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Észlelők neve Észlelő foglalkozása 
Észlelő 
munkájának 
kezdete 

Észlelő 
munkájának 
vége 

körülmények között fekszik, mint a régi, 
szakmailag igen jó a műszerek 
elhelyezése. A  70-es, 80-as években 
kitűnő állomásnak volt minősítve 
(Szilvay Péter és Izápy Gábor vezetése 
idején). 
1985. márc. 31-én a VITUKI a Jósvafői 
Karsztvízkutató állomást az Észak-
magyarországi Vízügyi Igazgatóságnak 
adta át további üzemeltetés céljából. 
Ezt követően az éghajlati állomásunk új 
észlelőt kapott, és a jelentések minő-
sége visszaesett. A minősítése gyenge 
fokozatú lett, sok volt a hiba a bizony-
latban, a csapadékfajták felismerése, 
naptévesztés nem volt helyes. Ez az 
állomás 1996. november 30-ig 
működött K4-ként, majd 1996. decem-
ber 1-től megszüntették az észlelő 
elköltözése miatt. 
1967. januárjától végeztek a 
településen zúzmara méréseket. 
Korongos megfigyelések egyáltalán 
nem voltak. Az utolsó feldolgozott 
zúzmara jelentő lap: 1992. február. 

Pintér Istvánné - 1989-05-01 1992-11-20 

Németh Máté - 1990-01-01 1996-10-31 

 

A hajdani észlelők közül – az állomást „kitűnő” minősítéssel vezető – Szilvay 

Pétert kértem fel az akkori észlelések leírására, amelyet az alábbiakban adunk 

közre: 

 

Meteorológiai észlelések a Papp Ferenc Kutatóállomáson 

 

A Kutatóállomáson már az ötvenes évek végétől folytak rendszeres 

meteorológiai észlelések az Országos Meteorológiai Szolgálat megbízásából. Az 

első észlelőkertet a Meteorológiai Intézet építette ki a maitól északi irányban kb. 

60-80 m-re északra. Kezdetben havonta jelentő klímaállomás szerepet töltött be. 

Az 5x5 m-es szabványos drótkerítéssel körülvett kis kertben kezdetben két 

műszerház, szélzászló, csapadékgyűjtő (ombrométer), csapadékregisztráló 

(ombrográf) valamint  sekély és mély talajhőmérők voltak. A mérőszek-

rényekben száraz-nedves hőmérőpár, maximum és minimum hőmérők, 

hőmérséklet és páratartalom regisztrálók foglaltak helyet. Éjszakai időszakban 

talajmenti minimum hőmérőt helyeztünk ki. Mivel a kertet délről bokrok 

takarták ezért a napfénytartam-mérő különleges kis üveggömbjét a bokrok déli 

oldalára, a kerten kívülre telepítették. Mivel itt nem volt védve, előfordult, hogy 

ellopták a látványos kis műszert.  
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A napfénytartam-mérő 

 

A légnyomás mérésére szolgáló higanyos barométert és íróberendezést a 

főépületen belül helyezték el. Az észlelések naponta 6_45, 12_45 és 18_45 kor 

történtek. Azért pont háromnegyedkor, mert a jósvafői helyi idő 15 perccel jár 

előbbre a pestitől. 

 

A kerten kívül a Vízgazdálkodási Tudományos Kutató Intézet megbízásából két 

szabványos párolgásmérő kádban végeztünk észleléseket tavasztól őszig. Ez úgy 

történt, hogy a rendes észlelésekkel együtt a kádak vizének felszíni 

hőmérsékletét és vízszintjét mértük egy speciális mikrométeres műszerrel. 

 Télen, ha volt hó, hó-víz egyenérték méréseket folytattunk. Ez bizony elég 

kíméletlen dolog volt. Minden reggel egy 100 m hosszú vonal mentén 10 ponton 

egy fém mérőhengert dugtunk a hóba, megmértük a vastagságot, majd óvatosan 

a hengerbe szorult hóval együtt kiemeltük, majd egy karos mérleggel 

megmértük a súlyát. Eltartott vagy egy órát, ha fújt, ha esett. Kezünk-lábunk 

jéggé fagyott a végére. 

 

A 60-as évek végén új műszert, egy szélregisztráló berendezést szereltek a 

főépület tetejére. Azóta meghatározó tájképi elem a tetőn forgó szélkanál és 

szélzászló. Ekkortól előkelőbb, napi jelentő, ún. szinoptikus állomás minősítést 

kaptunk. Ekkortól minden reggel kódolt számjel-táviratban küldtük az előző 

napi adatokat Budapestre. A mindenkori jósvafői Postáskisasszonyok már 8_15-

kor türelmetlenül telefonáltak: Mi van a meteorral? Ugyanis legkésőbb 9-re 

elsőbbséggel Pesten kellett lenni a táviratnak. Az akkori telefonviszonyok 

mellett ez nem volt egyszerű feladat, Ők meg prémiumot kaptak, ha pontosan 

érkeztek ezek a táviratok! Nekünk viszont 8 és 9 között már más feladatunk volt, 

a földrengésmérő állomás pontos idő beállítását és az előző napi regisztrátumok 

előhívását kellet végezni a sötétkamrában. Azért mindig megoldódott valahogy!  

A 70-es évek elején Maucha László tervei alapján egy új műszercsoport létesült. 

Hó-víz egyenérték regisztrálót készítettünk, lényegében saját kivitelezésben. Ez 

egy fagyálló folyadékkal töltött 1 m
2 

felületű párna volt, ami egy tartállyal volt 

összekötve, amiben úszós szerkezet regisztrálta a folyadékszintet. A hó súlya 
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kiszorította a fagyállót a párnából, a tartályban a szintmérő mutatta a változást. 

A párnát légteleníteni kellett, aminek az volt a módja, hogy addig szívtuk egy 

csövön a folyadékot, amíg buborékmentes nem lett. Hogy ezalatt mennyi 

fagyálló került a szánkba, jobb ha nem firtatjuk! 

 

A VITUKI-tól kaptunk egy érdekes új berendezést is, egy kis faházikót, jókora 

tölcsérrel a tetején, ami a belehulló csapadékot egy 200 l-es vashordóba vezette. 

Az összegyűlt vizet trícium tartalomra vizsgálták. Ez a hidrogén-ion a légköri 

atomrobbantások során kerül a levegőbe, majd a csapadékba. Nem a 

sugárveszély, hanem a víz kormeghatározása miatt volt fontos ennek vizsgálata.  

 

A 70-es évek közepére a régi meteorológiai kertet annyira körbenőtték a bokrok-

fák, hogy már nem lehetett a területre jellemzőnek tekinteni, ugyanis egy észlelő 

állomásnak árnyékmentesnek, szél által bejárhatónak kell lenni. 

 

     
 

A régi kert és párolgásmérő kád (balról a második Papp Professzor) 
 

Ekkor a Meteorológiai Intézettel egyeztetve áthelyeztük a mostani helyére a 

kertet.  
 

   
 

Az épülő és az elkészült új kert (fotó: Izápy) 

 

Igazság szerint nem volt mindenben szabályos ez az áthelyezés, mert legalább 

egy éven át párhuzamos méréseket kellett volna végezni a két helyen. Viszont 

senki nem tudott biztosítani új mérőberendezéseket, műszereket, így a régieket 

voltunk kénytelenek áthelyezni az új helyre. Mindezt úgy, hogy egy napig se 
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maradhattak ki a folyamatos mérések.  A kísérleti hóregisztráló is átkerült, 

kiegészülve egy azonos felületű temperált olvadékregisztrálóval. 

 

Az új helyen végre egy zárt, bekerített területre kerültek műszereink. Minden 

segédeszközt, regisztráló papírt, jegyzőkönyvet védett szekrénykékben, helyben 

tárolhattunk. A közlekedést és leolvasást villanyvilágítás segítette. A 

csapadékregisztráló télre automatikus leolvasztóval egészült ki. Csak a hómérés 

maradt ugyanolyan utálatos mint régen. Hiába volt az új hóregisztráló, a 

hagyományost csak kellet csinálni, Már csak a kalibrálás miatt is. 

 

A mérésekben a Kutató több dolgozója vett részt . Ezek olyan feladatok voltak, 

amiket folyamatosan, ünnepre, hétköznapra, időre, személyes bajokra való 

tekintet nélkül csinálni kellett. Nem volt kibúvó, szabadság, kisebb betegség, 

semmi. Ezért váltottuk egymást hetenként. 

 

Időközben a Kutatóállomás hidrológiai kutatásai megkívánták, hogy egy sokkal 

kiterjedtebb csapadékmérő rendszer épüljön ki. A környékbeli településeken 

Aggtelektől Égerszögön át Tornanádaskáig megbízottak végezték a csapadék 

méréseket. A lakatlan hegyek között havi csapadékgyűjtőket helyeztünk el, mint 

pl. a Nagyoldalon a Jány-rétjén, vagy az Alsóhegyen. De ez már más történet. 

 

Aztán így folytatódott ez a 80-as évek végéig. Azóta a meteorológiai állomást 

automata berendezés váltotta fel, s hogy ma működik-e, nem tudom. (IGEN, a 

Szerk.) Azért van egy nagyon személyes „emlékem”. Már több mint 30 éve 

elkerültem a Kutatóállomásról. Nem olyan régen még rendszeresen azt 

álmodtam, hogy elaludtam a reggeli észlelést és ez komoly ijedelmet okoz. 

Aztán – álmomban – megnyugtattam magam, hiszen ott van Izápy Gábor, ő 

olyan lelkiismeretes, meg korán is szokott kelni, bár nem Ő a soros, de biztosan 

megcsinálta – és aludtam tovább! 

 

   
 

A Vass Imre barlang előtti házikó és az ombográf (csapadékmérő) 


