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dén szokatlanul enyhe volt az
ősz. Szeptemberben annak
rendje és módja szerint a nap-
palok rövidülésével a hőmér-

séklet is visszaesett, de ahogy az
általában lenni szokott, az enyhé-
nek mondható nappalokban sem
volt hiány. A nép ezt a je-
lenséget vénasszonyok nya-
rának hívja, és általában
senki sem lepődik meg
azon, ha ekkor a reggel ma-
gunkra öltött átmeneti ka-
bátunkat délután kézben
cipeljük haza. Aztán eljön az ok-
tóber, és végleg búcsút intünk az
enyhe nappaloknak, majd a hó-
nap végére előkerülnek a mele-
gebb ruhadarabok, és a gyertyákat
az eltávozott hozzátartozóink
végső nyughelyén már gyakran va-
cogva, melegen felöltözve gyújtjuk
meg. Idén azonban ez egészen
másként alakult...

Meglesz ennek még a böjtje?
Gyakran hallhatjuk, hogy az

mény! Amikor az átlagosnál eny-
hébb volt az ősz, néha zord, más-
kor enyhe tél követte. Határozott
eltérést egyik irányban sem lá-
tunk. Ha az átlagos hóvastagságot
nézzük: azokban az években, ami-
kor nagyobb volt a hó, előtte az

átlagosnál hidegebbek vol-
tak az őszi hónapok – de
ez sem annyira erős kap-
csolat, hogy érdemes lenne
bármilyen következtetést
levonni. 

Vajon milyen lesz a tél?
Szakértőként csak egy dolgot me-
rek biztosan kijelenteni: sokkal
alacsonyabb hőfokok várhatóak,
mint a nyáriak, azonban valami-
kor tavasszal ez majd véget ér…

Milyen lesz a tél?
Szöveg: Rázsi András

i
enyhe őszt majd „kemény” tél kö-
veti és gyakori kérdés a légkörrel
foglalkozó szakemberek felé:
„Milyen lesz az idei tél?” Ilyenkor
nem győzzük hangsúlyozni, hogy
a tudomány eszközeivel mifelénk
csupán egy hétre előre lehet vi-

szonylag pontos előrejelzést adni –
minden egyéb csak egy „jópofa”
próbálkozás. És ahogy az eddig
elemzett népi megfigyelésekből is
kiderült, egy egész évszak időjá-
rásának előrejelzésére nincs meg-
bízható népi regula sem. Mégis,
valamiért elterjedt az a nézet, hogy
ha „túlságosan” enyhe az ősz, ak-
kor hideg, havas lesz a tél. 

Az elmúlt évtizedeket alapul
véve ez színtiszta fantáziaszüle-

Elterjedt az a nézet, hogy ha 
„túlságosan” enyhe az ősz, 

akkor hideg, havas lesz a tél. 

rázsi andrás
Meteorológus, 
az Eszterházy Károly
Egyetem Fizika 
és Élelmiszer-fizika 
Tanszékének oktatója
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OKTÓBER–NOVEMBER HŐMÉRSÉKLETÉNEK ÁTLAGA
téli hónapok hőmérsékletének átlaga
átlagos hóvastagság


