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Békében, kiképzésünk legnag)1obb része a terepen, a szabad 
tl:'rrnésze:ben fo'lyi.k !e. Háborúb?n is harcunkat a terepen, a 1er-
mé<:zEtben vívjuk meg. · 

!gy tehát nem lehet közömbös számunkra, hogy akár béké
ben, vagy akár háborúban milyen időnk van. A harccselekmé
nyeinket nagyban be;olyásolja az időjárás is. 

Nézzük meg közelebbről ezt a kérdést. 
A meteoro'.ógia vizsgálja az időjárást, aine'.yhez kü'.önleges 

műszereket használ, így többek közt a baromé:·ert is. 
Azonban műszerek nélkül is, az ismertető jelekből meg tud

juk mondani, milyen {esz az id~járás, különösen a következő na
pon. A vidék lakossága igen sok olyan je'.et ismer, amelyek 
ugyano'.yan pontosan mu:atják az elkövetkező időjárást, mint a 
barométer. 

Ha. a földműves kint a szántóföldön a madarakat figyeli, 
meg tudja mondani milyen lesz a .közelgő ős0.Pé'.dául: ha a me
zei egerek a fészket a dombok tetejére készítik, akkor az ősz 
nedv-esés tartós lesz. Ez :ermészetesen nem is alaptalan, az ege
rek igen jól megérzik a köze'.gő 1evegőváltoiást és igen jól rea
gá'.na.k mindenre. Ha az ablaküveg verejtékezik, télen meleget, 
nyáron borús időt jelent. Ha a ködben csillagokat látunk, akkor . 
eső vagy hó lesz. · 

Ezek a jelek évszázados tapasztalat és igen alapos meg
figyelés eredményei. Ha figyelmesen megfigyeljük a természetet, 
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a felhők járasát, a szél irányáit, erejét, akkor megmondhatjuk, 
milyen lesz a követkéző napon az időjárás. . . 

Hogy rnegátlapításunk helyes legyen, azt ne csak eglf jelre , 
hanem több jelenség összességére alapozzuk . · 

Ml'T MOND A 

F [ L W Ő .a.:, 
STÉ.L 

Ha'a__felhők nyuga'.ról o!yan gyors an jönnek, hogy azok mo z-
. gását szabad sz·emmel is meg t udjuk á1'.l apítani, akkor ,erős vi'hart 

várhatunk, ame'.y ,egy-két napon belül beköszönrt. Miu:án ilyen 
gyorsan_ mozgó felhők jelentek meg, az egész eget vékony tej 
s.ierű réteg borí:hatja. Ez arról tanusJrndik, hogy rövidesen idő
változás lesz esővel, vagy hóva,1. Ha a szél erősödik és nem egy 
irányból fúj, hanem körbe fordul, ciklon köze:edik. Egy , irány
ból, ha szél erősbödik, iránya azonban nem vá'.toz:k, . akkor 
várhatjuk, hogy ez á hely, ahonnan a megfigyelést tettűk, a cik-

. Ion középpontja Lesz. Utána rövidesen vihar.előtti csend lesz, 
majd szél vagy hóvrhar ke'.et~ezik a megfigyeléssel ellentétes 
oldalróL . 

Ha a fel hők nem abba az irányba mozognak, amerre a szél · 
fúj. a:kk0r az a hely, ahonnan a megfigyelést tettük, a ciklon ,szé
lén les·z. Az időjárás még rosszabbodni fog. Ha az égen felhők 
je'.ennek meg abból az iránycói , ahonnan a szél fúj, akkor a meg
figyelés helye a öklon nyugai i szegé lyén lesz. Az időjárás javulni 

- ~~ . 

Abban az esetben, ha a fe!sorolt jeleket me~figyeljük, egy
két napon be'.ül nyáron es-őt, télen havat vár ha-' unk. A hőmfr:,ék
let ilyenkor nyáron süllyed, télen eme:kedik. Előfordul az is, hogy . 
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úgy tűnik fel, mintha az égen semmiféle mozgás nem volna,.: 
azonban, ha jól megfigyeljük, a felhők . igen . magasan já:rna}s. 
Llyenkor nem rossz időre ke'.l kővetkeztetni, el1enkezfüeg, . szá
mo~ni !,ehet hosszantartó jó id,ővel. , 

Ha az egyedülálló felhők az égen· egy .helyen gyülekeznek,'. 
akkor rövidesen eső, vagy hó lesz - nagyobb szél nélkül -
nyáron pedig zivatar. Ha a: vándorfelhők es.tére riem oszolnak. 
el, az idő rosszabbodá,sával, vagy e.sőv,el lehet s,zámolni. Ha a'. 

n-a,gyobb felhőből kisebb fehér fo:tok vá'.nak ki, akkor világos,, 
meleg idővel számolhatunk. Ha a vándorfelhők nagyobbodnak;, 
majd magarsabb hegy fölött megállnaik, akkor zivatart, va,gy es&t 
várhatunk. Ha reggel vagy nappal báfányf,elhő~et látunk és 
estére ezek vándorfelhőkké . változnak, akkor éjszaka zivafar 

. lesz. Ha nyári napon, jó időben felhők voltak, akkor az éjszaka 
zivatar lesz. Ha nyári napon jó időben fe'.,hők vo'.itak, akkor .az 
éjszakai zivatar esetleg több éjjel is megisméHődhet. 

Ha a téli napp,a'.ok tiszták, világos-ak és estére az egész ég 
ködfelhővel borítot1, az annak .a jele,. hqgy erős fagy lesz. Ha 
tavasszal, nyáron, vagy ősszel nappal vándorf,elhők voltak, estére: 
pedig eltűntek, tiszta, száraiZ idővel számolhatunk. Ha az .időjá
rás több napon keresztül jó vo'.1t, a szél megközelít'Ően mindig
ugyanabból _az irányból fújt és ha a szél iránya megváltozik, 
akkor arra lehet 1következi:etni, hogy az időjárás is megváltozik" 
sok -osapadék lesz. Ha ciklon volt és a1z égeri. újra felhők jelennek 
meg, akkor ez azt jelenti, hogy az első ciklont egy másik -~öve:i. 
Ha ,az égen egysz,erre többfé'.e felhőt, különböző alakúakat, kü 
lönböző nagyságúakat l1ehet látni (bárányfelhőket, vándorfelhő
h:et), ez annak a jele, hogy · az· időjárá1s megváítoz1k, eső v-a,g:[ 
bó J.ehe: séges. . .· . 1 

Ha az égen viharfe'.hők ·mozognak, arne'.yek alul· félköta'.·ák-· 
ban összeverődnek, a vihar elvonulhat, a felhők minden na gyobb,· 
eső nélkül szétszóródhatnak. Reggel t iszta idő van, 10 -óra felé 
hirtelen felhők jönnek, dé'.fe'.é a felhők szapo,rodnak, majd ismét 
eltűnnek, e.z annak a jele, hogy jó idő lesz. Ha a vándorfe'.hők 
délig nem oszolnak el, ·s,őt megfigyelhetőeH szaporodnak, ; a:kkor 
esőt, vagy zivatart várhaitunk. Esőt, vagv idővá l :Ozást várhn1h 1 nk 
akkor is, ha a nappal tiszta, világos vo'.t. estefelé pedig ·f.elhők.: 
jelennek meg az égen. · · 

Ha az éjs.zaka csendes volt, de reggel egy vagy két órával' 
a napke'.te után szél kerekedik, ame'.y dé;fe;é erősböd:k, majd!. 
estef e'.é ismét csendesedik, ez biztos je'.e annak, ho.gy tartós; 
száraz idővel számolhatunk. Ha' estefelé a szél nem ésendeisedik,. 
sőt még erősbödik, akkor tartós szé'.viharral, vagy hóviharra l: 
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számolhatunk. Tenger, vagy nagyobb tavak partján jó tartós időt 
jelent a szél, amely több napon át fúj: nappal a ví.z felől a szá
razföl~ielé, éjjel a szárazföld fe:ől a víz felé. I-fasonló jel, a szél 
erdős terepen is, ha nappal a völgyből a hegy fe:é, éjszaka pedig 
fordított irányban fúj. Ha a szél iránya hirtelen rnegválitozik, 
akkor az i.dőjárá,s .osszabbodásával lehet számolni. 

/ 

MIT MESÉL 
A NAP 

. A LEVEGÖ 
A I-IA~MAT ~ 

Nyáron, ha nappal meleg volt, éjjel nyirkos, vagy hideg idő 
tett, az azt jelentí, hogy hosszabb ideig tiszta idővel lehet szá
molni. Télen ugyanilyen jel ·a fagy, ha éjjel erősebb, nappal gyen
gébb, este felé ismét erősebb .lett. 

A ttszta, vtlágos idő ismertető jelei ,a következők: 
Erős harmat, köd, ame'.y éjszaka és este a mélyedésekben 

öszegyül, a füst egyenes oszlopban emelkedik felfe'.é; ha éjszaka 
·erdőben lényegesen meleg€bb van, mint a mezőn. Nyáron száraz 
köd, különösen akkor, ha azt égeH szag követi. 

A feltűnően verőfényes arany, vagy rózsaszínű hajnal. A nap 
ilyenkor az égen tefjesen világosan látható és igen hosszú' ideig 
nem lehet semmiféle szegélyt sem látni körülötte. Ha a, hajnal 
télen teljesen vi'.ágoo, rózsaszínű, az azt je'.enti, hogy a fagy 
tovább tart, sőt még erősödhet. 

. Nézzünk néhány jelet, amiből arra következtethetünk, hogy 
a ió idő borús időre változhat: 
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A levegő igen átlátszó, olyannyira, hogy a tárgyak körvo
nalai 10 km-ről is jól ,kivehetők; esfo_melegebb lesz, mint reggeL 
Igen' jól lehet hallani a hangokat. A füst a kéményből lefelé megy. 
A csillagok erő,sen fénylenek, alkonyatkor az ég vörös, éjjel 
nem volt köd és r,eggel nincs harma·t a ,völgyekben. 

Ha a nap, a felhő; a szél nyelvét tökéletesen megértjük" 
akkor abból ugyanúgy olvashatunk, mint a nyitott könyvből. Es ez 
a könyv a néphadsereg katonái számára · mindazt elmondja, ami 
a többi ember számára titok marad. 

/ 

/ 
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