
SZEGEDI EGYETEM 3 

A mikroklíma titkairól s a 
hőérzet-kutatás eredményeiről 

Beszélgetés dr. Wagner Richárd professzorral 
A meteorológia tudós mű- ségek mezőgazdasági haszno- tológiának egyik nagy prob-

velöinek az utóbbi egy-két sításához. lémája a hőérzet mégha tá-
esztendőben különösen meg- — Mindig ilyen gyakor- rozása. Az érzethőménséklet 
nőtt a feladata. Más tudo- lati népgazdasági haszna függ a sugárzástól, a léghő-
mányágak művelői részéről van a mikróklimatológiai mérséklettől, a légnedves-
is egyre növekszik az igény kutatásoknak? ségtől és a légáramlástól, 
egyes elméleti-kísérleti fela- — Kutatásaink mindig Ezen tényezők komplex ha-
datok megoldására, s a gya- alapkutatás-jellegűek. ám tása érvényesül, s azonos 
korlati élet legkülönbözőbb megfelelő áttételeken ke- léghőmérséklet mellett, a 
területeiről is egyre több, resztül valamennyi haszno- többi tényezőktől függően 
sürgősen megoldandó felada- sítható a népgazdaság szá- melegebbet, vagy hidegebbet 
tot kap e tudomány. Ezért mára. Ilyenek a bükki ku- érzünk. Az érzethőmérséklet 
aztán a meteorológia újabb tatásaink is. Erdőgazdálko- meghatározásához igen sok 
és újabb ágakra tagozódik, dásunk ma már elfogadta képletet dolgoztak ki, amely-
Egyik legfiatalabb hajtása é6 alkalmazza azokat a ja- eknek eredményei csak 
a mikroklimatológia, mellyel vasiatokat, amelyeket dr. megközelíthetik az emberi 
tudományegyetemünk Eghaj- Zólyomi Bálint akadémikus hőérzetet. Azonos körülmé-
lattani Intézete foglalkozik tett, az általa vezetett komp- nyek között, ugyanazon sze-
behatóan. lex kutatások eredményei mély hőérzete változik, 

Fürkésző tekintetű ember alapján. Ezekből a kutatá- aszerint, hogy milyen mun-
az intézet vezetője, dr. sokból az intézet jefentő6 kát végez. 
Wagner Bichard professzor, mértékben kivette részét, — Nos, mi a hőérzet meg-' 
Kissé összehúzott, derűs több évi bükki táborozásai határozásához egy műszert 
szeme, markáns arca, hosz- eredményeként. Itt az erdők konstruáltunk, amely alkal-
szú, ősz haja inkább mű- és rétek mikroklímájának mas lehet különböző légál-
vészre emlékeztet. Irányítá- folyamatait tár tuk fel, ku- lapotú térségekben, külön-
sával folyik az az expedí- tatva az erdőtlen területek böző erőkifejtéssel dolgozók 
ciószerű kutatómunka, nagy, napi hőmérséklet-in- érzethőménsékíetének meg-
melybe rövid bepillantást gadozását, mely talajközei- határozásához. Egyik helyi-
magam is vethettem néhány ben 20, sőt 30C°-os értéket ségünkben kályhafűtéssel 
esztendeje, amikor a Duna— is elérhet. Ugyanitt a külön- primitív párologtató .felül e-
Tisza közi homokterület buc- böző kitettségű lejtők vi- tek beiktatásával sikerült 
kái között kocsiztam a pro- szonyait derítettük fel, és rövid időre különböző lég-
fesszor jóvol tából . . . ezek az expozíciós vizsgála- állapotot produkálni, s fá-

A légkör — beszélte tök eredményei általános ér- rasztógépekkel egyéni vizs-
rfdtor — mint megszakítat- vényűnek tekinthetők. Elő- gálatokat végezni. Bár a kí-
lan burok, veszi körül Föl- fordul, hogy légvonalban serietek eredménnyel jár-
dünket, s a tá jak hatással 100—150 méter különbséggel tak, a műszer használható-
vannak a légkörre, az pe- a déli kitettségen lévő lejtő ságát igazolták, a probléma 
dig folyamatain keresztül több mint 10 C°-al mele- nem volt megoldottnak te-
vïsszahat rá juk: Ezek a ha- gebb az északinál. Nyílván- kinthető a primitív környe-
tások az érintkezési zónában, való, hogy ez a növények zeti feltételek mia t t 
a felszínen játszódnak le életfolyamataiban jelentős Kinn n iorvnon 
és kis területen belül is igen változást okoz, A m n a lerePen 

nagy különbségeket produ- — Milyen főbb témák — Jelenleg hogyan állnak 
kainak mind a levegő hő- vonatkozásában folytatnak ezek a kísérletek? 
mérsékletét, mind nedves- még kutatásokat? — A kísérleteket teljesen 
ségét illetőén. Az a réteg, r . .. % megszüntettük, mert nem 
amelyben e kölcsönhatások Japán Utan először ... kaptuk meg az anyagi felté-
közvetlenül játszódnak, teleket ahhoz, hogy legalább 
mindössze néhány méter — A sok közül két témát egy helyiséget a hőmérsék-
magas, jelentősége azonban emelnék talán ki. Az egyik: lettől és nedvességtől függő-
igen nagy hisz az egész a rizsállomány mikróklímá- en komfortizáljunk. 
-bioszféra«' ebben a zónában iának vizsgálata. Ezt 1956- _ Miként bonyolódnak le 
a . Mivel tehát a kutatások tól n é Sy é v e n á t vizsgáltuk, manapság a terepen való 
azoknak a törvényszerűsé- Ehhez hasonló kutatások kutatások? 
geknek me»Ulapításár a irá- « ^ g m é 8 ^ ^ Japánban _ Ezt legjobb lenne 
pyulnak, amelyek a növé- folytak kimondottan agrár- megint a terepen megnézni, 
nyék. állatok, emberek éle- kutatási jelleggel. A mi ku- Kutatásainkhoz sok anyag 
tére ' ha tnak ' a vizsgálati tatásaink azért különösen kell, mert rendszerint lakott 
eredményeknek a termelés- jelentősek, mert egyidejűleg területtől távol táborozunk, 
ben jelentős szerep j u t . . . a szikes, valamint a nyílt a mindennapi élet feltételeit 

kis vizek mikroklíma vizsgá- meg kell termtenünk. Leg-
Harmincöt év története tatát is megejtettük. A kis- nagyobb probléma minden-

vizek mikroklíma kutatása kor a vízellátás biztosítása. 
— A jelentősebb vizsgálati nemzetközileg is nagyon el- Lehetőleg bázisállomást 

eredmények mikor születtek hanyagolt terület, annak el- biztosítunk, ahol- 16—18 fő 
meg? — indítom el most a lenére, hogy jelentős tám- részére főzünk, hogy lega-
beszélgetést. pontot nyúj that a hidröbioló- lább naponta egyszer meleg 

Elem te nem ment min- gusok számára és a gyakor- ételhez jussanak a munká-
dén a legsimábban jegyzi latban az árasztásos műve- társak. Az észlelések éjjel-
meg Wagner professzor, mi- lés tekintetében. nappal folynak és a vizsgált 
közben íróasztala fiókjából — Ügy hallottuk, a hőér- területen sátorból történnek 
régi fényképeket tereget ^ kutatása vonatkozásában meg. Fel kell készülnünk a 
elém. — kutatásainkat mi- i s jelentős eredményeket ért melegre és hidegre egyaránt, 
nimális felszereléssel az e l a z intézet. E kutatások- de a zivataros és esős idő-
1920-as évek végén, az ák- n a k a határokon túlra is szakot is a helyszínen kell 
kori Földrajzi Intézet kere- h í r e ment. Szeretnénk, ha átvészelnünk. Az észlelőkre 
tében kezdtük meg a ta la j - ebben a tekintetben is tájé- jelentős megterhelés hárul, 
közeli légtér különböző szint- koztatná professzor úr olva- mert nappal 30C°-on felüli 
magasságában, a hőmérsékleti sóinkat, hisz e kísérleteknek hőmérsékletben, éjjel (a 
kilengések megállapításának egyetemi dolgozók, előa- Bükk-tetőn) fagypont alatti 
céljából. Ezek a vizsgálatok d ó k körében nagy a vissz- hőmérsékletben dolgoznak, 
primitívek voltak és nem is h a n S Í a Egyszóval, az időjárás vi-
•vczettek megnyugtató ered- — Igen, ez a másik té- szontagságait türelemmel 
menyre. 1938-ban, kölcsön- ma> amire gondoltam. Talán kell elviselni — de a hall-
vett laboratóriumi műsze- abból induljunk ki, hogy a gatók örömmel vállalják a 
rekkel próbáltunk meg a te- mikroklimatológiai vizsgála- kutatómunkát, mert sok 
repen vizsgálatokat végezni, t o k alapozzák meg a biókli- szépséget, örömet is nyújt, 
a műszerek azonban 40C° matológiát, amely az életje- romantikus és üdítő, külö-
hőmérsékletben felmondták lenségek és a levegő fizikai nősen a Bükk rengetegé-
a szolgálatot Tudnunk kell, állapotának összefüggéseit ben . . . 
hogy magán a talajfelszínen, keresi. A humán biöklima- D. E. 
illetve annak közvetlen kö-
zelében találhatjuk nappal a 
legmelegebb, éjjel a leghi-
degebb légréteget. Az Al-
földön meleg nyarakon a 
talajtól 5—10 cm magasság-
ban sűrűn mérhetünk 40, 
sőt 45 C°-on felüli értéket is. 

— Nyilván sok hiábavaló 
erőfeszítés történt e műsze-
rekkel. 

— Kétségtelenül így van. 
Igazán korszerű méréseket 
csak 1951-ben kezdhettünk 
meg. amikor általunk konst-
ruált, elektromos műszere-
ket készítettünk az Akadé-
mia anyagi támogatásával. 
Azóta évről évre rendszeres 
kutatómunkát végzünk a 
terepen. Kutatásunk alapjá-
ban véve az ún. természetes 
növényállománnyal fedett 
területek vizsgálatára szo-
rítkozik. így kutattuk és 
kutat juk a homokterületek 
mikróklímá viszonyait. a 
homokbuckák légterének he-
ves felmelegedését és lehű-
lését, az időnként igen szá-
raz légnedvességi viszonyo-
kat, amelyek adatai mind 
támpontul szolgálnak e tér-

Szegedi Szabadtéri Játékok 1964 
Magasigényű művészi programmal indul az újabb öt év 

A Szegedi Ünnepi Hetek róczki" című operát. Ez a lyet ezúttal a Honvéd Mű-
programja már eddig is év- mű, amelyet korábban mint vészegyüttes teljes tánckará-
röl évre változatosabbá, ér- zenés balladát hallhatott a val kiegészítve, jelentősen 
dekesebbé vált. Az első öt közönség a Magyar Rádió- átdolgozva mutatnak be. 
év lezárása után pedig az ban, most Ütő Endre, Az emlitettekből kitűnik, 
idén már fesztivál igenyek- Hazy Erzsebet, Palan- hogy játékok idei 
kel kísérletező jellegű művé- kay Klára, Mátyás Mária, programjában 
szí produkciókkal várja Domahidi László, Ma- * 
vendégeit a Tisza-parti vá- leczky Oszkár, Berdál 
ros. A játékok iránti érdek- V aléria és Gyimesi 
lődést jelzi az a tény, hogy Kálmán főszereplésével új lze~~nt ' nemcsak a szegedi 

ze-
nei podukciók jutot-
tak döntő szerephez, 
s ez minden valószínűség 

és a környékbeli közönség a Dóm előtt me gr e n- magyar operaként kerül a 
dezésre kerülő elő- szabadtéri játékok színpa- enítériéséveí'taÜlkozUe'''dé 
adaso kegyre több aU dara. a zene nemzetközi nyelvé-

Hasonlo izgalmas felada- nefc köszönhetően az idén kotómű vészünk fan 
táziáját lobbantják tot jelent a játékok művé- minden "eddiginél több kül-
fel. Részben ebből, részben szeti vezetosege számara .öldi _ jugoszláv ro-
a minden eddiginél tudató- Bartók Béla „A fából fara- mdn csehsziovák és lengyel 
sabb, és az országos sajtó gott királyfi" című balett- vendég előtt is sikert arat. 
tavalyi kritikáit is figyelem- jenek szabadtéri eloadasa, A ¡^ékok ¿deje a í a t t több 
be vevő műsorteryezésbői hiszen a magasigényű vál- érdekes klállítást és tárlatot 
adódik, hogy az iden sok lalkozas teljesen uj koncep- ¡¿that a közönség A Hor-
izgalmas útkereső vállalko- ció alapján, Eck Imre kore- váth Mihály utcai képtárban 
zás fogadja a nézőkét. ografiájaval kivanja kibon- o r s z á g o s képzöművé-

Az elmúlt években nagy tani mindazt, amit Bartók ' s z e t i kiállítást rendez-
nkerrel játszott „Hunyadi zenéjében, Balázs Béla pedig nek amelyre hazánk min. 
Laszlo" es „Aida' operakat szövegkönyvében mond az den> jeIentŐ5ebb művészétől 
az iden felújítják. Mindkét emberről, s az embert oly várn^k alkotást. A múzeum 
Produkció új szereposztás- sokszor kxserto es az ember- újrarendezett anyaga a Tisza 
ban kerül közönség ele. Az segtol eltávolító zsarnoki 

címszerepét csillogásról. Az országos ér-
énekli, deklődést kiváltó bemutató 

Erkel opera 
U d v ar dy Tibor 
míg Szilágyi Erzsébet szere- ra a már Európa hírű pécsi 
pében D ér y Gabriellát, balettegyüttes két hónapja 
Mária szerepében Agai készül, akárcsak az ugyan-
Karolát, Gara nádorként pe- ezen az estén színpadra ke-
dig Littay Gyulát láthat-
ja a közönség. Verdi művé-

élővilágát, a szegedi nép-
életet, a magyar irodalom 
szegedi vonatkozásait és a 
város régi képzőművészetét 
tárja a vendégek elé. 

Az idén a hagyományos 
sportprogramok még több rűlő Honegger oratóriumra. 

A színpadra vitelt szószé- nemzetközi találkozóval bő-
nek címszerepében Margaret rint kell érteni, hiszen ép- vülnek, és Szegeden kerül 
Tynes, a két évvel ezelőtt pen az ad különleges hang- megrendezésre több sportág 
Szegeden is emlékezetes si- súlyt a „Johanna a máglyán" I. II. és III. osztályú minő-
kert arató amerikai néger szegedi előadásának, hogy sitő versenye is. A Hazafias 
énekesnő lép fel ismét. Part- abban nemcsak a Forrai Népfront által szervezett 
nerei ezúttal azonban meg- kórus és a Szegedi Tanár- társadami munkával július 
változnak. Amneris szerepét képző Főiskola gyermekkó- végére felújítják az újszege-
Elena Cernei a Bukaresti rusa, a szabadtéri játékok di szabadtéri színpadot is, 
Operaház világhírű, éven- zenekara, kiváló prózai szí- ahol érdekes kiegészítő ren-
ként Párizsban hangverseny- neszek, valamint operaéne- dezvényekre (népi együtte-
ző művésznője alakítja, míg kesek működnek közre, ha- sek találkozójára, bécsi kar-
Radamesként Alfonsó La nem a zenében ábrázolt cse- nagy által vezényelt Strauss-
Morena olasz tenorista, Amo- lekményt vizuálisan is meg- estre, stb) kerül sor. Való-
nasroként pedig Edmond elevenítő Pécsi Balett is. színűleg azt a hírt is öröm-
Hurshell világjáró ame- Érthető, hogy ez az előadás mel fogadják a zenekedve-
rikai művész mutatkozik be. iránt már most is igen szé- lök, hogy az ünnepi játékok 

Ami az idei produkciónak les nemzetközi érdeklődés időszaka alatt a mindenna-
különleges hangsúlyt ad, az nyilvánul meg. pos orgonabemutatók mellett 
fiz első igazi sze gedi A szabadtéri játékok ve- két orgonahangverseny is 
ősbemutató. Farkas zetősége nagy közönséget lesz, amelynek keretében 
Ferenc Kossuth-díjas zene- vár a „Kisbojtár" igén lát- Pécsi Sebestyén, Wer-
szerző kizárólag a Szegedi ványosnak ígérkező előadá- ne r Mária, illetve Mar-
Szabadtéri Játékok számára sára, amelyre az Állami gittai Sándor és P a v 
komponálta Innocent—Vin- Népi Együttes már több lászki Edina mutatja be 
ce Ernő szövegére a „Vid- mint két éve készül, s ame- művészetét. 

Kedves Ismerősöm! 
Levél egy jövendő szakbarbárhoz 

Néhányszor volt már sze- akartam, vagy inkább tájé- mondom Te teljes a teljes 
rencsém Téged látni a men- kozódni. koncentráltság állapotában 
zán, amikor leültél aszta- Elővettem a kulcsot. A minden valószínűség szerint 
lomhoz hűvös, sötét szemű- fény felé fordítva megnéz- elfelejtetted szégyellni ma-
vegeddel. Másutt is láttalak tem, hogy melyik a számos gad. Pedig minden okod 
már — tartózkodásod izgal- fele. Bedugtam a lakatba, meglehetett volna. Ugyanis 
mas sejtések ra já t riasztotta Kattan a zár. Bekapcsoltam, a több mint 250 személyes 
bennem: Ni, egy elzárkózó, És ekkor meghallottam kollégiumból még egy em-
tudós típus. Másodéves életemben először a hango- ber csatlakozott táboromhoz, 
jogász. dat. Gondolataid sugarai s így már ketten voltunk. 

S hogy igazam volt, meg- élesen hasítottak félém a Csak a legodaadóbb oda-
bizonyosodliattam április 10- finomra kovácsolt hülyeség- adással vagyok képes fe j -
én este 8 óra 50 perckor, stílus pengéjéről. -Ügy gon- tartásodat fölidézni. S ez a 
anno 1964. A Költészet Nap- dolod, hogy bekapcsolod a fejtartás arra enged követ-
ján a televízió közvetítést televíziót?-« Ügy gondoltam, keztetni, hogy Te jelenléted-
adott az E®retemi Színpad- Nem akarok most tudósi- del megtisztelted az Égess-
ról. Te a József Attila Diák- tást írni a műsorról. Figyel- csoport, és idén az Alkotó-
otthon tanulójában tanultál, meztetni is fölösleges Téged kör felolvasását, vagy ne 
Voltatok többen is. De hű- a moszkvai költő-estekre, ad j ' isten, még az Űj Írás 
vös, sötét szemüvegeddel, vagy délutánokra, amikor estjét is. Ügy tudom, hagy a 
tartózkodó fölényesen csak százezrek gyűlnek a stadi- pontosan érkezők is alig talál-
Te voltál. Akadt helyem a ónba. Hiszen Te bizonyára tak már állóhelyet 
készülék előtt, mivel egye- jeles tanuló vagy, és mindez . . , . , , 
dül voltam olyan eretnek, ismert számodra. Azt se tu- E n , t u ° o m

1 ' h o ® ' ^azta lan 
hogy ezt a műsort élvezni dom, hogy Illyés Gyula ^ ¡ P ^ ! ^ , * 1 / 0 ? ^ . . ! ? ^ ^ " 

neve mond-e Néked valamit, 
metr gyönyörű versét, a Ba-
latont tőlem is meg akartad 
tiltani, mondván bölcsen, 
hogy kapcsoljam le legyek 
szíves a hangot, ha már 
mindenáron nézni akarom a 

Az intézet napi oktatási munkája s a me teorológiai mérések, no meg a főtéma, a 
mikroklíma-vizsgálat mellett mintegy »maszek« témaként Wagner professzor fog-
lalkozik hőérzet-kutatással is. Képünk a hőérzet-vizsgálat egyik fontos epizódját 

mutat ja . 

ben voltatok a tévé és ta-
nuló közös helyiségében, 
akik tanulni óhajtottatok. 
Majdnem öten. Milyen szé-
les és sötét volt tekinteted 
szétterülő gesztusa, amikor 

, _ figyelmeztettél rá sötét szem-
műsort a " Költészet'~*Napja " v e g e d t f v o l Í bunkeréből, 
alkalmából. Te tanulmá- H a n e m l e n " e k o l >' a n sze-
nyaidnak szentelted az es- mermes mint amilyen va-
tét, a fáradozás oltárán mu- a Pegazushoz tudnálak 
tattad be agysejtjeid vér- hasonlítani. Hisz hogy 
esöppös áldozatát, s ezért r o P l t e d lecke-muvesz magad 
valószínűleg kicsinyes dolog- a vizsgák Olymposza fela. 
nak tartottad volna meg- D e nem láttam raj tad szár-
hallgatni Vas István ó d á j á t ? y * k * t ; E® m é g j v á n a k is 
a tegnap asszonyairól, amely k e ! 1 J 3 5 5 4 1 • m e r t n e m 

egy hölgy szemébe könnye- f e , m m « e * r t e n i a k o h ó i -
két lopott, s ez a hölgy a rendjebe tartozó paláso-
költő felesége, Szántó ,Piros- k a t ' 
ka volt, akit ha máshonnan A műsor végén majdnem 
nem, a Dekameron illuszí- bocsánatot kértem Tőled. De 
rációi után biztosan ismersz, már zörgethettem hűvös 
Annyira elmerültél tanulmá- nyomod bokrait a József 
nyaid mélysodrású folyójá- Attila Diákotthon tanulójá-
ban, hogy amikor kitűnő ban. Még most is kereslek, 
irodalomtörténészünk, Czine kedves Porosi Moly, .'ia meg 
Mihály a mai költészet sze- nem haltam. Mert szomorú 
retetét példázandó a kiskun- vereség volt az enyém és 
félegyházi gimnazistákra hí- szomorú győzelem a Tiéd 
vatkozott, akik kisegítették Üdvözöllek Téged a jó 
az alkotó Simon Istvánt fel- egészség és a jó jegyek le-
olvasásában, amikor elakadt ményében. 
sa já t versének mondásában, Géza Ferene 


