10-én
már 30 cm-es hóvastagságot mértek.

Április nagyon száraz volt, a havi csapadékhozam or-
szágos átlaga alig haladta meg a 10 mm-t, több helyen
egyáltalán nem volt eső. 7-e és 24-e között bár többször
esett, a lehullott csapadék mennyisége csupán 6 napon volt
több a szokásosnál. Országos átlagban a legesősebb nap
április 29-e volt, de a záporok csak a Nyugat-Dunántúlt
érintették. Ekkor több helyről érkezett jelentés 20 mm-t
meghaladó csapadékmennyiségről is.

Májusban országos átlagban 10 mm-t meghaladó na-
pi csapadékösszeg egy napon adódott, 31-én. Ezen a na-
pon az északi országrészben többfelé hullott 20 mm-nél,
helyenként 30 mm-nél is nagyobb mennyiségű csapadék.

Júniusban a hónap második felében fordultak elő a
vártnál nagyobb napi csapadékösszegek országos átlag-
ban, viszont 10 mm-t meghaladó csapadékhozam csak két
napon volt jellemző, 22-én és 23-án. Mindezek mellett a
24 óra alatt lehullott legnagyobb csapadék (97,3 mm) 11-
én adódott Taktaharkányban. Több napon is előfordult zi-
vatar felhőszakadás, jégeső, kíséretében.

Július első felében folytatódott a zivatarokkal, inten-
zív záporokkal tarkított időjárás. Országos átlagban 18-a
volt a legesősebb nap, ekkor több mint 13 mm napi csa-
padékösszeg volt jellemző, viszont a legnagyobb napi csa-
padékot, 73,8 mm-t három nappal korábban Kup állomá-
sunkon regisztráltuk.

Országos átlagban kiemelkedően nagy napi csapa-
dékösszegek nem fordultak elő augusztusban, 7 mm-t

13. ábra A tengerszinti légnyomás havi átlagai
Budapest-Pestszentlőrincen 2009-ben
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meghaladó mennyiség csupán 4 napon volt jellemző: 3-án,
4-én, 22-én és 29-én. A 24 óra alatt lehullott legnagyobb
csapadék (88,6 mm) is 4-én hullott Gacsály községben.
Ebben a hónapban is több napon érkezett jelentés lokáli-
san nagy csapadékot okozó zápo-
rokról, esetenként jégesővel kí-
sért zivatarokról.

A szeptember az átlagnál szá-
razabb volt, csupán 50 %-a hul-
lott le az ilyenkor szokásos csa-
padéknak. Országos átlagban je-
lentős napi csapadékösszeg csu-
pán 4-én volt jellemző, mintegy
15 mm. A hónap többi napján alig
fordult elő eső, és az is általában
5 mm alattinak adódott. 4-én országszerte záporok, ziva-
tarok alakultak ki, helyenként jégesőről érkezett jelentés.
Mindez az ország északi felén többfelé okozott 30, sőt he-
lyenként 40 mm-t meghaladó napi csapadékhozamot.

Októberben országos átlagban jelentős mennyiségű,
10 és 13 közötti napi csapadékösszeg hullott. 12-én egy hi-
degfronthoz kötődően többfelé mértek 20-30, helyenként
40 mm-t meghaladó napi csapadékösszegeket. Az orszá-
gos átlag közel 18 mm-nek adódott, és ezen a napon mér-
tük a 24 óra lehullott maximális csapadékösszeget is, 55,8
mm-t, Mindszent állomásunkon.

Kiugróan magas napi csapadékmennyiségek országos
átlagban novemberben a hónap első felében jelentkeztek;
például 10-én 19 mm-t, 8-án, 15 mm-t megahaladó csapa-
dék volt jellemző. 8-án a 24 órás csapadékmennyiség rekord
is megdőlt, Kékestető állomásunkon 74,5 mm eső hullott.

Decemberben jelentős napi csapadékösszegek orszá-
gos átlagban 8-án, illetve a hónap végén jelentkeztek, 8-án
és 25-én ez az érték a 11 mm-t is meghaladta. A csapadék
a legváltozatosabb formákban fordult elő: 19-én havazott,
mely után többfelé mértek 20 cm-t megahaladó hóvastag-
ságokat, míg 25-én országszerte nyárias záporokról és zi-
vatarokról érkezett jelentés. Az egy nap alatt hullott csa-
padékmennyiség rekordja három napon is megdőlt: 8-án
Tardosbányán 38,8 mm-t, 23-án Szőlősardón 44,9 mm-t,
25-én Miskolc-Lillafüred – Jávorkút állomásunkon 42,3
mm-t regisztráltunk.

2009-ben országos átlagban 125 napon hullott csapa-
dék, ami 12-vel több a szokásosnál. A hónapok közül ál-
talában májusban, júniusban számláljuk a legtöbb csapa-
dékos napot, ezzel szemben tavaly decemberben esett a
legtöbb napon, mintegy 15 alkalommal, ami 4-gyel több

a sokéves átlagnál. A legkevésbé esős hónapnak az április
bizonyult, országos átlagban csupán 4 napon észleltek csa-
padékot az ekkor szokásos 10 helyett, holott általában az
augusztus-október időszakban fordul elő a legkevesebb

csapadékos nap. Az 1 mm-nél na-
gyobb csapadékhozamú napok te-
kintetében hasonló észrevételeket
tehetünk. Ebben az esetben a de-
cemberben tapasztalt küszöbna-
pok száma (11 nap) megegyezett
az általában első helyezett, júni-
us értékeivel.

A mezőgazdasági szempont-
ból mértékadó, 5 mm-nél na-
gyobb csapadékmennyiség orszá-

gos átlagban tavaly 40 napon fordult elő, ami eggyel több
az 1971-2000-es normálértéknél. A legtöbb ilyen napot
2009-ben júniusban regisztrálták, összesen 6 alkalommal,
ami eggyel több az ilyenkor szokásosnál. Egy nappal ma-
radt el emögött a november és december, szokatlan má-
sodmaximumot alkotva ezzel az év során.
Légnyomás. A havi átlagos légnyomás értékek a nagytér-
ségű nyomási képződmények gyakoriságára engednek kö-
vetkeztetni. Az anticiklon a pestszentlőrinci mérések sok-
éves átlaga alapján (13. ábra) januárban a leggyakoribb,
tavaly viszont szeptemberben volt a legjellemzőbb a ma-
gas nyomás, amikor többnyire szubtrópusi anticiklon ha-
tározta meg hazánk időjárását. Általában áprilisban mér-
jük a legalacsonyabb légnyomást, 2009-ben viszont a szo-
katlan ciklonális aktivitás miatt decemberben állt be a mi-
nimumérték. A légnyomásértékek általában jól közelítet-
ték az átlagot, 5 hónapban adódott a szokásosnál nagyobb
érték. A legnagyobb pozitív eltérés májusban jelentkezett,
míg a fentiekkel összhangban a legnagyobb negatív ano-
mália decemberben volt.
Szél. Országos átlagban a szélsebesség évi átlagai 2-4 m/s
között változnak, ez alapján hazánk mérsékelten szeles te-
rületnek minősül. A havi átlagos szélsebesség éves mene-
tében általában áprilisban jelentkezik a maximum, míg a
legalacsonyabb értékeit augusztus és október között veszi
fel.A14. ábrát tekintve a pestszentlőrinci szélmérések alap-
ján azt mondhatjuk, hogy 2009-ben a legnagyobb átlagos
szélsebesség egy hónappal korábban jelentkezett, míg a leg-
kevésbé szeles hónapnak a január bizonyult, amikor a szél-
sebesség csupán 63 %-a volt a megszokottnak. Az év nagy
része a szokásosnál csendesebb volt, csak a márciust jelle-
mezték az átlagnál nagyobb szélsebesség értékek.

14. ábra A szélsebesség havi átlagai
Budapest-Pestszentlőricen 2009-ben (m/s)

A legmagasabb mért hőmérséklet: 37,2°C Kiskunhalas, július 23.
A legalacsonyabb mért hőmérséklet: -25,5°C Szécsény, december 21.
A legnagyobb évi csapadékösszeg: 1087 mm Bakonyszücs Kőrishegy
A legkisebb évi csapadékösszeg: 346 mm Dunapataj
A legnagyobb 24 órás csapadékösszeg: 97 mm Taktaharkány, június 11.
A legvastagabb hótakaró: 54 cm Hajdúsámson, február 17.
A legnagyobb évi napfényösszeg: 2379 óra Békéscsaba
A legkisebb évi napfényösszeg: 1897 óra Kékestető

Az Országos Meteorológiai Szolgálat mérései szerint a 2009-es év szélsőségei, a mérés helye és ideje
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A közlésre szánt szöveg tartalmazza a magyar és angol címet, a szerző nevét, munkahelyét, postafiók és
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Ismertető az épület történetéről a 13-14 oldalon:
100 ÉVE TÖRTÉNT

Mezősi Miklós:

1945-ben, az ostrom után így nézett ki
a Kisrókus – Kitaibel Pál utcai sarok

Ugyanaz a sarok 2000-ben, 55 évvel az ostrom után;
(fent, az eresz alatti sávban máig látni

a Rovartani Állomásra emlékeztető, stilizált rovarokat
Fotó: Képessy Bence, Magyar Nemzeti Múzeum)




