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Sebők Balázs

AZ UTÓBBI NEGYEDSZÁZAD KARÁCSONYI 

IDŐJÁRÁSÁNAK JELLEGZETESSÉGEI JÁSZBERÉNYBEN

A karácsony időjárásának mindig megkülönböztetett figyelmet szentel a közvélemény. Lesz-e 
hó, és ha igen, mennyi? „Fehér” lesz-e a karácsony? Hosszú évek, évtizedek távlatából az em-
beri emlékezet meglehetősen szelektív. Nem így van ez, ha valaki elkezdi feljegyezni minden 
egyes téli nap időjárásának alakulását. Ha a nap végén éveken át szisztematikusan megírja 
Jászberény időjárási eseményeit, adatait, és ezek mellé illeszti az adott nap magyarországi 
időjárását európai kitekintéssel, műholdképpel, hójelentéssel, esetenként a napi sajtó időjá-
rással kapcsolatos írásaival. A saját megfigyelések mellett a körzeti időjárás-jelentések, illetve 
az internet is segíthet ebben a munkában. Ha valaki mindezt 13 évesen elkezdi, és az idő 
előrehaladtával egyre komolyabb, precízebb, terjedelmesebb feljegyzéseket készít, akkor ne-
gyedszázad – pontosabban 24 év – alatt már komoly archívum gyűlhet össze. Egy ilyen munka 
kis szeletét, az elmúlt 24 év karácsonyi időjárásának jászberényi jellegzetességeit mutatjuk be 
az alábbiakban. 

Abban talán a legtöbben egyetértünk, hogy minden tél sava-borsa a hó. Ha nincs hó, nincs 
igazi tél sem, és hatványozottan igaz ez a karácsonyra. Így van ez még akkor is, ha száraz 
hideg idő uralkodik az ünnep során. Az 1990-től 2013-ig tartó periódus 24 karácsonya közül 
Jászberényben 10 volt hótakarós december 24-én (42%), 14 pedig hómentes (58%). Nálunk 
jellemzőbb tehát a hómentes szenteste, mint a hótakarós. Az utóbbi 10 év során például 4 ha-
vas karácsony volt Jászberényben, de a hóréteg vastagsága egyetlen esetben sem haladta meg 
a 3 cm-t: ezek a karácsonyok éppen csak hótakarósnak számítanak még, és a hóvastagság nem 
éppen a klasszikus kategóriába tartozik ezekben az esztendőkben. Tekintélyesebb, vastagabb, 
10 cm-t meghaladó hóréteg összesen 5 esetben fordult elő a vizsgált periódusban: 1991-ben, 
1996-ban, 1998-ban, 2001-ben és 2002-ben. A legemlékezetesebb, klasszikus karácsonyi idő-
járás talán az 1996-os évhez kötődik: a már korábban kialakult hórétegre – a 24-én hajnaltól 
délelőttig tartó havazás eredményeképpen – újabb 3-4 cm-es friss réteg rakódott, így a hóréteg 
vastagsága elérte a 15 cm-t. A szenteste derült, teliholdas időt hozott, amikor zuhanórepülést 
vett a hőmérséklet. A levegő előbb erősen párássá vált, majd sekély, talaj menti köd képző-
dött zúzmarával úgy, hogy közben tisztán világított a telihold. Éjfél után már -14˚C-ot muta-
tott a hőmérő. Mint a mesében, mint a filmeken. Kár, hogy ez csak ritkán fordul elő. Két év 
múlva, 1998-ban élhettük meg az eddigi leghidegebb karácsonyi ünnepet: a korábban kiala-
kult, viszonylag vastag hóréteg (15 cm) egész napos zúzmarás ködöt konzervált a városban. 
A tereptárgyakra lerakódott zúzmara vastagsága elérte a 3 cm-t. A -15˚C-os minimum után 
a hőmérséklet csúcsértéke mindössze -11˚C volt. A ködfelhőzetből egész nap szállingózott, 
esegetett a hó, újabb lepelnyi friss hóréteget eredményezve. Hasonlóan havas, azonban napos, 
ám zord, amolyan „szibériai” időjárást hozott a 2001-es december 24-e. A korábban lehullott 
17 cm-es hóréteg mellé ritkán tapasztalható kristálytiszta, hideg periódus társult viszonylag 
nagy látótávolsággal. Igaz, ennek az időjárási periódusnak éppen ez volt az utolsó napja. Arra 
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a télre jellemző, hogy december 24-én már a 29. hótakarós napot lehetett feljegyezni abban a 
téli szezonban, 25-én hajnalban pedig Hódmezővásárhelyen negatív hőmérsékleti rekord dőlt 
meg (-27˚C). A vizsgált időszak december 24-ére vonatkozó legvastagabb hótakarója 1991-
ben fordult elő Jászberényben (18 cm), igaz, ez estére az erős olvadásnak köszönhetően 11 
cm-esre zsugorodott. Így a szentestére vonatkozó legvastagabb hóréteg a 2001-es év mellé 
kerül (17 cm).

A 24-ből 7 alkalommal fordult elő, hogy mind a szenteste, mind a karácsony első és má-
sodik napja is hótakarós legyen (az eddigi karácsonyok 29%-a). Ilyenre 1991-ben, 1996-ban, 
1998-ban, 1999-ben, 2001-ben, 2002-ben és 2011-ben volt példa. Néhány esztendőben elő-
fordult havazás is 24-én: ilyen 1990 óta összesen 5 alkalommal volt, mégpedig 1996-ban, 
1998-ban, 2005-ben, 2008-ban és 2011-ben. Ez az esetek 21%-a, lényegében minden 5. ka-
rácsony. Nagyon ritka a hóesés szenteste: vizsgált időszakunkban ilyen mindössze egyetlen 
alkalommal fordult elő, éspedig 2008-ban. Ekkor derült, hómentes idővel kezdődött a nap, 
délután egy nedves léghullám hatására ÉNY felől beborult az égbolt, majd 18 óra után gyenge 
intenzitású hóesés kezdődött. Később a hőmérséklet kevéssel 0˚C alá süllyedt, a havazás pedig 
kissé megerősödött, így vékony, összefüggő hóréteg alakulhatott ki, amelynek vastagsága 23 
órára elérte a 2-3 cm-t. Jelentősebb, 5 cm-t meghaladó friss hóréteg kialakulására a karácso-
nyi ünnepek alatt egy esetben került sor: 2010-ben az enyhe szenteste után a karácsony első 
napja döntően esős időt hozott, hogy aztán késő estétől az eső tartós havazásba váltson át. A 
változékony, csapadékos időjárást egy mediterrán ciklon okozta, amelynek hideg, ún. hátol-
dalára kerülve válthatott át a csapadék folyékonyból szilárd halmazállapotra. A folyamatos, 
mérsékelt havazásnak köszönhetően december 26-án estére 9 cm-es, 28-án este pedig már 16 
cm-es hóréteg borította a tájat. Igaz, a hóréteg alulról folyamatosan olvadt, hiszen a hó nem 
átfagyott talajra érkezett. Előfordultak olyan karácsonyok is, amikor ugyan mindhárom napon 
hideg, téli idő volt, de a hó hiányzott. Ilyen ünnepet 4 alkalommal lehetett feljegyezni: 1990-
ben, 1992-ben, 2003-ban és 2007-ben. Előbbi 3 alkalommal napos, száraz, fagyos időt okozott 
egy-egy anticiklon, 2007-ben pedig ködös, nyirkos, fagyos levegő töltötte ki térségünket. Az 
1992-es anticiklon erejére jellemző, hogy december 25-én a légnyomás értéke 1045 hPa volt 
Jászberényben, amely párját ritkítóan magas érték. Az érdekességek közé tartozik még, hogy 
a 2003-as magas nyomású légköri képződményt olyan hideg levegő töltötte ki, hogy a Bajor-
Alpokban -40˚C alá zuhant az éjszakai hőmérséklet. Szintén árulkodó, hogy az 1990-es évben 
a „sokadik hómentes karácsony” következett be a feljegyzések szerint. 
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A hóréteg vastagsága és az időjárás jellege egyes karácsonyi napokon Jászberényben 
(1990–2013):

Év
Hóréteg 

december 
24-én (cm)

Hóréteg december 25-én 
(cm)

Hóréteg 
december 

26-án (cm)
Az időjárás jellege december 24-én

1990 Nincs Nincs Nincs Napos, fagyos, reggel dér

1991 18 →11 11 11-12 Napsütés, erős hóolvadás

1992 Nincs Nincs Nincs Napos, fagyos

1993 Nincs Nincs Nincs Fagymentes, estétől esős

1994 Nincs Nincs 2→Folt Napos, enyhe, este kisebb eső

1995 Folt Folt Folt Enyhe, olvadás

1996 15 11-14 11-14 Havazás, majd derült, hideg

1997 Nincs Nincs Nincs Párás, ködös, fagymentes

1998 15 15 15 Ködös, zord, hószállingózás 
zúzmara

1999 1-3 6-8 10 Derült, fagyos

2000 Nincs Nincs Nincs Hideg. Zúzmarás köd, majd derült

2001 17 17 16 Derült, zord

2002 13-14 13-14 12 Derült, zord

2003 Nincs Nincs Nincs Derült, napos, hideg

2004 Nincs Nincs Nincs Felhős, gyenge olvadás

2005 2 Nincs Nincs Borult, fagyott eső, havas eső, hó, 
majd eső

2006 Nincs Nincs Nincs Borús, fagymentes

2007 Nincs Nincs Nincs Borús, fagyos

2008 2-3 3→Folt Folt Derült, majd estétől havazás

2009 Folt Nincs Nincs Felhős, fagymentes

2010 Nincs 0→1 7→9 Változóan felhős, fagymentes

2011 1-3 1-3 1-2 Borult, ónos eső, fagyott eső, hó

2012 2 0-2→Folt Nincs Borult, hajnalban kisebb ónos eső

2013 Nincs Nincs Nincs Ködös, majd napos, enyhe

Amint a fentiekből kiderül, nem minden hómentes karácsony volt egyben enyhe is, de az átlagosnál 
magasabb hőmérsékletű ünnepre is akad példánk. Igen enyhének bizonyult az 1997-es, a 2009-es 
és a 2013-as karácsony. Ezekben az években az ünnep mindhárom napja fagymentesnek bizonyult, 
tehát még az éjszakai órákban sem süllyedt 0 fok alá a hőmérő higanyszála. Ezek közül is a leg-
enyhébb és egyben a legextrémebb időjárást a 2009-es év karácsonya hozta. Ebben az évben az 
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előzményekhez tudni kell, hogy december 19-én egy mediterrán ciklon jelentős havazást okozott 
országszerte, tekintélyes vastagságú hóréteggel. Jászberényben december 19-én 20 cm-es hóréteg 
alakult ki, majd megérkezett a hideg: 21-én a belterületen is -20˚C-ig süllyedt a hőmérséklet a 
derült hófelszín felett. Aztán a DNY-i áramlás viharos enyhülést okozott, így a hó karácsonyra tel-
jesen elolvadt, szenteste már csak néhány hókupac maradványa emlékezetett a korábbi hótakaróra. 
25-én 5˚C-kal (!) dőlt meg az országos melegrekord, hiszen a Baranya megyei Sellyén +21,8˚C-ot 
mutattak a hőmérők. Érdekes, hogy 4 nappal korábban a Nógrád megyei Szécsényben még hi-
degrekordot mértek -25,5˚C-kal. Négy nap alatt tehát több mint 45˚C-os hőmérsékleti különbség 
alakult ki a leghidegebb és a legmelegebb meteorológiai mérőhely között Magyarországon. 25-én 
nagy területen fordultak elő zivatarok, sőt némelyiket jégeső kísérte. Ebben az esztendőben meg-
bizonyosodhattunk róla, hogy a néhány nappal karácsony előtt kialakuló tekintélyes hóréteg sem 
biztosítéka a havas ünnepnek. 

Közel átlagos hőmérsékletű karácsonyt hozott az 1993-as esztendő, viszont időjárási szem-
pontból emlékezetes marad egy mediterrán ciklon miatt, amely hátoldalán kiadós havazást okozott 
a Dunántúlon, míg előoldalán, a középső és a keleti országrészben az eső esett, és enyhe maradt 
az idő. Ez egy tipikus karácsonyi példája annak a gyakran előforduló időjárási helyzetnek, amikor 
ugyanaz az alacsony nyomású légköri képződmény okoz homlokegyenest ellentétes időjárást a 
keleti és a nyugati országrészben. Míg nyugaton ömlik a hó, addig mi itt keleten csak ámulva és 
hitetlenkedve nézhetjük a híradásokban a küzdelmet az elemekkel, és nem értjük, hogy miért nem 
jön már erre is a tél? A mediterrán ciklon éppen 24-én estére hozta meg az esőt Jászberénybe, ami 
a +4˚C-os hőmérséklet mellett nem éppen a leghangulatosabb karácsonyi időjárást eredményezte. 
A karácsony első napja aztán márciusi jellegű, szeles időt hozott, és ritkán tapasztalható alacsony 
értékre süllyedt a légnyomás: a barométer 992 hPa-t mutatott. 26-án kissé hidegebb lett, de csak 
mutatóba fordult elő kevés fagyott eső, hó. Nem úgy a Dunántúlon: ott 25-én és 26-án is havazott, 
de az igazi tetemes hómennyiséget 27-én szállította a ciklon. A viharos erejű szél hóakadályokat 
épített, és sokfelé megbénította a közlekedést. Jellemző, hogy a Bakonyban (például Zircen és 
Farkasgyepűn) 70-80 cm-es hóréteg alakult ki, míg mi Jászberényben hólepelt sem láttunk. Érde-
kesen alakult az 1995-ös esztendő karácsonyi időjárása is: ekkor éppen az ünnepre enyhült meg az 
időjárás, és mind karácsony előtt, mind karácsony után hótakaró borította a várost. Érdemes meg-
jegyezni, hogy az 1995/1996-os tél „az évszázad leghosszabb tele” elnevezést kapta. Karácsonykor 
mégsem volt hó. A korábbi 10 cm-es hóréteg december 22-én estére foltokká olvadt, hogy aztán 
27-én már ismét összefüggő hóréteg borítsa a várost. A karácsony körüli enyhülés mértékére jel-
lemző, hogy a jelentős esőzés mellett a Keleti-Kárpátokban olyan mennyiségű hó olvadt el, amely 
3 nap leforgása alatt 10(!) méterrel emelte meg a Tisza vízszintjét Tivadarnál.  

Amennyiben valamiféle összefüggést szeretnénk kimutatni a jászberényi karácsonyok időjárá-
sa és az azt követő téli időszak időjárása között, akkor kijelenthetjük, hogy amennyiben karácsony-
kor tekintélyes, tehát 10 cm-t meghaladó hóréteg van a városban, akkor nagy valószínűséggel a 
hótakarós napok száma az átlagos feletti lesz a tél folyamán. Ezt bizonyítja az 1996-os, az 1998-as, 
a 2001-es és a 2002-es példa. De az 1991-es esztendő sem lóg ki jelentősebben a sorból. A másik 
oldalról viszont egy teljesen hómentes karácsonyi periódust követően is alakulhat még a tél az 
átlagos felett, jó példa erre az 1993-as és a 2009-es, részben pedig az 1995-ös hómentes karácsony. 
Tegyük hozzá, hogy egy hómentes karácsony után sokkal nagyobb valószínűséggel következik 
be egy összességében hószegény téli periódus: ennek legextrémebb példái az 1992/1993-as, az 
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1997/1998-as, a 2000/2001-es és a 2006/2007-es telek. Ezeken a teleken csak véletlenül láttunk 
némi havat az egész szezon során. Sokszínű, változatos időjárást hozott tehát karácsonykor az 
utóbbi 24 esztendő Jászberényben. Ezek fényében is kíváncsian várhatjuk, hogyan alakul az 
2014-es esztendő karácsonyi időjárása. Javul, avagy romlik az utóbbi időszak havas karácsonya-
inak statisztikája? 

A hótakarós napok száma és a maximális hóvastagság Jászberényben 1990 és 2014 között:

Téli szezon Hótakarós napok száma Maximális hóvastagság (cm) A maximális hóvastagság 
kialakulásának dátuma

1990/1991 23 23 február 8.

1991/1992 28 22 december 28.

1992/1993 9 5 január 29.

1993/1994 41 22 november 15.

1994/1995 20 9 január 19.

1995/1996 75 24 február 11.

1996/1997 54 30 január 1.

1997/1998 3 2  november 22.

1998/1999 60 55 február 11.

1999/2000 62 22 december 28.

2000/2001 4 4 január 23.

2001/2002 56 23 december 27.

2002/2003 80 63 február 6.

2003/2004 20 8 február 26.

2004/2005 26 16 február 15.

2005/2006 60 24 február 10.

2006/2007 1 2 december 29.

2007/2008 18 11 január 1.

2008/2009 26 9 február 18.

2009/2010 46 25 január 31.

2010/2011 48 16 december 28.

2011/2012 27 12 február 5.

2012/2013 46 20 március 15.

2013/2014 16 11 január 26.

24 év kerekített 
átlaga 35 19 -


