
EGER IDŐJÁRÁSA 1970-BEN

DR. ZÉTÉNYI ENDRE ÉS STRBÁK ISTVÁN 
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Az Egészségügyi Minisztérium hivatalos megállapítása szerint Eger
üdülőváros. Ebben a minőségében — hosszabb vagy rövidebb időre — 
a turisták, üdülők tízezrei keresik fel évente. Indokolt tehát az a törekvé-
sünk, hogy immár kilencedik éve folyamatosan leír juk Eger egy-egy évé-
nek időjárását. Ezt elsősorban azért tesszük, hogy a sok egyéb tényező
mellet t bebizonyíthassuk: Eger méltó az üdülőhely kitüntetésre. Másrészt
egy hiányosságot akarunk pótolni. A turistát , ha Egerbe indul, érdekelné,
milyen itt az időjárás? Érdemes-e elindulni, hogyan kell öltözködni stb.
Vajon a rádió ú t j án megtudhat ja-e? Áll ítjuk, hogy nem. Reggelenként
kétszer is közlik a körzeti időjárásjelentést , ismertetik — többek között — 
a két szomszédos állomás: Miskolc és Kékes adatai t. 1015 m magasságával
a Kékesé eleve nem egyezhet Eger időjárási viszonyaival. Miskolc, bár
szintén a Bükk lábánál fekszik, -mégis mások az ottani állapotok. A Sajó
és a Hernád völgye nyit ja ott ki kapuit és önti Miskolcra a Kárpátok
hidegét. Ugyanakkor a nyár i hőség is nagyobb, mint Egerben. Mind az évi,
mind a napi hőingadozás is magasabb Miskolc térségében. Ezért lenne
kívánatos, ha a rádió Eger adatai t is közölné naponta.

De vegyük sorra az időjárási elemeket.

A hőmérséklet évi járása

Ismerünk ilyen megkülönböztetést: nyári félév — téli félév. A csilla-
gászok a Nap látszólagos évi ú t j án megjelölik a Tavaszpontot s az Őszpon-
tot. Ezekben tartózkodik a Nap március 21., illetve szeptember 23-án.
Ismeretes az is, hogy a Föld napközelben gyorsabban, naptávolban las-
sabban kering. így a téli félév rövidebb (akkor járunk napközelben), csu-
pán 179 napig tart, míg a nyár i (naptávolban járunk) 186 napot tesz ki.

Mi kí sérel jük meg a ,,nyári fé lév" elkülönítését meteorológiai alapon,
mivel ez a gyakorlati élet szempontjából érdekesebb. Az 1. sz. ábrán a 
hőmérséklet járást pentádokra lebontva közöljük. A fenti cél érdekében
kikereshetjük azokat a pentádokat, amidőn a napi középhőmérséklet 10 C°
felett tartózkodik. Ezek összessége adhat ja a meteorológiai nyá r i félévet.
Ez az időszak április 17-e és október 14-e közé tehető, ami 181 napot tesz
ki. E sor csupán egyszer szakad meg, szeptember két utolsó napján, amikor
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EGER 4970. 

8 C° körüli volt a napi átlag. íme, a hőmérsékleti viszonyokat tekintve,
a meteorológiai nyári fé lév rövidebb volt a télinél. Még egy másik meg-
figyelés: a hőmérsékleti alapon rögzített félév nem esett egybe a csillagá-
szatival, bő 3 hét az eltolódás. Évek óta megfigyelhettük, hogy csak április
3. hetében ugrik a napi középhőmérséklet 10 C° fölé. Ide kívánkozik még
egy megjegyzés: a napi 10 foíkos középérték rögzítésének gyakorlati jelen-
tősége is van, mer t ősszel pá r napos ilyen alacsony napi átlag esetén a köz-
ponti fűtés október 15-e előtt is e lrendelhető.

A havi középértékek ábrázolását ne m tar to t tuk szükségesnek, hiszen
azok ismeretesek, megszokottak. Tájékoztatásul azonban az 1. ábrán ezen
adatokat is közöljük. Az i t teni értékek elsősorban a földrajzi szélesség, a 
napsugár beesési szöge és a besugárzás időta r tamának a függvényei . De az
ezektől való eltérés, az 5—10 naponként mutatkozó ingadozások, a pentá-
dok szerinti középértékek vonalának a já téka már tel jesen az ide érkező,
különböző eredetű légtömegek magukkal hozott tula jdonságainak a követ -
kezményei. így az időjárásban beálló változás fő faktorának az időjárási
frontokat, a velük érkező légtömegeket t a r t juk. Érdemes megfigyelni, hogy
az új tulajdonságú levegő mennyiben befolyásolja a hőmérséklet válto-
zását. A sarki légáramlás télen-nyárom hűt , a szubtrópusi fűt , a mérsékelt
tengeri nyáron hűt, té len f ű t .

1970. év középhőmérséklete 10,0 C° volt, ami pontosan megegyezik az
1969-i adat ta l és 0,1 fokkal alacsonyabb csupán a sok évi átlagnál. Ez az
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adat is azt igazolja, hogy Eger időjárása sem a Kékes, sem Miskolc idő-
járásával nem egyezik, ugyanis Kékes ezen évi középhőmérséklete 4,8 C°,
Miskolcé 9,1 C° volt.

Hőmérsékleti ingadozások

A törzsértékeknek megfelelően 1970-ben is a leghidegebb hónap ja-
nuár, a legmelegebb július volt. Az évi közepes hőmérsékleti ingadozás 
22,3 fokot tett ki, ami 1 fokkal kisebb a sok év alatt tapasztalt eltéréstől.
Mivel ez az érték 20 C° fölé emelkedett, igazolja a terület kontinentális
jellegét. De kiegyensúlyozot tabb volt, mint 1969, amikor ez az érték 25,7
fokot ér t el. A kevesebb évi ingadozás főleg annak a következménye, hogy
január hónap nem volt szigorú. Zord napot akkor csak két alkalommal
észleltek, sőt 6 napon nem is szállt le a hőmérő higanyszála normál ma-
gasságban a fagypont alá. Ugyanakkor július sem produkált forró napokat.

Az év abszolút hőmérsékleti ingadozása 44,2 C°, közel 7 fokkal kisebb
az előbbi év azonos értékénél. Ez is amellett bizonyít, hogy a tárgyalt év
alatt a hőmérséklet járás kiegyensúlyozottabb volt. Az egyes havi abszolút
hőmérséklet i ingadozások is érdekes megfigyelésekre adtak alkalmat. A téli
és nyár i hónapok alatt ezek az eltérések 20—24 fokosak, de az őszi és a 
tavaszi hónapok ingadozásai nagyobbak. Pl. a márciusi absz. ingadozás
32 C° volt. Ennek az volt az okozója, hogy a télies idő március első nap jára
is átnyúlt , márc. 3-án mérték Egerben az évi(!) absz. min imumot: —12,8
fokot. A novemberi absz. hőingadozás is magas volt, 30,6 fokot tet t ki, ez
pedig egy meleg áramlásnak a következménye, mivel november 1-én 17 C°
fölé emelkedett a napi maximum.

Még egy szempontból vizsgálhatjuk az amplitúdót: a napi ingadozások
szemszögéből. Erre mind az emberi szervezet, mind a fejlődő növényzet
igen érzékeny. Az üdülőhelyektől éppen elvárják, hogy ne legyen magas
ez az érték. A téli hónapok alatt r i tkán haladta meg a 10 fokot, de ki kell
emelnünk február 4-ét, amikor a napi felmelegedés 7,5 fokot ér t el, míg
az erre a napra virradó é j je l —10 fokra süllyedt a hőmérséklet . Az éjszakai
nagymértékű kisugárzást a derült idő és a 6 cm-es hótakaró okozta. Ha-
sonló helyzet alakult ki március 24-én, amikor a hajnal i 0,0 fok u tán nap-
pal 19,2 fokos felmelegedés következett. Más napokon az említett 10 fok
körüli volt az ingadozás, ezt nem sínylette meg az emberi szervezet. Ápri-
lis szeszélyessége abban is megmutatkozott , hogy a hónap vége felé, egyes
napokon az éjszakai 10 fokos minimumot 24 fokos nappali felmelegedés
követte. Inkább gondot okozott máj us első dekádjának a szintén szeszélyes
időjárása. Normál magasságban nem volt ugyan fagy, de a talaj mentén
0.0 C° alá szállt a hőmérő higanyszála, nevezetesen 1, 2, 3 és 4-én. De az
5-én érkező ciklon hatására 100%-os páratar talom keletkezett, a fagy-
veszély megszűnt, 6. és 7-én zivatar keletkezett, a nappali felmelegedés
20 fokot é r t el. A napi ingadozás elér te a 20 fokot.

Másképpen ér tékel jük az éjszakai lehűlést a nyári hónapokban. A leg-
melegebb nappalokat is é jszakánként 20 C° alatti lehűlés követte, ez bizto-
sította az emberi szervezet ha jna li felüdülését, a jó alvást. Ez Eger idő-
járásának egyik pozitív tulajdonsága, amit a közeli Bükk biztosít.
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Szeptemberben a napi eltérések 10—15 fok között ingadoztak. Október
két ellentétes fé lhónapot muta tot t . 15-e előtt 10 C° felett , utána alatta járt
a napi hőzéphőmérséklet, az ingadozás sem volt magas, de 16-a után
fagyok mutatkoztak. Novemberben és decemberben a napi ingadozások
kisebbek voltak 10 foknál.

Az alacsony és magas hőmérsékleti értékek gyakorisága

E jellegzetes napok összefoglalása is tanulságos. Mennyiben és mikor
fordulnak elő zord, téli és fagyos, valamint nyári , hőség- és forró napok?

Január hó fo lyamán csupán három zord napot észleltek, ezzel szem-
ben 5 fagymentes is akadt. Az ugyancsak jellemző fagyos és téli napok
egyenlő a rányba n fordul tak elő. Február sem hozott enyhülést, hiszen a 
fagyos és téli napok melle t t 3 zord is jelentkezett , fagymentest is 3 alka-
lommal észleltek.

Március télies jellegét 16 fagyos, 1 téli, 1 zord nap okozta; e hó 2-ra
virradó éjjel normál magasságban —12,8, a t a la j mentén —17,6 C°-ra hűlt
le a levegő. Ez volt (március!) az évi absz. minimum. Ápril isban is előfor-
dult 6 fagyos nap, ennyi minden évben akad. Májusban csak a talaj men-
tén volt fagy: 2., 3., 4-én. E napokon sem Miskolc, sem Putnok nem jelen-
tet t 0 C° alatti hőmérsékle tet .

A nyári időszakban for ró nap nem akadt, a hőmérő higanyszála nem
szökött fel 35 C° fölé. Júniusban 2, júliusban 5, augusztusban 1 hőségnap
fordul t elő.

Szépen búcsúzott a nyár — szeptemberben. Bár csak 5 nyári napot
jegyeztek fel ekkor, de ezeken kívül még 15 esetben melegedett fel a le-
vegő 20 C° fölé, ami igen kedvezett a strandolásnak. Ez sem utolsó szem-
pont fürdővárosban. Októberben is akadt még egy nyári nap, míg fagyos
6 ízben fordult elő. Meglepően enyhe volt az időjárás novemberben. Az
egész hónap fo lyamán csupán 6 fagyos napot észleltek, télit egyet sem. — 
Érdekesek a decemberi adatok. Bár a tél első hónapja, ,,téli nap" egy sem
fordul t elő. A fagyos napok száma 24 volt. Az ország néhány nagyobb
meteorológiai ál lomásán e hó 27-én észlelték az évi absz. minimumot.
Egerben is erős volt a hideg, éjjel re —11,6 fokra esett le a hőmérő higany-
szála, de nappal 0,5 fokra felmelegedett a levegő.

Légnedvesség — csapadék — légnyomás

Az egri meteorológiai állomás 2 éve beszüntette a légnyomás mérését .
Véleményünk szerint pedig a levegő nyomása az időjárás sarkalatos t énye-
zője. Ezért sa já t megfigyeléssel pótoltuk a fenti hiányt — aneroid segítsé-
gével. Az észlelt adatokon korrekciót nem ha j to t tunk végre, így azok
abszolút é rtéke n e m irányadó, de az év folyamán mutatkozó változás, a 
haladás tendenciája már összevethető más tényezők állapotával.

A légnyomás ér tékei az őszi és a téli hónapokban imagasabbak, tavasz-
szal és nyáron alacsonyabbak. Kivétel má jus esete, amikor a légnyomás
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magasra ugrott, szinte rendellenesen. Ennek oka abban keresendő, hogy
— főleg a hónap második felében — hideg sarki légtömegek érkeztek ide,
azok okozták a magas ér tékeket . Mérésünk szerint Eger 1970. évi átlagos
légnyomási értéke — a tengerszintre átszámítva — 764 mm. Az észlelés
helyének tszf. magassága 180 m. Ebben a magasságban az érték 748 mm,
ez 2 mm-el nagyobb csupán, min t az országos intézet által kiszámított egri
sokévi átlag (1850—1950).

Köztudomású, hogy a levegő relatív páratar talma a hőmérséklet és a 
beáramló légtömegek nedvességtartalmának a függvénye. A magasabb
értékek a téli hónapokban mutatkoznak, 70—80% közötti ingadozással.
Májustól októberig általában 70% alatt maradt a relatív páratartalom.
Különösen fel tűnő a májusi alacsony érték, 57%. Ez a tapasztalat alkalmat
ad más elemekkel való párhuzamba állításra. Ha csökken a páratar talom,
nő a légnyomás. (L. 2. ábrát.)

A csapadék évi összege: 884,8 mm. Ez a törzsértéknek (589 mm-nek)
150%-a. Bizonyítja, hogy az 1970. év nagyon csapadékos esztendő volt.
Különösen júniusban és júliusban esett sok eső, ami országszerte árvizet
okozott. A 3 nyári hónap 92 napjából 50 volt a csapadékos, 26 zivataros.
Ennek nemcsak a mezőgazdaságban mutatkoztak káros hatásai, hanem
zavarta az üdülést, a strandolási is. Egyes napokon 20 mm feletti volt a 
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csapadékmennyiség, sőt aug. 18-án 44 mm esett. Ezzel szemben az őszt
a szárazság jellemezte. Az októberi 9 mm-nyi eső 12 napra oszlott el,
egyetlen nap sem eset t kiadós eső.

Hosszú ideig t ar t ot t a hótakaró, 1969 decemberéből 16 om-es vastag
hóréteget örökölt január , amely a hó végére 1 cm-re apadt le. Február ele-
jére csak hófoltok maradtak. De a hó második felében 10 napon át esett
a hó, a hótakaró vastagsága elérte a 18 cm-t. Márciusban folytatódott a 
tél, a hóesés, e takaró akkor érte el a maximális vastagságát, 22 cm-t, amit
a 13—14-én érkezett délnyugati meleg szél tün te te t t el. — Év végén,
december 6-án esett le a következő tél első hava, ez nem maradt meg.
16-án jelentkezett ú j a b b hóesés, ami marandandóbb lett. December 25-e
volt e hónap leghidegebb napja, fagyos, fehér karácsony, 15 cm-es hótaka-
róval. Hó alatt várta a Bükk a turis tákat, síelőket a téli iskolai szünet alatt.

Felhőzet — napsütés

Alábbi táblázatunk a felhők havi átlagát ok tákban — 1/8 —, a nap-
sütést az órák számával közöljük. A két adatcsoport egymással szembe
állítható. Természetesen a napsütéses órák számát a nappalok hossza is
befolyásolja, ami itt nem szerepel.

Hónap: I. II. III. IV. V. VI.
Felhőzet: 7,0 6,0 6,7 5,7 5,5 4,6
Napsütés: 19,0 43,8 79,2 156,8 180,2 200,5

Hónap: VII. VIII. IX. X. XI. XII. Évi
Felhőzet: 4,6 4,8 4.8 4,6 6,2 6,2 5,5 (átl.)
Napsütés: 241,1 224,8 173,7 126,7 61,4 29,9 1536,6

(összeg)

Törvényszerű, hogy a téli hónapokban több a borultság. Ezzel szem-
ben — a fent i okon kívül — kevesebb a napsütéses órák száma. 1970-ben
410 óra hiányzott a több évi átlaghoz képest. Országos viszonylatban a nap-
fénytar tam ez évben 1520—1910 óra között váltakozott . Eger tehát a keve-
sebb napfényt élvezők közé tartozott. Ezt rendkívüli borultságnak minő-
sí thetjük.

Széljárás

A széljárás i rányának százalékos gyakoriságát az alábbi tábláza tban
közöljük er re az évre:

Égtájak: S N W E SW SE NW NE
Százalékos
gyakoriság: 11 3 37 10 18 10 6 5 

Az uralkodó szélirány — vál tozatlanul — a nyugati. Hozzá véve a dé lnyu-
gatit, együttesen megha lad jak az 50%-ot. Kisebb százalékkal szerepel az
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északi s északnyugati, ebben szerepe van annak is, hogy Eger a Bükk déli-
délnyugati lábánál fekszik. Nézzünk egy összehasonlítást abból a szem-
pontból is, hogy a 3-as, vagy anná l nagyobb erősségű szél mely hónapok-
ban fordult elő? És hányszor?

I., II., i n . , í v . , v . , VI., VII., VIII., IX., x . , XI., XII.

5 4 4 12 10 5 10 6 10 7 8 5 

Az erős széljárás a tavaszi és az őszi, u tána a nyári hónapokban gyakoribb.
Az ún. tavaszi szelek (népiesen böjt i szelek) áprilisban rendszeresen meg-
jelennek. Nem örülnek ennek a mezőgazdaságban, mert a tárolt kevés ned-
vességtartalmat is kiszívják a talajból . Az év folyamán néhány orkán is
végigfutot t a városon, pl. április 9-én és 23-án. Ugyancsak viharos szél jött
má jus 13-án. De legtöbb kárt t e t t a július elsejei 8-as erősségi vihar, ziva-
tarra l és 26 cm-es csapadékkal párosulva. A júliusi és augusztusi zivataros
frontátvonulások is kellemetlenek voltak. Október- 29. és 31-én még egy
7-es és egy 8-as erősségű orkánról kell megemlékeznünk, ezek ugyan nem
hoztak esőt, de az előidézőjüket, a nagyon alacsony légnyomást észlel-
hettük.

Az évszakok összefoglaló jellemzése

Tél

Január. Kemény december előzte meg az ú j évet. 1969 decemberének
utolsó hete —10,0 C° alatti hideget produkált. Hótakaró borí totta a tá jat ,
a 16 cm-es örökölt hóréteg 2-án 21 cm-re gyarapodott. A 3-as főútvonalon
(Budapest—Gyöngyös—Miskolc) hófúvást jeleztek. E hideg periódust a 
10-én betörő erős meleg front megtörte. Napokon át 0 C° felett já r t a napi
középérték. E kisebb enyhülés után, 10-én ismét hidegre fordul t az idő,
reggelre —11,5 fokra hűl t le a levegő Egerben, ugyanakkor Putnokon —22
fokot mértek. Majd 15-én ú j ra meleg légtömegek érkeztek, enyhülés, köd,
ködszitálás következett . A hótakaró is eltűnt, csak foltokban maradit meg.
3 napon át fagymentes napok következtek. A hónap második fele ismét
hidegre fordult, de a kifejezetten zord napok nem jelentkeztek. — A 22
csapadékos és nagyon borult idő megakadályozta az erős kisugárzást.
Persze, ez azzal járt , hogy a napsütés is elmaradt. Csupán a síelők számára
vált alkalmassá az idő, mert a Bükkben megmaradt a hótakaró.

Február. Télies, de változékony időjárás jellemezte. Roppant élénk
volt a f ronttevékenység. 17 különböző frontbelépést jegyeztek fel e hónap-
ban. A hó első felében a mésékeltövi-tengeri, a második felében száraz-
földi légtömegek mutatkoztak erősebben. így lett a hó első fele enyhébb,
a második szakasz hidegebb. Nevezetesen: 5-ig erősödött a hideg, 4-én a 
minimum elérte a —10,0 fokot, ami még zord napot je lentett. Az 5-én
betört enyhe, óceániikus légtömeg megváltoztat ta az időjárás jellegét. 6-ra
közel 10 C°-ot ért el a felmelegedés. A fagyos napok között 1—2 fagymen-
tes is előfordult . Míg a Dunántúlról hófúvásokat jelentettek, i tt ezt nem
tapasztal tuk, sőt 12 napon át a hótakaró csak foltokban marad t meg. De
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18-tól az egymást követő hideg f rontok ismét téli, de inkább fagyos napo-
kat eredményeztek. 18-án mérték itt a havi absz. minimumot: —11,0 C°-ot.
A hónap végéig szinte naponként esett a hó, s 18 cm-re növekedet t a vas-
tagsága. Visszatekintve febr. 2-ra, Gyertyaszentelőre, amikor itt borús,
párás, hideg idő járt , n e m vált be a napsütés t említő népi regula, ,,a medve
nem látta meg az árnyékát" , s a tél mégis hosszúra nyúlt. A meteorológu-
sok véleménye szerint a szabály nem mindig, csak az esetek többségében
érvényesül.

Összegezve: ez a tél nem volt szigorú, az enyhébb és a hidegebb sza-
kaszok váltogatták egymást. Kevés napfény, de sok csapadék jellemezte
az időszakot. Az 50 hótakarós napnak a síelők örültek.

Tavasz

Márciusra is á tnyúl t a télies időjárás. Nem hozott enyhülést a meteo-
rológiai tavasz kezdete. Sőt 2-ra az év legzordabb reggelére vi rradt Eger.
hiszen ekkor észlelték az év legalacsonyabb hőmérsékletét : —12,8 fokot.
A radiációs minimum —17 C° fok. Ezt követően napokon át esett a hó,
vastagsága 22 om-re halmozódott. Mit írt ezen napokról a szakmeteoroló-
gus? „Észak-Európában, főleg a Szovjetunió európai területén tovább tart
a télies idő. Észak felől hideg áraml ik a Kárpátok medencéje felé. Prog-
nózis: havazás, havas eső." Hó födte vidékünket is. A 16 téli, 1 fagyos, 1 
zord nap télies hangulato t keltett . Csak a csillagászati tavasz érkezése után
enyhült meg az időjárás. Pontosan 21-én haladta meg a napi maximum a 
10 fokot. A harmadik dekádban kivétel nélkül mérsékeltövi-óceáni lég-
áramlások érkeztek, ez a hirtelen enyhülésben meg is mutatkozott. Borús,
csapadékos volt a hónap, az átlagnál a napsütés is kevesebb volt 60 órával.

Április szeszélyes hónap volt, mint általában. 1-én egy sarki-tengeri
hideg front tört be hazánkba, ez Egerben is szélvihart, sőt zivatart ered-
ményezett, nagy volt a hőmérsékleti visszaesés napokon át, amit bő csa-
padékhullás kísért. Felragyogott a r i tka tavaszi tünemény, a szivárvány.
Változatosság kedvéér t 4-én 5-ös erősségű széllel hóvihar tört be, egy cik-
lon vonult el fölöttünk. Hólepel borí tot ta a Bükköt. Csak 7-én szűntek meg
a reggeli fagyok. Az átmenet i lehűlés után, a 7—8-án érkező meleg áram-
lások enyhítő ha tására előbb fokozatosan, ma jd 17-én hirtelen nagyobb
felmelegedés következett. 20 C° fölötti, maximumok is előfordultak. Mivel
a hideg és meleg periódusok kiegyenlí tet ték egymást, a havi hőmérsékleti
középérték megfelel t a sok évi át lagnak. Ez volt a jellemző hazánk keleti
felére is, míg a nyugati országrészben ez az érték a sok évi átlag alatt
maradt . A napsütéses órák száma ekkor is kisebb hiánnyal zárult.

Május. Csökkent a fronttevékenység, a hőmérsékleti görbe játéka is
nyugodtabb volt. Megemlíthető, hogy 22-én egy sarki-tengeri betörés érke-
zett, ami visszavetette a felmelegedést. 23-ra 10 C° alá esett a középhőmér-
séklet. De az egész havi hőmérséklet i középérték (15,1 C°) megközelítette
a sok évi átlagot, a t tó l 1 fokkal mar ad t le. A hőmérő higanyszála nem esett
a fagypont alá, csupán a tala j men tén volt az első napokban enyhe lehűlés,
fagypont körüli hőmérséklet . A hó folyamán a napi maximum többször
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elérte a 20 fokot, de „nyári nap"-ot egyszer sem észleltek. A strandoláshoz
is hiányzott a kellő napfény. Az átlagból 60 óra hiányzott most is. Tehát
az évi kiesés tovább növekedett . Bár a csapadék mennyisége 4 mm-el el-
maradt a törzsértéktől, ennek ellenére a hónap nedves jellegű volt. A fel-
hőzet 5,5 átlagot mutatott , sok volt a harmatos reggel. Igaz, e hónap alatt
17 csapadékos nap akadt, ké t alkalommal zivatar is je lentkezett .

Összefoglalva: a kései kitavaszodás -miatt elmaradtak a mezőgazdasági
munkákkal . Később virágoztak a gyümölcsfák, de nem volt fagy, a t ermést
ekkor nem érte károsodás. Mivel a tél elhúzódott, a márciusi kimaradt
meleget nem pótolhatta április és május alig átlagot mutató hőmennyisége.
Egert máskor annyi ra jellemző nyárias meleg nem érkezett meg máj us
közepére.

Nyár

Június. Ami szinte szabályszerű, június 2-án ismét jelentkezett egy
sarki légtömeg, létre is hozta a szokásos június eleji hőmérséklet i csökke-
nést. Ezzel szemben 9-én egy szubtrópusi-tengeri légtömeg érkezett, ami
teljesen megváltoztat ta az időjárás jellegét.

Az időjárás t tekintve e hónapot három szakaszra kell osztani: esős-
hűvös, száraz-meleg, esős-melegre. Az első időszak 12-ig terjedt . Szinte
naponta volt több-kevesebb eső, sokszor zivatarral. A Tiszántúlra ekkor
zúdult az árvíz. 13-tól 22-ig következett a meleg, napsütéses szakasz. Csak
a 17-i átmenet i zivatar szakította meg a kellemes nyári időt. 21. és 23-án
hőségnapra v ir radt Eger. Itt 21-én, Budapesten 22-én mér ték e hó legmaga-
sabb napi átlagát, ami itt 26,2 fokot t e t t ki. A hónap utolsó hetében a me-
leg tovább tartott , 25—30 C° {közötti napi maximummal , ehhez záporesők,
zivatarok járul tak. A csapadék mennyisége júniusban 25 mm-el megha-
ladta az át lagot. Eger abba az átmeneti zónába esett, mely ekkor elválasz-
totta a nyugat i szárazabb s a keleti csapadékosabb területet. A napsütéses
órák száma elérte a 200-at, de így is hiányzott 50 óra a sok évi átlagból.
— A szőlő rendszerint június első felében virágzik. Az időjárás ehhez nem
kedvezett, sőt a peronoszpóra ellen többször meg kellet t ismételni a per-
metezést.

Július. Változékony, szeles, csapadékos volt e hónap. Az időjárás jel-
lege szinte pentádok szerint változott: meleg, hűvös, esős hetek váltogat ták
egymást. Ez számokban kifejezve azt jelentette, olykor 20 C° alatt, más-
kor 20—25 C° között, sőt 25 C° felett já r t felváltva a középhőmérséklet.
A havi középérték (21,0 C°) megfelelt a sok évi át lagnak. Elsejétől kezdve
a napi max imum szinte egyenletesen emelkedett, majd 11-e és 16-a között
elérte vagy megközelítette a 30 fokot. 13-ra esett az -évi absz. ma x i mu m:
31,4 C°. Kettévágta a hónapot a 15-i változás, egy hidegfront-betörés.
A déli leolvasáskor még 30 fokot észleltek, de az esti méréskor má r csak
15 fokot jegyezhet tek fel. Mit ír erről az Időjárási Napijelentés? „Közép-
Európa térségébe előbb északnyugati, ma j d északi széllel igen hűvös óceáni
levegő érkezett, ez sok helyen zivatart váltott ki s lehűlést okozott, . . . a 
nap fo lyamán szélsőségesen nagy időjárási el lentétek alakultak k i . . ."
Egerben folytonosan nyugat i széllel 5 napon át esett az eső — k i s e b b meg-
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szakításokkal. 18. és 20-án 5- és 6-os erősségű vihar fu tot t át a térségen,
ami a gyümölcsösökben és a még lábon álló kalászosokban kárt is tett .
A fel jegyzések említik, hogy 9-én Bátor községben 89 mm-es maximális
csapadék esett. Egerben 10-én volt nagyobb esőzés, a mennyisége 29 mm-t
tet t ki. — A napfényes órák száma 240, ami csupán 50-el maradt el a vár -
hatónál.

Augusztus. Folytatódott a borult, csapadékos időjárás. A hőmérsék-
leti középérték 20,0 fok, a törzsértékből 0,3 fok hiányzot t csupán. A 17
csapadékos, ebből 10 zivataros nap miat t a strandolok nem élvezhették
a nyaralást. Egyetlen hőségnap 1-én adódott. Mellet te a hónap első felé-
ben több nyári napot jegyeztek fel, ezek azonban esőzésekkel, zivatarok-
kal tarkí tot tak. 6-a 25 mm-es csapadékmennyiséget hozott, jégesővel páro-
sulva. A jégeső 9-én megismétlődöt t, ez kárt is tet t a szőlőben. Augusztus
második felében már csak hideg légtömegek érkeztek, a hőmérséklet i görbe
lefelé hajlot t . Egerben, de megyeszerte emlékezetes marad a 18-i felhő-
szakadás: 44 mm eső zúdult a városra, a környékre hasonlóan. A tűzoltó-
ság egész éjjel riadókészültségben volt. Kilenc helyre kellett kivonulniok,
ahol lakásokat, üzemeket kellett men teni a vízbetöréstől. Legsúlyosabb
volt a helyzet az eger-fe lnémeti cementlap-üzemben, ahol az Eged-hegy
oldaláról lezúduló víz elárasztot ta az üzem belső területét s a lakótelepet.
Az üzem mélyen fekvő udvarán 2 m magasan állt az árvíz. — A városban
a csatornahálózat nem győzte elvezetni a csapadékot, az utcán hömpöly-
gött az ár. Komoly károkat szenvedtek a szőlőgazdaságok is. A teraszosan
művelt területeken a peremköveket s nyomában a termőta la jt is magával
sodorta a rohanó áradat. Több helyen beázott a te lefonkábel is a városban.
A megye terüle tén megáradt a Tarna, Tarnóca, a Bene-patak s a Laskó-
patak, Eger és Füzesabony között egy 150 m-es szakaszon a vasúti töltést
átlépte a Maklár felől érkezet t áradás. Kerecsend közelében, a 3-as főút -
vonalon az autókerekeket el lepte a víz. Ez kis ízelítő volt a Tiszántúlt érő
károsodásból.

A nyara t ingadozó hőmérséklet járás, sűrű és bőséges csapadékhullás,
zivataros frontbetörések jellemezték. A ny ár eleji árvíz még elkerülte vidé-
künket, de az augusztusi sok eső már belvizeket, helyi károkat okozott.
Nem volt zavartalan az üdülés , strandolás, a napfényta r tamban is hiányok
mutatkoztak.

Ösz

Szeptember. Kellemes őszi hónap. A nappali felmelegedés megköze-
lítette, vagy meghaladta a 20 fokot az első dekád alatt. A 8-i szubtrópusi
melegáramlás hatására 9-e és 12-e között a napi max imum túl is lépte
a 20 fokot, sőt elérte a 25 fokot , ami „nyár i napnak" felelt meg. 12 nap
alatt egy esetben esett az eső, mindössze 1,4 mm. Az időjárás tehát szá-
razra fordult , ami még kedvezett a szőlőnek, a tengeri betakarí tásának,
nem utolsósorban a s trandolásnak és a turisztikának. Csak 13-án változott
meg az idő, mérsékeltövi- tengeri , hűvös, párás légtömegek érkezteik a 
Kárpát-medence fölé. Egerben a régen nem észlelt zivatar kíséretében
8 mm-nyi csapadék hullott, ami fe l is f r iss í te t te a határ t . 19-ig változékony
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maradt az időjárás, párával, felhősödéssel, de mérhető csapadék nélkül.
Majd 22-én sarki-szárazföldi levegő érkezett a térségünkbe (23-án a csilla-
gászati ősz kezdete), ez véget vetet t a nyárias időjárásnak. Lassan csökkent
a napi középhőmérséklet . Megszűntek a harmatos reggelek, 24-től naponta
ta lajmenti fagyot jeleztek, amihez hozzátartozott a dér is. Sajnos, a fagy
elérte a szőlőtőkék alsó leveleit, azok részben megfagytak, elszáradtak.
Ezekben megszűnt az asszimiláció, a cukorképződés. — A hónap középhő-
mérséklete (15,2 C°) alig 1 fokkal maradt el a törzsértéktől. A felhős és
borult nappalok mennyisége felülmúlta a derültekét; a napfényes órák
száma is kevesebb lett a kívántnál.

Október. Száraz, kissé hűvös hónap. 5-én egy szubtrópusi, 14-én egy
sarki hideg betörés idézte elő a grafikon ellentétes irányú mozgását. — 
A hó első felében 10 fok felett, aztán 10 fok alatti napi középértékek vol-
tak a jellemzőek. A havi középérték (9,5 C°) itt is 1 fokkal maradt el a 
törzsértéktől. Az első héten még esett alig mér he tő csapadék, de 9. és 20-a
között semmi. Ez az időjárás csupán a szüreteléshez, va lamint a kukorica
és a cukorrépa betakarí tásának kedvezett, de megnehezítet te az őszi szán-
tást. — 11-én érte el a nappali felmelegedés a tetőpontot, 25 C° volt ez
a maximum, ami ,,nyári napnak" felelt meg. Ennél magasabb ér tékeket
csak Kalocsán és Székesfehérvárott észleltek, de az északi hegyvidéken
sehol. 16-án mér t ék 2 m magasságban az első fagyot. 18-ára már —5,6
fokra hűlt a reggeli levegő. — Most már meg is vonha t juk a szőlőtermés
mérlegét. Sem a mennyiség, sem a minőség nem elégítette ki a termelőket.
Vajon ennek egyedül az időjárás volt az oka? A -kevesebb termést több
körülmény befolyásolta. De elsősorban mégis az időjárást okolják. Tavasz-
szal 2—3 héttel később fakadtak a rügyek. E késést sem tudta behozni.
Júliusban és augusztusban 300 mm-nél több eső esett, a törzsérték há r om-
szorosa. Nehezebben lehetett a gombabetegségek ellen vékedezni. Az eső-
ben átázott ta lajon a mezőgazdasági gépek nehezen közlekedhettek. Már -
pedig a termelőszövetkezetek gépesítési szintjét — növényvédelmi vona t -
kozásban is — egy átlagos időjáráshoz tervezték. Ezeknek a következ-
ménye, hogy megyeszerte kevesebb lett a szőlőtermés. Heves megyében
100 000 q-val kevesebb szőlőt szüretelhettek a sok évi átlagnál. Október
elején arra vártak, hogy a napfény legalább a cukorfokon segít. De mivel
a tala jment i fagyok leperzselték a leveleket, ez a remény is szertefoszlott.
Megszűnt a vegetáció. Az önköltséget drágította a sok esőzés miatt szük-
séges gyakori permetezés is.

Novemberben ú j ra megindult a fronttevékenység. A hónap alatt 13
különböző tula jdonságú légtömeg érkezett, többségben az első dekád a lat t .
Kiemelhet jük a következőket: 1-én egy szubtrópusi-tengeri betörés ha t á -
sára 12 C° fölé emelkedett e napon az átlagos érték. 6-án egy sarki hideg-
áramlás egyelőre véget vetet t a melegnek. De a 9—12-én megjelenő meleg
légtömegek ú j abb hőemelkedést hoztak létre. — A Meteorológiai Intézet
havi jelentése — az országos viszonyokat tekintve — soík jót mond e hó-
napról. Kezdjük a havi átlagos hőmérséklettel, mely ál talában 2—3 fokkal
felülmúlta a törzsértékeket. Eger is ezek közé tartozik. Itt e hó hőmérsék-
leti középértéke 6,9 C°, az átlagnál 2,6 fokkal magasabb. Az országos je len-
tés a napfényről is azt ál lapí tja meg, hogy helyenként 22 órával meg -
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haladta az átlagot. E tekintetben viszont Eger lemaradt. 30 óra még mindig
hiányzott a vár t mennyiségből. Nem úgy a Kékestetőn, ahol bőven meg-
haladta a sok évi átlagot. — Egri és bükki viszonylatban a hónap első fele
kedvezett a turiszt ikának. 5 napon át 15—18 fokos meleg volt a nappali
levegő. Két hé ten belül egyszer sem volt kiadós eső. (Mindössze 1 téli és
6 fagyos napot észleltek az időszakban.) A hónap második fele csapadé-
kosra fordul t. Megjelent a köd és a dér. A 60 m m- t meghaladó csapadék
s a még kialakult 5—6 fokos meleg elősegítette az őszi vetések csírázását.
Hóesés nem fordult elő.

Enyhe és száraz volt az ősz. Kedvezett a te rmények beérésének és be-
takarításnak, valamint a turiszt ikának. A november végi kiadós esőzés
sokat segített az őszi ve tés fej lődésében.

December. Országszerte hűvös, csapadékos időjárás uralkodott . A 24
fagyos nap még nem jelentet t kifejezet t telet, bár közben 1 zord nap is
akadt. A kora délutáni órákban mindig felmelegedett a hőmérséklet 0 fok
fölé. A reggeli fagy 5-e u t án rendszeressé vált, a hóesés csak 16-án jelent-
kezett. Majd fokozódott a hideg. Karácsonyra, 25-re a reggeli hőmérséklet
—11,6 fokra hűlt, ez volt egyben a havi abszolút alacsony hőmérsékleti
érték is, szinte országszerte. A hóréteg 15 cm-re gyarapodott . Arn 28-án
megjelent egy meleg f ront , a havazást eső váltotta fél. A csapadék havi
összege a sok évi át lag 200%-át te tte ki, ez nagy gazdasági é r téke t jelen-
tett, hiszen az alig fagyos talajba be is szivároghatott.

A napsütéses órák száma alig 30 órát tet t ki, ez igen kevésnek bizo-
nyult.

Az időjárás évi összegezése

A meteorológiai ku ta t ó számára érdekes esztendő volt. A számvetés-
ben előkelő helyre kerül t a napfénymennyiség értékelése. Az egész or-
szágra, így Egerre is jellemző az 1970-es év napfényhiánya. Országos vi-
szonylatban 110—490 óra hiányzott, it t 410-zel volt kevesebb. Ezt leginkább
a strandolok érezték, de a gyümölcstermés minősége is hiányolta.

Az évi középhőmérséklet 10,0 fokot tett ki, pontosan annyit , mint
1969-ben. A hiány 0,1 C°. Ennek ellenére különbség mutatkozik a két év
között: 1969-ben 51,2 folk, 1970-ben csak 43,0 fok volt az absz. évi hőinga-
dozás. A hőmérsékle t já rás t tekintve 1970 kiegyensúlyozott esztendő volt.
E tekintetben a hónapok sem cseréltek szerepet. Talán megemlíthető, hogy
március a szokásosnál hidegebb, november pedig melegebb volt. Az évi
legmelegebb és leghidegebb napok az országos viszonyoknak megfelelő
időben mutatkoztak.

Túlságosan csapadékos volt az év, de különösen a nyár. Ez a mező-
gazdasági munkák időben való elvégzését sokszor károsan befolyásol ta. — 
Eger nem nevezhető szeles városnak. 7-es és 8-as erősségű orkán egy-egy
napon, októberben és november fordult elő, amikor a nyugati szelek is fel-
erősödtek. Máskor az et től gyengébb viharos szelek zivatarokkal párosul-
tak. Ritkák az északi és északkeleti szelek.

Kiemelhető még, hogy az időjárás hát rányosan érintet te a szőlő meny-
nyiségi és minőségi fej lődését . Nem kedvezett a strandolásnak. me r t kevés
volt a napfény, de annál jobban megfe lel t a turiszt ikának.
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[7] Dr. Zétényi Endre: Eger időjárása 1967—68-ban. (Kézirat.)
[8] Dr. Zétényi Endre és Strbák Is tván: Eger időjárása 1969-ben. (Az Egri Ho Si

Minh Tanárképző Főiskola füzetei. Szerkeszti: dr. Köves József.)
[9] Dr. Zétényi Endre: Eger éghajlata (kézirat).

A grafikonokat Pozder Péter rajzolta. 

DIE WITTERUNG IN EGER IM JAHRE 1970

Dr. Zétényi Endre und Strbák István 

Eg,e>r liegt unter 48 Grad nördlicher Breite und unter 20,5 Grad östlicher
Länge, also um die Mitte der Zone von westlichen Winden, fern auch von den
Meeren. Es prägtsich auch darin aus, dass sein Klima einen kontinentalen Charak-
ter hat. Seine jährliche mittelmässige Wärmefluktuation ist jedes Jahr grösser
als 20 Grad, im Jahre 1970 ist sie 22,3 Grad. Das Klima war in Hinsicht seiner
jährlichen Verteilung ausgeglichen. Die Jahressumme der Sonnenbestrahlung be-
steht aus 1536 Stunden, um 400 weniger als der Durchschnitt von vielen Jahren.
In der Niederschlagsmenge erzeigte sich Überfluss, ihre Jahresmenge 884 mm,
um 300 ist sie mehr als der Durchschnitt.

Es war auch andere Unregelmässigkeit. Das Winterwetter zog sich auch bis
die Mitte von März aus, die Schneedecke bedeckte zwei Wochen lange die Land-
schaft. Es f rühlingte spät. Die drei Sommermonate waren zu regnerisch, mit viel
Gewittern. Die Herbstmonate erwiesen sich für angenehmer, September hatte
besoruders mehr Sonnenschein, so konnte sich das Baden am Strand auch bis
diese Zeit hinüberziehen. Das Winterwetter ist um die Mitte Dezember angekom-
men, seigt dieser Zeit erzeigte sich auch die Schneedecke dauernd und es war
für das Skilaufen im Bükk-Gebirge günstig.
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E G E R

Az 1970. év időjárási adatainak összesítése — 



A meteorológiai állomás tengerszint feletti magassága 173 m 

Felhőzet Csapadék Szél Napsütés

77 7,0 + 1 , 5 72,3 22 13 30 — 267 +55 ,6 E 24,6 19,0 —46,0
74 6,0 + 1 , 0 46,4 18 13 20 — 125 +16 ,0 W 32,0 43,8 —42,0
70 6,7 + 2 , 3 51,8 16 7 14 — 152 + 17 , 8 SW 24,7 79,2 —76,0
76 5,7 + 1 , 1 64,5 17 1 1 2 141 + 18,8 W 41,7 156,8 —11,0

57 5,5 + 1,2 61,5 17 — — 2 90 - 4 , 5 W 38,3 180,2 —55,0
72 4,6 + 0 , 9 96,8 19 — — 11 132 +23 , 2 W 36,9 200,5 —13,0
65 4,6 + 0 , 9 150,6 14 — — 16 255 +91, 6 W 42,5 241,1 — 2 8 , 0
65 4,8 +0,1 164,1 17 — — 9 283 +106,1 W 41,3 224,9 —32,0
64 4,8 + 1,3 23,3 8 — — 2 48 —24,7 W 51,3 173,7 —49,0
65 4,6 + 1,4 9,3 12 — — — 18 —24,7 W 46,5 126,7 —30,0
75 6,2 +0,6 62,3 14 — — — 118 + 9 , 6 W 35,1 61,4 —13,0
80 6,2 + 1 , 4 81,9 23 13 13 — 207 + 41 , 1 W 34,4 29,9 —22,0

70 5,6 + 1,0 884,8 197 47 78 42 153 +296,2 W 37 1536,6 —410,0

22* 419


