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TERMES 

A Balaton-felvidék időjárási viszonyai 
(1829-1855) 

Igen ritkák a múl t századból az olyan feljegyzések, melyek évszakról évszakra vagy akár 
évről évre rögzítet ték az időjárás változásait. Ezek közé tar tozik a paloznaki római 
katolikus plébánia História Domusa , melynek 1823-1841 közti feljegyzéseiben az akkor i 
plébános - Vaszary István (1791-1851) - értékes időjárási adatokat rögzített . Első 
feljegyzése 1829. évből való: 

1829: . .A vetés alkalmatosságával igen száraz volt a föld, a hideg is nagyon korán jelengeti magát, 
úgy hogy a késői szüretelőknél a tőkén derekassan megfagyott a szőlő. Veteseink igen hiányosan keltek 
ki, sőtt, a késeiek nem is keltek ki. A hideg igen korán, és pedig nagy mértékben jelent meg. Már 
Erzsébet napra a Balaton tellyesen be állott. Karácsony napjaiban a folyvást tartó hideg annyira 
növekedett, hogy majd mindennap a kehelyben a bor megfagyott, és folyvást naponként temérdek hó 
esik. 

1830: A tél folyvást nagyon erősen tarty a magát, és az élő emberek nem emlékeznek illy nagy hidegre 
- ami még eddig Paloznakon nem történt, most is a kehely (ti. a misénél használt kehelyben lévő bor-
Sz.) naponként befagy. Hó olyan tömérdek esik, hogy az emberek alig győzik az utakbul kibánni, hogy 
aki akar-mehessen. A hideg és a hó mind untalan növekedik, és igen bajos valahová szánon is elmenni. 
Sok megfagyottakrul jön még az újságban is a tudósétás. A nagy temérdek hó Februárius 14-dikén 
kezdett olvadni. Ez csak 3 napig tartott, és ismég kemény hidegek, és nagy hó esések következtek. Az 
olvadás Jósef napján kezdődött. Féltünk, hogy a nagy hó majd nagy áradást okoz, de nálunk minden 
kártétel nélkül ment el. Tulajdonétani lehet annak, hogy ősszel nagyon száraz lévén a föld, 
lassan-lassan mind magához vette ahá levét. Jósef napkor még be volt állva a Balaton ...A Tavasz igen 
szépen kezdi magát. A szőlővesszőkben azonban, és a fákban, különösen a Dió, Cseresznye, s Meggy 
fákban a fagy miatt nagy károkat sajdéttunk. Egész fákat is el vitt a hideg. A föld azonban reménység 
fölött előbb lett alkalmatos az el vetésre... Az egész Májusi holnap igen kellemetes, annak idején jó 
tenyésző essők járnak. A szőlő - amit nem reménylettünk - szépen kifakadott, ki vévén a Lugasokat, 
mellyek átoljában el fagytak. A gabona is nálunk szépen mutattya magát... A Plébánia Háznál levő, 
nagy fekete, jó ízű szedres termő szederfa is majd egészen elfagyott, nem igen akar hajtani. Májusban, 
kivált vége felé nagyon rekkenő melegek járnak, ügy hogy a Balatonyban untig lehet förödni. Félő, 
hogy ezen meleg, a szénának, és a tavasziaknak, mellyek különösen szépek - ne árcson!... Május vége 
fete kezdődött nagy szárazság és kánikula, mellyhez hasonló hévség most is (Június 9-dikén) nagy 
mértékben tart - mellytül a tavasziak nagyon el tikkadtak már, és az ősziek is nagyon sárgulnak, pedig 
még nem tellett meg a szemek. Félő, hogy ha ezen hévség sokáig tart, hogy se őszink, sem tavaszink nem 
lészen; ekkor pedig az éhség a nyakunkon lesz... A nagy hévségre Június 9-dikén Űrnap előtt való estve 
igen kevés essővel szörnyű égi háború jött Tihany felül. Mint egy 11 óra tájban éjjel a Meny kő Csopaki 
Templomunk Tornyába bé ütött, és azt fel gyújtotta. (Az 1882-ven lebontott katolikus templomról van 
szó, melynek ma már csak a tornya áll Csopakon - Szerző). Két benne lévő harangok - minekutánna 
tengeleik elégtek - le estek, és mind a kettő el repedett. A Templom teteje azonban a helybéli oltók 
munkássága által a meg gyulladásiul meg tartatott, és a tűz tovább nem terjedett... Június 28-dikán 
ismég le ütött a villám Csopakban, éspedig mindgyárt a Templom mellett lévő Hajdú Házba, de nem 
gyújtotta meg, hanem csak tűzfalát rongálta meg. 

Valamint a múlt Tél rendkívül való hideggel kegyetlenkedett, úgy a nyár is rendkívül való hévséggel 
égett. Június, Július, Augusztus Holnapokban ember emlékezetet feliül haladó meleg uralkodik... A 
kukoricza, melly az idén igen szépen mutatta magát, többnyire már el fonnyadt... A nagy meleg a 
szőlőt korán meg érlelte, úgy hogy Sz. Mihály napon derék szüret lett... A nagy hévségnek meg mi lett 
a következése? (legalább ennek tulajdonétyák az Orvosok is). Ezen az őszön tömérdek a hideglelős -
úgy hogy egész Haz lakosi sínlődnek ezen nyavalában. 



1831: Be köszöntésétül fogva átaljában az egész Tél gyenge volt, keveses Hóval. A Tavasz korán 
vidám üdővel kedveskedik. Jósef napkor már untig lehetett vetni... Olly rendkívül való jó, és meleg idők 
jártak, Szép tenyésztő essőkkel, hogy Szent György napra (ápr. 24.) már a Rozs derekassan ki hányta a 
fejét s Május 6-dikán virágos Rozsot láttam. A Szőlő is korán és igen szépen fakadt. A szép meleg 
napokra azonban Május 10-aike óta igen hüves napok következtek, úgy hogy a Bundát is el lehetne 
szenvedni. Egész Június szomorú és híves... Az aratás Szalmára igen bő, de mivel sok a dűlt és gazos 
gabona, fizető nem jó leszen... Mivel korán bé takarodtam, és el nyomtattattam, nagy on jól jártam, mert 
a rettenetes sok essőzés meg jővén, temérdek kárt tett kint a kepékben, sok a csírás gabona. 

1832: A Tél lágy volt inkább mint kemény, majd minden hó nélkül. 

1833: A Tél száraz, a hideg nem igen nagy... A Tavasz későn ereszt ki, a szőlő fakadása igen elkésett. 
Aratásunk felette rossz... Borunk igen kevés, ami lett is rossz, mert éretlenül el rohadt a szőlő. Szörnyű 
száraz a tavasz, alig tudunk vetni. 

1834: Az egész Tél lágy és száraz. Vízkereszttül (jan. 6.) fogva Gyertyaszentelőig (február 2.) a leg 
szebb tavaszi napok. Fak is virágoznak sok felé. Gyertyaszentelő után kevés esső, alkalmatlan hideg 
üdők. A szőlő későtskén, de igen szépen fakad. Tele minden bimbó szőlővel. Senki sem emlékezik, hogy 
illy buján látta volna hozni a szőlőt... Ember nem emlékezik olly melegre, és nagy szárazságra, melly az 
idén májustul fogva uralkodik. Nincs sem áztató esső, se harmat - a tavasziak mind el hervadtak, az 
ősziek még is tartyák magukat. Csakugyan aratásig nem volt úgy szólván semmi esső, amiért aratásunk 
igen szomorú lett... A szárazság folyvást tart, sarjuhoz, kukoriczához, kolompérhoz semmi reménység -
minden aszik, minden ég - soha illy melegség! A melegség büdös füsttel van vegyülve, mintha tűzokádó 
hegyektül származnék ide. Csak ugyan minden felé ismég sok gyújtogatások hallatnak, mellyek miatt is 
sok a koldus, de sok a szükség miatt is! Sok felé a bozótok meggyújtván, el olthatatlanok, és iszonyú 
füstölgéssel égnek. A szőlő nagyon kezd sülni, és korán is kezd érni. Július 26-án a magam szőlejében 
ettem jó bajort... A szüretkor is olly rettenetes a hévség, hogy a szőlő fejét melegsége miatt alig lehet 
kézben tartam... A szárazság folyvást tart, a már korán vetettek el hervadtak, úgy hogy sok helyeken fel 
kellett szántani. Vetéseink a szárazság miatt éppen nem kelnek... Egész új esztendeig a leg szebb ü dők 
járnak. A marhák mindenfelé ki hajtatnak, és kinn legelnek, ami nagy Isten áldás a szűk takarmányra. 

1835: Semmi Tél, alig fagy egy-két nap, már felenged, sem hó, sem esső. Februárius: egész hónap 
gyenge, a Marhák folyvást kinn vágynák... A vége felé van egy kis esső... Március: néha csepereg-ami a 
vetéseknek jó - különben igen gyenge az üdő. Amire ismég ember nem emlékezik, a Birkák és Marhák 
egész télen által ki járhattak, és jártak is sok helyen. Április: száraz, hideg szelekkel... A Diófák majd 
minden felé oda vágynák, ágaik szárazak, következése kétségkívül a tavalyi példa nélkül való 
szárazságnak, amelly esztendőben csak egyetlen egy áztató esső nem volt. Isten csudája, hogy termett, 
ami termett! Május: szép áztató meleg essőt hozott, mellyre minden elevenedik és virul. Szépek minden 
felé az ősziek, szebbek a tavasziak. Június: ámbár másfelé dicsekszenek az essővel, vidékünkben azonban 
a nagy szárazság ismég mindent kezd elfonnyasztani. Sok felül jön a szomorú hír, hogy a köd egészen el 
ütötte a gabonát. Julius: a szárazság nálunk folyvást tart... Augusztus: a bor eránt lévő nagy 
reménységünkben aligha meg nem csalatkozunk... Szeptember: híves és száraz, a szőlő nehezen érik... 
October: semmi... November: a kemény fagy korán bé köszöntött, már 6-dikán. És folyvást tart -igen 
kevés hóval. így ment ki December is. A Balatonon untig lehet is halászni. De közbe-közbe nagyon 
változó meleg napok lévén, a rianások nagyon elszélledtek és veszedelmesek. 

1836: Januárius: a Tél száraz, és igen változó, a leg keményebb hidegrül tavaszi langyos üdőre, majd 
csak nem minden héten meg történik a változás... A Balatonon sok szerencsétlenségek történnek, és még 
sem tanulnak az emberek! Most különösen Január 23-dikán Csetneki Prédikátor Latzai Szabó János 
kocsisával együtt éjjel Somogyba akarván haza menni: a rianásokban elmerült. Másnapra csak a rúd vége 
látszott ki, s arruí vették észre a halászok a szerencsétlenséget. Lovakkal eggyűtt magok is áldozatijai 
lettek a jég erősségében bizakodásoknak. Februárius: semmi. Március: az üdő korán kezd kedvező lenni. 
Már 1-aik Mártiusban láttam a Méheket hordani. A jó kellemes és meleg tavaszi napok egész Húsvétig 
tartottak, amidőn azokat majd két hétig hűves napok és éjszakák váltottak fel. Április: semmi. Május: 
8-dikán igen csípős északi széllel hideg napok köszöntöttek be; 10-dikén fagyott, 17-dikén hó esett és 
keményen meg fagyott, úgy hogy egy ujjnyi vastagságú jeget is lehetett látni a tócsákban. 

1838: Igen erős tél, nagy dög Hó. 

1841: Az itteni földeket is nagy csapás érte csak hamarjában. Az őszi már mind vetve lévén, egy olly 
zápor, sőt felhő szakadáshoz hasonló esés jött rá, millyenre az emberek még nem emlékeznek. Ez mind a 
felszántott jó földet, mind a benne lévő magot el sodorta a telekrül, s csak kevés helyen maradt meg a víz 
árja elől. S így szomorú lett a kilátás a jövő aratásra. Ekkor árkoltattam fel a földek éjszaki részét, de már 
késő volt az eső után a köpönyeg. Az egész év folyama felette meleg és száraz volt. A szüret már 
Kisasszony nap után való héten meg lett. Bor középszerűen termett, de jóságára majdnem az 
1834-dikihez hasonlít! 



Veress D. Csaba 

Balatoncsicsó, 1862. 

62 

Vaszary István plébános 1841-1850 közöt t nem vezette feljegyzéseit. U tóda - Köteles 
János plébános - folytatta az időjárási adatok feljegyzését a História Domusban : 

1851: Junius hónak 23-dik napja fölöttébb gyászos volt, különösen Paloznakra nézve. Ugyanis délután 
5 óra felé a láthatár éjszak nyugoti szélén felhők kezdtek tornyosodni, s csak hamar mindég fenyegetőbb 
alakot öltenek magokra, mig végre mintegy esti 7 óra tájon hozzánk elérkezvén szörnyű szélvész és 
mennydörgés közt önték ki határunk fölött aió nagyságnyi jegöket olly sűrűen, hogy néhány percnyi esés 
után némelly helyeken két lábnyira is összetódult a jég, smég harmad nap múlva sem olvadott el. Az egész 
Paloznaki határt ugy elverte, hogy az igen szépen mutatkozó, s bő szüretet igérő 1 6/8 holdnyi plébánia 
szőlő csak fél akó mustot adott. 

1853: Junius hónak 15-dik napján délután 5 órakor olly szörnyű zápor esett, borzasztó mennydörgés 
kíséretében, hogy a sebesen rohanó árvíz az utszák és ország utak szélességét majd másfél lábnyi 
magasságra egészen elfoglalta, a szőlő gyepüket áttörte, s kövekkel, szeprentével, iszappal még a réteket 
is elöntötte. A plébánia földekre is négy helyen csapott be, különösen egy helyen három öl szélességben 
elnyomta a szép tavaszi rozsot, holott már előbb is temérdek károkat okozott a vetésekben a fakadék, 
mellyekhez hasonlósra ide való ember egy sem emlékezett, ugy annyira, hogy a fakadékok miatt még a 
hegyek tetején lévőpinczék is be omlottak, ott is fakadékok támadtak, hol illyeneket még a leg éltessebbek 
sem láttak soha; a szántó földeimből közel 5 holdat tettek haszonvehetetlenné, az ezekről lefolyó viz 
pedig szinte bokáig is ellepte a rétet, azt a füvet pedig, amelly mégis meglehetős mennyiségben termett 
volna, a reá rohanó árviz iszapolta be. A csordát is csak akkor lehetett haza ereszteni, midőn már a zápor 
megszűntével a vizek sebesebb folyása szűnni kezdett. Nálunk csak valami három darab malaczot sodort 
el az árviz, de Csopakon csaknem egyharmadát elvitte a sertéseknek, a templom fenekét pedig fél 
lábnyira töltötte meg iszappal. Általában a tél derekától kezdve tavasz elejéig mintegy három holnapig 
majd minden nap folytonos essőzések voltak, ugy hogy a sok esőzések miatt igen sok bolt pinczék 
beszakadtak, a tavaszi vetéssel pedig egészen elkéstünk... Julius 24-én - a Junius 15-diki záporhoz 
csaknem hasonló esett, ismét mintegy délután 5 óra tájon jéggel, de igen csekély kárt tett a jég, melly csak 
utoljára mutatkozott, s a zápor által, noha mogyoró nagyságú is volt közte, kártékony erejétől 
megfosztatott, a viz pedig noha az előbbi zápor által csinált utakon bőven folyt, de annak csak mintegy 
harmada lehetett, s uj helyeken nem tört nyílást magának. 

Itt befejeződik Köteles János plébános (1819-1890) feljegyzése, miután 1854-ben távozott 
Paloznakról. Utódai is számos Különleges időjárási eseményt örökítettek meg. Elsősorban 
H o r n y i k József plébános (1802-1873), aki - számos eset mellett - drámai hangon írta le az 
1855. augusztus 9-i szörnyű szerencsétlenséget: 

... 1855-dik Év Augusztus Hó 9-dike a legrettenetesebb nap a plébános vagyonára, ugy a Paloznaki 
Plébánia Lakra nézve. Ugyan is Augusztus 9-dikén délután 4 órakor a villám le csapott a Plébánia Lak 
hátulsó részébe, és egy pillanat alatt az egész ház lángokba borult. Fél óra alatt már tető nélkül volt a ház. 
Mindenem semmivé lett, semmi menthető nem volt. Egy szobán kívül minden szoba be égett, a folyosó 
végig égett, a konyha, két kamra, cseléd szoba, a gazdaasszony szobája és az én egyik lakószobám. Egy 
falat kenyerünk sem maradt. Három Paloznaki Katolikus lakos u. m. Guáth Pál 35 éves, Németh József 
36 éves és Aigner János vincellér estek áldozatul a tűznek, benn égtek. Engemet és gazdaasszonyomat az 
udvar felőli ablakon, a vas rostélyok fáradtságos ki feszítése után, nagysokára menthettek meg a 
jóemberek a tűzből; ez a szoba is a folyosóról az ajtón át már lángba borult, és így a tüz veszélyből csak a 
rajtunk való maradt meg. Én éppen a folyosón lévén - hol a villám be ütött - engem a lábamról el ejtett, 
de életemnek még is kegyelmezett... 

Érdekfeszítő még Czigány (Zágor) Pál plébános (1875-1949) leírása az 1909. szeptember 
15-én lezajlott esti zivatarról, amikor is a paloznaki r. katolikus templomba csapott egy -
rendkívül érdekes és rejtélyes - villám. 

Sajnos, az ezt követő - és egyre gyérebbé váló, majd 1926-tól megszűnő - feljegyzések nem 
őriztek meg több, a korábbiakhoz hasonló időjárási-meteorológiai adatot." 


