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KÁROLY TIVADAR pfalzi és bajor választófejedelem,
a Societas Meteorologica Palatina alapítója.
Az első egységesített eszközökkel 1781-1792 között működtetett európai
(benne Buda mérőhellyel) meteorológiai megfigyelő hálózat kezdeményezője és támogatója.
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ELŐSZÓ

Előszó
A meteorológia története Európában Arisztotelésszel kezdődött. Reánk maradt műveit négy csoportba szokták osztani, fizikai, természettudományi, metafizikai és etikai tartalmú könyvekre. A
bennünket érint természettudományi könyvek megoszlása a következő: a fizika 8 könyve, az észről
értekező 4 könyve, a keletkezésről és az elenyészésről szóló 2 könyve, a meteorológia 4 könyve
(amelyek közé be szokták sorolni a világról értekező apokrif műveket is).
A meteorológia négy könyve mai értelemben nem teljesen felel meg elnevezésének, amennyiben
csak kisebb részük tartalmazza a meteorológiai jelenségek tárgyalását és főleg csillagászati, geológiai
és kémiai kérdésekkel foglalkozik. A meteorológia feladatául az égi testekkel határos tünemények
fejtegetéseit jelöli ki, ezek pedig a következek: a tejút, az üstökösök, a tüzes meteorok és a hulló
csillagok, továbbá ide tartoznak a szelek, a földrengés, villámcsapások, zivatarok stb. okainak kutatása. A tengerről és sótartalmáról van szó azután, továbbá a szelekről és besorolásukról, az égi háborúról, a forgó szelekről és a légköri fénytüneményekről. Az értekezés utolsó részét az elemek tana tölti
ki, amely ezúttal molekuláris fizikai és kémiai megjegyzésekre utal.
A reneszánsz kezdetéig Arisztotelész tanait nem vonták kétségbe, hiszen nem volt külső kényszerít
erű, amely megkívánta volna a revíziót. A meteorológia fejlődése a nagy földrajzi felfedezésekkel
indult meg és tart mind a mai napig, sót a tudomány és a technika fejlődésével fog együtt haladni a
jövőben is.
Ahogyan a meteorológia általános kezdetét egy kiemelkedő képességű személyhez ‒ Arisztotelészhez ‒ köthetjük, ugyanúgy e tudomány magyarországi kezdetei is jelentós személyiségekhez,
tudósokhoz, orvosokhoz, gyógyszerészekhez, tanárokhoz kötődnek. Magyarország nagy része még
jócskán a Török Birodalom által megszállt terület volt a XVII. században, amikor már jelentós menynyiségben találhatók kiemelkedő tehetségű és vállalkozó szellemű tudós férfiak, akik más hivatásuk
mellett, meteorológiai kérdésekkel kényszerülnek foglalkozni, koruk kihívásainak megfeleljen. Hazai
könyvtáraink szép számmal tartalmaznak a XVII. századtól értékes ‒ elsősorban latin nyelvű ‒ meteorológiai tartalmú műveket, amelyek őrzik szerzőjük gondolatait, tudását, világnézetét. A jelen életrajzi lexikon arra törekszik, hogy egybegyűjtse a szórványos hazai kezdeményezésektől napjainkig
mindezen személyek eddig fellelt adatait, rövid tudományos életrajzát, műveik felsorolását a tudománytörténet iránt érdeklődők számára.
A legújabb időkre már rendelkezésre állnak elektronikus adatkezelő és rögzítő rendszerek, ezek
azonban a távoli múltra vonatkozó információkkal általában nincsenek feltöltve, mivel elsődleges
céljuk az újabb eredmények rögzítése és közzététele a jelen kutatás támogatására. Mindazok a régi
eredmények, amelyek már nem jelenthetnek közvetlenül profitot a kutatók számára, kiesnek az érdeklődés fősodrából. Ez a lexikon ezt a hiányt is pótolni próbálja, a több mint 500 személyre vonatkozó adatok közreadásával. A kötet végén felsorolásra kerülnek ‒ nagyjából az elmúlt 100 évből ‒
azok a kiemelkedő személyek, akadémikusok, egyetemi tanárok, intézet vezetők, jelentősebb utazók,
akikre vonatkozó részletes információk az ABC rendbe szedett részben szerepelnek. Ugyancsak
megtalálható minden Magyarországon meteorológus diplomát szerzettek névsora a szervezett állami
oktatás kezdetétől, 1950-tól, illetve az első évfolyam államvizsgájától, 1954-tól napjainkig.
Reméljük, hathatós segítséget nyújt e kötet minden meteorológus személye és a meteorológia története iránt érdeklődő számára.
Budapest, 2004. április 1.

Dr. Merisch Iván
az OMSZ elnöke
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Bevezetés
A lexikon szó eredeti jelentése szótár volt, azonban a magyar gyakorlatban kialakult, hogy az
enciklopédia jellegű műveket nevezik lexikonnak. Az enciklopédia görög szó, jelentése „kerek
(teljes) nevelés”, mely eredetileg az ismeretek, művészetek és tudományok azon körét, összességét jelentette az ókoriaknak, amelyeket minden szabad görög és római ifjúnak el kellett sajátítania. Az enciklopédia tehát a hét szabad művészet: a grammatika, az aritmetika, a geometria, az
asztronómia, a muzsika, a retorika és a dialektika összességét foglalta magában. Ma enciklopédia
alatt általában olyan művet értenek, mely az emberi tudományok, művészetek és általában a fontos ismeretek összességéről, vagy pedig ezeknek bizonyos meghatározott szűkebb köréről adnak
sűrített áttekintést és a kultúrembernek illik azokat ismerni.
Arisztotelész iratai (könyvei) lényegében enciklopédia jellegűek, hiszen felölelik mindazon ismereteket, amelyeket a művelt görög ifjak oktatására szánt. Minden legújabb kori enciklopédia
példaképe a francia enciklopédisták (Diderot, D'Alambert) által szerkesztett hatalmas mű (28
kötet, 2 kötet rézmetszet, majd 5 pótkötet, 1 kötet rézmetszet, Párizs 1751-1772). A Párizsban
kiadott enciklopédiával szinte párhuzamosan készült az Encyclopaedia Britanniai, amelyet
Edinburgban adtak ki 1773-ban eredetileg 3 kötetben, ezt némileg kis különbséggel követte a
Klöster és Roos által szerkesztett Deutsche Encyclpädie (Frankfurt 1778-1804, 23 kötetben).
Magyarországon Apácai Cseri János írta és Utrechtben adta ki 1653-ban Magyar Encyclopaedia
című művét.
A legújabb időkre a tudományok, művészetek olyan hatalmas ismeretanyagot halmoztak fel,
amelyek már nehezen foglalhatók össze egységesen és kezelhetően egyetlen lexikon sorozatban.
Ezért születnek rendre a sok kötetes összefoglaló lexikonok mellett, nagy számban, egy-egy szűkebb területet részletez speciális lexikonok, vagy kislexikonok is, segítve a gyorsabb tájékozódást
és megkímélve a szakembereket a számukra felesleges információk tárolásától. Az Akadémiai
Kiadó gondozásában 1986-ban megjelent egy Meteorológia című kötet a Műszaki Értelmez Szótár sorozatban, vagyis a lexikon elnevezés eredeti szótár jelentésével. E kötet a szakmai fogalmak
definícióit foglalja össze, öt nyelven közölve a szócikkek címét. A jelen kötet címének megfeleljen, a kiemelkedő szakmai személyiségek szakmai, biográfiai adatait adja közre, elsősorban a
tudománytörténettel foglalkozók, vagy az, az iránt érdeklődők számára.
Az internet és az elektronikus könyvtári katalógusok elterjedésével a kutatók adatgyújtó munkája jelentősen felgyorsult, a szakkönyvekben tárolt információk igen nagy része vált minden
érdeklótó számára közvetlenül hozzáférhetővé. Azonban az elektronikus forrásokat is fel kell
egyszer tölteni és pontosan azoknak, akik egy-egy témával kimerítően foglalkoztak. Úgy gondoljuk, a jelen kötet is forrásul szolgálhat a jövőben ilyen felhasználásra is.
Magyarországon a XVII. századtól foglalkoznak szakemberek ‒ általában tanárok, orvosok,
gyógyszerészek, szerzetesek, földbirtokosok ‒ meteorológiai megfigyelésekkel, mérésekkel, akiket természetesen idézünk. Számosan rendszerezve feljegyezték időjárási megfigyeléseiket német,
vagy latin nyelven, kés óbb már magyarul is. E művekből sok értékes, fontos, ma is használható
adat nyerhető, tanulság vonható le. Ezért is gondoltuk, hogy az újkori meteorológia úttörő kutatóinak és az őket követők és óbbi, valamint a jelenleg aktív szakemberek biográfiai adatait egy
kötetben meg kell órázni a tudománytörténet számára. E feladatot legegyszerűbb lexikon formájában elkészíteni. Kötetükben szintén külön szócikket kaptak ‒ már a XX. században született ‒
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valamilyen szintű tudományos minősítéssel rendelkező, vagy intézmény vezetői beosztású, meteorológus végzettségű szakemberek, illetve azon nem meteorológus, felsőfokú végzettségűek, akik
a három nagy meteorológiai alaprendszer valamelyikének (GOS, GTS, GDPS) hazai fejlesztésében jelentós mértékű munkát végeztek. A szójegyzeteknél nem törekedtünk arányosságra az idézett személyek szakmai értékelésében. A régebben élt tudósoknál minden elérhető jelentősebb
személyes adatot, információt felsoroltunk, tekintve, hogy az idő haladtával csökken az emberi
emlékezet mélysége és időintervalluma, elődeinkről az egyéniségükre utaló egy-egy apróbb személyes megjegyzés is iránymutató lehet tetteik megértésében. Tekintettel a meteorológia, nyilvánosság által nem teljesen ismert tudományos tényeire, úgy gondoltuk indokolt ez az eljárás. A
XX. században született tudósokról már részletes életrajzi lexikonok és egyéb ismertetések is
készültek (Ki-kicsoda), amelyekben a szerzők maguk határozhatták meg a róluk megjelenő információ mennyiségét és mélységét. A szójegyzetek után táblázatokban, hierarchikus névsorokat
állítottunk össze alfabetikus és születési rendben, valamint a tudományterület akadémikus tagjairól, intézmény vezetőiről és végül a önkéntes elhatározással, kevéssé ismert helyek, vagy jelenségek után kutakodva vállalkozó utazókról, akik általában valamilyen jelentós nemzetközi programhoz kapcsolódva végezték felderítő munkájukat. E névsorokban szereplő szakemberek tevékenységükkel korukban minden képen meghatározó szerepet játszottak az általuk képviselt szakterületen, új ismeretek szerzésében.

Budapest, 2004. március

Dr. Simon Antal
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Rövidítések jegyzéke
ÁDOB
ÁVH
BMG
BSZKRT
BVSC
CAeM
CBS
COSPAR
COST
DATE
EDVAC
EGB
ELTE
EMS
ENIAC
ENSZ
ESSA
EOF
FM
GARP
GDPS
GGO
GOS
GTS
HM
IAMAS
IBM
ICAO
IDŐJÁRÁS
IMO
ISO
JATE
KAPG
KEI
KI.FI
KLTE
KMI
KTM
LÉGKÖR
LRI
MAC
MÁV
MH
MMT
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Állástalan Diplomások Országos Bizottsága
ÁllamvédelmiHatóság (1945–1956 között működött pártkatonaság)
Budapesti Műszaki Egyetem
Budapesti Székesfővárosi Közlekedési Rt.
Budapesti Vasutas SportClub
Commission for Aeronautical Meteorology (WMO)
Commission for Basic System (WMO)
Űrkutatási koordinációs szervezet
Cooperation of Science and Technology
Debreceni Agrártudományi Egyetem
Electronic Discrete Varialile Automatic Computer
Európai Gazdasági Bizottság
Eötvös Loránd Tudomány Egyetem
Európai Meteorológiai Társaság
Electronic Nurnerical lntegrator and Computer
Egyesült Nemzetek Szervezete (UNO)
Environmental Services Adminisiration
empirikus ortogonális függvényanalízis
Földművelésügyi Minisztérium
Global Atmospheric Research Program
Global Data Processing System (WWW)
Geofizikai Főobszervatórium, Leningrád
Global Observing System (WWW)
Global Telecomrmunication System (WWW)
Honvédelmi Minisztérium
International Association of Meteorology and Atmospheric Science
International Bussiness Machine (USA)
Nemzetközi Polgári Légiforgalmi Szervezet
Az1897-ben alapított AZ IDŐJÁRÁS c. periodika jogutódja
Nemzetközi Meteorológiai Szervezet (1873 ‒ 1950)
International Standard Organisation
József Attila Tudomány Egyetem, Szeged
Szocialista Országok Akadémiáinak Geofizikai Együttműködése
Központi Előrejelző Intézet, az OMSZ intézménye 1970–90között
Központi Légkörfizikai Intézet, az OMSZ intézménye1970‒90között
Kossuth Lajos Tudomány Egyetem, Debrecen
Központi Meteorológiai Intézet, az OMSZ intézménye1970–90között
Környezetvédelmi és Természetvédelmi Minisztérium
Az OMSZ információs periodikája 1956-tól
Légiforgalmi és Repülőtéri Igazgatóság
Magyar Atletika iClub
Magyar Államvasutak
Magyar Honvédség
Magyar Meteorológiai Társaság

RÖVIDÍTÉSEK JEGYZÉKE

MTA
MOTNE
MSZMP
MTESZ
NATO
NCAR
NOS
NSZK
OMFB
OMI
OMSZ
OMFI
ORFI
OTTKT
OVH
ÖLTP
PhD
RIK
RGKNIR
TÁKI
TESCO
TMB
TTK
TTT
UGGI
UNEP
UNESCO
URSI
USA
VITUKI
WHO
WMO
WWW
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Magyar Tudományos Akadémia
Európai Meteorológiai Operatív Távközlési Szervezet (1990-ig)
Magyar Szocialista Munkás Párt (1956‒1989 között)
Műszaki és Természettudományi Egyesületek Szövetsége
Észak-AtlantiSzövetség (North Atlantic Treaty Organisation)
Nemzeti Légkörkutatási Szervezet (Boulder, Colorado, USA)
Nemzeti Megfigyelő Rendszer
Német Szövetségi Köztársaság
Országos Műszaki Fejlesztési Bizottság
Országos Meteorológiai Intézet (1950‒70 közötti elnevezés)
Országos Meteorológiai Szolgálat (1970-től érvényes elnevezés)
Országos Meteorológiai és Földmágnességi Intézet (1870‒1950 között)
Országos Rheumatológiai és Fizikoterápiás Intézet
Országos Távlati Tudományo Kutatási Terv
Országos Vízügyi Hivatal
Összhaderőnemi Logisztikai Támogató Parancsnokság
Egyetemi doktori minősítés (1993-tól), Phil.Doctor
Repülő Időjárási Központ (katonai szervezet)
Munkacsoport a Szocialista Országok hidrometeorológiai tudományos tevékenységének koordinálására
Távközlési Kutató Intézet
Tudományos Technikai Külkereskedelmi Szervezet (magyar)
Tudományos Minősítő Bizottság
Természet Tudományi Kar (egyetemeken)
Természettudományi Társulat (1841), majd TIT (1953-tól)
Nemzetközi Geodéziai Unio
United Nations Environmental Programme
United Nations Educational, Scientific and Cultural Organisation
Rádió-tudományok Nemzetközi Uniója (Magyarországon az MTA patronálja)
Amerikai Egyesült Államok
Vízgazdálkodási Tudományos KutatóIntézet
Egészségügyi Világszervezet
Meteorológiai Világszervezet, Genf
Meteorológiai Világszolgálat (WMOmegfigyelésivilágprogramja)

11

A

A

MAGYARORSZÁGI METEOROLÓGUSOK ÉLETRAJZI LEXIKONJA

ABONYI JÓZSEF

(Szeged, 1916. június 17. ‒ Szeged, 1975. szeptember 28.)

Anyja neve Szabó Erzsébet. 1946-ban az
OMFI szinoptikus észlelőhálózat létrehozásának kezdetén lett hivatásos észlelő. 1962-ben, a
szegedi aerológiai mérések megindítása után
rövidesen őt nevezték ki az obszervatórium és a
szinoptikus állomás vezetőjévé. Néhány hónappal megérdemelt nyugdíja elérése előtt hirtelen,
váratlanul távozott munkatársai köréből.

ÁCS FERENC

(Újvidék, 1955. december 28.)

A Belgrádi Egyetemen 1979-ben végzett fizikatanár. Ugyancsak a Belgrádi Egyetemen szerzett 1989-ben meteorológus diplomát is, kandidátus. 1980. január 1-tól 1992. augusztus 31-ig
az Újvidéki Agrártudományi Egyetemen, majd
992. szeptember 1-tól 1994. szeptember 30-ig a
Deutscher Wetterdienst-nél volt alkalmazásban.
1994. október 1-tól az ELTE Meteorológiai
Tanszék tagja, előadója. Kutatási szakterülete
az agrometeorológia.

előrejelző osztályon dolgozott, amelynek 1984 és
1986 között a vezetője volt. 1989-ben kilépett az
OMSZ kötelékéből és magán meteorológusként
tevékenykedett tovább. Közismert és népszerű
média meteorológus lett.

AJTAY ÁGNES

(Kaposvár, 1934. február 20.‒ Budapest, 1997. február 17.)

Anyja neve Ruthényi Gizella. Az ELTE
TTK. meteorológia szakon 1956-ban szerzett
diplomát. Az OMI-ban helyezkedett el, első
munkahelye Martonvásáron volt. 1958-ban
Ferihegyen az OMI Hírközpontban kapott
feladatot, majd a Tájékoztató Osztályra osztották be. A 70-es évek közepén került a nem
régen felavatott KEI-be az Agrometeorológiai
Előrejelző osztályba. Egyetemi doktori dolgozatát is agró témából írta A burgonya
agroklimatológiai viszonyai Magyarországon
(1975) címmel. 1989-ig, nyugállományba vonulásáig folytatta e fontos témát, számos jelentós, alapvető megállapítást tett a burgonyatermesztés hazai lehetőségeiről.

ALBERT FERENC (montedegoi)

(Klagenfurt, 1811. január 1. ‒ Eger, 1883. augusztus 9.)

ADÁMI LÁSZLÓ
(1933)

Az ELTE TTK meteorológus szakot 1956-ban
végezte el. Az OMI-ban, mint szinoptikus
helyezkedett cl, a Ferihegyi repülőtéren dolgozott. 1969-ben tett az ELTE TTK-n doktori
vizsgát, A Budapest-Ferihegy repülőtér ködviszonyainak szinoptikus vizsgálata című dolgozata megvédésével. Az OMSZ 1970-ben létesített Számítóköz pontjában a gépi adatfeldolgozás megindítója, a számítástechnika műszaki
hátterének kialakítója, az első számítógép installálásában végzett alapvető munkát. Kés óbb
külföldön vállalt számítástechnikai munkakört.

ADÁMI LÁSZLÓNÉ

lásd: KOFLANOVITS ERIKA

AIGNER SZILÁRD

(Budapest, 1946. június 5. )

Édesanyja Nagy Márta. Az ELTE TTK-n
1973-ban szerzett matematika-fizika tanári és
meteorológus oklevelet. Az OMSZ KEI-ben az
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Csillagász, bölcsészdoktor. Apja katonatiszt
Csillagász, bölcsészdoktor. Apja katonatiszt
volt, midőn mint toborzóparancsnok Egerbe
ment, fiát is magával vitte. Tittel Pál, az egri
csillagtorony igazgatója tanította a fiút. Tittel
1825-tól a budai gellérthegyi obszervatórium
igazgatója lett, Albert mellette díjas gyakornokként szolgált. Tittel 1831-ben bekövetkezett
halála után az obszervatóriumot, mint helyettes,
majd, mint segédcsillagász gondozta, a meteorológiai
megfigyelések
gazdája
volt,
1825‒1848 közötti megfigyeléseit publikálta is.
1841-ben az egyetemen a csillagászat és geodézia rendkívüli tanára lett. Budavár ostroma
alatt, 1849-ben az obszervatóriumot szétlőtték,
Albert a műszereket kimentette. 1851-ben az
egri érsek a csillagásztorony igazgatójává tette
és egyúttal líceumi tanárrá nevezte ki. Később
Heves-megye tanfelügyelője lett. Számos kisebb értekezésen kívül önálló műveket is írt. Fő
kutatási területe a meteorok megfigyelése volt.

ALFÖLDY DÉNES
(Baja, 1844 ‒ 1917)

Gyógyszerész, A meteorológiai műszerek és
elemek című könyvét (194 old.) a Természettu-
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dományi Társulat adta ki (1899). A szerző a
meteorológia népszerűsítéséhez járult hozzá.

A

Guido Díjat kapott a környezetvédelmi minisztertől.

AMBRÓZY PÁLNÉ

lásd: MOHÁCSI MÁRIA

AMBRÓZY PÁL

(Rimaszombat, 1933. június ]4.)

Édesanyja Matolcsy Klára. Meteorológiával
való kapcsolata már gyermekkorában kezdődött, a nyíregyházi klímaállomáson észlelőként
dolgozott gimnazista korában. Édesapja ekkor
már a MMT tagja volt. Egyetemi tanulmányait
az ELTE meteorológus szakán végezte, ahol
1955-ben szerzett kitüntetéses meteorológus
diplomát. Tanulmányait követően az OMI
dolgozója lett. Pályafutásának első éveiben a
dinamikus meteorológiával foglalkozó kutatócsoportban tevékenykedett. 1963-ban védte
meg egyetemi doktori disszertációját az ELTEn, Vizsgálatok Bulejev barotróp geopotenciál
előrejelzési módszerével kapcsolatban témával.
1968-ban egy éves WMO ösztöndíjjal az USAban és a Szovjetunióban járt elméleti meteorológiai ismereteinek elmélyítése céljából. 1969–
1974 között az OMSZ titkárságának vezetője
volt. 1974-ben nevezték ki igazgatóként a Központi Meteorológiai Intézet élére. Vezeti munkája mellett intenzíven bekapcsolódott az
éghajlati kutatásokba.
AZ IDŐJÁRÁS szerkesztő bizottságának
rövid megszakítással tagja 1964 óta. Az MTA
Meteorológiai Tudományos Bizottságának 26
éven át volt tagja, sót a WMO néhány szakbizottságában is képviselte éveken át az OMSZt. Alkotó részese volt az amerikai-magyar
éghajlat kutatási együttműködésnek, az eredményeket publikáló csoportnak. Jelentós éghajlati irodalmi tevékenységet fejtett ki, aktívan szerkesztette Magyarország Nemzeti
Atlaszát, majd később Magyarország Éghajlati
Atlaszát, majd Magyarország kistáj kataszterét. 1991-ben Akadémiai Díjban, 1999-ben –
MTESZ Díjban részesült. 1979 óta, hosszú
éveken keresztül szerkesztette az OMSZ tájékoztató periodikáját a LÉGKÖR-t, még nyugdíjasként is. 1990-tól a MMT elnöki funkcióját is betöltötte. 1999-ben Norrköpingben
részvett az Európai Meteorológiai Társaság
(EMS) megalakításában, amelynek 2002-tól
vezetőségi tagja lett. A Steiner Lajos emlékérem tulajdonosa 1975-tól, 2000-ben Schenzl

ANDA ANGÉLA

(Keszthely, 1954. november 3.)

A Veszprémi Egyetem, Georgikon, Mezőgazdasági Tudományi Kar, Keszthely munkatársa. A MTA földrajztudományi doktora (2001),
egyetemi tanár. Doktori disszertációjának címe:
Növény vízi Irgalmi vizsgálatok. Kutatási témája: Távérzékeléssel történő öntözési időpont
meghatározások; Mikroklíma elemzések; Növény vízforgalmi vizsgálatok. 2000-ben az MMT
Berényi Dénes Díjjal tüntette ki.

ANDERKÓ (homoródi) AURÉL
(Terep /Szatmár vm./, 1869. október 14.
‒ Vác, 1940. június 2.)

Középiskolai tanulmányait a Szatmári Királyi Katolikus Főgimnáziumban végezte, érettségi vizsgát 1887. június 25-én tett. Ezután a
budapesti Pázmány Péter tudományegyetemen
szerzett matematika-fizika tanári oklevelet.
Tanári szakvizsgáját 1892. december 20-án
tette le. Még egyetemi tanulmányai közben,
1891. május 1-én belépett az OMFI-ba, mint
kalkulátor. Doktori szigorlatot tett 1894. január
12-én, még ebben az évben asszisztensi kinevezést kapott. 1895. február 5-én vette feleségül
Kronich Melaniét, majd ennek halála után Éder
Katalint, mely házasságából egy leánygyermek
(Aurél Gizella, 1896.) származott. 1897-ben
Darányi Ignác németországi tanulmányútra
küldte, ahol főleg a csapadékhálózati ügyeket
tanulmányozta. Bécs, Drezda, Chemnitz, Berlin, Hamburg voltak tanulmányi helyei. 1898ban adjunktussá nevezték ki. Az 1890-ben
megalakult Prognózis Osztálynak 1901‒1918
között a vezetője. Egyetemi magántanári képesítést meteorológiából 1907. július 1-én szerzett.
1909 őszén Anderkó egy évi szabadságot kért és
Párizsba utazott, ahol többek között Poincarét, a
világhírű matematikust is hallgatta az egyetemen. A Bureau Centralban megismerkedett a
francia meteorológusokkal, 1910. szeptember
5-én tért haza. A francia szellem lelkes híve
maradt ezután. Konkoly javaslatára Darányi a
párizsi időszakot fizetéses szabadságra módosította. Az első világháborúban tartalékos főhadnagy, 1917-től a délkeleti front meteorológus
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parancsnokaként szolgált, budapesti (Kitaibel
Pál utcai) állomáshellyel, az alábbi indoklás
szerint: Ő császári és királyi apostoli félsége
1917. április11-én kelt legfelsőbb elhatározással kivételesen és kegyelemből a magyar királyi
honvédséghez szolgálaton kívüli viszonyban
főhadnaggyá nevezte ki és a honvédelmi miniszter 8126/eln.2. sz. rendelete szerint a budapesti
katonai meteorológiai központi állomás vezetésével május 1-tól megbízta. A háború után a
lengyel kormány meghívta a varsói egyetemre
tanárnak, ahol 1921-tól 1926-ig tanított, de e
mellett részt vett a szinoptikus osztály átszervezésében, a légi útvonalak körüli meteorológiai
feladatok megszervezésében és obszervatóriumok felszerelésében, valamint a Lengyel Meteorológiai Társaság elnökévé választották. Mire
hazatért, B-listázták és kérése ellenére 1922.
július 1-i dátummal nyugdíjba helyezték. Vácra
költözött és folyamatosan tovább tanított a
budapesti egyetemen. A Szent István Akadémia
rendes tagja volt, katonai érdemeiért a II. osztályú polgári hadi érdemkereszt tulajdonosa.
Korának legkiválóbb hazai elméleti meteorológusa volt. Nevéhez jelentós tudományos eredmények kapcsolódtak, így ó volt a hazai csapadék klimatológia tudományos megalapozója, de
részletesen tanulmányozta (Bogdánfy Ödönnel)
a csapadékmérés problémáit. Mint a Prognózis
Osztály vezetője dinamikus-szinoptikus vizsgálatokat végzett, személyéhez kapcsolható a
szinoptikus meteorológia hazai elméleti megalapozása. Anderkó dinamikus meteorológiai
műveiből kiemelkedik a Marchi-féle ciklonelmélettel kapcsolatos eredeti megoldásokat
tartalmazó örvény-dinamikai levezetés sorozata
és ezzel együtt az abszolút örvényesség állandóságának bizonyítása (1902, 1906). Temetésén, a váci középvárosi temetőben az OMFI
nem képviseltette magát. A Szent István Akadémia nevében Tragor Ignác kormányfőtanácsos méltatta érdemeit. Anderkó részletes irodalmi működésének jegyzéke AZ IDŐJÁRÁS
1940. évi kötetében található.

ANGEHRN TIVADAR S.J.
(Höggenswill /Svájc/, 1872. november 25.
‒ Fekljich /Ausztria/, 1952. február 29.)

Jezsuita szerzetes, csillagász és meteorológus. 1890-tól Fényi Gyula asszisztense a kalocsai Haynald Obszervatóriumban, részt vett az
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1905. augusztus 30-adiki napfogyatkozás megfigyelésekben, Spanyolországban. Majd 1913
és 1948 között a Haynald Obszervatórium
vezetője volt. 1920-tól foglalkozott intenzíven
meteorológiai mérésekkel és az adatok feldolgozásával. Feldolgozta a kalocsai meteorológiai
állomás csapadék, szél és hőmérsékleti viszonyait, továbbá sugárzási megfigyeléseit. Több
tanulmánya jelent meg AZ IDŐJÁRÁS-ban is.
Az Intézet adta ki Kalocsa hőmérséklete 1881–
1930 című 48 oldalas munkáját (1940). A Magyar Meteorológiai társaságnak tiszteleti tagja
volt. 1949-ben az ÁVH letartóztatta, csak a
svájci követ erélyes közbenjárására engedték
távozni Magyarországról. Az MTA levelező
tagja, a Szent István Akadémia tagja volt.

ANTAL EMÁNUEL

(Jászárokszállás, 1931. október 31.)

Kandidátus, Állami-díjas. A díjat a Minisztertanács „a mezőgazdasági nyersanyagtermelés és élelmiszeripari feldolgozó tevékenység
közötti összhang megteremtését szolgáló számítógépes mintarendszerek kidolgozásában elért
kimagasló eredményeikért” adományozta megosztva Antal Emánuel, az OMSZ elnökhelyettese és a Nyíregyházi Konzervgyár vezetői
részére. Antal Gyöngyösön a mezőgazdasági
középiskolában érettségizett, majd az Eötvös
Lóránd Tudományegyetemen szerzett meteorológus diplomát 1955-ben. Az OMI-ban helyezkedett el, ahol az Éghajlati Kutatóosztályon
agrometeorológiai és hidrometeorológiai problémákkal foglalkozott. Jelentós tudományos
eredményei vannak a hazai evapotranspirációs
vizsgálatok megindításában és gyakorlati
célokra történő alkalmazásában. 1961-ben
védte meg egyetemi doktori disszertációját Az
evapotranspiráció meghatározása az energiaháztartás módszerével és a turbulens diffúziós
módszerrel, címen. Ugyanezen téma tanulmányozására ENSZ ösztöndíjjal járt a Szovjetunióban és az USA-ban. Az öntözés előrejelzése meteorológiai adatok alapján című kandidátusi disszertációját 1968-ban védte meg,
olyan sikerrel, hogy a munkát az OVH a „Vízgazdálkodás Kiváló Dolgozója” kitüntetéssel
ismerte el. Előad a Gödöllői Szent István Egyetemen, 1980-tól címzetes egyetemi docens,
1985-tól címzetes egyetemi tanári címet kapott.
Több tudományos bizottság tagja. Igen
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jelentős a szakirodalmi tevékenysége, részt vett
4 szakkönyv, 3 egyetemi jegyzet, megírásában,
összesen 102 tanulmány szerzője, amelyből 20nál több idegen nyelven jelent meg. 1958-tól
szervezte a Balaton-kutatást, majd később a
Fertő tavi kutatásokat, már az osztrák szolgálattal közösen. A talajerőgazdálkodás agrometeorológiai megalapozó munkáiban szorosan
együtt- működött a Keszthelyi Agrártudományi
Egyetem munkatársaival. Számos tudományos
egyesület tagja, 1977-tól szerkesztőbizottsági
tagja az IDŐJÁRÁS lapnak, valamint 1974-tól
az Agricultural and Forest Meteorology című
nemzetközi szakfolyóiratnak. 1981-ben lett az
OMSZ elnökhelyettese, majd 1990. december
1-tól 1991. február 15-ig az OMSZ megbízott
elnökeként tevékenykedett, nyugdíjba vonulásáig. Ez időben a MTA támogatásával kétoldalú
kutatási együttműködést kezdeményezett az
OMSZ és az NCAR (Boulder, USA) között a
szélsőséges éghajlati események tanulmányozására. Az együttműködés jelentós tudományos
publikációkat eredményezett. A MMT-nak
előbb választmányi tagja volt, majd a Tudományos Tanács és egyéb társasági bizottságokban
is aktív munkát vállal. A Steiner Lajos emlékérem tulajdonosa 1982-tól, Berényi Dénes
Emlékdíjat kapott 1992-ben. A környezetvédelmi miniszter 1998-ban Schenzl Guido Díjjal
tüntette ki.

AUJESZKY LÁSZLÓ

(Budapest, 1903. augusztus 23.
‒ Budapest, 1978. december 7.)

Édesapja Aujeszky Aladár, nemzetközi hírű
kutató orvos, édesanyja, Megyeri Karolina
zene- pedagógus. 1921–25 között a Pázmány
Péter Tudományegyetem matematika-fizika
szakon végzett, majd négy évig gyakornok az
egyetem matematika tanszékén. 1926-ban
meteorológiából, elméleti és kísérleti fizikából
egyetemi doktorátust tett. 1937-ben egyetemi
magántanári vizsgát tett, majd a Budapesti
Tudományegyetemen 32 féléven át tartott eladásokat a meteorológia korszerű fejezeteiről.
A Prognózis Osztály vezetője volt 1940‒1943
és 1951‒1964 között. 1939-tól 1945-ig a TIT
titkára és Természettudományi Közlöny társszerkesztője volt. 1944-ben (április. 25-től
november. 21-ig) az OMFI megbízott igazgatója volt, megbízatása a front Budapesten történt

Á

lassú áthaladása miatt lehetetlenült el. Három
éven át (1948–50) szerkesztette az IDŐJÁRÁS
című szakfolyóiratot. 1947-ben a Magyar Köztársaság nevében, Washingtonban ő írta alá a
WMO Alapító Okiratát (Convention of WMO).
1954-ben disszertáció benyújtása nélkül kandidátusi fokozatot kapott, 1971-ben Kísérlet a légkör
meteorológiailag mobilizálható energia készletének megbecsülésére című értekezése alapján a
földtudományok doktora lett. Elismert elméleti
szakember, gyakorló időjárás előrejelző, kiváló
népszerűsítő és sokoldalú kísérletező személy
volt. Nemzetközi kapcsolatait, sokirányú nyelvtudását a politika nem engedte széleskörűen alkalmazni, félreállították. 1948‒50 között a MMT
főtitkára, 1950‒51-ben elnöke, majd a Tudományos Tanács tagja volt.

A Steiner Lajos Emlékérem kétszeres tulajdonosa, a Társaság tiszteleti tagja 1979-tól. Az
1940-es évek elejétől a Szent István Akadémia
rendes tagja volt. Széleskörű szakirodalmi
tevékenységet fejtett ki, számos szakkönyve írt,
117 jelentós publikációja volt. 1929. január 9én kötött házasságot Balassovich Lenkével,
amely házasságból három gyermek (Lenke,
1931. május 6., Aladár, 1933. október 19.,
Géza, 1937. május 10.) származott. 1963. december 31-én 36 évi állami szolgálat után váratlanul nyugdíjazták. Nyugdíjba vonulása után a
MTA-ban és a MMT-ban volt aktív. Óbudán
temették, majd hamvait 2003-ban a Batthyánytéri Szent Anna templom kriptájába helyezték
át.

Á
ÁVÉD JÁKÓ

(Gyergyószentmiklós, 1843. október 24.
‒ Gyulafehérvár, 1922. január 19.)

1868-ban fizikai és mennyiségtani tanulmányokat végzett és 1869. október 10-től a gyulafehérvári római katolikus főgimnáziumban
matematikát és fizikát tanított. 1870‒72-ben
Csíksomlyón tanított, majd újból Gyulafehérváron
működik, 1875-ben kezdte meg ugyanitt meteorológiai megfigyeléseit, amelyeket 1902. végéig
szakadatlanul végzett, amikor mint főgimnáziumi igazgató nyugalomba vonult. Megfigyeléseit utóbb maga dolgozta fel. Nyugdíjazá-
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sa után, 1914-tól saját lakásán végzi megfigyeléseit. Jelentősebb munkái: Karcolatok Gyulafehérvár város jelenéből (Gyulafehérvár, 1880),
Az örmény nemzet irodalomtörténetének kísérlete Neumann K. után (Gyulafehérvár, 1881),
Gyulafehérvár éghajlatának viszonyai (Gyulafehérvár, 1883) Alsó-fehér Vármegye éghajlata
(1896). Ávéd széles skálájú szakirodalmi tevékenységének listája AZ IDŐJÁRÁS 1922.
május-júniusi füzetében található.

B

augusztus 6.). 1939-ben a pécsi egyetemen
földrajz, fizika, filozófia tárgyakból szerzett
doktori oklevelet. A Kertészeti Egyetemen és
az Agrártudományi Egyetemen volt oktató,
egyetemi tanár. Később újból megnősült, felesége kisbaconi Benedek Márta (Budapest,
1923. február23. anyja Csapody Erzsébet)
amely házasságából fiúgyermek származott. A
MMT a kiemelkedő jelentőségű éghajlatkutató
munkásságát Hegyfoky és Steiner éremmel
(1963) ismerte el, de számos más állami kitüntetésnek is birtokosa volt. Irodalmi munkássága
rendkívül gazdag, számos könyvét kézikönyvként, tankönyvként még ma is eredményesen
használják.

BACSÁK GYÖRGY

(Pozsony, 1870. június 15.
‒ Fonyód-Bélatelep, 1970. március 4.)

Jogász, majd festőművész. 50 éves korában
kezdett csillagászattal (égi mechanikával),
meteorológiával és geológiával foglalkozni.
Milutin Milankovics-csal – az első világháborús hadifogollyal, még a háború folyamán, a
MTA-án részben együttműködve – meghatározták a Föld pályaelemeinek változásaiból az
elmúlt 600 000 év, majd egy millió év eljegesedési periódusait. Kidolgozta a pályaelemek
stabilitási pontjainak és időszakainak elméletét.
1954-ben az alacsonyabb tudományos fokozat
átlépésével megkapta az MTA műszaki tudományok doktora címet. Utolsó éveit Bélatelepen, a Balaton parti villájában töltötte, amelyen
emléktábla jelzi helyi jelenlétét.

BACSÓ NÁNDOR

(Szolnok, 1904. március 13. ‒ Budapest, 1974. május 29.)

Apja Bacsó Ferenc nyugdíjbiztosítási hivatalnok, anyja Szmazsenka Ernesztin háztartásbeli volt. Szolnokon érettségizett 1922. június
3-án. Eötvös kollégistaként a Pázmány Péter
Tudomány Egyetemen szerzett matematikafizika tanári oklevelet. Bölcsészdoktori vizsgát
tett 1939-ben. Diplomájának megszerzése után
megtapasztalta a két háború közötti állástalan
diplomások keserű sorsát. Az OMFI-ban 1927.
november 1-én, mint kisegítő munkaerő állt
munkába. Elsődlegesen klimatológiával foglalkozott. 1931. november 10-én Szolnokon kötött
házasságot Ballenegger Évával, mely házasságból egy gyermek származott (Nándor, 1936.
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BALLA KÁROLY
(Nagy-Kőrös, 1792. április 2. ‒ Pest, 1873. május 16.)

Kezdetben jogásznak képezte magát. 1814tól Pest vármegyénél hivatalnokoskodott, majd
pedig 1818-tól megyei várkapitány lett. A
névleges várkapitányi cím még ebben a korban
is vissza-utalt a szentistváni megye szervezetre,
amely szerint az ország várkerületekre volt
felosztva, melyeknek élén a király által kinevezett várispánok (később főispánok) képviselték
a köz-ponti hatalmat és az ó alárendeltségükbe
tartozott a várkerület központi várának kapitánya. Balla az ekkoriban már elsődlegesen csak
hivatalnoki beosztást jelző várkapitányi tisztséget 1846-ig, nyugdíjba vonulásáig töltötte be,
azután pótharaszti birtokára vonult vissza,
tekintve, hogy az 1838-as árvíz során megfázott
és hallása teljesen megromlott. Ugyanezért nem
tudott bekapcsolódni az 1848/49-es szabadságharcba sem.
A 20-as, 30-as években a szépirodalmi zsebkönyvekbe (Auróra, Hébe, Uránia, Aspasia
stb.) számos verset írt, egyidejűleg Hősregéket
adott ki a magyar ősidőkből (1826), időnként
pedig egy-egy természettudományos ismeretterjesztő cikket is közölt a szaklapokban. Humoros csipkelődései miatt személye általános
közkedveltségnek örvendett főleg Zsebtükör
című verses munkája (1825) után. 1836‒37-ben
a Kémlelő című gazdasági-, ipari- és kereskedelmi lapot szerkesztette. Ez időben jó barátja
volt Kazinczy Ferenc, Kisfaludy Károly, Vörösmarty Mihály és még sok közismert, jelentós
irodalmi személyiség. 1839-ben a MTA levelező tagjává választotta. Nyugdíjba vonulása után

MAGYARORSZÁGI METEOROLÓGUSOK ÉLETRAJZI LEXIKONJA

mező- és közgazdasági tanulmányokra és különösen meteorológiára adta magát és ilyen tárgyú cikkeket közölt a lapokban egészen 1848ig. A Hold vonzására alapított időtani elméletéhez roppant szorgalommal gyűjtötte az időjárási
feljegyzéseket, foglalkozott időjóslással (előrejelzéssel) is, meteorológiai művét azonban az
MTA – melynek 1839 óta levelező tagja volt –
ismételt átdolgozás után sem adta ki. Az 1868ban elkészült Időjóslat című könyve kiadását is
kérte az Akadémiától, majd pályadíjat akart
kitűzetni rá, de Schenzl véleményére az Akadémia mindkét kérését elutasította. Balla titkolódzott és nem akarta egész rendszerét bemutatni, nehogy céhbeli „ingyen lebészek” azt
felülvizsgálva, arról ítéljenek és azt elvessék.
Az elutasítás elsődlegesen Balla bizalmatlanságának volt a következménye. Kéziratban maradt munkái: Az éjszaki fény megfejtése, Időtan
új alapokon, Időtan az egyetemes vonzóerőre
alapítva. Érdeme volt, hogy kezdeményezéseivel a közvélemény figyelmét többször is a
meteorológiára irányította, elképzeléseivel
szakmailag sajnos téves nyomon járt. Évtizedeken át észlelt, figyelme minden részletre kiterjedt, azonban a hivatásos meteorológusok iránt
annyira bizalmatlan volt, hogy nem is akart
róluk semmit sem tudni. Legjobb bizonyítéka
ennek az, hogy az 1870-ben megalakult magyar
meteorológiai intézetnek nem is volt sohasem
észlelője.

BALLENEGGER KATALIN
(1919. április 15.)

Asszisztens, 1942-tól az OMF1 dolgozója,
majd könyvtárosa. Több tanulmányt írt AZ
IDŐJÁRÁS-ba, az időjárás szingularitásaival
foglalkozott.

BARANKA GYÖRGYI

(Budapest, 1962. november 7.)

Az ELTE-n 1986-ban szerzett diplomát. Az
OMSZ-ban helyezkedett el, levegőkémikusi
munkakörben. 2000-ben védte meg PhD diszszertációját, melynek témája: Légszennyező
anyagok előrejelzése Budapesten volt. Kutatási
területe a városi ózonkoncentráció előrejelzése,
valamint a szabályozási célokra használt légszennyező anyagok transzport modelljei. Az
utóbbi években az USA-ban dolgozik. A Róna
Zsigmond alapítvány díját 2000-ben nyerte el.

BARÁT JÓZSEF

B

(Hejőcsaba, 1934. október 30.)

Édesanyja Büdi Jolán, édesapja ipari munkás. 1957-ben végzett az ELTE-n, mint okleveles meteorológus. Az OMI-ban helyezkedett el,
szakmai érdeklődésének megfelelően kezdetben
a Műszer Osztályban dolgozott, ahol meteorológiai műszerkalibrálással és hitelesítéssel is
foglalkozott. Dési Frigyes elnöki megbízása
után, Barát elnökhelyettesi kinevezést kapott
(1971). Ekkor Dési Frigyes elnök mellett átvette a szolgálat pénzügyi és gazdasági irányítását.
Czelnai Rudolf Genfbe történt távozása után az
OMSZ elnöke volt 1981. február 1. és 1990.
november 30-a között. Elnöksége idején kezdődött az OMSZ jelentós számítástechnikai
fejlesztése, felépült az OMSZ új számítóközpontja a Pestszentlőrinc, Tatabánya-téren. A
Magyar Meteorológiai Társaságban kezdeményezte a szoros együttműködést a Szlovák
Meteorológiai Társasággal. 1978-ban az MMT
Steiner Lajos emlékéremmel tüntette ki, majd
1988-ban MTESZ díjban részesült, de több
állami kitüntetésnek is birtokosa. 1988-ban a
Magyar Földrajzi Társaság tiszteleti tagjává
választotta, mint a Déli-Sarkon (1965‒67 között) több, mint egy évet eltöltött magaslégkör
kutatót, valamint, mivel „... mint az OMSZ elnöke segítette a magyar földrajz- kutatás eredményeinek közkinccsé tételét, támogatta a felsőfokú
földrajzoktatás sikeresebbé tételét tanszéki könyvtárak meteorológiai szakkönyvekkel való gazdagításával, a gyakorló méréseket műszerek juttatásával.” Rendszeresen részt vett az ELTE meteorológus hallgatók műszaki tárgyú oktatásában. Az
általa vezetett intézmény és a HM közötti jó
kapcsolat kialakítására való tekintettel a vezérkar főnöke tartalékos alezredesi rangban részesítette. Kérelmére főhatósága 1990 végén
nyugállományba helyezte. Házasságából két
gyermek származott (Mónika, 1964; Imola,
1965). Az MMT tiszteleti tagja 1992-tól.

BARCZA ZOLTÁN

(Bonyhád, 1971. január 9.)

Az általános és középiskolát Bonyhádon végezte. A Petőfi Sándor Gimnáziumban érettségizett 1989-ben, majd az ELTE TTK meteorológus szakára nyert felvételt, ahol a diplomát
1994-ben szerezte meg Egy légkörmodell hazai
adaptációja, című diplomamunkájával. 1994
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szeptemberétől az ELTE Meteorológiai Tanszékén van alkalmazásban. 2001-ben védte meg
doktori disszertációját, melynek címe Long
term atmosphere/biosphere exchange of CO2 in
Hungary. Fő kutatási területe a szén-dioxid
mérésekhez kapcsolódik. 1997/98-ban a Környezetvédelmi Minisztérium ösztöndíját, 2001ben a MTA Szádeczky publikációs díját, majd
2003-tól a Bolyai János kutatási ösztöndíját
nyerte el. A MMT-nak 1992-tól tagja.

BARTA BERTALANNÉ,
lásd: KMETYKÓ KATALIN

BARTA GYÖRGY
(Poprád, 1915. október 29. ‒ Budapest, 1992. október 21.)

Budapesti Tudományegyetemen 1939-ben
szerzett matematika-fizika tanári oklevelet.
Első munkahelye az OMFI-ban volt. Az
Intézet munkatársaként Réthly Antal igazgató javaslatára az Országos Ösztöndíj Tanács
1941‒42-ben németországi és dániai földmágnességi obszervatóriumok tanulmányozására biztosított számára lehetőséget. Hazatérése után az ógyallai obszervatóriumban
Marczell György vezetésével a földmágnességi megfigyelésekkel és a szolgálat fejlesztésével foglalkozott. 1943-ban ÉszakErdélyben mágneses területi méréseket végzett. 1947-ben az Eötvös Lóránd Geofizikai
Intézet kikérése alapján részt vett a Pálháza
környéki só-kutató munkában. 1948-ban
Réthly Antal igazgató megbízta a földmágnességi szolgálat ujjászervezésével, tekintve
hogy Ógyalla ismételt elcsatolásával az országban megszűnt a föld- mágnesség vizsgálata. Barta ekkor Budakeszin létesített földmágnességi vizsgáló állomást, amely 1955-ig
működött e helyen. 1949-ben elkészítette az
ország földmágneses alaphálózatát és eredményes kísérleti méréseket is végzett. 1950.
szeptember 1-ével az OMl lemondott a földmágnességi vizsgálatokról (az Intézet nevéből is ekkor került ki a földmágnességi szó)
és c terület átkerült a Magyar Állami Eötvös
Lóránd Geofizikai Intézetbe. Barta György is
távozott a Geofizikai Intézetbe, ahol osztályvezetői beosztást kapott. Barta György földmágnességi kutatási eredményeiért 1952-ben
a műszaki tudományok kandidátusa, 1956ban pedig a műszaki tudományok doktora
minősítést kapta meg. 1970-ben a MTA leve-
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lező, majd 1982-ben rendes tagja lett.
1971‒1985 között az Eötvös Loránd Tudományegyetem Geofizikai tanszékének vezetője volt, mint egyetemi tanár. 1953‒54-ben a
Tihanyi Geofizikai Obszervatórium tervezésével foglalkozott. 1960-ban létrehozta a
bajai, majd nagycenki mágneses obszervatóriumokat. Jelentós munkát fejtett ki a hazai
tudományos eredmények nemzetközi terjesztésében.
Tudományos munkásságának kiemelkedő,
maradandó értéke a földmágneses tér szekuláris
változásában felismert közel 50 éves periódus,
melyet sokoldalúan analizált és fizikai magyarázatára több elgondolást dolgozott ki. Később
bekapcsolódott a gravitációban jelentkező
szekuláris változások vizsgálatába is és a gravitációs konstans pontosabb meghatározására
irányuló ‒ azelőtt Eötvös és tanítványai által
végzett ‒ mérések új módszerrel való folytatását kezdeményezte. Számos tudományos társaság és bizottság munkájában vett részt. Alapító
tagja volt a Magyar Geofizikusok Egyesületének. Két könyve, tankönyvek, száznál több
tudományos dolgozata és sok népszerűsítő
cikke jelent meg. 1966-ban Eötvös Emlékéremmel tüntették ki. A Magyar Meteorológiai
Társaság az OMFI egykori kiváló munkatársát
Steiner Lajos Emlékéremmel jutalmazta (1975).
1973-ban Állami Díjat kapott. 1977-ben Gauss
Érem, 1984-ben a Humboldt Érem tulajdonosa
lett. Nevéhez fizódik a COSPAR 1980. évi
ülésének megrendezése és lebonyolítása. Nemzetközileg elismert tudós volt.

BARTHA IMRE

(Szentes, 1946. tebruár 17.)

Édesanyja Dömsödi Ilona. Az ELTE-n
1970-ben végzett. 1980-ban tett egyetemi doktori szigorlatot Azori anticiklon orr-helyzetek
felismertetése analógia-keresó mátrixokkal
címen. 1998-ban PhD minősítést szerzett. 1990tól a siófoki Viharjelző Obszervatórium vezetője. 2001-ben eredményes társadalmi munkájáért
Steiner Lajos emlékérmet kapott.

BARTHOLY JUDIT
(Budapest, 1952. november 7.)

1976-ban szerzett matematika tanári és meteorológus oklevelet az ELTE-n. 1976. szeptember 1-től 1991. október 15-ig az OMSZ
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dolgozója, ahol elsődlegesen éghajlati kérdésekkel foglalkozott. 1991. október 16-tól az
ELTE meteorológia tanszék munkatársa, előadója. 1988. január 20-án megvédett kandidátusi
értekezésének címe: Hemiszférikus magassági
mezők makrocirkulációs helyzeteinek osztályozása objektív statisztikai módszerekkel, egyidejűleg habilitált doktor. Az értekezés az atlantieurópai térségre, illetve az északi hemiszférára
egy-egy osztályozást mutat be, amelyek az 500
és 700 hPa-os magassági szintek adatai alapján,
matematikai clusteranalízis és a rotált empirikus
ortogonális függvényanalízis (GOP) módszereinek felhasználásával a makrocirkulációs légköri
folyamatok évszakonkénti tipizálását, rendszerezését adta meg. Az ELTE TTK Meteorológiai
Tanszékére tanszékvezetői kinevezést kapott
1996. július 1-én. Kutatási szakterülete a statisztikus klimatológia, a városklimatológia és a
megújuló eróforrások. A Róna Zsigmond alapítvány kamatait 1987-ben nyerte el, Steiner Lajos
emlékérmes 2000-tól. A környezetvédelmi miniszter 2000-ben Pro Meteorologia emlék plakettet adományozott számára.

BATTA ERZSÉBET

(Handel-Bustyaháza /Máramaros vm./, 1903. február 23.
‒ Budapest, ?)

A nagykőrösi református gimnáziumban
1921-ben érettségizett, majd a Pázmány Péter
Tudományegyetemen szerzett középiskolai
tanári diplomát 1926-ban. 1934-tól különböző
gimnáziumokban tanított. 1945. december 13án lépett az OMFI kötelékébe, ahol nyugdíj
jogosultsága eléréséig dolgozott. Az Éghajlati
Osztály dolgozója volt, néhány klimatológiai
dolgozata is megjelent.

BÁRTFAI ERZSÉBET

(Budakalász, 1951. december 20..)

1975-ben az ELTE-n szerzett matematika tanári és meteorológus diplomát. 1976. február 1tól a KEI Rövidtávú Előrejelzési Osztályon
dolgozott, érdeklődési köre elsődlegesen a szinoptikus meteorológia, valamint az orvosmeteorológia. Az 1980. január 1-jén alakult Orvosmeteorológiai Csoport vezetője lett, 1981-ben az
NSZK-ban alkalma volt hosszabb tanulmányúton megismerni a német orvosmeteorológiai
gyakorlatot. Közismert média meteorológus.

BÁRTFAY (PACZONA) JÓZSEF

B

(Budapest 1865. december 15.
‒ Balassagyarmat 1937. július 14.).

Apja Paczona József cipészmester volt Budapesten, édesanyja Schöder Rozália. A gimnázium 8 osztályát a budapesti piaristáknál végezte, történelem és fizika jegyei jelesek voltak.
Osztálytársa volt Korányi Sándor későbbi
hírneves orvosprofesszor. 1883/87-es években a
budapesti Egyetemen elméleti csillagászatot,
kémiát és matematikát hallgatott.
A Műegyetem segélyével részt vett az 1887.
évi augusztusi teljes napfogyatkozás megfigyelésére Brombergbe küldött csillagász expedíción. 1886. szeptember 1. és 1888. április 30.
között a geodéziai, majd a kísérleti fizikai tanszéken, mint tanársegéd működött. Családi
nevét 1882-ben változtatta Bártfaira. Az egyetemen filozófiát hallgatott, közben Konkoly
Thege
magáncsillagdájában
dolgozott.
Franhoffer Lajos mesélte, hogy Pesten a Dohány utcai házukban a háztető közelében volt
egy kis szobája, ahonnan hullócsillag megfigyeléseket végzett. A Műegyetemen közben
Kruspér professzor asszisztense volt.
A Meteorológiai Intézetbe 1888. április 30án lépett be. Az Intézetben lakott és mint észlelő ott tevékenykedett. 1890‒1891 között a
Prognózis Osztály vezetője volt. 1890-ben
Baross Gábor kereskedelemügyi miniszter
sajátkezű aláírásával ellátott rendeletével Bártfai József meteorológiai intézeti asszisztenst
bízta meg a minisztérium óratermében elhelyezett kronométerének csillagászati észleletek
alapján való szabályozásával és ezért neki évi
300 forint tiszteletdíjat fizetett. 1891-ben kilépett az intézetből és Münchenbe utazott, ahol
festőnövendék lett. 1894-ben jött haza. A következő évben elméje elborult, haláláig kórházi
kezelésben részesült. 1937-ben Balassagyarmaton tüdőgyulladásban halt meg. Aktív korában a
Természettudományi Közlönyben számos jó
színvonalú meteorológiai és csillagászati szakcikke jelent meg. Irodalmi működését AZ IDŐJÁRÁS 1939-ben részletesen közölte.

BELÁK SÁNDOR

(Enying 1886. július 17. ‒ Budapest 1947. március 12.)

Professzor, a magyarországi orvosmeteorológia egyik úttörője. Debrecenben 1921‒1928
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között gyógyszertan, 1928–1932 között pedig a
közegészségtan professzora volt, eközben kezdett orvosmeteorológiával foglalkozni. Elsősorban a napsugárzás kérdéseit vizsgálta, tanulmányai hazai és külföldi szaklapokban
jelentek meg. 1932-tól Budapesten a bakteriológia professzora volt. A Magyar Meteorológiai
Társaságnak 1935-tól alelnöke lett. Orvosmeteorológiai irodalmi tevékenysége igen kiterjedt
és iskolateremtő volt.

BENCSIK BÉLA

(Budapest, 1906. július 29.
‒ Blasnitzen /Stájerország/, 1943. március 11.)

Középiskolai tanulmányait 1924-ben fejezte
be a Budapesti Bólyai Főreáliskolában, majd a
Pázmány Péter Tudományegyetemen matematikai és filozófiai tanulmányai elvégzése után
bölcsészdoktori oklevelet szerzett. 1928 óta,
tizenöt éven át állott a légierők időjelző szolgálatának kötelékében, ennek megszervezésében
dr. Hille Alfréd ezredes, egyetemi magántanár
irányításával úttörő munkát végzett. Kezdetben,
közel két éven át az OMFI-ban gyarapította
meteorológiai szakismereteit, de szűkebb
szakmája, a légkörtan mellett, már ekkor bölcseleti tanulmányokat folytatott. 1934-ben egy
éves minisztériumi ösztöndíjjal a berlini Collegium Hungaricumban matematikai továbbképzésen vett részt. Ismeretelméleti, társadalompszichológiai és kultúrfilozófiai munkái részben Bácskai Béla név alatt a magyar mellett
német nyelven is megjelentek. Egyetemi magántanári képesítését is e tárgykörből nyerte el
a szegedi Horthy Miklós Tudományegyetemen.
1942 tavaszán időjelző állomás vezetőként
ahhoz a vadászrepülő osztályhoz osztották be
harctéri szolgálatra, ahol a Kormányzóhelyettes is szolgált. 1943. március 11-én a
stájerországi Marburg melletti Blasnitzben,
ahová pár napos pihenőre vonult vissza, délszláv partizánok meggyilkolták.

BENCZE GERGELY

(Lemhény, 1854. március 8.‒Sopron, 1925. december 15.)

Főiskolai tanár volt a selmecbányai erdészeti
és bányászati főiskolán. A kémia mellett meteorológiai és klimatológiai előadásokat is tartott.
Ilyen irányú szakcikkei az Erdészeti Kísérletek
című periodikában jelentek meg.
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BENKŐ SÁMUEL

(Kis Baczon /Udvarhely vm./, 1743
‒ Miskolc, 1825. április 25.)

Bölcsész
és
orvos.
Tanult
NagySzombatban, Budán és több német, holland
egyetemen. 1778-ban avatták doktorrá, miután
már előbb bölcsészdoktori oklevelet is szerzett.
Mint Borsod vm. tiszti főorvosa időjárási feljegyzéseket is készített és azokat az egészségügyi
jelentésekkel
együtt
adatta
ki:
Ephemerides meteorologico- medicae annorum
1780‒1793, Vindobonae, 1794. 5. kötet, Nova
Ephemerides meteorologico- medicae annorum
1794‒1801, Vindobonae, 1802.

BERDE (laborfalvi) ÁRON
(Laborfalva /Háromszék vm./, 1819. március 8.
‒ Kolozsvár, 1892. január 25.)

Kitűnő tanuló volt, Berlinben természettudományokat és államtudományokat hallgatott.
Természettudományi kiképzésében és irányításában Mitscherlich, Dove, Ehrmann és Ehrertberg, az egyetem kiváló tanárai vettek részt. Az
alapos továbbképzésre Berde a szünidőt is
felhasználva Marburgban, Bunsennel és
Jordannal ismerkedett meg és Giessenben a
nagynevű Liebignél gyarapította ismereteit.
1844. szeptember 20-án iktatták be Kolozsvárott az unitárius kollégium, majd egyetem tanárává. 1846-ban Takács János tanártársával megalapította a Természetbarát c. hetilapot, amelybe számos meteorológiai közleményt írt. 28
éves volt, amikor főiskolai tanárként magyar
nyelven
megírta
jelentós
művét
Légtüneménytant s a két Magyarhon égaljviszonyai s ezek befolyása a növényekre és állatokra /467. old. Kolozsvár, 1847./ címmel,
amellyel elnyerte az 1845‒50 között megjelent
természettudományi művek közül a Tudós
Társaság Marczibányi-jutalmát. E teljesítményéért 1885. december 15-én az MTA levelező
tagjává választotta.
Az MTA székfoglalójának címe: A levegő
nyirkosság némely égalji befolyása /1860/,
ebben a „légnek a növényekre és földtermékekre való befolyását saját észleletei alapján, a
német tudósoknak hazánkról vallott nézeteit
módosítólag, néhol kiegészítőileg fejtegette s
állításait az eredményeket a magyar búza nagyobb súlyáról s boraink nagyobb szesztartalmáról gyakorlati példákkal világosította meg és
igazolta”.
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Eszerint Berde Áron nemcsak első hivatott
klimatológusa volt hazánknak, hanem agrármeteorológiai irányban is először tett számottevő
lépést.
Nagy érdeme volt, hogy bevitte a köztudatba, hogy a meteorológia tényleges, valós természettudomány, a hazai szakirodalomban addig a
leíró jellegnek a magasabb rendű oknyomozó,
fizikai jelleggel való felcserélését. 1863-tól a
politika és a közgazdaságtan tanára lett, ettől
kezdve természettudományokkal már nem
foglalkozott. Öt tekinthetjük az első egyetemi
tanárnak, aki magyar nyelven oktatott korszerű
időjárástant.

BERECZ EDE

(Boldog, 1839. július 19. ‒ Temesvár, 1910. május 1.)

1879-tól a temesvári meteorológiai állomás
vezetője volt, amelyet obszervatóriummá fejlesztett. Számos meteorológiai cikket írt AZ
IDŐJÁRÁS-ban és a Temesvári Városi Közlönyben.

BERECZKY LÁSZLÓ
(Bukarest, 1936. december 23.)

Híradásipari technikumi érettségi után
(1956), műszer-automatika szakon szerzett
villamosmérnöki oklevelet (1976). Első munkahelye az Egyesült Izzólámpa és Villamossági
RT (1956. július) volt, majd 1964. októbertől az
OMI-ban helyezkedett cl. A Távközlési Műszaki Osztályon több mint 10 éven keresztül
végez- te az akkori híradástechnikai és elektrotechnikai rendszerek karbantartását, javítását,
ugyanakkor jelentós mértékben vett részt az
OMl URH táv- közlési rendszerének kiépítésében. Érdeklődési köre kiterjedt a műszerkonstrukciós feladatokra, számos mérőkészüléket,
műszert tervezett, többet külső megbízók részére. 1991-ben szak- értói engedélyt kapott az
Ipari és Kereskedelmi Minisztériumtól meteorológiai és hidrológiai mérőműszerek, valamint
villamos és elektronikus analóg és digitális
elemek és rendszerek tervezésére és minősítésére. 1995-ben felsőfokú biztonságszervezői
szakképesítést szerzett.
A Paksi Atomerőmű Rt. meteorológiai mérőtornyának felújítási munkáinál tanácsadói és
műszaki ellenőri feladatai voltak. Ugyancsak
1991-tól vezette az OMSZ műszaki részlegét,
közvetlen irányításával valósult meg a földfel-
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színi alaphálózatának kiépítése és az OMSZ
korábbi légköri radioaktív mérőhálózatának
kiváltása automatizált gamma-dózisteljesítmény mérő rendszerre, valamint az első automata radioaktív aeroszol monitor üzembeállítására (Tésán). Később mint minőségügyi vezető
segítette az OMSZ mérőrendszerében az ISO
9001:2000 minőségügyi szabvány teljes körű
alkalmazását. Szakterületén oktatási feladatokat
látott el, valamint az OMSZ tudományos fórumain ismertette egysége új eredményeit. 1965tól az OMI munkavédelmi és biztonságtechnikai, 2004-tól pedig a szolgálat túszvédelmi
megbízottja. Tagja a Magyar Eletrotechnikai
Egyesületnek, az MMT-nek és a MTESZ Szélenergia Munkabizottságának. A környezetvédelmi miniszter a 2001. évi meteorológiai világnapon Pro Meteorologia Emlékplakettel
tüntette ki.

BERÉNYI DÉNES
(Karánsebes, 1900. szeptember 21.
‒ Debrecen, 1971. november 30.)

Berényi Dénes 1920-ban Nagyváradon érettségizett, s még ebben az évben került a debreceni egyetemre hallgatónak, ahol 1926-ban
középiskolai tanári oklevelet, majd 1927-ben
bölcsészdoktorátust szerzett. Ekkor egyetemi
tanársegéddé nevezték ki a földrajzi tanszékre,
s innen minden egyetemi oktatói fokozaton
átmenve jutott el a tanszékvezető professzori
szintig. A 30-as évek második felében a földrajzi tanszéktanulmányi keretébe illesztve mikroklímát adott elő (1934-35), két szemeszteren
át dinamikus meteorológiát (1935-37), majd a
meteorológia gyakorlati kérdéseit, műszertant,
mérési módszertant, agrometeorológiai mérések
metodikáját. Az 1944. december 22-én megalakult debreceni Ideiglenes Nemzeti Kormány
Budapestre költözéséig, Berényi a Debrecenben
működő OMFI, Kormány által megbízott vezetője (igazgatója) volt (1945. február 3.- 1945.
május 3. között).
1949-ben a debreceni egyetem Természettudományi Karának megalakulásakor, az akkor
már neves egyetemi Meteorológiai Intézet
önállósult és 1951 óta, mint az egyetem Meteorológiai Tanszéke működött. Ekkor nevezték ki
tanszékvezető egyetemi tanárnak. 1971-ben
vonult nyugalomba, 40 évnél hosszabb idő alatt
tehetséges utódokat, kutatókat és oktatókat
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nevelt.1952-ben kapta meg a mezőgazdasági
tudományok kandidátusa fokozatot. A Természettudományi Karnak 1958-tól 1962-ig dékánja volt. Berényi Dénes professzor részletes,
teljes publikációs listája megtalálható: Emlékezés Berényi Dénes professzorra születésének
95. évfordulóján címmel kiadott külön füzetben
(KLTE Meteorológiai Tanszék, Debrecen,
1995. szeptember 6‒7). A Steiner Lajos emlékérem tulajdonosa (1955).

BERKES ZOLTÁN
(Budapest, 1908. június 9.- Budapest, 1993. augusztus 23.

Anyja Szilágyi Ilona, 1927. június 13-án tett
érettségi vizsgát a budapesti Vörösmarty reálgimnáziumban, tekintettel arra, hogy eredetileg
építészmérnöki pályára készült. A Pázmány
Péter Tudományegyetem bölcsészeti fakultásán
1934. májusban szerzett matematika-fizika
diplomát, majd ugyanott doktorált. 1934. május
15-tól az OMFI önkéntes munkatársa (ADOB
gyakornok), 1935. július 1-én kisegítő szakmunkaerő státuszba került.
Az 1938-as nagy januári északi fény feltűnése után Réthly Antal igazgató megbízta, hogy
gyűjtse össze a hazai északi fényre vonatkozó
megfigyeléseket. A munkából Réthly Antallal
közös kiadású jelentós kötet született. 1938-ban
kezdett távprognosztikával foglalkozni, még az
Éghajlati Osztály keretén belül. 1945-tól alakult
meg a Távelőrejelző Osztály, amelynek Berkes
lett a vezetője 1968-ig, nyugállományba vonulásáig. Bevezette a két, majd négyhetes előrejelzéseket.
Az MTA kandidátusi fokozatot 1953-ban
kapta meg szakdolgozat benyújtása után, vizsga
nélkül. Értékes munkát fejtett ki a légnyomásmérés területén is, de behatóan foglalkozott az
éghajlat fogalmának elméleti kérdéseivel. Berkes és munkatársai lehetőségeik szerint elsősorban analógiás módszereket használtak távprognózisaikhoz, számos statisztikai módszer
mellett. Berkes meggyőződése volt, hogy a
távprognosztika jövője szorosan össze van
kötve a napfizikai kutatásokkal. 1952-tól a
Steiner Lajos emlékérem tulajdonosa, az MMT
tiszteleti tagja 1974-tól.

BÉKEFFY JÓZSEFNÉ
lásd: CSONKA ILONA
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(Uraj /BAZ vm./, 1908. október 3.
‒ Budapest, 1988. szeptember 21.)

Címzetes egyetemi tanár, az MTA rendes
tagja. Pedagógus család gyermeke, a budapesti
Tudományegyetemet 1932-ben fejezte be, ahol
matematika-fizika tanári oklevelet szerzett. Az
OMFI-ban helyezkedett el, a Klíma osztály,
majd az Aerológiai osztály munkatársa lett.
1936/37-ben Potsdamban és Lindenbergben
volt egy évig ösztöndíjas, ezután a
magaslégköri mérésekben vett részt. Egyetemi
doktori értekezésének címe: A szabad légkör
hőmérséklete Budapest fölött, amit 1941-ben
summa cum laude minősítéssel védett meg. A
Szent István Akadémiai székfoglalójának címe:
A szabadlégkör kutatásának főbb eredményei
Magyarországon. A troposzféra éghajlata Magyarországon című alapvető művéért a TMB
1953-ban a fizikai tudományok kandidátusává
nyilvánította. 1956-ban két hónapot aerológiai
szakértőként Kínában töltött. Akadémiai doktori értekezésének címe: A lokális hőmérsékletváltozás advektív komponense: a Budapest
fölötti szabad troposzférában (1968).
1970-ben a MTA levelező tagja lett. Akadémiai székfoglalójának címe: A légáramlás
éghajlati sajátosságai a Kárpát-medence térségében, amit 1983-ban olvasott fel. Béll jelentós
oktatási tevékenységet fejtett ki, először a Mosonmagyaróvári Agráregyetemen (1943–49),
majd a Budapesti Műszaki Egyetemen (1949–
52) agrometeorológiát oktatott. 1952–56 között
az Eötvös Lóránd Tudományegyetem megbízott előadójaként aerológiát oktatott. 1965-ben
a József Attila Tudomány Egyetem címzetes
egyetemi tanárává nevezték ki. Tudományszervező munkássága sokrétű volt. Az 1957–58-as
Nemzetközi Geofizikai Év egyik magyar szervezője volt, 1967-ben a szocialista országok
tudományos akadémiái geofizikai és geodéziai
együttműködésének (KAPG) megalapozója.
Részt vett a WMO Aerológiai Bizottsága munkájában, majd a 70-es években irányította a
Nemzetközi Geodéziai és Geofizikai Unió
(UGGI) Meteorológiai és Légkörfizikai Asszociációjának hazai tevékenységét. Aktív résztvevője volt a MTA URSI Nemzeti Bizottságának.
Az MMT társelnöke volt 1954–1970 között,
majd az elnöki tisztet töltötte be 1974 és 1980
között. Steiner Lajos emlékérmet kapott 1952-
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ben és 1980-ban. MTESZ Díjat kapott 1981ben. A Társaság tiszteleti tagja lett 1982-ben.
Több európai meteorológiai társaság választotta
tiszteleti tagjai sorába. Jelentós számú állami és
társadalmi kitüntetés birtokosa. Fő kutatási
területe az aeroklimatológia volt, könyveinek,
tudományos és népszerűsítő cikkeinek száma
meghaladja a 200-at. Megszervezte a
magaslégköri szélmérő hálózatot, 1948-ban
megindította a rendszeres rádiószondaméréseket. A termikus széllel, a légkör függőleges labilitásával, a zivatarok kialakulásával és
a hőmérsékleti advekcióval kapcsolatos kutatási
eredményei nemzetközi figyelmet keltettek.

BODÓCS ISTVÁN

(Kecskemét 1887. június 6. ‒ Budapest 1965. január 23.)

A budapesti egyetemen folytatott tanulmányai
után az ógyallai asztrofizikai obszervatóriumban napfolt-, üstökös-, változócsillag és Hold
megfigyelésekkel foglalkozott. Látása idóvel
megromlott, így 1917-ben a győri Révai Miklós
gimnázium tanára lett. Ekkor tankönyveket,
szakcikkeket jelentetett meg. 1925-ben vette át
a győri meteorológiai állomás vezetését. Az
állomás munkája vezetésével a háború alatt is
töretlen maradt, a Magyar Meteorológiai Társaságnak választmányi tagja volt, megkapta a
Hegyfoky (1943) és a Steiner (1955) érmet is
kiváló munkájáért.

BODOLAI ISTVÁN

(Köröm /Zemplén vm./, 1923. február 23.
‒ Budapest, 1979. június 5.)

Anyja Fekete Mária, 1942-ben lépett az
OMFI kötelékébe, ekkor volt 19 éves. Az itt
kapott állami viszontszolgálati ösztöndíj segítségével beiratkozott a budapesti Tudományegyetem matematika-fizika tanári szakára. Az
ösztöndíjért cserében szinoptikus észlelést
végzett az intézetben, hasonlóan korábbi kollégáihoz. A háborús események félbeszakították
egyetemi tanulmányait, de a négyévnyi kényszer szünetben a több, mint háromévi hadifogság (1945. február 3. ‒ 1948. július 15.) hozzásegítette az orosz nyelv elsajátításához, amit a
későbbi években előnyösen fel tudott használni
szakmai munkája során. Az egyetem befejezése
után hamarosan a meteorológia tudományterü-
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letén az első levelező aspiráns lett és már 1954ben elnyerte a fizikai tudományok kandidátusa
fokozatot.
Disszertációjának
témája
a
konvektív zivatarok aerológiai-szinoptikai
vizsgálata. Kritikának vetette alá a légtömegelemző módszert, ami különösen a zivatarkeletkezés szinoptikai feltételeire nem tudott
kielégítő választ adni. Az aspirantúra mellett
részt vett Hromov: Szinoptikus meteorológia
című művének fordításában, majd Bacsurina és
Turketti: A légköri frontok keletkezésének
feltételei című könyvét fordította le. Ezt követően írta meg Az advektív-dinamikus analízis
elméleti és gyakorlati alapelvei című munkáját,
amelyben a légnyomásváltozás Kibel által
kifejlesztett hidrodinamikai elméletét közérthető formában tárta a hazai meteorológus közösség elé. Meteorológiai filozófiáját a későbbi
években is a légköri képződmények és folyamatok együttes dinamikai és szinoptikai szemlélete jellemezte. Kutatói tevékenységét haláláig folytatta. Több publikációja az 50-es, 60-as
években a frontális csapadék folyamatok fizikai
szinoptikai feltételeit vizsgálta és megoldásokat
dolgozott ki számszerű előrejelzésükre. Ma is
figyelmet érdemel egy 1955-ben publikált
tanulmánya, amely a súrlódási réteg hatását
mutatta ki a csapadék képződésére és eloszlására.
A 60-as évek elejétől kitartó figyelmet szentelt a front és örvényképződés hidrodinamikai
elméleteinek. Lényegében ez az elméleti indíttatás vezetett akadémiai doktori disszertációjához a Vertikális cirkulációk frontálzónákban
című, 1982-ben megjelent munkájához. A
felsoroltakkal párhuzamosan mezoszinoptikai
kutatásokat is folytatott, Bodolainé Jakus Emmával együtt. A témában megjelent értékes
publikációjukért 1969-ben elnyerték az MMT
Szakirodalmi Nívódíját. Ebben a vonatkozásban különösen az instabilitási vonalak és az
alacsony jetek átfogó vizsgálatai úttörő jellegűek. A veszélyes időjárások közül az árvizeket
kiváltó szinoptikus feltételekkel is foglalkozott.
Az 1965-ös dunai és az 1970-es tiszai árvíz
tapasztalatai nyomán, javaslatára 1973-ban az
OMSZ-ban Hidrometeorológiai Csoport alakult. Utolsó éveiben a katonai oktatás céljára
foglalkozott a planetáris határréteg kérdéseivel.
Életművében fontos tevékenységet jelentett a
meteorológia oktatása. Az ELTE egyszakos
meteorológusképzésben jelentős szerepet ját-
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szott. 1953‒56 között ő volt a dinamikus és
szinoptikus meteorológia oktatója. A 60-as,
70-es években, első sorban a szinoptikai tárgyú
továbbképzései vonzottak sok érdeklődőt előadásaira. 1978-tól a mezoszinoptikát adta elő az
egyetemen meteorológia szakos hallgatók és a
katonai meteorológus II. tanfolyam résztvevői
számára. Az utóbbi tanfolyam tantervének
kialakításában is közreműködött. E tevékenységének is halála vetett véget. Ez utóbbi munkáját
Bodolainé Jakus Emma folytatta. Közös munkájuk a Mezoszinoptika című egyetemi jegyzet
1981-ben jelent meg. Bodolai István az OMI
hierarchiájában a következő funkciókat töltötte
be: 1958–60-ig az Időjárási Osztály vezetője,
majd 1961–70-ig az Időjárási Előrejelző és
Kutató Főosztály vezetője. 1970–72 között az
OMSZ Központi Előrejelző Intézetének igazgató helyettese, majd 1972–74-ig igazgatója volt.
Bodolai István tudományos közéleti szereplését
fiatalon kezdte, 1952–53 között az MMT főtitkára, 1954-tól haláláig az MTA Meteorológiai
Tudományos Bizottságának titkára, majd elnökhelyettese. A Steiner Lajos emlékérem
tulajdonosa 1957-tól. Számos kezdő kutatónak
volt aspiráns vezetője, a TMB bíráló bizottságának titkári feladatait látta el.
A szocialista országok meteorológiai szolgálatai igazgatói által létrehozott meteorológiai
kutatásokat koordináló munkacsoport, az
RGKNIR elnöki tisztét is haláláig betöltötte. A
sokoldalú és nagy szellemi koncentrációt igénylő munka fiatalon felőrölte fizikumát, 56 évesen
távozott az élők sorából. Szakmai tevékenységéről csaknem teljes áttekintés található
Bodolainé Jakus Emma: Magyar szinoptikus
meteorológiai kutatások 1955–1995 című 1996ban az OMSZ által kiadott könyvben.

BODOLAINÉ JAKUS EMMA
(Nógrádverőce, 1927. október 29.)

Egyetemi tanulmányait az ELTE meteorológiai szakán 1955-ben fejezte be. Szakmai pályája első időszakában a frontális csapadék
folyamatokkal és a frontális csapadékmennyiség numerikus előrejelzésével foglalkozott.
Ezzel egyidejűleg, a 60-as évek elejétől a szinoptikus meteorológia akkor kialakuló új fejezetével, a mezoszinoptikával kezdett foglalkozni. Ennek keretében a különböző mezoléptékű
időjárási rendszerek: instabilitási vonalak,
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alacsonyszinti jelek stb. vizsgálatát végezte. Az
említett objektumok strukturális felépítését,
kinematikai termodinamikai viszonyait írta le,
felvázolta némelyek konceptuális modelljeit.
Nagy hangsúlyt helyezett a mezoléptékű időjárási rendszerek előrejelzési problémáinak lehetséges megoldására, minthogy ezek rendszerint
veszélyes időjárások: heves zivatarok, szélviharok, nagy csapadékmennyiségek stb. hordozói.
Az 1970. évi nagy tiszai árvíz után alapvető
kutatásokat végzett a Duna és a Tisza árhullámai szinoptikus meteorológiai feltételeinek
feltárására. E vizsgálatok folytatásaként kidolgozta az 1973-ban létrehozott Hidrometeorológiai Csoport keretében az említett folyók vízgyújtó területeire a rövidtávú csapadékelőrejelzés módszereit. A kutatási eredmények
alapján operatív mennyiségi csapadékelőrejelzési módszert alakított ki és létrehozta
1978-ban az OMSZ akkori Előrejelzési Intézetében a kettős funkciójú (operatív és kutató)
Csapadékszinoptikai
Osztályt.
Mezoszinoptikai és hidrometeorológiai témakörein
kívül, a szinoptikus meteorológia más problémáira is kiterjedt a figyelme. Többek között
már 1974-től tanulmányozta a ciklonok felépítésének szalag-strukturális modelljét. E szalagokhoz rendelte a csapadékmezők és a vonalba
rendezett, valamint cirkuláris mezoléptékű
konvektív rendszerek kialakulását és felvázolta
néhány arche típus konceptuális modelljét.
1984-ben kezdődött nyugdíjas éveiben szakterületein tovább dolgozott, amit évenként megjelenő publikációi mutatnak. Ezek során figyelmet érdemel az 1955–1995 közötti 40 év szinoptikus kutatásai eredményeinek összefoglalása. Szakmai tevékenységét kiegészítette az
ELTE meteorológia szakán 1979–1996 közötti
években a mezoszinoptika című tantárgy és
rövidebb ideig a hidrometeorológia oktatása.
Számos egyetemi hallgató szakdolgozata
készítésének volt szakmai irányítója. A Meteorológiai Tanszék repülésmeteorológiai
katonai tiszti tanfolyamának munkájában is
közreműködött a mezoszinoptika c. tantárgy
oktatásával. A szerző publikációinak jegyzéke megtalálható Bodolainé Jakus Emma: Magyar szinoptikus meteorológiai kutatások 1955–
1995 c. munkájában (OMSZ, 1996.). 1984-ben
kapott Steiner Lajos emlékérmet, háromszor
nyerte el az MMT Szakirodalmi Nívódíját

MAGYARORSZÁGI METEOROLÓGUSOK ÉLETRAJZI LEXIKONJA
(1969, 1984, 1997), 2002-tól tiszteleti tagja a
Társaságnak. A környezetvédelmi miniszter
1998-ban Pro Meteorologia emlékplakettel,
2004-ben Schenzl Guido Díjjal tüntette ki.
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sült Államokba távozott, ahol egyetemi tanári
állást vállalt. További sorsa jelenleg ismeretlen.

BÓNA MÁRTA

(Rév-Komárom, 1944. július 24.)

BOGDÁNFY (vajdahunyadi) ÖDÖN

Torda, 1863. december 13.- Budapest, 1944. március 13.

Hidrológus mérnök. 1885-ben lépett az állami vízügyi szolgálatba és 1920-ban mint
vízügyi főosztályvezető ment nyugdíjba. Számottevő meteorológiai működést is fejtett ki. A
Hidrológia, valamint A természetes vízfolyások
hidraulikája című műveiben értékes meteorológiai fejezeteket írt. Foglalkozott hazánk csapadékviszonyaival és Lóczy Lajos felkérésére a
Balaton környék csapadékeloszlását is feldolgozta (1898). (Ő indította meg a Hidrológiai
Közlöny-t, amelyben helyt adott meteorológiai
dolgozatoknak is. A Vízügyi Közleményeknek
több éven át volt szerkesztője. Különös érdeme
az Anderkó Auréllal közösen tervezett és kivitelezett súlyombrográf, amely műszer az ország
több állomásán hosszabb ideig egész éven keresztül – a téli időszakban is – működött. Berget
Alfonz francia meteorológus kézikönyvét A
földgömb és a légkör fizikája címmel magyarra
fordította. A Műszaki Egyetemen rendkívüli
tanárként működött. Bogdánfy Ödön meteorológiai tárgyú irodalmi működésének listája AZ
IDŐJÁRÁS 1944-es évfolyamában található.

Az ELTE meteorológia szakon 1968-ban
szerzett diplomát, majd az OMI munkatársa lett.
Az Előrejelző Osztályra, majd a Ferihegyi repülőtéri Előrejelző Osztályba helyezték. Később az
OMSZ Prognózis Osztályán dolgozott. Közismert és kedvelt médiaszemélyiség. A MMT
választmányának tagja, a LÉGKÖR című folyóirat szerkesztőbizottsági tagja. 2001-ben Pro
Meteorologia Emlékplakett miniszteri kitüntetést
kapott kiemelkedő szakmai tevékenységéért.

BÓNIS KATALIN

(Budapest, 1943, március 20. ‒ Budapest, 1990. január 25.)

1967-ben végzett az ELTE-n, az OMl-ban
helyezkedett el. Légkörfizikai érdeklődése
miatt a Pestszentlőrinci Obszervatóriumban
kutatói beosztásba került. A légköri vízgőz
kondenzációjának kinetikája című doktori
disszertációját 1971-ben védte meg. 1980-tól
felügyelte a légköri radioaktivitás méréseket.
Jelentős társadalmi munkájáért az MMT 1989ben Steiner Lajos emlékéremmel tüntette ki.

BONTA IMRE
(1957)

BOGNÁR KÁLMÁN

(Budapest, 1908. július 19.‒USA, ?)

Középiskolai érettségit tett Budapesten,
1926. június 16-án, majd a Pázmány Péter
Tudományegyetem Bölcsészeti Karán, tanár
szakra jelentkezett. 1932. június 4-én kapta
kézhez matematika- fizika középiskolai tanári
oklevelét. Ezután katonai szolgálati kötelezettségének tett eleget 1932. júliustól, 1933. októberig, amikor karpaszományos tartalékos
csendőr őrmesterként szerelt le. 1933. október
15-ével az OMFI önkéntes munkatársa lett
(ÁDOB gyakornok), véglegesítése 1934. március 31-én történt meg. 1935. március 9-én
feleségül vette Simon Ilonkát, mely házasságából született Éva nevű leánya (1935. december
18-án). 1936. december 31-ével a Légierőhöz
lépett át tényleges tisztként, ahol időjelző szolgálatot látott el. A világháborúban a keleti
fronton szolgált, majd a háború után az Egye-

Az ELTE-n 1981-ben szerzett diplomát. Az
OMSZ-ben helyezkedett cl. 1998-ban az ELTE- n védte meg PhD disszertációját. Szakmai
területe az időjárás előrejelzése, a szinoptikus
szolgálatban dolgozik.

BORBÁS ERZSÉBET ÉVA
(Budapest, 1968. szeptember 25.)

Az ELTE TTK meteorológus szakon 1992ben szerzett diplomát. PhD minősítést 2000-ben
kapott, Meteorológiai adatok új forrása: a
Globális Helymeghatározó Rendszer, című
disszertációjának megvédésével. A Róna Zsigmond alapítvány díját 1998-ban nyerte el.

BORBÉLY EDIT
(1932)

Az ELTE TTK meteorológus szakon szerzett diplomát, 1955-ben. Az Aerológiai Osztályon dolgozott, 1970-ben tett doktori szigorlatot
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ugyanott, A tropopauza vizsgálata Budapest
fölött című disszertációjával. Ezután a
magaslégköri ózon kutatást vezette. A 80-as
évek végén az OMSZ tudományos könyvtár
vezetője volt, majd a KMI-be helyezték át, ahol
a légköri ózonkutatásban vett részt nyugállományba vonulásáig.

BOROS JÓZSEF

(Szeged. 1939 ‒ Szeged, 1975. június 20.)

A József Attila Tudományegyetemen 1963ban szerlett biológia-földrajz szakos középiskolai tanári oklevelet. Már egyetemi hallgatóként.
Már egyetemi hallgatóként bekapcsolódott az
Éghajlattani tanszék munkájába, rendszeresen
részt vett a tanszék terepklimatológiai méréseiben és azok tudományos értékelésében. Szakdolgozatának, majd 1968-han egyetemi doktori
értekezésének témája a különböző típusú erdők
mikroklíma módosító hatásának elemzése volt.
Egyetemi tanulmányainak befejezése után az
Éghajlattani tanszéken helyezkedett el tanársegédi, majd 1969-tól adjunktusi beosztásban
dolgozott. A tanszék Actáiban több értékes
dolgoznia jelent meg a különböző növénytársulások állományklímájának tárgyköréből. A
MMT munkájába pályafutásának kezdetekor
bekapcsolódott, majd a szegedi csoport titkáraként tevékenykedett. A Társaság 1974-ben a
választmány tagjává választotta, 1975-ben
kapott Steiner Lajos emlékérmet.

BOROS TIBOR

(Budapest, 1907. május 6.)

Tanár, meteorológus. Egyetemi hallgatóként
meteorológiai pályadíjat nyert, 1934-tól az
OMFI dolgozója lett. Tanulmányai AZ IDŐJÁRÁS-ban és a VÍZÜGYI KÖZLEMÉNYEKben jelentek meg: A Bjerknes-féle ciklon elmélet; A levegő szárazságának két jellegzetes esete
Magyarországon; A tefigram elmélete és alkalmazása; Csapadékos és száraz időszakok
Magyarországon; Az Alföld mezőgazdaságának öntözővíz szükséglete. Később kilépett az
OMFI-bó1 és középiskolában lett tanár.

BOTVAY KÁROLY

(Ada /Bács vm./ 1897 ‒ Sopron, 1958. szeptember 10.)

Érettségi után, 1916-han már be is vonult katonának és egy esztendő múlva, mint tartalékos
hadnagy vett részt az első világháborúban, ahol
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súlyos tüdőlövést szenvedett. A háború befejezése után folytatta tanulmányait a Soproni
Erdőmérnöki Főiskolán. Itt szerzett 1924-ben
erdőmérnöki oklevelet. A főiskola elvégzése
után a Főiskola szolgálatába lépett, mint szakdíjnok és tanársegéd, majd tíz éven keresztül,
mint adjunktus dolgozott. 1939-tól 1947-ig,
egyetemi tanárrá történő kinevezéséig, az Erdészeti Kutatóintézetben is működött, közben egy
évet Németországban töltött tanulmányúton.
I940-ben műszaki doktorátust tett. Tudományos
munkássága elismeréséül 1952-ben a mezőgazdasági tudományok kandidátusa címet is megkapta. A meteorológia terén végzett munkássága közül kiemelkedő a tavak és folyók parti
környezetének éghajlatával foglalkozó munkája. Az erdészeti meteorológia területén is jelentós eredményeket ért el. Az Erdőmérnöki Főiskola Termőhely-ismerettani tanszékének vezetője volt. Haláláig segítette az erdőmérnöki
hallgatókat a meteorológia tudományának
alapos elsajátításában. A Meteorológiai Társaság választmányának sok éven át volt tagja.
Sopronban, emlékére az egyetem kertjében
mellszobrot állítottak.

BOZÓ LÁSZLÓ

(Budapest, 1962. február 3.)

Anyja Burkus Szidónia. 1986-ban szerzett
meteorológus diplomát az ELTE TTK-n. Az
OMSZ-ban levegőkémiai kutatásokat folytat,
osztályvezetői beosztásban. Kutatási területe: a
légköri radioaktivitás vizsgálata, a nehézfémek
és az ózon nagytávulságú terjedésének modellezése, a nehézfémek és a kénvegyületek légköri mérlegének meghatározása, a légköri nyomanyagok háttér-koncentrációjának monitoringja
és a városi légszennyező anyagok terjedésének
modellezése. 1994-ben szerezte meg a földtudomány (meteorológia) kandidátusa minősítést,
2001-ben pedig a MTA doktora fokozatát: Légköri nyomanyagok eredetének és mérlegének
vizsgálata modellszámításokkal Magyarországon, című értekezésének megvédésével. Számos külföldi és hazai szakmai szervezetnek
tagja, vagy vezetőségi tagja. Az ELTE TTK
meteorológus szakon hosszú éveken keresztül a
Levegőkémia tantárgy előadója, PhD kurzus
vezetője. Jelentós tudományos díjak és kitüntetések tulajdonosa.
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BOZÓKI ENDRE

(Sümeg, 1861. november 1. - Budapest, 1925. március 7.)

Matematika-fizika
tanár.
Népszerűsítő
könyvet írt: Kis meteorológia /1901., 76. oldal/
címmel. Saját korában szélesebb körben hozzájárult a korszerű meteorológiai ismeretek terjesztéséhez.

BÖDE LÁSZLÓ

(Felsőgöd, 1935. április 25. – Budapest, 1962. október 28.)

Középiskoláit az Apáczai Csere János gyakorló gimnáziumban végezte, utána a budapesti
ELTE meteorológus szakára iratkozott be és
1957-ben is itt szerzett diplomát. 1957-ben
kezdett dolgozni az OMI-ban. Először meteorológiai műszerhitelesítéssel, kés óbb ionoszféraméréssel és légelektromossággal foglalkozott.
Főleg a zivatar elektromosság terén fejtett ki
kutató tevékenységet. Nyelveket tanult, kitartó
szorgalommal képezte magát. Váratlan és véletlen halála megdöbbentette barátait. 1962. december 1l-én helyezték örök nyugalomra.

BÖJTI BÉLA (vitéz)
(Nagykanizsa, 1933. április 20.)

A nagykanizsai piarista gimnáziumban, illetve jogutódjában érettségizett. 1955-ben
végezte el az ELTE TTK meteorológus szakot.
Ezután hosszabb időt töltött Albániában, ahol
megnősült, házasságából egy leánygyermek
származott. Egyetemi doktori szigorlatot tett
1971-ben A viharos balatoni időjárási helyzeteket kiváltó anticiklon orr-helyzetek jellemszámai, módszer a viharállapot kategorikus előrejelzéséhez, című disszertációjával. A Siófoki
Viharjelző Obszervatórium vezetője volt 1964tól nyugdíjba vonulásáig. Siófokon széleskörű
társadalmi munkájával nagy elismerést szerzett
munkahelyének. 1988-ban az Osztrák Meteorológiai Intézet Schinze irodalmi díjban részesítette. Az MMT 1990-es évi Steiner Lajos emlékérem kitüntetettje. A környezetvédelmi
miniszter 2000-ben Pro Meteorologia Emlékplakett kitüntetést adományozott számára.

BRUNA XAVÉR FERENC S. J.
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lag-vizsgáló Intézetben kezdte. Pályázott az
egyetem bölcsészettani tanszékére, hosszú vita
után – elkerülendő a jezsuita túlsúlyt az egyetemen – Szüts István szegedi piaristát választották meg. 1785-ben lett a Mannheimi Meteorológiai Társaság tagja. Másodszorra a matematikai tanszékre pályázott, 1798. május 4-én nevezték ki e helyre. Ugyanitt 1811-ben rektor
lett. Bruna a Mannheimi Tudományos Akadémia tagja is volt, meteorológiai észlelései a
Societas Meteorolagica Palatina kiadványaiban
nemzetközi adatforgalomba kerültek.

BUCSY JÓZSEF

(Égenföld /Zala vm./ 1914. május 17.
‒ Budapest, 1980. január 4.)

Apja Bucsy Aladár, anyja Náray Zsuzsanna.
Érettségi vizsgát Veszprémben tett, 1933. június 22-én, a Pázmány Péter Tudományegyetemen szerzett tanári oklevelet. 1939-ben lépett
munkaviszonyba az OMFI-ban. A meteorológusok azon korosztályához tartozott, amelyik
tudományos bázisát a hibátlan, folyamatos
adatgyűjtésben és közlésben látta. Szakmai
lehetőségeit a háborús korszak, a II. világháború előtti bécsi döntések erősen behatárolták.
Dolgozott Ógyallán, Budapesten és mindenhol
ahol szükség volt rá. Fő eredményeit az
Aerológiai Évkönyvek sorozat szerkesztésében
érte el, de írt tanfolyami jegyzeteket, részt vett
a Balaton Éghajlata c. könyv egyes fejezeteinek írásában, az OMSZ centenáriumi kiadványának létrejöttében. Élete során szerény, szorgalmas, a tudományt szerető, de keserű sorsú
emberként is- merhették meg kortársai. A Steiner Lajos emlékérem tulajdonosa volt 1974-tól,
az MMT tiszteleti tagja 1978-tól.

BULLA BÉLA

(Keszthely, 1906. szeptember 22.
‒ Budapest, 1962. szeptember 11.)

Geográfus, egyetemi tanár, az MTA levelező
tagja. A magyar medence periglaciális jelenségeinek kutatója. A klimatikus morfológia kérdéseivel foglalkozott. Általános természeti
földrajz című tankönyvéből (1954) meteorológus generációk tanultak.

(Zágráb. 1745. szeptember 14. ‒ Buda, 1817. november 30.)

Jezsuita matematikus, csillagász, meteorológus, polihisztor tudós. Grazban, majd Budán
oktatott. Magyarországi tevékenységét a Csil-

BURÁNSZKINÉ

lásd: SALLAI MÁRTA
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(Nagykanizsa, 1964. február 25.)

Az ELTE. TTK meteorológus szakon 1988ban szerzett diplomát, majd az OMSZ-ban helyezkedett el. Agrometeorológiai szakterületen
dolgozik. Kandidátusi fokozatot szerzett 1996ben. Kutatási területe a növényi időjárási modellek, valamint az aszályindex számítások. Később
a mosonmagyaróvári egyetemre távozott előadónak. 1994-ben a Róna Zsigmond alapítvány
díjában részesült, 2000-tól Berényi Dénes díjas.

CHOLNOKY JENŐ

(Veszprém, 1870. július 23. ‒ Budapest, 1950. július 5.)
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A hazai földrajztudomány, a hidrológia és
éghajlattan világhírű tudósa volt. Kezdő hidrológusként Lóczy Lajosnál volt tanársegéd.
Geomorfológiai kutatásai során részletesen
foglalkozott meteorológiai és klimatológiai
kutatásokkal. 1896-98 között Kínában, Mandzsúriában hidrogeográfiai kutatásokat végzett,
itt találkozott a monszun éghajlattal, aminek
következtében a kontinensek és az óceánok
közötti periodikus légcsere sajátosságait kezdte
tanulmányozni. A mi éghajlatunkra jellemző
markáns júniusi hőcsökkenés okaként 1902-ben
kimondta, hogy az eurázsiai monszunos légkörzés az ok. Cholnoky 1903-tól egyetemi magántanár, 1905 és 1919 között Kolozsvárott, majd
1921 és 1940 között Budapesten egyetemi
tanár. Tanítványai sorából olyan kiváló profeszszorok emelkedtek ki, mint Bulla Béla, Kéz
Andor, Szabó Pál Zoltán, Kádár László. Már
munkássága kezdetén hiányolta, hogy hazánkban a meteorológiai ismeretek egyetemi oktatása hiányos, 1903-ban jelentette meg e téren
alapvető könyvét „A levegő fizikai földrajza”
címmel. Élete utolsó éveiben aktívan már nem
művelte a meteorológiát, fejlődését azonban
figyelemmel kísérte, 1939-1944 között a MMT
elnöke is volt. Cholnokynál több meteorológus
tett doktori szigorlatot, így Réthly Antal is.
Földrajzi szakértőként tagja volt az I. világháború utáni béketárgyalásokat előkészítő bizottságnak. 1920-ban az MTA levelező tagjává
választották.

CASPARIDES M. ANDRÁS

CZELNAI RUDOLF

Halléban
és
Wittenbergában
tanult,
Neczpálon, majd Ivánkafalván volt tanító, miután 1757-ben hazatért. Még Wittembergában
jelentette meg a Köd természetéről irt doktori
értekezését (Dissertatio physica de Nature et
Origine Nebularum, 1756). A szerző tizenhét
fejezetben írta meg munkáját és mindegyik
fejezet után egy igazoló-magyarázó rész következik. A ködről helyesen állapította meg: ködnek
nevezzük a felhőt, ha a földre nehezedik és felhőnek a ködöt, ha magasan van. Külön foglalkozik
a hajnali és alkonyati ködök keletkezésével. E
részben hivatkozik Fröhlich Dávidnak a Kárpátokban 1615-ben végzett kutatásaira.

Édesapja katonatiszt volt, édesanyja Tobak
Éva. Középiskolai tanulmányait Nagykárolyban, Kőszegen és Budapesten a Budai Ciszterci
Gimnáziumban végezte, 1950-ben érettségizett.
Az Eötvös Lóránd Tudományegyetem TTK meteorológus szakán szerzett oklevelet 1954-ben.
Egyetemi doktori disszertációját 1961-ben védte
meg. Az egyetem elvégzése után az OMI Éghajlatkutató Csoportban kezdett dolgozni, majd a
MTA Tihanyi Limnológiai Intézetébe kihelyezett kutatóállomásán a balatonkutatási program
kutatójaként, tudományos segédmunkatársi
beosztásba került. 1954‒1955 között a MTA
Vácrátóti Botanikai Kutató Intézet meteoroló-

BÜKY (felsőbüki) AURÉL
(Komárom, 1878. július 27. ‒ ?)

Trencsénben érettségizett 1896 júniusában.
A budapesti műszaki egyetemen szerzett gépészmérnöki oklevelének kelte 1900. június 13.
1903. április 1-ig tanársegéd volt a műszaki
egyetemen, ezután az OMFI-ban helyezkedett
el. 1914. szeptember 3-án vonult be katonának
először, majd 1915. január 22-én másodízben.
Az első világháborúban népfölkelő hadnagymérnök, mint az egyik tábori sárkány-állomás
vezetőjének koronás arany érdemkereszt a vitézségi érem szalagján kitüntetést adományozta a
király. Korán megnősült, négy gyermek apja,
sajnos egy éves koruk után csak kettő maradt
életben. 1922. február 28-án ideiglenes nyugállományba helyezték, újra nem állt munkába.

(Almás Hont /vm./, kb. I735 ‒ ?)
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giai kutató állomásán dolgozik. 1955‒1957
években a MTA Martonvásári Mezőgazdasági
Kutató Intézet, Meteorológiai Obszervatóriumának tudományos segédmunkatársa. 1957-töl
az OMI Műszaki Osztály tudományos osztályvezetője. 1963‒1964-ben az OMI Éghajlati és
Hidrometeorológiai Főosztály tudományos
vezetője. WMO ösztöndíjjal három hónapig a
SzU-ban, majd 1964. február 1. ‒ október 31
között Tokióban folytat tanulmányokat. 19641967 között a Tájékoztató és Adatfeldolgozó
Főosztály vezető posztját tölti be. 1967‒1968ban egy évig a Kelet-Afrikai hidrometeorológiai megfigyelő-hálózat rekonstrukcióját végzi, a
Nílus forrásvidékének kb. 400.000 km2 kiterjedésű vízgyújtó területén 115 új megfigyelő
állomást létesített és térképezte a hálózatot.
1969‒1970-ben az OMSZ KMI, igazgató helyettese, majd 1971‒1973-ban igazgatója.
1974‒1981 között az OMSZ elnöki tisztét tölti
be. 1981‒1984 években a WMO (Genf) Tudományos és Technikai Programok Igazgatója,
majd 1985‒1992 között a WMO főtitkárhelyettese. 1993‒1998-ban az OMSZ Tudományos
Tanácsának elnöke. A Műszaki Tudományok
kandidátusi fokozatot: Meteorológiai mezők
statisztikai szerkezetéről című disszertációjának
megvédésével 1966. november 30-án nyerte el.
A Földtudományok (Meteorológia) doktora
fokozatot: Mintapontok alapján számított területi átlagok pontosságáról című dolgozatával
1971. szeptember 9-én kapta meg. Az MTA
levelező tagjává 1976. május 7-én, az MTA
rendes tagjává pedig 1987. május 8-án választották meg. Akadémiai levelező tagsági székfoglalóját: Légköri folyamatrendszerek modellezése, s végül akadémikusi székfoglalóját: A
meteorológia fejlődésének várható irányai
címmel írta meg. Jelentős oktatói tevékenységet
fejtett ki, az ELTE TTK-n, mint felkért oktató
egyetemi előadásokat és speciális kollégiumokat vezetett 1973 és 1996 között. 1975-tól az
ELTE TTK címzetes egyetemi tanára. Több
jelentós monográfia, tankönyv szerzője, nagyszámú tudományos publikációja több jelentós
szakfolyóiratban jelent meg. 1971-ben Steiner
Lajos Emlékérmet, 1997-ben Schenzl Guidó
díjat, 2001-ben pedig Széchenyi-díjat kapott.
Kutatásai a meteorológiai megfigyelő rendszerek optimalizálására és a meteorológiai adatmezők statisztikai szerkezetének vizsgálatára
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terjedtek ki, továbbá az óceánok szerepére az
éghajlat alakításában. 1984-1992 között a
WMO Bulletin főszerkesztője,1999-2001között a Magyar Tudomány főszerkesztője. Az
MMT Szakirodalmi Nívódíjának tulajdonosa
(1973, 2000), 2002-tól az MMT tiszteleti tagja.

CZIRER ELEK

(Pécs, 1848 ‒ Pécs, 1916. október 16.)

Régi pécsi családból származott. Középiskoláit
Pécsett, orvosi tanulmányait a bécsi tudományegyetemen végezte, ahol orvosi diplomáját
szerezte. Hosszabb ideig a nagyhírű bécsi belgyógyásznak, Duschek professzornak volt az
asszisztense. Nemsokára hazakerült szülővárosába Pécsre, hogy állandó gyakorlatot folytasson. 1878. július 1-én lett pécsi kerületi
orvos. 1892-ben városi tiszti főorvos lett. 1898ban ‒ 50 éves korában ‒ lett az OMFI munkatársa, az ő gondolata volt, hogy a város létesítsen városi jellegű meteorológiai állomást.
Czirer a meteorológiai állomást saját kertjében
állította fel. Különösen érdeklődött a földrengés-megfigyelések iránt, ezért Konkoly felszerelte az állomást földrengésjelző műszerekkel
is. Ezen felül Schreiber-féle zivatarjelzőt is
üzemeltetett. Műszerei, halála után az OMFI
múzeumába kerültek. Czirer AZ IDŐJÁRÁS
című lapban több saját közleményt is megjelentetett a zivatarjelzők működéséről (1902‒1903
évfolyamokban). Czirer észlelései az OMFI
Évkönyvek I. részében jelentek meg. Jelentős
érdeme volt az is, hogy Pécs város példájára
később más városok is létesítettek meteorológiai állomást.

CZÖVEK ISTVÁNNÉ
(késóbb GÖTZ GUSZTÁVNÉ)
lásd: KABA MAGDOLNA

CS
CSAPLAK ANDOR

(Szeged, 1914. június 27. ‒ Budapest, 2002. február 25.)

Édesapja Csaplak András férfiszabó volt, édesanyja Bálint Julianna gyermekét egyedül nevelte állami hadiözvegyi segélyből, mivel férje az I.
világháborúban elesett. Szegeden a piarista gim-
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náziumban érettségizett. Egyetemi tanulmányai
előtt teljesítette egyéves önkéntes katonai szolgálatát (1932. október 1. – 1933. szeptember
30.). Ezután a Ferenc József Tudományegyetemen matematika-fizika szakos tanári oklevelet
szerzett, 1938. júniusban. 1935-tól az egyetem
kísérleti fizikai intézetében díjtalan gyakornoki
állást vállalt, megélhetését a RockefellerSzéchenyi kutatóalaptól kapott havi ösztöndíjából biztosította. Rövid ideig középiskolában
tanított, majd katonai behívót kapott, megkezdődött a II. világháború. 1939. október 18.
‒1942. április I. között a Honvéd Légierők
tisztviselője Hille Alfréd ajánlatával. Közben
1940 októberében Kolozsvárra került, mint az
Erdélyben települt légierő meteorológus tisztje.
1944. július 8-án Esztergomban házasságot
kötött dr. Bense Mária kórházi alorvossal. 1942
végén másfél hónapig Németországban,
Lindenbergben továbbképzésen vett részt, a
német Lange-féle rádiószonda kezelését sajátította el. 1944. nyarán, a ferihegyi repülőtéren
volt szolgálatban, amikor megérkeztek a német
rádiószondák, amelyeket ezután először Vecsésen, majd Maglódon, a Szabadsághegyi Csillagdából, Ógyallán az obszervatóriumhól, végül
pedig a Szombathely melletti Söptén bocsátottak fel rendszeresen. A Hanságban esett szovjet
hadifogságba 1945. április 3-án és csak 1947.
július 18-án térhetett haza az Uralból. A hadifogságban német és francia nyelvtudását az
orosz nyelv kitűnő elsajátításával szélesítette.
Hazatérése után rövid ideig még a Honvédség
állományában maradt, majd jelentkezett Tóth
Gézánál a Közlekedési Minisztérium Légiközlekedési Főosztályán, az OMFI-ba kihelyezett
repülőtéri meteorológusnak. Lakása továbbra is
Esztergomban volt a kórházban, munkahelye
pedig Budaörsön. 1950 elején ismét bevonult
katonának, a mátyásföldi időjelző részlegből
alakult Repülő Időjelző Központba. Az új központban elsődlegesen szervezési és oktatási
feladatokat kellett ellátnia. Időközben az OMI-t
a FM-tól a HM felügyeletébe szervezzék át, az
OMI parancsnoka Dési Frigyes lett, a RIK-é
pedig Csaplak Andor. E beosztásában kezdte
megszervezni a hazai repülőterek kiszolgálására a meteorológiai főállomásokat, állandó személyzettel, folyamatos megfigyeléssel, méréssel. 1953-ban az OMI a Minisztertanács felügyeletébe került át, a KIK ezután tisztán kato-
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nai feladatok végrehajtására állhatott át. 1956
ismét jelentős gondokat jelentett a katonai
meteorológiai feladatok végrehajthatóságában,
a korábbi fiatal szaktiszti állomány elhagyta a
honvédséget. Csaplaknak újra kellett szerveznie
a teljes katonai meteorológiai munkát. Első
felesége halála után Kobzi Máriával kötött
házasságot, aki szintén katona volt. A két házasságból utód nem származott. Időközben az
ELTE-n megindult a meteorológus II. tanfolyam, amely elsősorban a honvédség szakerő
igényét volt hivatva kielégíteni. Csaplak is részt
vett az oktatásban. 60 éves korában a vezérkarhoz osztották be szaktisztnek, majd 1977. november 30-ával kérte nyugállományba helyezését. Ezután tanácsadóként tevékenykedett a
HM-nél, tekintve, hogy az OMSZ rakétás jégeső-elhárító rendszerében katonai szakértőre és
összekötőre is szükség volt a munka folyamatos
ellenőrzéséhez. Társadalmi munkában a MTA
URSI bizottságban és a MMT választmányában
dolgozott a továbbiakban. 1977-ben kapott
Steiner Lajos emlékérmet, 1982-ben MTESZ
Díjat. 1985-tól az MMT tiszteleti tagja, a környezetvédelmi miniszter 1995-ben Schenzl
Guido Díjban részesítette. 85 éves korában
egészsége megrokkant, hivatalos feladatokat
már nehezen vállak, vidéki kertje gondozásában
lelte örömét.

CSÁSZÁR MARGIT

(Dabronc /Veszprém vm./ 1931. január 9.
‒ Budapest, 2003. március 21.)

Édesapja asztalosmester volt, aki méhészkedéssel is foglalkozott és rendszeresen feljegyezte a
méhek életét befolyásoló időjárási jelenségeket.
Császár Margit a sümegi Polgári Iskolában már
1944-ben észlelő volt az OMFI csapadékmérő
állomásán. Az ELTE meteorológus szakon
1950‒54 között szerzett meteorológus diplomát. A diploma megszerzése után az OMI-ban
helyezkedett el, 1955. szeptemberig az
Aerológiai Obszervatóriumban rádiószondázott.
A következő évet mára ferihegyi repülőtéren
töltötte a szinoptikus szolgálatban, 1956 nyarán
a siófoki viharjelzésben is dolgozott, még a
MAC telepen. 1956. novembertől 1959. novemberig az OMI Prognózis Osztályán volt
szinoptikus. 1959. novembertől az ELTE Meteorológiai Tanszékére került tanársegédi beosz-
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tásban. Ettől az időtől nyugállományba vonulásáig oktatással foglalkozott, adjunktusi, majd
docensi kinevezéssel. Az oktatás mellett rendszeres kutatómunkát is végzett, kutatási területét a földközi-tengeri ciklogenezis, gravitációsnyírási hullámok, energiaátalakulások a légkörben, a hideglevegő-párna stagnálása a Kárpátmedencében témakörök jelentették. Egyetemi
diplomamunkáját is a szinoptikus meteorológia
területéről választotta: Vertikális áramlási
mezők egymásra helyezése címmel (1954.).
Egyetemi doktori disszertációjának témája,
melyet 1963-ben védett meg: Ciklonképződés
az Alpok lee oldalán. Az 1976-ben megvédett
kandidátusi értekezését: Energiaátalakulás a
légkörben címmel állította össze. Oktatómunkája során négy egyetemi jegyzetet és több mint
50 tudományos publikációt jelentetett meg, a
Tanszéken belül szinoptikus meteorológiai
laboratóriumot hozott létre, ahol a hallgatók
gyakorolhatták az időjárás előrejelzés aktuális
munkálatait. A MMT-nak aktív tagja volt, a
Társaság választmányában eredményes munkát
fejtett ki. A Társaság 1982-ben Steiner Lajosemlékéremmel tüntette ki, a környezetvédelmi
miniszter Pro Meteorológia Emlékplakett-et
adományozott számára (1997). Nyugdíjasként
is aktívan részt vett a szakmai közéletben.
CSEH ÉVA

(Mosonmagyaróvár, 1932. december 23.)

Elemi iskoláit Kolozsvárott, a gimnáziumot
Mosonmagyaróvárt végezte el. Az ELTE TTK
meteorológus szakon 1956-ban szerzett diplomát. Az OMI-ban helyezkedett el. Egyetemi
doktori disszertációjának címe: Az alsó troposzféra hideggócainak vizsgálata a Kárpátok
környezetében (ELTE, 1963). Az OMI-ból a
60-as évek második felében az MTA titkárságára került át, nyugállományba vonulásáig tudományos szervező munkát folytatott.

CSISZÁR IVÁN

CS

(Budapest, 1965. január 3.)

Az ELTE. TTK meteorológus szakon 1988ban kapott diplomát. Az OMSZ-ban helyezkedett el. 1996-ban elnyerte az MMT Róna Zsigmond alapítvány díját. PhD minősítést 1996ban szerzett Potenciális hibák az alacsonyszintű
rétegfelhőzet effektív cseppméretének műholdas
sugárzásmérésekből történő meghatározásakor
című disszertációjával. 1995-ben WMO ifjú
kutatói díjat nyert, melyet Obasi a WMO főtitkára Budapesten adott át.

CSIZSINSZKY MÁRTA
(Miskolc. 1909. május. 20.)

Csizsinszky Márta egy éves korában édesapját (Csizsinszky László, felesége Dicső Olga,
három gyermekük volt) Máramarosszigetre
helyezték át igazgatási mérnöki munkakörbe. A
Trianoni szerződés hatálybalépéséig tartózkodtak itt. Márta Máramarosszigeten kezdte meg
tanulmányait az állami vegyes iskolában,
ugyanitt járt a gimnázium első osztályába is a
koedukációs középiskolába. 1920-ban visszaköltöztek Miskolcra, az ottani leánygimnáziumban tanult tovább. Szülei igen nehéz anyagi
helyzete miatt osztálytársai oktatását vállalta. A
Budapesti Tudományegyetem tanári szakán,
mennyiségtan-természettan szakon végzett
1932-ben. Miután diplomával sem tudott akkor
elhelyezkedni, gyors- és gépíró tanfolyamot
végzett és a Duna Palota Nagyszálló irodájában
önkéntes munkaerőként alkalmazták. Itt sem
tud- ták véglegesíteni, ezért hazaköltözött Miskolcra és megtanulta a perzsaszőnyeg szövést
és közép- iskolásokat korrepetált. 1941 júniusától dolgozott az OMFI-ban időjárás előrejelző
munkakörben, majd 1954. november 1-tól a
magaslégköri mérésekben vett részt Pestszentlőrincen. Az ELTE meteorológia szakon doktori vizsgát tett 1948-ban, dolgozatának címe:
Légtömegek Budapest fölött. 1956-os vélemény-nyilvánításáért nem érte jelentős hátrány,
az OMI-ból ment nyugdíjba.

CSERNO GÉZA

(Ács, 1864. április 16. ‒ Budapest, 1946. január 19.)

Az OMFI munkatársa volt 1899 és 1933 között a Csapadékhálózati Osztályon dolgozott és
mint főmeteorológus ment nyugállományba. Az
ógyallai Emlékkönyv-ben jelent meg egy tanulmánya. Kollégáit művészi tehetséggel elkészített rajzaival, ábráival is segítette.

CSOMOR MIHÁLY

(Pély /Heves vm./ 1927 május 15.
‒ Budapest. 1998. június 19.)

Az elemi és polgári iskoláit Budapesten végezte. Ezután a Magyar Királyi I Honvéd Repülő csa-
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pattiszthelyettes-képző Iskolára jelentkezett,
ahová fel is vették és 1943. januárban Szegedre
vonult be. Rövidesen Taszárra helyezték át,
ahol a fényképész szakmát tanulta meg. Innen a
székesfehérvári repülőtérre helyezték, de a
front előrenyomulása miatt Abdára települt
egysége. Itt megbetegedett és mire meggyógyult, a megszálló orosz katonák a lókórházba
osztották be munkára. 1945-ben a Budapesti
Vasutas Sport Clubban (BVSC) lett ökölvívó,
hogy a vasúthoz felvegyék dolgozónak. Ősszel
végül felvételt nyert a Keleti pályaudvar Raktárhivatalába segédtisztként. 1950-ben tett
érettségi vizsgát és kérte felvételét az ELTE
TTK meteorológus szakra, ahová felvételt is
nyert, de hivatali főnöke nem járult hozzá a
továbbtanuláshoz, csak egy évvel később kezdhette meg egyetemi tanulmányait. Az ELTE
meteorológia szakot 1955-ben végezte cl, ekkor
a Magyar Honvédséghez helyezték cl, hadnagyi
ranggal egy tüzér alakulathoz, meteorológiai
állomás parancsnoknak. 1956 novemberében
leszerelt és visszakerült a MÁV-hoz, egészen
1958. márciusig. Ekkor vették fel az OMI-ba,
azonnal a Hálózati Osztályra, állomásellenőri
munkakörbe. Itt 1969-ben osztályvezető, majd
1971-tól a Földfelszíni Főosztály vezetője lett.
1972-ben tett doktori szigorlatot A zúzmara
Magyarországon témában. Ezután szervezte
meg Hárskúton a zúzmaramérő és kutató kísérleti állomást, amely a hazai energia ipar igényeit volt hivatva támogatni. 1972-ben már 31
állomáson mérték a zúzmara lerakódást. Közben más területen is igen aktív volt, elkészítette
az észlelő állomány részére a Meteorológiai
műszerek és megfigyelések című kézikönyvet,
kettősfalú csapadékmérőt tervezett és terjesztett
el a mérőhálózatban a mérési, párolgási hibák
csökkentése céljából. 1962-tól haláláig a LÉGKÖR folyóirat szerkesztőbizottságának volt
tagja, szenvedélyesen fotózott és számos kiadványban jelentek meg szakmai fényképei.
1987-ben vonult nyugállományba, ahol kertészkedéssel töltötte napjait. A környezetvédelmi minisztertől 1998-ban Pro Meteorologia
emlékplakettet kapott.

CSONKA ILONA

(Budapest. 1913. szeptember 5. ‒ Budapest. 1975)

A Szilágyi Erzsébet gimnáziumban érettségizett, majd a Pázmány Péter Tudományegyete-

32

men matematika-fizika tanári oklevelet szerzett
1931. június 5-én. Édesapja vitéz Csonka József, édesanyja Csizmadia Orsolya volt. Az
egyetem elvégzése után Svájcban vállalt gyermekgondozói munkát, ekkor mélyítette cl angol, francia és német nyelvismeretét. 1943.
december 31-tól vállalt munkát az OMFI-ban.
Először észlelő, adminisztrátor volt, majd a
háború után kiváló nyelvismeretével az időközben szervezett Külügyi Osztály vezetője volt
nyugdíjba vonulásáig.

D
DALMADY (bori és dalmadi) ZOLTÁN

(Budapest, 1880. március 15. ‒ Budapest, 1934. október 17.)

Unokaöccse volt Dalmady Győzőnek a
nagytehetségű költőnek és műfordítónak, a
magyar árvaszéki jog megalapozójának. Már
ifjú korában bekapcsolódott a Természettudományi Társulat munkájába. Orvosi oklevelét
1903-ban szerezte meg. Ezután Kéthly Károly
mellett gyakornok Ótátrafüreden, mint fürdőorvos. Itt írja 1908-ban első meteorológiai
vonatkozású
dolgozatát:
Biologische
Gesichtspunkte der Klimatotherapie címmel.
Szabad óráiban a Magas Tátra hegyvilágát
járta, érdemeket szerzett a magashegyi életmentés területén is. Marseille-ben elvégzi a
trópusi betegségek tanfolyamát. 1909-ben
megnősül, majd 1911-ben a fővárosba költözik.
A Pázmány Péter Egyetem orvosi kara 1913ban habilitálja a fizikális terápia tárgykörből. A
világháborúban mint orvos vesz részt, behatóan
tanulmányozta a gyakorlatban a traumatikus
eredetű neurózisokat. Egyetemi előadói jogosítványát kiterjesztik az orvosi éghajlattan,
fürdőtan és ásványtan tárgykörökre, majd 1928ban rendkívüli tanári címet kap. 1933-ban
szervezésével nyílik meg az országos balneológiai kiállítás. Orvos, sportorvos és orvosmeteorológusként, e tudományterületek egyik
legkiválóbb hazai képviselője volt. Termékeny
szakírói tevékenységet hagyott hátra, több mint
50 orvosmeteorológiai cikke jelent meg. Nemzetközileg elismert szaktekintély volt. Definiálta a fülledtség éghajlattani fogalmát. Több
éven át vezette az OMFI tátrafüredi megfigyelő állomását. A Magyar Meteorológiai Társaság
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levelező tagja volt. Meteorológiai vonatkozású
dolgozatainak jegyzékét AZ IDŐJÁRÁS 1935.
évfolyama tartalmazza.

DÁVID ARANKA

(Budapest. 1935. október 13.)

Édesanyja lhring Aranka Meteorológus diplomáját 1957-ben szerezte az ELTE TTK-n. Az
OMI-ban helyezkedett cl, először a Tájékoztató
és Adatfeldolgozó Osztályon dolgozott, később
az agrometeorológiai kutatóállomások és a
speciális hálózatok adatainak ellenőre és a
feldolgozások irányítója lett. Kedvelt témája a
napsugárzás vizsgálata volt, amellyel 1961-tól
foglalkozott, feltárva nagyobb tavaink sugárzás- háztartását, majd 1989-ben szerzőtársával
OMSZ kiadványban foglalta össze hazánk
sugárzási viszonyait, az 1951–1980-as periódusban végzett mérések, illetve az e periódusra
vonatkozó számítások alapján. Egyetemi doktori szigorlatot tett 1976-ban A Fertő-tó sugárzásháztartása címmel. 1990. január 1-én vonult
nyugállományba. Szakirodalmi Nívódíjas 1992ben.

DÉSI FRIGYES

(Budapest, 1912. január 12. ‒ Budapest, 1978. április 26.)

Apja Docskál Lipót (1881), anyja Bíró Mária (1889) házasságából született egyetlen
gyermek. Középiskolai tanulmányait az Eötvös
József gimnáziumban végezte. A budapesti
királyi magyar Pázmány Péter Tudományegyetem matematika-fizika tanári szakot végzett
1929–1933 között, kiváló eredménnyel. 1934.
szeptember 26-án avatták képesített, okleveles
középiskolai tanárrá. 1934. október 1. és 1935
október 1. között Tolnán katonai szolgálatot
teljesített és mint karpaszományos őrmester
szerelt le. 1935. május 10-én kapta kézhez
névmagyarosítási kérésének végzését, neve
Docskálról Désire változott. A katonai szolgálata után dolgozott a Tudományegyetem pedagógiai tanszékén, majd az Ármentesítő Társulatok Nyugdíjintézetében, végül 1937. június 15én az OMFI alkalmazásába kerül. 1939. április
15-én a magyar királyi légierő hivatásos állományába jelentkezett, Mátyásföldön és Budaörsön repülő időjelzői beosztásban teljesített
szolgálatot. 1942. júniustól szeptemberig a
keleti fronton volt szolgálatban, előtte Békési
Margittal kötött házasságot, melyből ikergyer-
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mekei születtek. A frontszolgálat után Budaörsön időjelző századparancsnoki beosztásba
került. 1944. október 28-án doktori szigorlatot tesz Steiner Lajos korábbi hathatós segítségével és közreműködésével, egyetemi
doktori disszertációjának címe: A nedves
hőmérséklet alkalmazása a zivatarelemzésben. 1945. január 18-án szovjet hadifogságba
került, ahonnan 1947. októberben szabadult.
A fogolytáborban antifasiszta aktivista funkciót vállalt. Hazatérésekor már meghalt felesége és két gyermeke. 1947. október végén
belép a Magyar Néphadseregbe időjelző
tisztként. 1948. július 22-i dátummal a Magyar Dolgozók Pártjának tagja lett Mátyásföldön. 1949-ben a Repülő Időjelző Központ
parancsnokának nevezték ki. 1950. december
I5-én alezredesi rangban az OMI parancsnoka lett. 1951. február 19-én az MTA III.
osztály titkára lett, március 15-én részt vett
Párizsban az IMO utolsó és a WMO első
kongresszusán. 1953. április 24-én a Minisztertanács Hivatala az OMI igazgatójának
nevezte ki, szeptember 1-én egyetemi tanári
kinevezést kap, előzőleg védés nélkül, egy
dolgozat beadásával a fizikai tudományok
kandidátusa címet kapja meg, ugyanezen
évben kötött házasságot Praswimmer Edittel,
mely házasságból három gyermeke született.
1956. november 4-én ‒ a szovjet csapatok
Budapest elleni támadása során ‒ lakását
találat érte, kisleánya a kezei között halt
meg. Ugyanezen év végén az MSZMP tagja
lett, tagszervező munkát vállalt. 1957-ben az
MSZMP kongresszusán küldött volt, 1958.
november 16-án országgyűlési képviselővé
választották, majd 1963. február 24-én ismét
képviselő lett, egyben az Elnöki Tanács tagja
is. 1966. december 1-én védés nélkül megkapta az MTA műszaki tudományok doktora
fokozatot.
Az OMI 1970-ben az OMFB elnökének felügyelete alatt új szervezetet, az Országos Meteorológiai Szolgálatot hozhatta létre, Dési elnöki
címet kap. 1971. május 27-én lemond egyetemi
tanári állásáról, 1974. március 27-vel saját kérésre nyugállományba vonul, házasságot köt Antal
Margittal, ezután kezdi meg intenzív szépirodalmi tevékenységét. 1978-ban meghalt. Az
MMT elnöke volt 1955‒1959 és 1964‒1973
közötti években. Steiner Lajos emlékérmet kapott 1951-ben és 1958-ban a Társaság Nívódíját
1970-ben nyerte el. Szakirodalmi tevékenységének részletes listáját lásd, Simon Antal: Dési
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Frigyes, karrier a szocializmusban című OMSZ
(2000) kiadványban.

DÉVÉNYI DEZSŐ

(Keszthely, 1948. június 4.)

Anyja Draxler Anna. Matematika-fizika tanári és meteorológus oklevelet 1973-ban szerzett az ELTE-n. Ezután az OMSZ-ban helyezkedett el, ahol numerikus prognosztikai és
meteorológiai műholdas kutatásokkal foglalkozott, elsődleges feladatköre volt a légköri folyamatok modellezése, sztochasztikus és dinamikus módszerek fejlesztése. 1975–76-ban
Leningrádban a TESCO által biztosított tanulmányúton vett részt. 1986-ban a Kozmikus
Megfigyelések és Alkalmazások Osztályának
lett a vezetője. Észak-Vietnámban fél évig
meghívottként elméleti meteorológiai előadásokat tartott. 1978 és 1983 között levelező
aspiráns volt. 1987-ben elnyerte az MMT Szakirodalmi Nívódíját. Kandidátusi értekezésének
elme: Műholdas adatok alkalmazása a meteorológiai mezők objektív analízisében (1991),
PhD címet is szerzett. ELTE meteorológia
tanszéken tanszéki oktató 1999. január 1. és
2000. február 29. között. Szakterülete a numerikus prognosztika. 2000. március óta az USAban dolgozik vendégkutatóként.

DIÓSZEGHY MÁRTA

(Budapest. 1969, november 13.)

Az ELTE TIK-n szerzett meteorológus diplomát 1993-ban. PhD minősítést 2003-ban ért el
Operatív automatikus osztályozás METEOSAT
meteorológiai műholdképeken, című disszertációja megvédésével. Az OMSZ dolgozója.

DOBI ILDIKÓ

(Budapest. 1963. április 4.)i

Az ELTE TTK-n 1987-ben szerzett meteorológus diplomát. Az OMSZ-ban helyezkedett el,
első munkahelye a Számítástechnikai Osztály
volt. 1988. március 1-tól került áthelyezésre az
Éghajlati Kutató Osztályra. Szeptembertől szülési szabadságra ment, 1994. májusáig. A Műholdas Kutató Laboratóriumban dolgozott 1997.
júniusig, amikor az Egyetemi Kapcsolatok Osztályára helyezték át. 2000. január 1-tól az Éghajlati és Alkalmazott Meteorológiai Osztályra
kerül, ahol 2001. október 1-tót az osztály vezetője. Egyetemi szakdolgozatának címe Csapa-
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dék idősorok analízise Markov-láncok felhasználásával. 2003. május 26-án védte meg egyetemi doktori disszertációját, melynek címe Napi
meteorológiai idősorok többdimenziós sztochasztikus modellezése. PhD fokozatát 2004.
február 19-én vette át alkalmazott matematika
szakterületen. Kutatási témái: a megújuló energiaforrások, szélenergia magyarországi hasznosítása; csapadék idősorok statisztikai vizsgálata
és modellezése; extrém időjárási helyzetek
vizsgálata; klíma idősorok sztochasztikus modellezése. A MMT tagja 1985-tól.

DOBOSI ZOLTÁN
(Tab, 1915. július 11.)

Középiskoláit Bonyhádon az evangélikus
gimnáziumban végezte. 1939-ben szerzett matematika-fizika tanári oklevelet. Az egyetemen
tanárai voltak Fejér Lipót, Rados Gusztáv,
Ortvay Rudolf, Barnóthy Jenő, Novobáczky
Károly, Tangl Károly, Ribár István. 1939.
április 1-én lépett az OMFI kötelékébe, mint
díjtalan gyakornok. Szeptember 13-tól észlelői
munkát vállalt lakás, fűtés, világítás, takarítás
és fizetés biztosítása mellett, szabad idejében a
Klimatológiai Osztályon Magyarország Éghajlati Atlaszának előkészítésében vett részt.
Majd áthelyezték az Aerológiai Osztályra,
ahol a rendszeres pilotozás és ballonszondázás
mellett a felhőalap mérés metodikai elemzését
végezte, amely témából később doktori diszszertációját is írta. A háború vége felé a Prognózis Osztályon dolgozott. Budapest ostromát
az Intézet pincéjében vészelte át. A Nemzetközi
Ellenőrző Bizottság segítségével kezdték meg
az intézet rendbehozatalát, majd a rendszeres
megfigyelések újbóli megindítását. 1945 végén
Réthly Antal igazgató megalakította a távprognosztikai részlegei, ahova Dobosi is beosztást
nyert, tekintve, hogy 1942-ben Bad Homburgban, Baur professzor intézetében már tanulmányozta a témát. 1946-ban jelentkezett SzávaKováts József professzornál doktori dolgozatával védésre, aki egyúttal felkérte a tanszék
részére gyakorlatok vezetésére. Még ugyanezen
évben a tanszék dolgozója lett, 1951-ben nevezték ki adjunktusnak. Kandidátusi oklevelét
1956. szeptember 27-én kapta kézhez, disszertációja mikroklíma tematikával foglalkozott,
ezért a mezőgazdasági tudományok kandidátusának nyilvánították. Az oktatás mellett kutatá-
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si témája maradt a mikroklíma, 1973. június 11.
én nyerte el a földrajztudományok (meteorológia) doktori fokozatát. Előtte 1968‒69-ben
másfél évet töltött Chilében, a santiagói egyetemen volt vendégprofesszor. Nem sokkal
Chiléből történt hazatérése után Dési Frigyes
megvált a tanszéktől, Dobosi kapott tanszékvezetői kinevezést, amit nyugdíjba vonulásáig
töltött be. Kutatási témája a negyedkor éghajlata Magyarországon. Steiner Lajos emlékérmet
kapott 1975-ben, 1984-től az MMT tiszteleti
tagja. A környezetvédelmi miniszter 1998-ban
Schenzl Guido Díjjal tüntette ki.

DOMBAI FERENC

(Törökszentmiklós. 1953. augusztus 14.1

Az ELTE TTK-n 1977-ben matematika tanári és meteorológus oklevelet szerzett. Az
OMSZ-ban a Radarmeteorológiai Csoportban
kezdte meg munkáját, ahol fizikai és technikai
kérdésekkel egyaránt foglalkozott. Friss diplomásként 1977-ben három hónapos nemzetközi
expedíción vett részt, amelyet a GARP keretében, az Indiai óceán térségében rendeztek a téli
monszun kutatására. Itt radarmeteorológiai
megfigyeléseket végzett. Itthon részt vett a
meteorológiai radarhálózat kifejlesztésében és
az állomások automatizálásában. 1980-ban a
Budapesti Műszaki Egyetemre iratkozott be
elektromérnöki szakra, 1985-ben szerzett oklevelet. Ugyanezen évtől a Távközlési Osztály
vezető helyettese, majd 1988-tól a Számítóközpont vezetője lett.1999-ról az OMSZ tudományos tanácsadója, feladatába tartozott a Szolgálat műszaki fejlesztési terveinek készítése és
koordinálása, egyidejűleg az EU-COST koordinátora. 1999. februártól a Környezetvédelmi
Minisztérium Környezeti Információs Osztály
vezető helyettese, 2003. áprilistól a minisztérium informatikai tudományos tanácsadója.

DOMONKOS PÉTER

(Budapest, 1959. február 18.

Az ELTE TTK-n 1984-ban szerzett oklevelet. Ugyanitt 1999-ben PhD minősítést szerzett
földtudományokból. Kutatási programja az
éghajlati variabilitás és az extrém hőmérsékletek, valamint az aszályok éghajlattana. Szerzője
számos nemzetközi folyóiratban megjelent
tudományos cikknek.

DORNER JÓZSEF
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(Győr, 1808. november 2. ‒ Budapest. 1873. október 9.)

1824‒27 között a Kochmeistcr-féle orvosság
tárban gyakornokoskodott, majd több évet
segédként Pesten és Pozsonyban töltött.
1831‒32 között a bécsi egyetemen kémiát és
leíró növénytant hallgatott. Az 1836‒1840-es
években Pozsonyban gyógyszertár tulajdonos,
1840-ben a magyar királyi helytartó tanács
egészségügyi osztályában nyert alkalmazást.
1848-ban báró Eötvös a Kultuszminisztériumba
hívta. A szabadságharc után visszavonult és
kisebb tanulmányokat irt. 1853-ban a szarvasi
gimnázium tanárának választották, ahol kutatómunkát is végezhetett. 1858-ban a MTA
levelező tagjává választották. 1860-ban a pesti
evangélikus gimnázium tanára lett, ahol haláláig tevékenykedett. Meteorológiai megfigyelések alapján írta meg „Buda vidékének s illetőleg egész Magyarországnak égalj viszonyai”
című munkáját (Természettudományi Társulat
Évkönyve. II. 1851). Igen jelentós növény
fiziológiai és anatómiai tevékenységet fejtett ki.

DUNAY SÁNDOR

(Budapest, 1934. április 27.)

1956-han szerzett meteorológus diplomát az
ELTE-n. Anyja Illés Katalin. I957-ben az OMI
Rádiószondázó Osztályon helyezkedett el.
1960. március 1-tól áthelyezést nyert az Éghajlatkutató Osztályra, ahol terepklimatológiával
foglalkozott, kiemelten a Balaton-kutatással.
1961. márciustól a Hidrometeorológiai Osztály
kebelében a szarvasi terepklimatológiai feladatokat látja el. 1968-tót már agrometeorológiai
területen tevékeny, 1970-tól az Agrometeorológiai Előrejelző Osztályban ő szerkeszti a Meteorológiai Tájékoztató dekád jelentéseket. 1984tól ugyanennek az osztálynak vezetője lett.
Nyugdíjba vonulása után is aktív szakterületén.
A környezetvédelmi miniszter 1996-ban Pro
Meteorologia emlékplakettel tüntette ki.

DUNAY SÁNDORNÉ
lásd SZOKOL. ILONA

DUNKEL ZOLTÁN

(Budapest 1949. szeptember 26.)

Anyja Marikovszky Margit. Az ELTE TTKn matematika tanári és meteorológia szakon

35

E

MAGYARORSZÁGI METEOROLÓGUSOK ÉLETRAJZI LEXIKONJA

1975-ben szerzett diplomát, majd 1978-ben
ugyanitt doktori szigorlatot tett. Doktori szigorlatának címe: A szennyezőanyagok terjedésének vizsgálata szélcsatornában. A diploma
megszerzése után két évig a Meteorológia
Tanszéken dolgozott gyakornokként, majd az
OMSZ KLFI Agrometeorológiai Főosztályon
helyezkedett el 1977. augusztus 1.-tól. 1979.
január 1.-tól a Hő- és Vízháztartási Kutató
Csoportban kap megbízást agrometeorológiai
modellek kidolgozására. Közben megnősült,
két gyermeke született (Kinga 1979, Petra
1981). Áthelyezéssel a KMl Mikrometeorológiai Osztályának lett a vezetője, majd a 90-es
évek elején az OMSZ titkárságára kerül tudományos titkári beosztásba. 1997-ben az ELTEn földtudományi témakörben PhD minősítést
szerzett. 1998. december 7-tól 2001. december
4-ig Brüsszelben, kölcsönzött nemzeti szakértőként a COST bizottságban dolgozik, majd
hazatérve az OMSZ Külügyi Osztályának vezetésére kap megbízást. A 2001. évben a Debreceni Egyetemen növénytermesztés és kertészet
témakörben szerzett PhD fokozatot. Oktatott az
ELTE meteorológus szakon (1989-1998), a
Kertészeti és Élelmiszeripari Egyetem táj- és
kertépítészet szakon 1989‒1998), valamint a
Szent István Egyetemen, Gödöllőn, 2001-től,
ahol 2002-ben címzetes egyetemi docensi címet
kapott. Kutatási területe az agrometeorológia, a
távérzékelés és a levegőminőség-védelem.

E

Sajnos a képek közül Steineré elkallódott és az
első három igazgatóé Buda ostroma alatt erősen
megsérült. 1950 után az összes kép eltűnt. Edvi
kezdettől publikált AZ IDőJÁRÁS-ban, de a
Meteorologische Zeitschrift is közölte cikkeit.
AZ IDŐJÁRÁS-ban megjelent cikkei: Felhőmagasságmérés teodolit nélkül (1899); Hol van
0 fokú izoterma?; Néhány szó a légköri elektromosság köréből; Hazánk időjárása az elmúlt
március hónapban; Hazánk időjárása az elmúlt
április hónapban; Hazánk időjárása az elmúlt
május hónapban; Meteorologische Zeitschriftben: Die Lage der Isotherme von 0° C.

EGERSZEGI SÁNDOR

(Patalom, 1920. Jóember 13.
‒ Budapest, 1974. december 29.

Az MTA Talajtani és Agrokémiai Kutató Intézetének volt a tudományos kutatója. Eredményeiért 1956-ban kapott Kossuth-díjat. Fontos
tudományos eredménye volta gyenge termőképességű homoktalajok aljtrágyázással történő
feljavításának kidolgozása. Munkája során
módszert dolgozott ki az éghajlatra vonatkozó
érzékenység figyelembevételére, különös tekintettel a csapadékra. Módszerének nagyüzemi
alkalmazásához Őrszentmiklóson agrometeorológiai obszervatóriumot hozott létre, szoros
együttműködésben az OMSZ-tal és szakembereivel. A MMT-nak is aktív választmányi tagja
volt haláláig. 1953-ban kapott Steiner Lajos
emlékérmet.

ENDREY ELEMÉR
EDVI ILLÉS ÖDÖN

(Tolmács, 1877. március 23. ‒ Budapest. 1946. június 6.)

Meteorológus, festőművész. A budapesti
Pázmány Péter Tudományegyetemen matematikát és fizikát hallgatott, de már ötödféléves
korában a tudományos pályától eltávolodott és
művészi hajlamainak szentelte életét. 1896.
október 1-tól tiszteletbeli, majd 1899. március
10-ig fizetéses kalkulátora volt az OMFI-nak.
Ezután München, majd Párizs voltak tanulmányainak főbb állomásai. Róna Zsigmond igazgató megbízásából az Intézet tanácsterme számára megfestette Schenzl és Konkoly arcképét,
majd később Róna, Steiner, Fraunhoffer és
Réthly portréit is.
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(Hódmezóvásárhely. 1882
‒ Hódmezóvásárhely, 1957. augusztus 27.)

A magyar meteorológiai szolgálat szerény, de
nagy műveltségű munkatársa. Hódmezővásárhelyen született, egyetemi tanulmányait Budapesten
végezte. Még mint egyetemi hallgató, id. Lóczy
Lajos által vezetett feltáró utakon vett részt, beutazta Orosz-, Finn- és Németországot. Később
egy évig a Brassói Főgimnázium helyettes
tanára lett. Ezután geológiai és botanikai ismeretei elmélyítésére beiratkozott a jénai egyetemre, hogy Haeckel és Walter előadásait hallgathassa. 1906. október 1-én Ógyallán kezdte meg
meteorológusi működését. 1913-ban Budapestre került az Éghajlatkutató Osztályba. A Magyar Meteorológiai Társaságnak alapítása-
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tél kezdve könyvtárosa volt. Budapest ostroma
alatt minden ingóságát elveszítette. 1945 augusztusában helyezték nyugállományba. Ezután
visszaköltözött szülővárosába, ahol még 12
évig élt.

ENDREY (EHMAN) TIVADAR
(Székesfehérvár, 1885. október 15.
‒ Baja, 1959. szeptember 27.)

45 éven keresztül az OMFI külső munkatársa volt. Középiskolai tanulmányait a II. ker.
Főreáliskolában végezte, ahol az első akadémiai meteorológiai észlelde is működött. Az egyetem elvégzése után, 1911-tól Temesváron a
tanárképző iskolában volt tanár. 1913-ban
házasságot kötött a temesvári meteorológiai
obszervatórium észlelőjének, Berecz Ede tanár
Ottilia nevű lányával. Bereg halála után előbb a
lánya, majd 1913-tól Endrey vette át az észlelést. Az első világháborúban 1914–18-ig meteorológusként a katonai időjelző szolgálathoz
volt beosztva. 1920–22-ig a Kereskedelemügyi
Minisztérium Légügyi Szakosztályán, mint
meteorológus előadó dolgozott, ugyanakkora
Budapesti Műszaki Egyetemen a Magyar AeroSzövetség által rendezett pilótaképző tanfolyam
előadója is volt. Baján 1933-ban vette át a
meteorológiai állomás vezetését az ottani Tanítóképző Intézetben. 1933-tól 1947-ig terjedő 15
év részletes adataiból feldolgozta Baja város
éghajlati viszonyait, egészen különleges formában, színes grafikonokon. Ezt az értékes munkát a bajai Türr István-múzeum őrzi. Lányai és
unokája később az OMI bajai, pécsi és pápai
állomásain dolgoztak.

ENDRŐDI GABRIELLA

(Zalaegerszeg, 1934 ‒ Budapest, 1979, december 31.)

Középiskoláit Zalaegerszegen végezte. A kitűnő érettségi után 1952-ben került az ELTE
Természettudományi Karára, ahol a meteorológus szakot vörös diplomával (végig jeles eredménnyel) végezte el. 1956-ban került az OMlba, ahol az éghajlatkutató osztályon kezdte meg
pályafutását, ezen belül is terepklimatológiával
foglalkozott. Jelentős eredményeket ért cl az
OMI Balaton-kutatási programjában, a Tihanyfélsziget fagyzugainak felmérését és elméleti
megokolását, a hévízi üdülőkörzet gyógyklímájának feltárását végezte el. Eljárást dolgo-
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zott ki a terepklíma körzetek kijelöléséhez.
Egyetemi doktori disszertációjában is terepklimatológiai témával jelentkezett: A hideg légtavak kialakulása (1965) címmel. A következő
években agrometeorológiai tanulmányúton
vehetett részt egy éves WMO ösztöndíjjal Angliában és Hollandiában. Ezután az OMI szarvasi
kísérleti területén dolgozott, közben mintegy 30
tanulmánya jelent meg a végzett munkájáról.
Kandidátusi disszertációja is elkészült, korai
halála miatt megvédeni már nem tudta azt.

ERDŐS LÁSZLÓ

(Soltvadkert, 1926. október 22.
‒ Budapest, 1993. október 8.)

Az ELTE-n szerzett földrajz-történelem diplomát 1951-ben. Az egyetemen a Meteorológiai
Tanszéken maradt és 1961-ig tanársegédi beosztásban dolgozott. 1961–1978 között adjunktus volt. Ezekben az években védte meg kandidátusi értekezését, melynek címe Agrometeorológiai vízháztartás vizsgálatok (1967. június 7.)
volt, 1978–1992 között docensi besorolásban
volt, 1992. május 30-tól vonult nyugállományba. Szakterülete az agrometeorológia volt. A
martonvásári egyetemi kísérleti telepet ő felügyelte, számos mikroklíma és párolgásmérés
módszertani kutatást végzett a területen, közöttük jelentősek volt az evapotranspirációs kutatásai. Csak alaposan és többszörösen megvizsgált tudományos eredményeket publikált. Több
meteorológus nemzedéket oktatott agrometeorológiából. 1993-ban kapott Berényi Dénes
emlékdíjat.

ÉRKÖVY ADOLF

Ehrstein (Elszász) 1818. szeptember 28,
‒ Keszthely, 1883. december 13.)

Apja Ploetz P. dragonyos kapitány volt, akit
gyermeke születése után rövidesen Keszthelyre
helyeztek át. Adolf az alsó és közép iskoláit
Keszthelyen, Zágrábban, Kaposvárott, Pécsett és
Szombathelyen végezte. Szüleit korán elveszette.
A Georgikonban végezte az 1836–37-es évfolyamot, 1837-tól jogot tanult a pesti egyetemen,
majd uradalmi számvevő lett gróf Károlyi István
szolgálatában. Nevelte a gróf Sándor nevű fiát is.
1851-ben rábízták a királydaróci és pásztói birtokok vezetését. 1852-tól a Tiszaszabályozó
Társulat elnöke lett. 1857-ben saját gyermekei
nevelése érdekében Pestre költözött. 1867-ben
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megalapította a pesti Népbankot és annak évekig
elnöke volt. Károlyi gróf nyugdíjával államszolgálatba lépett, 1869-ben országgyűlési képviselővé választották. 1880-ban megvakult, lemondott tisztségeiről és Keszthelyre vonult vissza.
Élete során jelentós szakirodalmi munkát végzett, meteorológiai tárgyú írásai Az 1863. évi
aszályosság a magyar Alföldön (Pest, 1864), A
jégeső hárítókról.

F
FALK ZSIGMOND lovag

(Pest, 1870 ‒ Budapest, 1935.. február 15.)

A MMT igazgató tanácsának tagja a Társaság
megalakulásától. A Pesti Könyvnyomda RT.
Vezérigazgatója, az OMFI kiadványainak kiadója volt.

FARAGÓ TIBOR

(Budapest, 1948. december 9.)

Édesanyja Grósz Kornélia. A Leningrádi Állami Egyetemen matematikus hallgató volt 1967
és 1972 között. A TAKI-ban helyezkedett el,
majd 1974. március 1-ével átkerült az OMSZ
Távprognózis Csoportjának kötelékébe. Egyetemi doktori szigorlatot tett 1979-ben. Mint a
MTA levelező aspiránsa A távérzékeléssel mért
spektrális radiancia és a hidrológiai paraméterek közötti összefüggés fizikai-statisztikai vizsgálata címmel benyújtott kandidátusi értekezését a
Szovjetunió Hidrometeorológiai és Környezetvédelmi Állami Bizottsága Geofizikai Főobszervatóriumának (GGO) Geofizikai Tudományos
Tanácsa 1986. november 12-én vitára bocsátotta
és eredményes védés után a fizikai-matematikai
tudományok kandidátusa (geofizikai szak) minősítést részére odaítélte. Az értekezés az
aerokozmikus távérzékelés egy szakterületével, a
vízfelszínből kilépő, diffúzan visszavert rövidhullámú sugárzás és az optikailag aktív komponensek kapcsolatával foglalkozott. Jelentős
szerepet játszott az OMSZ számítástechnikai
fejlesztésében.
Faragó a 90-es évek elején a Környezetvédelmi Minisztériumban folytatta szakmai munkáját. Részt vett a Rió-i és a Johannesburg-i
környezetvédelmi világértekezleteken, mint a
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Fenntartható Fejlődés Bizottsága magyar, illetve
a KTM képviselője. A MMT választmányának
tagja. A Róna Zsigmond Alapítvány (1985), a
Steiner Lajos Emlékérem (1995) kitüntetettje.
1990-ben – harmad magával – a MMT Szakirodalmi Nívódíjat kapták meg. Kutatási területe a
fenntartható fejlődés környezetvédelmi-, társadalmi-, gazdasági összefüggéseinek vizsgálata, a
földi környezet globális változásai és a Nemzetközi Környezetvédelmi Egyezmények következményeinek nyomon követése.

FARKAS AMÁLIA

(Budapest, 1925. augusztus 5.)

A budapesti Zrínyi Ilona gimnáziumban érettségizett 1943. június 11-én. Tanári oklevelet
szerzett matematika-fizika szakon 1948. december 10-én. Az OMFI-nak még előzetesen, egyetemistaként 1945. szeptember 10-étól lett a dolgozója. Hosszú ideig a Csapadékhálózati Osztályon dolgozott, majd az Adatfeldolgozó Osztályon kapott beosztást. 1971-ben nevezték ki az
Adatközpont Főosztály vezetőjének. 1973-tól
nyugállományba vonulásáig a Központi Meteorológiai Intézet igazgatóhelyettese volt. Adatfeldolgozó munkájában jelentős volt az észlelési
időpontok megváltozása miatti korrekciók megállapítása a homogenitás biztosítására. Mint
igazgatóhelyettes az éghajlati kutatómunkát
irányította. Tudományos munkája során folyamatosan fejlesztette és homogenizálta és végül
előállította Budapest 200 éves hőmérsékleti
adatsorát, valamint kutatta a csapadékmezők
hibáját hasonlóan hosszú idősorok figyelembevételével. 1962-tól 1973-ig a LÉGKÖR címú
folyóirat szerkesztőbizottságában is dolgozott.
jelentős tudományos népszerűsítő munkát is
végzett. A MMT-nak igen agilis tagja, hosszú
éveken át a választmányban fejti ki tevékenységét. 1979-ben Steiner Lajos emlékérem kitüntetést kapott.

FARKAS ÁRPÁD

(1877 ‒ Budapest, 1943. augusztus 13.)

Létrehozta a szegedi városi csapadékmérő hálózatot a csatornázás megtervezéséhez, Később
kinevezték a Székesfőváros műszaki tanácsosává, amikor kezdeményezte Budapesten is 30
állomásból álló csapadékmérő hálózat létrehozását, benne 2 db télen is működő regisztrálóval.
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FARKAS EDE

(Köbölkút /Esztergom vm./, 1844. április 14.
‒ Ógyalla, 1902. április 24.)

1866-ban szerzett tanítóképzőben oklevelet.
Hét gyermeke volt. Ógyallán munkáját az 1870es években kezdte a csillagdában. Néhány éven
keresztül végezte a napfolt megfigyeléseket.
Párhuzamosan, az akkor még csak éghajlati
meteorológiai állomáson volt észlelő. 1894-ben
lett az OMFI véglegesített dolgozója, fő feladata
volt fiatal, kezdő munkatársak betanítása, a
megfigyelések részleteinek oktatása. Az ógyallai
meteorológiai épület avatásakor a földművelési
miniszter külön elismerésben részesítette.

FARKAS EDIT

(Gyula, 1921. október 13. - Új-Zéland. 1993)

Középiskoláit Szentgotthárdon, Győrött és
Budapesten végezte. A Pázmány Péter Tudományegyetemen 1944-ben szerzett fizikamatematika szakos tanári oklevelet, majd szüleivel Új-Zélandon telepedtek 1e 1949-ben. A
wellingtoni egyetemen kiegészítő tanulmányokat folytatott, majd megszerezte a magyar
doktori diplomának megfelelő Master of Science képesítést. 1953-ban az Új-Zélandi Meteorológiai Szolgálatnál kapott kutatói állást. Fő
munkaterülete az ózonkutatás, a sztratoszféra
dinamikája, az atmoszféra szennyeződésének
hatása a besugárzás erősségére. Kutatásainak
eredményeit számos nemzetközi konferencián
és tudományos publikációban ismertette. Vizsgálatai kiterjedtek a Déli-sarkvidékre is. Ezzel
kapcsolatos tudományos életének legjelentősebb utazása is, 1974-ben részletes munkatervet
dolgozott ki az Antarktiszon végzendő ózonvizsgálatokról és 1975-ben a helyszínen személyesen indította el a mérési programot a Ross
szigeten, a Scott állomáson és környezetükben.
Jelentős szakirodalmat hagyott hátra. (Ő volt az
első magyar nő, aki tudományos kutatómunkát
végzett az Antarktiszon.

FÁTHY (nemes FÁBIÁNICS) FERENC
(Újpest, 1910. december 4. – Budapest)

MÁV főintéző édesapa Fábiánovics Elemér
és Jankovích Emma gyermeke, hat testvére volt.
1919-ben a spanyol nátha járvány következtében
hónapokig beteg volt, majd hal lábát amputálni
kellett. Az újpesti Községi Elemi Iskola elvégzése után a Budapest, I. kerületi állami reálgimná-
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ziumban érettségizett 1931-ben. A Pázmány
Péter Tudományegyetemen 1931‒1936 között
szerzett mennyiségtan-természettan szakos
középiskolai tanári oklevelet. Ezután egy évig
állástalan volt. 1942. decembertől 1943. július
végéig állami ösztöndíjjal a Római Egyetemen
agrometeorológiai tanulmányokat folytatott,
közben fizikából ugyanitt egyetemi doktorátust
is tett. 1937. augusztus 27-én lépett az OMFI
kötelékébe, az Éghajlatkutató Osztályban alkalmazták. Széleskörű nyelvismerete miatt
(német, olasz, francia, angol) rövidebb ideig az
Elnöki Osztályban dolgozott, majd a Prognózis
Osztályon az esti szolgálatban vett részt. Nevét
1943 decemberében magyarosította Fáthy-ra.
Helyettesített a Csapadékhálózati Osztályban,
Ógyalla visszatérése után az Obszervatóriumban
kapott feladatokat. Felesége Szalai Aranka is
ógyallai születésű, akinek édesapja cipész volt.
1944-ben bízták meg az Agrometeorológiai
Osztály vezetésével, önálló kutatási irányító
munkakörrel bizták meg. 1950-ben a HM személyzeti vezető az alábbi jellemzést adta róla:
„Klerikális beállítottságú. sem szakszervezetben,
sem tömegszervezetben benn nincs, pártnapokon
részt nem vesz. Szakmailag elég jól képzett.
Ellenségesen viselkedik minden felvilágosító
munkával szemben. A munkáján és a valláson
kívül semmi nem érdekli.” Szakirodalmi munkái
AZ IDŐJÁRÁS-ban jelentek meg.

FEJES ISTVÁN

(Budapest, 1934. július 21.)

Középiskoláit Kaposváron végezte. Az ELTE TTK meteorológus szakon 1957-ben szerzett diplomát. Az OMI Ionoszféra Osztályon
helyezkedett el, ahol 1959-ig dolgozott. MN
toborzáson jelentkezett hivatásos katonának.
Taszárra helyezték, főhadnagyi rangban
aerológus tiszt lett, majd századosi rangban
szolgált 1970-ig. 1978-ban a helikopter kiszolgáló szolgálat vezetője lett őrnagyi rangban.
Rövidesen tartalékos állományba helyezték. Az
1980‒1990 közötti években az OMSZ baranyai
Jégeső-elhárító Rendszerben nyert elhelyezést.
Az állami jégeső-elhárítás megszűnése után
részt vett a Meteor Dunántúli Jégeső-elhárító
Egyesülés létrehozásában és működtetésében.
Nyugalomba vonulásáig, 1994-ig igazgatói
minőségben vezette a szervezetet.
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lásd: SÁNDOR VALÉRIA

FEJŐS CSABÁNÉ

lásd: IVÁNYI ZSUSZSANNA

FEKETE ILONA
(1950)

1973-ban szerzett oklevelet az ELTE-n.
Egyetemi doktori disszertációját 1977-ben védte
meg A felhőzet statisztikai és genetikai vizsgálata
térben folyamatos felhőmegfigyelések alapján,
különös tekintettel az anticiklonokra. Műholdas
adatok felhasználásával foglalkozott. 1978-ban
kilépett az OMSZ kötelékéből.

FEKETE LÁSZLÓ
(Pécsvárad, 1952)

Kandidátusi disszertációját, melynek címe Az
Alföld (különös tekintettel a Duna-Tisza közi
homokhátság) fagyviszonyaira és a késő tavaszi
és a kora őszi időszakban, valamint a helyi fagyelőrejelzés módszere, 1988. január 13-én védte
meg. A kecskeméti Agrometeorológiai Obszervatóriumban végzett kutatómunkát. 1985-ben
kapott Róna Zsigmond emlékérem kitüntetést. A
80-as évek végén kilépett az OMSZ-ból, középiskolai tanár lett.

FEKETE JÓZSEFNÉ
lásd: NÁRAI KATALIN

FEKETE ZOLTÁN

(Zsarnóca, 1911. március 31.
‒ Budapest, 1988. november 9.

Egyetemi tanár, a hazai talajtan kiváló művelője. Pályáját ‒ a budapesti Tudományegyetemet
befejezve – tanszéki oktatóként kezdte és innen
1941-ben került a keszthelyi Mezőgazdasági
Akadémiára, ahol a talajtan professzoraként
működött. 1949-ig, amikor a Kertészeti Egyetemre nevezték ki ugyancsak a talajtan profeszszorává. Oktatói tevékenységében jelentős szerepet juttatott a meteorológiának, meggyőződése
volt az időjárás, az éghajlat meghatározó szerepe
a talajok kialakításában, termőképességének
fenntartásában s nem utolsósorban degradálódásában. A Magyar Meteorológiai Társaság elnöke
volt 1952-től három éven át. Élete végéig a
Társaság Tudományos Tanácsának tagja volt.
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1970-ben MTESZ Díjban, 1977-ben Steiner
Lajos emlékérem kitüntetésben részesült.

FELBIGER JÁNOS IGNÁC

(Grass-Glogau /Szilézia/, 1724. január 6.
‒ Pozsony. 1788. május 17.)

Boroszlóban teológiát végzett, majd belépett
a sagani kanonokrendbe, ahol 1762-tól apát is
lett. 1774-ben Mária Terézia rá bízta az osztrák
közoktatásügy szervezését. II. József Bécsből
Pozsonyba rendelte, ahol már csak a magyar
iskolaüggyel foglalkozhatott. Neki köszönhető,
hogy a Ratio Educationis iskolatörvényt nem szó
szerint az osztrák mintára, hanem a magyar nép
természetének megfelelően alkalmazták. Igen
termékeny író volt, számottevő meteorológiai
irodalmat is létrehozott, főleg a légköri jelenségek oktatása segítésére.

FELMÉRY LÁSZLÓ

(Budapest. 1931. július 17.)

Földrajz-történelem tanár, okleveles matematikus, meteorológus. Egyetemi doktori szigorlatát 1962-ben tette le, Vizsgálatok a talaj-közeli
légrétegek nedvesség viszonyairól címmel.
1991-ben bekövetkezett nyugdíjazásáig az ELTE/TTK meteorológia tanszék docense. MMT
válaszmányi tag is volt. Évtizedekig tanította
meteorológiai és klimatológiai ismeretekre a
földrajz-szakos hallgatókat. Egyetemi tankönyveket, jegyzeteket írt, felelőse és oktatója volta
Magyar Honvédség megbízásából szervezett
felsőfokú szakmeteorológus tiszti tanfolyamoknak. 1996-ban a környezetvédelmi miniszter Pro
Meteorologia Emlékplakettel tüntette ki.

FÉNYI GYULA S.J.

(Sopron. 1845. január 8. ‒ Kalocsa, 1927. december 21.)

Eredeti családi neve Finck, jezsuita csillagász.
Felvételét a rendbe érettségije után kérte. lnnsbruckban tanult, 1880–82 között a kalocsai
Haynald Obszervatóriumban Karl Braun tanítványa és asszisztense volt. 1885-ig Pozsonyban
tanár, ezután 1913-ig a kalocsai Obszervatórium
igazgatója és a meteorológiai állomás vezetője,
nyugalomba vonulása után 1917-ig személyesen
folytatta az észleléseket, majd az adatok feldolgozásán élete végéig dolgozott. 1916-ban választották meg a MTA, levelező tagjává. Meteorológiai
feldolgozásaiban foglalkozott a napfénytartam-
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mal és az Obszervatórium éghajlati adataival.
Munkájával értékes adalékokkal szolgált az
Alföld éghajlatához. Kiemelkedőek a viharjelzők
fejlesztése és tökéletesítése terén végzeti kutatásai. Észrevette, hogy a távírókészülékek jelzik,
ha a közelben villámlik, ebből a felismerésből
érzékeny, elektromos alapon működő viharjelzőt
szerkesztett. (Konkoly Thege Miklós ugyanebben az időben szerkesztett óraműves regisztrálót
a Baggio-féle villámszámlálóhoz.) A Nap fizikájával kapcsolatos kutatásai Európa élvonalbeli
szakemberévé tették. Fényi utalt elsőként arra is,
hogy a magaslégkör hőmérséklete a Nap ibolyántúli sugárzásának hatására igen magas is
lehet és ez kapcsolatot mutat a naptevékenység
hullámzásával. Tanulmányai AZ IDŐJÁRÁSban, valamint a METEOROLOGISCHE ZEITSCHRIFT-ben jelentek meg. A rend missziós
területein (Afrika, Kína) szorgalmazta a kiutazók
meteorológiai észlelői felkészítését és műszerekkel való ellátását. Az Instituto Solar International (Montevideo) első tiszteletbeli elnöke volt. A
Magyar Meteorológiai Társaság első tiszteleti
tagja. IDŐJÁRÁS 1946. évi kötete tartalmazza
Fényi teljes publikációs tevékenységét. A Holdon krátert neveztek el róla.

FERENCZI ZITA

(Kiskunhalas, 1968. november 26.)

1987-ben érettségizett a bácsalmási Hunyadi
János Gimnáziumban, majd felvételt nyert az
ELTE meteorológus szakra. 1992. júliusában
tett államvizsgát, diplomamunkájának címe:
Légszennyező anyagok terjedésének vizsgálata
adott térségben, mezoskálájú modell segítségével Az egyetem elvégzése után az OMSZ Levegőkörnyezet-elemző Osztályon dolgozik, feladata a troposzférikus ózonmérési adatok feldolgozása, értékelése, adatbázis létrehozása.
Feladata továbbá az Országos Katasztrófavédelmi Központban alkalmazott számítási modellek kiszolgálása. Sikeresen megvédte az
ELTE-n a PhD fokozat elnyerésére beadott Puff
modell meteorológiai processzorának előállítása, című dolgozatát. 1990-tól tagja a MMT-nak.

FLEISCHMANN RUDOLF

(Éger /Csehország/,1879 november 29.
‒ Kompolt, 1950. november 13.)

Jelentős növénynemesítő volt, 30 évig vezette a kompolti növénynemesítő telepet. Nevéhez
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fűződik a F 481 jelű kiváló termőképességű, jó
télálló és szárazságtúró őszi búzafajta előállítása. Agrometeorológiai tevékenysége is úttörő
jellegű volt. Az agrometeorológiának már a
kezdetektől két irányzata alakult, egyrészt az
ökológiai,
másrészt
pedig
a
mikrometeorológiai, vagy mikroklimatológiai irányzat. Fleischmann Geiger hatására az utóbbi
irányzatot követte. Meteorológiai vizsgálataiban elsősorban a növényekre káros hatásokat
vizsgálta, mint például az áttelelési viszonyokat, a növényi betegségek kifejlődését, vagy a
szárazság hatását. Részletesen vizsgálta az
időjárásnak a terméshozamra gyakorolt hatását
is. Fleischmann ‒ főleg az 1920-as években ‒
szorosan együttműködött az OMFI agrometeorológusaival.

FLÓRIÁN ENDRE.

(Tolmács. 1910. április 19, ‒ Budapest, 1984. augusztus 26.)

Családi ősei Elzászból, a Vogézek keleti lábánál fekvő Strasbourgból a XVIII. század 80as éveiben indultak az egyetem meghívására
Nagyszombatba. Ma már nehéz megbizonyosodni arról, hogy a család francia, vagy német
(esetleg alamann) eredetű-e. A család a XIX.
század elejétől Vácott telepedett le, ahol a
férfiak középiskolai tanárok, piarista szerzetesek lettek. Flórián Endre a váci piaristáknál
érettségizett, majd a Pázmány Péter Tudományegyetemen szerzett mennyiségtan és természettan tanári képesítést. 1934. november 1én lépett az OMFI kötelékébe, ahova Tangl
Károly egyetemi tanár ajánlotta be a kezdő tanárt
Réthly Antal igazgatónak. 1938-ban az első bécsi
döntéssel visszacsatolt Ógyallán az igazgató
megbízta Flóriánt az immáron két évtizede szünetelő hazai légelektromos mérések felújításával,
Frőhlich Izidor, Marczell György, Büky Aurél
száza deleji munkájának folytatásával. Ugyanebben az időben több hetet töltött a Magvar Posta
tárnoki vevőállomásán a rádióhullámok terjedésének tanulmányozásával és adatok gyűjtésével.
Ógyallát 1942. február 28-án hagyta el és március elsejével az akkor szervezett Dunai Repülőgépgyárban helyezkedett el. Itt prognosztizőri
és repülőgép teljesítménykiértékelői munkát
végzett. Előzetesen németországi tanulmányúton vett részt, ahol a Messerschmitt repülőgépgyárban pilótavizsgát is kellett tennie. Itthon
azután a hazai összeszerelésű M 210 típusú
vadász-repülőgépek vizsgálatát végezte. A hadi-
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üzemet 1943. április 15-i dátummal elhagyta és
a katonai Repülő Időjelző Központban helyezkedett el polgári alkalmazottként. Az 1944-es
nyár elején Csaptak Audorrai együtt a rádiószondás méréseket végző katonai egységbe
helyezték át. A szondás szakasz Vészkény
község mellett először német, majd orosz hadifokságba esett. Flórián megszökve az orosz
fogságból a Bakonyon keresztül bujkálva viszszaindult Budapestre. 1945. május 28-án jelentkezett munkára az OMFI-ban, ahol időjárás
előrejelző beosztását kapta vissza. Egyetemi
doktori vizsgáját 1948. június 26-án Debrecenben a Kossuth Lajos Tudományegyetemen tette
le.
Disszertációjának címe: Az időjárás hatása
a 20 méteres rádióhullámok terjedésére volt.
Még ugyanebben az évben ionoszféra-vizsgáló
berendezés tervezés előkészítésére kapott megbízást, majd 1950-től meg is kezdte a hazai
kísérleti ionoszféra méréseket, amelyeket 1953tól mát rendszeresen, szolgálatszerűen végeztetett. 1954-től további feladatként kapta a légköri radioaktivitás vizsgálatok szervezését és
végzését. Közben a Budapesti Műszaki Egyetemen esti hallgatóknak matematikát és fizikát
oktatott. Az Elektromechanikai Vállalat ez idő
tájt professzionális ionoszféra vizsgáló berendezést tervezett és épített, amellyel az 1958-as
brüsszeli világkiállításon aranyérmet nyert. A
következő évben a konstruktőrök az aranyérmes ionoszféra vizsgáló berendezésükért Kossuth-díjat kaptak, amelyből az OMSZ-ban is
meglévő kicsinyes munkahelyi irigység miatt
Flórián Endre kimaradt Kandidátusi értekezését
1961-ben védte meg, amelynek címe: Az ionoszféra F2 rétege Budapest feletti határfrekvenciáinak vizsgálata volt. Jelentős ismeretterjesztő munkát fejtett ki, publikációi nívós lapokban,
folyóiratokban, vagy önálló kiadványokként
jelentek meg. Akadémiai doktori dolgozata is
elkészült, a védési eljárásra sajnos már nem
maradt ideje. Az MMT-nek igen aktív tagja volt,
1966-ban Steiner Lajos emlékérmet kapott,
1978-ban lett a Társaság tiszteleti tagja. 1984.
augusztus 26-án hunyt el, végső nyughelye
kívánságának megfelelően szülőfalujában van.

FODOR ISTVÁN

(Szeged. 1938. július 29.

Az MTA földtudományok doktora (2002).
Kutatási területei: a környezetvédelem regioná-
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lis aspektusai; települések környezetvédelme; a
barlangok klímája. Műhely: MTA Regionális
Kutatástok központja (7621 Pécs, Papnövelde
u. 22.). Az MMT tagja. 1981-ben Barlangok
éghajlati és bioklimatológiai sajátosságai című
könyvével elnyerte a Társaság Szakirodalmi
Nívódíját. 1986-ban lett a Steiner Lajos Emlékérem kitüntetettje.

FRAUNHOFFER LAJOS

(Kiskomlós /Torontál vm./ 1865. január 9.
‒ Budapest, 1947. december 17.)

Klimatológus, a Meteorológiai Intézet volt
aligazgatója. Bánátban, Kiskomlóson egy tiszta
katolikus német községben született. Ősei II.
József császár uralkodása alatt, 1785-ben Bajorországból, Straubing városából vándoroltak
be. Tizenegy voltak testvérek. Apját korán
vesztette el. 1875. október elején Szegedre
kerül „cseregyerekként”, magyar szóra, a piarista gimnázium első osztályába. (Felette két
osztállyal járta gimnáziumban Herczeg Ferenc.)
A piaristákhoz járt 1879 tavaszáig, mikor az
árvíz miatt a vidéki tanulókat haza bocsátották.
Becskereken 1883-ban érettségizett. Tanulmányait Budapesten matematika-fizika szakon
folytatta. Matematika tanára Kondor és Soltz,
fizika tanára pedig br. Eötvös és Frőhlich voltak. 1887 őszén Berlinben Bezold-ot hallgatta,
majd Lipcsében folytatta tanulmányait, ahol
meteorológiát König-nél hallgatott. Hazatérve
1889. november 25-én lépett az OMFI kötelékébe. Főleg klimatológiával foglalkozott, e
téren jelentős irodalmi munkásságot fejtett ki,
mind hazai, mind pedig külföldi szakfolyóiratokban. Rónával közösen megírta Magyarország hőmérsékleti viszonyait tárgyaló nagy
művét. Több éghajlati elem 30–40 éves állagértékeit az ország egyes vidékeire részletesen
feldolgozta. Évtizedekig vezette az Intézet
Éghajlati Osztályát. 1912-ben lett az OMFI
aligazgatója. 1926. december 11-én kérésére
nyugállományba helyezték, ezzel egy időben a
Kormányzó igazgatói címmel tüntette ki, de
ezután még 21 évig naponta bejárt az intézetbe.
Egyetemi hallgató korától élénken érdeklődött a
bölcselet iránt is, Berlinben, Lipcsében is hallgatott filozófiai tárgyakat (Ebbinghaus,
Simmel). A Magyar Filozófiai Társaságnak meg
alakulásától tagja volt. Fraunhoffer Lajos irodalmi működésének felsorolása AZ IDŐJÁRÁS 1947. évi kötetében található.
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FRANK FERENC

(Székesfehérvár, 1874. február 27.
‒ Dör. 1935. szeptember 18.)

Tanár, meteorológus. Az OMFI-nak
1900‒1911 között volt tagja, a Zivatar, majd a
Prognózis Osztályon dolgozott. Néhány cikke
megjelent AZ IDŐJÁRÁS-ban és az ÉVKÖNYVEK-ben, melyekben főleg a zivatarokkal foglalkozott.

FRIESENHOF GERGELY báró

(Szentpétervár. 1840. január 19. ‒ Ószeplak, 1913. július 17.)

A bécsi származású báró Friesenhof Gusztáv, Gergely születésekor a szentpétervári orosz
kö- vetségen dolgozott. Gergely, atyjával 1846ban Magyarországra került. 1859‒1863 között a
bécsi egyetemen jogot hallgatott, majd két évet
Mosonmagyaróvárott a Gazdasági Akadémián
töltött. Ezután katonai pályára lépett, majd apja
halála után Nedanóczra (Nyitra vm.) költözött,
ahol mint gazdasági bérlő működött. Meteorológiával 1872-ben kezdett foglalkozni, ekkor
létesített megfigyelő állomást Nedanóczon.
Birtokán 1876-ban már talajhőmérsékleti feljegyzései is voltak és ebben az ídőben kezdte
meg a szélsebesség és napfénytartam regisztrálását is. 1880-ben Bécsben részt vett az I. Agrármeteorológiai és Erdészeti Meteorológiai
Nemzetközi
Kongresszuson.
1887-ben
Ószéplakra települve, ott a meteorológiai állomását obszervatóriummá fejlesztette és mint
Nyitravölgyi meteorológiai obszervatóriumot
vezette haláláig. Már atyja is nagy kedvvel
végzett meteorológiai megfigyeléseket. Obszervatóriumában minden fontos meteorológiai
elem megfigyelését, saját költségén beszerzett
műszerekkel végezte. Friesenhof birtoka körül
28 állomáshól álló agrármeteorológíai állomás
hálózatot létesített és 600 állomásból álló zivatar figyelő hálózata is volt. Nagy gondot fordított a speciális megfigyelésekre és különösen a
zivatarok és légköri optikai jelenségek megfigyelésében értékes adatokat szolgáltatott kora
tudományának. Rendszerét annyira fejlesztette, hogy megindította „Időjárási naptárát";
amelyet 1883-tól 1913-íg adott ki. Időjóslatai
igen elterjedtek, mert az időjárást kéthétnyi
időtartamra adta meg és az év végén az általa
összeállított statisztika szerint 90‒92%-os beválást állapított meg saját magának. Az eredményességére kidolgozott sajátos statisztikát
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természetesen csak nagy jóindulattal lehet
tudományosnak elfogadni. Működésére jellemző, hogy 1879-ben egy meteorológiai kézikönyvet adott ki, amely német nyelven jelent
meg. 1888-ban Ószéplakon nyomdát rendezett
be és ekkor kezdte kiadni az első hazai meteorológiai folyóiratát, a „Laubfrosch"-t. A folyóirat neve ellenére az évek folyamán értékes és
tanulságos cikkek sorozatát jelentette meg.
Később ez a lap egy ideig magyarul is megjelent – AZ IDŐJÁRÁS címen –, de pártolás
hiányában hamarosan megszűnt. Ő írta meg az
első magyar egészségügyi meteorológiát, még
pedig német nyelven: Die hygienische
Meteorologie (412 oldal), sót házi nyomdájában maga szedte és nyomta a köteteket más
szakkönyvekkel együtt. Prognóziskészítő munkája során Ekhorn vizsgálatai neki is tetszettek
és a későbbi időszakban napról-napra elkészítette a differenciális időjárási térképeket. Térképein az eltéréseket színekkel jelezte és azok
annyira feltűnőek voltak, hogy mind a depreszsziók, mind az anticiklonok természetét ezen az
alapon is nagyon jól megismerhette. Munkájához beszerezte Európa és Ázsia nagy részéről is
az időjárási térképeket és vizsgálta az azokon
beállott változásokat. Késői éveiben ezek a
térképek, valamint a holdváltozások kellő figyelembevétele volt időjóslatainak alapja.
Tudományos törekvéseit a Földmívelés-ügyi
Minisztérium is támogatta, rendszeres évi segélyben részesítette. A Minisztérium megbízásából Szentgyörgyi Weisz Józseffel közösen
részt vett az országos ideiglenes időjelző állomás tervezésében és létrehozásában, amelyet
azután Weisz hét éven át egyedül működtetett.
Friesenhof nagy és értékes könyvtárát az
OMFI-ra hagyományozta. Báró Friesenhof
Gergely teljes szakirodalmi publiká- ciós
lístáját AZ IDŐJÁRÁS 1914. évi februári füzete tartalmazza.

FRÖHLICH DÁVID

(Késmark, 1595 ‒ Lőcse, 1648. április 24.)

Csillagász, evangélikus teológus, geográfus,
császári matematikus. Az oderai Frankfurtban
végezte egyetemi tanulmányait. Ezután több
évig utazott külföldön. Magyarországi hírnevét
a lőcsei kalendárium készítésével alapozta meg,
amelyet az 1622–42 évekre készítette el, igen
sok értékes csillagászati és időjárási adatot, megfigyelést közölt ezekben. A Kopernikuszi rendszer
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híve és terjesztője volt. Már fiatalon megmászta
a Tátra egyik legmagasabb csúcsát (1615 m) és
érdekes, a külföldi irodalomban is felemlített
feljegyzéseket tett a levegő magasabb rétegeiről. 1630-ban a késmárki kollégium tanára és
igazgatója lett. Számos, latin és német nyelven
írt művei közül a legnevezetesebbek: Medulla
geographiae practicae (Európa földrajza /1639/),
Der uralte Deutsch-Ungarische Zipserische und
Siebenbürgische Landsmann (Lőcse, 1641).

FRŐHLICH IZIDOR

(Pest. 1853. január 23. ‒ Budapest, 1931. január 24.)

Fizikus, egyetemi tanár, Eötvös Lóránd munkatársa. Az evangélikus, majd a református
főgimnáziumba járt. Főiskolai tanulmányait
1870-tól a budapesti Tudományegyetemen és a
Műegyetemen végezte. 1874–76-ban pedig
állami ösztöndíjjal a berlini egyetemen. 1873ben bölcsészeti doktorátust tett és egy év múlva a
budapesti egyetemen az elméleti fizika magántanárává habilitálták. Részt vett Bosznia megszállásában, s mint tartalékos tüzérfőhadnagy tért
vissza. 1879 óta budapesti egyetemen az elméleti
fizika rendkívüli, 1885-tól rendes tanára. Schenzl
Admontba történt visszahívása után, 1886. július
17.‒1887. július 5. között, az OMFI megbízott
igazgatója volt, Gruber Lajos kinevezéséig. Az
MTA 1880-ban levelező, 1891-ben rendes tagjává választotta. Igen széleskörű szakirodalmi
tevékenységet fejtett ki. A Magyar Meteorológiai Társaság alapító tagja volt.

G
GAJZÁGÓ LÁSZLÓ

(Budapest, 1933 november 3.)

Az ELTE. TTK-n 1956-ban szerzett meteorológus diplomát, majd az OMI-ban a Sugárzási
Osztályon kezdett dolgozni. 1958-ban a megalakult Biometeorológiai Osztályban klíma komfort, városklíma és légszennyezettség kutatásokat
végez. 1971-tól az Éghajlati Osztály vezetője,
1972-ben Angliában 4 hónapos WMO ösztöndíjas tanulmányúton vesz részt. 1974 végétől az
OMSZ környezetvédelmi koordinátora, majd
1977. februárban az Országos Környezetvédelmi Tanács Titkárságára kerül át. Az OKT 1987-
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tól minisztériumi szintre szerveződik, itt miniszteri megbízással a KGST tudományosműszaki együttműködés Globális Környezeti
Monitoring Rendszer című főtéma koordinátora, de részt vesz a KGST és UNEP környezetvédelmi információs rendszereinek fejlesztésében is. Feladatai közé tartozik továbbá az országhatárokon átterjedő légszennyeződés, ezen
belül több káros vegyület korlátozásának szervezése, valamint az ózonréteg védelméről szóló
UNEP egyezmény hazai kötelezettségeinek
koordinálása. 1990-ben vonult nyugállományba, de minisztériumi főtanácsosként részben
folytatja korábbi tevékenységét. Az MMT-nek
1953-tól aktív tagja, a 80-as évektől a Társaság
Ellenőrző Bizottságának Elnöke és az Orvosmeteorológiai Szakosztály társelnöke.

GALAMBOSI ÁGNES
(Budapest. 1968)

Az ELTE TTK-n 1992-ben kapott meteorológus diplomát. 1994-ben MSc in Systems
Engineer besorolásban dolgozott az USA-ban
az Arizona Egyetemen, PhD minősítést 2003.
decemberben szerzett ugyanitt, Modeling the
Effects of ENSO and Macrocirculation Pattern
on Precipitation: An Arizona Case Study, című
disszertációja megvédésével.

GALGÓCZY KÁROLY

(Lápafő, 1823, január 22. ‒ Budapest, 1916. október 13.)

Gazdasági író, az MTA levelező tagja
(1858), sokoldalú szakirodalmi tevékenységet
fejtett ki. A Magyar Tudományos Akadémia
által jutalmazott meteorológiai tárgyú pályaműve volt (1872) Az erdőségek és a fásítás
fontossága Magyarországon éghajlati s nemzetgazdasági tekintetben, illetve 1878-ban Az
Alföldi aszályosság legvalószínűbb okai s hatásának természetszerű mérséklése. A MTA
rendes tagjává választották 1914-ben.

GALLÓ VILMOS

(Ózd, 1932. június 19.)

Anyja Babák Borbála. Az ELTE TTK meteorológus szakon 1955-ben szerzett diplomát.
Ezután a MH-ben lett szinoptikus tiszt, hadnagyi rendfokozattal. A RIK-ben kapott beosztást.
1957 elején leszerelt és több mint egy évig gépkocsivezető volt. 1958. december 1-én nyert fel-
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vételt az OMI Sugárzáskutató Osztályban. Itt a
Nemzetközi Geofizikai Év munkálatainak volt
aktív résztvevője. 1960-ban a Műszerszerkesztő
Osztályba helyezték át műszerkonstrukciós
feladatok végrehajtására. 1969-tól a Műszerszerkesztő Osztály vezetője lett. Konstrukciós
témái villámszámlálók, UV sugárzásmérők,
hőháztartás- és párolgásmérők, műhold vevő
berendezés, meteorológiai adatgyűjtők voltak.
1974-ben az időközben létesült Szarvasi Agrometeorológiai Obszervatórium műszerfejlesztésében vett részt. 1983. június 1-én Debrecenben egyetemi doktori szigorlatot tett, disszertációjának címe: A vízfelszín párolgása volt. A
későbbiekben nyugállományba vonulásáig
szoros kapcsolatban működött együtt a Szarvasi
Főiskolával és a Szarvasi Öntözési Intézettel.

GELLÉRI SÁNDOR

(Budapest, 1888.június 25. ‒ Budapest. 1954. február 22.)

Nyomdász szülők gyermeke. 1906-ban érettségizett, utána a budapesti Villamos Városi
Vasút (később BSzKRT) szolgálatába került.
Az első világháborúban katona volt és orosz
hadifogságban több évet töltött, ahol különböző
missziókban dolgozott. Ott is nősült. A húszas
évek végén tért haza. 1945-ben került az
OMFI-hoz, mint orosz tolmács és fordító. Ő lett
az OMFI első szakszervezeti elnöke. Az MMTban először számvizsgáló, majd pénztáros lett.
Közben az Intézetben adminisztratív munkakörben dolgozott. Orosz-magyar szakszótárak
szerkesztésében is részt vett. Szerény, lelkiismeretes ember volt.

GENERSICH JÁNOS

(Késmárk, 1761. augusztus 15. ‒ Bécs. 1825. május 18.)

Teológiai tanár. Egyetemi tanulmányait Jénában fejezte be. Késmárkon volt tanár, majd 1821ben hívták Bécsbe. Meteorológiai kézirata a Nemzeti Múzeumban van letéve. Meteorologische
Beobachtungen in dem Jahre 1789. (114 lap).

GENSEL JÁNOS ÁDÁM

(Sopron. 1677. október 29. ‒ Sopron, 1720. augusztus 31.)

Orvos és bölcsész doktor. Jénában és
Padovában tanult. Vas és Sopron vm. főorvosaként latin nyelvű egészségügyi jelentéseiben
kimerítő meteorológiai részletezést is adott az
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1711., 1712. és 1713. évekből, (Observationes
Curiosum: Constitutio epidemica inferioris
Hungariae an 1711. 1712. 1713. cum historicis
meteorologicis observatoribus) amelyek sajnos
elvesztek.

GERESDI ISTVÁN

(Baja, 1956. augusztus 1

Egyetemi tanulmányait Szegeden a József
Attila Tudományegyetemen végezte, 1980-ban
szerzett diplomát fizika szakon. Az OMSZ
Alkalmazott Felhőfizikai Központban helyezkedett el, ahol 1991-ig volt alkalmazásban.
Ezután a Nefela Dél-Magyarországi Jégesőelhárító Egyesülésben dolgozott 1995-ig, amikor a Pécsi Tudományegyetem Földrajzi Intézetében lett előadó. 1993-tól az ELTE TTK,
Meteorológiai Tanszéken is működik óraadóként. Kutatási területe a zivatarok kialakulásának, illetve a felhőfizikai folyamatok számítógépes modellezése. Kandidátusi értekezését
1992-ben védte meg Zivatarfelhők mikrofizikájának számítógépes modellezése címen. 1998,
1999 és 2000-ben az USA Nemzeti Légkörkutató Intézetében (NCAR, Boulder, Colorado)
vendégkutatói meghívás- nak tett eleget. 1997tól az MMT választmányának tagja. 2002-ben
kapta meg a környezetvédelmi minisztertől a
Pro Meteorología emlékplakettet.

GEYER G. GYULA

(Bielitz /Osztrák-Szilézia/, 1828. szeptember 15.
‒ Igló,, 1900. szeptember 28.)

Szülei 1840-ben telepedtek le Magyarországon, Leibicz városában. Gyula részt vett a
szabadságharcban, 1849. július 7-én megsebesült. 1858-ban a bécsi egyetem természetrajzi
előadásait hallgatta és a múzeumokat tanulmányozta. 1859-ben rendes tanári állást kapott a
rozsnyói, majd 1871-ben az iglói főgimnáziumban, ahol 27 éven át tanított. 1865-ben
Rozsnyón kezdte meg a meteorológiai észleléseket, amelyeket 1872-től Iglón folytatott.
Megfigyelései a bécsi, majd a budapesti Meteorológiai Intézet Évkönyveiben jelentek meg
1893-ig. Állat és növény fenológiai megfigyelései a Kárpátegyesület Évkönyveiben kerültek
publikálásra. A felvidéki szaklapokban több
meteorológiai szakmai cikke jelent meg. Házasságából két fiúgyermek származott.
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(Budapest, 1902. június 17.
‒ Veszprém, 1968. szeptember 23.)

Tanulmányait Székesfehérvárott és Budapesten
végezte, 1926-ban szerzett vegyészmérnöki
oklevelet, 1937-ben múszaki doktorátust tett.
Egyetemének fizikai-kémiai tanszékén adjunktus, majd tanszékvezető. 1938‒39-ben a
Physikalische Reichsanstalt munkatársa, majd a
Haditechnikai Intézet főmérnöke. 1946-tól
nyugdíjazásáig (1964) a Nitrokémia Ipartelepek
fizikai laboratóriumának vezetője, közben hat
évig a Veszprémi Vegyipari Egyetem tanszékvezető docense. Élete során meteorológiai
témákkal is foglalkozott, így a hazai talajfajták
fényvisszaverő képességének vizsgálatával,
mikroklíma mérésekkel, a talajközeli légtér
gyorslefolyású hőmérséklet ingadozásaival, a
hőmérsékleti fluktuációk vizsgálatával. Több
tanulmánya az IDŐJÁRÁS-ban jelent meg.

GOTTSCHLING ADOLF

(Alezina /Szeben vm./, 1841. március 14.
‒ Nagyszeben, I918. január 20.)

Papi szülőktől származik, 1860-ban a
nagyszebeni gimnáziumot, majd Bécsben a
hittudományi és bölcsészeti fakultást végezte, sőt a műegyetemet is látogatta. Főképpen
a matematikai és fizikai szak érdekelte. Közvetlenül a doktori szigorlata előtt kapott
meghívást Nagyszebenbe, ahol 1865-ben az új
reáliskolában nyert tanári állást. Itt 35 éven át
tanított és 8 éven át mint az iskola igazgatója
működött. A szászok nemzetiségi érdekeinek
buzgó harcosa volt, de mindig tudta kötelességét a magyar állam iránt. Nagyszeben városának politikai, egyházközségi, mezőgazdasági életében mindenkor jelentós szerepet
játszott. Nagyszebenben 1878-ban lett az
OMFI észlelője és 40 éven át vezette az állomást. Megfigyeléseit fel is dolgozta, azok az
erdélyi szász természettudományi egyesületek
kiadványaiban jelentek meg. Működése nemcsak a terminus észlelések végzésére terjedt
ki, hanem naponta többször küldött meteorológiai táviratokat Budapestre, Bécsbe, Hamburgba, majd Temesvárra és Szófiába és a
békében Szentpétervárra. Írt egy meteorológiai
észlelői utasítást (1882), valamint 1883‒1915
között évente igen részletesen beszámolt az
elmúlt év időjárásáról. Értékes összefoglaló
munkája jelent meg Nagyszeben éghajlatá-
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ról. Gottschlingnek meteorológiai működéséért
a magyar királyi miniszter 1903-ban köszönetét
és elismerését nyilvánította.

GÖTZ GUSZTÁV

(Budapest, 1933. szeptember 18.)

Anyja Hosszú Erzsébet. Már ifjú korától
meteorológusi pályára készült. 1956-ban szerezte meg az EITE/TTK-n meteorológusi
diplomáját. Kutatóként kezdhette pályáját a
számszerű előrejelzés dinamikus meteorológia
alapjainak vizsgálatával, azokban az években
még grafikus közelítő módszerek alkalmazásával. A tudományos munka mellett 1957-tól
1968-ig nyaranta rendszeresen részt vett a
balatoni viharjelző szolgálat operatív munkájában és a kapcsolódó új módszerek kidolgozásában. Ekkor készült el a Sturmwarnung am
Balatonsee tanulmánykötet szerkesztésével.
Az ELTE meteorológia szakon 1968-ban
védte meg egyetemi doktori disszertációját,
melynek címe: A légköri konvekció mechanizmusa volt. 1969‒70-ben egy éves ENSZösztöndíjas tanulmányúton volt Svédországban és az Egyesült Államokban, majd vendégkutatóként két hónapot töltött Stockholmban.
A svéd meteorológiai szolgálatnál akkor alkalmazott filtrált előrejelzési modell segítségével vizsgálta A látens hő felszabadulásának
szerepét a szinoptikus skálájú mozgásrendszerek fejlődésében, amely téma egyben az 1976ban megvédett kandidátusi értekezésének címe
és témája is volt. Ekkor lett tagja a MTA Meteorológiai Tudományos Bizottságának. 1971ben kapott megbízást a KMI Időjárási Kutató
Osztály vezetésére, majd 1973. május l-ével
átvette a KMI Adatközpont Főosztály vezetését. Szervezte a számítástechnika hazai meteorológiai alkalmazását, előkészítette és támogatta a numerikus prognosztika és valószínűség számítási módszerek elterjesztését. Irodalmi munkájáért 1974-ben az MMT Szakirodalmi Nívódíját nyerte el. A WMO Globális
Légkörkutatási Program végrehajtásának előkészítését végezte, ennek során 1979-ben részt
vett Genfben a WMO-nál a program értékelő
munkájában. Az 1980-as évek elejétől intenzíven foglalkozott a havi és évszakos éghajlati
előrejelzések témakörével. E területen is jelentős irodalmi tevékenységet fejtett ki,
melynek összefoglalását adta közre az 1991-ben
megvédett doktori értekezésében: A légköri vál-
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tozékonyság teljes spektrumának egységes
értelmezése címmel. Kutatási témája kiszélesítését megelőzően 1984-ben kinevezték a KLFI
igazgatóhelyettesévé, amely feladatot 1991.
július 1-ig látta el. Ekkor került az OMSZ Központi Hivatalába főtanácsosként, majd elnökhelyettesként dolgozott nyugalomba vonulásáig.
Igen jelentős tankönyvírói munkásságot fejtett
ki, amivel nagyban segítette a meteorológia
oktatását, noha személyesen nem vett részt az
oktatásban. Társszerzőkkel írta A dinamikus
meteorológia alapjai című tankönyvet (Nívódíj
1982) és A mozgó légkör és óceán című egyetemi jegyzetet, valamint 1991-ben az
Atmospheric particle and nuclei, amelyért
szintén Szakirodalmi Életművének betetőzését
jelenti Káosz és prognosztika című műve,
amely az OMSZ kiadásában 2001-ben jelent
meg. A nagy gondossággal megírt mú a káosz
elméletével és Nívódíjat kaptak. meteorológiai
alkalmazásaival ismerteti meg az elméleti fizika
és az egzakt matematika iránt fo- gékony szakembereket. A kötet 2002-ban elnyerte az MMT
Szakirodalmi Nívódíját. Az MMT választmányának aktív tagja. 1991-ben Steiner Lajos
emlékérmet, 1999-ben Schenzl Guido Díjat
kapott.

GRAICS ÁGNES

(Budapest, 1933. július 16. ‒ Budapest, 1963. június 12.)

Budapesten végezte középiskolai és egyetemi tanulmányait. 1956-ban szerzett az ELTE-n
meteorológus diplomát. Az OMI-ban nyert
felvételt a Távelőrejelző Osztályon. 1961-ben
angol nyelvi főiskolai oklevelet is szerzett.
Kutatómunkája főként az időjárási periodicitások, ritmicitások vizsgálatára irányult, ennek
keretében tanulmányozta a Nap-tevékenység,
illetve a Hold időjárási hatásával összefüggésbe
hozható periódusokat is. Rövid életében, szívbajjal küzdve is, jelentós szakirodalmi munkásságot hagyott hátra.

GREGUSS GYULA

(Eperjes, 1828. december 3.
‒ Budapest, 1869. szeptember 5.)

Tanár, meteorológiával is foglalkozott. Részt
vett a szabadságharcban. Majd később több értekezése jelent meg, így a Természettani földrajz
(Tudományok csarnoka, IV.k. Pest) A Dunának
hőmérséklete (1868), A meteorológia haladása
(1869). 1864-ben választották az MTA levelező
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tagjává. Schenzl az újonnan létesített Intézet
munkatársának szemelte ki, korai halála nagy
veszteség volt a tudomány számára.

GRUBER LAJOS

(Pécs, 1851. május 12. ‒ Budapest, 1888. november 15.

A gimnáziumot Nagyváradon és Budán végezte, 1870-ben került a bécsi egyetemre, ahol
mennyiségtant és csillagászatot hallgatott.
Egyetemi tanulmányainak végeztével az Osztrák Fokmérő Hivatalban kapott állást, mint
asszisztens Oppolzer vezetése alatt, amely
minőségben alkalma volt különben is kiemelkedő képességeit közvetlen csillagászati megfigyelésekben még tökéletesíteni. Ebben az időben a csillagászat és a földmérés még egy intézmény felügyeletébe tartozott, ezt hívták
Fokmérő Hivatalnak. Gruber tanára, lovag
Oppolzer Tivadar Prágában (1841. október 26án) született és (1886. december 26-án) Bécsben halt meg és mint német csillagász vált
ismertté. Apja Oppolzer János (Gratzen,
/Budweis/ 1808. augusztus 3. – Bécs, 1871.
április 16.) korának igen híres patológusa kívánságára, fia orvos lett, kórházban is dolgozott, de közben matematikát és asztronómiát is
tanult, így lehetett 1866-tól a bécsi egyetem
asztronómia tanára, Gruber Lajos tanulmányi
vezetője. Gruber 1875-ben a magyar Közoktatási Minisztérium ösztöndíjával Bécsből Lipcsébe került, ahol Bruhns vezetésével folytatta
csillagászati tanulmányait. Bruhns Károly
Keresztély csillagász (Plón, /Holstein/ 1830.
november 22. – Lipcse 1881. június 25.) 1851ben helyezkedett el Berlinben a csillagdában,
1852-ben a csillagda segédje lett. 1860-bari
Lipcsébe hívták az asztronómia tanárának és
az ottani csillagda igazgatójának. Munkásságának e lipcsei szakasza különösen érdekes
számunkra. 1863-ban Szászországban csillagászati megfigyelései kiegészítésére 24 meteorológiai állomást rendezett be, melyek megfigyeléseit 11 éven át rendszeresen megjelentette. 1878-ban megalapította Lipcsében Németország egyik legelső időprognózis állomását. (Ezt megelőzően az első szél és légnyomási térképet 1816-ban Brandes állította elő,
1840-ben már távírón továbbították az előrejelzéseket, például Kreil Prágában, Mahlmann
Berlinben, Piddington Indiában. Buys-Ballot
1852-ben rajzolt időjárási térképet, Leverrier
Franciaországban 1855. február 14-én mutatta
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be az előző évi balaklavai vihar útját és 1876.
február 16-án került kiadásra az első német
prognózis a Seewarte részéről. Bruhns BuysBallottal, valamint másokkal együtt létrehozta a
Nemzetközi Meteorológiai Szervezetet.) Gruber Lajos Lipcsében a csillagászat mellett tehát
belekóstolhatott a meteorológiai megfigyelések
gyakorlatába és az időprognózis szakterület
akkor még elvi lehetőségeibe is. Lipcsében
azonban csak rövid ideig maradhatott, mert már
1876. május 1-jével a budapesti Meteorológiai
és Földdelejességi Intézethez (OMFI) nevezték
ki obszervátornak. Ugyanakkor habilitálta
magát a budapesti egyetemen mint magántanár.
Schenzl távozása (1886. július 1.) és Frőhlich
Izidor fizikus, egyetemi tanár rövid idejű ideiglenes vezetői megbízatása (1886. július 17. ‒
1887. július 5.) után Grubert, 1887. július 5ével a Meteorológiai Intézet igazgatójává nevezték ki. Mintegy fél évvel kinevezése után
megbetegszik, majd elméje elborul és nagyon
fiatalon, mindösszesen 37 évesen, 1888. november 15-én, Budapesten elhunyt. Gruber Lajos
jelentós irodalmi munkásságot hagyott maga
után. Nagyobb munkája Útmutatás földrajzi
meghatározásokhoz a Természettudományi
Társulat kiadásában jelent meg 1883-ban. Egyéb
értekezései: Apparat zu Koincidenz-Beobachtungen bei Schwerbestimmungen mit Hilfe des
Reversions-Pendels (a bécsi Tudományos Akadémia kiadásában); Oktober-Schwarm der
Sternschuppen (doktori értekezése, 1875.); Über
die Bestimmung der magnetischen Inclination
mit
Hilfe
von
Magnetnadel
(Exner
Repertoriuma); Az 𝜂𝜂 Cassmopeiae kettős csillag
mozgásáról; A Borelly-féle üstökös definitív
pályaszámítása (Kurländer Ignác obszerválásával); A november havi hullócsillagokról; A földnehézség meghatározása Budapesten (Ez utóbbiak a MTA kiadványai). Az OMSZ muzeális
szakgyűjteményében őrzi azt a nagypontosságú
reverziós ingát, amellyel Gruber a nehézségi
gyorsulás méréseket végezte. E műszer volt az
elődje a később kifejlesztett Eötvös-ingának.

GUBOLA MÁRIA
(Budapest, 1931)

1955-ben szerzett diplomát az ELTE meteorológus szakon. Biometeorológiával, klimatológiával, légszennyeződéssel, környezetvédelemmel
foglalkozott. Egyetemi doktori disszertációjának
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címe: Fülledtségi viszonyok Budapesten 1931–
1960 (ELTE, 1962). Tudományos dolgozatai
jórészt az IDŐJÁRÁS-ban és az OMSZ kiadványaiban jelentek meg. Jelentős szakértői tevékenységet fejtett ki. 1985-ben társszerzőkkel írt
munkájáért MMT Szakirodalmi Nívódíjat kapott.

GUHR MIHÁLY

(Nagyszalók, 1873. március 11.
‒ Szepesszombat, 1933. augusztus 23.)

Orvos, sportorvos. Szépességben Széplakon
magaslati szanatóriumot vezetett. Megszervezte
a szanatórium meteorológiai állomását, ami
szintén vezetésével működött. Mérőállomását
annyira felfejlesztette, hogy 1911-tól klímaterápiával is foglalkozhatott. 40 éves kutatómunkájáról jelentős irodalom is született.

GULYÁS OTTÓ

(Budapest, 1932. június 22.
‒ Budapest, 1988. szeptember 10.)

Kandidátus, matematikusként került az OMSZ
állományába 1974-ben a Távközlési Kutató
Intézetből. Korszerű és kiváló matematikai
felkészültségével megtalálta azokat a területeket a meteorológián belül, ahol hasznosítani
tudta alapos képzettségét. Úttörő munkát végzett a cluster analízis különféle meteorológiai
alkalmazásaiban. 1978-ban akadémiai pályázati
díjat nyert a társszerzőkkel írott műve. Publikációs tevékenységének kimagasló alapvető műve: Matematikai statisztikai módszerek a meteorológiában címmel kiadott egyetemi tankönyve (társszerzője Dévényi Dezső), amellyel az
MMT Szakirodalmi Nívódíját nyerte el. Jelentós egyetemi oktatási tevékenységet fejtett ki,
matematikai iskolát alakított ki maga körül,
amelyből egyetemi doktorok, aspiránsok, kandidátusok kerültek ki.

GY
GYARMATI GYÖRGYI

(Pásztó, 1968. szeptember 4.)

Az ELTE TTK-n 1991-ben kapott meteorológus oklevelet. Lokális előrejelezhetőségi kísérletek a légkör egy egyszerű modelljével, című diszszertációjával 2003-ban PhD minősítést szerzett.
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GYURÓ GYÖRGY
(Debrecen, 1959. október 10.)
1984-ben végzett az ELTE meteorológus szakon. Egyetemi doktori fokozatot szerzett 1991ben, disszertációjának címe: Rövidtávú előrejelzések a lineáris egyensúlyi modellel. Az ELTE
meteorológus tanszéken dolgozik 1984 óta,
1998-tól docens. Az egyetemen elméleti
szinoptikát ad elő. 1992-ben elnyerte az MMT
Róna Zsigmond alapítvány díját, 2000-ben Steiner Lajos emlékérem kitüntetésben részesült.
2002-ben az OMSZ osztályvezetője lett, feladata
a meteorológiai megfigyelések felügyelete,
ellenőrzése és fejlesztése. 2002-tól a MMT
főtitkára, időközben PhD fokozatot is szerzett.

H
HABERLE KÁROLY
KONSTANTIN KERESZTÉLY

(Erfurt, 1764. február 11.—Pest, 1832. július I.)

Haberle kezdetben jogásznak indult. Éveken
át hallgatott filozófiát az erfurti, majd a mainzi és
erlangeni egyetemen. Később Freibergbe kerül,
ahol Milecki nevű lengyel főúr gyermekei nevelőjeként maga is három évig folytat tanulmányokat a bányászati akadémián, itt barátjául nyerte
meg báró Podmaniczky Károlyt, későbbi pártfogóját. Freiburgban ismerkedett meg a természettudományokkal, amelyek igazi élethivatását
jelentették azután. Az akadémia befejeztével
előbb Erfurtban (1803‒1806), majd Weimarban
(1807–1812) dolgozik és munkássága egyre
inkább a meteorológiára terjeszkedik ki. Filozófiai doktorátust 1805-ben Erfurtban szerzett.
Sorozatosan jelennek meg meteorológiai tanulmányai: 1810–1812-ben meteorológiai évkönyveket ad ki, amelyek mindinkább tankönyv
jellegűvé válnak. Gondolatvilágát állandóan
foglalkoztatja az időjárás előrejelzés kérdései.
Örökségéből élve 1813-ban Pesten telepedett le.
Jövedelme megcsappant, ezért Kitaibel Pál
visszavonulása után megpályázta annak tanszékét, amit 1817. április 23-án meg is kapott. Székfoglalójának címe: De progressibus selentiae
botanicae, tempore recentiore et recentissimo.
1818-tól a füvészkert igazgatója is lett.
Munkásságában döntő jelentőségű a botanika,
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de meteorológiai irodalmi tevékenysége is
kimagasló. Élete rablógyilkosságnak lett áldozata a pesti füvészkert igazgatói lakásában.

HAJÓSY FERENC

(Budapest, 1906. január 5. ‒ Budapest, 1988. július 28.)

1923-ban érettségizett, 1928-ban okleveles
történelem-földrajz szakos középiskolai tanári
diplomát szerzett. Közben rövid ideig köztisztviselő (1923), a diploma megszerzése után
házitanító, 1932–33-ban önkéntes meteorológiai intézeti munkatárs volt. Középiskolai tanárként 1933–53 között Nagykállón, majd a budapesti Verbőczy és Madách gimnáziumokban
dolgozott, mialatt elkészítette első művét a
„Magyarország csapadékviszonyai 1901–40”,
majd röviddel utána „Adatok a Tisza vízgyűjtőjének csapadékviszonyaihoz” című, az OMI
hivatalos kiadványaként megjelent könyveit.
Tankönyveket is írt. 1953-ban az OMI munkatársa lett és összeállította „Magyarország Éghajlati Atlasza” csapadéklapjait (1960). Az
OMI Tájékoztató Osztály vezetőjeként ment
nyugdíjba 1960. szeptember 1-jén. A Magyar
Meteorológiai Társaság 1955-ben Steiner Lajos
emlékéremmel tüntette ki, 1974-tól tiszteleti
tag, 1978-ban társszerzőkkel készített munkával
Szakirodalmi Nívódíjas.

HALLAMA MÁRIUSZNÉ
lásd: LÉPP ILDIKÓ

HANKÓ MÁRTON

(Békéscsaba, 1868. augusztus 12.
‒ Pécs, 1912. szeptember 24.)

A fiumei tengerészeti akadémia, majd később
a pécsi főreálgimnázium nyelvtanára. Asztrometeorológia és asztroszeizmológia címen egyegy kötetben magyarul és németül megjelentetett
időjárási előrejelzésre vonatkozó, a gravitáció
hatáson alapuló elképzeléseit saját költségén adta ki nyugállományba vonulását követve. Hankó
„átfogó” elméletében nem kevesebbet állított,
minthogy az időjárás változásait akár 1000 évekre előre is ki tudja számítani, sőt univerzális
elmélete a földrengések és egyéb geofizikai
jelenségek (vulkánkitörések, napfoltok, északi
fény, mágneses zavarok stb.) bekövetkezését is
alkalmas előrejelezni. Hankó tévedéseit Marczell
György igazgató az IDŐJÁRÁS 1934. év
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XXXVIII. kötet 1-2. szám 2‒8. oldalakon részletes számítások közreadásával bírálja, illetve
bizonyítja tarthatatlanságát. Mai ismereteink
szerint az anyagi részecskék között négy alapvető kölcsönhatás van: a gravitációs kölcsönhatás, a gyenge kölcsönhatás, az elektromágneses
kölcsönhatás és az erős kölcsönhatás. A gravitációs kölcsönhatás alapvető tulajdonsága az
univerzalitás, a többi kölcsönhatáshoz képest ez
a kölcsönhatás mindig fellép. Az is igaz, hogy
elméletileg a gravitációs kölcsönhatás hatótávolsága végtelen, míg a másik háromé csupán
10-17, ‒ 10-13 cm távolságon belül érvényesül.
Azonban még maga Newton határozta meg az
erőtörvény felállításával, hogy a gravitációs
erőhatás egy anyagi ponthoz képest úgy változik, mint a távolság négyzetének reciproka.
Marczell a korában rendelkezésére álló ismeretek birtokában számította ki helyesen, hogy a
távolabbi bolygók, vagy különösen az állócsillagok stb. Földre ható gravitációs ereje elhanyagolható, így a légkörben tapasztalható változásoknak biztosan nem oka.

HANUSZ ISTVÁN O. Sch. P.

(Vác, 1840. december 21. ‒ Kecskemét, 1909. február 7.)

Tanár, a piarista rend tagja, régi időjárási
megfigyeléseket gyűjtött és a témából több
dolgozatot is publikált, AZ IDŐJÁRAS-ban is.
Népszerű cikkei elsősorban a Kecskeméti Lapokban, a Földrajzi Közleményekben jelentek
meg. A kecskeméti főreál gimnáziumban 24
éven át tanított. Utolsó éveiben sokat foglalkozott a kecskeméti földrengésekkel, amelyekre
vonatkozó pontos adatait rendszeresen megküldte az OMFI-nak. Alapító tagja volta Természettudományi Társaságnak és a Magyar
Föld- rajzi Társaságnak. A sajduni címzetes
préposti rangot is megkapta. Összesen 39 évig
tanított természet tudományokat.

HASZPRA LÁSZLÓ

(Szeged, 1954. október 14.)

Édesanyja Paár Jozefa. Az ELTE. TTK-n matematika-fizika középiskolai tanári és meteorológus diplomát szerzett (1980). Az ELTE-n egyetemi doktori fokozatot 1983-ban, PhD fokozatot
földtudományból pedig 1996-ban nyert. 1998ban WMO/EMEP tanfolyammal háttérszennyezettség-mérő rendszerekre kapott auditálást.

50

A diploma megszerzése után az OMSZ-ban
helyezkedett el, 1986–1995 között osztályvezetői, majd főtanácsosi, vezető főtanácsosi beosztásban dolgozik. 1983-ban megnősült, amely
házasságból két gyermek származott (Tímea,
1986; Zsolt, 1988). Fő kutatási területe: üvegház hatású gázok a légkörben, és a légköri
fotokémiai oxidánsok és prekurzoraik. Számos
jelentős nemzetközi kutatásban résztvevő, saját
kutatási területén belül. Részese az egyetemi
oktatásnak, az ELTE Meteorológiai Tanszék
keretében levegőkémia témakörben (1984–
1990), továbbá levegőkémia- környezetvédelem (2000–) témakörben, a WMO háttérszenynyeződés monitoring továbbképzésben, mérési
módszertan témakörben (1980‒1986), valamint
a kolozsvári Babes-Bolyai Egyetem, magyar
tannyelvű földrajz kar, meteorológia-hidrológia
szakirányú képzés meghívott előadójaként
(2002–) levegőkémia, környezetvédelem témakörben működik. Tagja az MMT-nek (1977),
testületeinek, valamint a MTESZ egyes testületeinek, az MTA köztestületének. 1983-ban
nyerte el a Róna Zsigmond alapítvány kamatait.

HEILINGBRUNNERNÉ
lásd: BÓNA MÁRTA

HEGYFOKY KABOS

(Ujleszna /Szepes vm./ 1847. július 8.
‒ Túrkeve 1919. február 7.)

Iskoláit Lócsén és Egerben végezte, 1865ben az egri papnövendékek közé vetette fel
magát. 1871-ben áldozópappá szentelték fel és
ugyan- ebben az évben mint káplán kezdte meg
működését Fegyverneken. Lelkipásztori működését Kunszentmártonban, Tardoson, Bánhorváton folytatta, az utolsó 28 esztendejében
pedig állandóan Turkevén. Életét az I. világháborút követő „spanyol-nátha”', vagyis influenza járvány oltotta ki. Hegyfoky 37 éven át
majdnem megszakítás nélkül külső munkatársa volt az OMFI-nak. Ez alatt az idő alatt
személyesen végezte a naponkénti háromszori
észlelést, pontosan az előírt időben, megfigyeléseit ő maga havonta kiszámította, munkájáért jutalmat nem fogadott el. Hegyfoky, mint a
Természettudományi Társulat tagja még az
1880-as évek elején fordult Heller Ágosthoz,
segítse hozzá meteorológiai megfigyelések
végzéséhez. Heller Schenzl-hez ajánlotta be
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Hegyfokyt. Hegyfoky 1882. február 2-án kelt le
velében azt kérdezi Schenzltól, a Calderoni cég
által 50 forintos áron hirdetett műszergyűjtemény megfelel-e általános meteorológiai célra.
Schenzl részletes válasza után Hegyfoky saját
költségén meteorológiai műszereket szerzett be,
amelyekkel azután élete során önzetlenül végezte megfigyeléseit. Hegyfoky nagyon termékeny szakíró volt. Munkásságának súlypontja a
klimatológiára és főleg a hazai klíma vizsgálatára irányult. Több monográfiát írt e tárgykörből. Ő vetette fel a Magas Tátrában létesítendő
obszervatórium eszméjét és már 1885-ben
indítványt terjesztett a Természettudományi
Társulat elé, melyben e célra a Nagyszalóki
csúcsot ajánlotta. A Magas Tátra-i obszervatórium helyett – főleg Konkoly Thege véleménye
alapján – Ógyallán létesült meteorológiai obszervatórium. Hegyfoky teljes irodalmi működésének összeállítása AZ IDŐJÁRÁS 1919.
május-június havi füzetében található.

HELLER ÁGOST

(Pest, 1843. augusztus 6. ‒ Budapest, 1902. szeptember 4.)

Fizikus és természettudományi író. A budai
József nádor műegyetem elvégzése után két
évig tanársegéd volt a fizikai tanszéken, majd a
heidelbergi egyetemre ment, ahol Kirchoff és
Helmholtz tanítványa lett. 1870-tól a II. ker.
főreáliskola fizika tanára, majd 1875-tól a
Természettudományi Társulat könyvtárosa. A
MTA levelező tagjává 1887-ben, rendes tagjává
és főkönyvtárnokának 1893-ban választották
meg. 1888-ban a Társulat kiadásában jelent
meg népszerű könyve Az időjárás. Főleg a
fizika történetéről írott műveivel tűnt ki, ezek A
phisika története Aristoteléstól Newtonig, A
phisika története a XIX. században.

HERNÁDI BALÁZS

(Kaposvár, 1966. Július 14.)

Középiskolai tanulmányainak befejezése után
1984–85-ben sorkatonai szolgálatot teljesített.
1985-ben a Karikás Frigyes Katonai Kollégium
hallgatója, egyidejűleg 1985‒87 között az ELTE
TTK meteorológiai tanfolyamon vett részt.
1988‒1992 években a Janus Pannonius Tudományegyetem TTK matematika tanári szakon
szerzett diplomát. Párhuzamosan Pápán a Harci
Vadászrepülő Ezred szinoptikusa. 1991-től a
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Kapos Harcászati Vadászrepülő Ezred szinoptikusa Taszáron. 1998‒2002 között az MH Meteorológiai Hivatal szinoptikusa, majd 2002-től
szolgálatfőnök helyettese. Tanulmányait tovább
is rendszeresen folytatja, 1992–95 években
elvégezte a Pénzügyi- és Számviteli Főiskola
adó és pénzügyi ellenőri szakot, majd 2003-tól a
Zrínyi Miklós Nemzetvédelmi Egyetem Vezetés
és Szervezéstudomány katasztrófavédelem szak
hallgatója. Katonai előmenetele egyenletes,
1985-ben őrvezető, majd őrmesteri, 1987-ben
hadnagyi, 1991-ben főhadnagyi, 1995-ben századosi és 2000-ben őrnagyi rangot ért el.

HEVENESSY GÁBOR S. J
(Vámosmiske, 1656. március 24 .‒ Becs, 1717. március 12.)

Történetíró és kartográfus. Sopronban 1671ben lépett be a Jezsuita rendbe, Grazban tanult,
majd Bécsben lett teológiai és filozófiai doktor.
Néhány évig a bécsi Pasmaneum igazgatója is
volt. 128 folio-kötetet kitevó középkori kézirat
gyújteményét, amely hazai történetírásunknak
mind a mai napig fontos és értékes lelóhelye, az
Egyetemi Könyvtár őrzi. Korában az ismeretek
még lassan terjedtek, így Hevenessy írásaiban
kevés hivatkozást találni kortársai műveire.
Egyházi állása következtében műveiben leginkább a régi tekintélyekre, Arisztotelészre és
Senecára utalt. Meteorológiai tárgyú művében
– Meteora Regionibus et experimentiis
illustrata authore R. P. Gabriele Hevenessy e
Societate Jesu, Tirnaviae, Anno MDCCXXVII ‒
a légi meteorokon a hidroszféra és atmoszféra
jelenségeit érti. A légi meteorokkal 16 fejezetben foglalkozik, amelyekben a légkörről általában szól, majd ismerteti a fénytüneményeket, a
szeleket, felhőket és a csapadék különböző
formáit. Művében már fellelhető a geocentrikus
szemlélet átmenete a heliocentrikus világképbe.
A légkör kiterjedéséről írja: „a levegő köröskörül a Föld felszínétől a Hold tányérjáig terjed.
A levegő az élet számára okvetlenül szükséges,
hordozója a fénynek, hangnak és a képeknek. A
légkör három rétegre osztható. Az első réteg
határáig még felhatolnak a földről a visszavert
napsugarak. Ez a határ ingadozik, mert a meredeken beeső és visszaverődő napsugarak magasabbra hatolnak fel. Ezt a réteget a Föld belső
tüze is melegíti még. A második régióba napmeleg már nem jut. Ott a párák a levegőt lehűtik,
mert a pára természetéből kifolyólag hideg.
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Ezért van örökös hó azokon a hegyeken, melyek
ebbe a régióba felnyúlnak. A harmadik réteg a
hideg vidéktől a Holdig terjed. E rétegek vastagságát számszerűleg megmondani nem lehet.
Az alsó régió hőmérséklete a nappalok hosszával és a sugarak beesési szögével változik. A
hőmérsékletet hőmérővel lehet követni.” A
könyv értéke, hogy összefoglaló képet nyújt a
18. század elején, a nagyszombati egyetemen a
természet tüneményeiről, a meteorológiáról
addig gyűjtött ismeretekről, illetve azokat milyen mennyiségben és formában adták elő a
tanulni összegyűlt ifjú nemzedékeknek. Elkészítette Magyarország első atlaszát is Altus
Parvus Hungariae (Bécs, 1689) címen.
Hevenessy sokáig tanította nagyszombati egyetemen, majd a bécsi rendház főnöke lett. Itt érte
utol a halál. Életrajz írója szerint szigorú, aszkéta életet élt, naponta csak 4 órát aludt, ostorozta magát és láncos övet hordott, amelyet
halála után az orvosok késsel vágtak ki a húsából.

vezető is volt. De vezette a Zivatar Osztályt és
az Ombrometriai Osztályt is. A Zivatar Osztály
az ő javaslatára alakult és mintegy tíz évig
működött, értékes adatokat szolgáltatva az
ország szélsőséges éghajlatának jellemzéséhez,
a zivatarok térbeli és időbeli eloszlásának felméréséhez. Héjas a magyar kultúrtörténet
szempontjából jelentós munkát végzett AZ
IDŐJÁRÁS című lap megalapításával, szerkesztésével és kiadásával. Népszerű lapnak
tervezte AZ IDŐJÁRÁS-t, de tudományos lap
lett belőle, amely a 100-ik születésnapját is
túlélte. Héjas nyugdíjba kerülve is aktív életet
élt, kertészkedett, de főleg a méhészet terén
fejtett ki jelentős gyakorlati és beható irodalmi
munkásságot. Gyakorlati méhészeti szakkönyvet írt, amely két kiadást is elért és csak a második világháború akadályozta meg folytatását.
Később a MÉH című lap főmunkatársa volt.
Vándorméhészkedéssel is foglalkozott. Héjas
Endre meteorológiai irodalmi működésének
jegyzékét AZ IDŐJÁRÁS 1947. évi kötete
tartalmazza.

HÉJAS (HÉJJAS) ENDRE

(Zádor (Somogy vm./, 1867. május 16.
‒ Ráckeve, 1947. június 6.)

HILLE ALFRÉD

Édesapja Héjas Dániel református tanító
volt. Endre a csurgói református gimnáziumban
jelesen érettségizett. A budapesti egyetemen
mennyiségtan természettudományi szakra iratkozott be, melynek első évfolyamán a hallgatók
száma akkor vele együtt csupán négy fő volt.
Professzorai voltak Kondor Gusztáv, Scholt
Ágoston, Eötvös Loránd és Frőhlich Izidor.
Diplomája megszerzése után egyéves önkéntes
katonai szolgálatot teljesített, tartalékos hadnagyként szerelt le, de ez alatt jól megtanult
németül is. Sikeres szakvizsgája után Eötvös
ajánlólevelével, 1891. január 1-én lépett az
OMFI kötelékébe és 1924. július 1-ig szolgált,
címzetes aligazgatóként került nyugdíjba az
1924. évi létszámcsökkentés alkalmával. 1893
őszén megnősült, s feleségül vette a régi nemes
Kun család szentpéteri ágának ivadékát, Ágnest, amely házasságából hat gyermek származott, legidősebb leánya Irén később szintén az
OMFI dolgozója volt. Feleségével négy évtizeden át élt boldog családi életet. Héjas intézeti működése elején az éghajlati feldolgozó
munkában vett részt, de hamarosan Róna
Zsigmond mellé került az Előrejelző Osztályba, ahol 1920 és 1922 között önálló osztály-

Édesapja Mészáros Sándor asztalosmester,
édesanyja Ördögh Mária volt. Nagyszülei mind
a két ágon szeged-alsóvárosi gazdálkodó emberek voltak. A nehéz életviszonyok miatt édesapja kivándorolt. Mindhogy évekig nem érkezett
róla semmi hír, édesanyja másodszor is férjhez
ment Hille Ede: vasúti napidíjashoz, aki a fiút
örökbe fogadta. Hille Ede Csehországból származott, ahol apja vasúti pályaőr volt. Hille Ede
1909-ben meghalt, a család ezután kegydíjból
élt. Hille Alfréd az elemi iskolát SzegedAlsóvároson, a középiskolát a szegedi piaristáknál végezte.
1909-ben kitüntetéssel érettségizett. Tanulmányait Pesten a Tudományegyetemen folytatta
földrajz-történelem szakon. Szakvizsgái letétele
után matematikát és fizikát is felvette tanulmányai közé. A szakvizsga után Köves-ligethy
Radó maga mellé vette tanársegédnek. Az egyetemi obszervatóriumban elkészítette doktori
értekezését Az 1905. évi szeptember 8-i calabriai
rengés elemei címmel. Az első világháború
kitörése után, 1914 augusztusban behívták
katonának a császári és királyi 2. tiroli császárvadász ezredbe Brixenbe. Gyors kiképzés után
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már szeptemberben a galíciai hadszíntérre
került, novemberben kadéttá léptették elő, az
első ütközetben december elején Limanova
közelében, Bochnia falunál hadifogságba
esett.
Novoszibirszk,
Nyizsnye-Udinszk,
Kanszk, Krasznojarszk hadifogolytáborokat
járta meg, különböző munkahelyeken dolgozott, közben jól megtanult oroszul, gyakorolta
angol és francia nyelvtudását.
1922 februárjában Moszkvába került, 1922.
április végén tudott hazatérni. Mire hazakerült, a tanári pálya a megcsonkult országban
telítve volt, így elfogadta Szentkirályi Dezső
repülő főhadnagy ajánlatát és a polgári légi
forgalomnál helyezkedett el. Mátyásföldön a
nemzetközi repülések repülőterén végezte a
repülések meteorológiai biztosítását. E munkát, mint fizika tanár is vállalhatta, de jelentős
segítségére szolgálta hadifogságban magán
úton megtanult néhány német nyelvű szakkönyvből merített alapos ismeret is.

1924-ben megalakult a Légügyi Hivatal,
amely költségvetésének egy részét a Honvédelmi Minisztériumtól kapta és fő feladata egy
titkos légierő kialakítása és fenntartása a
Nemzetközi Ellenőrző Bizottság figyelmét
megkerülve. Hille is e szervezeten belül kap
feladatokat, Szegeden repülési fedőszervként
egy meteorológiai részleg alakul, a nemzetközi napokon magassági légállapot méréseket
kell végrehajtania. Az első repülőgépes légállapot-mérés 1925. május 14-én történt. Hille
hamar felismerte, hogy a meteorológia oktatásában is előre kell lépni, meg kell szervezni az
egyetemi szintű repülésmeteorológiai ismeretek oktatását.
Már 1926-ban könyvet ír és ad ki, A repülés
eleme címmel. Ezt követte a Légkörtan repülők számára, majd az MTA kiadásában a Repülési meteorológia. Hillének alapvető szerepe
volt 1932–1935 között elsősorban a balatoni,
majd később a dunai viharjelzés megszervezésében. E munkájáért a Magyar Vöröskereszt
Érdemkereszt kitüntetést kapta, amelyre élete
során a leginkább büszke volt és mindig szívesen viselte. Hille a II. világháborút is katonaként élte meg, különböző hadirepülőtereken
működött.
A háború végén a Légierő Parancsnoksággal
először a Dunántúlon települtek, majd Ausztriába, végül Bajorországba került, ahol amerikai
hadifogságba esett. 1946 nyarán került haza. Itt-

H

hon a repülő szakszolgálatos ezredest rendfokozatának megtartása mellett nyugállományba
helyezték.
A Közlekedési Minisztérium állományában
Tóth Géza vezetésével a repülések meteorológiai biztosítását szervezték. 1950-ben az OMI
keretében egyesítették a repülések meteorológiai kiszolgálását, Hille a megfigyelő hálózat
szervezését végezte ezután. Egyidejűleg az
ELTE/TTK meteorológus hallgatókat oktatta
repülési meteorológiára. 1956-ban az OMI
Forradalmi Bizottság vezetőjévé választják.
Miután e poszton igen kiegyensúlyozottan
viselkedett, nem lett kára e vállalásból. 1958.
január 1-én ment nyugdíjba, 66 éves korában.
Ezután az MMT-ben találja meg feladatát.
Korábban 1925‒1929-ig főtitkár volt. 1960 és
1963 között a Társaság elnöki tisztét töltötte be.
1977-tól tiszteleti tag lett, a Társaság tiszteletére alapította meg 1987-től a Hille Alfréd Ifjúsági Pályadíjat.

HIRLING GYÖRGY

(Budapest, 1934. március 26.)

Az ELTE TTK meteorológia szakot 1956ban végezte el. Részt vett az 1965. évi szovjet
déli-sarki expedíción, ahol magaslégkör kutatással foglalkozott. Egyetemi doktori vizsgát
tett 1970-ben, A légkör vertikális szerkezete a
kelet-antarktiszi „Mirnij” kutatóállomás fölött
1965-ben. Később, nyugdíjazásáig a VITUKIban dolgozott, mint meteorológus.

HOITSY PÁL

(Vatya /Pest vm./, 1850. december 31.
‒ Budapest, 1927. december 23.)

Középiskoláit Nagykőrösön, Budapesten,
Szarvason végezte, majd a budapesti egyetemen letette a tudori szigorlatokat és a tanári
vizsgát. Ezután Jedlik Ányos asszisztense
lett, majd 1873-ban hadnagyként a mérnökkari ezredbe lépett be. 1874-ben Berlinben
csillagászati tanfolyamot végzett és másfél
évig dolgozott a csillagvizsgálóban, majd a
Pola-i csillagvizsgálónál nyert alkalmazást.
Mint író 1873-ban lépett fel több folyóiratban, szakmájába vágó dolgozatokkal. Hazatérve a budapesti főreáliskolának matematika
tanára lett. Közben országgyűlési képviselőként háromszor egymás után képviselte a
gyomai választókerületet függetlenségi programmal. Egy cikluson át a Háznak jegyzője is
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volt. Élete végéig politikus, közíró és csillagász
volt, de meteorológiával is foglalkozott. A
meteorológia új alapjai című műve 1911-ben
jelent meg (96 old.). Vizsgálatában a Holdnak
jelentós befolyást tulajdonított az időjárásra,
szerinte bizonyos ciklonok és anticiklonok
meghatározott helyen és meghatározható időben keletkeznek. Bizonyos holdállásokkal
kapcsolatos időjárási eseteket vett vizsgálat alá
és jelentősnek gondolt Nap és Hold együttállások alapján megállapította, hogy egy bizonyos
délkörön milyen időben fog a légnyomás maximuma és minimuma elhelyezkedni. Véletlenszerűen talált is ilyen együttállást. Elképzelései
a későbbiekben zsákutcának bizonyultak.

HOMORÓDI ANDERKÓ AURÉL
lásd: ANDERKÓ AURÉL

HORVÁTH LÁSZLÓ
(Gyömrő, 1933. július 2.)

Az ELTE TTK meteorológus szakon szerzett diplomát 1955-ben. 1980-ban tett egyetemi
doktori szigorlatot, disszertációjának címe:
Repülőgép-dobálások
nagy
magasságban
(8‒20 km). Az egyetemi diploma megszerzése
után a Repülő Időjelző Központban volt polgári
állományú aerológus 1973-ig. Tiszti állományba
kerülésével 1973-tól 1991-ig, nyugállományba
vonulásáig, szinoptikus tisztként működött a
Katonai Meteorológiai Központban. Közben
1975‒1991 között az ELTE TTK-n a katonai
meteorológus II. szaktanfolyamon volt megbízott előadó repülési meteorológia szaktárgyban.
Alezredesként helyezték nyugállományba.

HORVÁTH LÁSZLÓ

(Budapest) 1950. szeptember 22.)

HORÁNYI ANDRÁS

(Budapest, 1965. március 23.)

Az ELTE TTK meteorológus szakon 1989ben szerzett diplomát. Ugyanitt PhD) minősítést nyert 1996-ban Frontális hullámok érzékenység vizsgálata az adjungált módszer segítségével, cí mú disszertációjával. A diploma
megszerzése után az OMSZ dolgozója, kutatási
főosztályvezetői beosztásban. Kutatási témái: a
numerikus előrejelzés adjungált módszere és a
variációs adatasszimiláció. 1996-ban a Róna
Zsigmond alapítványkitüntetettje volt.

HORVÁTH ÁKOS

(Győr, 1959. november 18.)

Édesanyja Csollány Magdolna. Az ELTE TTKn 1984-ben szerzett meteorológus oklevelet.
Kandidátusi dolgozatát 1992. december 10-én
védte meg, melynek címe: Gyakorlati eljárás
instabilitási vonalak dinamikájának vizsgálatára
és ultrarövidtávú előrejelzésére. A Siófoki
Viharjelző Obszervatórium munkatársa. Jelentős munkát fejtett ki az OMSZ nowcastingrendszer kifejlesztésében és megvalósításában.
Az USA-ban hosszabb tanulmányúton vett részt
a tornádó figyelő és előrejelző rendszer részleteinek megismerésére. A Róna Zsigmond alapítvány díját 1989-ben nyerte el, 2001-ben lett
a Steiner Lajos Emlékérem tulajdonosa, a környezetvédelmi
miniszter
2003-ban
Pro
Meteorologia emlékplakettel tüntette ki.
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Édesanyja Baranyi Lídia. ELTE vegyész szakot végzett. 1975-ben lépett az OMSZ kötelékébe és a KLFI-ben kutatási területe a hazai háttér
szennyeződési mérések fejlesztése. Egyetemi
doktori disszertációjának címe: A csapadékvíz
kémiai összetétele Magyarországon (1981).
Kandidátusi értekezésének címe: A légköri savas
ülepedés mértéke Magyarországon (1988). MTA
doktori értekezését 2002-ben védte meg. Kutatási területe a nitrogénvegyületek ülepedésének és
a Balaton vízminőségének nyomon követése.
Házasságából két gyermek származott (Bálint,
1974; Júlia 1978). Az MMT tagja, a környezetvédelmi miniszter 2000-ben Pro Meteorologia
emlékplakettet adományozott részére.

HORVÁTH ZSIGMOND O. Cist.

(Győr, 1822. július 2. ‒ Eger, 1886. február 19.)

Ciszterci rendi tanár. (Az 1098-ban alapított rend nevét az alapítás székhelyéről,
Citeaux-ról kapta. Tagjai eleinte földműveléssel, majd a 16. századtól általában már csak
oktatással foglalkoztak. Magyarországon az
első apátságot 1142-ben a Bálaszék közeli
Cikádor-on alapították, melynek feltárt alapfalait csupán néhány éve azonosították a régészek.) Horváth Zsigmond Egerben természettant adott elő, ugyanitt a meteorológiai állomást is vezette. Értekezései: Tanulmányok a
meteorológia körében (1875), A légtünettan
fejlődése és vívmányai (1877‒79), Egri meteorológiai megfigyelések 1876‒78 (1878),
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amelyek a Gimnázium Értesítőjében jelentek
meg. Népszerű cikkei: A levegő fontossága
egészségügyi tekintetből, A párolgás befolyósa,
Az éghajlat befolyása, amelyek a Természet
című lapban jelentek meg.

HUNFALVI JÁNOS

(Nagyszalók, 1820. január 21.
‒ Budapest, 1888. december 6.)

Tanulmányait, Késmárkon, Miskolcon és
Eperjesen végezte, majd Berlinben Tübingában
járt egyetemre. 1846-ban a statisztika és történelem tanára lett a késmárki líceumban, de a
szabadságharcban való részvétele miatt állásától megfosztották és bebörtönözték. Onnan
szabadulva Pestre költözött, és mint nevelő és
író kereste kenyerét. 1866-ban Pálffy Móric
felszólítására a királyi József nádor Műegyetem
tanára lett, 1870-ben az MTA által alapított
földrajzi tanszékre nevezték ki tanárnak, amely
állást haláláig töltötte be. Jelentős utazásokat
hajtott végre (Hága, Szentpétervár, Párizs,
London, Velence, Róma) mint a magyar kormány küldötte, egyúttal ugyanott tudományos
kongresszusokon adott elő. 1872-tól a Földrajzi
Társaság elnöke volt. Több mint 50 kötetet írt
és adott ki elsősorban földrajzi témákból, de
ezen belül természetesen meteorológiával is
foglalkozott.

HUNKÁR MÁRTA

(Budapest, 1953. december 26.)

Édesanyja Csóki Katalin. A budapesti
Leövey Klára gimnáziumban érettségizett.
1978-ban szerzett középiskolai matematika
tanári és meteorológus diplomát az ELTE-en.
Egyetemi doktori szigorlatának címe: A napsugárzás és a növényállományok viszonya különös tekintettel a fotoszintetikusan aktív sugárzás kukorica állományba történő behatolására
és hasznosulására (1985). 1996-ban szintén az
ELTE-en PhD fokozatot szerzett.
A diploma megszerzése után, 1978-ban az
OMSZ-ban helyezkedett el, a Középtávú Előrejelző Osztályban. 1982–1999 között tudományos munkatársi beosztásban állomásvezető az OMSZ keszthelyi Agrometeorológiai
Kutató állomásán. Kutatási területe a növényi
produkciómodellek, a növényállomány klíma,
a növényi kártevők és a klímaváltozás hatásai
az agroökoszisztémára, tematikák. 1999-től az

I

OMSZ tudományos titkári feladatkörét tölti be.
1999-ben Berényi Díjban, 2003-ban Pro
Meteorologia Emlékplakett kitüntetésben részesült. Számos tudományos egyesület, társaság
vezetőségi tagja. A Pannon Agrártudományi
Egyetem meghívott előadója volt 1988‒1999
között, közel száz tudományos publikációja
jelent meg. 2003-ban a keszthelyi egyetemen
vállalt matematika tanári állást.

I
IHÁSZ ISTVÁN
Szentes, 1960. január 31.)
Az ELTE TTK-n 1984-ben szerzett meteorológus diplomát. Diplomamunkájának címe:
Számítási kísérletek az ekvivalens barotróp
előrejelzési modellel volt. Az OMSZ KLFl
Levegőminőség-modellező Osztályon kezdett
dolgozni, majd 1986-tól a KEI Numerikus
Módszerfejlesztő Kutatócsoportjába helyezik.
A 80-as évek végén részt vett az un. Svéd korlátos tartományú numerikus előrejelző modell
adaptálásában, amely 1991. júliustól került
alkalmazásra. 1992 nyarától részt vesz a Francia Meteorológiai Szolgálat (Météo France)
nemzetközi együttműködésben életre hívott
ALADlN programjában, melynek célja korlátos
tartományú numerikus előrejelző modell fejlesztése. 1999-ben a Kutatási és Fejlesztési
Főosztály Időjárás-előrejelzési Fejlesztő Osztály, majd 2002-ben a Kutatási és Fejlesztési
Főosztály, Numerikus Előrejelző Osztály munkatársa lett. 2000-ben három hónapos OMSZ
ösztöndíjjal az ECMWF-ben a szélsőséges
meteorológiai jelenségek előrejelezhetőségét
tanulmányozta.
ILLÉS LÁSZLÓ
(Pécs, 1934.)

Az ELTE TTK meteorológus szakon 1956ban szerzett diplomát. Az OMl-ban helyezkedett
el szinoptikusi munkakörben, a Ferihegyi repülőtéren dolgozott. 1978. augusztustól a Rövidtávú
Előrejelző Osztályban nyert elhelyezést. Egyetemi doktori disszertációjának címe: A Kárpátok hatása a nyomás, a szél és a hőmérséklet
mezejére északi és északkeleti anticiklonális
időjárási helyzetekben (1972). A szinoptikus
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munkakör minden szintjén dolgozott, a TV-ben
és a rádióban rendszeresen szerepel, még nyugállományba vonulása után is.

INÁNCSI LÁSZLÓ

(Szerencs, 1945. március 4.)

Anyja neve Spak Ilona. Általános és középiskoláit Szerencsen végezte 1951‒1964 között.
Debrecenben a Kossuth Lajos Tudományegyetem TTK-n matematika, ábrázoló geometria
tanári szakon végzett az 1964–1969 években.
Ezután tényleges katonai szolgálatra jelentkezett és 1969‒70-ben katona-meteorológus szaktanfolyamot végzett Budapesten. 1970‒78
között Taszáron, a katonai repülőtéren volt
aerológus, majd a meteorológiai csoport parancsnok helyettese. 1978–1988 években a honi
légvédelem főszinoptikusa volt, valamint a
Központi
Harc-álláspont
szolgálatfőnöke.
1991–1996 években a Magyar Honvédség
Meteorológiai Központ parancsnoka, e szervezet már összhaderőnemi meteorológiával foglalkozott. 1996‒2002 között a MH Meteorológiai Hivatal helyettes vezetője, egyben a NATO
meteorológiai munkacsoportjaiban Magyarország képviselője. 2002. március 4-én ezredesként helyezték nyugállományba. Ezután a
MetTech Bt. (VAISALA érdekeltség) marketing igazgatójaként tevékenykedik. Az MMT
tagja, 2001-ben a Steiner Lajos emlékérem
kitüntetettje.

ISTVÁNFFI (csikmadéfalvi) GYULA

Évkönyveiben külön mellékletként jelentek
meg. lstvánffi vetette fel a peronoszpóra fertőzési időpontjának kérdését is. Agrármeteorológusainak sikerült összefüggést találni az időjárás és a peronoszpóra fellépése között. Éveken
át időjárási alapon irányította az Ampelológiai
Intézet a peronoszpóra elleni védekezést, sőt a
módszert Franciaország is átvette. Az l. világháború a híres és hasznos szőlészeti meteorológiai állomáshálózat fenntartását is lehetetlenné
tette, a háború után csak Kecskemét és Tarcal
maradt meg a régi hálózatból.

IVÁNYI ZSUZSANNA

(Nagyvázsony, 1949. december 17.)

Az ELTE TTK-n fizika tanár és meteorológus szakon 1973-ban szerzett diplomát. Kandidátusi értekezésének címe: A planetáris határréteg néhány antropogén módosulásának numerikus modellezése (1984). 1973-tól 1991-ig
az OMSZ KLFl-ben légszennyezés meteorológiával foglalkozott. 1991–1992 között a Környezetvédelmi Minisztérium szakreferense.
1992-től 2000. januárig az ELTE Meteorológiai
Tanszék adjunktusa, majd 2000. február 16-tól
a Regional Environrnental Center for Central
and Eastern Europa szakértője. Az MMT tagja,
a 1984-ben Róna Zsigmond alapítvány nyertese, 1990-ben a Szakirodalmi Nívódíjas.

J

(Kolozsvár, 1860. április 5. ‒ Budapest, 1930. augusztus 16.)

lstvánffi Gyula volt báró Friesenhof Gergely
mellett a hazai agrármeteorológia megalapító-ja.
Darányi Ignác 1898-ban kérte fel az egyetemi
tanár lstvánffit, hogy kezdje meg és vezesse a
hazai szőlészeti kutatást. Ezzel a felkéréssel
indult meg lstvánffi alkalmazott meteorológiai
működése is. 1901-ben szükségét látta, hogy a
hazai szőlővidékek éghajlatának megismerése
érdekében különleges állomáshálózatot létesítsen. Így létesültek Baracka, Ménes, Csála, Tarcal, Szőlősgyál, Pozsony és Tapolca állomások,
majd később Kecskemét, valamint Budán az
Ampelológiai Intézet állomása és végül Erdélyben Alsógáld, Dicsőszentmárton és Torda. E
nagyszabású terv állomásainak adatait bizonyos
ellátmány ellenében az OMFl-val dolgoztatta fel.
E munka eredményei az Ampelológiai Intézet
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JEDLIK ÁNYOS ISTVÁN O. S. B.
(Szimő /Komárom vm./, 1800. január 11.
‒ Győr, 1895. december 12.)

Fizikus, egyetemi tanár, az MTA tagja volt.
1817-ben lépett a Bencés rendbe. 1839-ben
nevezték ki a Pesti Műegyetem tanárának.
1863‒64-es tanévben az egyetem rektora is
volt. A MTA rendes tagjává 1858-ban, tiszteleti
tagjává 1873-ban választották meg. Részt vett a
meteorológiai intézet létrehozását előkészítő
akadémiai bizottságban. Számos későbbi jelentős meteorológus egyéniség egyetemi fizikusi
képzésében vett részt (pl. Konkoly Thege Miklós). 1879-ben vonult nyugállományba, amikor
rendje győri rendházába költözött. Ő fedezte fel
a dinamó elvet.
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JORDÁN KÁROLY

(Pest, 1871. december 16. ‒ Budapest, 1959. december 24.)

Matematikus, egyetemi tanár, az. MTA levelező tagja, Kossuth-díjas, a differenciálszámítás
területén ért el jelentős eredményeket. Főbb
művei: Matematikai statisztika (1927), Fejezetek a klasszikus valószínűség-számításból
(1956). A Műegyetemen a valószínűségi és
biztosítási számítás magántanára. Rónával
közösen írt műve a valószínűség-számítás
meteorológiai alkalmazásával foglalkozik (AZ
lDŐJÁRÁS, 1948).

JUSTYÁK JÁNOS

(Drumhell /Kanada/, 1929. február 14.)

Családjával 1935-ben tértek haza szülőföldjükre a Bihar megyei Nagylétára. Középiskolai tanulmányait Debrecenben végezte.
1953-ban a debreceni Kossuth Lajos Tudományegyetemen történelem-földrajz szakos
középiskolai tanári oklevelet szerzett. A
KLTE Meteorológiai Tan-székét a háború
után újjászervező és lendületesen fejlesztő
Berényi Dénes professzor már harmadéves
korától, mint jeles előmenetelű hallgatót demonstrátorként bevonta a tanszéki munkába.
Friss diplomásként bekapcsolódott a Tanszék
agrometeorológiai és mikro-meteorológiai
kutató- és oktató munkájába. Berényi professzor melletti asszisztensként Justyák János
különösen alapos elméleti felkészültség birtokában szélesebb tudományterületen, elsősorban a mikro-klimatológiában érett kutatóvá vált. Kezdetben a kertészeti növények,
majd a Tokaj-hegyaljai szőlők mikroklímájára vonatkozó kutatásai emelkednek ki. Ez
utóbbi kutatások alapján készítette el kandidátusi disszertációját 1966-ban. Ugyanekkora
különböző tőkeművelési módoknak a mikroklímára gyakorolt hatásait is vizsgálta. Hegyalja számos területén terepklíma méréseket
végzett, miközben új kutatási módszereket
dolgozott ki az elmélet és gyakorlat számára.
Ezek tették lehetővé a Tokajhegyaljai szőlőültetvények mezo- és mikroklimatikus jellemzői című akadémiai doktori értekezésének
megírását (1990). Jelentős mértékben vett
részt a Sikfőkút Projekt megnevezésű produkciós biológiai kutatásokban is, ahol a kocsányos tölgyekre ható légszennyezést ellenőrizték. Közel négy évtizedes oktató-nevelő
munkája során főleg éghajlattant oktatott, de
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a szakmájával összefüggő speciálkollégiumokat
is tartott, egyetemi jegyzeteket írt. Több minisztériumi elismerésben, kitüntetésben is részesült.
Hosszú éveken keresztül tagja volt az MTA
Meteorológiai Tudományos Bizottságának.
Megalakulásától elnöke volt az MMT Debreceni
Csoportjának, az MMT Választmányának, majd
Tudományos Tanácsának. 1972-ben és 1998-ban
az MMT Szakirodalmi Nívódíjában részesült.
Tulajdonosa a Steiner Lajos Emlékéremnek
(1978), a Berényi Dénes Emlékdíjnak (1991) és
a Szlovák Hidrometeorológiai Társaság Emlékérmének. 1991-ben nyerte el az MTA doktora
címet. Ugyanezen év nyarán kórházba került,
betegsége a későbbiekben kissé gátolta a további
oktató- és kutató munkájába. Felépülése után ‒
mint nyugdíjas ‒ igen aktív tudományos társadalmi tevékenységet fejt ki. Az MMT tiszteleti
tagja (1997), a környezetvédelmi miniszter
1999-ben Schenzl Guidó Díjban részesítette.

K
KABA MAGDOLNA

(Budapest, 1945. március 24.)

Édesanyja Tonigold Magdolna. Az ELTE
TTK-n 1969-ben szerzett matematika tanári és
meteorológus diplomát. Ezután az OMI-ban
helyezkedett el, ahol távprognosztikával foglalkozott. Egyetemi doktori disszertációjának
címe: A hazai távprognosztikai kutatások jelenlegi helyzetének és távlati fejlesztési irányainak
elemzése (ELTE, 1978). MTA pályázatot nyert
1978-ban, társszerzőkkel elkészített OTTKT
témában benyújtott dolgozattal. 1990-től a
Nemzetközi Kapcsolatok Osztályának vezetője
2002-ben történt nyugdíjba vonulásáig.

KAKAS JÓZSEF

(Zalaegerszeg, 1909. július 31. ‒ Budapest, 1994. október 4.)

Nyomdász család gyermeke, édesanyja
Czwetkó Ágnes volt. Még középiskolás korában
otthon, édesapja mellett elsajátította a nyomdászmesterséget, aminek későbbi életében közvetlen hasznát vette. Nagykanizsán érettségizett
1927. június 15-én. A család a fiút jogászi pályára szánta, ő viszont a tanári pályát választotta.
Érettségi után Vácott a piarista noviciátusban

57

K

MAGYARORSZÁGI METEOROLÓGUSOK ÉLETRAJZI LEXIKONJA

jelentkezett, ahol teológia mellett földrajztörténelem szakot végzett. Egészségi állapota
miatt elbocsátották a rendből, amelytől élete
végéig nem tudott lélekben elszakadni. 1936.
szeptembertől 1937. január 1-ig gróf Haller
Ferenc és gróf Zichy Aladár családoknál
házitanítóskodott. Ezután (1937. április 23.) az
OMFI-ban helyezkedett el, ahol klimatológiával
foglalkozott. Felesége Bieber Éva volt, házasságukból három fiúgyermek származott. Keze alól
alapvető jelentőségű munkák kerültek ki, így az
Éghajlati Atlasz és Adattár, az Európai Éghajlati
Atlasz számos térképe és az egész mű kiadásra
előkészítése, az ország tudományos alapú éghajlati körzetesítése, tanulmányok, dolgozatok sora.
Később osztályvezetői és főosztályvezetői beosztásokban is tevékenykedett. Az IDŐJÁRÁSnak 1953-tól 1968-ig volt szerkesztője, de még
nyugdíjasként is évekig részt vett e munkában.
Kandidátusi értekezésének címe: Magyarország
éghajlati körzetei (1961). A MMT választmányának és Tudományos Tanácsának tagja volt,
1960-ban kapott Steiner Lajos-emlékérem kitüntetést, Szakirodalmi Nívódíjban részesült 1971ben és 1978-ban. Az OMI Balaton-kutatásának
egyik szervezője volt. Az MMT tiszteleti tagja
lett 1978-ban.

KAPOVITS ALBERT

(Budapest, 1934. augusztus 23.)

Édesanyja Zettl Alojzia. Az ELTE TTK meteorológia szakon 1956-ban szerzett diplomát,
majd az OMI Központi Előrejelző Osztályon
szinoptikus meteorológusként kezdte meg
pályáját. 1958. január 1-én a Ferihegyi Előrejelző Osztályra helyezték át, ahol 1969-től
csoportvezetői, majd 1971-től tudományos
osztályvezetői kinevezést kapott. 1967-1968ban egy éves ENSZ ösztöndíjjal fél évig Kanadában (Montreal, McGill University), és fél
évig a Szovjetunióban (Moszkva, Vnukovó és
Leningrád GGO) radarmeteorológusi továbbképzésben részesült. 1974. április 1-én megbízták az OMSZ Technikai Fejlesztési Osztály
vezetésével. 1975. októbertől a KMI
Magaslégköri, majd az egyesített Megfigyelési
Főosztály vezetője lett. 1984. januártól ugyanitt igazgatóhelyettes. 1984. januártól megbízták a KEI igazgatásával, amely tisztséget
1990. december végéig, nyugállományba vonulásáig töltött be. 1969 és 1974 között a WMO
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CaeM tagja, majd 1974 és 1990 között a WMO
CBS GOS nemzeti képviselője, 1981–1988-as
években a bizottság elnökhelyettesi posztját is
betöltötte. Az MMT-nek 1954-től nyugdíjazásáig tagja, 1980 és 1990 között a választmánynak is tagja. Az IDŐJÁRÁS szerkesztőbizottságának 1984–1990 között állandó résztvevője.
Az MTA X. osztályában a Meteorológiai Tudományos Bizottságnak és a Kozmikus Meteorológiai Szakcsoportnak is képviselője volt.
Jelentős volt oktatói tevékenysége. 1971–1975
között a MALÉV repülőgép-személyzetének
meteorológiát, 1975–1981 között a TTK meteorológus hallgatóknak speciális kollégium keretében radarmeteorológiát, majd 1982–83-ban
kötelező tárgy-ként ugyanitt „rádiólokációs
mérő eszközök és mérések” címmel folytatott
oktatói tevékenységet. 1988-ban időjárási radarmegfigyelések és alkalmazásuk címmel
postgraduális tanfolyam keretében szír meteorológusokat oktatott angol nyelven. Oktatott
még a VITUKI-UNESCO posztgraduális oktatás keretében angol nyelven, valamint Ferihegyen a MALÉV és LRI személyzetnek,
pitótáknak, utaskísérők, irányítók részére meteorológiai ismereteket. Tudományos publikációi
a repülésmeteorológia és radarmeteorológia
tárgykörét ölelik fel. Állami kitüntetései mellett
birtokosa az MMT Steiner Lajos Emlékéremnek (1985).

KAPOVITS ALBERTNÉ
lásd: RÓTH RENÁTA

KARVÁZY ZSIGMOND

(Zsombor /Bács-Bodrog vm./, 1874. május 10.
‒ Budapest, 1919. december 25.)

Karvázy Zsigmond régi nemesi családból
származott. Középiskolai tanulmányait részben
Zomborban, részben Aradon végezte, utóbbi
helyen főképp Antolik Károly neves fizikus volt
reá nagy hatással. Budapestre kerülve a tudományegyetemen a bölcsészeti kar matematikafizika karára vétette fel magát és itt báró Eötvös
Loránd és Kövesligethy Radó kedvelt tanítványai közé tartozott. Egyetemi hallgató korában a
kiskartali csillagvizsgálóban is dolgozott, majd
1895. március 1-én lépett az OMFI kötelékébe
kalkulátorként. Az Ógyallai Obszervatóriumban
az első nemzetközi felhőév alatt végzett felhőmegfigyeléseit feldolgozta, majd könyv alak-
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ban az Intézet kiadványai között jelentette meg.
Karvázy éveken át figyelte a felhőket és Howard, Ley, Poey, Hildebrandsson felhőtípustanulmányait kellően kiegészítve új nomenklatúrával illette, részben gazdagította a felhők
alakjával foglalkozó irodalmat. A nimbust mint
felhőalakot mellőzte, mert szerinte az eső maga
meteorológiai tünemény, de nem felhőalak. A
fényképezést művészi színvonalon művelte.
Több tanulmánya jelent meg AZ IDŐJÁRÁSban. A Prognózis Osztály vezetője volt
1900‒1901 között. 1907-ben a Mezőgazdasági
Múzeum be-rendezési munkálataiban és 1908ban a londoni magyar kiállítás előkészítésében
vett részt. Időközben építőmesteri oklevelet is
szerzett. 1913-ban idegbetegsége miatt, saját
kérelmére nyugdíjazták. Karvázy teljes irodalmi működését AZ IDŐJÁRÁS 1920. januárfebruári száma tartalmazza.
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Főosztály vezetője. 30 éven át volt a Magyar
Vitorlázórepülő Válogatott Keret sportolója,
hatszoros Nemzeti Bajnok, kétszeres Év Sportolója és hét Európa, valamint öt Világbajnokságon képviselte Magyarországot.

KATKÓ BERTALAN
(Makó, 1932. január 30.)

Édesanyja Macsán Ilona. Az ELTE TTK
meteorológus szakon 1954-ben szerzett diplomát. Az OMI-ban 1954. szeptember 15-én
helyezkedett el. A Prognózis Osztályon dolgozott különböző beosztásokban és szakterületeken. 1988. január 1-tő] a KEI Repülés Meteorológiai Osztály vezetésére kapott megbízást,
amit nyugállományba vonulásáig, 1990. szeptember 15-ig töltött be. Nyugdíjasként szakmai
megbízásokat teljesített a katonai meteorológia
és egyes privát repülőterek számára.

KAZAY ENDRE
KASSAI BÉLA

(Kassa, 1942. augusztus 24.)

Pedagógus család gyermeke. Általános és
középiskolai tanulmányait Debrecenben a
Fazekas Mihály Gimnáziumban folytatta,
ugyanott 1960-ban érettségizett. 1960. június
24-én belépett az OMI debreceni Időjelző
Állomására. 1962 és 1965 között sorkatonai
szolgálatot teljesített, utána sikeresen felvételizett a BME Villamosmérnöki Karára, ahol a
Vezetékes Hír-adástechnika Szak, Számítógépes Ágazatán szerzett villamosmérnöki diplomát. Negyed éves hallgatókén, 1969-ben elfogadta áthelyezését Budapestre, ahol ideiglenesen az Agrometeorológiai, majd a Műszerszerkesztő Osztályon dolgozott, egyetemi tanulmányai folytatása mellett. 1970-ben a KMI Számítóközpont üzemeltetés vezetőjeként az OMSZ
első nagy számítógépét (EMG 830) kezelte.
1974-ben a KEI-be helyezték át a Távközlési
Műszaki Osztályra a középsebességű adatátvitelre történő áttérés szervezésére. 1976-ban az
Adatátviteli Osztály vezetésével bízták meg.
1979-től képviselte a WMO és az Igazgatói
Konferencia Távközlési munkacsoportban a
Szolgálatot. 1984-ben lett a KEI távközlési
Főosztály vezetője és 1988-tól a KEI műszaki
vezetője. Az OMSZ átszervezése után (1991)
a Távközlési Adatátviteli Önálló Osztály,
1997-től a Távközlési és Informatikai Osztály
és 1999-től a Távközlési és Informatikai

(Nagybánya, 1876. november 10.
‒ Vértesacsa, 1923. április 20.)

Ógyallán volt gyógyszerész, AZ IDŐJRÁSban több tanulmánya jelent meg. Feltárta a
Societas Meteorologica Palatina működését
(1914), foglalkozott a csapadék kémiai összetételével (1904, 1908) és kísérleteket végzett a
légköri nedvesség kénsavba mártott hőmérővel
történő meghatározására. Később Nagyszalontán és Vaskóron is tevékenykedett. Részt vett a
Konkoly-Kazay-Czvinik-féle távcső fejlesztésében Ógyallán.

KÁDÁR BARBARA

(Budapest, 1968. december 14.)

Az ELTE TTK-n 1993-ban kapott meteorológus oklevelet. Quantitative dynamics of Hamiltonian atmospheric model equation, című
disszertációjának megvédésével 1999-ben
szerzett PhD minősítést. 1997-ben elnyerte az
MMT Róna Zsigmond Díját.

KÁLMÁN FERENCNÉ
lásd: CSEH ÉVA

KÁROSSY CSABA ÁKOS
(Kispest, 1945. szeptember 23.)

A JATE TTK-n szerzett biológia-földrajz szakon tanári oklevelet, geográfus. 1972-ben véd-
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te meg egyetemi doktori disszertációját, amely
a rövidhullámú Nap-sugárzás mérésével foglalkozott. Az 1976‒1979 közötti években Péczely
György ösztöndíjas aspiránsa, földrajz tudományok kandidátusi fokozatot szerzett 1980-ban.
1984-től a szombathelyi Berzsenyi Dániel
Tanárképző Főiskola Földrajzi Tanszékének
megalapítója és tanszékvezető docense 1988-ig,
majd ezután tanszékvezető főiskolai tanár.
Tudományos tevékenységének jelentős részét
az időjárási helyzetek változásainak statisztikus
elemzése képezi. A Szombathelyen bejegyzett
OSKAR Kiadó tulajdonosa 1992-től. A MMT
választmányának hosszú ideje tagja.

KELLER KÁROLY

(Heiligenstadt, 1871. ‒ Budapest, 1933. június 5.)

OMFI-ban volt adjunktus. Iglón járt gimnáziumba és ott 1888-ban érettségizett. 1889/10től 1894/95-ig 8 féléven át matematikát és
fizikát hallgatott. Az Intézet kötelékébe még
1894 februárjában, egyetemi hallgató korában
lépett be. A Csapadékhálózati Osztályban dolgozott, tudományos feldolgozásait hazánk
csapadék és hóviszonyairól készítette. Jelentős
és elismert munkát végzett a csapadékhálózat
megszervezésében. A 19. század végén és a rá
következő években a csapadékmérő állomások
szaporítása nagy lendületet vett, hiszen a meglévő gyér állomással nem lehetett a folyamszabályozás és az árvízjelzés feladatait megoldani.
Így már 1889-ben Baross Gábor, az akkori
közmunka- és közlekedésügyi miniszter szorgalmazta a csapadékmérő állomások számának
növelését, melyet később a földművelésügyi
minisztérium alá tartozó Vízépítési Igazgatóság
vízrajzi osztálya különösen a Tisza vízgyűjtő
területén erélyesen folytatott.
1911-ben a tisztán ombrometriai megfigyelő
hálózat Keller Károly kitartó munkája következtében 1220 állomásból állott. Trianon után
Keller volt az egyetlen személy, aki alkalmas és
képes is volt a megmaradt hálózat gyors felélesztésére és üzemeltetésére. 1928. március
24-én vette nőül Heinrich Máriát, akivel haláláig élt együtt.
Figyelemreméltó dolgozatai: A havazás gyakorisága Magyarországon az 1901—05 évek
megfigyelései alapján (1909). Nagyobb tanulmányai: A jégesők és jégkárok Magyarországon
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1896‒1903, A végtelen kicsiny földrengésekről,
Hőmérsékleti viszonyok a felső légrétegekben,
Az agrármeteorológiáról, A vulkanizmus-róI, A
jégképződésről, A földrengésekről. Keller Károly szakcikkeinek hivatkozásai AZ IDŐJÁRÁS 1933-as kötetében találhatók.

KELLER OSZKÁR

(Pétervására /Heves vm./, 1882
‒ Budapest, 1955. május 24.)

A budapesti tudományegyetemen végezte
tanulmányait. A tanári és doktori oklevél megszerzése után a Magyaróvári Gazdasági Akadémián is szerzett oklevelet és földművelésügyi, zoológiai irányban fejlesztette ismereteit.
1908-tól Lovassy László mellett működött a
keszthelyi akadémián, kinek távozta után,
1918-ban átvette a tanszék vezetését, majd
1922-ben a keszthelyi meteorológiai állomás
irányítását is, amely az ő vezetésével fejlődött
obszervatóriumi szintre és vált rövidesen a
vidéki gazdasági akadémiák között a leggazdagabban felszerelt időjárás- és éghajlatkutató
hellyé. Amikor Keller Oszkárt Budapestre, az
Agrártudományi Egyetemre nevezték ki nyilvános rendes tanárnak, a keszthelyi állomás
vezetését Vladár Endre tanár vette át. Keller az
MMT-nak megalakulásától válaszmányi tagja
volt. Meteorológiai tárgyú szakirodalmi tevékenysége is jelentős volt.

KENESSEY KÁLMÁN

(Budapest, 1890. málul 13. ‒ Budapest, 1966. május 22.)

Édesapja dr. Kenessey Béla, édesanyja
Vágfálvy Ilona volt. Iskoláit Kolozsváron végezte, itt szerzett természettudományi, földrajz,
vegytan szakos tanári diplomát. Három évig a
kolozsvári egyetem Földrengési Obszervatóriumának vezetője volt, itt készítette földrengéstani
tárgyú doktori értekezését (1912). 1913-ban
Ógyallán kezdte szakmai munkáját, mint meteorológus. Korábban számos egyéb földtudományi
szakterület is intenzíven érdekelte, így a csillagászat, földrengéstan, vulkanológia. 1911-ben Délolaszországi
tanulmányútjának
még
a
vulkanológia volt a témája. Belépve az ógyallai
közösségbe, több mint négy évtizeden keresztül
megmaradt a meteorológia tudománya mellett,
érdeklődése azonban nem csökkent a rokontudományok irányában. Felesége Gaál Edit volt. A
bécsi döntéssel visszatért Ógyalla vezetője volt

MAGYARORSZÁGI METEOROLÓGUSOK ÉLETRAJZI LEXIKONJA

egészen a párizsi békeszerződés életbelépéséig.
Legértékesebb meteorológiai (klimatológiai)
dolgozatai Ógyalla méréseit tartalmazzák.
Tudományos kutatói és ismeretterjesztő működését számos szlovákiai magyar művelődési és
kulturális egyesület különböző tisztségekbe választással honorálta.
Az MMT-nak 1948‒50 között betöltötte elnöki tisztét. Az OMFI-nak Réthly Antal nyugdíjazása után rövid ideig megbízott igazgatója
volt. A földművelésügyi miniszter 1948. április
17-én bízta meg az igazgatói feladattal és az
FM. 84.066/1948. XI.1. számú rendelete értelmében május 12-én az Intézetet Tóth Gézának
adta át azt. Kenessey Kálmán 1950-es káderlapján az alábbi jellemzés szerepel: „1913 óta van
az Intézetnél. Apja református püspök volt. Ő is
több egyházi megmozduláson vett részt.
1947‒48-ig a Kisgazdapárt tagja. Az Intézet
volt igazgatójának (Tóth Géza) személyes jó
barátja. Klerikális beállítottságú. Társadalmi
munkát nem végez. Szak-mai képzettségét nem
ismerem, mivel az Intézet könyvtárában dolgozik, ott fasiszta folyóiratokat tartott. Látszólag
ugyan elismeri eredményeinket, de ezt érdekből
teszi.” 1950-ben nyugdíjazták, 1960-ig különböző megbízásos munkák végzésébe vonták be.

KEÖPECZI NAGY ZOLTÁN

(Békásmegyer; 1905. április 27. ‒ Érdliget 1964)

Már az egyetemi tanulmányai során foglalkozott mezőgazdasági meteorológiával. A
Tudományegyetem közgazdasági karán 1932.
március 16-án kapott oklevelet. Még ebben az
évben tett doktori szigorlatot. Egy ideig a Földtani Intézetben volt kutató. Gróf Teleki Pál
ajánlásával a földművelésügyi miniszter helyezte át 1935. december 1-től az OMFI állományába, ahol az Éghajlati Osztályon nyert
beosztást. Bacsó Nándor osztályvezető már az
első napon elégedetlen volt új beosztottjával,
aki jelentős késéssel lépett munkába. Itt az
Évkönyvek elmaradt köteteinek előkészítési
munkáit kapta meg. A II. világháború folyamán
Hille Alfréd repülő ezredes bejelentése alapján
az Intézet egy munkatársa a sajtóban megszegte a háború alatti aktuális időjárás nyilvánosságra hozatalának tilalmát. A rábizonyított
vétségért dr. Keöpeczi Nagy Zoltánt fegyelmi
úton az igazgató a Prognózis Osztályból a
Csapadék Osztályba helyezte át. AZ IDŐJÁ-
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RÁS című lapban több cikke jelent meg. 1944.
március 19-e után az Intézetbe nyilaskeresztes
pártszolgálatos egyenruhában járt be. 1945.
május 15-i dátummal feljelentette Réthly,
Aujeszky és Bacsó intézeti vezetőket, hogy
1944-ben baloldali tevékenységükkel kárt
okoztak az országnak. 1946. november 1-i
hatállyal a földművelésügyi miniszter B-listára
helyezte Keöpeczit és mindennemű ellátás és
anyagi igényének megvonásával elbocsátotta az
állami állásból.

KERÉNYI NÁRCISZ

(Etés /Salgótarján/, 1932. november
‒ Budapest, 1999. május 14.)

Salgótarjánban és Sümegen végezte el középiskoláit, majd 1955-ben, Budapesten az
ELTE Földtudományi Karának, meteorológus
szakán szerzett diplomát. A meteorológus szakosok létszámának felülbecslése miatt munkáját egy vidéki termelő szövetkezetben mint
bérszámfejtő kezdte, majd visszajött Budapestre szövőnőnek. 1957-ben kapott munkát az
OMI-ban, kezdetben mint klimatológus a Tájékoztató és Adatfeldolgozó Osztályon, majd
1960-tól már szinoptikusként dolgozhatott a
Központi Előrejelző Osztályon. 1974-től tizenhárom éven át az Előrejelző Osztály vezetője
volt. A rádió- és TV hallgatók között igen
népszerű volt népies hangsúlyozású, de mindig
világos, közérthető kommentárjaival. Több
kitüntetés birtokosa volt. 1988. február 1-én
történt nyugdíjba vonulása után teljes visszavonultságban élt.

KERPELY (krassai) KÁLMÁN lovag
(Oravicabánya, 1864. október 11.
‒ Budapest, 1940, június 24.)

A földművelésügyi kísérletügynek volt érdemes kutatója és 20 éven át a mezőgazdasági
karon a növénytermesztés tanára. Kutatásaiban
sokszor használta fel a meteorológiai megfigyeléseket, egyike volt az elsőknek, aki az országban a talajnedvesség kérdésével tudományosan
foglalkozott. Igen komoly és értékes mezőgazdasági és növényfenológiai kutatóhálózatot
létesített a gr. Széchenyi István Tudományos
Társaság támogatásával. Az MTA levelező
tagja lett 1922-ben. Neki köszönhető, hogy
hazánkban a Hiltner-déle harmatmérővel
megindultak a rendszeres kutatások. Az
MMT-nek alapítása óta választmányi tagja volt.
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(Budapest, 1923. február 11. ‒ Budapest, 1981. május 10.)

Középiskolai és egyetemi tanulmányait Buda-pesten végezte. 1947-ben szerzett orvosi
oklevelet. 1947‒50 között a 1I. sz. Belgyógyászati Klinikán gyakornok. 1950‒52 között a
Fővárosi János Kórház Idegegészségvédelmi
Osztályán volt segédorvos. 1952-tól haláláig az
Országos Rheuma- és Fizikoterápiás Intézetben
dolgozott, ahol előbb a Balneologiai Kutató
Laboratórium tudományos munkatársa, majd a
Meteorobiológiai Részleg vezetője. 1967-től
tudományos osztályvezetőként a Meteoro-klimatobiológiai Osztály főorvosa. 1972‒1976
között egy időben az I. Belgyógyászati Osztály
osztályvezetője és az Országos Gyógyfürdőügyi Igazgatóság gyógyhelyek, szanatóriumok
és gyógyfürdők továbbfejlesztéséért felelős
főigazgató helyettese volt. Tudományos kutatásai elsősorban a biometeorológia és bioklimatológia területét ölelték fel. A vegetatív idegrendszer regulációs változásait tanulmányozta,
nemcsak meteorológiai és klímatényezők hatására, hanem a belgyógyászati betegségekben is.
Kutatásai során új módszert dolgozott ki a
vegetatív idegrendszer vizsgálatára, melyet
„vegetatív index”-ként határozott meg. A
levegőionizátor megszerkesztésében, orvosi
bemérésében is közreműködött. A Magyar
Balneológiai Egyesület alelnöke, a Magyar
Orvostörténeti Társaság vezetőségi tagja volt.
A Lengyel Balneológiai Egyesület, a Bolgár
Fizikoterápiás Egyesület, a Szovjet Fizikoterápiás Egyesület, a Csehszlovák Fizikoterápiás
Társaság és az Angol Királyi Orvostársaság
tiszteletbeli tagja volt. Az MMT-nak válaszmányi tagja, az MMT Orvosmeteorológiai Szakosztályának egyik alapítója és első elnöke,
1977-től tiszteleti tagja volt. 1953-ban kapott
Steiner Lajos emlékérmet.

keméti Seiler internátusban lett nevelőtanár,
majd óraadó tanár a Kecskeméti Református
Leánygimnáziumban. 1939-től bejárt az OMFIba doktori disszertációjához anyagot gyűjteni.
Ekkor lehetősége nyílt, hogy az intézetben
ideiglenes minőségben kísérletügyi kisegítő
szak-munkaerő lehessen. 1940-ben Debrecenben bölcsészdoktori oklevelet szerzett Szárazság számok Magyarországon című dolgozatának megvédésével. Ez volt az első indexklimatológiai munka. 1942-ben lett az OMFI adjunktusa. Közben többször teljesített katonai szolgálatot a huszároknál. 1947-ben lett osztálymeteorológus és a Csapadék-hálózati Osztályt vezette. 1954-ben az Éghajlati Osztály vezetője,
1957-ben a Tájékoztató Osztály, 1958-ban a
Biometeorológiai Osztály vezetését bízta rá az
igazgató. 1961-ben lett a Marczell György
Obszervatórium helyettes vezetője. Ebben az
évben védte meg kandidátusi értekezését,
melynek címe: A hó Magyarországon (1961)
volt. 1963-ban fő-osztályvezető helyettes a
Hidrológiai és Éghaj-lati Főosztályon. 1964ben rá bízták a Könyvtár vezetését. 1974-től
osztályvezetői beosztásban irányítja a KEI
Városi Tájékoztató Irodáját, majd az OMSZ
Szakigazgatási főosztály Fejlesztési osztályvezetője lett. 1976. decemberben vonult nyugállományba. AZ IDŐJÁRÁS-ban több éghajlati
tárgyú tanulmánya jelent meg. Az MMT-nek
titkára és 1954–1959 között főtitkára is volt.
1959-ben kapott Steiner Lajos Emlék-érmet. Az
Európai Klímaatlasz I. kötet előkészítő munkájáért munkatársaival elnyerte az MMT Szakirodalmi Nívódíját (1971), úgyszintén 1978-ban a
hazai csapadékmérések kiadványba rendezéséért másodízben is. 1974-ben az MMT társelnökévé választották. A Magyar Földrajzi Társaságnak 1953-tól tagja.

KISSNÉ (később KOZMA FERENCNÉ)
lásd: TÓTH ERZSEBET

KÉRI MENYHÉRT

(Kecskemét, 1914. november 4.)

Iskoláit 1921‒33-ig Kecskeméten, majd
1933-tól a Debreceni Tudomány Egyetem természet-rajz és földrajz szakon végezte kiváló
eredménnyel. 1935-ben egyetemi gyakornok lett
a Földrajzi Tanszék Meteorológiai Intézetében.
Ekkor Berényi Dénes professzor mellett dolgozott. Ő keltette fel Kéri érdeklődését a klimatológia iránt. 1938-ban tett tanárvizsgát és a kecs-
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KLASSOHN JÁNOS

(kb. 1873. — Budapest, 1936. január 11.)

Az OMFI műszaki főtisztje volt. 1899. november 21-től vezette az intézet mechanikai
műhelyét, 1933. júliusban történt nyugdíjba
vonulásáig. Konkoly Thege Miklós számos
alkalommal vitte magával külföldi obszervatóriumok, műszergyárak tanulmányozására. Pre-
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cíziós műszerei, órái, csillagászati távcső fejlesztései közül számos, mind a mai napig működőképes és használatban is vannak. Nevéhez olyan
eszközök alkotása fűződik, mint pl. protuberancia spektroszkóp, fotoheliográf, csillagászati távcsövek, szeizmográfok, meteorológiai (kontaktus) regisztrálók, geodéziai alapműszerek.

KMETYKÓ KATALIN

(Hódmezővásárhely, 1933. március)

1955-ben szerzett meteorológus diplomát az
ELTE TTK-n. Pályájának kezdő évei a meteorológus évfolyamok túlméretezése miatt meglehetősen fordulatosak voltak. Dolgozott a
Tájékoztató Osztályon, volt észlelő a keszthelyi
állomáson, majd I962-ben a Rádiószondázó
Osztályra került. 1963 júliusától az Adatfeldolgozó és Tájékoztató Osztályon klímakutatással
foglalkozott. 1971-től az Agrometeorológiai
Előrejelző Osztály vezetője lett. Egyetemi
doktori disszertációjának címe: A napraforgó
fejlődésének és terméshozamának agroklimatológiai feltételei Magyarországon (ELTE,
1977.). 1978 októberétől a Középtávú Előrejelző Osztály vezetésével bízták meg, majd 1984től a Távelőrejelző osztály vezetésére kapott
megbízást. Az MMT-nak igen aktív tagja, több
évtizede választmányi tag. 1987-ben szakmai
munkája elismeréseként az MMT Steiner Lajos
Emlékéremmel tüntette ki. 1988. augusztus 30ával vonult nyugállományba.

KOCSIS FERENC

(Szentes, 1948. augusztus 21.)

Középiskolai
tanulmányai
végeztével
1966‒67-ben sorkatonai szolgálatot teljesített,
1967‒1973 évek között az ELTE TTK fizikusmeteorológus szakon szerzett diplomát. Az
egyetemet a Karikás Frigyes Katonai Kollégium ösztöndíjas hallgatójaként végezte el. A
diploma megszerzése után Kecskemétre osztották be a Honi Légvédelmi Vadászrepülő Ezred
meteorológiai szolgálatfőnökének. 1991‒1997
között a MH Katonai Meteorológiai Központ
főszinoptikusa, majd 2000-ig a MH Meteorológiai Hivatal Információtechnikai és Tudományos
Osztály vezetője, 2003-ban a MH ÖLTP Támogató Osztály kiemelt meteorológus főtisztje
és ugyanebben az év október 1-től a MH Meteorológiai Szolgálat megbízott szolgálatfőnöke,
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2004. június 1-től kinevezett szolgálatfőnöke
Katonai előmenetele egyenletes: 1967-ben
őrmester, 1971-ben zászlós, 1973-ban hadnagy
1977-ben főhadnagy, 1982-ben százados, 1988ban őrnagy, 1994-ben alezredes, 2004-ben
ezredesi rangba helyezték. Több katonai kitüntetés: tulajdonosa.

KOFLANOVITS ERIKA

(Budapest, 1934. ‒ Budapest, 1999. október.)

Az ELTE meteorológus szakon kapott diplomát 1956-han. Egyetemi doktori disszertációjának címe: A csapadékmennyiség változékonyságának elemzése Közép-Európában (1976.).
Az Éghajlati Osztályon, majd nyugdíjazásáig a
KM Módszertani Csoportban aszály klimatológia vizsgálatban, csapadékklimatológiai témákban dolgozott.

KOHÁNYI GYULA

(Tiszadob, 1872. február 17. ‒ Budapest, 1946. február 9.)

A budapesti egyetemen 1883 és 1894 között
szerzett matematika-fizika tanári diplomát. Az
OMFI kötelékébe lépett 1891-ben és három
évig teljesített itt szolgálatot, majd tanfelügyelő
lett. 1899-ben Kolozsvárra költözött és 1907-ig
vezetője a meteorológiai állomásnak, melynek
megfigyeléseit fel is dolgozta. Több dolgozata
jelent meg AZ IDŐJÁRÁS-ban (1899‒1904)
Az MMT választmányának hosszú éveken át
volt buzgó tagja.

KONKOLY THEGE MIKLÓS

(Pest 1842. január 20. ‒ Budapest 1916. február 17.)

A XIX. sz. végének és a XX. sz. elejének
egyik utolsó nagy polihisztora és mecénása
volt. Ősi magyar családból származik. Oklevelek tanúsága szerint IV. Béla tárnokmestere volt
Máté, vagyis „Matthaeo de Terre Concol”
Miklós apja Konkoly Thege Elek a család ősi
birtokán volt gazdálkodó, anyja Földváry Klára. Miklós középiskoláit mint magántanuló
(tanítója Kiskéry Lajos) végzi, osztályvizsgáit a
révkomáromi katolikus gimnáziumban kitűnő
eredménnyel tette le. Ifjú korában hamar megnyilvánult műszaki érdeklődése. Ez vonzotta a
budapesti egyetemen nagyon fiatalon, 1857/58ban megkezdett természettani tanulmányaihoz,
amikor többek kőzött Jedlik Ányos fizikai, Than
Károly kémiai előadásait hallgatta, de érdekelte
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az ásványtan is. Valószínűleg atyai tanácsra
az. 1858/59 tanévben jogi tanulmányokat
folytatott. A 60-as évek elejét Berlinben töltötte, itt Dove fizikai és meteorológiai előadásai meghatározóak lettek későbbi életpályájára, de Kirchoff és Magnus a két híres fizikus
és Encke csillagászati előadásainak is rendszeres hallgatója volt. Konkoly Thege egyetemi
doktori szigorlatát filozófiából a berlini egyetemen tette le 1862-ben. Ezt követően Heidelbergben, Göttingenben, Londonban, Greenwichben, Yorkban, Bruxelles-ben, Párizsban
dolgozik, csillagdákban, vegytani laboratóriumokban és műszerész műhelyekben. Még a
60-as években megszerezte a hajóskapitányi
és a hajógépészi képesítést is. 1863-ban nőül
vette mezőmadarassi Madarassy Erzsébetet,
házasságukból született két fia (Ferenc 1871ben, 7 éves korában, Elek 1870-ben 1 nap
után) korán meghalt, utódai nincsenek. Konkoly életművének fő területe a hazai csillagászati kutatás újraindítása, felfejlesztése és
aktív művelése volt. Európai szintű csillagvizsgáló intézetet hozott létre saját birtokán
Ógyallán (Hurbanovó), amelyet később az
államnak adományozott. Csillagászati munkájában kiváló munkatársak segítették,
Schrader
Károly,
Kobold
Hermann,
Kövesligety Radó. Az 1890. év jelentős változást hozott Konkoly munkásságában. 1890.
szeptember 11-én kelt gróf Csáky Albin
miniszternek az MTA-hoz intézett leirata,
amelyben értesíti az Akadémiát, hogy korábbi javaslatuk alapján a király az OMFI igazgatójává nevezte ki Konkolyt. Konkoly az
igen szűkös keretek között működő szerény
intézetben nagyarányú fejlesztésekbe kezdett.
Vezetése alatt alakult ki az intézet korszerű
szervezete, munkája. Konkoly munkáját az
MTA is elismerte, 1876-ban levelező, majd
1883-ban tiszteleti taggá választotta. 21 évig
(1890. szeptember 1. ‒ 1911. augusztus 12.)
volt az OMFI igazgatója, nevéhez fűződik az
OMFI új székházának (Kitaibel Pál u. 1.)
felépítése is. Konkoly rendkívül sokoldalú
ember volt, többek között vizsgázott hajó és
mozdonyvezető, aktív fotográfus és fotográfia kutató. Szerette és aktívan művel-te a
zenét, Wagner Richard zeneszerzővel baráti
viszonyban volt, rendszeresen látogatta a
Bayreuthi Wagner fesztiválokat, ő komponálta Jókai: Milton c. drámájának nyitányát,
népdalokat írt át zongorára,
műdalokat
szerzett cigány-
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zenekarra, egyik alapító tagja volt a Magyar
Filharmóniai Társaságnak. A festők közül
Zichyt és Böcklint kedvelte, előadásokat tartott
festészetükről. Öt felvonásos drámát írt a
Gotthard alagút megnyitása alkalmából. Tíz
éven át országgyűlési képviselő volt, amikor
aktívan politizált. Munkás életét szívroham
szakította ketté. Konkoly Thege Miklós részletes életrajzát, szakmai eredményeit és teljes
bibliográfiáját Steiner Lajos MTA levelező tag
állította össze az MTA 1943-ban megjelent
Emlékbeszédek sorozat XXIV. kötet 4. számában.

KONKOLY THEGE MIKLÓS ifj.
(Tata, 1873. november 23.
‒ Nagytagyos, 1949. szeptember 5.)

A Ludovika Akadémia tényleges tiszti tanfolyamát 1892-ben fejezte be. Pályája katonatiszt-ként indult, de egészségi állapota
miatt 1894. október 31-én leszerelt. Miután
két ízben tett földközi-tengeri, egyiptomi
üdülő utazása megerősítette gyenge szervezetét, a Magyaróvári magyar királyi Gazdasági
Akadémia két éves tanfolyamát végezte el
1899. július 22-i dátummal. Az OMFI azonos
nevű, nemzetközi hírű igazgatójától, önkorlátozó szerény megkülönböztetésül előbb az
ifjabb jelzőt, majd a nagy előd és rokon halála után második keresztnevét is használta
dolgozataiban, így Konkoly Thege Miklós
Andor névvel jelezte munkáit. 1899. június
15-én lett az ógyallai obszervatórium munkatársa. Tanulmányozás alá vette az akkor
használatos felhő magasságmérési módszereket, megadja geometriai alapjukat és a
Pulfrich-féle (Zeiss) sztereo-távolságmérő
műszert először alkalmazta felhőmagasság
mérésre, kiváló ered-ménnyel. igen jelentős
munkát végzett a hőmé-rőházak tökéletesítésére. Átépítette a Sprung-féle mérlegbarométert Sprung-Konkoly rendszerűvé, évekre
biztosítva a műszer pontos működését. Már,
mint az obszervatórium vezetője átvette Büky
Auréltól, elődjétől a földmágnességi szolgálatot. Ógyallának közel 12 évig volt főnöke.
Intenzíven foglalkozott a jégeső keletkezési
teóriákkal. Ógyalla Csehszlovákiához kerülvén, Konkoly Thege Miklós 1920-ban
kérte nyugdíjazását és Nagytagyos-pusztára,
birtokára vonult vissza. Nagy irodalmi műveltsége volt, szerette a festészetet, vonzódott a szellemtörténet, a görög, római és
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indiai mitológia irányába. Tragikus körülmények között hunyt el. Konkoly Thege Miklós
(ifj.) irodalmi működését AZ IDŐJÁRÁS
1949-es évi kötete tartalmazza.

házában töltötte, miközben ekkor is élénken
érdeklődött a meteorológia újabb eredményei
iránt.

KOPPÁNY (IMGRUND) GYÖRGY

KOZÁK BÉLA

1956-ban szerzett meteorológus oklevelet az
ELTE-n, majd az OMI Távelőrejelző Osztályán
helyezkedett el. 1963-ban szerzett doktori fokozatot A légnyomás 24 órás erős változásai a
Sziklás-hegység és Nyugat Szibéria közötti
területen című disszertációja megvédésével.
ENSZ ösztöndíjjal járt az USA-ban és a Szovjetunióban. 1970-ben a földtudományok (meteorológia) kandidátusa, 1985. október 2-ától a
földrajzi tudományok (meteorológia) doktora.
Doktori disszertációjának címe: Az időjárás
hosszabbtartamú előrejelezhetősége. A szerző
disszertációjában a kitűzött feladatot több irányból közelítette meg, a légköri mozgások energetikai tanulmányozásával, meteorológiai idősorok
variancia analízisével és információ-elméleti
alapon. Kimutatta, hogy a légköri mozgásrendszerek kiterjedése és élettartama között makroskálán lineáris kapcsolat áll fenn. Sikerült magyarázatot találnia a természetes szinoptikus
periódusok kialakulására, amelynek ismeretében
időtartamuknak az előrejelzése is megkísérelhető. 1984-től docens, 1986. július 1-től egyetemi
tanár, 1987. július 1-től a Szegedi József Attila
Tudomány Egyetem Éghajlattani tanszékén
tanszékvezető egyetemi tanári kinevezést kapott.
1998-ben vonult nyugállományba, 1998 végétől
nyugdíjas tanárként végez oktató munkát. Az
MMT titkára volt 1957-től 1966-ig, majd 1968tól szerkesztői feladatot lát el a Társaságban. A
TIT-nek 1974-től tagja. Az MTA Éghajlattani
Albizottságának volt több évig tagja. 1987-ban
az MMT Steiner Lajos-emlékéremmel tüntette
ki. Schenzl Guidó Díjas (2002).

Édesapja Kozák Ferenc; anyja Magyar
Angyél. Az ELTE meteorológus szakot 1957ben fejezte be és ekkor kapott oklevelet. Az
OMI-ban helyezkedett el, a Műszer Osztályon.
1960-tól a KM-ben működő Műszerszerkesztő
Osztályra került, ott 1965-től osztályvezetői
megbízást is kapott. E munkakörben elektromos hőmérő kalibráló eszközöket, műholdvevőt
tervezett és épített. Rövidesen az igazgató
tudományos titkára lett, majd a titkárság vezetője. 1969. decembertől egyéves WMO ösztöndíjas a Szovjetunióban (3 hónap) és az NSZKban (9 hónap). Hazatérve a pestszentlőrinci
Marczell György Obszervatórium vezetésével
bízták meg. Egy év múlva az OMSZ személyügyi vezetőjévé nevezték ki. 1974-től elnökhelyettesi megbízást kapott. A Jégeső Elhárító
Rendszer kialakításában kapott vezető szerepet,
nagy érdeme volt, hogy a rendszer 1976-ban
eredményesen megkezdhette tevékenységét.
1968 és 1988 között az Interkozmosz Tanács
meteorológiai szakbizottságának elnökhelyettese, majd elnöke volt. 1982-ben az MMT Steiner
Lajos emlékéremmel tüntette ki. Egészsége
időközben megromlott és 1988-ban korengedményes nyugállományba vonult.

(Bajmok, 1932. március 31.)

KOSSUBA DOMONKOS JÁNOS
(Gyöngyös, 1851. augusztus 3.
‒ Szentgotthárd, 19.31. szeptember 14.)

1868. augusztus 7-én szentelték pappá, ezután
Egerben tanított. Az egri meteorológiai állomást
vezette, ő maga is észlelt. Megfigyeléseinek eredményeit az iskola Évi Értesítőjében rendszeresen
közölte. Öreg korát rendje szentgotthárdi rend-

(Muhi, 932. január 30.)

KOZMA BÉLA

(Bácsfeketehegy, 1908. december 8.
‒ Budapest, 1996. január 8.)

Tanítói család hetedik gyermekeként született, édesapja 1916-ban halt meg. A középiskola
első évét magántanulóként végezte, majd Kecskeméten a református gimnáziumban érettségizett 1929-ben. A Pázmány Péter Tudományegyetem Bölcsészeti Karán matematika-fizika szakot
végzett. Tanárai voltak Fejér Lipót, Rados Gusztáv, Suták József, Tangl Károly, Rybár István,
Ortvay Rudolf, Pauler Ákos, Kornis Gyula, Brandenstein Béla. Szakvizsgáit 1933-ban tette le,
majd tartalékos katonai szolgálatra vonult be. Középiskolai tanári oklevelét 1935. szeptember 17én kapta kézhez. Gyakorló tanári ideje után 1939.
október 1-én került Szegedre a Ferenc József Tu-
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dományegyetem Kísérleti Fizikai Intézetbe
gyakornoki helyre, Frőhlich Pál és Kerékjártó
Béla professzorok mellé. 1940-ben az egyetem
Kolozsvárra települt, Kozma Béla is követte a
tan-széket. 1942. január 1-ével átlépett a Honvéd Repülő Időjelző Kiképző Századhoz, ahol
először kiképzésen kellett részt vennie Bognár
Kál-mán parancsnoksága alatt. Júliusban már
szolgálatra osztották be Budaörsön, majd 1942.
október 1-jével Kassára vezényelték a Repülőakadémiára, ahol oktatási feladatokat is kapott.
1943. május 10-én Harkovba, hadműveleti
területre helyezték át szolgálatra. Később Kievőbe került, majd 1944. februártól visszakerült
Budaörsre, a repülőtérre, most már századosi
rangban. 1945. február 8-án a front átvonult a
dél-budai területen Kozma és beosztottjai civil
ruhába öltöztek át a szovjet csapatok megérkezését megelőzve. 1945. május 25-én mára HM
Légügyi Osztályán előadóként teljesített szolgálatot 1946. augusztus 31-ig, amikor az osztály megszűnt. Ezután mint az OMFI dolgozója
ismét Budaörsön kapott beosztást, majd a Ferihegyi Repülőtér megindulásától 1955. közepéig
maradt a repülőtéren.
1955-ben kutatói beosztásban átkerült a
pestszentlőrinci Obszervatóriumba. Fő kutatási
területe ez időtől a szélnyomás görbe számítási
módszereinek kidolgozása volt. 1969. december 31-én vonult nyugállományba, de 1972
végéig még rendszeresen kapott megbízást
kutatásai folytatására. Az MMT tiszteleti tagja
lett 1977-ben. Nyugdíjas éveit a szakma nyomon követésén túl, magas szinten űzött sakktudásának gyakorlásával töltötte, három fiától
származott hat unokájának gondozása mellett.
A környezetvédelmi miniszter 1995-ben Pro
Meteorologia emlékplakettel tüntette ki.

KOZMA FERENC

(Balassagyarmat, 1928. december 22.
‒ Budapest, 1997. február 5.)

Édesanyja Korányi Róza. Érettségi, majd két
éves katonai szolgálat után 1950-ben került felvételre az OMl-ban. Előtte Mátyásföldön és
Kecskeméten a légierőnél szolgált rádiótávírászként, így az OMl Hírközpontjában szívesen fogadták. 1951-ben jelentkezett az ELTE meteorológus szakára, amit 1955-ben fejezett be, ezután
már szakmeteorológusként folytathatta munka-
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ját az akkor létesült Martonvásári Obszervatóriumban. 1960-ban átkerült a Kecskeméti Agrometeorológiai Obszervatóriumba, ahol előző
munkáját, a talajközeli légréteg lehűlésének
vizsgálatát tovább folytatta és doktori disszertációja témájának is ezt választotta. Az ELTE TTK
meteorológia szakon megvédett doktori disszertációjának címe: A talajközeli légrétegek éjszakai
hőmérsékleti viszonyai (1963). Ezt követően a
szőlőültetvények vízháztartási kérdéseit kutatta
Kecskemét-Katonatelepen, Nevéhez fűződik a
szőlő radio- és heliotermikus indexének megalkotása. 1974-től nyugállományba vonulásáig
Budapesten dolgozott az Agrometeorológiai Főosztályon, 1984-től a főosztály vezetőjeként.
Tudományos tevékenységének méltatásakor nem
hagyhatók figyelmen kívül a Fertő-tó hő- és
vízháztartásának kutatásában osztrák partnerekkel közösen elért eredményei, valamint a szőlők
fagytűrő képességének vizsgálatában folytatott
vizsgálódásai, amelyek a szélsőséges éghajlati
jelenségek elemzésére irányuló magyar-amerikai
együttműködés keretében láttak napvilágot.
Társszerzője volt Magyarország kistájainak
katasztere című kétkötetes munka éghajlati
fejezeteinek. 1989 januárban vonult nyugállományba.

KÖLESÉRI SÁMUEL

(Szendrő, 1663. november 18.
‒ Nagyszeben, 1732. december 24.)

A teológia, bölcsészet és orvostudományok
doktora. A Lejdai egyetemen 1681-ben bölcsész diplomát, a Franekeni egyetemen 1683ban teológiai doktori címet szerzett. 1685.
május 9-én érkezett haza Debrecenbe, de miután első prédikálása alkalmával a Miatyánkot
eltévesztette, elhagyta pályáját és orvosi tanulmányokba kezdett. Nagyszebenben mint városi,
majd tartományi orvos, nagy hírnévre tett szert.
Orvostudományi irodalmi működése során
meteorológiai kérdésekkel is foglalkozott. A
Bresslauer Sammlung 1721. december 24-i
számában írt egy nagy erdélyi zivatarról
Relation
von
Witterung,
Suchen
ín
Siebenbürgen címen.

KÖVESLIGETHY RADÓ

(Verona, 1862. szeptember 1. ‒ Budapest, 1934, október 11.)

Mielőtt iskolába került volna, már elsajátított
három nyelvet, a magyart, németet és az olaszt.
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Német nyelvtudását a Bajorországban végzett
elemi, a magyart a pozsonyi gimnáziumban
(1873–1881) szilárdította meg, de párhuzamosan elmélyedt a latin, görög és angol nyelvben
is. Ezután a bécsi egyetemen matematikát,
fizikát és csillagászatot hallgatott és Oppolzer
tanítványaként szerzett doktori oklevelet. 1882tő] a bécsi csillagvizsgáló asszisztense. Itt
figyelt fel rá Konkoly Thege Miklós, meghívta
ógyallai obszervatóriumába obszervátornak
(1883‒1887). 1888–1893 között a pesti Tudományegyetemen Eötvös Lóránd tanársegédje,
1889-ben az egyetem kozmográfiai és geofizikai magántanára, 1899-től rendkívüli, 1904-től
nyilvános rendes tanára, közben 1899‒1903
között az Ógyallai obszervatórium aligazgatója.
1900-ban kiküldték a strassburgi Szeizmológiai
Intézet tanulmányozására. Hazatérése után
megszervezte a hazai szeizmológiai hálózatot,
majd intézetet, melynek haláláig igazgatója
volt. 1909-ben lett az MTA rendes tagja. Közvetlen meteorológiai tevékenységet nem folytatott, de élete végéig szoros kapcsolatban volt e
terület vezető szakembereivel. Jelentős volt a
Mathematikai és Physikai Lapok 1893. márciusi füzetében meg-jelent értekezése „A vertikális
légáramlásról” címmel. Az MMT-nek megalakulásától levelező tagja volt.
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Csoportba kapott beosztást. 1974-től kutatói
besorolásba került a Hidrometeorológiai Kutató
Csoport tagjaként. 1977-ben az OMSZ Személyzeti és Oktatási Osztályára került, ahol
elsősorban a meteorológus III. és IV. szintű
továbbképzéseket szervezte. Később ugyanebben az osztályban vezetői megbízást is kapott.
Az 1990-es évektől ismét éghajlati ügyekkel és
kutatással foglalkozik. A LÉGKÖR szerkesztő
bizottsági tagja 1980-tól, a Kislexikon rovat
szerkesztője.

KRONICH LÉNÁRD

(Budapest, 1867. december 5. ‒ Budapest, 1913. február 2.)

Meteorológusként, 1894. szeptember 1-én
lépett az OMFI kötelékébe és rövidesen az
akkor felállításra került Zivatar osztályba került, részt vett a hálózat szervezésében, évek
hosszú során át a zivatarok feldolgozásában és
a zivatarév-könyvek szerkesztésében jeleskedett. Irodalmi működését elsősorban AZ IDŐJÁRÁS-ban fejtette ki, nagyobb tanulmányt
publikált A jégesők és jégkárok Magyarországon 1896‒1903 címmel. Különös előszeretettel
azonban a földrengések-kel, illetőleg a vulkanizmussal foglalkozott. Meggyőződése volt,
hogy a földrengések szoros kapcsolatban vannak a vulkáni tevékenységgel. Mindössze 45
évet élhetett.

KÖVÉR BÉLÁNÉ

lásd: NAGYPÁL. ZSUZSANNA

KREYBIG LAJOS

(Nagyszeben, 1879. december 3.
‒ Budapest, 1956. június 21 .)

Mezőgazda, Kossuth-díjas akadémikus. A
nagytudású kutató nevéhez számos talajtani,
agrotechnikai, trágyázási kérdés megoldása
fűződik. Vizsgálataiban nagy súlyt helyezett az
agrometeorológiára és ezen belül a talajklíma
kutatására. Az MMT-nek aktív tagja volt.

KRISTON ILONA

(Kemecse, 1944. augusztus 12.)

1967-ben az ELTE TTK-n szerzett matematika-fizika és meteorológus szakon oklevelet. Az
egyetem elvégzése után az OMI Előrejelző Osztályon helyezkedett el. 1968-tól az Időjárási
Osztályra helyezték. 1973-tól a KMI Adatközpont dolgozója lett, majd az Éghajlati Normatívák

KRUSPÉR ISTVÁN

(Miskolc, 1818. január 25. ‒ Budapest, 1905. július 2.)

Középiskolai tanulmányai befejezése után
először a késmárki Jogakadémián tanult, majd a
bécsi Politechnisches Institut hallgatója lett.
Mérnöki oklevele megszerzése után 1847-ben a
bécsi Műegyetemen tanársegéd lett. A József
Ipartanoda meghívását elfogadva 1850-től kezdve itt tanított. Az MTA 1858-ban levelező, 1869ben rendes taggá, 1899-ben tiszteletbeli taggá
választotta. Fő tudományterülete a geodézia volt,
de elméleti és gyakorlati működése széles területet fogott át. Jelentős tevékenységet fejtett ki a
meteorológia terén is. Az MTA 1860. június 18án határozta el az ország természeti viszonyaira
vonatkozó adatok gyűjtését és bizottságot küldött ki a feladat megoldására. A bizottság e
munkába bevonta Kruspért is. Kruspér összegyűjtötte, rendezte és kiadta a Budán végzett
korábbi
meteorológiai
megfigyeléseket;
Kruspér István: Légtüneti észleletek 1. és II. Pest,
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1866. (Nyomat: Emerich Gusztáv Magyar
Akadémiai nyomdásznál címmel.) Az I. kötet a
budai csillagdában 1840‒1848 között Mayer
Lambert csillagász felügyeletével végzett megfigyeléseket, míg a II. kötet azokat az észleléseket közli, amelyeket Schenzl Guidó
1861‒1870 végéig a budai főreál-tanodában
tett. Kruspér később vezetője lett Mértékhitelesítő Bizottságnak, a mai Országos Mérésügyi
Hivatal elődjének is. Több évtizedes működésével nagy lépé-sekkel vitte előre a magyar
geodézia és meteorológia tudományát. Szobra a
Műegyetem aulájában áll.

KULIN ISTVÁN

(Nagyszalonta, 1901. március 5.
‒ Budapest, 1987. december 31.)

Nagyszalontán végezte középiskoláit, majd
Debrecenbe ment, ahol a Gazdasági Akadémián
szerzett mezőgazdász diplomát, kiváló eredménnyel. Keszthelyen, illetve Mosonmagyaróvárott az egyetem növénytermesztési tanszékén lett gyakornok, majd tanársegéd. A török
kormány meghívására szakértőként tevékenykedett két évig Ankarában (részben Réthly
Antallal egy időben), ahol növénytermesztési
kísérleti telepet hozott létre. Ezt követően mezőgazdasági kiállításokat rendezett és 1929-ben
a Mezőgazdasági Múzeum megbízásából a
barcelonai mezőgazdasági kiállítás magyar
rendezőjeként két aranyérmet és egy első díjat
hozott haza Spanyolországból. Ezután, 1929-től
nyugdíjba vonulásáig, 1961-igaz OMI munkatársa lett. Közel 20 évig mint az Ombrometriai
Osztály vezetője, kiterjedt csapadékmérő állomáshálózatot szervezett. A két bécsi döntéssel
visszacsatolt országrészekben 1938-tól meteorológiai állomástelepítést végzett igen nagy
lelkesedéssel és szorgalommal. A világháború
után ismét állomásszervezéssel kellett foglalkoznia, az elpusztult megfigyelő hálózatot
teremtette újjá.
1951-ben vette át az Agrometeorológiai
Osztály vezetését. Feladatává vált a földművelésügyi vezető szervek folyamatos szakmai
tájékoztatása,
amihez
új
típusú
agroklimatológiai feldolgozásokat fejlesztett ki
és továbbított. Komoly ütközései voltak az
állami- és pártvezetéssel, amikor nem támogatta azok felelőtlen, dilettáns mezőgazdasági elképzeléseit, így például a hazai gyapot-,
vagy citrom termelés bevezetését. A kény-
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szerűen elindított gyapottermesztési kísérletek
végül is őt igazolták, ahogyan korábban kifejtette, az ilyen hőigényes növények a magyar
éghajlati körülmények között nem termelhetők.
Jelentős szerepe volt a Martonvásárott, majd
Kecskeméten tervezett agrometeorológiai obszervatóriumok létrehozásában, majd felépülésük után munkájuk megszervezésében. Az
ELTE-n folyó meteorológus képzés során néhány évig agrometeorológiát adott elő. 1954ben szerzett kandidátusi minősítést, 1960-ban
lett a mezőgazdasági tudományok doktora. Az
MMT Agrometeorológiai Szakosztály elnöki
tisztét hosszabb ideig ő töltötte be. Az MMT
1956-ban Steiner Lajos emlékéremmel tüntette
ki, majd 1978-ban lett a Társaság tiszteleti
tagja. Szakirodalmi munkássága is széleskörű,
hat szakkönyvet írt, számos tudományos és
népszerűsítő cikk került ki keze alól. Kollégái
Kulin Istvánt, mint embert is nagy tisztelettel
vették körül, hiszen alapelve volt az emberi és
szakmai tisztesség. Egyénisége mély tiszta
humánumot, humort és egészséges öniróniát
sugárzott. Nagyon szeretett anekdotázni, amikor általában saját életéből vette a példákat. Az
OMI kevés hozzá hasonló segítőkész, állandó
derűvel, emberséggel rendelkező kollégával
dicsekedhet akár előtte, vagy őt követően.

KURLÄNDER IGNÁC

(Balassagyarmat, 1846. december 25.
‒ Budapest, 1916. szeptember 13.)

Pesten, 1866-ban nyolc gimnáziumi osztály
elvégzése és érettségi után egy évet hallgatott
a budapesti Tudományegyetemen bölcsészeti
és mennyiségtani szakokon. Ezután Bécsben
történelmi, mennyiségtani és természettani
tanulmányokat folytatott. Tanári vizsgát tett
Bécsben 1870. november 6-án, amivel képesítést nyert mennyiségtan és természettan tanítására főgimnáziumban. Széles nyelvismerettel
rendelkezett, jól beszélt németül, franciául és
olaszul, de bírta a latin és görög nyelvet is.
1870. december 7-én lett az OMFI egyetlen
felsőfokú végzettségű munkatársa asszisztensi
beosztásban. Ő szerkesztette a meteorológiai
évkönyvek első évfolyamait. Kimagasló érdemei voltak a meteorológiai állomások szervezésében és az észlelési anyag feldolgozásában. Kurländer több évig volt Schenzl
Guidó, az OMFI igazgatója egyetlen szakmunkatársa, jobbkeze, így az akkor még kis
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intézet minden feladatával tökéletesen tisztában
volt. Schenzl távozása után Frőhlich Izidor
kapott egy évig megbízást az OMFI vezetésére,
majd Gruber Lajost nevezték ki igazgatónak.
Gruber Lajos betegsége idején őt Kurländer
Ignác helyettesítette. Kurländer, Gruber halála
után 1888. november 15-től 1890. szeptember
1-ig megbízással vezette az. Intézetet, egészen
Konkoly Thege Miklós igazgatói kinevezéséig.
Schenzl távoztával Frőhlich, majd később Gruber halála után Kurländer ideiglenes vezetői
megbízatása azért vált szükségessé, mivel az
OMFI – király által jóváhagyott – Szervezeti és
Működési Szabályzata szerint az országos,
királyi intézetvezető kinevezéséhez az MTA
javaslatára, a felügyelő minisztérium egyetértésére, valamint a király jóváhagyására együttesen volt szükség. Kurländer jelentős szakirodalmi munkásságot tudhatott magáénak, publikált külföldi szaklapokban, de rendszeresen
jelentetett meg cikkeket a Természettudományi
Közlönyben Magyarország éves időjárásáról az
1874‒1893 közötti években. Részletes szakirodalmi működése AZ IDŐJÁRÁS című folyóirat
1916. novemberi 11. füzetében található.

KUTHY (okolicsányi) DEZSŐ

(Bécs, 1869. július 13. ‒ Budapest, 1947. december 26.)

Régi liptóvármegyei, utóbb Árva, Szepes,
Turóc, Bihar és Nógrád vármegyébe is elszármazott nemesi család, melynek neve az ősi
fészektől, Okolicsna (Akalicsna) veszi eredetét.
Megjelenésük IV. Béla korára tehető. Kuthy
Dezső orvos volt, egészségügyi meteorológiával foglalkozott. Több tanulmánya jelent meg
AZ IDŐJÁRÁS-ban (1897) is. A magashegyi
klíma egészségügyi vonatkozásait vizsgálta,
tanulmányai jelentek meg az Orvosi Hetilapban
és a Természettudományi Közlönyben.

L
LASZ SAMU

(Szergény, 1859. december 18. ‒ Budapest, 1930. június 7.)

Az OMFI-ban mint kalkulátor dolgozott
1882. január 20-tól 1886. július 15. között. Népszerű meteorológiai karcolatokat írt a napilapokban. Földrajzi tankönyvírói munkája volt je-

L

lentősebb. Középiskolai tanárként működött,
utoljára az I. ker. Attila-u. gimnáziumban.

LÁNG SÁNDOR

(Rákosszentmihály, 1913. július 29.
‒ Budapest, 1982. január 6.)

A budapesti Kemény Zsigmond Általános
Re-áliskolában 1931-ben érettségizett. Tanulmányait a budapesti Tudományegyetemen
folytatta, ahol 1936-ban föld rajz-természetrajz
szakos tanári diplomát szerzett, majd 1938-ban
földrajz–földtan–ásványtan
szaktárgyakból
kitüntetéssel doktorált. 1938 és 1942 között
gimnáziumi tanárként tevékenykedett, először
Egerben a Dobó István, majd a budapesti Toldy
Ferenc Gimnáziumban. 1942-ben a budapesti
Tudományegyetem Földrajzi Intézetének tanársegédje lett, ahol 1944–45-ben egyetemi magántanár, majd 1946-ban intézeti tanár lett.
Budapesti egyetemi oktatói tevékenységét
1958‒63 között megszakította, amikor is a
szegedi egyetemen oktatott.
Az ELTE Általános Természeti Földrajzi
Tan-székének vezetőjévé 1963-ban nevezték ki,
1965-től nyugdíjazásáig tanszékvezető egyetemi tanárként tevékenykedett. A földrajztudományok kandidátusa címet 1955-ben, a földrajztudományok doktora címet pedig 1964-ben
kapta meg. Doktori értekezésének címe: Folyóterasz tanulmányok. Publikációinak száma
meghaladja a háromszázat, melyek között több
könyv, egyetemi jegyzet és számos szakvélemény és ja-vaslat található. Az ELTE-n több
meteorológus évfolyamot oktatott. Az MMT és
Választmányának, valamint Tudományos Tanácsának volt a tagja. MTESZ Díjat kapott
1976-ban, az MMT tiszteleti tagja 1977-től,
Steiner Lajos emlékéremmel tüntették ki 1979ben.

LÁSZLÓ ISTVÁN

(Mátranovak, 1954. január 12.)

Anyja Medve Elvira. Az ELTE-n fizika tanári és csillagász oklevelet szerzett, majd a
KLFI Sugárzási Osztályban helyezkedett el
1978. augusztusban. Egyetemi doktori disszertációját 1984-ben védte meg A rövidhullámú
sugárzás terjedése optikailag vékony atmoszférában, címmel. 1979-ben született Katalin nevű
leánya. 1984 óta a Maryland-i Egyetem Meteorológiai Tanszéken dolgozik.
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(1877 ‒ 1913)

Orvos, behatóan foglalkozott orvosmeteorológiai kérdésekkel. Főbb tanulmányai: Az éghajlatnak emberélettan szempontjából való megfigyelése céljából alkalmazandó meteorológiai
műszerek és eljárások /1912. Balneológiai Évkönyvek), A balneológia szempontjából fontos és
szükséges meteorológiai megfigyelések (Budapesti Orv. 1912).

szerkesztői munkája és mintegy 40 éves szakmai
tevékenység után, 1987-ben vonult nyugállományba.

M
MAJOR GYÖRGY

(Beregszász, 1941. október 20.)

LÉPP ILDIKÓ

(Budapest, 1931 október 6.)

A budai Szt. Margit Gimnáziumban 1950-ben
érettségizett, majd az ELTE, meteorológus szakra jelentkezett. 1954-ben szerzett diplomát. Az
OMI Előrejelző Osztályon helyezkedett el. Rövidesen a Ferihegyi repülőtéri szolgálatba helyezték át, ahol 1975-ben a Közforgalmi Repülőmeteorológiai Osztály vezetője, majd főosztályvezetője lett. Még ugyanebben az évben a
WMO Globális Adatfeldolgozó Rendszer Osztályban (Genf) a WWW globális adatfeldolgozó
rendszer teljesítmény ellenőrző munkálataiban
vett részt. Hosszabb ideig az ICAO központjában dolgozott, majd az OMSZ Műszaki Fejlesztési Főosztályban koordinálta a repülőtéri fejlesztéseket. Nyugdíjba vonulása után az MMTban vállalt aktív tevékenységet, ügyvezető főtitkár volt 1992/93-ban. A Társaság 1983-ban
Steiner Lajos emlékéremmel tüntette ki.

LŐRINCZ ANNA
(Albertirsa, 1932)

Az ELTE TTK meteorológia szakon 1955ben szerzett oklevelet, majd az OMI szolgálatában helyezkedett el, a Klímakutató Osztályban kezdte meg tevékenységét. Hamarosan a
kutatócsoport vezetője lett. E minőségében a
talajnedvesség-tartalom változásainak éghajlati
okaival,
a
Kárpát-medence
hidroklimatológiai jellemzőivel foglalkozott.
Jelentős adatfeldolgozást végzett a Magyarország Éghajlati Atlasza, illetve annak II. kötete:
az Adattár, előkészítő munkálataiban. 1969ben a Kiadvány és Propaganda Osztály vezetője lett és egyben az IDŐJÁRÁS szerkesztője. Czelnai Rudoffal közösen szervezte az
Akadémiai Kiadó Műszaki értelmező szótár
sorozatában megjelent Meteorológia című
kötet sajtó alá rendezését. 19 esztendei aktív
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Édesanyja dr. Tóth Erzsébet. Szekszárdon járt
gimnáziumba, 1959-ben érettségizett. Az ELTE
TTK karon matematika-fizika tanári és meteorológus diplomát 1964-ben kapott. Ugyanezen év
augusztus 1-én lépett az OMSZ-szal munkaviszonyba, kezdetben agrometeorológiával foglalkozott, majd 1966-ban a Sugárzási Osztályra
került át. 1969-ben tett egyetemi doktori szigorlatot, disszertációjának címe: A cirkumszoláris
sugárzás és szerepe az aktinometrikus méréseknél.
Kandidátusi értekezését, melynek címe: A rövidhullámú napsugárzás légkörbeli elnyelésének
vizsgálata felszíni és műholdas adatok alapján,
1974-ben védte meg. 1971-ben nevezték ki a
Sugárzási Osztályba vezetőnek, majd 1974-ben
lett a Műholdas Sugárzási Osztály vezetője.
1976. júliustól KLFI igazgatóhelyettesi megbízást is kapott. 1984-ben négy hónapig a KEI
helyettes vezetője volt. 1981-ben védte meg
MTA doktori értekezését: A napsugárzás mérők
hitelesítésekor fellépő cirkumszoláris hiba kiküszöbölése, címmel.
Az MTA levelező tagságát A Föld-légkör
rendszer sugárzásháztartásának mérése című
disszertációjával 1993. november 22-én, rendes
tagsági székfoglalóját 1999. január 19-én A
Föld-légkör rendszer sugárzásháztartásanak
mérése címmel tartotta meg. 2000. május 31ével vonult nyugállományba. Ezután az OMSZ
tudományos tanácsadójaként tevékenykedik
tovább. Az MMT-nak 1994-től főtitkára volt
2002-ig. Szakirodalmi Nívódíjat kapott 1976ban és 1986-ban, Steiner Lajos emlékéremmel
tüntették ki 1989-ben. Korábban más MTESZ
egyesületekben volt vezető funkcióban. A környezetvédelmi miniszter 2000-ban Schenzl
Guido Díjat adományozott számára.

MAKAI LÁSZLÓNÉ

lásd: CSÁSZAR MARGIT
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MAKRA LÁSZLÓ

MALLER ARANKA

Általános és középiskolai tanulmányait Komlón végezte. 1970-ben érettségizett, 1971-ben
kezdte meg tanulmányait a József Attila Tudományegyetem matematika-földrajz szakán.
1976-ban szerzett matematika-földrajz szakos
középiskolai tanári diplomát. 1978-ban védte
meg egyetemi doktori címet, 1995-ben pedig
PhD értekezését. 1976‒1980 között tanársegéd,
1980‒1996 között adjunktus és 1996-tól docens
a Szegedi Tudományegyetem Éghajlattani és
Tájföldrajzi Tanszékén. Jelentősebb tanulmányutakat tett: Csehországban (1996), Indonéziában
(1996), Brazíliában (1998), Kínában (1990,
1993, 1994, 1995). Kutatási területe a regionális
és globális skálájú éghajlat-ingadozás, illetve a
légnyomási mező távkapcsolatai regionális és
globális skálán, a légköri aeroszol összetétele a
Föld különböző régióiban, valamint a légszenynyeződés vizsgálata lokális és mezoskálán. Utazásairól jelentette meg sikeres könyvét a Barangolások Kínában címmel. Kiterjedt szakirodalmi
tevékenységet fejt ki. Több jelentős elismerés
birtokosa. A környezetvédelmi miniszter 2002ben Pro Meteorológia emlékplakettel tüntette ki.

Édesanyja Horváth Aranka. 1969-ben az
ELTE meteorológus szakon szerzett diplomát.
Az egyetem elvégzése után az OMSZ-ban
helyezkedett el. 1978. december 31-től 1979.
április 7-ig részt vett az első Globális GARP
kísérlet programjában az Ukrán Tudományos
Akadémia „Mikhail Lomonoszov” nevű kutatóhajón. Méréseiket az egyenlítői Afrika nyugati partjainál végezték. 1988-ban védte meg
egyetemi doktori disszertációját A középtroposzféra stacionárius hullámainak prognosztizálása makroszinoptikus statisztikai módszerrel
címmel. Közkedvelt média személyiség, főleg a
rádióban szerepel prognózisaival. Hosszabb
ideje az MMT titká-ra. 1997-ben Steiner Lajos
emlékérmet kapott. 1998-ban PhD minősítést is
szerzett.

(Siklós, 1952. június 5.)

MAKÓ PÁL (kerek-gedei) S. J.

(Jászapáti, 1724. július 17. ‒ Buda, 1793. augusztus 18.)

A jezsuita rendbe lépett be és a papi pályán
magas hivatalokat ért el, előbb Szt. Margit-i
apát, majd pedig kanonok lett a váci püspökségnél. A tanári pályán is szorgalmasan működött, Nagyszombatban a logika és metafizika, a bécsi egyetemen, később pedig a bécsi
Theresianumban a mennyiségtan és természettan tanára volt. Budán az akadémia-tanács
ülnöke és a bölcsészeti kar igazgatója volt.
Magyar királyi tanácsos volt és nagy nyelvtehetség. Jelentős meteorológiai munkája: Physikalische Abhandlung von den Eigenschaften
des Blitzes und den Mitteln wieder das Einschlagen, Wien, 1772. második kiadás uo.
1775. Az értekezést egy hallgatója Retzer József magyar nyelven adta ki: A mennykőnek
mivoltáról s eltávoztatásáról való bölcselkedés
címmel, mielőtt a latin eredeti megjelent volna
Dissertatio physica de natura tett remediis
fulginem, Goritiae, 1773. A témát magyarázta
Révai Miklós, Pozsony és Kassa 1781. Újbóli
kiadás: Magyar Hírmondó, 1782.45. sz.

(Zalaegerszeg, 1945. szeptember 18.)

MARCZELL GYÖRGY

(Pozsony, 1871. április 10. — Budapest, 1943. február 1.)

1889. június 1-én reálgimnáziumban érettségizett. Felsőfokú tanulmányait a Budapesti
Egyetem Bölcsész karán végzi. Már egyetemista korában érdeklődik a csillagászati és
meteorológiai megfigyelések iránt. 1894.
január 15-én kerül az OMFI-ba, ahol Konkoly
Thege Miklós igazgató felismeri képességeit,
gyakorlati érzékét és 1898-ban német obszervatóriumokba (Berlin, Potsdam, Lipcse,
Hamburg) küldi tapasztalatcserére, építészeti
és műszerezettségi ötleteket gyűjteni. Konkoly és Marczell tervei alapján épül fel 1900ra az Ó-Gyallai m. kir. Meteorológiai Obszervatórium, amelynek ő az első vezetője.
Munkájáért a Koronás arany érdemkereszt
kitüntetést kapja. Marczell nevéhez fűződik
Ógyallán a földmágnességi-, légelektromosés napsugárzás-megfigyelések rendszeresítése. Ógyalla adott otthont 1900‒1919, valamint 1939‒1945 között a magyar meteorológiai és földmágnességi kutatásoknak is.
1908-ban Konkoly megbízza a Tátrában
létesítendő hegyi obszervatórium tervezésével,
a helyszínen tanulmányozza a Sonnblick,
Zugspitze és más hegyi állomások működését,
elkészíti a terveket, az építkezés azonban akkor
meghiúsult. 1912-ben Róna Zsigmond igazgató Münchenbe küldi, a Bajor Meteorológiai
Intézetbe, ahol Schmauss professzornál megismeri a magaslégkör-kutatás legújabb módszereit és műszereit. Hazatérve, 1913. janu-
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árban, megindítja a rendszeres hazai pilotméréseket, valamint a műszeres ballonszonda-,
azaz meteorográf felszállásokat. 1914. április 14.
és május 6-a között részt vett a 11. Magyar
Adriakutató expedíción, mint annak meteorológusa. Otthon személyesen végzi a BoschHergesell gyártmányú meteorográfok érzékelőinek kiérté-kelését, foglalkozik a mérés hibáival
és a korrekciók matematikai megalapozásával.
Az I. világháborúban Marczellt is behívják katonának, az olasz frontra kerül, ahol Steiner Lajossal együtt magassági szélméréseket végeznek a
katonai repülés részére. A háborút a Ferenc
József Rend Lovagkeresztje kitüntetés birtokában fejezi be. 1920 tavaszán miniszteri utasítással Sárvárra vezénylik, az infláció megfékezését
célzó „bankjegy-felülbélyegzési” akcióra, 90
község 81 ezer lakosának pénzét kell bélyegzővel érvényesítenie. 1922-ben ‒ mint az
Aerológiai Osztály vezetőjét ‒ megbízzák a
hazai légiforgalom időjárási tájékoztatásának
biztosításával. Évekig egymaga látja el a repülőjáratok meteorológiai kiszolgálását. 1927-ben
aligazgató, majd Steiner Lajos utódjaként, MTA
és miniszteri javaslatra 1932. június 28-án a
Kormányzó kinevezi az OMFI igazgatójává.
Alig két év múlva, 63 évesen, 1934. április 30-án
nyugdíjazzák. Nyugdíjban sem tétlen, a Felvidék
1938-ban történő visszacsatolása után az
Ógyallai Obszervatóriumban földmágneses
méréseket végez. 1942 végén visszatér Budapestre, ahol rövid betegség után 1943. február 1jén elhunyt. Sírja a Farkasréti temetőben védett.
Róla nevezték el az OMI 1952-ben Pestszentlőrincen felépült új létesítményét, a Marczell
György Aerológiai Obszervatóriumot, melynek
kertjében 1957. október 4-én avatták fel mellszobrát, Cseh István alkotását. Marczell György
igen kiterjedt szakirodalmi működését AZ IDŐJÁRÁS 1943-as kötete közli.

MARSIGLI, LUIGI FERNANDO

(Bologna, 1638. július 10. ‒ Bologna, 1730. november 1.)

A Royal Society út mutatásával Bécsben,
1696-ban kezdte meg tervszerű meteorológiai
méréseit. Marsigli műszeres időjárási megfigyeléseit tarthatjuk Közép-Európa első, noha igen
rövid időtartamú ‒ mindössze fél éves ‒, de
összefüggő mérési sorozatának. Marsigli mérései
számunkra is fontosak, mert egyrészt párhuzamba állíthatók az e korból származó hazai időjárási
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feljegyzésekkel, másrészt alighanem ösztönzően hatottak a magyarországi mérések későbbi kezdeményezőire. Gróf Luigi Fernando
Marsigli egyike a korai barokk színes egyéniségeinek, tekintélyes, bár nem túlságosan
vagyonos bolognai család gyermeke volt.
Hihetetlen tömegű tudományos és katonai
feljegyzését, amelynek jelentős része még ma
sem teljesen feltárt, Bolognának ajándékozta,
amely annak kezelésére külön palotát építtetett
(Marsigli Archívum).Tudományos ismereteit
kora legtekintélyesebb olasz, tudósai mellett
sajátította el, rendszeres egyetemi tanulmányokat azonban nem végzett. Huszonegy
esztendős korában Velence kereskedelmi
küldöttének („követének") önkéntes kísérőjeként közel két évet töltött Konstantinápolyban.
Tapasztalatait nagyobb tanulmányban foglalta
össze, ebben fontos adatokat közölt a tö-rök
hadiszervezetről is. Ezzel a munkával 1682ben jelentkezett az oszmán hódítók kiűzésére
készülődő I. Lipót osztrák császárnál és magyar királynál. Marsigli élete ettől kezdve két
évtizedre összefonódott a török hatalom elleni
hadjárattal és Magyarország földrajzi, természetrajzi, valamint régészeti kutatásával. Bár
elsősorban természetvizsgáló volt, mint bátor
katona és had-mérnök is kitűnt. (Közben
majdnem egy évig török fogságban sínylődött.) Mint hadmérnök, majd a tüzérség felügyelője jelentős szerepe volt Érsekújvár és
Buda várának visszafoglalásában. Budán a
végső rohamot követően legfontosabb teendője volt a még lángokban álló várban felkutatni
és megmenteni Mátyás király egykor híres
könyvtárának, a Corvinának maradványait.
Munkásságában döntő jelentőségű volt találkozása 1690-ben az angol királyi udvar küldöttének, Lord Pagetnek titkárával, George
Ashe-val. Ashe, aki tagja volt a Royal Societynek, tudta, hogy a Kárpát-medencében és a
Balkánon, ahol a másfél évszázados hódoltság
alatt nem végeztek rendszeres tudományos
feltárást, valóságos földrajzi-természetrajzi
fehér folt maradt Európa szívében. A Királyi
Társaság pedig fontos fel-adatának tartotta a
Föld feltáratlan vidékeinek tudományos megismerését. George Ashe már az első találkozáskor felismerte Marsigliben a kutatói egyéniséget. Lelkesülten számolt be Halleynek az olasz
katona-tudós addigi munkáiról és javasolta,
hogy a Royal Society lássa el szakmai útmutatással Marsiglit. A következő évben a Tár-
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saság tagjai sorába választotta a fiatal olasz
tisztet, aki ettől kezdve rendszeresen és szakszerűen vizsgálta Magyarország természeti
viszonyait. Különösen jelentős Marsigli tevékenysége Magyarország térképezése terén, de
emellett tanulmányozta a Duna mentén élő
madarakat, a Duna és a Tisza halait, a terület
élővilágát. Tér-képező munkásságában nagysegítséget kapott a nürnbergi születésű Johann
Christoph Müller (1673–1721) térképész földmérőtől, császári hadmérnöktől. Marsigli és
Müller javították ki a Duna folyásának addig
hibásan ábrázolt vonalát, utóbb Müller készítette el Magyarország első pontos térképét
(Mappe von Ungarn, Bécs 1709), valamint
Magyarország és Horvátország határának pontos kitűzését.

MASCH ANTAL

(Kuttenptan /Csehország/, 1809. március 11.
‒ Magyaróvár, 1884. augusztus 27.)

Gazdasági szakíró és tanár. Középiskolai tanulmányait Egerben /Csehország/ és Prágában
fejezte be, orvosi pályára készült, a prágai,
majd a bécsi egyetemre járt, ahol 1835-ben
diplomát szerzett. 1840-ben a magyaróvári
főhercegi gazdasági tanintézethez hívták meg
tanárnak, ahol 1860-tól ideiglenes, majd 1863tól véglegesített igazgató lett. 1869-ben a tanintézet a magyar alkotmányos kormány vezetése
alá került, érdemeire való tekintettel, noha
magyarul nem beszélt, megmaradhatott pozíciójában, sőt továbbra is német nyelven adhatott elő óráin. A tanintézetben a fizika, és ennek
részeként a meteorológiai ismeretek 1850-től
vált külön más természettudományi tárgyak
oktatásától. Önálló éghajlattan (klimatológia)
1853-ban került a tantervbe. Masch tanította a
meteorológiát. Érdemeit I. Ferenc József a III.
oszt. Vaskoronarend, a württembergi király
pedig koronarendjének adományozásával ismerte el. Számos gazdasági tankönyve mellett
kiadta: Die Grundzüge der Witterungskunde
(1871 és 1875) című munkáját.

MASSÁNY (massányi) ERNŐ

Kispalugya /Liptó vm./, 1878. november 26.
‒ Budapest, 1946. június 3.)

Atyja a Délivaspálya Társaság főfelügyelője
volt, anyja Ráday Zsófia. Iskoláit Budán végezte, a főreál gimnáziumban érettségizett az
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1897/98-as tanévben. Még ebben az évben beiratkozott a Pázmány Péter Tudományegyetem
bölcsészettudományi karának matematikafizika szakára. Tanulmányai alatt a MÁV-nál
mint rajzoló működött. 1902. december 1-ével
lépett be az OMFI-ba, mint napidíjas. Kezdettől
fogva 1904. januárig az Ógyallai obszervatóriumban működött. Ógyallán készült fel doktori
szigorlatára, melynek főtárgya a fizikai földrajz, melléktárgyai a csillagászati földrajz és a
filozófia voltak. 1904-ben visszahelyezték
Budapestre a Klimatológiai osztályba. 1906ban Hamburg, Berlin, Potsdam, Jéna, München
és Heidelberg meteorológiai intézeteinek munkáját tanulmányozhatta, majd ugyan ezen év
júniusban Lindenberg és Hamburg aerológiaí
obszervatóriumait látogatta meg.
Assmann, Köppen, Berson és Süring voltak,
akik a fiatal kutatót bevezették az aerológia
akkor kezdődő tudományába. 1909. márciusáprilisban Monacoban részt vett a nemzetközi
tudományos léghajós bizottság ülésén. Szívbaja
ezután kezdett elhatalmasodni rajta, kérésére
1917. október 18-ával ideiglenes nyugállományba helyezték. Ez idő alatt az Aero Szövetségben kezdett működni és mint az albertfalvai
repülőgépgyár
igazgatója
tevékenykedett.
1926-ban kérte az állami szolgálatba való viszszavételét, 1927. július 30-ával ez meg is történt és osztály-meteorológusként kezdett működni, az év végén főmeteorológus címet kapott. A Prognózis Osztály vezetője volt 1929től 1939-ig. E munkakörben több újítást vezetett be (esti szolgálat, esti szinoptikus térkép).
Kérésére 1943. június 30-ával vonult véglegesen nyugállományba. Szakirodalmi cikkeinek
listája AZ IDŐJÁRÁS 1944. évi füzetében
található. Az MMT egyik alapító tagja,
1931‒1934 években pedig főtitkára is volt.

MATYASOVSZKY ISTVÁN
(Budapest, 1960. január 9.)

Az ELTE TTK-n 1984-ben kapott diplomát.
Meteorológia idősorok modellezése ARMA
folyamatok segítségével című disszertációjával
szerzett egyetemi doktori fokozatot 1985-ben az
ELTE, meteorológus szakon. 1987-ben PhD
minősítést szerzett földtudományokból. Egyetemi
oktató 1984. augusztus 1. óta. Kutatási témái: az
éghajlati idősorok elemzése, meteorológiai extré-
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mumok vizsgálatának módszertana, a levegőszennyeződési potenciál éghajlati elemzése.
1992-ben elnyerte a Róna Zsigmond alapítvány
az évi kamatait.

MAYER LAMBERT FERENC O. Praem.
Tepl /Morvaország/ 1795. szeptember 26.
‒ Krakaunitz (Csehország, 1865. augusztus 7.)

Premontrei szerzetes, a gellérthegyi csillagvizsgáló utolsó igazgatója, egyetemi tanár. A
prágai, majd a bécsi obszervatórium asszisztense. 1835‒1852 között a pesti Királyi Egyetem
tanára és az egyetemi csillagvizsgáló igazgatója.
Nagy gondot fordított a meteorológiai megfigyelések tökéletesítésére. Ő maga a meteorológiai
észleléseket, a csillagászati méréseket Albert
Ferenc végezte. A szabadságharc alatt elmenekült, 1849-ben visszatérve, romokban találta az
obszervatóriumot. Működése alatt gyűjtött meteorológiai megfigyeléseit Kruspér István rendezte
nyomda alá és adatta ki az MTA-val.

MÁHR JENŐ

(Budapest, 1929. szeptember 26.
‒ Dobogókő, 1981. január 30.)

A budai ciszterci gimnáziumban érettségizett,
innen textilmérnöki pályára készült, de polgári
származása miatt, a kommunista hatalom akkor
nem támogatta felvételét az egyetemre. Két
évvel később az ELTE/TTK-n kezdhette meg
tanulmányait, 1954-ben szerzett meteorológus
diplomát. Munkája során az időjárás előrejelzés
különböző munkahelyein dolgozott, ahol kiemelkedő szervezőképességével megvalósíthatta
a meteorológiai prognózisok TV-Híradóba,
illetve rendszeres önálló műsorként történő
szerepeltetését. 1971. január 1-én lett a Központi
Előrejelző Főosztály vezetője. Népszerű kötete
és több tanulmánya is az előrejelzés tárgyköréből
jelent meg. Utolsó éveiben az OMSZ Gazdasági
Főosztályát vezette. Tragikus, váratlan halála az
egész meteorológus közösséget megrázta.

MENYHÁRT LÁSZLÓ S. J.

Kalocsai Csillagda kiadványaiban és a Meteorologische Zeitschriftben.

MERSICH IVÁN

(Sopron, 1948. június 13.)

Édesanyja Verő Piroska. Az ELTE TTK-n
1973-ban szerzett matematika-fizika tanár és
meteorológus diplomát. Ugyanezen évben nősült meg, felesége Horváth Klára erősáramú
villamosmérnök, főiskolai tanár. Házasságából
két fiúgyermek származik. 1973. szeptembertől
a Levegő Környezet Kutató Főosztályon helyezkedett el, ahol 1982. január 1-től a Légszennyezés-meteorológiai Osztály vezetője lett.
Ebben az időben szakirodalmi tevékenysége a
légszennyeződés-meteorológia és a domborzat
áramlás-módosító hatásának vizsgálatára, a
levegőminőség mérésére koncentrálódott. Kandidátusi értekezésének címe: Termikus és mechanikus kényszerek rnezoskálájú áramlásmódosító hatása (1983). 1985-ben második diplomát szerzett a Marx Károly Közgazdaságtudományi Egyetem Ipari Karán, ezután az
OMSZ GFO vezetője lett, majd OMSZ elnökének nevezték ki 1991. február 15-i dátummal.
Vezetése alatt valósult meg a földfelszíni
megfigyelések teljes körű automatizálása és a
meteorológiai feldolgozó tevékenységek számítógépesítése, a meteorológiai radarhálózat
korszerűsítése és automatizálása. Kezdeményezte új megfigyelési technikák bevezetését
(SAFIR villámszámláló rendszer, windprofiler,
SODAR, automatizált Doppler-radar hálózat),
az ISO minőségirányító és minőségellenőrző
rendszer teljes körű alkalmazását a meteorológiai tevékenységek során. Új műszerkalibráló
és hitelesítő laboratóriumot hozott létre, benne
a szél-mérők szélcsatornával történő ellenőrzését. Elnöksége alatt újult meg a Szolgálat 1896ban alapított és 1945-ben megsemmisült múzeuma. Igen aktívan támogatja az MMT működését, 1990‒92. években főtitkára is volt. 1982ben elnyerte a Társaság Róna Zsigmond alapítvány díját, 1994-ben Steiner Lajos Emlékérmet
kapott. 2002-ben Gábor Dénes Díjas lett.

(Szarvaspuszta, Sárszentmiklós, 1849. május 30.
‒ Boroma, 1897. november 16.)

Misszionárius, Kalocsáról került DélAfrikába, ahol az 1890–1897 közötti években
meteorológiai megfigyeléseket végzett, amelyek
megjelentek az OMFI Évkönyveiben, valamint a
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(Balatonszemes,, 1930. június 23.)

Vasutas család gyermeke. 1948-ban érettségizett Székesfehérvárott a Ciszterci Gimnázium-
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ban. Az iskolaállamosítások évében nem vették fel az egyetemre. Ezért először vasúti
pályamunkás volt, majd a MÁV Északi Főműhelyben esztergályos. 1950-ben sorkatonai
szolgálatra hívták be, Veszprémben az Országos Légvédelmi Parancsnokság állományában
lett rádiós. Három évig volt katona. Leszerelése után az OMI-ban jelentkezett munkára, ahol
statisztikusi beosztásba került. Az OMI ajánlásával 1954 őszén felvették a Műszaki Egyetem Villamosmérnöki karára, amit levelező
hallgatóként végzett el. Az OMI-ban bennlakó
észlelő, adatfeldolgozó munkát végzett, majd
1957. január 2-tól a Marczell György Obszervatóriumba
került.
Itt
ionoszféra,
légelektromos mérésekben vett részt, majd
1960-tól az akkor alakult Műszerkonstrukciós
csoportban kapott feladatokat. Később a csoportból osztály szervezet alakult, itt vezető is
lett. Első jelentős fejlesztői munkája az OMI
URH hálózatának megtervezése volt, ezt követte egy automata adatgyűjtő tervezése, az
első meteorológiai műholdvevő létrehozása, a
nemzetközi meteorológiai középsebességű hírközlés számítógépes automatizálása IBM
gépre alapozva.
Egy WMO szakértői állást elnyerve 1970től két évet töltött Kelet-Afrikában, Ugandában a Viktória-tavi projekt megvalósításában.
Később Etiópiában volt három hónapig szakértő, ahol a meteorológiai szolgálat számára
10 éves terveket kellett összeállítania. Hazatérve a Balaton körüli automata szélmérő
rendszert tervezte meg és állította üzembe. E
feladatot már mint az OMSZ Műszaki Fejlesztési Osztály vezetője végezte. E minőségében
részt vett a Ferihegy 11. pályatervezési munkálataiban, majd felügyeletes és felügyelet
nélküli automata meteorológiai állomások
megvalósításában. 1984-ben, illetve 1987-ben
posztgraduális képzés keretében meteorológiai
műszertant oktatott angol nyelven külföldi
hallgatóknak. 1981—1990 között az ELTE
meteorológus hallgatókat is oktatta műszertanra és egyetemi jegyzetet is írt e tárgyból. Az MMT 1984-ben Steiner Lajos emlékéremmel tüntette ki, a környezetvédelmi miniszter 1997-ben Pro Meteorológia emlékplakettet adományozott számára. Igen aktív munkát végzett az MMT-ben is, hosszú évek óta a
választmány tagja és néhány alkalmi bizottság
résztvevője. A LÉGKÖR című periodika
szerkesztőbizottsá-
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gi tagja 1965 óta. 1990-ben vonult nyugállományba. Mint nyugdíjas, tagja annak a szűk
csoportnak, amely felújította, létrehozta és folyamatosan fejleszti az OMSZ muzeális szakgyűjteményét. Jelentős szakirodalmi munkásságot fejtett ki aktív korában és nyugdíjban is.

MÉSZÁROS ERNŐ

(Budapest, 1935. április I2.)

Édesanyja Gréci Julianna. Az ELTE TTK
meteorológus szakon szerzett oklevelet 1957ben. Egyetemi doktori disszertációjának címe
Az esőcseppek spektrális eloszlása volt. A
doktori oklevelét 1961-ben kapta meg. Kandidátusi értekezésének címe: A légköri aeroszol
fizikai-kémiai vizsgálata (1966). Az MTA
doktori értekezésének címe: A légköri vízgőz
kondenzációjának termodinanamikája (1970).
Magyarországon a levegőkémiai, légkörfizikai
kutatásokat Mészáros kezdeményezte, olyan
időszakban, amikor ezek még világviszonylatban is a kezdeteknél tartottak. E tudományterület fontosságát a levegő-szennyezés elleni
védekezés nemzetközi fontosságának növekedése is alátámasztotta. 1977-ben Akadémiai
Díjban részesült.
Az MTA levelező tagsági székfoglalójának
címe: A légkör összetétele és az elemek
biogeokémini körforgalma (1985). Időközben
igen jelentős és alapvető tudományos értékű
három kötete is megjelent, több mint 100
szakpublikációja mellett. Alapvető és elismert
szakmai eredményei következtében több fontos nemzetközi és külföldi tudományos társaság, egyesület választotta tagjai sorába.
Az MTA-n belül is bizottsági tagsági és elnöki funkciókba választották be. 15 évig volt
az IDŐJÁRÁS című szakmai periodika szerkesztője. 1990-ben lett az MTA rendes tagja.
Akadémikusi székfoglalójának címe: A bioszferikus éghajlatszabályozás igazolásának
lehetőségei. Tanított az ELTE-n és a Veszprémi Vegyipari Egyetemen is, ahol tanszékvezetőnek választották. Iskolateremtő tevékenységét a tudományos közélet megbecsüléssel
ismeri el. Az MMT 1975-ben Steiner Lajos
emlékéremmel tüntette ki. Társasági Szakirodalmi Nívódíjat kapott 1969-ben, 1991-ben és
1997-ben. Az „Academia Europaea” (London)
tagja 1990-1ő1. A környezetvé-delmi miniszter Schenzl Guido díjban részesítette 1995ben.
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lásd: NAGY ÁGNES

MÉSZÁROS LÁZÁR

(Baja, 1796. február 20.
‒Eywood /Anglia/, 1858. november 6.)

Az első magyar felelős hadügyminiszter.
1845-ben a MTA levelező tagjává választotta.
Mészáros az 1840-es évek elején huszárezredesként Firenzében szolgált. 1844. február
8-án, Vincenzo Antinori mint az olasz Időjárástani Levéltár, valamint a császári és királyi
Természet és Természeti Történettani Múzeum
igazgatója közreadott egy felhívást környezeti
és meteorológiai adatok gyűjtésére. Mészáros
Lázár felfigyelt a felhívásra, nyári szabadsága
idején azt hazahozta és saját gondolataival
kiegészítve, írásban előterjesztette azt a Magyar
Orvosok és Természet Vizsgálók Társaságának.
Előterjesztésében fontosnak ítélte egy meteorológiával foglalkozó intézmény létrehozását.

MÉSZÁROS RÓBERT

(Budapest, 1969. december 30.)

Az ELTE TTK-n 1994-ben kapott meteorológus oklevelet. A Meteororológiai Tanszék
munkatársa. Ugyanitt szerzett PhD minősítést
2003-ban, A felszín közeli ózon száraz ülepedésének meghatározása különböző felszín típusok
felett, című disszertációjával.

MICHELLER ISTVÁN

(Kapuvár, 1918. augusztus 25. ‒ Budapest, 1986. március 3.)

Kapuvárott élt 20 éves koráig, majd 1935ben bevonult katonának a budaörsi repülőtérre,
ahol repülő-időjelző kiképzést kapott. 1945-ig
Hille Alfréd ezredes volt az elöljárója a fiatal
időjelzőnek. 1944-ben megnősült, házasságából
egy leány született. A háború végén Szombathelyen a repülőtéren szolgált, ott esett szovjet
hadifogságba, ahonnan 1945. szeptemberében
került haza. 1952-ben tett érettségi vizsgát,
majd beiratkozott az ELTE alkalmazott matematika szakra. 1946-tól a budaörsi repülőtéren
dolgozott mint észlelő, majd 1957 január 1-től
szinoptikus előrejelző feladatokat látott el.
1958-ban lett a Hálózati Osztály vezetője.
A megfigyelő állomások obszervatóriummá
fejlesztésében vállalt kiemelkedő munkát, így
Keszthely, Szeged, Kékestető obszervatóriumok
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létrehozásában. 1966-ban az Adatfeldolgozó
Osztály vezetésére kapott megbízást, 1973
szeptemberében az OMSZ Számítóközpontot is
fel-ügyelete alá szervezték. Az évkönyvek sok
éves elmaradását ekkor sikerült bepótolnia.
1976-tól az OMSZ Házinyomdájának irányítását
is reá bízták. 1978-ban saját kérelmére nyugállományba helyezték.

MILHOFFER SÁNDOR

(Kecskemét, 1869. március 25.
‒ Budapest, 1945. március 25.)

Gimnáziumi tanulmányainak elvégzése után a
keszthelyi Felsőbb Gazdasági Tanintézetben
nyert gazdasági képzést. Saját birtokán volt
gazdálkodó, a kecskeméti jogakadémia tanára,
több mezőgazdasági mű szerzője. Számos meteorológiai tárgyú cikket is írt, főleg az elemi
csapásokkal foglalkozott: Elemi csapások a
mezőgazdaságban (1898), Az elemi csapások s
műveleti növényeink (1898), Az elemi csapások
különböző nemeinek megosztása (1899). AZ
IDŐJÁRÁS is közölte több tanulmányát.

MIKA JÁNOS

(Székesfehérvár, 1953. augusztus 29.)

A budapesti Kölcsey Gimnázium matematika tagozatán érettségizett 1971-ben. Anyja
Füzes Erzsébet. Egyetemi tanulmányait az
ELTE TTK-n végezte, ahol 1977-ben matematika tanár és meteorológus oklevelet szerzett.
Ugyanitt, a Meteorológiai Tanszéken a globális
éghajlat energia-egyensúlyi modellezése témakörben, Egy kapcsolt óceán-légkör modell
éghajlat elméleti vizsgálata című disszertációjával egyetemi doktori fokozatot nyert 1979ben. Ettől az évtől az OMSZ, munkatársa.
Kandidátusi értekezését 1992-ben védte meg A
globális felmelegedés regionális sajátosságai
hazánk térségében címmel. Kutató munkáját az
OMSZ Kiváló Ifjúsági Szakember pályázat I. és
II. Díjával, és kétszer a MTA X. Osztálya
Szádeczky-Kardos Elemér Alapítvány díjával
ismerték el. 1993 óta tagja, 1996-tól titkára a
MTA Meteorológiai Tudományos Bizottságának. Két évtizedig meghívott előadóként oktatta a Fizikai klimatológia című tárgyat az
ELTE Meteorológiai Tanszékén. Megkülönböztetett figyelmet fordít a kolozsvári Babes
Bolyai Tudományegyetem magyar nyelvű,
meteorológia-hidrológia specializációjára, ahol
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előadásokat is tart. A Koreai Meteorológiai
Szolgálat 1999-ben előadás sorozat megtartására kérte fel, munkáiból ott kiadvány is megjelent. Kiemelkedő elismerést jelent, hogy társszerzővel 1999-ben elnyerték a WMO Norbert
Gerbier Nemzetközi Pályadíját a Zeitschrift für
Geomorphologie című folyóiratban közölt
tanulmányukért. Mika János tagja az IDŐJÁRÁS szerkesztő bizottságának és az MMT
választmányának. Steiner Lajos emlékérmet
kapott 2000-ben. Ez évben fél évet dolgozott a
Koreai Meteorológiai Szolgálatnál, Szöulban a
napi csapadékmezők statisztikai szerkezetének
elemzésén és a Palmer-féle aszályindex ottani
változékonyságának éghajlati forgatókönyvbe
foglalásán. Eddig közel 200 publikációja van,
amelyekre mintegy 400 hivatkozás történt.
Mika János nős, felesége Mikáné Kazai Éva
tanárnő, leányai Noémi (1987) és Boglárka
(1992).

MISKOLCI FERENC

(Budapest, 1947. április 20.)

Édesanyja Winkler Mária. 1971-ben szerzett
fizikus diplomát az ELTE-n. Ekkor az OMSZ
KLFI Sugárzási Osztályon helyezkedett cl.
1974-ben egyetemi doktori szigorlatot tett le.
1975-ben fél évre katonai szolgálatra hívták be.
Leszerelés után az OMSZ Műholdas Kutató
Laboratóriumában dolgozott. Kandidátusi értekezésének címe: A légkör összózon tartalmának
és a függőleges ózoneloszlás főbb sajátosságainak meghatározása az infravörös tartományban végzett műholdas sugárzásmérések alapján
(1981). 1983‒1985 között Nigériában, majd az
USA-ban vállalt munkát.

MOHÁCSI MÁRIA

(Budapest, 1935. január 13.)

Édesanyja Csonka Etelka. Az ELTE TTK
meteorológus szakon 1957-ben szerzett diplomát. Az OM1-ban, jó nyelvismeretei miatt a
Nemzetközi Kapcsolatok Osztályában nyert
elhelyezést. 1961-ben ENSZ ösztöndíjjal Angliában és Svédországban mélyítette el ismereteit.
A 60-as évek végétől a Külügyi Osztály vezetője
lett 1990. február 12-én történt nyugállományba
vonulásáig. Az OMI, majd az OMSZ számos
nemzetközi rendezvényét szervezte a vendégek
nagy megelégedésével. Többször kísérte el a
vezetőket a WMO által rendezett konferenciákra.

MOLNÁR ISTVÁN

N

(Serke /Gömör m./, 1801. szeptember 10.
‒ Sárospatak, 1873. május 15.)

Tanár, Sárospatakon végzett meteorológiai
megfigyeléseket. Tőle származik egy Fölhívás és
terv meteorológiai szemléletekre (1847), amelyben felveti a rendszeres meteorológiai szolgálat
kialakításának gondolatát. Jelentős munkája:
Sárospatak hőmérséklete (1847‒1853), amely a
Sárospataki főiskolai tudósítvány-ban jelent meg.

MOLNÁR KÁROLY

(Tapolca, 1954. november 6.)

A Leningrádi Hidrometeorológiai Egyetemen
szerzett diplomát, numerikus prognosztika szakon. 1979. augusztus 6-tól az OMSZ Alkalmazott Felhőfizikai Központban operatív jégesőelhárítással, valamint zivatarfelhők numerikus
modellezésével foglalkozott. Az OMSZ felügyeletében működött jégeső-elhárítás megszűnése
után 1990-től az OMSZ dolgozója. Egy év múlva a katonai meteorológiai szolgálat Kecskeméti
Repülőterén szinoptikus tiszt, majd később a
budapesti központban dolgozik hasonló beosztásban.

MÓRIK JÓZSEF

(Debrecen, 1924. augusztus 12.
‒ Debrecen, 1973. augusztus 28.)

Mórik József még debreceni egyetemi hallgató korában kapta tanszéki elődjétől, Jeney
Endre professzortól az ösztönzést a közegészségügyi problémák és a légkör jelenségei közötti kapcsolatok figyelembevételére. Később
szoros együtt-működésben Berényi Dénes
professzorral közös kutatómunkát is fordított
speciális orvosmeteorológiai kérdések megoldására. Mórik érettségi után, 1943-ban iratkozott be a debreceni egyetem Orvostudományi
Karára és azt a háború ellenére időveszteség
nélkül fejezte be. 1948-ban már a városi ipari
üzemek munkahelyi környezeti sajátosságait és
ennek a nagy kiterjedésű alföldi városnak légszennyező anyagait vizsgálta. Aspirantúrája
idején Dabis László professzor irányításával a
levegő- és település-egészségtan ismeretanyagának elsajátítása és feldolgozása során módszeres és rendszeres meteorológiai tanulmányokat folytatott (1952). Ezután meghívták
Budapestre az Országos Közegészségügyi
Intézetbe kutatónak (1957‒1961). Ekkor került
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szoros kapcsolatba az OMI-val Az MMT tagja is
ekkor lett. A Társaság 1968-ban Steiner Lajos
Emlékérem adományozásával ismerte el Mórik
munkásságát. 1969-ben a debreceni Orvostudományi Egyetem meghívta a közegészségtan
professzorának. 1970-től két ízben is megválasztották az egyetem tudományos rektorhelyettesének. Szíve azonban nem bírta a rá
kényszerített munkatempót, fiatalon hunyt el.

MURMANN ÁGOSTON

(Pozsony, 1837 ‒ Buda, 1872. október 22.)

Matematikus és csillagász. Bécsi és prágai
csillagász tevékenysége után 1871-ben a királyi
magyar
Országos
Meteorológiai
és
Földdelejességi Intézet munkatársa lett, ő volt
az OMFI első kinevezett észlelő Schenzl Guido
igazgatósága alatt. Budán kolerában halt meg
1872-ben.

N
NAGY ÁGNES

(Szilvásvárad, 1935. április 1. ‒ Budapest, 1986. június 14.)

Fiatalon, úgyszólván élete delén, tudományos
alkotó erejének teljében váratlanul távozott
közülünk. Az Eötvös Loránd Tudományegyetem
TTK meteorológus szakon 1957-ben szerzett
jeles eredményű diplomával lépett az OMl szolgálatába, első munkahelye a pestszentlőrinci
Aerológiai Obszervatóriumban volt. Itt előbb a
Rádiószondázó-, később az Aerológiai Osztályon dolgozott. Rövidesen tudományos kutatói
besorolásba került, ahol a légszennyező anyagok,
majd az aeroszolok fizikai tulajdonságai felé
fordult érdeklődése. Munkája során számos új,
az országban még nem alkalmazott mérési módszert vezetett be, főleg az aeroszol-tudomány
területén. E témában figyelemreméltó új eredményeket ért el és publikált. Dolgozatai sorra
nívós, elismert külföldi reprezentatív periodikákban jelentek meg. Angol‒francia‒orosz
nyelvismerete révén a Szolgálat küldötteként
ismételten járhatott külföldi tanulmányúton.
Elévülhetetlen érdemeket szerzett a külföldi
hallgatóknak rendezett WMO szemináriumok
rendezőjeként és főleg előadójaként. Sohasem
törekedett vezetői beosztásra. Csendes, szerény,
visszahúzódó egyénisége számára, az igazi elis-
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merést elsődlegesen kutatási eredményeinek
hazai és külföldi fogadtatása jelentette. Munkatársaiban, kollégáiban nagy űrt és hiányt hagyott maga után.

NAGY ISTVÁN
(1930 ‒ 1996)

1954-ben szerzett oklevelet az ELTE TTK
meteorológus szakon. Az egyetem elvégzése
után honvédtiszti pályára lépett, 1954–1972
között szinoptikus tisztként Kecskeméten szolgált. 1972-ben Budapestre helyezték át és a
Katonai Meteorológiai Szolgálat főnöke lett.
Jelentősen hozzájárult szolgálata radarfejlesztéséhez. 1978-tól nyugdíjazásáig, 1989-ig, a Honvédelmi Minisztériumban volt meteorológus
tiszt. Alezredesként szerelt le. Az MMT tagja
volt, 1982-ben Steiner Lajos emlékérmet kapott.

NAGY JÓZSEF

(Zalaegerszeg, 1963. március 20.)

Általános és középfokú iskoláit Zalaegerszegen végezte. 1987-ben szerzett diplomát az
ELTE TTK meteorológus szakon. Egyetemi
hallgatóként már érdeklődött az időjárás előrejelzése iránt. A radarmeteorológiai alapismeretek megszerzése után a csapadékrendszerek
távérzékeléssel történő meghatározása felé
orientálódott. 1986-ban nyári gyakorlatát a
KEI-ben töltötte, ahol nagyfelbontású digitalizált radarképek feldolgozásával ismerkedett.
Egyetemi szakdolgozatát Az időjárási radar
megfigyelésében használt 3 cm-es elektromágneses hullámok elnyelődésének vizsgálata,
című témából írta meg. Államvizsgája után
1987. szeptember 1-től, 1988. szeptember 1-ig
a Szentgotthárd-Farkasfa Radarmeteorológiai
Obszervatóriumban dolgozott. Ezután áthelyezését kérte a Bács-Kiskun megyei jégesőelhárító egységhez radarmeteorológusnak. 1991
augusztusában a KLFI radarmeteorológiai
szakreferensi munkahelyére helyezték át. 1997
májusától az Aerológiai és Radarmeteorológiai
Osztály vezetője, majd 1998 végén a Levegőkörnyezet Megfigyelési Főosztály vezetője lett.
Itt szervezte a korábbi MRL5-ös automatizált
radarok Doppler radarra cserélését, a megfigyelő hálózat átszervezését automata állomásokra. Koordinálta a Nemzeti Megfigyelő
Rendszer (NOS) kialakítását, amely az ellenőrzési és adattárolási feladatokat is magában fog-
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lalja. A NOS-hoz csatlakozik az általa beszerzett
radioaktív mérőfejek, SODAR, windprofiler és
műholdvevő berendezés is. Felkészítette a
mérőhálózatot az ISO 9001:2000 tanúsítványok
alkalmazására is. A Főosztály 2003 óta akkreditált Műszerkalibráló Laboratóriumot működtet
egy korszerű, jól felszerelt, új épületben.

NAGY LAJOS

(Hajdúböszörmény, 1929. október 13.)

Szülőhelyén végezte el alsó iskoláit és ott
érettségizett 1951-ben. Debrecen, KLTE földrajz-földtan szakát végezte el. Már III. éves
korában bekapcsolódott a Meteorológiai Tanszék
munkájába, mint díjtalan gyakornok. Tanári
diploma munkáját is az itt végzett kutatásai
alapján készítette el. A diploma megszerzése
után a Meteorológiai Tanszékre került segédmunkatársként és részt vett az oktatásban. Végezte
a
hortobágyi
szikes
felszínek
mikroklimatológiai vizsgálatát, valamint a Vácrátóti Botanikai Kutatóintézettel közösen az
Újszentmargitai
reliktum-erdők
imbroklimatológiai felmérését. A Debreceni Egyetem
Botanikai Tanszéke által kezdeményezett
Sikfőkút Projekt néven futó kutatásban az MTAval közösen vett részt 1972-től nyugdíjazásáig.
Egyetemi doktori disszertációját 1963-ban védte
meg, Az éjszakai minimum eloszlása a talajmenti
térben címmel. Kutatásairól az Egyetem Actaiban rendszeresen jelentek meg publikációi.

NAGYNÉ

lásd: DÁVID ARANKA

NAGY SÁNDOR

(Erdőtelek, 1946. szeptember 29.)

Elemi iskoláit Tenken végezte 1952‒1960
között. Ezután az egri Gárdonyi Géza gimnáziumban tanult tovább, ahol 1964-ben érettségizett. A Debreceni Kossuth Lajos Tudományegyetemen, matematika-fizika szakon,
1969-ben szerzett diplomát. 1969. május 1-én,
a MH ösztön-díjasa lett. 1969. augusztus 1. és
1970. június 30-a között az Országos Légvédelmi Parancsnokságon Csaplak Andor vezetésével szervezett szinoptikus tanfolyamot
végezte el. Ezután már tényleges állományú
tisztként 1973-ig a Pápa-i katonai repülőtéren
teljesít szakmai, szinoptikus szolgálatot.
1973‒74-ben a Zrínyi Miklós Akadémia Számí-
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tástechnikai Intézetében programtervezői tanfolyamot végzett. 1982-től a Honvéd Vezérkar főmeteorológusi munkakörét látja el. 1993-tól a
HM meteorológia szolgálatfőnöke lett. Javaslatára 1991-ben hozták létre a Katonai Meteorológiai Központot. 1997-től a Honvéd Vezérkar MH
Meteorológiai Hivatal főigazgatója, a HM Meteorológiai Szolgálat főnöke. 2003. szeptember 30ától ezredesi ranggal nyugállományba helyezték.
Az MMT választmányának tagja, 2003-ban
Steiner Lajos emlékérmet kapott.

NAGYPÁL ZSUZSANNA
(Budapest, 1947)

Édesanyja Börcsök Ilona. Az ELTE TTK matematika tanár és meteorológus szakon 1970-ben
szerzett diplomát. Az OMSZ Számítóközpontjában helyezkedett el programozóként, ahol 1980tól csoportvezetői beosztásba került. Fel-adata
volt az éghajlati adatfeldolgozás. 1984-től a KMI
Éghajlati Főosztályon a Számítástechnikai Osztály vezetője. 1992-től azonos beosztásban az
OMSZ számítástechnika vezetője.

NÁRAI KATALIN

(Budapest, 1943. május 22.)

Édesanyja Béke Berta. Érettségi után az OMI
dolgozója lett a Központi Előrejelző Osztályban.
1964‒1967 között az Időjárási Kutató Osztályba
osztották be. 1968-ban szerzett alkalmazott
matematikus és meteorológus diplomát. 1976-tól
a Levegőkörnyezet Kutató Főosztályban a Levegőminőség Kutató csoport vezetője. Kandidátusi
disszertációját A légköri szerves vegyületek
országos léptékű transzmissziója címmel 1988.
október 3-án védte meg. A Gauss és box-modellt
alkalmazó értekezés a légköri kén és nitrogén
vegyületek országos léptékben alkalmazható
regionális, hosszú átlagolási idejű transzmissziós
modelljét mutatta be. Több szakkönyvben publikált saját kutatás alapján fejezeteket, jelentős
számú szakcikk szerzője. 1985-ben társszerzőkkel az MMT Szakirodalmi Nívódíját nyerte el.

NEMES CSABA

(Budapest, 1958. december 15.)

Az ELTE TTK meteorológus szakon 1985ben szerzett diplomát. Meteorológiai tanulmányai
mellett foglalkozott ökológiával, történeti öko-
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lógiával, etnológiával és kulturális antropológiával. Tagja volt az első magyar komplex, az
indiánok életével foglalkozó mexikói (Mexikó
1985. október‒1986. február) expedíciónak.
Eredményeiket az „Istenanyák gyermekei”
című könyvben (Lammel A.‒Nemes Cs., Akadémiai Kiadó, 1988.) adták közre. A 80-as évek
második felében az OMSZ-ban aszály elemzéssel foglalkozott, a témában megvédett doktori
disszertációjának címe: A kukorica terméseredménye és az aszály (1993). 1993-tól a
Környezet-védelmi Minisztérium környezetpolitikai, stratégia tervezési részlegeinek munkatársa különböző beosztásokban. Több szakmai
bizottság tagja.

NEUBAUER ALADÁR

(Nagyhalmágy /Arad vm./, 1869. augusztus 26.
‒ Budapest, 1944. december 25.)

Székesfehérvárott a ciszterci gimnáziumban
érettségizett, majd a Pázmány Péter Tudományegyetem jogi karán letette a jog- és államtudományi doktorátust. Oklevele 1895. július 1.-én
kelt. A jogi pályára nem volt kedve és miután
már egyetemi tanulmányai alatt, 1892. szeptember 1.-je óta kalkulátorként dolgozott az
OMFI-ban, végleg az Intézetben maradt. Kezdettől fogva a Prognózis-osztálynak lett rendkívül szorgalmas tagja. Néhány évig (1923–1929)
vezetője is volt az osztálynak. 1929. június 30án, teljes szolgálati idejének letelte után, saját
kérelmére, miniszteri elismeréssel vonult nyugdíjba. Néhány évig még nyugdíjasként is tovább szolgált. Budapest ostroma alatt hunyt cl,
ideiglenesen utolsó lakhelyének (II. Fény-u. 6.)
az udvarán hantolták el, majd temetése az ostrom után történt meg. Kitűnően minősített
tisztviselő volt, szakirodalmi tevékenységet
nem folytatott.

NEUMANN JÁNOS

tanult tovább és vegyészmérnöki diplomát is
szerzett. Göttingenben David Hilberttel dolgozott együtt, 1927-ben az ottani, majd 1929-ben
a hamburgi egyetemen habilitált. 1930-ban
Princetonba (USA) hívták vendégtanárnak. A
II. világháború alatt bekapcsolódott Los
Alamosban az atombomba előállításának programjába. Egyidejűleg részt vett a pennsylvaniai
egyetemen folyó számítógép fejlesztő programba (ENIAC, majd EDVAC). A Neumann vezetésével épített újabb gépet tisztelői JONNIACnak is nevezték. Érdeklődése természetesen a
programozási kérdésekhez és a numerikus
módszerekhez is kapcsolódott. O vetette fel a
számítógép alkalmazását a meteorológiai numerikus prognózisban. E cél elérésére Neumann János intézetében meteorológus csoportot
is hozott létre Dr. Jule G. Charney vezetésével.

NÉMETH LAJOS

(Vámosmikola, I950. július 17.)

Édesanyja Stenczli Erzsébet. Az ELTE Természettudományi Karán 1975-ben szerzett
meteorológus diplomát. Az OMSZ-nál helyezkedett el, az Előrejelző Osztályon kezdte munkáját gyakorló szinoptikusként. Fő tevékenysége rövid- és középtávú meteorológiai előrejelzések operatív készítése, valamint az előrejelzések médiumban való interpretálása. 1977.
januártól a Magyar Rádióban, majd 1979-től a
Magyar Televízióban végez időjárási tájékoztató munkát. 1985-től az Előrejelző Osztály helyettes vezetője, 1989-től 1992 végéig az Osztály vezetője. 1993. január 1-től a Kereskedelmi
és Szolgáltató Iroda helyettes vezetője. 1999.
január 1-től az OMSZ Előrejelzési és Alkalmazott Meteorológiai Főosztály Média Kapcsolatok Osztályának vezetője. Jelentős tudományos
népszerűsítő tevékenységet fejt ki. A környezetvédelmi
miniszter
2002-ben
Pro
Meteorologia emlékplakettet adományozott
részére.

(Budapest, 1903. december 28.
‒ Washington, 1957. február 8.)

Teljes nevén Margittai Neumann János Lajos
(később John von Neumann) szabad szellemű
bankár családban született Neumann Miksa és
Kann Margit gyermekeként. A fasori evangélikus
gimnáziumban érettségizett 1921-ben. Rátz László és Kürschák József voltak tanárai. A budapesti Tudományegyetemen matematikát tanult,
Fejér Lipótnál doktorált. Berlinben és Zürichben
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NÉMETH PÉTER

(Zalaegerszeg, 1954. május 18.)

Édesanyja Szabados Ilona. Az ELTE-n matematika-fizika tanári oklevelet szerzett. Az
OMSZ-ban helyezkedett el, 1978-tól a Rádiószondázó Osztály vezetője. Nevéhez fűződik az
új generációs VAISALA rádiószondák bevezeté-
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se (RS-80, RS-90). Irányításával kezdődött a
radarhálózat korszerűsítése, az automatizált
Doppler-radarok alkalmazása.

NÉMETH TIVADAR

(Ivánegerszeg /Vas m./ 1919. június 7. ‒ Budapest, 1977.)

Ősrégi Vas-megyei pedagógus család leszármazottja. A budapesti Tudományegyetemen a
matematika-fizika tanári oklevele megszervezése
után munkáját az OMFI Prognózis Osztályon
kezdte meg 1946. november 1-én, majd 1950‒53
között aerológusként működött, végül 1954-ben
a Távelőrejelző osztályon dolgozott, idő előtt,
egészségi okból kért nyugdíjazásáig. Napfizikával is foglalkozott. Gondolatgazdag dolgozatait
olvadhatjuk a hazai szakirodalomban, de számos
jelentős külföldi folyóirat is közölte érdekes
cikkeit.

O
OZORAI ZOLTÁN

(Budapest, 1915. február 1. ‒ Budapest, 1980. július 18.)

A budapesti egyetem matematika-fizika szakán 1938-ban szerzett tanári oklevelet. 1942-ben
ugyanitt doktorált. 1939 februárjában lépett az
OMFI kötelékéhe. Elsősorban az időjárás előrejelzés területén dolgozott, 1947-ben a prognózis
osztály helyettes vezetője, 10 év mulya vette át e
fontos osztály vezetését. Ugyanebben az évben
védte meg kandidátusi értekezését, amelyben a
Kárpát-medencére jellemző időjárási helyzetek
egyik típusát az ún. körülölelő izobárok létrejöttét és az így kialakuló orografikus okklúzió
szinoptikus folyamatait elemezte. Intenzíven
foglalkozott a Magyarországon jellegzetes szinoptikus helyzetek éves és évszakos gyakoriságával. Ez irányú kutatásai eredménye a Magyarország Éghajlati Atlaszában (1960) megjelent
nyolc időjárási típushelyzetet bemutató térképsorozata. 1958-ban a ferihegyi előrejelző osztály
vezetésére kapott megbízást. E területen is kiemelkedő munkát végzett.
Ő vezette be a repülési eligazítás nemzetközi
szabályait az operatív munkában, egyben hazai
felelőse volt a nemzetközi telekommunikációs
kérdéseknek. 1969-ben vette át az Időjárási
kutatóosztály vezetését, 1970-től nyugdíjazásáig
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(1975) a meteorológus képzésben kamatoztatta
széleskörű szakmai ismereteit. Előadott a TTK-n
és az Agráregyetemen is. Az MMT-nak több
mint 40 évig volt igen aktív tagja, majd választmányi és tiszteleti tagja (1979) is. A Társaság
1952-ben Steiner Lajos-emlékéremmel tüntette
ki. Ozorai Zoltán a hazai meteorológiai kutatás
egyik igen kiváló képviselője és aktív résztvevője volt.

Ö
ÖRMÉNYI IMRE

(Budapest, 1932. szeptember 15.
‒ Budapest, 2003. augusztus 18.)

Apja katonatiszt volt, édesanyja könyvelő.
Középiskolai tanulmányait Veszprémben és
Győrött végezte, 1952-ben érettségizett a győri
Szent Benedek rendi Czuczor Gergely gimnáziumban. Az ELTE TTK meteorológus szakon
1956-ban szerzett diplomát. Az ORFI-ban helyezkedett el az ott működött, Kérdő István
vezetése alatt álló orvosmeteorológiai csoportban, a Klimatológiai Osztályon. 1958-ban indították be az osztály dolgozói az orvosmeteorológiai előrejelzéseket. Doktori diplomát szintén az
ELTE meteorológiai tanszéken szerzett 1961ben Vérkeringési és idegrendszeri vizsgálatok az
advektív-dinamikus analízis tükrében című
disszertációjávak Kandidátusi értekezésének
címe: A három Hertzes légköri elektromágneses
sugárzás hatása az emberre az élet néhány területén (1986). Orvosmeteorológiai kutató. Kutatási
témái voltak az orvosmeteorológiai prognózisok,
a heliobiológiai vizsgálatok, a légköri elektromágneses sugárzás vizsgálata. 1959 óta tagja
volt a Nemzetközi Bio-meteorológiai Társaságnak, 1968-tól az USA-beli cikluskutatás szervezetének, majd 1991-ben e szervezet nemzetközi
tanácsadó testületének tagja. Az MMT Orvosmeteorológiai Szakosztály elnöke is volt. 1980-tól
az ELTE TTK Meteorológiai Tanszéken speciális kollégiumot vezetett a humán biometeorológia tárgyköréből. Jelentős számú orvosmeteorológiai témájú dolgozatot jelentetett meg.

ÖZEKAN ÁGI

lásd: GALAMBOSI ÁGNES
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PAPP ANDOR

(Szatmárnémeti, 1943. február 14.)

1966-ban végzett az ELIT TTK meteorológus és matematika-fizika tanári szakon. Tényleges tiszti állományban szinoptikus tiszt volt
1967‒1974-ig Kecskeméten, majd ezt követően
1978-ig Budapesten. A Honvédség Meteorológiai Szolgálat főnöki tisztét 1985-ig töltötte be
budapesti elhelyezéssel, majd 1990-ig Nagytarcsa elhelyezési körlettel. Ezután a Honvédelmi
Minisztériumban volt meteorológus tiszt, nyugállományba helyezéséig, 1998-ig. Közben az
ELTE TTK meteorológus szakon radarmeteorológiát oktatott külső előadóként. 1965-től
tagja az MMT-nak. Alezredesként vonult nyugállományba.

nuártól az Erdészeti Kutatóintézet egyik alapítójaként kezdte el tudományos tevékenységét a
csemetetermesztés és az erdészeti meteorológia
területén. A 250 állomásból álló erdészeti csapadékmérő hálózat működését irányította, az általa
gondozott adatokat átadta az OMI-nak, Munkássága kiterjedt az időjárás szélsőségei által okozott erdészeti károkra és a míkroklimatíkus
viszonyok csemetetermesztésre gyakorolt hatásaira is. 1961-ben szerzett egyetemi doktori fokozatot, 1965-ben lett kandidátus. Több akadémiai
bizottság tagja volt. Széleskörű szakirodalmat
hagyott maga után. Megkapta az MMT Steiner
Lajos Emlékplakettjét (1980), és tiszteleti tagságát is (1984).

PAPPNÉ

lásd: FERENCZI ZITA

PAÁL ANIKÓ
PAPP ÉVA

(Kaposvár, 1948. november 11.)

Az ELTE TTK meteorológus szakon 1954ben szerzett diplomát. Az OMI-ban helyezkedett
el, az Éghajlati Osztályon nyert beosztást. E
terület egybevágott fő érdeklődési körével, az
éghajlati feldolgozások elemzését végezte. 1960tól az Archívum, majd az Éghajlati Tájékoztató
Osztály vezetője lett. A LÉGKÖR című szakmai
tájékoztató periodika szerkesztő bizottsági tagja
1963-ban lett, majd 1979-től operatív szerkesztője. Ö volt a „kislexikon” rovat első szerkesztője
is. Az MMT 1980-ban Steiner Lajos emlékéremmel tüntette társadalmi tevékenységéért.
1986-ban vonult nyugállományba.

Édesanyja Kálóczi Rozália. Az ELTE fizika
tanár és csillagász szakokon szerzett diplomát.
Baján Ill Mártonnál kezdett dolgozni 1973-ban.
Ezután 1974-ben az OMSZ lonoszféra Osztályon
dolgozott. Egyetemi doktori disszertációját az
ELTE meteorológus szakon védte meg A sugárzási egyenleg meghatározása műholdas mérésekből témával. 1977. április 16-tól a KLFI
Sugárzási Osztály dolgozója lett. Kandidátusi
értekezésének címe: A felszínre érkező napsugárzás meghatározása műholdképek alapján
(1987). Később a Műholdas csoportban működött. Kiterjedt szakirodalmi tevékenységet tudhat
maga mögött. Az MMT 1986-ban megosztott
Szak-irodalmi Díjban részesítette.

PAPP LÁSZLÓ

PÁLL KÁROLY

Édesapja az I. világháborúban esett el, később
édesanyját is elveszítette, így a ceglédi Hadiárva
Otthonban kezdte meg tanulmányait. Gimnáziumi érettségi után az erdőmérnöki pályát választva tanulmányai alatt hallgatótársait korrepetálta. Diplomájának megszerzése után Békéscsabán kezdte meg szolgálatát, majd Csíkszeredára
kapott segéd-erdőmérnöki kinevezést. A II.
világháborúban hadifogságba esett. Hazatérte
után, 1946 januárjától Debrecenben vezetett
erdőhivatalt és szakmunkásképzőt. 1950. ja-

Tanulmányait a Bethlen kollégiumban fényes
sikerrel végezte el, majd külföldre ment továbbképzésre. Utrechtben a Bernardinum ösztöndíját
élvezte és a hittudományi tárgyak mellett menynyiségtant és csillagászattant is eredményesen
hallgatott. Vendéghallgató volt a zürichi és tübingeni egyetemen, majd a lipcsei egyetemre
iratkozott be. 1873-ban a marosvásárhelyi kollégium meghívta és októberben megkezdte előadását. Tanszékét, mint rendes tanár 1874-ben
A meteorok helyzete naprendszerünkben című

(Beregszász, 1931. szeptember 23.
‒ Budapest, 1992. március 16.)

(Doboz, 1916. augusztus 26. ‒ Kecskemét, 2001.)
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(Kőrispatak, 1848. február 12. ‒ Budapest, 1917. március 4.)
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előadással foglalta el. Az OMFI munkatársa
1878. szeptemberben lett. Ekkor keletkezett
Marosvásárhelyen az ő kezdeményezésére a II.
rendű meteorológiai állomás, amelyet 1908
júniusáig vezetett, tehát 30 éven át volt a meteorológiai tudomány szerény napszámosa. Munkájáért 1903. október 7-én a királytól elismerésben részesült.

PÁLVÖLGYI TAMÁS
(1962)

Az ELTE TTK meteorológus szakon 1985ben szerzett oklevelet. Az OMSZ-ban helyezkedett el. Kandidátusi értekezésének címe: A természetes és antropogén eredetű éghajlatváltozás
vizsgálata termodinamikai éghajlatmodellel,
amelyet 1991-ben védett meg. Ez után rövidesen
a Környezetvédelmi Minisztériumban helyezkedett el. Kutatási témája az éghajlatváltozás követése, a földtudományok és a fenntartható fejlődés
igazgatási kérdései. Az MMT 1987-ben a Róna
Zsigmond Alapítvány díjával jutalmazta.

P

mérésére irányuló vizsgálatait. 1933-ban Belák
professzorral együtt Budapestre került, ahol
kezdetben az Országos Közegészségügyi Intézet Bakteriológiai Osztályán dolgozott, majd
1935-ben megszervezte és 1963-ig vezette a
MÁV Egészségügyi Kutató Laboratóriumát.
Bioklimatológiai munkássága mellett ez időben
sokat foglalkozott a víz járványtani szerepével.
1963-tól 1975-ig a Pécsi Orvostudományi
Egyetem tanszékvezető tanára, Közegészségtani és Járványtani Intézetének igazgatója. Pécsi
munkássága alatt különösen eredményes volt
orvos-meteorológiai tevékenysége. Irányítása
és ösztönzése alapján széles körű üdülőhelyi,
munkahelyi bioklimatológiai kutató munka
indult meg. Megszervezte az MMT délmagyarországi csoportját, melynek kezdettől
fogva elnöke volt. Az MMT 1956-ban Steiner
Lajos-emlékéremmel tüntette ki, de számos,
jelentős, orvos-tudományi és állami kitüntetésben is részesült.

PETTKÓ JÁNOS
PÁPAI LÁSZLÓ

(Gyömrő, 1933. január 9. - Budapest, 1961. szeptember 11.)

Középiskolai és egyetemi tanulmányait Budapesten végezte, melynek befejeztével 1956
szeptemberében lépett az OMI kötelékébe, s itt
az aerológiai szolgálat rádiószondázó osztályára
nyert beosztást. Kutatási területét a rádiószondák
mérőelemeinek problematikája jelentette. E
témában több tanulmánya is megjelent. Hirtelen
és váratlan halála ígéretes pályát szakított meg.

PÁPAI LÁSZLÓNÉ
(később GÖTZ GUSZTÁVNÉ)
lásd: SZALAY GABRIELLA

PÁTER JÁNOS

(Magyaregregy, 1905. ‒.Pécs, 1976. május 25.)

Tanulmányait a Debreceni Egyetemen végezte, ahol 1930-ban nyert orvosi diplomát. A kutató
munkát már egyetemi hallgató korában elkezdte.
Az Orvosvegytani és Kórtani, majd a Közegészségtani és Gyógyszertani Intézetben volt gyakornok, később tanársegéd. Itt került kapcsolatba
Belák Sándor professzorral, aki mellett elkötelezte magát az orvosmeteorológiával. Ekkor
kezdte meg a napsugárzás intenzitásának

(Felső Dreithoma, 1812. november 11.
‒ Pozsony, 1890. október 26.)

Kezdetben jogi tanulmányokat végzett, majd
a Trencsén-vármegyei alispán mellett gyakornokoskodott. 24 éves korában iratkozott be a
selmecbányai bányászati akadémiára, azt elvégezvén, Körmöcbányán bányagyakornok lett.
1842-ben Bécsben Haidinger ásványtani előadásait hallgatta. (Haidinger Vilmos lovag,
/Bécs, 1795. február 5.- Dornbach, 1871. március 19./ osztrák mineralógus volt. 1840-ben a
bécsi pénz- és bányaügyi udvari kamara ásvány
gyűjteményének rendezésével bízták meg, itt
előadásokat is tartott, amelyek nagy hatással
voltak a bányász fiatalságra.)
Pettkó Jánost 1843-ban Selmecbányára a
mineralógia és geológia tanárának, majd
1847-ben rendes tanárának és egyúttal bányatanácsosnak nevezték ki. 1871-ben vonult
nyugalomba. Egyik alapítója volt a Magyarhoni Földtani Társulatnak. 1862-ben lett az
MTA levelező tagja. Selmecbányán 1845-ben
ő indította meg a meteorológiai megfigyeléseket és távozásáig végzett észleléseket fel is
dolgozta. Ez irányú munkája az MTA kiadásában jelent meg: Magasságmérés, meteorológiai észleletek Selmecbányán 1845-től 1851ig címen. 1852 őszén a Kis-Kárpátokban
végzett barométeres magasságméréseket, Kör-
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möcbánya tengerszint feletti magasságát ő állapította meg először. Selmecbánya vidékének
geológiai tanulmányozása terén szerzett kiemelkedő érdemeket. Életrajzát báró Mednyánszky Dénes írta meg az Akadémiai Értesítő
1892-es évfolyamában.

PÉCZELY GYÖRGY

(Hódmezővásárhely, 1929. május 5.
‒ Szeged, 1984. március 3.)

Elemi és középiskoláit Hódmezővásárhelyen, egyetemi tanulmányait a budapesti Tudományegyetem Bölcsészettudományi Karán és
a Szegedi Egyetem Természettudományi Karán
végezte. Középiskolai tanári oklevelet földrajzbiológia szakból 1953-ban szerzett. Pályafutását a Szegedi Egyetem Földrajzi Intézetében
kezdte tanársegédként, de 1953 márciusától az
OMI kötelékébe lépett. Kezdetben a Távelőrejelző Osztályon volt 1957-ig, majd tudományos
munkatárs és kutató az Éghajlati Osztályon,
mint a színoptikus-klimatológiai kutatócsoport
vezetője. 1964-től a Hidrometeorológiai Osztály vezetője, 1969-től az Adatfeldolgozó és
Tájékoztató Főosztály vezetője. 1970-től a
Marczell György Főobszervatórium igazgatóhelyettese, majd 1971-től a Központi Meteorológiai Intézet (KM]) igazgatóhelyettese volt,
egészen 1973. március 15-ig, amikor is a szegedi József Attila Tudományegyetem Természettudományi Kara Éghajlattani Tanszékére
tanszékvezető egyetemi tanári kinevezést kapott.
1959-ben az ELTE TTK-n meteorológia főtárgyból és valószínűség számítás, valamint
hidrogeográfia melléktárgyakból egyetemi
doktorátust szerzett. 1964-ben védte meg Magyarország éghajlatának szinoptikai-genetikus
elemzése című kandidátusi értekezését. 1974ben A felszíni vízbevétel rendszere a Duna felső
és középső vízgyűjtőjén című doktori disszertációjával a földtudományok (meteorológia)
doktora akadémiai minősítést szerezte meg.
A klimatológia tárgykörével foglalkozó Magyarország makroszinoptikus helyzeteinek katalógusa c. munkáját széles körben használják
kutatási és gyakorlati feladatok megoldására.
Éghajlattan című több kiadást megért tankönyve
és A Föld éghajlata című egyetemi tankönyv-ét,
amely gazdag adattár, jelenleg is oktatják az
egyetemeken. Az IDŐJÁRÁS c. lap szerkesztő
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bizottságának hosszú időn keresztül volt tagja.
Szakirodalmi tevékenysége igen széleskörű. Az
MMT 1965-ben Steiner Lajos emlékéremmel
tüntette ki. 1971-ben és 1979-ben a Társaságtó
Szakirodalmi Nívódíjat kapott.

PINTÉR FERENC
(Szentes, 1954)

Anyja Bárdos Rozália. 1984-ben védte meg
egyetemi doktori disszertációját az ELTE meteorológus szakon Nagyméretű meteorológiai adatbázisok jellemzése címmel. Az USA-ban dolgozik.

PLETSER JÁNOS
(1928)

1942-ben került a Magyar Postához, ahol a
szakvizsgák letétele után különböző beosztásokban dolgozott. 1951-ben nyert felvételt az ELTE/TTK meteorológus szakára. A diploma megszerzése után 1955. szeptember 1-től a Martonvásári Agrometeorológiai Obszervatóriumban
kezdett dolgozni, együttműködésben az MTA
Mezőgazdasági Kutatóintézettel. Kutatási területe kezdetben a talajművelés és talajtakarás
mikrometeorológiai kérdéseire szorítkozott,
majd a kukorica és a búza fejlődése agrometeorológiai aspektusainak feltárására irányult. A
kukorica agrometeorológiája címmel írt kandidátusi értekezését 1967-ben védte meg. Később
foglalkozott még a fagyvédelem, a fitotron, a
terményszárítás agrometeorológiai kérdéseivel
is. E témakörökből számos publikációja jelent
meg. 1989-ben vonult nyugállományba.

POGÁNY GYULA

(1861 —Ungvár, 1928)

Az ungvári királyi katolikus gimnázium tanára volt. 1885 és 1905 között az ungvári meteorológiai állomást vezette. Megfigyeléseivel éveken át fontos adatokkal szolgált az északkeleti
felföld éghajlati megismeréséhez.

POLGÁR ENDRE

Bonyhád, 1932. október 11.)

Édesanyja Lengyel Irén. Az ELTE TTK meteorológus szakon 1955-ben szerzett diplomát.
Ezután a Néphadsereg meteorológiai szolgálatában lett tényleges tiszt, repülőtéri szinoptikusi
beosztásban. 1957 elején leszerelték. Egy évig te-
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herautó gépkocsivezetőként dolgozott, majd az
OMI-ban kapott munkát. Volt Hálózati Osztály
vezető, később a Magaslégköri Megfigyelési
Főosztály vezetője, majd 1979-ben az OMSZ
Jégeső-elhárító Rendszerében a pécsi poligon
vezetője, szintén főosztályvezetői besorolásban.
1989-ben a Szakigazgatási Főosztályon belül
Kutatási és Fejlesztési Osztályvezető, a jégeső
el-hárító rendszerek koordinátoraként működött. 1991-ben vonult nyugállományba.

POLYÁK LAJOS
(?)

Orvos, A Klimatológia és a Klimatotherápia
Kézikönyve címmel írt jelentős összefoglaló
munkát, amelynek függelékét Balatonfüred
klímája fejezettel egészítette ki /294 oldali, a
kötetet a Magyar Orvosi Könyvkiadó Társulat
1892-ben adta ki.

PONGRÁCZ RITA

(Budapest, 1972. december I5.)

Az ELTE TTK-n kapott 1996-ben meteorológus oklevelet. A Tanszéken helyezkedett el és
2003-ban itt szerzett PhD minősítést A nagytérségű cirkuláció és a légköri oszcillációk
(ENSO, NAO) együttes hatása a regionális
éghajlati paraméretekre, című disszertációjával. Az MMT Róna Zsigmond alapítványát
1999-ben nyerte el.

POPPE KORNÉL

(1884 ‒ Budapest, 1940. január 20.)

A Magyar Meteorológiai Társaságnak 1926tól haláláig volt választmányi tagja. Az I. Világ-háborúban alezredesként a monarchia léghajós testületében szolgált. Később a Légügyi
Hivatal-ban, a Hadilevéltárban és a Haditechnikai Intézetben is dolgozott. 1928-ban vezetése
alatt megalakult a léggömbös csoport, amely a
lég-gömbvezetők kiképzésén és a sporton kívül
‒ Poppe tervei szerint ‒ aerológiai kutatásokat
is akart végezni. A csoportnak anyagi problémák miatt az 1930-as évek elején tevékenységét be kellett fejeznie. Poppe, mint léghajós
mélyreható meteorológiai, aerológiai, légkörtani ismeretekkel is rendelkezett.

POPOVIČ IVÁNNÉ
lásd: GUBOLA MÁRIA

POSZA ISTVÁN

P

(Szenyér, 1939. október 4.)

Édesanyja Farkas Margit. Az ELTE, TTK
fizikus és meteorológus szakon 1962-ben szerzett oklevelet. 1963-tól az OMI Éghajlatkutató
Osztályban terepklimatológiai vizsgálatokban
vett részt. Kutatási témái: az evapotranspiráció
vizsgálata, a talaj hő- és vízháztartása, öntözővíz szükséglete és mikroklíma mérések. 1982től a Szarvasi Obszervatórium vezetője, tudományos osztályvezetői beosztásban. 1984-ben
szerzett egyetemi doktori fokozatot. 2000-ben a
környezetvédelmi miniszter Pro Meteorologia
Emlék-plakettjét kapta, 2001-ben az MMT
Berényi Dé-nes Díjjal jutalmazta eredményes
szakmai tevékenységét.

PRÁGER TAMÁS

(Budapest, 1949. május 31.)

Édesanyja Weisz Ilona. A Táncsics Mihály
gimnáziumban érettségizett, majd 1974-ben
szerzett diplomát az ELTE TTK-n. Az OMSZ.
dolgozója az egyetemi tanulmányok befejezésétől. A Szovjetunióban megvédett kandidátusi
értekezésének címe: Regionális teleszkópikus
prognózis modell a primitív egyenletek alapján,
a megmaradási törvények teljesülése mellett
(orosz nyelven, 1978). Az ELTE meteorológia
tanszéken oktatott, egyetemi címzetes docensi
címet kapott. Ezután a doktorandusok képzésében vesz részt. A KLFI-ben több évig volt a
meteorológiai megfigyelések irányítója és
vezetője. Hosszú időn át szerkesztette az IDŐJÁRÁS című periodikát. Az MMT választmányának hosszú ideje tagja. Jelentős a szakirodalmi tevékenysége, a Társaság 1979-ben Róna
Zsigmond pályadíjban, 1983-ban Szakirodalmi
Nívódíjban és 1993-ban Steiner Lajos emlékéremben részesítette. A környezetvédelmi
miniszter 1996-ban Pro Meteorologia Emlékplakett kitüntetést adományozott számára.

PREDMERSZKY TIBOR

(Budapest, 1919. április 17. ‒ Budapest, 1997. február 10.)

A Fasori Evangélikus Gimnáziumban végzett
középiskolai tanulmányok után a Budapesti
Orvostudományi Egyetemre került és már komoly
kutatói múltja volt, amikor 1943-ban ugyanitt
általános orvosi diplomát szerzett. Rövid ideig
az OMFI Sugárzáskutató Osztályán is dolgozott,
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majd az Országos Munkaegészségügyi Intézet
(OMl) tudományos munkatársa, később osztályvezetője lett. Ezután az Országos Onkológiai Intézet Fizikai Osztályának bevonásával ‒ az
inkorporáció detektálásának megszervezésére ‒
az Intézeten belül Sugárfizikai Csoportot hozott
létre, amely 1957. január 1-jén Sugáregészségügyi Osztállyá alakult. Az 1963. január 1-jén
megalakult Országos „Frédéric Joliot-Curie”
Sugárbiológiai és Sugáregészségügyi Kutató
Intézethez (OSSKI) csatolt előző Intézetbeli
feladatait és beosztását megtartva dolgozott
tovább. 1961-ben lett az orvostudományok
kandidátusa, majd 1981-ben az orvostudományok doktora akadémiai fokozatot szerezte meg
Populációs szintű egészségügyi kockázat megítélésének modellje, különös tekintettel az ionizáló sugárzás hatásának értékelésére című
disszertációjának megvédésével. Húsz éven át
volt az OSSKI osztályvezetője, majd főigazgató-helyettese nyugdíjba vonulásáig. Számos
tudományos társadalmi egyesületnek volt vezetőségi tagja, így a Magyar Meteorológiai Társaság választmányának és több évig elnöke volt
az Orvosmeteorológiai Szakosztálynak is.
Steiner Lajos emlékérmet kapott 1974-ben, a
Társaság tiszteleti tagja lett 1983-ban. Jelentős
a szakirodalmi tevékenysége, benne számos
meteorológiai, orvosmeteorológiai munkával.
1989-ben METESZ Díjjal jutalmazták.

PROBÁLD FERENC
(Budapest, 1941)

Biológia-földrajz tanári és meteorológus diplomáját 1964-ben a budapesti ELTE-n szerezte
meg. A Regionális Földrajzi Tanszéken helyezkedett el. A városklimatológia tárgyköréből írta
egyetemi doktori értekezését, A nagyváros
éghajlati sajátosságai címmel (1965). Kandidátusi értekezését 1972-ben védte meg, amely mű
azután az Akadémiai Kiadónál Budapest városklímája címmel 1974-ben jelent meg, elnyerve
vele az MMT Szakirodalmi Nívódíját. Tudományos, oktató tevékenységet fejt ki. A földtudományok doktora 1991-től. Regionális
társadalmi földrajzzal foglalkozik, kutatási
területe a világgazdasági nagytérségek regionális földrajza, valamint a budapesti agglomeráció
vizsgálata. Steiner Lajos emlékérmet kapott
1998-ban.
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PUKY SIMON
(1776 ‒ 1846)

Ősi, honfoglalás kori földbirtokos család leszármazottja. Okleveles mezőgazda gyakorlati
meteorológiát írt és évekre előre jelezte a várható időjárást Herschel Hold efemeridái (csillagászati évkönyben szereplő helyzetei) alapján.
Budán 1846-ban jelent meg 330 oldalas könyve, melynek címe: Mezőgazdálkodást rendező
és mindenkit érdeklő tanlagos tapasztalatokbéli
idő-járási jövendölése.

PUSKÁS MÁRTA

(Budapest, 1961. február 22.)

A Petőfi Gimnáziumban érettségizett, majd
az ELIT TTK meteorológia szakon 1984-ben
szerzett oklevelet. Diploma munkájának címe:
Anomália index (Q) vizsgálata Magyarország
területén (hőmérséklet, csapadék). Az OMSZban a hosszútávú Előrejelző csoportban kezdett
dolgozni, majd gyermekei felnevelése után
1992-ben az OMSZ Tudományos Könyvtárába
helyezték.

PUTSAY MÁRIA
(1956)

A diploma megszerzése után az OMSZ-ban
helyezkedett el. Műhold meteorológiával foglalkozik. Egyetemi doktori disszertációjának
címe: A rövidhulláma spektrum-tartományban
készített műholdképek légkör okozta torzulásának kiküszöbölése (ELTE, 1987). Kandidátusi
fokozatot szerzett 1988-ban.

R
RADICS KORNÉLIA

(Nagykanizsa, 1973. június 29.)

Nagykanizsán a Batthyány Lajos Gimnázium és Egészségügyi Szakközépiskolában érettségizett 1991-ben. 1991‒1992 között a Kecskeméti Gépi-pari és Automatizálási Főiskola
hallgatója volt. 1992-ben felvették az ELTE
TTK meteorológus szakra, ahol 1997-ben szerzett meteorológus diplomát. Párhuzamosan
1994—1999 években elvégezte az ELTE csillagász szakot, itt is szerzett oklevelet.
1997‒2000 között az ELIT Földtudományi
Doktori Iskola, Földrajz-Meteorológia doktori
programban vett részt abszolutóriummal. 1999-
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ben Uppsala-ban, és Palma de Mallorca-n
posztgradulális továbbképzéseken vett részt.
2004-ben szerzett PhD) fokozatot az ELTE-n.
Ezután a MH Meteorológiai Szolgálatában
helyezkedett el. Számos tudományos szakkonferencián és külföldi tanulmányúton volt résztvevő. Az ELTE TTK meteorológus hallgatók
képzésében vett részt, valamint az ELTE TTK
Katonai Meteorológiai Szaktanfolyamoknak
volt előadója, meteorológiai és klimatológiai
szaktárgyakban. Kutatási témái: a szélenergia
kutatás; a domborzat által módosított áramlási
mezők mérése és modellezése; levegőkémia;
környezetvédelem; levegőkörnyezeti adatsorok
elemzése. Az MMT tagja 1995-től, a „Hille
Alfréd” díj és még több más elismerés kitüntetettje.

RAJKAY ÖDÖN

(Budapest, 1913. július 7. ‒ Budapest, 1983. január 7.)

Édesanyja Hannibal Jolán. A budapesti Szent
István Gimnáziumban tett érettségit 1931-ben.
Egyetemi tanulmányait Szegeden végezte és
1938 februárjában kapott matematika-fizika
szakos tanári oklevelet. A meteorológiával a
honvédségen belül ismerkedett meg 1938-ban,
amikor repülő időjelző szolgálathoz hívták be.
1942-re időjelző tiszt lett, aki ekkor már oktatta a
tiszt-helyetteseket és tiszteket. A hadifogságból
1948-ban tért haza. Ekkor az OMI szolgálatába
lépett és szinoptikusként a budaörsi (1951-ig),
majd a ferihegyi (1959-ig) közforgalmi repülőtéren dolgozott. 1943-ban Németországban és
Ausztriában alkalma volt a Lang-féle rádiószondát tanulmányozni. A KEl-ben szolgálat irányító
szinoptikus volt, akit közel egy évtizedig naponta hallhatta a közönség a rádióban, mint médiameteorológust, az időjárás jelentéseket közreadva. 1975-ben az MMT Steiner Lajos emlékéremmel tüntette ki. 1975. december 31-ével
vonult nyugállományba. Relatíve kevés szak-mai
publikációja jelent meg, hiszen szabad idejében
szinte folyamatosan német, orosz, angol és francia szakfordításokat készített.

RANDRIAMAMPIANA ROGER

(Amlatonrazaka /Madagaszkar/, 1963. január 18.)

Az egyetemi diploma megszerzése után az
OMSZ Műholdas kutató Laboratóriumában
helyezkedett el. 1997-ben kandidátusi fokozatot
szerzett.

RAUM OSZKÁR

R

(Székesfehérvár, 1866. március 30.
‒ Budapest, 1934. július 10.)

Édesapja Raum János a bajorországi
Edesfeld-ből 1851-ben vándorolt he Magyarországra, itt vette feleségül a pozsonyi születésű
Virzigman Tus-Egg Erzsébetet. Raum Oszkár
középiskoláit Győrben, Sopronban és Székesfehérvárott végezte, felsőbb tanulmányait pedig
Bécsben. Két évig Bécs mellett Hackingenben,
majd Győrben egy szeszgyárban mint vegyész
volt alkalmazva. Budapesten véletlenül találkozott Konkoly Thege Miklóssal, aki a fejlődésben
lévő Intézetbe felvette a fiatal, jó modorú szakembert 1892. január 16-án. Csapadékeloszlás,
zivatar megfigyelés és jégeső gyakoriság feldolgozás volt fő kutatási területe. Konkoly
egyidejűleg megbízta a hazai viharágyús jégeső
elhárítási kísérletek ellenőrzésével és ügyintézésével (lőpor elosztás stb.). Részt vett a jégeső
elleni védekezés témakörében rendezett nemzetközi kongresszusokon. Véleménye alapján
szüntette be az OMFI a jégeső elleni ágyúzás
szakmai támogatását. Mint osztályvezető 1923ban került nyugállományba. Ezután haláláig
családja körében visszavonultan élt. Szakmai
tevékenysége a csapadékeloszlás kutatásában
igen eredményes volt. Szakirodalmi működésének teljes jegyzéke AZ IDŐJÁRÁS 1934.
évfolyamában került publikálásra.

RAYMANN JÁNOS ÁDÁM

(Eperjes, 1690 - Eperjes 1770. április 23.)

Orvos, Belgiumban tanult, Leidenben 1712.
december 16-án avatták doktorrá. Számos orvosi
tanulmányt és cikket írt az Annales Physien
Medicae Bratislavienses-ben. Meteorológiai
tárgyú cikkek Descriptio fulminis, quod d. 17.
Julian 1717. notabilia Turri Eperiesinsi,
(impressu signata); De Venus statis vernalibus et
insolitis in Eperiesinsi; De purpure vernali in
Julio a 1719.; Meteoralogicae consideratines
Mens Januar an 1721.; De Hulone solari die 13.

RÁCZ LAJOS

(Szeghalom, 1963. december 24.)

Szegeden, a József Attila Tudományegyetemen 1983‒1988 között végezte el a földrajztörténelem szakot. Ezután 1988. szeptember 1től, 1999. augusztus 31-ig Kecskeméten a Regionális Kutatások Központja Alföldi Tudományos
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Intézetben dolgozott. 1999. szeptember 1-től a
Szegedi Tudományegyetem Juhász Gyula Tanárképző Főiskolai Kar Történettudományi
Tanszéken kutató. Egyetemi doktori értekezését
a Szegedi József Attila Tudományegyetemen
1989-ben
védte
meg,
címe:
Éghajlatingadozások a Kárpát-medencében
1540‒1779 között, Egy történeti ökológiai
modell alapvonalai, volt. 1993-ban nyerte el a
kandidátusi fokozatot, disszertációjának A
Kárpát-medence éghajlattörténete a kora újkor
idején (1490–1899) volt a témája. Számos
publikációja jelent meg szintén éghajlattörténeti területen. Tanulmányúton, illetve
továbbképzésen vett részt Párizsban, Bernben,
Brnoban. Több tudományos szervezet, társaság
tagja. Három alkalommal részesült belföldi
ösztöndíjban, többek között Széchenyi Profeszszori Ösztöndíjban. Akadémiai doktori disszertációját 2004-ben Magyarország éghajlat-története az újkor idején címmel védte meg.

kezésének címe: Meteorológiai folyamatok
analízise információelméleti alapon (1984).
Közben más egyetemeken is oktatott, a BME
néhány tanszéke hívta meg előadónak. De Európa és az USA több egyetemén is adott elő néhány szemeszteren keresztül. Dobosi Zoltán
egyetemi tanártól 1986-ban vette át a tanszéket,
amelyet mint egyetemi tanár, nyugállományba
vonulásáig vezetett. Nyugdíjasként több jegyzetet, könyvet írt. 1988-ban Schinze díjban részesült, 1996-ban Schenzl Guido Díjat kapott. Az
MMT-ban hosszú évtizedekig végzett eredményes tevékenységet, 1980-ban Steiner Lajos
Emlékéremmel ismerték el társadalmi tevékenységét, 1996-ban Planetáris meteorológia munkája az MMT Szakirodalmi Nívódíjával került
elismerésre. Az Egyetemi Tanács-tól 1997-ben
megkapta a „professzor emeritus” címet.

RÁKÓCZI FERENCNÉ

lásd: WAGNER MAGDOLNA

RÁKÓCZI FERENC

(Erdőkövesd /Heves vm./ 1931. május 15.
‒ Budapest, 2000. augusztus 9.)

RÁTH ZOLTÁN

Szülei pedagógusok voltak. A középiskolát a
nagykanizsai Piarista Gimnáziumban végezte.
Az érettségi után geológusnak jelentkezett az
ELTE-n, de a meteorológus szakra vették fel
1950-ben az akkor induló első évfolyamra.
Harmadéves korában Száva-Kovács József
professzor demonstrátori állást ajánlott fel
számára, amit örömmel fogadott el. 1954 őszétől már diplomás meteorológusként, tanársegédi
besorolásban dolgozhatott a tanszéken. Egyetemi doktori disszertációjának címe: A hőmérsékleti szélsőértékek előrejelzési módszereiről
(1961). Ezután új kutatási témát kezdett Dési
professzor kezdeményezésére, az optimális
sűrűségű megfigyelő hálózatok kialakításának
kérdését, illetve ezzel kapcsolatosan az információelmélet meteorológiai alkalmazásának
problémakörét. Kandidátusi értekezésének címe
is ez utóbbival volt kapcsolatos: Az információelmélet néhány meteorológiai alkalmazása
(1973). 1962–1974 között adjunktusi besorolásban volt. Közben elméleti meteorológiai
tankönyveket kellett írnia az egyetemi oktatás
európai
szinten
tartása
érdekében
(Dési‒Rákóczi:
A
légkör
dinamikája,
Götz‒Rákóczi: A dinamikus meteorológia
alapjai ezekért 1970-ben és 1982-ben megkapta
az MMT Szakirodalmi Nívódíját). Doktori érte-

A budapesti egyetemen jogi és politikai tanulmányokat folytatott, majd a Statisztikai
Hivatalban helyezkedett el. Már 1888-ban a
statisztika egyetemi magántanárává habilitálták.
Ő kezdeményezte a közvetlen kapcsolatot az
OMFI-val, sőt 1893-ban több hónapon keresztül, Vízaknai Antallal (a m. kir. Központi Statisztikai Hivatal aligazgatójával) közösen,
naponta megjelent az Intézetben és igyekezett a
meteorológia módszereit és elveit elsajátítani.
Jelentős segítséget nyújtott az OMFI feldolgozásaiban a statisztikai módszerek elterjesztésében. 1894-ben a király a budapesti egyetem
nyilvános rendkívüli tanárává nevezte ki. Ezután írta meg fő művét, Magyarország statisztikája címmel. 1896-ban elhagyta a Statisztikai
Hivatalt és elfoglalta a kassai kir. Jogakadémia
statisztikai tanszékét. AZ IDŐJÁRÁS lap megindulásától évente je-lentkezett a folyóiratban
egy-egy cikkel. Hat évvel később önkezével
vetett véget életének.
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(Győr, 1863. június 2. ‒ Csanak, 1902. augusztus 6.

REISSENBERGER LAJOS SÁNDOR
(Nagyszeben, 1819. június 23.
‒ Nagyszeben, 1895. november 27.)

Meteorológus, megfigyeléseit 1850-ben kezdte meg és 46 éven át, haláláig vezette szülőváro-
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sának megfigyelő állomását. Több meteorológiai értekezést írt, így a csapadék megfigyelések és a szélirány összefüggésével, a hőmérséklet függő-leges csökkenésével, a Vöröstoronyiszorosnál fellépő főnszerű szélről, az 1851. évi
erdélyi árvizekről, valamint a felhővonulás
megfigyelésekről. Tanulmányainak jelentős
hányada az Archiv des Vereins für siebenbürgische Landeskunde köteteiben jelent meg.

RÉTHLY ANTAL

(Budapest, 1879. május 3.
‒ Budapest, 1975. szeptember 21.)

Apja gőzhajó kapitány volt a Dunán. A
gyenge fizikumú ifjút anyja lényegében egyedül nevelte. A Toldy Ferenc gimnáziumban
kezdte középfokú tanulmányait, de diákcsínyek
miatt érettségi vizsgát már a közgazdasági
gimnáziumban tette le. Az egyetemen a földrajz
szakot, mint rendkívüli hallgató fejezte be,
mivel nem volt latin érettségije. 1898-ban került állami szolgálatba, majd 21 évesen atyjának
jó barátja, Konkoly Thege Miklós igazgató
kalkulátorként alkalmazta az OMFI-ban. 1902ben tudományos státuszba kerül, asszisztensi
kinevezést kap. 1903/04-ben az Ógyallai Obszervatóriumban Marczell György irányításával
meteorológiai, csillagászati, földmágneses és
földrengés megfigyeléseket végez. 1912-ben
Kolozsváron, Cholnoky Jenő professzornál, a
Ferenc József Tudományegyetemen doktorál A
földrengésekről, különös tekintettel az Alföldre
és Kecskemétre című dolgozatával. 1913-ban a
„Najade” hadihajó fedélzetén ‒ több meteorológus kollégájával együtt ‒ vett részt az első
Adria-kutató expedíció munkájában. 1918-ban
IV. Károly király egyetemi adjunktussá nevezi
ki. 1919-ben, a Tanácsköztársaság idején, a
Kísérletügyi Népbiztosság keretében alakult
Tudományos kísérletezés ügyosztály vezetője,
egyben szakszervezeti bizalmi. 1920-tól megbízott egyetemi előadó, 1923-ban Éghajlattan
témakörben egyetemi magántanár. 1925-ben
kezdeményezésére AZ IDŐJÁRÁS című
szakfolyóirat fennmaradása érdekében megalakul a Magyar Meteorológiai Társaság,
amelynek ő lesz az első főtitkára, külföldi
munkavállalásáig. 1925 októberétől két éven
át Törökországban dolgozik mint igazgatószakértő, megszervezi az ottani meteorológiai
megfigyelő hálózatot és Ankarában obszervató-
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riumot létesít. Tevékenységét Kemál Atatürk
államfő magas kitüntetéssel ismerte el. Hazatérése után megbízást kap az első nemzeti Éghajlati Atlasz megszerkesztésére. Az 1901‒1930
évek adataiból szerkesztett Atlasz 1943-ben
készült el. 1933-ban helyettes igazgató, majd az
MTA javaslatára, miniszteri előterjesztésre a
Kormányzó 1934. április 30-i dátummal az
OMFI igazgatójává nevezi ki. 1934‒1944 között az MMT főtitkára, 1945–1948 között pedig
elnöke volt. 1939-ig növeli az Intézet létszámát,
rendszeresíti a műszeres napsugárzás méréseket, sűríti a napfénytartam mérő hálózatot, sok
új éghajlati és csapadékmérő állomást szervez,
tehát enyhíti a Trianon utáni mélypontot. 1939ben IMO felkérésre, Béll Bélával barométer
összehasonlítási körúton végez méréseket Európa nyolc fővárosában. A Szent István Akadémia rendes tagjai közé választotta 1941.
február 21-én. Ezután kéri nyugdíjazását, de
gróf Teleki Mihály FM miniszter a nehéz időkre
hivatkozva visszatartja a szolgálatban. Az ország német megszállását követően, 1944 április
25-ével állásáról betegségre hivatkozva lemond
és családostól Tokajba költözik. 1945. május 3án az Ideiglenes Nemzeti Kormány visszahelyezi igazgatói beosztásába. 1948. április 15-én
vonul véglegesen nyugállományba. Réthly
Antal gazdag szakirodalmi tevékenységet folytatott. Az MTA és más kiadóknál 9 könyve,
meteorológiai és földrajzi kiadványokban 60
dolgozata és tanulmánya, egyéb folyóiratokban
pedig 250 cikke jelent meg. Különösen maradandó alkotása az Időjárási események és elemi
csapások Magyarországon címen három időszakra osztott, négy kötetbe foglalt monográfiája. Az MMT 1959-ben és 1966-ban Steiner
Lajos emlékéremmel tüntette ki. Számos tudományos testületben és társadalmi szervezetben
viselt tisztsége mellett, a Szent István Társulat
örökös tiszteleti világi elnöke is volt. 1975.
szeptember 21-én, életének 97. évében hunyt el
Budapesten, az Óbudai temetőben helyezték
végső nyugalomra, szülei mellé.

RIEGL SÁNDOR S. J.

(Krems/Felsőausztria/, 1863. november 10.
‒ Pécs, 1932. július 14.)

Hatodik osztályos gimnazistaként lépett a jézustársaságiak rendjébe, a próbaideje elteltével
Kalocsára került. Tanulmányait befejezve, a bu-
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dapesti egyetemen matematikából és fizikából
tanári oklevelet szerzett és időközben a magyar
nyelvet is tökéletesen elsajátította. 1869-től
1917-ig Kalocsán, majd 1917-től haláláig Pécsett
tanított. Két ízben összesen 9 évig gimnáziumi
igazgató is volt (1910‒1914, 1917‒1922), valamint különböző rendi elöljárói tisztséget is viselt.
Tudományos működése főképpen a lég-köri
elektromosság, a zivatarok, csillagászati időmeghatározás és didaktikai kérdésekre vonatkozott. Tanítványaival iskolán kívüli időben is
készségesen foglalkozott. Rendszeresen publikált AZ IDŐÁRAS-ban is, melynek 1932. évi
kötetében található értekezéseinek felsorolása.

RIMEK ILDIKÓ
(1953)

Az ELTE-n 1977-ben szerzett meteorológus
oklevelet és az OMSZ-ban helyezkedett el.
Egyetemi doktori disszertációjának címe: A
középtroposzféra trópuson kívüli cirkulációjának objektív analízise (ELTE, 1986). Később
középiskolai tanárként folytatta pályáját.

RIMÓCZINÉ

lásd: PAÁL ANIKÓ)

RÓNA (NEUMANN) ZSIGMOND
(Turdosin, 1861. december 13.
‒ Budapest, 1941. október 22.)

Iskoláinak elvégzése után, mint matematika-fizika tanár egy ideig a budapesti mintagimnáziumban tanított, majd 1888. október 1én lépett az OMFI kötelékébe. Kezdetben
főleg éghajlati kutatásokat végzett, míg 1891ben Konkoly megbízta a prognózis szolgálat
vezetésével, amely feladatot 1899-ig látott el
nagy hozzáértéssel és lelkesedéssel. Már
1893-ban próbálkozott három napos érvényességű előre-jelzések kidolgozásával. Rövidesen
aligazgatói beosztásba került. Ő teremtette
meg a hazai időjárási és éghajlati szakirodalom alapjait, hat nagyobb kötet, 90 eredeti
értekezés és több száz ismertetés, kisebb közlemény, időjárási áttekintés mutatja számszerűen értékes és maradandó meteorológiai
munkásságát. Már hazai és külföldi szakkörökben is elismert szakember, midőn 1905-ben
a kolozsvári egyetemen megszerzi doktori
képesítését. Disszertációjának témája A hőmérsékleti terminus közepeinek viszonya a va-
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lódi középhez. Vizsgáztató professzora
Cholnoky Jenő és Tangl Károly fizikus, akikkel azután éle-te végéig baráti viszonyban
volt. 1909-ben jelent meg fő műve és a magyar éghajlattannak sokáig egyik alapvető
forrásmunkája a Magyarország éghajlata.
Rónát több külföldi társaság is elismerte, így a
Német Meteorológiai Társaság 1911-ben
levelező tagjává, az Osztrák Meteorológiai
Társaság 1936-ban tiszteletbeli tagjává választotta. A hazai Mathematikai és Physikai Társulatnak alapítása óta, a Magyar Földrajzi
Társaságnak 1904 óta volt tagja. A Természettudományi Társulattal is szoros kapcsolatban
volt 1891-től. 1909-ben királyi tanácsos, 1911.
szeptember 9-től ‒ Konkoly Thege utódjaként
‒ előbb megbízottként irányítja az OMFI-t,
majd 1912-ben Ferenc József kinevezi igazgatóvá, amely tisztséget nyugdíjazásáig 1927.
július 31-ig töltött be. Jelentős tudományos
intézkedése volt, hogy 1912-ben létrehozta az
Aerológiai Osztályt Marczell György vezetésével. Élete során számos állami kitüntetésben
részesült (Ferenc József Rend arany érdemkeresztje, Signum Laudis arany fokozata stb.).
1925-ben az akkor alakult Magyar Meteorológiai Társaság első el-nökévé választották,
amely funkciót azután 15 éven át töltötte be.
1978-ban leánya Róna Rózsa alapítványt
hozott létre édesapja emlékére, fiatal pályakezdő meteorológusok szakmai teljesítményének elismerésére. Róna Zsigmond szakirodalmi munkásságának teljes bibliográfiáját AZ
IDŐJÁRÁS 46. évfolyamában találhatjuk
meg.

RÓTH RENÁTA

(Nagyvárad, 1934. augusztus 31.)

Édesanyja Klincsek Eugénia. 1956-ban szerzett
meteorológus diplomát az ELTE Természettudományi Karán. Pályakezdő éveit a rövidtávú időjárás-előrejelzés területén töltötte, majd távelőrejelzéssel foglalkozott. 1976-ban kezdett műholdmeteorológiai kutatással, közelebbről felhőklimatológiával foglalkozni. 1989. október 11-én
védte meg kandidátusi értekezését, melynek címe:
Az összfelhőzet klimatológiai vizsgálata Európa
felett műholdfelvételek alapján. Dolgozatában öt
éves időszakra vizuálisan digitalizálta az ESSA
műholdfelvételek napi sorozatát, majd előállította a térbeli és időbeli változékonyságot jellemző
varianciákat. 1991-ben vonult nyugállományba.

MAGYARORSZÁGI METEOROLÓGUSOK ÉLETRAJZI LEXIKONJA
RZIHA KÁROLY

(Horvátcsene, 1848 ‒ Budapest, 1902. december 2.)

Gimnáziumi tanulmányait Szegeden és
Temesvárott végezte. Ezek elvégzése után
Bécs-be ment gyógyszerészeti tanfolyamra.
Szorosan vett szaktárgyain kívül orvostudományi előadásokat és kurzusokat is hallgatott,
szabad idejét pedig növénygyűjtéssel töltötte.
Bécsben megszerezte a gyógyszerészi oklevelet, 1872-ben hazajött és gyógyszertárat nyitott
Német-Czernyán, ahol 10 évig maradt, majd
Zsombolyán vett át egy gyógyszertárat. 1886ban, mint észlelő lépett az OMFI munkatársai
közé. Megfigyelései a rendszeres elemeken
kívül a talajhőmérsékletre terjedtek ki, de alig
kerülte el figyelmét bármilyen természeti tünemény. Zivatar megfigyelésekhez éjjel is felkelt.
Az Alföld déli részének éghajlati adataihoz
járult hozzá munkájával. Feldolgozta e terület
szél és felhőzet óránkénti adatait. Tanulmányai
az OMFI Évkönyveiben jelentek meg. 1899ben Buda-pestre az OMFI-ba került és mint
kalkulátor végzett tudományos munkát. 1902ben asszisztensi besorolásba került. Ez időtől
több tanulmánya jelent meg AZ IDŐJÁRÁSban.

S
SAIKÓ JÁNOS

(Budapest, 1932. augusztus 21.)

Édesanyja Frideczky Gizella. Az ELTE
TITK meteorológia szakon 1956-ban szerzett
diplomát. Azonnal nem kapott munkahelyet az
OMI-ban, csak egy év mulya került a Marczell
György Obszervatóriumban az Ionoszféra kutató csoportba. 1990-ben ment nyugállományba,
addig az ionoszféra, légkörfizika munkaterületén dolgozott. Kiemelt kutatási területe volt az
ionoszféra viharok statisztikai vizsgálata, tipusainak elemzése.

SALAMIN PÁL

(1913 ‒ Budapest. 1984. október 22.)

Hidrológus mérnöki végzettséggel az 1930as évek elején az Országos öntözési Hivatalban
helyezkedett el. Ebben az időben a Tisza-völgy
árvízvédelmének és öntözéses gazdálkodásának
kérdései álltak a vízépítés és vízgazdálkodás ér-
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deklődésének középpontjában. Salamin ekkor
ezekben a munkákban vett részt. 1946-ban
Németh Endre, a Műegyetem vízépítési tanszékének professzora, Salamint meghívta maga
mellé adjunktusnak. 1950-től intézeti tanár
1952-től docens, 1954-től mint a műszaki tudományok kandidátusa már dékán helyettes,
majd tanszékvezető, 1962-tői pedig tanszékvezető egyetemi tanár. Salamin a hidrometeorológiának is elismert művelőjévé vált, ilyen témájú
tudományos publikációit az IDŐJÁRÁS-ban
olvashatjuk. Az MMT-nak több mint három
évtizeden át volt aktív tagja, majd a választmány rendszeres résztvevője. Munkásságát 60
éves korában súlyos betegség korlátozta, állandósult bénultsága 1977-ben nyugállományba
kényszerítette. Cikkei, hidrometeorológiai
tárgyú tanulmányai továbbra is megjelentek az
IDŐJÁRÁS-ban, az MMT kiadványaiban. A
Társa-ság 1979-ben Steiner Lajos-emlékéremmel honorálta a kiváló tudóst.

SALLAI MÁRTA

(Várpalota, 1960. május 20.)

Az ELTE TTK meteorológus szakon szerzett diplomát 1983-ban, majd az OMSZ KElben helyezkedett el a Középtávú Előrejelző
Osztályon. Gyermekei születése után ugyanide
tért vissza 1989-ben. 1991-ben a Ferihegyi
repülő-térre helyezték át, ahol a Repülésmeteorológiai Osztály keretében folytatta munkáját. E
részleg 1993-ban az OMSZ központi épületébe
települt át és ugyanekkor kapott megbízást a
Repülés-meteorológiai Központ vezetésére.
1997-ben nevezték ki az Időjárási Előrejelző
Önálló Osztály vezetőjévé. Osztályvezetői
feladatkörében az alap előrejelzések, az élet és
vagyonvédelmi előrejelzések és a repülésmeteorológiai előrejelzési feladatok operatív ellátása
mellett a módszer-tani fejlesztéseket és a numerikus előrejelző tevékenységet is irányította.
1999-ben lett az Előrejelzési és Alkalmazott
Meteorológiai Főosztály vezetője. A Főosztály
az operatív előrejelzési és éghajlati adatszolgáltatási feladatok ellátásán kívül a kereskedelmi
szolgáltató tevékenységért, valamint az előrejelzési és éghajlati módszertani fejlesztésekért
és a végzett tevékenység értékeléséért felelős.
Munkáját miniszteri elismerő oklevéllel és a
Pro Meteorologia emlékplakettel ismerték el
eddig.
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(Budapest, 1947. augusztus 9.)

Az ELTE TTK-n 1970-ban szerzett középiskolai matematika tanár és meteorológus diplomát. 1970. szeptember 1-én lépett be az OMSZhoz ahol a Ferihegyi Repülőtéren repülésmeteorológusként tevékenykedett 1991. augusztus
végéig. Az operatív repülésmeteorológiai feladatok végzésén kívül feladata volt a levegő
szennyezettségének meteorológiai vonatkozásaival, valamint a paksi atomerőmű meteorológiai
biztosításának kérdéseivel foglalkozni. 1991.
szeptember 1. és 1994. december 31. között a
KLFI Levegőkörnyezet-elemző Osztályon
dolgozott, ahol feladata volt a magas ózonkoncentrációjú helyzetek vizsgálata, valamint a
levegő szennyezettség meteorológiai vonatkozásainak elemzése. 1995. január 1-től 1998.
december végéig az OMSZ Időjárás-előrejelző
Osztályán repülésmeteorológusként dolgozott.
2003. január 1-én kapott megbízást az
Alapelőrejelzések és Repülésmeteorológiai
Osztály vezetésére.

SÁRINGER JÁNOS KANDID

(Homok-Bödölye, 1871. március 2.
‒ Tiszaug, 1915. július 12.)

Apja Sáringer József római katolikus tanító
volt, édesanyja Koch Júlianna. Elemi iskoláit
szülőfalujában, középiskoláit a pápai és győri
főgimnáziumban végezte, 1891-ben érettségizett, utóbbi helyen a két felső osztályban már
egyúttal pannonhalmi papnövendék. A Pannonhalmi Apátság Tanárképzőjének 1895-ig volt
ezután a hallgatója. 1895–96-ban a Kőszegi
római katolikus gimnáziumnak volt helyettes
tanára. 1896. február 27-én kapott tanári oklevelet. Még ez évben tesz doktori szigorlatot
föld-rajz, ásványtan, növénytan tárgyakból.
1896‒97 első félévben a Budapesti, a második
félévben a Berlini Egyetem hallgatója.
1897‒98-ban titkár Fehér Ipoly pannonhalmi
főapát mellett. 1898–1899-ben a Bencés Gimnázium rendes tanára Pannonhalmán. 1900
őszén református hitre tért át és 1900‒01 években rendes tanár a petrozsényi gimnáziumban.
Ekkor megházasodik, az evangélikus lelkész
leányát veszi feleségül, Gizellát. 1901. júliustól
a Kisújszállási Református Főgimnázium tanára
haláláig. 1903-ban meghal a felesége, 1906-ban
a tiszaugi református lelkész leányát Szabó
Ilonát veszi feleségül.
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Első dolgozatai a Földrajzi Közleményekben
jelent meg: A meteorológia és klimatológia
fogalma, majd A klimatológia módszerei. A
Balaton monográfiájában megjelent meteorológiai tárgyú tanulmányai: A Balaton környékének éghajlati viszonyai (1898). A Balaton vizének fizikai tulajdonságai (1900), Pannonhalma
éghajlata (1896). Földrajzi tankönyveket is
kiadott.

SÁVOLY FERENC

(Alsóelemér /Torontál vm./ 1870. április 29.
‒ Budapest, 1938. május 16.)

A gimnázium és a temesvári papnövelde elvégzése után a verseci főreál iskolában mint
hittanár működött. 1906-ban lépett be az
OMFI-ba, mint kalkulátor és az Ombrometriai
Osztályban kapott beosztást. Ugyanebben az
évben szerezte bölcsészetdoktori oklevelét a
budapesti egyetemen. 1907-ben lett címzetes
asszisztens, 1912-ben II. osztályú asszisztens.
1919-ben az ő kezdeményezésére alakult az
agrármeteorológiai osztály, amelynek vezetését
reá bízták. Ő tekinthető a hazai agrometeorológia megalapítójának. 1925-ben az Egyetem
közgazdasági karán, mint megbízott előadó
megkezdte előadásait a gazdasági éghajlattan
kötelező tárgyból. 1927-ben ugyanitt magántanári képesítést szerzett és 1934-ig tartott előadásokat. 1929-ben a földművelésügyi miniszter az Intézetben viselt osztályvezetői állása
alól felmentette, a szolgálat érdekében a Mezőgazdasági Múzeumba helyezte át és egyúttal
megbízta az igazgató helyettesítésével. 1934ben I. osztályú főmeteorológussá nevezték ki.
Jelentős és elismert munkát végzett a Mezőgazdasági Múzeum átszervezésében. 1937-ben
betegeskedni kezdett és kérte nyugdíjazását.
1925-től az Állandó Központi Talajjavító Bizottság tagjaként is működött. Sávoly tudományos kutatásai nemcsak a növény-betegségek és
az időjárás közötti összefüggés megállapítására
szorítkozott, hanem kiterjedt sok egyél) agrármeteorológiai problémára. Vizsgálta az egyes
meteorológiai elemek időbeli változásának
hatását a terméseredményekre, az őszi esőzés
befolyását a búza kedvező hozamára, foglalkozott a fásítás problémáival, a fasor-ok szélfogó
hatásával, a szélerő gyakorlati kihasználhatóságával. Részletes irodalomjegyzékét AZ IDŐJÁRÁS 1938-ik évfolyama tartalmazza.
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SCHENK (vönöczky) JAKAB

(Óverbász, 1876. június 2. ‒ Kőszeg, 1945. február 22.)

A Madártani Központban működött ornitológus volt, a madárvonulással foglalkozott és
kutatta annak időjárási előfeltételeit. Az MMTban is aktívan tevékenykedett. A témában közölt legfőbb értekezése: Az erdei szalonka
vonulása és a meteorológia kapcsolatai (Budapest, 1924); Madárvonulás ‒ időjárás ‒ holdvilág (AZ IDŐJÁRÁS, 1940), melyet a Társaság
1940. november 5-i szakülésén olvasott fel. Az.
Aquila periodika szerkesztője volt 1905-től. A
Madártani Intézet asszisztense lett 1890-ben,
igazgatóhelyettese 1927-ben és főigazgatója
1933-ban.

SCHENZL GUIDO O. S. B.
(Haus /Tirol/, 1823. szeptember 28.
(Graz, 1890. november 23.)
Eredeti keresztnevén János, Jeromos, Miksa
gimnáziumi tanulmányait Judenburgban kezdte
meg az admonti bencés szerzetesek vezette
iskolában, középiskolai tanulmányait Grazban
fejezte be. Ezután a Szent Benedek Rend kötelékébe lépett és 1845-ben tett fogadalmat. A
rendfőnök ezután visszaküldte Grazba az egyetemre, a matematika-fizika tanári szak elvégzésére. 1850-ben bölcsészdoktori oklevelet szerzett, majd a következő évben Bécsben tanári
vizsgát tett és a budai királyi katolikus gimnáziumba helyezték póttanári állásba. Az
1854‒1855-ös évet a grazi állami főgimnáziumban töltötte, most már rendes tanári minőségben. 1955-ben ismét Budára került, ahol a
II. kerületi állami főreáliskolát szervezte meg.
1859-től a gimnázium igazgatója és fizika
tanára lett, közben létrehozta a reáliskola műszereivel az állandó meteorológiai megfigyeléseket, amely tevékenységét az MTA is támogatta, sőt egy bizottságot szervezett a mérések
véglegesítésének előkészítésére. 1867-ben
Schenzl magára vállalta a déljelzés végzését
is. Ugyanezen évben választották az MTA
levelező tagjává, majd 1876-ban lett rendes
tag. Schenzl a meteorológiai megfigyelések
mellett a magyarországi földmágnességi viszonyok meghatározásával, felmérésével foglalkozott. E célból szervezett utazásaiban Kruspér
István műszaki egyetemi tanár segítette. Az
általa létrehozott OMFI első igazgatója volt
1870. július 12-től 1886. július 1-jéig.
Az OMFI mérései alapján ő szerkesztette meg
A magyar korona országainak csapadékvis-
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zonai című kiadványt (1885). 1886-ban a Benedek rend adminisztrátorává választották, így
Admontba kellett távoznia, ahol elsődlegesen
az apátság zilált anyagi ügyeit rendezte. 1890.
február 10-én nagy ünnepélyességgel szentelték
fel admonti apáttá. Súlyos betegség után rövidesen még ebben az évben elhunyt. Schenzl
legnagyobb tudományos eredménye hazánk
földmágnességi viszonyainak felderítése és
Magyarország éghajlati viszonyainak megállapítása volt. Élete során több kitüntetést kapott,
1876-ban Akadémiai Nagydíjban részesült, a
király 1886-ban Vaskorona Rendet adományozott részére. Schenzl teljes irodalmi bibliográfiáját AZ IDŐJÁRAS XXVIL évfolyam, 1923.
decemberi füzete tartalmazza. Az OMSZ kezdeményezésére a felügyelő környezet-védelmi
miniszter emlékére alapította a Schenzl Guidó
Díjat, amely minden évben a Meteorológiai
Világnapon kerül átadásra.

SCHIROK RÓBERTNÉ
lásd: KRISTON ILONA

SCHULHOF ÖDÖN

(Budapest, 1896. március 20. ‒ Budapest, 1978. február 2.).

A Schulhof név összeforrt a magyar orvostudománnyal, a balneológiával. A millennium
évében született Schulhof Ödön apja is orvos
volt, bátyja Schulhof Vilmos pedig már fürdőorvosként vált országos hírűvé. Nem csodálható tehát, hogy az ifjú diplomás orvos, Schulhof
Ödön kezdettől a balneológia felé orientálódott.
Munkája során hamar észrevette, hogy a gyógyfürdőkben végzett eredményes kezelésben a
környezeti tényezőknek, vagyis az éghajlatnak
és az időjárásnak fontos szerepe van. Az MMT
ál-tal 1951-ben rendezett első orvosmeteorológiai tanfolyam hallgatóiból lelkes szervezéssel
hívta életre a Társaság Orvosmeteorológiai
Szakosztályát, amelynek azután hosszabb időn
át programadó vezetője is volt. Számos előadást
vállalt a Társaságban és a Szakosztályban is.
Az MMT-től 1971-ben lelkes, értékes egyesületi tevékenységéért Steiner Lajos-emlékérmet
kapott.
Saját munkájában előbb kórházi orvosként,
majd reuma-szakorvosként, végül az ORFI
tudományos igazgatójaként, iskolateremtő
egyéniségként ismerték el tudományos tevékenységét. 1978. február 2-án bekövetkezett halála, magas kora ellenére is váratlanul érte az őt
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barátként, tudósként, szakemberként tisztelő
meteorológus közösséget, hiszen aktív, agilis
embert vesztett el a Társaság is, az orvostársadalom is.

SCHWARTZ OTTÓ

(Bezdán, 1847. szeptember 28. ‒ 1909)

Akadémiai tanár. Tanulmányait Temesváron, majd a bécsi egyetemen végezte. Matematika-fizika bölcsész doktori címet is szerzett.
1869-ben tanársegéd lett Selmecbányán. Kilenc
éven át végzett Konkoly Thege Miklóssal párhuzamosan hulló csillag megfigyeléseket. Újvár
mellett a Belházy-ház tetején csillagvizsgálót
hozott lét-re és működtetett. Gravitációs méréseket is végzett. 1871‒1909 között az OMFI
észlelője volt és madárvonulási megfigyeléseket is végzett. Munkái: Selmecbánya klimatológiája (1891), Hőmérések a selmeci és
siglisbergi bányákban (Bányászati és Kohászati
Lapok, X.).

SIMON ANTAL

(Budapest, 1932. június 8.)

Gimnáziumot a budapesti Piarista gimnáziumban kezdte meg, majd az egyházi iskolák
államosítása után (1948) az Ady Endre gimnáziumban folytatta, érettségit 1951-ben az Eötvös József gimnáziumban tett. Felsőfokú tanulmányait az ELTE TTK meteorológus szakon
végezte, 1955-ben szerzett meteorológus diplomát, A naptevékenység hatása az ionoszféra
felsőbb rétegeire című munkájával. Egyetemi
doktori disszertációjának címe: A légköri elektromos tér változásai Budapesten (1973). Tartalékos tiszti tanfolyam elvégzése után 1956.
január 1-én állt munkába az OMI-ban. A pestszentlőrinci Obszervatóriumban ionoszféra
méréssel és kutatással, légelektromos vizsgálatokkal, valamint légköri radioaktivitással foglalkozott. 1964-től osztályvezető helyettesi
megbízást kapott. 1967-ben három hónapos
tanulmányúton Prágában elsajátította az elektronmikroszkópos méréstechnikát, amit azután
az aeroszol kutatásban hasznosított. 1972-ben
áthelyezést nyert a ferihegyi repülőtér meteorológiai állomása és a hírközpont (MOTNE)
élére, osztályvezetői beosztással. Ugyanebben
az évben három hónapot ösztöndíjjal,
Rómában a Magyar Akadémián töltött, a
Római légkörfizikai Intézetben tanulmányozva annak munkáját. 1974-ben a KLFI-
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ben működő Levegőkémiai Laboratórium vezetésére kapott megbízást. 1975. október 1-től az
OMSZ Műszaki Fejlesztési Osztályba helyezték át az ekkor induló szakmai fejlesztések
támogatására, majd az 1976-ban megindult
jégeső-elhárító tevékenység elnöki koordinátori
feladatát kapta. 1977-ben mintegy fél évig a
WMO Monszun Expedícióban vett részt, a
szovjet kutatóhajókon saját kutatási programmal. 1979. január 1-től a KMI Műszaki Főosztály vezetésére kapott megbízást. 1983. szeptember 1-től az OMSZ Szakigazgatási Főosztály
vezetője lett, nyugállományba vonulásáig
(1992. december 31.). Közben 1986-ban a
csernobili reaktor baleset során a Nukleárisbaleset Elhárítási Kormánybizottság Operatív
törzsében képviselte az OMSZ-t, szakmai vélemények, értékelések, jelentések elkészítésében. Mint nyugdíjas, többedmagával létrehozták, illetve felújították az OMSZ muzeális
szakgyűjteményét. Az MMT-nak 20 évig volt
titkára (1960‒80), majd a következő 10 évben
főtitkára, ezután társelnöke. Jelentős mennyiségű a szakirodalmi tevékenysége, több mint 270
publikációja jelent meg, általában a légkörfizika tárgyköréből. 1975-ben az MMT-tól Steiner
Lajos-emlékérem kitüntetést, 1984-ben MTESZ
Díjat, 1995-ben és 2001-ben Szakirodalmi
Nívódíjat kapott. A honvédelmi miniszter
1975-ben a Haza Szolgálatáért Érdemérem
ezüst, 1982-ben arany fokozatát adományozta,
1986-ban Miniszteri Dicsérettel tüntette ki,
majd 1992-ben a Honvédelemért kitüntető cím
1. osztályát adományozta szolgálataiért. A
környezetvédelmi miniszter 1999-ben Pro
Meteorologia kitüntetésben részesítette.

SIMON JÓZSEF
(1933. február 10.)

Édesanyja Balogh Mária. Az ELTE meteorológia szakon 1956-ban szerzett oklevelet. Ezután
az OMI-ban a Sugárzási Osztályon helyezkedett
el. Jelentős érdeklődést mutatott a meteorológiai
műszerek irányában, ezért áthelyezték a Műszer
Osztályra, ahol nyugdíjazásáig vezető volt. Itt
szervezte meg az addig elhanyagolt műszerkarbantartást, majd a műszerhitelesítést, amely
feladat később önálló munkaterület lett. A balatoni viharjelző rendszer műszaki hátterének
kialakításában és telepítésében kiemelkedő szerepe volt, éppen úgy mint az OMSZ OMFB tá-
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mogatásával megindult automatizálási kísérleteiben igen aktívan vett részt, az OMSZ tengizi
meteorológiai állomás felszerelése szinte kizárólag személyéhez kapcsolódott. 1990-ben
korengedményes nyugállományba vonult. Néhány méréstechnikai dolgozata a LÉGKÖR-ben
jelent meg.

SIMOR FERENC

(Siklós, 1901. november 26. ‒ Pécs, 1978. május 28.)

Nem érettségivel, hanem a négy középiskola
elvégzése után tanítóképzőben szerzett oklevéllel, tehát már egy képesítés birtokában vágott
neki a budapesti tanárképző főiskolának, ahol
1923-ban a földrajz, a természetrajz és a vegytan tanítására jogosító polgári iskolai tanári oklevelet kapott. Pécsett tanított és tanult, közben
a már meglévő két szakképesítéséhez megszerezte a harmadikat: tanítóképző intézeti tanárvizsgát tett. Tanulmányaiban az éghajlat központi helyen állt s a pécsi egyetemen megszerzett földrajzi diploma mögött szívósan
elsajátított, sokoldalú meteorológiai-éghajlati
ismeretanyag halmozódott fel benne. 1934-ben
fejezte be első éghajlati monográfiáját, a Pécs
éghajlata című munka első kötetét. Ekkor
szerezte meg az egyetemi doktori fokozatot is.
Három évvel később elkészült a pécsi monográfia második kötetével. Közben a pécsi egyetemen a földrajz magántanára lett (1940) és hamarosan Kolozsvárra került, ahol a más éghajlat, más környezet új munkák elkészítésére
ösztönözte. Ott jelent meg Erdély éghajlatát és
mezőgazdaságát tárgyaló terjedelmes két tanulmánya. Családi életének tragédiái személyiségét még zárkózottabbá tették.
Visszakerülve Pécsre a Nagy Lajos gimnáziumban tanított, közben elméleti éghajlati
vizsgálatokat végzett (homogenitás vizsgálatok). 1951-ben a Dunántúli Tudományos Intézet külső munkatársa lett, 1957-ben védte meg
kandidátusi disszertációját, amely addigi tevékenységét foglalta össze. Még alkalma volt
megszervezni a misinai meteorológiai obszervatóriumot, amely 1961-től főfoglalkozású diplomás meteorológust foglalkoztatott. Egészsége
közben gyorsan hanyatlott, utolsó művét A Mecsek hegység éghajlata, (1974), már csak Kéri
Menyhért hathatós segítségével tudta befejezni
és kiadatni. Az MMT-nak lelkes és aktív tagja
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volt, 1958-ban Steiner Lajos-emlékéremmel
ismerték el fáradozásait, 1974-től tiszteleti tag
lett.

SIRATÓ JÓZSEF

(Budapest, 1933. január 21.)

Budapesten az ELTE TTK meteorológus
szakon szerzett oklevelet 1956-ban. Még
ugyanebben az éven tényleges tiszti hivatást
vállalt. Meteorológus tisztként teljesített szolgálatot Pestlőrincen, Kecskeméten, Szolnokon,
Börgöndön, Budapesten, Nagytarcsán, majd
újra Budapesten a KEI-ben működött Katonai
Meteorológiai Központban. 1989-ben alezredesként helyezték nyugállományba.

SONTÁGH MIKLÓS

(Alsókubin, 1843. augusztus 11.
‒ Újtátrafüred, 1889. december 2.)

A tátrai fürdőövezetben klimatológiával foglalkozó orvos volt. Rendszeres meteorológiai
megfigyeléseket végzett. Időjárási tartalmú
tanulmányai: Új Tátrafüred, climatológiai taulmány, (1877), Új Tátrafüred éghajlati viszonyai, (Igló 1883), Nizza természeti viszonyai,
klimatológiai tanulmány /1874./.

SOÓS MIHÁLY O. Praem.

(Úrházpuszta/Veszprém m./, 1832. február 13.
‒ Csorna, 1899. május)

Tanár és író. Iskoláit Pápán, Veszprémben és
Győrött végezte, majd belépett a bencés rendbe,
melynek négy és fél évig volt tagja, 1855-ben a
csornai premontrei kanonokrendbe lépett át,
melynek kebelében befejezte teológiai tanulmányait és áldozópappá szentelték fel. (A premontrei kanonok rendet Szent Norbert 1121-ben
alapította a világi papság körében elhatalmasodott fegyelmezetlenségek ellensúlyozására. A
rend neve a hagyomány szerint az első monostor
helyének keresésekor született és a latin „pralum
monstrat um, locus praemonstratus” (Nyers
fordításban: A gyönyörű síkság megmutatta a
szálláshelyet.) jelmondatból származik. Magyarországon 1130-ban telepedtek meg és létrehozták a bozóki, csornai és a jászói prépostságokat.
A rend tagjai lelkipásztorkodással és közműveléssel foglalkoztak.) Mint gimnáziumi tanár
Szombathelyen kezdte meg működését, majd
négy év múlva Keszthelyre helyezték át. Előze-
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tesen egy évig a pesti egyetemen tanult, itt
természettanból és mennyiségtanból tanári
képesítést szerzett. A hatvanas évek elején a
Keszthelyen felállítandó országos gazdasági
tanintézet terve már határozottabb alakot
öltött, ezért Simon Vince csornai premontrei
prépost, aki keszthelyi származású volt, segítve a tanintézet létrejöttét, rendje nevében
bejelentette, hogy egy megfelelően felkészült
tanerőt bocsát ingyenesen a tanintézet rendelkezésére. Az ajánlatot a szervezők elfogadták, a közvélemény teljes megelégedésére
a prépost Soós Mihályt alkalmazta az 1865.
november 1-jén megnyitott tanintézetnél,
mint a mennyiségtani és a természettudományi szakok rendes tanárát. Keszthelyről, az
iskolavárosról elég jó ismereteink vannak, az
itteni oktatás kezdeteit azonban kevesen
ismerik. A Georgikon a Festetics György
gróf által birtokain 1797 júliusában alapított
mezőgazdasági szakembereket képző felsőbb
iskola egyetlen tanárral Balla Károly-jal (aki
nem azonos a korábban felsorolt 1792-ben
született várkapitány személyével) és egy
tanulóval kezdte meg működését. Rövidesen
összesen nyolc külön rendeltetésű mezőgazdasági intézmény együttesét jelentette a
Georgikon. Ezek az alábbiak voltak: 1./ Tudományos Gazdasági Iskola, 2./ Parasztiskola, 3./ Pristaldeum a jogvégzettek gazdasági
jogban történő továbbképzésére, 4./ Erdész és
Vadásziskola, 5./ Kertésziskola, 6./ Mérnökiskola, 7./ Ménesmester- és Lovásziskola, 8./
Gazdasszonyiskola. A Georgikon 51 éves
fennállása során 97 tanár oktatott benne, akik
közül 47 a Georgikon korábbi tanítványai
közül került ki. A Georgikont a tanárok által,
maguk közül választott archon vezette. A
Georgikon 1848. május 24-én, a tanuló ifjúság forradalmi lendülettel előre bejelentett
együttes katonai jelentkezésével és távozásával megszűnt, felújítására kísérlet nem történt. A Georgikon megszűnése után 17 évvel
a megváltozott társadalmi viszonyok között
helyébe lépett az állami alapítású keszthelyi
magyar királyi gazdasági tanintézet, Országos Gazdasági és Erdészeti Felsőbb Tanintézet névvel, amelyet 1865. november 1-jén
Festetics György gróf megyei főispán jelenlétében nyitottak meg. E Tanintézet jogfolytonos utódja a mai egyetem. A Tanintézet
első igazgatója Péterfy József, tanára pedig
Soós Mihály csornai premontrei gimnáziumi
tanár volt, segédtanárok lettek Tormay
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Béla, Balás Árpád és Tóth Ágoston. Soós 24
évet töltött ebben az állásban, a tanári pályán
pedig 33 évet. Az 1889-ik év őszén Csornára
vonult vissza, hol a rend növendékeinek oktatásával, a kiváló művekkel rendelkező könyvtár
kezelésével és az iskolaügy előmozdításával
foglalkozott. Életművéért a Ferenc Józseflovagrend keresztjét és nyugalomba vonulásakor a Legfőbb Elismerést kapta meg. Soós
Mihály egyik nagy szakmai érdeme – számunkra meteorológusoknak –, hogy Berde Áron után
megírta és kiadta az akkor igen korszerű, magyar nyelvű Éghajlattan a természettudományok kedvelőinek c. könyvét, 461 oldalon.
Egyéb fontos művei: A keresztény álláspontja a
természetben (Budapest, 1882), Vázlatok a
földisme és földtan köréből tanuló gazdák részére (Keszthely, 1889.).

STAUB MÓRIC

(Pozsony, 1842. szeptember 18.
‒ Budapest, 1904. április 14.)

Pedagógus és botanikus. Elvégezve az elemi
tanítóképzőt, a pesti, berlini és bonni egyetemeken tanult tovább. 1858‒67-között a fővárosi
elemi iskolákban, az 1867/68 és 1873/74 közötti tanévekben a budai királyi főreáliskolában
működött, az 1872/73-as tanévtől a gyakorló
fő-gimnázium tanára lett, néhány évig Schenzl
Guido tanártársa is volt. 1873-ban néhány
emberbaráttal Budán rabsegélyező egyesületet
alapított, a várbeli fogházban iskolát rendezett
be és magára vállalta a rabok oktatását. A Magyar Jogászegylet 1888-ban a Börtönügyi Bizottság tagjává választotta. A fogházi iskolákban tapasztaltakat az egyesület évi jelentéseiben
hozta nyilvánosságra, az 1885-ik évi országos
kiállítás közoktatásügyi csarnokában a fogházi
és fegyházi oktatásra vonatkozó részt ő rendezte be. 1879-ben, midőn a filoxéra megkezdte hazánkban is pusztításait, a főváros
németajkú szőlős gazdáinak nyilvános előadásokban szolgáltatta a szükséges felvilágosítást
(Die Reblaus und ihre Verwüstungen). Jelentős agrometeorológiai érdeme, hogy megindította hazánkban a fitofenológiai megfigyeléseket. E téren főbb munkái: Magyarország phenologiai térképe, 1882; Az állandó melegösszegek és alkalmazásuk, 1882; A Balatonvidék növényfaenologiai eredményei, 1906.
A növényfejlődési hazai megfigyeléseket rendszeresen feldolgozta és azokat a Meteoroló-

MAGYARORSZÁGI METEOROLÓGUSOK ÉLETRAJZI LEXIKONJA
giai Évkönyvek 1871‒1885. évi köteteiben
adatta ki. Botanikai munkái, kiadványai alapvető jelentőségűek a hazai tudománytörténetben.

STEINER LAJOS

(Vác, 1871. június 15. ‒ Budatétény, 1944. április 2.)

Atyja köztiszteletben álló orvos volt, aki fiát a
váci Piarista Gimnáziumban neveltette.
1880‒1888 között végezte középiskoláját,
végig jeles eredménnyel. Kitűnő érettségi bizonyítványával a budapesti Tudományegyetem
Bölcsészettudományi Karára, matematikafizika szakra iratkozott be, ahol többek között
Eötvös Loránd, Frőhlich Izidor, König Gyula
és Kondor Gusztáv voltak professzorai. Középiskolai tanári oklevele 1892. június 3-án kelt.
Bölcsészettudományi doktori oklevelét az 1893.
év első felében szerezte meg. Doktori értekezését az analitikai geometria tárgyköréből, Két
kúpszelet szimultán invariáns jellegű képződményeiről írta. Már egyetemi hallgató korában,
a nyári szünidő alatt egyetemi ösztöndíjjal
Ógyallán, Konkoly magáncsillagdájában figyelte a hullócsillagokat. Tanári oklevelének megszerzése után 1892. június és július hónapokban
báró Podmaniczky magáncsillagdájában dolgozott. 1890. szeptemberben jelentkezett Konkolynál munkára. 1892. november 15-én került
kalkulátorként az OMFI-ba, budapesti munkahellyel.
1893. április 1-jén Ógyallára került, ahol a
Lovas-úti Novák-villából kellett a földmágnességi műszereket megfelelő zavartalan
környezetbe áttelepítenie Marczell Györggyel
közösen. Steiner Konkoly javaslatára, minisztériumi ösztöndíjjal egy éves tanulmányútra
utazhatott 1895 áprilisától. Ez idő alatt a berlini és heidelbergi egyetem földmágnességi és
elméleti meteorológiai előadásait hallgatta,
Berlinben és Potsdamban dolgozott, Göttingenben pedig a Gauss-féle földmágnességi
obszervatóriumban asszisztensi állást töltött
be. Tanulmányútja után 1897 novemberéig
maradt Ógyallán, majd Budapestre került az
Éghajlatkutató, és a Zivatar Osztályba, rövidesen az Éghajlatkutató Osztály vezetője lett.
1901 nyarán Lóczy Lajossal, majd 1902, 1903
és 1904-ben Pekár Dezsővel vett részt a Balaton környékének földmágneses felmérésében.
Ugyancsak végzett földmágneses vizsgálatokat a Fruska Gora, Arad és Szabadka környékén, közvetlenül Eötvös Lóránd irányítása
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mellett. Egyetemi magántanári habilitációjára A
földmágnességi vizsgálatok mai állása című
előadással készült fel. Az 1907/08. tanévtől
kezdve, több mint 30 évig tanított az egyetemen. Az 1. világháború alatt az olasz fronton
magassági szélméréseket végzett Marczell
György társaságában. Az MTA Eötvös Loránd
és Kövesligeti Radó ajánlására, 1917. május 3án levelező tagjává választotta. Székfoglaló
előadását a világháború nehézségei miatt csak
1921. január 17-én tartotta meg A földmágneses
háborgások egy különös alakjáról címmel.
Horthy Miklós kormányzó ‒ akadémiai és
miniszteri ajánlásra 1927. július 31-tól az
OMFI igazgatójának nevezte ki, amely tisztséget 1932. június 28-ig, nyugállományba vonulásáig töltötte be. Steiner Lajos az elméleti
meteorológiának nemzetközi szinten elismert
egyik legkiválóbb művelője volt. Főleg a légoszlop függőleges elmozdulása során bekövetkező adiabatikus változásokat vizsgálta a német
Exner-rel egy időben. De foglalkozott a
barometrikus magasságmérés, vagy advekció
folytán bekövetkező nyomás- és hőmérséklet
változások kérdésével a szabad légkörben.
Koschmieder nagy kézikönyvében is hivatkozott Steiner eredményeire. Steiner 1917 óta
küszködött gégetuberkolózisával, saját tervezésű tükörrendszerrel próbálta napfénnyel kúrálni
saját magát. Nyugállományban folytatja sikeres
egyetemi előadásait és megírja egyetlen kiadott
meteorológiai témájú könyvét, AZ IDŐJÁRÁS
című népszerűsítő művet. Két héttel az ország
1944. március 19-iki megszállása után ‒ tartva
a zsidó származása miatti üldöztetéstől ‒ önkezével vetett véget életének. Az utókor elismerését legméltóbban az MMT által 1951-ben alapított Steiner Lajos emlékérem fejezi ki, amellyel
a meteorológusok közössége a hosszabb időn át
önzetlenül végzett szakmai tevékenységet ismeri el. Steiner Lajos szakmai bibliográfiáját AZ
IDŐJÁRÁS 1944-es évi kötete tartalmazza.

STEKKER PÁL

(Buda, kb. 1811 —?)

Budán, 1836-ban adta ki „A magyar kir.
Egyetem betüivel” ATMOSPHEROLOGIA, quam
Annuentibus Magnifico Domino Praeride című
értekezését 54 oldalon, amikor szülész orvossá
avatták. A mű magyar nyelven íródott Légtan,

97

SZ

MAGYARORSZÁGI METEOROLÓGUSOK ÉLETRAJZI LEXIKONJA

mellyről orvos tanárrá létekor értekezett címmel. A levegőt, mint a természet szerves és vele
együttműködő részét a következőképpen értelmezte: „A levegőnek méltóságát, és minden
élet-nem fenntartására szükséges voltát, már a
régi bölcsek elismerték; mert ámbár annak természetéről, és vegyületéről helyes esméretek
nem lévén, azt más szempontokból tekintették
mint mi, még is azt minden dolgok életének
nevezték. Innen Thales Milesius Kr. sz. e. 640ik esztendőben a vizet – későbben pedig
Pythagoras és Heraclitus a tüzet, fogók fel
minden testek elemének; a levegőt e kettőből
származtatták, t.i. a tűz által kifeszült víznek
lenni állították, olly formán, hogy mind a kettőnek természetében részesülne, a miért is
masculus
hermaphroditusnak
nevezték.
Empedocles Kr. sz. e. 480-ik esztendőben a
levegőt az általa felfogott négy elemek sorába
számitá u. m. levegő, tűz, víz, és föld,
mellyeknek különbféle arányzatú vegyületében
alapul minden dolgok létele.” Ezután felsorolja
a levegő felismert tulajdonságait, a térbeli létezést (existentia in spatio), a folyósságot, a
rugosságot (elasticitas), az átlátszóságot
(peIluciditas), és a nehézséget (nyomást). A mű
a levegő sajátosságainak az életre való hatásaival záródik, végül 11 tézisben foglalja össze
véleményét a szerző.

STOLLÁR ANDRÁS

(Paks, 1935. május 5. - Budapest, 2003. január 6.)

Iskoláit Németkéren kezdte, az ötödik osztálytól Gyönkre került kollégiumba. Anyja
Sanek Klára. A Bonyhádi Gimnáziumban
1953-ban érettségizett, majd szeptembertől az
ELTE TTK meteorológus szakán folytatta
tanulmányait, ahol 1957-ben szerezte meg
meteorológus diplomáját. Első munkahelye a
Misinatetői Meteorológiai Obszervatórium
volt. 1959-ben került az OMI Kecskeméti
Agrometeorológiai Obszervatóriumába, ahol
1970-ig kutatói beosztásban volt. Kutatási
területe volt a kertészet, a gyümölcstermesztés,
a növények vízháztartása, talajnedvesség, a
növények párolgása. 1972-ben szerzett egyetemi doktori címet. 1980-ban az Agrometeorológiai Kutató Osztály helyettes vezetője, majd
1981-ben vezetője lett. 1989-ben az Agrometeorológiai Főosztály vezetésére kapott megbízást. 1995-ben helyezték nyugállományba, mint főtanácsost, ezután haláláig szer-
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ződéses munkaviszonyban végezte az agrometeorológiai tájékoztatást. Hosszú éveken át,
mint az intézmény szakszervezeti titkára képviselte a dolgozók érdekeit. Az időjárási rendkívüliségeiről szóló írásai sorozatban jelentek
meg a LÉGKÖR-ben.

Sz
SZABÓ BÁLINT

(1879 ‒ Ógyalla, 1942 augusztus 14.)

1897-ben Lőcsén érettségizett, majd a budapesti Tudományegyetemen végzett, mint matematika-fizika tanár. Mikor 1902. július 1-én
az Ógyallai Meteorológiai és Geofizikai Obszervatórium munkatársa lett, úttörő jelentőségű légköri elektromos vizsgálatokkal foglalkozott, hiszen az Obszervatóriumban ebben az
időben Marczell és Büky már regisztrálták a
tellurikus áramok változásait és Frőhlich az
országot átszelő távíró vonalak mentén mérte
az elektromos tér ingadozásait. A fenti vizsgálatok mellett szükség volt tehát a légköri sztatikus elektromos tér változásainak ismeretére
is. A légköri elektromosságról címmel jelentős
összefoglaló, értékelő cikke jelent meg 1904ben AZ IDŐJÁRÁS című lapban. Ebben felsorolja mindazon elméleteket, amelyek addig a
légköri elektromosság eredetéről napvilágot
láttak, egyidejűleg az elméletek fizikai kritikáját is megadja. 13 oldalas elemzése ma is megállja a helyét, indokai teljesen korszerűek. Az
első világháborúban katonai szolgálata idején
igen érzékeny műszert szerkesztett a gyenge
szelek megfigyelésére. Ezek a műszerek különösen a gáztámadások elhárításánál teljesítettek jó szolgálatot. Lelkiismeretes és pontos
magassági szélmegfigyeléseivel a táborban
nemcsak komoly munkatársa lett a tábori pilótáknak, hanem megakadályozott sok olyan
felszállást, amely életveszélyt jelentett volna a
repülőknek. A harctéren megsebesült és betegségéből felépülve, mint tábori meteorológus
folytatta katonai szolgálatát. Ezért a működéséért Legfelsőbb dicséretben részesült és soron
kívül századossá léptették elő. 1918. november
1-jétől 1919. március 15-ig az ógyallai nemzetőrök parancsnoka volt. Az 1925‒27-es években
sokat foglalkozott a talajhőmérséklet mérési módszerének tökéletesítésével. Mikor az
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ógyallai nagy Konkoly-féle hőmérőház tönkrement, Konkoly kísérletei nyomán két hőmérőházat szerkesztett, az egyiknél egyesítette a
francia és az olasz házikókat a megfigyelési
időszaknak megfelelően le és felhelyezhető
ernyőzéssel. A hőmérőházak ajtaját úgy alakította, hogy azok kinyitása nem okozott olyan
légmozgást, ami a hőmérsékleti adatokat lényegesebben befolyásol-hatná. Az ajtókat csigákon
átmenő és ellensúlyokkal ellátott sodronnyal
függönyszerűen lehetett leengedni, vagy felhúzni. Sajnos kísérleteiről nem készített publikációkat. Trianon után is Ógyallán maradt, s mint
segédhivatali tisztviselőt rangsorolták. Nyugdíjazása előtt munkásságára, valamint szolgálati
idejére tekintettel obszervatóriumvezető helyettesi beosztást kapott. Ógyallán halt meg 66 éves
korában. A nem túl bő irodalmi tevékenységét
AZ IDŐJÁRÁS 1942. évi kötete tartalmazza.

SZABÓ EMILNÉ
lásd: PAPP ÉVA

SZABÓ IGNÁC

(Eger, 1832. február 1. - ?)

Közép iskoláit Egerben végezte. A szabadságharcot mint honvédtüzér Bem alatt az erdélyi, később Vetter hadseregében az alvidéki
táborban küzdötte végig. Az ötvenes években a
budapesti és bécsi egyetemek hallgatója volt.
1858-ban mint tanár az egri ciszterci főgimnáziumban, később a hetvenes években, mint a
bölcselet magántanára is az egri jogakadémián
nyert alkalmazást. Ez időszakra esik tudományos irodalmi működésének súlypontja. E téren
első munkája volt egy középiskolák számára írt
Ásványtan. Ezt követte több jelentős értekezése.
A lég (népszerű légtünettan, Bp. 1874.) című
pályamunkáját az MTA a hölgyek alapítványából 500 Ft-tal ju-talmazta. 1896-tól irodalmi
működéséért a Szt.-István-társulat irodalmi
osztálya tagjai sorába felvette. 1893-ban nyugalomba vonult, de vállal-ta Eger város irattárának
rendezését és a város történetére vonatkozó
értékes dokumentumok megjelentetését.

SZABÓ TIBOR

(Surány /Csehszlovákia, 1959. január 3.)

1983-ban szerzett diplomát az ELTE TIK meteorológus szakon. Az OMSZ-ban helyezkedett
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el, agrometeorológiával foglalkozott. 1990-ben
dolgozatával elnyerte a Róna Zsigmond ifjúsági
díj az évi kamatait. Kandidátusi értekezésének
címe: A felszínhőmérséklet, mint agrometeorológiai információhordozó (1991). 1992-ben az
államigazgatásban vállalt feladatot. A Határon
Túli Magyarok Hivatalának államtitkára volt
1998‒2002 között.

SZAJKÓ JÓZSEF S. J.

(Újpest, 1906. március 15.—?)

P. Szajkó az 1930-as évek legelején került ki
Kínába missziós feladatokkal. A Zikawei Obszervatóriumban nyert alkalmazást. Ez a terület
ebben az időben a korábbi önálló tengerparti
falu helyett, már Sagháj egyik külvárosává vált.
P. Szajkó 1935-re a Zikawei Meteorológiai
Intézet igazgatójaként működött. Szoros kapcsolatban volt a magyar anyaintézettel, személy
szerint Réthly Antal igazgatóval. Az intézethez
tartozó mintegy 250 megfigyelő állomás éghajlati adatait rendszeresen megküldték Magyarországra. AZ IDŐJÁRÁS című lapban több részlet
jelent meg a Zikawei Intézet működéséről. A
Kínát ért japán támadást a missziós telepek még
szerencsésen, kevés sérüléssel átvészelték, a
kínai polgárháborúban a „nagy menetelés” során
felszámolták, lerombolták ezeket a telepeket. A
hittérítőket kivégezték, vagy internálták. P.
Szajkó József sorsa a továbbiakban ismeretlen.

SZAKÁCS GYÖRGYNÉ
lásd: FARKAS AMÁLIA

SZAKÁLY JÓZSEF

(Budaörs, 1923. október 19. ‒ Budapest, 1991. március 27.)

Az elemi iskola négy osztályát szülőfalujában,
a középiskola alsó négy osztályát Toldy Ferenc
reáliskolában és a Váli-utcai polgáriban végezte.
1938-ban a budapesti Mezőgazdasági Középiskolába iratkozott be és ott 1942-ben érettségizett.
Ezután a Műegyetem Mezőgazdasági Karára
jelentkezett, ahol tanulmányait kényszerűen
félbeszakította az 1944. év végén kapott katonai
behívás. Karácsony után egységével Németországba vitték, 1945 tavaszán amerikai hadifogságba került. Onnan csak 1946 tavaszán tudott,
mint szökevény, hazajutni. Egyetemi tanulmányait
hazaérkezése után folytatta és 1948-ban felfüggeszteni kényszerült, tekintve, hogy kiskeres-
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kedő édesapja (id. Szakály József, édesanyja
Scheiblinger Róza háztartásbeli) megbetegedett
és reá hárult a család eltartása. 1951-ben nyert
felvételt az OMI-ban, ahol nyolc hónapos tanfolyam elvégzése után az Agrometeorológiai
Osztályba helyezték. 1952-ben megnősült (felesége Rajcsányi Katalin), e házasságából egy
fiúgyermek származott (József, 1959. február
22.). 1954-ben engedélyt kapott egyetemi tanulmányai befejezésére, december 8-án kapta
kézhez mezőgazdászi oklevelét. 1958. január 1én az akkor alakult Biometeorológiai Osztályra
helyezték át kutatói beosztásban, ahol üvegházi
mikroklíma vizsgálatokkal, a lucerna kártevők
elleni védekezéssel kapcsolatos biometeorológiai problémákkal foglalkozott. A nyári időszakban részt vett az OMI Balaton-kutatási biometeorológiai méréseiben. 1962 végén az Agrártudományi Egyetemen benyújtotta Nyolc őszi búza
fajta fenológiai jelenségei és az időjárás című
doktori disszertációját, amit a következő év
februárjában sikeresen védett meg. Ezután részt
vett a kultúr- és vadnövény fenológiai állomáshálózat felújításában és fejlesztésében, valamint
a megfigyelések értékelésében. E témakörben
több alkalommal volt módja külföldi tanulmányutakon ismereteit elmélyíteni a fenológia
témakörében. Felesége 1967 őszén elhunyt,
1970-ben újra nősült, felesége a Kertészeti
Egyetemen volt előadó, szintén egy fiúgyermek
(Szántó György, 1955. július 14.) édesanyja.
1968. január 1-től osztályvezetői besorolásban
az OMI titkárságvezetője volt, majd 1974. április 1-től az OMSZ Szakigazgatási Főosztályának
lett a vezetője 1983-ban történt nyugállományba
vonulásáig. Szakály József 1951-ben lett az
MMT tagja. 1960‒1980 között a Társaság főtitkára volt. 1970-ben MTESZ Nagydíjban részesült, de több állami kitüntetést is kapott. Az
MMT 1974-ben Steiner Lajos emlékéremmel
tüntette ki. 1983-tól az MMT tiszteleti tagja.
Számos tudományos publikációja az OMSZ
különböző kiadványaiban, periodikáiban látott
napvilágot.

SZALAI GABRIELLA

Tudományos Könyvtár vezetője volt nyugállományba vonulásáig. Szakcikkeit az IDŐJÁRÁS
publikálta. 1974-ben szerzőtárssal elnyerte az
MMT Szakirodalmi Nívódíját.

SZALAI SÁNDOR

(Sopron, 1957. október 28.)

Édesanyja Hazár Mária. 1982-ben szerzett
meteorológus diplomát az ELTE-n. Az OMSZben helyezkedett el, éghajlatkutató. Leningrádban védte meg kandidátusi értekezését, kutatási
területe az alkalmazott klimatológia, agrometeorológia, éghajlati adatbázisok. Az MMT 1990ben Szakirodalmi Nívódíjban, 2002-ben Berényi
Dénes Díjban részesítette.

SZALAY LÁSZLÓ

(Budapest, 1866. május 7.
‒ Budapest, 1933 .szeptember 24.)

A budai főreáliskola, majd a felsőkereskedelmi iskola tanítványa volt és megszerezte a
hajógépészi és elektrotechnikai képesítő oklevelet. Letette az államszámviteli vizsgát is. Hajóstiszti pályára édesatyja kívánságára lépett, aki
maga is magas rangú hajós volt. E pályán azonban nem érezte otthon magát, 1899. július 1-ével
jelentkezett az OMFI-ba, ahol kalkulátori beosztást kapott. Szalay László kezdettől fogva az
Intézet elnöki osztályában dolgozott és főképp
az adminisztratív és pénztári ügyek intézése volt
a feladata. A világháború alatt letette a bölcsészet-tudományi doktorátust (51 éves korában,
1917. május 12-én), melynek tárgyai a földrajz,
kozmográfia és geológia voltak. 1927-ig az
Intézet könyvtárát is ő kezelte. Ezután aligazgatói címet kapott, e funkcióba 1928. szeptember
7-én nevezték ki. 1932. március 1-ével a korhatár elérése következtében állandó nyugállományba helyezték. A 20-as évek elejétől a Vörös Kereszt Egyesület, a Magyar Szent Korona
ligájának mozgalmaiban dolgozott, nyugdíjasként is. Jeles bélyeggyűjtő volt. Szalay László
részletes szakirodalmi bibliográfiája AZ IDŐJÁRÁS 1933-as évi kötetében található.

(Budapest, 1933. május 10.)

SZALMA JÁNOS

Édesanyja Heidrich Kornélia. Az ELTE TTK
meteorológus szakon 1955-ben szerzett oklevelet. Az OMI-ban helyezkedett el, éghajlatkutatói beosztásban dolgozott. Később az OMSZ

Édesanyja Szecska Ilona. Az ELTE TTK meteorológia szakon 1957-ben szerzett diplomát. Az
egyetemi tanulmányok elvégzése után az OMI-
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ban helyezkedett el. Tekintettel vitorlázó repülő
múltjára 1959. januárban a Magyar Honvédelmi
Szövetségnél lett vitorlázó oktató és versenyző.
1970-től 1974 végéig a Magyar Testnevelési és
Sporthivatalban képviselte a vitorlázó sportot.
1975-ben az OMSZ KEl-ben időjárás előrejelzőként helyezkedett el, 1976-tól a Repülésmeteorológiai Osztály vezetője lett nyugdíjba vonulásáig. Közben repülésmeteorológiát oktatott a
nyíregyházi repülési főiskolán.

SZALMA JÁNOSNÉ

lásd: SZUCSÁK VALÉRIA

SZÁSZ GÁBOR

(Békés /Békés vm./, 1927. szeptember 28.)

Édesapja kocsigyártó volt. Az elemi iskoláit
Békésen végezte, középiskoláit is ott kezdte a
Szegedi-Kiss István református gimnáziumban,
amely a debreceni Református Kollégium filiáléja volt és az érettségi vizsgát is ott tette le.
1943-ban jelentkezett vitorlázó repülőnek, ekkor
még a repülést életcélnak tekintette. A világháború azonban pályaváltoztatásra kényszerítette, érettségi után a debreceni egyetemen természetrajz-földrajz szakra iratkozott be. Diplomatervét 1947‒48-ban Berényi Dénes mellett
készítette elő, aki akkor a Földrajz Tanszéken
belül Éghajlati csoportot vezetett. Berényi
mellett demonstrátori állást vállalt és bekapcsolódott a tanszéki kutatásba is.1952-ben
aspirantúrára jelentkezett, először Aujeszky
László, majd Berényi Dénes volt a vezetője.
Közben a szükséges kiegészítő stúdiumokat is
el kellett végeznie (matematika, fizika), mivel
ezek szükségesek voltak a magasabb meteorológiai minősítéshez. 1956-tól 1960-ig a Kossuth Lajos Tudományegyetemen működő Meteorológiai Tanszéken tudományos munkatársi
állást kapott. 1960-ban a Mezőgazdasági Akadémián helyezkedett el, ahol már előzően külső
előadóként tevékenykedett. Az egyetemi rangra emelt Akadémián a Növénytermesztési
Tanszéken jött létre egy Agrometeorológiai
Csoport, ahol ezután önálló kutatómunkát végezhetett. Kutatásai eredményeivel jelentős
hozzájárult termésszint növekedéshez. Ezen
eredmények következtében az MTA is és az FM
is támogatta Szász Gábor kutatásait, létre hozta
a DATE Agrometeorológiai Obszervatóriumot.
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Párhuzamosan folyamatosan részt vett az agrometeorológia oktatásában, több egyetemi jegyzete, tankönyve látott napvilágot. 1997-ig volt
tanszékvezető, de továbbra is aktív oktató. A
DATE-n volt dékénhelyettes, és a rektori posztra több periódusban megválasztották. Amikor a
debreceni Universitas az egyetemek szövetségéből létrejött, ennek igazgatói posztjával is megbízták. Mint professzor emeritusz, továbbra is
aktív kutató tevékenységet folytat, időközben az
MTA doktora fokozatot is megszerezte. A tudományos társadalmi tevékenységben aktívan
vesz részt, 1980‒1990 között az MMT elnöki
posztját töltötte be, ezután e Társaság tiszteleti
tagjává választotta. Aktív pályája során szoros
kapcsolatban állt az OMSZ-al, professzorként
több külföldi egyetem társtan-székével működött együtt. Kiemelkedő meteo-rológiai tevékenységéért kapott kitüntetései: MTESZ DÍJ
(1986), Steiner Lajos emlékérem (1978),
Szakirodalmi Nívódíj (1974, 1988, 1998),
Berényi Dénes díj (1982), Schenzl Guido díj
(1997).

SZÁVA-KOVÁTS JÓZSEF

(Füzesabony, 1898. november 30.
‒ Budapest, 1980. március 14.)

Életútja az iskolapadból rövid újonckiképzés után az első világháború olasz harcterére,
a dél-tiroli Dolomitok közé, a Brenta völgyébe vezette, ahonnét az ifjú hadapród-őrmester
tífusszal fertőzötten a Graz-i kórházba került.
A Monarchia felbomlása után leszerelve
kezdhette meg főiskolai tanulmányait az akkori Apponyi-kol-légium tagjaként. Az itt
szerzett polgári iskolai tanári oklevél birtokában iratkozott be a Pázmány Péter Tudományegyetem bölcsész-karára, ahol Cholnoky
Jenő tanítványaként szerzett doktori címet.
Első jelentős szakirodalmi jelentkezésével, a
Földrajzi Közleményekben (1925) A júniusi
hőcsökkenés okairól közzétett tanulmányával
– egyben doktori disszertációjával – jelentős
közérdeklődést keltett. 1930 tavaszán klimatológia tárgykörből egyetemi magántanári habilitációt szerzett. Közben folytatta polgári iskolai
tanári pályáját. 1943. májusban a közoktatásügyi miniszter mentesítette polgári iskolai lekötöttségétől és egyetemi nyilvános rendkívüli
tanári címmel ismerte el kutatói tevékenységét
és megbízta a Bölcsészettudományi karon a
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meteorológia és klimatológia oktatásával. 1945ben kapta meg nyilvános rendes egyetemi tanári
kinevezését és megbízták az egyetem légkörtani és Éghajlattani Intézetének kialakításával és
vezetésével. Figyelme ekkor a mezőgazdasági
fejlesztésekre irányult, Martonvásáron az Akadémia kísérleti gazdaságának erdőhátpusztai telepén 1948-ban mikro- és agroklimatológiai
laboratóriumot létesített, a tanszéki munka alátámasztására. 1950-ben kezdte meg a tanszék az
egyetemi szintű meteorológus képzést. 1953-ban
alkotóerejének teljében, koholt vádak alapján
fegyelmi úton elbocsátották az egyetemről és
bebörtönözték, ahonnan 1954-ben egyéni kérelemre szabadult. Azonban ezután sem állást,
sem publikációs lehetőséget élete végéig nem
kapott. Az egyetemen ezután csupán egyszer
jelenhetett meg 1975-ben, amikor részt vehetett
a Meteorológiai Tanszék megalakulásának 25.
évfordulós ünnepségén. Halála után 14 évvel
1995-ben a Fővárosi Bíróság megsemmisítette
az ellene 1953-ban hozott koncepciós ítéletet.
Aktív korában írt tankönyveiből a legutóbbi
időkben is oktattak.

SZENTIMREY TAMÁS

(Budapest, 1954. szeptember 21.)

Édesanyja Dánfi Márta. A szegedi JATE,
TTK programtervező matematikus szakán szerzett oklevelet 1981-ben. Az egyetemi tanulmányok befejezése után az OMSZ Éghajlati Osztályon nyert elhelyezést, kutatói beosztásban. Fő
kutatási területe az éghajlati adatsorok homogenitási vizsgálata. Jelentős értékű szakirodalmat
hozott létre. 1988-ban elnyerte az MMT Róna
Zsigmond alapítvány kamatait.

SZENTIVÁNYI MIKLÓS
(Gödöllő, 1934. április 5.)

Édesanyja Versey Ilona. Az ELTE TTK meteorológus szakon 1956-ban szerzett diplomát.
A következő évben az OMI Siófoki Viharjelző
Obszervatóriumában helyezkedett el. 1959-ben
az akkor létesült Misina-tetői Obszervatórium
vezetője lett. Miután az Obszervatórium működése megszűnt, Pécsett az MTA Dunántúli Intézetében lett meteorológus kutató. 1968-ban
Budapesten az Országos Vízügyi Hivatalba hívták, itt 1975-ig dolgozott, amikor az OMSZ Baranyai Jégeső-elhárító Rendszerében kapott fel-
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adatot és vezetői beosztást, amit nyugállományba vonulásáig, 1990-ig töltött be.

SZENTGYÖRGYI WEISZ JÓZSEF
(Erdőszentgyörgy, 1824. február 24.
‒ Budapest, 1901. március 10.)

Budapesti gyakorló orvos, a hazai meteorológiai prognosztika megalapítója volt. A
szentgyörgyi előnevet ‒ szülőfalujára utalva ‒
később azért vette fel, hogy megkülönböztesse
magát a számos hasonló nevűektől. Atyja Weisz
Mihály huszárőrmester, később a nagyenyedi
fogház felügyelője, anyja Mayerhofer Erzsébet
egy segesvári birtokos leánya volt. Józsefnek hat
testvére volt, ő a negyedik a népes családban.
Tanulmányait a forradalomig a nagyenyedi
kollégiumban végezte, majd a diákság lövészcsapatának hadnagya lett, több fontos és veszélyes esemény résztvevője volt. A világosi fegyverletételkor egy orosz tiszt, akit megtanított a
röppentyűk használatára, kimentette a fogolytáborból. Pesten beiratkozott az orvosi fakultásra
ahol a színvonallal elégedetlen lett, így Bécsben
folytatta tanulmányait és 1857-ben megszerzi az
orvosi és szülészmesteri oklevelet. Ezután Erdélyben folytatott orvosi praxist, mellette aranybányászattal is próbálkozott. Később visszatért
Pestre, ahol orvosi kutatásokat végzett. Már
közel egy évtizede volt Pesten, amikor a sors
ismét fordít egyet élete addig is kalandos útján
és a meteorológia felé fordult. (önéletrajzában
írja: „Az időjárásnak is nagy befolyása van az
egészségügyi viszonyainkra s ezért a meteorológiát nagyon szerettem, az időjárást évtizedek óta
naponta figyelem s hűségesen bejegyezgettem,
kitéve egyszersmind a léghőmérő és légsúlymérő
állását is. Az időjelzés, vagyis a jövő időjárásának előre való közlése, a műveltebb országokban, főleg a mező-gazdaság előnyére, már hivatalból történik. E hivatallal minden állam a
maga országos meteorológiai intézetét bízza
meg. Nálunk Magyarországon is van Budán egy
ilyen országos meteorológiai intézet, de ez az
időjelzést nem volt hajlandó elfogadni. Másfelől
pedig a gazdasági egyletek sürgették a kormányt, hogy az időjelzést mihamarább országosan hozza be s állapítsa meg. Ámbár hazai
tudósaink, akadémikusaink lehetetlennek vélték, hogy hazánkban az időjárást előre még
csak egy napra is megmondani, jelezni lehetne,
a földmívelés-, ipar-, és kereskedelemügyi mi-
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niszter, báró Kemény Gábor elhatározta, hogy
ezen irányban egy kísérletet tesz. E célból
engem rövid külföldi tanulmányútra küldött
(báró Friesenhoffal együttesen), honnan pár
hét mulya visszajöttem és az intézmény felállításának s lehető célszerű működhetésének
tervét beadva a nevezett miniszterhez, ez engemet 1880. évi július 5-étől 16.090 szám alatt
kinevez az országos ideiglenes időjelző állomás
vezetőjévé.... Én ezen ideiglenes kinevezést
elfogadtam s hét és fél évi fáradhatatlan, testi
és szellemi erőfeszítéssel járó szolgálatommal
kimutattam azt, hogy hazánkban az időjelzés
nemcsak egy napra, hanem egy hét-re is előre
megtehető. Mert egy hétre előre is jeleztem,
amit mindeddig, sehol a világon egy intézet se
volt képes tenni. Annyira vittem, hogy naponként kiadott időtérképeimből a legutolsó értelmes gazda is kiolvashatta a közel jövő időjárás
minőségét. A sok levél- és távirathordók fogadására külön hivatalos iroda egy előszobával
lett szükséges s ezért 1881. május hóban áttettem lakásomat a IV. kerület, Kecskeméti-utca
1. számú házba, nagyobb helységbe. Lakásunk
itt a második emeleten évi 750 frt lakbér mellett volt. Itt volt az Időjelző Intézet 1887. április végéig.”
A minisztérium átszervezése miatt az új miniszter, gróf Széchenyi Pál, már nem volt olyan
jóindulattal az Időjelző Állomás iránt, mint
elődje, 1887. december 2-án kelt 57.702/VIII.
sz. Weisz Józsefnek címzett rendelete szerint:
„A jelenlegi pénzügyi viszonyok a legszigorúbb
takarékosság követését tevén feladatommá,
elhatároztam, hogy a központi időjelző állomást megszüntetem. Minek következtében Önt a
központi időjelző állomás vezetésétől, eddigi
működésében tanúsított buzgalmának teljes
elismerése mellett f. évi december hó végével
felmentem. Egyidejűleg utasítottam a budapesti
kir. adóhivatalt, hogy az Ön és segédje részére 52.834 szám alatt kelt itteni rendelettel
folyóvá tett átalányt ugyancsak f. évi december hó végével szüntesse meg.” Az 1887. év
végével tehát megszűnt a Földművelésügyi
Minisztérium által létesített saját kezelésű
Időjelző Állomás és Szentgyörgyi Weisz
elvesztette állását. Ezután sokszor költözködött és így már terhére voltak időjárási térképei is, ezért 1889-ben 51 kötetet kitevő időjárási jelentéseit a Nemzeti Múzeumnak ajándékozta. Szentgyörgyi Weisz életútja igencsak
göröngyös volt, mert a céhbeliek nem akarták
elismerni amit egy évtizeden át végzett, és amit
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egy fél évvel az ő működésének kényszerű
befejezése után a közvélemény hatása alatt a
Meteorológiai Intézet kénytelen volt munkaprogramjába felvenni. Szentgyörgyi Weisz
József irodalmi működését AZ IDŐJÁRÁS
1931. évi kötete tartalmazza.

SZEPESI DEZSŐ

(Budapest, 1931. május 22.)

Édesanyja Walter Ilona. Az ELTE meteorológus szakon 1955-ben szerzett oklevelet. 1961ben védte meg egyetemi doktori disszertációját
A Kárpát-medence hegységeinek orografikus
csapadékkeltő hatásáról, témakörben. WMO
ösztön-díjjal műholdas, hidrológiai és légszenynyeződési tanulmányokat folytatott az USA-ban.
Kandidátusi értekezésének címe: Légszennyező
anyagok turbulens diffúziójának meteorológiai
feltételei Magyarországon (1967). A KMI-ben,
majd a KLFI-en Légszennyeződési kutató osztályt, majd főosztályt hozott létre és vezetett.
Kiemelkedő szakirodalmi tevékenységet fejtett
ki, légszennyeződési szabványok kidolgozásában vett részt. Az MTA doktori értekezésének
címe: A légköri kén nagytávolságú transzmissziója (1980). Fő kutatási területe az eurokonform
transzmissziós modellek kidolgozása. Az MTA
földtudományok osztályában aktív szervező
tevékenységet fejt ki. Nyugdíjba vonulása után
korábbi szakmai tevékenységét saját tulajdonú
111.-ben is folytatja. Az MMT Szakirodalmi
Nívódíjban részesítette 1985-ben és 1998-ban,
Steiner Lajos emlékérmet 1990-ben kapott. A
környezetvédelmi miniszter 2003-ban Schenzl
Guidó emlékérem kitüntetésben részesítette.

SZEPESI DEZSŐNÉ

lásd: LŐRINC7. ANNA

SZILÁGYI JÓZSEF

(Ujfehértó, 1964. május 12.)

Az ELTE TTK-n 1989-ben kapott meteorológus diplomát. Mint MSc hidrológus az University of New Hampshire egyetemen dolgozott
1994-től. PhD minősítést 1997-ben szerzett a
California-Davis Egyetemen, A geomorphology
based semi-distributed watershed model, című
disszertációjával.
1998-tól munkahelyei: Nebraska-Lincoln
Egyetem és VITUKI (Budapest).
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(Kiskörös, 1924. december 31.
‒ Budapest, 2002. augusztus 31.)
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Mezőgazdasági középiskolát végzett Orosházán. Már ott kapcsolatba került a meteorológiai
mérésekkel és adatfelhasználással. Érettségi
után Kolozsvárott jelentkezett a Mezőgazdasági
Főiskolára. A háború miatt a tanulást kényszerűen megszakította, behívták katonának, a kolozsvári Főiskolát pedig Keszthelyre helyezték
át. Mint katonát 1944. december 6-án Németországba vitték tartalékos tiszti iskolára, ott 1945.
április 14-én Jénában amerikai, majd francia
hadifogságba került. 1945. július 14-én került
haza családjához Kiskőrösre. Nyári fizikai munkával kereste meg a továbbtanulásához szükséges fedezetet, ősszel Budapesten az Agrártudományi Egyetemen folytatta tanulmányait. Közben az OMFI-ban az Agrometeorológiai Osztályon önkéntesen dolgozott. 1950-ben ‒ még
egyetemistaként ‒ felvették az OMFI-ba, továbbra is az agrometeorológiai munkában vett
részt, amely a mezőgazdaság kollektivizálása
miatt egyre jelentősebbé vált. Újra kellett szerveznie a fenológiai-fenometriai hálózatot mind a
szabadföldi termesztett-, mind pedig a
vadontermő növényekre. Ezen adatokat főleg a
cukoripar és a méhészek igényelték. Kecskeméten és Martonvásáron párhuzamosan indult meg
az agrometeorológiai obszervatóriumok szervezése, az utóbbiban 1955. szeptember 1-én indult
meg a munka. Kecskeméten 1959. augusztus
20-án avatták fel az obszervatóriumot, Szilágyi
itt lett vezető. 1964. szeptember 15‒19. között
nemzetközi konferenciát rendeztek saját erőből:
A homoktalajokon folytatott mezőgazdasági
termelés agrometeorológiája címmel. Szilágyi
1978. május 23-án címzetes főiskolai tanári
címet kapott a helyi Főiskolán végzett oktatói
tevékenysége elismeréseként. 1980-ban az
MMT Steiner Lajos emlékérmet nyerte cl, 1983ban a megyei vezető szervek Tudományos Munkáért Díjban részesítették. Hosszú ideig volt az
MMT titkára, majd élete végéig a választmány
tagja. Doktori szigorlatot tett 1963-ban a Gödöllői Agrártudományi Egyetemen. Nyugdíjasként
is aktívan dolgozott, részben oktatott is, ekkor
jelentette meg önálló kutatómunkájával ‒ nagytömegű levéltári anyag igénybevételével ‒ Időjárási események Kecskeméten a XVII–XIX.
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században című kötetét, amely a Kecskeméti
Füzetek sorozat 10. számaként 1999-ben látott
napvilágot. Tervezte egy további hasonló témájú
kötet megírását is, azonban a munkája sajnálatosan félbeszakadt. Kitüntetései: Berényi Dénes
emlékdíj (1993), MMT tiszteleti tag (1997), Pro
Meteorologia emléklpakett (2001).

SZILBER JÓZSEF

(Szabadka, 1891. november 30. — Budapest, 1977.)

A gimnáziumot Lugoson végezte, 1909-ben
itt is érettségizett. Ugyanebben az évben felvették az Eötvös Kollégiumba. A Budapesti Tudományegyetem természetrajz-földrajz szakán
folytatott tanulmányokat. Tanári oklevelét
1913-ban szerezte meg. Közben beiratkozott a
kereskedelmi szaktanár képzőbe, ahol kereskedelmi földrajz-, áruismeret és kémia szakos
tanári oklevelet szerzett. Az egyetemi évek
szüneteiben az Egyetem Földmágnességi és
Földrengési Obszervatóriumában dolgozott.
1913-bal] részt vett az első Adria expedícióban. Kövesligethy Radó professzor javaslatára
– aki az expedíció tudományos vezetője volt –
itt mint hidrológus, térképész és csillagász
működött. A meteorológiai megfigyeléseket
Réthly Antal végezte, a geológus szakértő
Lóczy Lajos a Föld-tani Intézet akkori igazgatója volt. 1914-ben be-hívták katonának, Salzburgban tüzér önkéntesi kiképzésben részesült.
Ekkor jelent meg a Hadügyi Minisztérium
felhívása, hogy a végzett tisztiiskolások repülő
kiképzésére légi iskolát nyit. 1915 szeptemberében az orosz frontra vezényelték, itt kapta
meg az értesítést, hogy felvették a Luftwaffehoz és Wiener-Neustadtba kellett jelentkeznie.
Léghajós kiképzés után az olasz frontra került.
Mint ballonos tüzérségi megfigyelő 17 hónapot
töltött a doberdói l. sz. ballonszázadnál. Fő
feladata mellett meteorológiai előrejelzéseket
kellett készítenie a ballonos felszállások és
egyéb légi járművek számára is. 1917-ben a
Traiskirchen-i léghajós iskolába vezényelték,
ahol meteorológiát, légifényképezést és csillagászatot tanított. 1918 novemberében – a bécsi
forradalom átélése után – visszatért Budapestre, de csak 1919 februárjában szerelt le, amikor
középiskolai tanárnak nevezték ki és korábbi
munkahelyére a Földmágnességi Obszervatóriumba osztották be, amely az időben az
OMFI Kitaibel Pál utcai épületének alagsorában
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működött. Közben az egyetemen mint asszisztens
oktatott is. 1922-ben a francia-román légitársasághoz került, mint rádió-meteorológus. Ez
időben Mátyásföldön volt a közforgalmi repülőtér
és Szilber állomáshelye is. 1925-ben Szilbert az
Air France magyarországi vezérigazgatójának
nevezték ki, munkahelye a vállalat Vörösmartytéri irodája lett. Az ebben az évben alakult MMTnak egyik alapító tagja lett. A 1I. világháború
kitörésével neki kellett felszámolnia az Air France magyarországi tevékenységét. A háború után a
Franklin Irodalmi Társulatnál, a Statisztikai Hivatalnál volt ideiglenes alkalmazásban, majd munkanélküli lett. 1946 nyarán rehabilitálták és a
budapesti Egyetem Újkori Történeti Tanszékére
osztották be. Ennek megszűntével nyugdíjából élt
1977 tavaszán bekövetkezett haláláig.

SZLACSÁNYI KORNÉLNÉ
lásd: BARTHOLY JUDIT

SZOKOL ILONA

(Debrecen, 1933. június 29.
‒ Budapest, 1975. december 13.)

Egyetemi meteorológus oklevelét a TTK-n
szerezte meg 1956-ban. Az 50-es évek végén és
a 60-as évek elején kutatói munkaterületen
dolgozott, fő területe az előrejelzés volt. Élete
ezen periódusában számos értékes publikációja
született. Vonzódott a gyakorlati kérdések megoldásához, így a kutatói tevékenységét az operatív szolgálattal cserélte fel. Előbb a prognózis
osztályon, majd a ferihegyi repülőtéren és végül
a rövidtávú előrejelző osztályon dolgozott. Itt
diszpécser szinoptikusként tevékenykedett.
Szerette a tudomány népszerűsítésének egyáltalán nem könnyű feladatát és eredményesen
művelte is azt. A rádiónál és a TV-nél végzett jó
munkája következtében nevét az egész ország
ismerte. Tragikus autóbalesete fiatal, tehetséges
ember karrierjét törte ketté, tette befejezetlenné.

SZTOCZEK (STOCZEK) JÓZSEF

(Szabadka, 1819. január 19. ‒ Budapest, 1890. május 11.)

A család lengyel származású, a gimnázium
akkori hat osztályát szülővárosában végezte, majd
1835-ben a pécsi egyházmegye noviciusai közé
állt. A következő évben már a pesti szeminárium
növendéke volt, de 1840-ben kilépett a papnö-

SZ

veldéből és beiratkozott a budai mérnöki intézet,
az Institutum Geometricumba. Itt Petzval Ottó,
Jedlik Ányos és Petzelt József tanítványaként
kitűnően végzett. 1847-ben lett a József Ipartanoda fizikai tanszékén előadó. Múlhatatlan
érdemeket szerzett a Műegyetem fejlesztésében.
1858-ban lett az MTA levelező, majd 1860-ban
rendes tag-ja. Az MTA 1860-ban határozta el az
ország természeti viszonyaira vonatkozó adatok
gyűjtését és bizottságot küldött ki a feladat
megoldására. A bizottság bevonta ügykörébe a
meteorológiai kutatásokat és megbízta Sztoczek
József műegyetemi professzort egy megfigyelési
utasítás kidolgozására (Utasítás meteorológiai
észleletekre, Pest, 1861. Emerich Gusztáv, Magyar Akadémiai nyomdász.). A rendszeres meteorológiai megfigyelések ezen Utasítás figyelembevételével kezdődtek el. Az 1870. április 8án alapított OMFI is ennek figyelembevételével
kezdte meg megfigyelő tevékenységét.

SZUCSÁK VALÉRIA

(Tiszagyulaháza, 1934. március 11.)

Édesanyja Mészáros Mária. Az ELTE TTK
meteorológus szakon 1957-ben szerzett diplomát. Az OMI Tájékoztató Osztályban kapott elhelyezést, majd 1969-től az Ipari Meteorológiai
Osztályon dolgozik. 1971-ben helyezik át a
KMI tájékoztató Osztályba. Itt éghajlati szakvéleményeket készít külső megkeresésekre, egyidejűleg alkalmazott klimatológiával foglalkozik. 1979-ben a Tájékoztató csoport vezetője
lesz, majd 1984-ben nevezik ki az Éghajlati
Tájékoztató Osztály vezetőjévé. 1996 tavaszán
vonult nyugállományba.

SZUNYOGH ISTVÁN

(Budapest, 1967. augusztus 24.)

1991-ben szerzett meteorológus diplomát az
ELTE TTK-n. 1994-ben lett a földtudományok
kandidátusa. Az ELTE TTK meteorológia tanszék adjunktusa. 1991-ben Hille Alfréd ifjúsági
pályadíj nyertese, 1993-ban részesült a Róna
Zsigmond alapítvány kamataiban.

SZŰCS ZSIGMOND

(Kenderes, 1932. Január 9. ‒ Budapest, 1997. február 2.)

Édesanyja Gyűlvészi Júlia. 1955-ben az ELTE TTK meteorológus szakon szerzett oklevelet.
Az OMI-ban az Ionoszféra csoportban helyezke-
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dett el. Később a KMl Műszaki Osztályába
helyezték át, ahol 1962-től nyugállományba
vonu-lásáig, 1990-ig osztályvezetői besorolásban volt. Meteorológiai műszerek szerkesztésével, kar-bantartásával, a megfigyelő hálózat
hírközlő rendszerének telepítésével, fenntartásával foglal-kozott.

T
TAKÁCS ÁGNES

(Budapest, 1946. augusztus 3.)

Az érettségi vizsga letétele után, 1964-ben
lett az OMl dolgozója, először technikusi munkakörben. 1971-ben meteorológus és levelezői
alkalmazott matematikus szakra iratkozott be az
ELTE-n. Egyetemi diplomája megszerzése után
1974. március 15-től, 1977. december 31-ig az
Elektromos Műveknél volt programtervező matematikus. 1978. január 1-től az OMSZ KEI
Csapadékszinoptikai Osztályra került kutatói
beosztásba. 1993 és 1998 között a Prognózis
Osztály vezetői tisztét látta el. Ezután az USAba távozott, ahol férjhez ment a magyar származású Mandics Péterhez, az NCAR kutatójához.

tatómunkát, amely egész tudományos tevékenységét végigkísérte. 1950-ben az ELTE Természet-tudományi karán szerzett meteorológiából
egyetemi doktori címet, Nedvességszámoló tárcsa című disszertációjának megvédésével. Időközben számos éghajlati dolgozata jelent meg a
szaklapokban, foglalkoztatta az adatfeldolgozás
módszertana is. 1954-ben megvált az 1951 óta
általa vezetett Éghajlati Osztálytól és a Marczell
György-ről elnevezett Obszervatóriumban a Sugárzási Osztály vezetésére kapott megbízást.
1957-ben a Nemzetközi Geofizikai Év munkálataiban, majd 1958-ban az OMl által kezdeményezett Balaton-kutatás programjában, 1963-tól
a szarvasi hőháztartási vizsgálatokban vállalt
jelentős szerepet. Kandidátusi értekezését,
melynek címe: Adatok Budapest sugárzásháztartásához, 1961-ben védte meg. Az intézet
alapítás 100-ik évfordulójára megjelent történeti
összefoglaló kötetben a műszerek és megfigyelési módszerek fejezetet, valamint a hazai sugárzás-mérések előzményeit foglalta össze nagy
tárgyhűséggel. 1970. december 31-én vonult
nyugállományba. Egy ideig még tudományos
tanácsadóként főleg kiadvány szerkesztési feladatokat látott el. Aktívan részt vett az MMT
társadalmi munkájában is. 1962-ben kapott
Steiner Lajos emlékérmet, 1974-ben lett tiszteleli tagja a Társaságnak. 1972-ben felesége elvesztésével munkabírása és munkakedve megtört, visszavonult életet élt ezután.

TAKÁCS LAJOS

(Fiume, 1909. október 26. ‒ Budapest, 1983. május 16.)

Felsőfokú tanulmányait Kakas Józseffel egy
évfolyamon kezdte a váci piarista noviciátusban,
csak ő matematika-fizika szakos középiskolai
tanári oklevelet szerzett a rendből történt elbocsátása előtt. Példás házasságát, melyből 4 gyermek származott, lutheri mintára kötötte, felesége korábban apáca volt. 1935. július 1-én kezdte
meg munkáját a Meteorológiai Intézetben,
amelyhez nyugdíjáig hűséges maradt. Még
ugyanezen év őszén ösztöndíjas kiküldetést kapott a berlini Collegium Hungaricum-ba meteorológiai, Potsdamba pedig főleg sugárzásmérési tanulmányokra.
Egy év után hazatérve, fő feladata a Potsdamból magával hozott Michelson-Martin aktinométerrel a rendszeres sugárzásmérések megkezdése, illetve folytatása volt. A hazai sugárzás
mérések úttörő egyénisége volt. A gróf Teleki
Páltól kapott anyagi lehetőségekkel élve, 1937.
január elsején kezdi meg azt a sugárzástani ku-
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TAKÁCS LÁSZLÓNÉ
lásd: BÓNIS KATALIN

TAR KÁROLY

(Kunhegyes, 1947. október 27.)

Karcagon érettségizett 1966-ban. Debrecen
KLTE matematika-fizika szakán 1971-ben nyert
diplomát. Az ELTE-n 1978-ban meteorológus
oklevelet is szerzett. A Debreceni Egyetem (jogelődje: KLTE) Meteorológiai Tanszékének munkatársa lett. A földrajztudományokból nyerte el a
PhD tudományos fokozatot. 1997-ben szerzett
habilitációt az ELTE TTK-n. 1978-ban adjunktusnak, majd 1989-ben docensnek nevezték ki.
1991. március 1-től kinevezetett tanszékvezető. A
szélirány, szélsebesség és a potenciális szélenergia statisztikai tulajdonságairól védte meg
kandidátusi értekezését Magyarország szélklímá-
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jának komplex statisztikai elemzése címmel
(1986). Kutatási témája továbbra is a szélklíma
tulajdonságainak vizsgálata. Debrecenben az
egyetem és az MMT számára számos igen értékes rendezvényt kezdeményezett. Több szakmai
kitüntetés tulajdonosa. 1986-ban a Róna Zsigmond alapítványt nyerte el, 1996-ban Steiner
Lajos emlékéremmel tüntették ki, 1993-ban
Szakirodalmi Nívódíjas lett, 1999-ben kapott a
környezetvédelmi minisztertől Pro Meteorologia emlékplakettet. Számos egyetemen belüli és
külső bizottság tagja és vezetőségi tagja.

TARCZY LAJOS

(Hetény /Komárom vm./, 1807. december 6.
‒ Pápa, 1881. május 20.)

T

júniusban kezdték áttelepíteni Németországba,
Tardos az áttelepülést nem vállalta. Az OMFInál jelentkezett munkára, Aujeszky László vette
fel, visszaemlékezve, hogy Tardos vitte el az
Intézetbe Horthy lstvánné, Edelsheim Gyulai
Ilonát, a kormányzóhelyettes özvegyét látogatóba, akinek vitorlázórepülő oktatója volt. 1940ben súlyos fejsérülést szenvedett egy repülőgép
motor indítása közben, ezért felmentették minden katonai szolgálat alól. Az OMFI-ban belépéstől az előrejelző részlegekben dolgozott, a
Prognózis Osztályban, a Ferihegyi Repülőtéren,
majd a KEI-ben is. A repüléstől nem szakadt el
ebben az időszakban sem, szakkönyveket írt
repülőknek, érzékeny műszereket szerkesztett,
fontos szakcikkei jelentek meg. Az MMT
Repülésme-teorológiai Szakosztályának aktív
tagja volt, 1975-ben kapott Steiner Lajos emlékérmet.

Jómódú szülők gyermeke volt. Középiskolai
tanulmányait a révkomáromi gimnáziumban
végezte, onnan a pápai fűiskolára ment, azután
ugyanitt 1829 és 1831 között a matematika tanításával bízták meg. 1831-ben Bécsben, 1833ban Berlinben folytatta tanulmányait, 1835-ben
tért vissza Pápára rendes tanárnak. Az MTA levelező tagja lett 1838-ban, 1840-ben rendes tagjává választotta a közgyűlés. Ő volt a pápai
iskola első jelentős fejlesztője. Kiváló előadó
volt, tanítványai voltak Jókai, Kerkápolyi,
Ballagi, Kozma Sándor, Molnár Aladár és még
sokan mások. Számos könyve jelent meg, többek között természetrajzi, meteorológiai tárgyúak is. Részletesen lásd Emlékbeszédek az akadémia elhunyt tagjairól (III. kötet, 1885).

A Budai Szt. Margit Gimnáziumban érettségizett, majd az ELTE TTK meteorológus szakon
szerzett oklevelet 1955-ben. Az OMI-ba csak
1958-ban kapott munkát, amikor a Sugárzáskutató Osztályon helyezkedett cl. Egyetemi doktori disszertációjának címe: A Kárpát-medence
homályossági viszonyainak vizsgálata (ELTE,
1963). Az 1970-es évek elejétől éghajlatkutatással, városklimatológiával foglalkozott, osztályvezetői besorolásban volt, 1991-ben történt
nyugállományba vonulásáig.

TARDOS (TATAREK) BÉLA

TÄNCZER TIBOR

A Szent István Reálgimnáziumban érettségizett, majd a Pázmány Péter Tudományegyetem
matematika-fizika szakán szerzett tanári oklevelet. Édesapja Tatarek Lajos, édesanyja Szrenko
Krisztina volt. A 40-es években magyarosította
nevét Tardos-ra. 1939, június 24.-én kötött házasságot Rajczy Magdolnával, aki szintén matematika-fizika tanár volt, házasságukból két leánygyermek származott. Már az egyetemi évei
alatt másfél évig dolgozott a Gamma RT Intézetében. 1941-ben lépett be az Aero Szövetségbe,
és 1943-ig dolgozott ott. 1943-ban a Dunai Repülőgépgyárban vállalt munkát, 1944 nyaráig
maradt ott. A Gyárban a Teljesítménymérő és
Meteorológiai osztályt vezette. A Gyárat 1944

Édesanyja Velcsény Irma. Iskoláit Újpesten
végezte, 1952-ben érettségizett. Tanulmányait
az ELTE meteorológus szakán folytatta, 1956ban szerzett diplomát. Az egyetem elvégzése
után az OMI-ban helyezkedett el, ahol 1995. évi
nyugdíjazásáig dolgozott. Első kutatási témája
az időjárás numerikus előrejelzése volt. Az
ELTE meteorológus szakon is e témában védte
meg doktori disszertációját, melynek címe: A
légköri divergencia vizsgálata (1963). 1957-től
részt vett a balatoni viharjelző munkában, azt
több éven át irányította. A 60-as évek közepén
megbízást kapott a műholdmeteorológia kutatására, amely feladat további pályájának meghatározójává vált. 1966‒67 folyamán e témában a

(Budapest, 1912. május 8. ‒ Budapest, 1991. február 15.)

TÁRKÁNYI ZSUZSANNA
(Budapest, 1933. május 1.)

(Újpest, 1934. április 24.)
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Szovjetunióban és az USA-ban egyéves ENSZösztöndíjas tanulmányutat tett. Hazatérve a
Műholdmeteorológiai Csoport, majd az Időjárás Kutató Osztály vezetőjévé nevezték ki. Közben a földtudományok kandidátusi fokozatát
szerezte meg, értekezésének címe: Objektív
módszerek műholdképek gyakorlati felhasználásához (1972).
1974-ben lett a KLFI Kozmikus Meteorológiai Főosztály, majd a Műholdmeteorológiai
Kutató Osztály vezetője. Irányítása alatt kezdődött meg a műholdfelvételek digitális feldolgozása és a TV-ben történő bemutatása. 1967-től
tagja volt az Űrkutatási Kormánybizottság,
illetve az lnterkozmosz Tanács Meteorológiai
Szakbizottságának. 1971-től a hazai és a nemzetközi COSPAR Bizottság tagja volt. 1973-ban
kapcsolódott be a meteorológus képzésbe, az
ELTE-n tartott Műholdmeteorológia címen
tartott kollégiumokkal.
1978-ban Műhold szinoptika címmel egyetemi jegyzetet állított össze. 1988-ban jelent meg
az Akadémiai Kiadónál a Műholdmeteorológia
című könyve, amellyel elnyerte az MMT Szakirodalmi Nívódíját. Ezen felül részt vett a BMEn távérzékelési szakemberek képzésében, az
OVH nemzetközi posztgraduális hidrológus
képzésében és a Magyar Honvédség meteorológus tisztjeinek képzésében. Az MTA Meteorológiai Tudományos Bizottsági tagjaként számos
kandidátusi, akadémiai doktori és PhD védésnél működött közre. 1982-tőt az IDŐJÁRÁS
szakfolyóirat szerkesztő bizottságának tagja, öt
éven át szerkesztője is volt. 1991-től nyugdíjazásáig az OMSZ tudományos titkáraként működött. 1974-től tagja az MMT választmányának.
1988-ban Steiner Lajos emlékérem kitüntetésben
részesült, 1995-ben Szakirodalmi Nívódíjat kapott. A környezetvédelmi miniszter Pro Meteorologia emlékplakettel tüntette ki (1995).

TELEKI PÁL gróf

(Budapest, 1879. november 1. ‒ Budapest, 1941. április 3.)

Földrajztudós, politikus, az MTA tagja. Teleki
meteorológia iránti érdeklődése jelentős segítséget jelentett az OMFI fejlesztésében. Az
1935-ös évben az OMFI, részben a sugárzásmérések felújítására, részben pedig a honvédelemmel összefüggő szolgáltatások támogatására
kapott általa kiemelt és célzott anyagi támogatást.
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TERKÁN LAJOS

(Székesfehérvár, 1877. április 26.
‒ Budapest, 1940. március 26.)

Szülővárosában végezte középiskolai tanulmányait és Budapesten a Tudományegyetemen
szerzett oklevelet, ahol Kövesligethy Radó tanítványa volt. Pályáját 1900-ban az OMFI-ban
kezdte, mint kalkulátor. AZ IDŐJÁRÁS című
lapnak 1907‒1918 között társszerkesztője volt,
amikor a lap egyúttal csillagászati folyóirat is
volt. Ógyallán azután az Asztrofizikai Obszervatórium adjunktusa lett, 1912-ben egyetemi magántanár, később a Szent István Akadémia és a
Kis-Akadémia tagja. Jelentős szerepe volt 1921ben a svábhegyi Konkoly alapítványú Csillagvizsgáló megszervezésében és munkájának beindításában. Az obszervatórium főobszervátora
volt. 1935-ben vonult nyugdíjba.

THIRRING GUSZTÁV

(Sopron, 1861. december 25. ‒ Budapest, 1911. március 31.)

Statisztikus, a magyar éghajlatkutatók egyik
úttörője. Bölcsészettudományi értekezése Sopron város éghajlatával foglalkozott. Hunfalvy
János (1820‒1888), a földrajz első egyetemi
tanára mellett tanársegédként működött, ebben
az időben egyik első jelentős munkája volt a
Meteorologische Zeitschrift-ben megjelent Kína
éghajlata című tanulmánya. Részletesen foglalkozott matematikai statisztikával, hosszabb
ideig működött a Fővárosi Statisztikai Hivatal
elnökeként. Az MMT egyik alapító, majd levelező tagja volt, társasági székfoglalóját A meteorológia a statisztikában címmel tartotta.Thirring
Gusztávnak a tudósnak sokat köszönhetnek a
klimatológusok, a statisztikusok, a geográfusok
és a magyar túristák. Schenzltől Konkoly
Thegéig minden meteorológiai intézeti igazgatóval kiváló kapcsolatokat tartott fenn, a továbbiakkal is jó viszonyban, munkakapcsolatban
volt. Konkolyval együtt járta be a Magas Tátrát
és kereste ki a Tátra Obszervatórium helyét. A
Magyar Tudományos Akadémiának 1902-ben
választották levelező-, majd 1926-ban rendes
tagjává.

TITKOS ERVIN

(Budapest, 1928. február 1.)

Az ELTE TTK meteorológus szakon 1954-ben
szerzett diplomát. Közvetlenül ez után aspiráns
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képzésben vett részt és 1959-ben kandidátusi
minősítést szerzett. Az OMI-ban az elméleti
meteorológia kutató csoport munkatársa lett,
később a Numerikus Előrejelző Kutató Osztályt
vezette. 1963. december 3-án Leningrádból az
Esztonia nevű szovjet kutatóhajóval a Mirnij
déli-sarki kutatóállomásra utazott, ahol a 9.
szovjet Antarktisz Expedíció tagjaként, mint
meteorológus dolgozott 1964. január 18-tól
1965. január 25-ig. Feladata időjárási térképek
készítése és az időjárás előrejelzése volt. Élményeiről könyvet jelentetett meg. Nyugállományba vonulásáig elméleti szinoptikus kutatással
foglalkozott. Kutató munkája mellett a Siófoki
Viharjelző Obszervatórium gyakorlati szinoptikus előrejelző munkájából is részt vállalt. Kutatási témái: a természetes és mesterséges akadályok körüli áramlás modellezése; a légköri turbulencia modellezése; a légszennyező anyagok
terjedésének modellezése.

TOLNAY LAJOS ifj.

(Budapest, 1872. július 1. ‒ Budapest, 1931. december 6.)

Csillagász és meteorológus. (Azonos nevű
édesapja 1831. május 31-én született Pesten. A
műszaki egyetemet végezte amikor 1857-ben
besorozták, az 1859-i hadjáratban mint őrmester vett részt, amikor április 26-án Ausztria háborút indított 11. Viktor Emánuel szárd királysága ellen, 29-én az osztrákok átlépték a határt,
erre Franciaország is belépett a háborúba
Auszt-ria ellen. A hadjárat után Tolnay Lajos
tanulmá-nyait befejezve magánmérnök lett.
1862-ben a Pest-Losonc vasútvonal építésében
vett részt, 1866-ban főmérnök volt a KassaÖdenburg-i vasútvállalatnál, 1870-ben a DunaDráva vasút igazgatója, 1871-ben az országos
vasútépítő igazgatóság vezetője lett, 1872-ben
pedig a Magyar Államvasutak igazgatójává
nevezték ki, miniszteri tanácsosi rangban.)
1872-ben született fia, ifj. Tolnay Lajos. Az
édesapa 1887-től országgyűlési képviselő lett.
Az ő állami szolgálati ideje alatt történt az
államavasúti elv megszilárdítása és az államvasutak konszolidációja. Ifj. Tolnay Lajos az
Intézetnek 1895-től 1906-ig volt tagja. Ezután
politikai pályára lépett, de a meteorológia iránti
érdeklődését megtartotta. Az Intézet megbízásából 1897-ben nagyobb tanulmányutat tett az
Egyesült Államokban és tanulmányozta
annak meteorológiai szolgálatát. A Blue-
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Hitt obszervatóriumban figyelmét különösen
magára vonták Rotch sárkánykísérletei, amelyekkel az alsó kilométerekben a légkör fizikai
tulajdonságait tanulmányozták. Ő kezdeményezte a Magyar Aero Club létrehozását, több
szabadon repülő meteorológiai ballon felszállást
szervezett. Egyik repülés alkalmával 168,1
Hgmm magasságig emelkedtek, ahol társa már
eszméletét vesztette. Nagy érdeklődés kísérte az
általa szervezett első páros léggömb felszállást
1902. május 1-én a Margit-szigeten. Az első léggömböt a Meteort, Lipót Szalvator főherceg
vezette, gróf Mailáth László és Hinterstoisser
százados társaságában, az öt perccel később
indított Turult pedig ifjú Tolnay Lajos, LisznyaiDamo Tihamér és Král Sándor főhadnagy segédletével. Nem sokkal e repülés előtt született
egyik nagyobb dolgozata A tudományos léghajózás a magasabb légrétegek kutatásának szolgálatában (OMFI, 1901) címmel. Megindította az
AERONAUTA nevű magyarnyelvű folyóiratot,
amely pár évi működés után sajnos megszűnt.
Csillagászattal is foglalkozott, az üstökösökre vonatkozó értékes pálya számításai az
Astronomische Nachrichten-ben jelentek meg,
Gradus ad Parnassum címmel Bólyai életéről
verses drámát írt, amelyet a Magyar Tudományos Akadémia dicsérettel tüntetett ki. Foglalkozott a színes fényképezés technikai kérdéseivel, de érdekelték a földkéreg rétegeinek
szeizmikus hullámokkal történő vizsgálata is.
Az 1925-ben alakult Magyar Meteorológiai Társaságnak Tolnay Lajos egyik alapító tagja volt
és néhány évig társelnöke is. Az alakulás költségeire, illetve alapítvány létrehozására 1 millió
koronát ajánlott fel. E pénz egy részéből a Társaság 1926. évi közgyűlésén, a frankfurti meteorológusnak, Franz Baurnak ítélt oda pályadíjat a
Magyarországi júliusi csapadékmennyiség előrejelzéséről írt értekezéséért. Tolnay zseniális
elme és nagy nyelvtehetség volt, de egyetlen
témánál sem tudott hosszabb ideig kitartani.
Értékes életművet hagyott maga után, az Intézet
törté-netében is jelentős személyiségként kell
értékel-nünk. Tolnay Lajos irodalmi működésének felsorolása AZ IDŐJÁRÁS 1932. évi kötetében található.

TOMPOSNÉ

lásd: ANDA ANGÉLA
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TORDA LAJOS

(Békéscsaba, 1947— Budapest, 1998)
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Meteorológiai pályafutását 18 évesen Békéscsabán kezdte, de napi munkája mellett a Szegedi József Attila Tudományegyetem programtervezői matematikus szakon szerzett oklevelet.
Az itt szerzett szakismeretét kamatoztatta a
megfigyelőhálózat állomásaira telepített számítógépekre írt speciális programok elkészítésével,
futtatásával. Rövid ideig a LÉGKÖR szerkesztő
bizottságának is tagja volt, egészen korai haláláig.

TÓTH ERZSÉBET

(Csorvás, 1935. október 7.)

Édesanyja Zsótér Erzsébet. 1957-ben szerzett
meteorológus diplomát az ELTE TTK-n. Az
OMI-ban helyezkedett el. Részt vett a Balaton
kutatási programban. Egyetemi doktori disszertációjának címe: Turbulens átviteli folyamatok a
talajközeli légtérben (ELTE, 1967). 1968-ban
hosszabb angliai tanulmányúton vett részt. Ő
volt az egyik megalapítója az OMI-n belül a
szántóföldi és terepméréseken alapuló agrometeorológiai kutatásoknak.
A Szarvasi Öntözési Kutató Intézettel együtt
működve kezdték meg munkatársaival Szarvason, majd másutt is az országban a növények
vízfogyasztásának mérését evapotransirométerekkel, azzal a céllal, hogy meghatározzák vízfelhasználását és annak dinamikáját. 1973-ban a
KLFI Hő- és Vízháztartási Osztályának lett a
vezetője, majd 1981-ben a KLFI igazgatóhelyettesének nevezték ki. Részt vett és irányította
nagyobb tavaink vízmérlegének alakulását döntően befolyásoló meteorológiai tényezők szerepének feltárását. Szerkesztője és részben szerzője A Fertő-tó természeti adottságai című monográfiának, amely az osztrák szakemberekkel
közösen végzett munkát foglalja össze.
Jelentős érdeme volt a Komplex Integrált
Konzervipari Számítógépes Termelésirányítást
Előkészítő Kutatások koordinálásában és sikeres
lebonyolításában. Titkárként igen aktívan részt
vett az MMT Agrometeorológiai Szakosztály
munkájában. 1982-ben kapott Steiner Lajos
emlékérmet.
1984-ben a KMI igazgatóhelyettesévé nevezték ki. E minőségében dolgozott 1990. október
10-én bekövetkezett nyugállományba vonulá-
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sáig. Igen jelentős szakirodalmi munkát tudhat a
magáénak. Több állami és társadalmi kitünte-tés
birtokosa, 1996-ban a Berényi Dénes emlék-díj
nyertese.

TÓTH GÉZA

(Nyitra, 1901. augusztus 14.
‒ Adelaide /Ausztrália/, 1995. június 4.)

Édesapja sárospataki teológus volt, de tanítói
állást Szentendrén vállalt a református elemi iskolában, mint igazgató. Itt nőtt fel Géza. Édesapja kiváló pedagógus, a nyugati nyelveken kívül arabul és héberül is jól beszélt. Fia örökölte
nyelvtehetségét. A Pázmány Péter Tudományegyetemen szerzett matematika-fizika szakos tanári diplomával (és kiváló német-francia-angol
nyelvtudással) 1927. június 1-én lépett az OMFI
kötelékébe, mint „kisegítő szakmunkaerő”, a
Marczell György vezette Aerológiai Osztályba.
1930-ban ösztöndíjasként német obszervatóriumok munkáját tanulmányozta (Lindenberg,
Breslau, Potsdam, Bécs).
Aerológusként részt vesz valamennyi akkor
szokásos magaslégköri mérésben, pilotozik, léghajó gondolájában utazik, az IMO által előírt
nemzetközi napokon ballonszondát bocsát fel és
Hille Alfréd társaságában végzi az időjárási
felderítő repüléseket. 1933-ban elsőként mér
„szokatlanul magas szélsebességeket Budapest
fölött”, ez volt a hazánkban megfigyelt első futóáramlás, azaz jet-stream megfigyelés. 1934ben adjunktus, 1935-től az IMO Aerológiai Bizottság tagja. A repülés szerelmese, szervezi és
oktatja a vitorlázó repülőket, jegyzeteket ír számukra, maga is aranykoszorús vitorlázó repülő.
1943-ban a II. világháború közepén veszi át a
Prognózis Osztály vezetését.
A szinoptikus munkában fizikusi szemléletet honosít meg, foglalkozik a Kárpátok védőhatásával, a „hideg párna” helyzetekkel, a téli
jégzajlás előrejelzésével, a repülőgépek jegesedésével, bevezeti a minimum- és maximumhőmérséklet számszerű előrejelzését. Az operatív munka minden fázisát jól ismeri, kivételes tehetséggel Morze-kódos rádióvételből
közvetlenül rajzol időjárási térképet. Munkatársai legendásan szi-gorú, de igazságos vezetőnek tartják. A II. világháború után megbízták az újrainduló polgári repülés meteorológiai
biztosításával,
főhivatású
észlelőket állít szolgálatba a szinoptikus állomá-
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sokon. 1946-ban főmeteorológus, 1948. május
13-án, 47 éves korában nevezték ki az OMFI
igazgatójává. 1950. június 13-án az Államvédelmi Hatóság (ÁVH) letartóztatta. Kihallgatói
a kémkedés gyanúját nem tudták igazolni, ezért
vádemelés és bírói ítélet nélkül internálták,
először Kistarcsára, majd a Recsk-i munkatáborba került. 1953. szeptember 13-án szabadult
internálásából és soha többé nem lépte át az
Intézet küszöbét, még 1956-ban októberében
sem, ami-kor Dési Frigyes és a Forradalmi
Bizottság hívta vissza. Ezután szakfordításból
él, matematikusként számítóközpont vezető,
majd az ELTE Geofizikai Tanszékén dolgozott.
Tudományos tevékenységének méltó elismeréseként 1991. április 16-án kapta meg az Eötvös Loránd Díjat. 1992-ben a FM miniszter ‒ rehabilitációs szándékkal ‒ az 1950-ben ellene
hozott, törvénytelen fegyelmi és elbocsátó határozatot megsemmisítette. 1993-ban MTA doktori címet kap hazánk fölött is megjelent futóáramlás, korábbi években tett felfedezéséért. Az
MMT tiszteletbeli elnökké választotta és Steiner Lajos Emlékéremmel tüntette ki. Leányát
ment meglátogatni Ausztráliába, amikor 1995.
június 4-én Adelaideban, 94 éves korában elhunyt. Végakarata szerint hazai földbe, szülei
mellé temették Budafokon. Egykori lakóházán
(Budapest, II. Margit körút 56.) a magyar meteorológusok és geofizikusok 1996-ban emléktáblát helyeztek el.

TÓTH MIKE MIHÁLY S. J.

(Őr /Ung vm./, 1838. szeptember 25.
‒ Kalocsa, 1932. október 3.)

1854-ben lépett be a Jézus Társaságba. Tanulmányai
befejezése
után
1860-ban
Kalksburgban magyar tanárként kezdte meg
oktató tevékenységét. 1861-ben azonban már
Kalocsára került, ahol mint a fizika és természetrajz tanára működött. Teológiai tanulmányai befejezése után 1870 őszén újra Kalocsán működött. Az ő szorgalmazására létesült
1871 elején a kalocsai meteorológiai állomás
és ő volt az első észlelő. Az állomás vezetése
a gimnázium fizika tanárának kezében maradt
mindaddig, míg páter Hüninger Adolf azt
1884-ben a Haynald Obszer-vatórium kezelésébe át nem vette. Nagy őrömmel látta, hogy
az
általa
megkezdett
munka
páter
Fényi Gyula céltudatos tevékenysége mellett
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jelentősen kiterebélyesedett. 1929-ben a Kormányzó a magyar tanügy terén szerzett érdemeit a III. o. magyar érdemkereszttel ismerte el. 91
éves koráig aktívan tanított.

TÓTH PÁL

(Kiskunfélegyháza, 1931. június 18.)

Felsőfokú tanulmányait az ELTE TTK meteorológia szakon kezdte 1950-ben, ugyanitt szerzett diplomát 1954-ben. Ezután a Honvéd Légierő Parancsnokságon vállalt szaktisztként munkát Csaptak Andor mellett 1956 végéig, amikor
leszerelését kérte a megváltozott politikai helyzetben. Az OMI-ban helyezkedett el, a Sugárzási Osztályon a Nemzetközi Geofizikai Év méréseibe tudott bekapcsolódni. 1957 év nyarán a
Siófoki Viharjelző Obszervatórium első vezetője volt a viharjelzési idény végéig. A következő
évtől már az Időjárási Kutató Osztályon dolgozott. Az Előrejelző Osztályra 1961 végén került.
Közben elkészítette egyetemi doktori disszertációját, amelyet az ELTE meteorológus szakon
védett meg 1963-ban, A szabadlégköri hőmérsékleti advekció a magassági eloszlás és a termikus szél viszonyainak vizsgálata címmel.
1973-ban fél éves franciaországi ösztöndíjas tanulmányúton vett részt. 1974-től 1983 végéig a
KEI igazgatóhelyettese, majd 1984-től nyugállományba vonulásáig a KEI tudományos titkári
helyét töltötte be. Az időjárási térképvetületek,
meteorológiai kódok elismert szakértője. Aktív
korában különösen, de nyugdíjasként is elsődlegesnek tekintette a fiatal szakemberek patronálását. Több évig oktatott az egyetemen színoptikát, színoptikus gyakorlatokat vezetett. Az
MMT-nek és Választmányának lelkes tagja.
1980-ban kapott Steiner Lajos Emlékérem kitüntetést. A környezetvédelmi miniszter 1995-ben
Pro Meteorologia emlékplakettel tüntette ki.

TÓTH ZOLTÁN

(Budapest, 1957. február 17.)

1981-ben szerzett meteorológus diplomát az
EITE-n. Egyetemi tanulmányainak befejezése
után az OMSZ/KEI Középtávú Előrejelző Osztályon helyezkedett el. Egyetemi doktori disszertációjának címe: Objektív, analógiákat fölhasználó 30 napos időjárás előrejelző módszer (ELTE,
1986). 1988-tól az USA-ban a National Centers
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for Environmental Prediction, az Amerikai Meteorológiai Szolgálat együttes előrejelzési modelljének egyik fejlesztője.

TŐKEI LÁSZLÓ
(1952)

Az ELTE TTK-n 1977-ben szerzett meteorológus diplomát. Ugyanitt megvédett doktori
disszertációjának címe: Az évi időjárás természetes szakaszai Magyarországon (1984). Kandidátusi értekezését 1998-ban védte meg. Újabban a
Kertészeti Egyetemen tanít. 1998-ban az MMT
Berényi Dénes emlékdíját és Szakirodalmi Nívódíját nyerte el. Több agrometeorológiai tárgyú
szakkönyv szerzője, illetve társszerzője.

TÖRÖK DÉNES

(Szombathely, 1951. május 7.)

Édesanyja Kulcsár Sarolta. 1975-ben szerzett
az ELTE-n matematika-fizika tanári és meteorológus diplomát. Az OMSZ-ban helyezkedett
el, az Általános Repülésmeteorológiai Osztály
szinoptikusa lett. 1980-tól rövidtávú előrejelzésekkel foglalkozik. Közismert és kedvelt média
személyiség, 2004-től a DUNA TV munkatársa.

U
UNGER JÁNOS
(Zalaegerszeg, 1958. március 17.)

TÖLGYESI ISTVÁN
(Nyíregyháza, 1934.)

Édesanyja Fitkonidesz Ilona. Az ELTE TTK
meteorológus szakon 1956-ban szerzett diplomát. Az OMI-ban helyezkedett el, a nyíregyházai meteorológiai állomáson volt észlelő. 1961.
áprilistól, 1962. májusig WMO ösztöndíjjal a
Szovjetunióban és Angliában tanult. 1964. novembertől a WMO genfi titkárságán vállalt szaktisztviselői munkakört, amit 1969-ben állandó
szerződésre változtatott. 1975. július 31-én munkaviszonyát a WMO-val felbontotta és az OMSZ
nemzetközi ügyeinek tanácsadója lett. Rövidesen
visszahívták a WMO-ba folytatni szaktisztviselői
munkáját, amit azután nyugdí-jazásáig végzett.
Mintegy 20 évig volt a WMO szaktisztviselője.
Genfi munkáját befejezve ha-zatért.

TÖLGYESI LÁSZLÓ

(Budapest, 1959. augusztus 30.)

A Steinmetz Gimnáziumban érettségizett,
1984-ben az ELTE TTK meteorológus szakon
szerzett diplomát. Diploma munkájának címe:
Túlnedvesedett talajok vizsgálata. 1989-ben
programozó matematikus diplomáját védte meg
szintén az ELTE-n. Az OMSZ Agrometeorológiai Osztályon kezdett el dolgozni, majd
1993-ban az Informatikai Osztályba helyezték
át, ahol 2000-től osztályvezetői feladatokat is
ellát.

TÖLGYESI LÁSZLÓNÉ
lásd: PUSKAS MÁRTA
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Édesanyja Botos Mária. A Szegedi Tudomány Egyetem Éghajlattani és Tájföldrajzi
Tanszék docense. 1986-ban védte meg egyetemi
doktori disszertációját, melynek címe: A Szahel
övezet csapadékjárása. 1996-ban PhD fokozatot
szerzett. Kutatási témája Szeged városklímája,
azon belül különösen a városi hősziget, a városi
szélrendszer, a város bioklimatikus hatásai.
Elnyerte az MMT 2000. évi Szakirodalmi Nívódíját, 2004-ben a környezetvédelmi miniszter
Pro Meteorologia emlékplakettel tüntette ki.

URBÁN LÁSZLÓ
(Szécsénke,1930)

Balassagyarmaton tett érettségi vizsgát, majd
az ELTE TTK-n, 1955-ben szerzett meteorológus diplomát. Az egyetem elvégzése után a
Mezőhegyesi Állami Gazdaságban töltött fél
évet agrometeorológusként. Ezután mintegy
három évig dolgozott a Budapesti Haditechnikai
Intézet táborfalvai lőkisérleti állomásán, polgári
alkalmazottként, ballisztikai mérésekkel. 1963ban a Gödöllői Agrártudományi Egyetemen,
Állatélettani és Állategészségtani Tanszékén 6
éven át istálló klimatológiai méréseket végzett.
Méréseiből egyetemi doktori (1967), majd kandidátusi fokozatot szerzett 1975-ben. Később a
Vízgagdálkodási és Növénytermesztési Tanszék
adjunktusa, illetve docenseként oktatta az Agrometeorológia tárgyat. 30 éves egyetemi pályafutása során számos jelentős szakcikke jelent
meg a savas esőkről, jégkárokról, aszály- és
szélkárokról, istállóklímáról és az öntözés meteorológiai vonatkozásairól. 1992-ben vonult
nyugállományba.
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VADASFALVY LAJOSNÉ
lásd: AJTAY ÁGNES

VADÁSZ VILMOS

(Rácalmás, 1953. augusztus 9.)

Anyja neve Steiner Márta. 1977-ben szerzett
meteorológus oklevelet az ELTE TTK-n. Az
OMSZ/KEI-ben helyezkedett el az Agrometeorológiai Osztályon. 1981-ben a Távérzékelési
csoportban, majd a prognózis szolgálatban tevékenykedik. Közismert médiaszemélyiség.

VALI GÁBOR

(Budapest, 1936. október 22.)

1961-ben a Concordia Egyetemen (Montreal,
Kamada) végzett, majd 1968-ban a McGill
Egyetemen (Montreal) szerzett felhőfizikából
dokto-ri fokozatot. 1976-tól a Wuomingi Állami
Egyetem Légkörtudományi Intézetének egyetemi tanára. Az egyetem Major Professor of
Outstanding Dissertation-díj birtokosa. Számos
amerikai és nemzetközi tudományos bizottság
tagja. Ezen belül az International Association of
Meteorology and Atmospheric Sciences
(IAMAS)-hez tartozó International Committee
on Nucleation and Atmospheric Aerosol tagja,
évekig elnöke. Az IAMAS International
Commission on Clouds and Precipitation alelnöke, az IAMAS Nemzet-közi Globális Aeroszol Projekt társelnöke. Kuta-tási területe: a
légköri felhő- és csapadékkép-ződés fizikája.
Kiemelkedő eredménye a kristályképződést
előmozdító jégmag-vak felfe-dezése, amely
módosította a légköri jég keletke-zésétől alkotott
elképzeléseinket. Felfedezését felhasználják a
növényi fagykárok elleni védeke-zésben, illetve
sípályákon a mesterséges hó elő-állításában.
Számos tudományos közlemény szerzője. Az
Atmospheric Particle and Nuclei (1991, Akadémiai Kiadó, Budapest) c. könyv társszerzője
(Götz Gusztáv, Mészáros Ernő, Vali Gábor).
1994-től a Magyar Tudományos Akadémia
külső tagja.

VALKÓ PÉTER

(Budapest, 1932. február 25.)

Érettségi után egy évig segédmunkás volt az
Egyesült Izzóban (Újpest). Az ETTE TTK me-
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teorológus szakon szerzett diplomát 1955-ben.
Ezután egy évig a Vízgazdálkodási Tudományos
Kutató Intézetben volt gyakornok. 1956 végén
Svájcba távozott és a Physikalisch-Meteorologisches Observatorium-ban (Davos) dolgozott, sugárzásmeteorológia, légköri homályosság
témakörökben (1957‒1960).
1960-ban a Bázeli Egyetemen légköri homályosság témakörben védte meg doktori disszertációját. Még ugyanebben az évben 5 hónapos
postdoktori továbbképzésen vett részt Mainz,
majd München Egyetemek Meteorológiai Intézeteiben.1961-ben az Állami Anyagvizsgáló
Intézetben (EMPA) volt alkalmazásban.
1962‒1992 között a Schweizerische Meteorologische Anstalt (1966-ig Osservatorio LocarnoMonti, utána Zürich) munkatársa volt. 1992-ben
vonult nyugállományba. 1992—1999 között a
Granada Egyetem doktorandusainak vezetője
volt. Tagja az „International Commission on
Illumination” munkacsoportnak. Itt szabványok
kidolgozásában vett részt. Részese volt egy
sugárzásmérő mozgó laboratórium kidolgozásának és alkalmazásának (0 és 3400 tengerszint
feletti magasságok közötti mérésekkel, amely
1985-ben 1 hó-napig Pestszentlőrincen üzemelt
a KLFI-ben). 1973-tól vezetői beosztásban
dolgozott.

VARGA MÁRTON

(Monostorapáti, 1767. március 20.
‒ Nagy Venying, 1818. április 5.)

A zirci apátság gazdasági igazgatója volt.
Meteorológiai tárgyú könyvei: A gyönyörű
természet tudománya (Nagyvárad, 1808), A
csillagos ég és a Föld golyóbisságának az ő
tüneményével együtt való természeti előadása, s
megismertetése (Nagy-várad, 1809).

VARGA MIKLÓS

(Pécs, 1933. július 13.)

Anyja neve Cserny Johanna. Az ELTE TTK
meteorológus szakon 1956-ban kapott diplomát.
Az OMI-ban csak 1958. január 1-én tudott elhelyezkedni az ekkor indult Nemzetközi Geo-fizikai
Év munkálatainak terhére. A Biometeorológiai
Osztályban nyert elhelyezést. Egyidejű-leg aktív
szerepet vállalt a Balaton-kutatásban is. 1958.
szeptember 1-jén helyezték a Rádiószondázó Osztályba. Ugyanitt 1974-től bízták meg az
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osztály vezetésével, amely feladatot 1990-ben
történt korkedvezményes nyugdíjazásáig látott
el eredményesen.
Az osztályát eredményesen vezette a különböző rádiószonda típusok váltásakor, így a régi
típusú VAISALA szondáról a szovjet A-22
szondára, majd az új automatizált VAISALA
szondára történő áttéréskor. Jelentős munkát
végzett a szegedi második rádiószonda állomás
létrehozásában is. Nagyban segítette a Meteorológiai Múzeum újjászervezését, a muzeális
értékű magaslégköri műszerek megőrzésével és
rendszerezésével. A környezetvédelmi miniszter
2003-ban Pro Meteorologia Emlékplakett kitüntetésben részesítette.

VARGA-HASZONITS ZOLTÁN
(Kóny, 1933. július 4.)

Édesanyja Rátz Rozália. Az ELTE TTK meteorológus szakon 1955-ben szerzett diplomát.
Az OMI-ban helyezkedett el, egyetemi doktori
disszertációját 1963-ban védte meg A talajművelés hatása a talajhőmérsékletre címmel.
A földrajztudományok kandidátusa cím elnyerése érdekében írott értekezésének címe:
Agroklimatológiai modell az őszi búza fenofázisainak meteorológiai jellemzésére (1973).
Az MTA doktora fokozatot 1993-ban nyerte
el, 1991. november 30-tól tanszékvezető egyetemi tanár a Mosonmagyaróvári Egyetem Mezőgazdasági és Élelmiszertudományi Karon. Kutatási területe: az éghajlati változékonyság és a
termesztett növények; hazánk agroklimatológiai
erőforrásainak feltárása és elemzése; valamint
az éghajlat és az agroökoszisztémák témakörök.
Szakirodalmi tevékenysége igen kiterjedt,
szakkönyvek, egyetemi tankönyvek és szakpublikációk szerzője. Több állami kitüntetés
birtokosa, az MMT Steiner Lajos emlékéremmel (1979) és Berényi Dénes Díjjal ismerte el
szakmai tevékenységét. A környezetvédelmi miniszter 2001-ben Schenzl Guidó Díjban részesítette.

VÁGI ISTVÁN

(Mostar, 1888. július 28.-?)

Műegyetemi tanár. Az erdőmérnöki karon az
éghajlattan előadója volt. Előadásait A meteorológia és éghajlattan elemei címmel jelentette
meg (Sopron, 1929).
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VÁLLAS ANTAL
(Pest, 1809. május 18.
‒ New-Orleans /USA/, 1869. július 20.)
1824-ben belépett a piarista rendbe és már 17
évesen Sátoraljaújhelyen tanárkodott. Még mielőtt a szerzetesi fogadalmat letette volna, 1827ben kilépett a rendből és tanulmányait Kassán és
Pesten folytatta. 1829–33 között Bécsben
Palocsay bárónál nevelősködött, 1833 és 1836
között pedig Eötvös Ignác bárónál. Ezután írta
meg Felsőbbfokú egyenletek egy ismeretlennel
című művét, amely alapján 1837. szeptemberben az MTA levelező tagjává és két nappal
később rendes tagjává választották. 1838. szeptembertől két évig a rohonci gazdasági akadémia
tanára volt, annak felszámolásáig, majd visszatért Pestre. Itt az iparegyesületben 1846-ig előadásokat is tartott, közben a műegyetem létrehozásáért szállt síkra. 1848-ban Eötvös József báró
egyetemi tanárnak nevezte ki, de 1850-ben a
kormány felmentette. Ezen annyira elkeseredett,
hogy 1851-ben kivándorolt New-Orleansba
(USA). Itt két évig egy német felekezet papjaként működött, majd Nicaraguában kávéültetényes lett. 1854-ben visszatért NewOrleansba, ahol egy hajózási iskolát tartott fenn,
majd 1858-ban tudományos akadémiát alapított,
melynek titkára is volt. Az MTA ugyanezen
évben külső tagjává választotta. A polgárháborúban Tennessee állam katonai akadémiájának
igazgatását vállalta el, ahol egész vagyonát
elvesztette. Visszatért New-Orleansba, az általa
alapított akadémia titkára lett haláláig. Élete
során számos könyvet írt és adott ki, meteorológiai tartalommal is kapcsolatosan. Nekrológját
Galgóczy Károly írta meg az akadémia kiadványaiban. Jelentős műve Az égi és földtekék
használata (Bécs, 1848.).
VÁRHELYI GABRIELLA
(Budapest, 1948. július 10.)

Az ELTE TTK kémia-fizika tanári szakot
1966‒1971 között végezte el. Édesanyja Józsa
Erzsébet. Az egyetemi diploma megszerzése
után az OMSZ/KLFI Légszennyeződési Osztályban helyezkedett el. Kutatási területe a légköri kémia problémáira irányult. 1978-tól résztvevője volt a KLFI által szervezett WMO levegőkémiai nemzetközi oktatási csoportnak. 1980-ban
tíz hónapos tanulmányúton vett részt az NSZKban Jülich-ben az ottani Levegőkémiai Intézet-
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ben, még ugyan ebben az évben elnyerte az
MMT Róna Zsigmond alapítvány díját. 1981ben lett a földtudományok kandidátusa. Férje
1988-tól az USA-ban vállalt munkát, 1992-ben
követte férjét, azóta az USA-ban tartózkodik.

VÁRNAI TAMÁS
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szakmai munka megindításában vállalt vezető
szerepet. A 60-as évek közepén a Műszerhitelesítő Osztály vezetője lett, nyugállományba vonulásáig. Az OMI, majd az OMSZ Közalkalmazotti Szakszervezetének titkárává választották
1970-ben, amely funkciót szintén nyugdíjba
vonulásáig látta el. Több állami kitüntetés birtokosa.

(Budapest, 1964. december 3.)

Az ELTE TTK-n kapott meteorológus diplomát 1989-ben. PhD minősítést 1996. október
26-án szerzett a Montreal, McGill Egyetemen
(Department of Atmospheric and Oceanic Science), Reflection of solar radiation by inhomogeneous clouds című disszertációjával. Jelenlegi
munkahelye Joint Center for Earth System
Technology, University of Maryland.

VERES LÁSZLÓ

(Gyüd /Baranya vm./, 1904. május 4.
‒ Budapest, 1973. október 16.)

Édesapja református lelkész, édesanyja tanárnő volt. Gépészmérnöki diplomája megszerzése után a Légügyi Hivatalhoz került mint aktív
katonatiszt, ahol később Hílle Alfréd beosztottja,
munkatársa lett. Ebben az időszakban részt vett
a magassági meteorológiai repülésekben és
adatkiértékelésben. 1945 januárjában különleges
megbízatást kapott, megmentette a harci cselekményektől a budapesti egyetem központi
épületét és az Egyetemi Könyvtárat. Ezért az
egyetemi tanács kitüntető oklevéllel jutalmazta.
1948-ban tért haza orosz hadifogságából és az
OMFI-ban helyezkedett el, 1951-től 1957-ig a
ferihegyi Időjelző Szolgálatot, 1958-tól a Hálózati Osztályt vezette, majd nyugdíjazásáig szinoptikusként tevékenykedett. Mint un. „volt
horthysta tisztnek”, többször kellett méltánytalanságot elviselnie. Számos repülésmeteorológiai előadást és tanfolyamot tartott, előadott a
mérnök továbbképző tanfolyamokon. 1929-től
haláláig az MMT tagja volt, 1966-ban megkapta
a Steiner Lajos emlékérmet.

VENTURA EDUÁRD

(Budapest, 1932. december 23.)

Édesanyja Böge Margit. Az ELTE TTK meteorológus szakon 1956-ban szerzett diplomát.
1957-ben az OMI Rádiószondázó Osztályon helyezkedett e1. 1961-ben a Szegedi Rádiószondázó
Obszervatórium üzembeállításában és az ottani

VIG PÉTER

(Budapest, 1948. május 1.)

Rákosligeten kezdte az általános iskolát, középiskolai tanulmányait a soproni Erdészeti
Technikumban folytatta 1962-től 1967-ig. Az
Erdészeti és Faipari Egyetem Erdőmérnöki
Karán 1973-ban szerzett erdőmérnöki diplomát.
Újkéren lett erdészeti ágazatvezető, majd szakközépiskolai nevelői, szaktanári munkát vállalt.
Időközben 1976‒78-ban mérnöktanári diplomát
szerzett a Gödöllői Agrártudományi Egyetem
Tanárképző Intézetében, majd 1978‒80-ban
erdészeti növényvédelmi szakmérnök képzésben
vett részt a soproni Erdészeti és Faipari Egyetemen. 1984-ben az ugyanitt meghirdetett egyetemi tanársegédi álláshelyet kapta meg a Termőhely-ismerettani Tanszéken. 1990-ig egyetemi tanársegéd, majd 2003-ig egyetemi adjunktus, azóta egyetemi docensként végzi a meteorológiai tárgyak oktatását. Tagja az MMT választmányának, régiójában jelentős szakmai
szervező munkát is végez. 1997-ban Berényi
Dénes Díjjal tüntették ki, 2003-ban Mestertanári
cím viselésére jogosította fel az egyetem. Kutatási területe az erdő és klíma kapcsolatára és az
erdő mikrokímája témakörökre terjed ki.

VISSY KÁROLY

(Miskolc, 1935. augusztus 30.)

Anyja neve Jancsó Ilona. Az ELTE Természettudományi Kar meteorológus szakon szerzett diplomát 1957-ben. Szakmai tevékenységét
a miskolci szinoptikus főállomáson kezdte, majd
1960-tól 1964-ig Ferihegyen a repülésmeteorológiai szolgálatban tevékenykedett. 1965-től
1974-ig az OMI, később az OMSZ Rövidtávú
Előrejelző Osztályán dolgozott időjárás előrejelzőként. 1975-ben megbízást kapott az Általános
Repülésmeteorológiai Osztály vezetésére, majd
1978-ban az Időjárás Előrejelző Főosztály vezetője lett. 1985‒1990 között igazgató helyettes,
1990‒1992-es időszakban igazgató az OMSZ
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Központi Előrejelző Intézetben. 1993‒1998 között az OMSZ Kereskedelmi és Szolgáltató Irodájának vezetője, 1999-től ‒ nyugállományban ‒ az
OMSZ elnökének szakmai főtanácsadója. Ő
teremtette meg a speciális feladatkörrel bíró
média meteorológia alapjait, amikor 1967-től a
televíziós és rádiós időjárás-jelentések személyes
közreműködőjévé vált. 1971‒1972-ben részt vett
a 17. Szovjet Antarktisz Expedícióban. Az expedíció során végzett aeroszol mérésekről utóbb
társszerzővel publikált cikkel Akadémiai Díjat
nyertek. Eredményes közszerepléséért számos
állami és szakmai elismerésben részesült, az
MMT 1995-ben Steiner Lajos emlékéremmel,
1999-ben a kanadai Quebecben a Televíziós
időjárás-jelentések IX. fesztiváljának fődíját”
nyerte el. A környezetvédelmi miniszter 1966ban Pro Meteorologia Emlékplakettet, 2000-ben
Schenzl Guidó Díjat adományozott számára.

szaki közleményt adott ki, amelyben az akkor
még elfogadott éterelmélet felhasználásával, a
bolygók gravitációs hatását figyelembevevő
egyéni időjárás előrejelző módszerrel készített
prognózisait közölte, más hírekkel vegyesen.
Módszerének korlátait felismerve, 1905-ben az
OMFI igazgatójához, Konkoly Thege Miklóshoz fordult és felajánlotta elméletét a napi előrejelző gyakor-lat számára. Konkoly először elzárkózott, de mivel Vozáry a földművelésügyi
miniszterhez fordult elképzelésével, később több
szakemberét bízta meg a Vozáry-féle előrejelzések verifikálásával. A vizsgálat azzal az eredménnyel zárult, hogy hosszabb időszakot figyelembe véve, a beválás az 50%-ot sem érte el. A
vizsgálat eredményéről Konkoly 1908. február
6-án jelentést tett a miniszternek, ezzel az ügyet
lezártnak tekintette. Vozáry Pálról részletesebb
leírás található a LÉGKÖR 1996. 1. számában.

VLADÁR ENDRE
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(Bia, 1888. szeptember 24. ‒ Keszthely, 1967. február 22.)

Nyugalmazott egyetemi tanár, a Keszthelyen
folyó sok évtizedes meteorológiai tevékenység
irányítója, támogatója volt. A felsőfokú mezőgazdasági oktatásnak, a mezőgazdasági géptannak, a mezőgazdaság gépesítési problémáit
megoldó tudományos kutatásnak egyik legismertebb hazai képviselője volt. 1964-ben a
keszthelyi Agrártudományi Főiskola kiadványai
sorozatában jelent meg egy értékes munkája A
Piche-féle párolgásmérő elmélete és tökéletesítése című tanulmánya. E művében a meteorológia egyik legkényesebb elméleti és gyakorlati
problémáját, a párolgást tárgyalja logikus fizikai
okfejtéssel, egzakt matematikai eszközökkel és
vizsgálatai eredményeként a biometeorológiai,
az agrometeorológiai, de talán a meteorológia
minden alkalmazási területén figyelemreméltó
új eszközt adott a gyakorlati szakemberek kezébe. A keszthelyi meteorológiai állomás 1932-től
fejlődött az ő irányítása alatt. Az MMT-nak alapító tagja volt.

VOZÁRY PÁL

(1850 ‒ Budapest, 1918. június 20.)

Vozáry Pál az 1900-as évek elején Téth /Győr
vm./ községben élő, kataszteri főmérnöki beosztásban működő szakember. 1903-ban METEOR
címen természettudományi és időjárást jósló idő-
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WAGNER MAGDOLNA
(1935. július 17.)

Édesanyja Szigeti Ilona. Az ELTE meteorológia szakon 1957-ben szerzett diplomát.
Klimatológiával, városklimatológiával, gyógyhely klimatológiával foglalkozott nyugállományba vonulásáig.

WAGNER RICHÁRD

(Kecskemét, 1905, március 21. ‒ Szeged, 1972. április 1.)

Egyetemi tanulmányait Szegeden végezte
1924‒1929 között, majd az 1929/30-as tanévben
ösztöndíjjal Münchenben képezte magát tovább. Itt az egyetemen Geiger professzor
mikroklimatológiai előadásait hallgatta, egyidejűleg a Bajor Meteorológiai Intézetben (Bayerische Landeswetterwarte) szinoptikai ismereteit mélyítette el. Hazatérve egyetemi doktori oklevelet szerzett és a Szegedi Egyetem
Földrajzi Tanszékén tanársegédi állást kapott.
Részese volt a Szegedi Alföldkutató Bizottság
speciális agrometeorológiai állomáshálózat telepítésének (1932). Meteorológiából 1946-ban
szerzett magántanári képesítést. 1952-ben nevezték ki egyetemi tanárnak, majd a következő
évben alakult Éghajlattani Tanszék vezetője lett.
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Fő kutatási területe a mikroklimatológia volt,
vizsgálati anyagát zömmel a Bükk-fensíkon
szervezett mérőexpedíciói szolgáltatták. A hazai
rizstermelés biztonsága tárgyában írott értekezése alapján 1967-ben a tudományok doktora
fokozatot nyerte el. Kezdeményezésére került
sor az MMT első vidéki vándorgyűlésére 1955ben Szegeden, amely sorozatot a Társaság azóta
is aktívan folytatja. A szegedi egyetem kiadásában megjelenő Acta Climatologica című
periódikát nemzetközi színvonalú publikációs
fórum szintjére emelte. Kiemelkedő jelentőségű
oktató és kutatásszervező volt. Steiner Lajos
emlékérmet kapott 1955-ben.

WANTUCH FERENC

(Budapest, 1961. október 6.)

Anyja Pásztor Mária. Az ELTE TTK meteorológus szakon 1987-ben szerzett diplomát. Az
OMSZ-ban helyezkedett el, szinoptikus munkakörben. Ő felügyeli a villámkisüléseket regisztráló és lokalizáló (szfériksz) rendszert.

WANTUCH FERENCNÉ

W

TE meteorológus szakára, itt 1955-ben szerzett
diplomát. Ezután a Honvédségnél kapott szaktiszti beosztást. 1957-ben leszerelt és 1958-ban
lépett az OMI-ban munkába a Sugárzáskutató
Osztályban. Itt a Nemzetközi Geofizikai Év
munkálataiban vett részt. Az ötvenes évek végén
megindult Balaton kutatásnak is aktív résztvevője volt. Két évet a Rádiószondázó Osztályon is
dolgozott csoportvezetőként. 1968-ban lett a
Hálózati Osztály munkatársa. Az itt eltöltött két
évtized alatt az állomásszervezés, ellenőrzés,
irányítás minden feladatát elsajátította. Rövid
ideig állomásellenőrként járta az országot, majd
csoportvezető, osztályvezető, 1981-től főosztályvezető lett. Végső soron 120 főhivatású és
több mint 800 tiszteletdíjas észlelő vezetőjeként
hozzá tartozott az OMSZ legnagyobb főosztálya. 1988 júniusban vonult nyugdíjba.

WEISS XAVÉR FERENC

(Nagyszombat, 1717. március 16. ‒ Buda, 1785. január 10.)

Csillagász, a nagyszombati rendszeres meteorológiai megfigyelések megszervezője és éveken át végrehajtója.

lásd: DOBI ILDIKÓ)

WEIDINGER TAMÁS

WEISZ JÓZSEF

lásd: SZENTGYÖRGYI WEISZ JÓZSEF

(Mosonmagyaróvár, 1959. április 4.)

1983-ban végzett az ELTE-n. Az egyetemi
diploma megszerzése után az ELTE Meteorológia Tanszéken (1983. szeptember 1.) előadó.
Egyetemi doktori szigorlatot tett 1987-ben, A
talajközeli légréteg klimatológiai és dinamikai
sajátosságai a szarvasi toronymérések alapján
témából. 1991-ben a Szovjetunióban kandidátusi
minősítést szerzett Légköri határréteg modellezése (orosz nyelven) témakörből, amelyet honosított. Kutatási szakterülete a dinamikus meteorológia és a határréteg meteorológiája. Elnyerte
a Róna Zsigmond alapítvány díját 1990-ben, A
környezetvédelmi minisztertől 1999-ben Pro
Meteorologia emlékplakett kitüntetést kapott.
Hosszú időn keresztül az Országos Tudományos
Diákköri Konferenciák meteorológiai szekciójának volt lelkes és eredményes vezetője.

WEINGARTNER FERENC

(Tömörd, 1928 ‒ Budapest, 1997. szeptember 23.)

Az érettségi után először tanítóképzőben szerzett oklevelet, majd 1950-ben jelentkezett az EL-

WESSELOVSZKY KÁROLY

(Námesztó, 1811 ‒ Árvaváralja, 1892. október)

Az OMFI-nak négy évtizeden át volt észlelője. Eredeti foglalkozása orvos. Értékes műve a
Bécsben 1871-ben megjelent Éghajlati viszonyok Árva-Váralján.

WIELAND FRIGYES

(Budapest, 1890. január 10.
‒ Budapest, 1941. szeptember 19.)

A Pázmány Péter Tudományegyetemen szerzett középiskolai matematika-fizikai tanári
oklevelet, 1911. augusztus 11-én lépett az OMFI
kötelékébe A világháború alatt a szerb harctéren
volt három éven át az egyik katonai időjárási
hírszolgálat vezetője. Exner professzor, aki
parancsnoka volt a szerb frontszakaszon, elismeréssel nyilatkozott e munkájáról. Egész életében híven szolgálta egyházát és az evangélikus
közösséget. A háború után, a frontszolgálata
alatt szerzett betegsége akadályozta szakmai, hivatali előmenetelét. Gyógyulása után az Éghaj-
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latkutató, majd az Aerológiai osztályban dolgozott. Még mint katona aktívan részt vett a kommün felszámolásában. Fiatalon hunyt el, tudományos pályája nem lehetett teljes.

WIRTH ENDRE

(Budapest, 1933. április 22.)

Édesanyja Agárdi Ilona. 1956-ban szerzett
meteorológus diplomát az ELTE TTK-n. Az
Aerológiai Osztályon helyezkedett el. Később
kutatói beosztásba került és a természetes jégképző magvak vizsgálatát végezte. 1963-ban
védte meg egyetemi doktori disszertációját
Jégkristályok vizsgálata címen. Nagy szerepe
volt az OMSZ jégeső-elhárító tevékenységének
megvalósításában, a Baranya-megyei kísérleti
terület kialakításában, 1976-tól a gyakorlati
rakétás jégeső-elhárítási rendszer vezetésében.
Később Bács-megyében is alakult egy védekezési terület, itt tanácsadó szerepe volt. Az 1990es privatizáció ezeket a rakétás rendszereket
megszüntette. 1991. szeptember 9-én vonult
nyugállományba.

Z
ZALAVÁRI LAJOS

(Budapest, 1932. ‒ Budapest, 1990. december 26.)

Az ELTE TTK meteorológus szakon 1955ben szerzett oklevelet. Az OMI-ban helyezkedett el, kezdetben biometeorológiával foglalkozott. Később az Országos Mérésügyi Hivatalban
a Magyar Nemzeti Bank aranytrezorjában tárolt
nemzeti mértékegységek (tömeg, hosszúság) hivatalos őre és a nyomásmérések kérdésének
szakértője.

ZÁCH (ISTVÁN) ALFRÉD
(Budapest, 1910. augusztus 20. ‒ Budapest, 2003. május 22.)

Édesapja Zách János a GANZ Villamossági
Gyárban volt művezető, édesanyja Barancsek
Emília. Középiskolai tanulmányait a Bolyai
reál-gimnáziumban végezte, ahol 1928-ban
érettségizett. Ezután a Pázmány Péter Tudományegyetem Bölcsész karára iratkozott be,
történe-lem-földrajz tanári szakra.
Középiskolai tanári oklevelét 1935-ben szerezte meg. Bölcsészdoktori címet 1942-ben a
kolozsvári egyetemen kapott. 1936. január 14-
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én helyezkedett el az OMFI-ban, kezdetben
mint észlelő, adatfeldolgozó, majd később
vezető beosztásba helyezték. 1938-ban megnősült, felesége Réfy Ladiszla Jolán volt, akitől
két leánygyermeke származott (Tünde, 1939,
Enikő, 1942). Később újra nősült, második
felesége Rutner Mária, aki az ELTE meteorológiai tanszéken volt adminisztratív dolgozó,
majd később az Országgyűlési Könyvtár
könyvtárosa. Zách 1942-től katonai szolgálatot
teljesített, mint tartalékos tiszt, először a keleti
fronton katonai repülőtereken dolgozott szinoptikusként, majd nyugatra vezényelték, ahol
amerikai hadifogságba esett (Pocking). 1945.
augusztusban tért haza a hadifogságból, azonnal jelentkezett munkára az OMFI-ban, itt az
igazolási eljárása lezárása után előrejelző munkakörbe került vissza. 1949‒1950-ben a Prognózis Osztály vezetője volt.
Dési Frigyes igazgatói kinevezésével egy
időben igazgatóhelyettesi megbízást kapott. E
beosztásban főleg szervezési feladatokat látott
el, jelentős személyes érdemei vannak az
Intézet korszerű eszközökkel történő ellátásának biztosításában, a főhivatású észlelőkkel
működő országos megfigyelő hálózat megszervezésében. Kiváló kapcsolatteremtő képességekkel rendelkezett. 1960-ban Budapest
borultsági viszonyai című értekezése alapján
elnyerte a földrajzi (éghajlattani) tudományok
kandidátusa címet. Különösen nagy érdemei
fűződnek a siófoki viharjelző és kutató obszervatórium létrehozásához. Sohasem feledkezett meg arról, hogy az OMI új létesítményeit kiváló hazai művészek képzőművészeti alkotásai ékesítsék (Kovács Margit, Borsos Miklós
stb.).
Az 1956-os forradalom idején az intézeti
forradalmi bizottságába is beválasztották.
Szakmai pályáját végig kísérte az intenzív
tudományos népszerűsítő tevékenység. Több
száz publikációja jelent meg napilapokban,
folyóiratokban, tartott előadásokat a rádióban,
a TIT-ben. Jelentős és aktív társadalmi munkát
végzett az MMT-ban is. Több állami és társasági kitüntetés és elismerés tulajdonosa, 1963ban Steiner Lajos emlékérmet kapott, 1975-ben
MTESZ díjas, 1986-ban a Szlovák Meteorológiai Társaság Konkoly Thege Miklós
Emlékéremmel tüntette ki. 1989-ben
kapta meg a Magyar Köztársaság
aranykoszorúval ékesített Csillagrendjét,
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1996-ban a környezetvédelmi miniszter Schenzl
Guido Díjban részesítette.

ZÁRBOK ZSOLTNÉ
lásd: RIMEK ILONA

ZEMANKOVICS FERENCNÉ

stacionárius jet-modell a zivatarfelhők feláramlási csatornájának leírására (ELTE, 1984). A
jégeső elhárító rendszer felszámolása után
(1990) a pécsi egyetemre ment tanítani.

ZS

lásd: HUNKÁR MÁRTA

ZEMPLÉNYI LÁSZLÓNÉ

lásd: TÁRKÁNYI ZSUZSANNA

ZOLTÁN CSABA

(Pécs, 1954. május 6.)

Édesanyja Almási Borbála. A JATE TTK-n
szerzett fizikus diplomát. Az OMSZ jégeső elhárító rendszerében volt osztályvezető. Egyetemi
doktori disszertációjának címe: Egydimenziós
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ZSÓTÉR FERENC

(Budapest, 1931. október 21.)

Édesanyja Ranyák Sorolta. Az ELTE TTK
meteorológus szakon 1955-ben szerzett oklevelet. Az OMI rádiószondázó osztályán dolgozott,
majd Ferihegyre került át a szinoptikus szolgálatba. 1988. január 1-től a KEI Ferihegyi Radarállomás Osztály vezetője lett, 1990. októberi
nyugállományba vonulásáig.

NÉVMUTATÓ
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Személynévmutató ABC rendben
A

Abonyi József
Ács Ferenc
Adámi László
Aigner Szilárd
Ajtay Ágnes
Albert Ferenc
Alföldy Dénes
Ambrózy Pál
Ancsa Angéla
Anderkó Aurél
Angehrn Tivadar
Antal Emánuel
Aujeszky László

Á

Ávéd Jákó

B

Bacsák György
Bacsó Nándor
Balla Károly
Ballaneggcr Katalin
Baranka Györgyi
Barát József
Barcza Zoltán
Barta György
Bartha Imre
Bartholy Judit
Balta Erzsébet
Bártfai Erzsébet
Bártfay József
Belák Sándor
Bencsik Béla
Bencze Gergely
Benkő Sámuel
Berde Áron
Berecz Ede
Bereczky László
Berényi Dénes
Berkes Zoltán
Béll Béla
Bodócs István
Bodolai István
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1916‒1975
1955
1933
1946
1934‒1997
1811‒1883
1844‒1917
1933
1954
1869‒1940
1872‒1952
1931
1903‒1978

1843‒1922

1870‒1970
1904‒1974
1792‒1873
1919
1962
1934
1971
1915‒1992
1946
1952
1903‒?
1951
1865‒1937
1886‒1947
1906‒1943
1854‒1925
1743‒1825
1819‒1892
1839‒1910
1936
1900‒1971
1908‒1993
1908‒1988
1887‒1965
1923‒1979

Bodolainé Jakus Emma
Bogdánfy Ödön
Bognár Kálmán
Bóna Márta
Bónis Katalin
Bonta Imre
Borbás Erzsébet
Borbély Edit
Boros József
Boros Tibor
Botvay Károly
Bozó László
Bozóki Endre
Böde László
Böjti Béla
Bruna Xavér Ferenc
Bucsy József
Bulla Béla
Bussay Attila
Büky Aurél

C

Casparides M. András
Cholnoky Jenő
Czelnai Rudolf
Czirer Elek

CS

Csaplak Andor
Császár Margit
Cseh Éva
Cserno Géza
Csiszár Iván
Csizsinszky Márta
Csomor Mihály
Csonka Ilona

D

Dalmady Zoltán
Dávid Aranka
Dési Frigyes
Dévényi Dezső
Diószeghy Márta

1927
1863‒1944
1908‒?
1944
1943‒1990
1957
1968
1932
1939‒1975
1907
1897‒1958
1962
1863‒1925
1935‒1962
1933
1745‒1817
1914‒1980
1906‒1962
1964
1878‒?

1733‒?
1870‒1950
1932
1848‒1916

1914‒2002
1931‒2003
1943
1864‒1946
1965
1909
1927‒1998
1913‒1975

1880‒1934
1935
1912‒1978
1948
1969
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Dobi Ildikó
Dobosi Zoltán
Dombai Ferenc
Domonkos Péter
Dorner József
Dunay Sándor
Dunkel Zoltán

E

Edvi Illés Ödön
Egerszegi Sándor
Endrey Elemér
Endrey Tivadar
Endrődi Gabriella
Erdős László
Érkövy Adolf

F

Falk Zsigmond
Faragó Tibor
Farkas Amália
Farkas Árpád
Farkas Ede
Farkas Edit
Fáthy Ferenc
Fejes István
Fekete Ilona
Fekete László
Fekete Zoltán
Felbiger János Ignác
Felméry László
Ferenczi Zita
Fényi Gyula
Fleischmann Rudolf
Flórián Endre
Fodor István
Fraunhoffer Lajos
Frank Ferenc
Friesenhof Gergely
Fröhlich Dávid
Fröhlich Izidor

G

Gajzágó László
Galambosi Ágnes
Galgóczy Károly
Gallt Vilmos
Gelléri Sándor
Genersich János
Gensel János Adám

Geresdi István
Geyer G. Gyula
Goll György
Gottschling Adolf
Götz Gusztáv
Graics Ágnes
Greguss Gyula
Gruber Lajos
Gubola Mária
Guhr Mihály
Gulyás Ottó

1963
1915
1953
1959
1808—1873
1934
1949

1877‒1946
1920‒1974
1882‒1957
1885‒1959
1934‒1979
1926‒1993
1818‒1883

GY

Gyarmati Györgyi
Gyuró György

H
1870‒1935
1948
1925
1877‒1943
1844‒1902
1921‒1993
1910‒?
1934
1950
1952
191 1‒1988
1724‒1788
1931
1968
1845‒1927
1879‒1950
1910‒1984
1938
1865‒1947
1874‒1935
1840‒1913
1595‒1648
1853‒1931

1933
1968
1823‒1916
1932
1888‒1954
1761‒1825
1677‒1720

I

J
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1956
1828‒1900
1902‒1968
1841‒1918
1933
1933‒1963
1828‒1869
1851‒1888
1931
1873‒1933
1932‒1988

1968
1959

Haberle Károly
Hajósy Ferenc
Hankó Márton
Hanusz István
Haszpra László
Hegyfoky Kabos
Heller Ágost
Hernádi Balázs
Hevenessy Gábor
Héjas Endre
Hille Alfréd
Hirling György
Hoitsy Pál
Horányi András
Horváth Ákos
Horváth László
Horváth László
Horváth Zsigmond
Hunfalvi János
Hunkár Márta

1764‒1822
1906‒1988
1868‒1942
1840‒1909
1954
1847‒1919
1843‒1902
1966
1656‒1715
1867‒1947
1891‒1981
1934
1850‒1927
1965
1959
1933
1950
1822‒1886
1820‒1888
1953

Ihász István
Illés László
Ináncsi László
Istvánffi Gyula
Tványi Zsuzsanna

1960
1934
1945
1860‒1930
1949

Jedlik Ányos
Jordán Károly
Justyák János

1800‒1895
1871‒1959
1929
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K

Kaba Magdolna
1945
Kakas József
1909–1994
Kapovits Albert
1934
Kassai Béla
1942
KarvázyLsigmond
1874–1919
Katkó Bertalan
1932
Kazay Endre
1876–1923
Kádár Barbara
1968
Károssy Csaba
1945
Keller Károly
1871–1933
Keller Oszkár
1882–1955
Kenessey Kálmán
1890–1966
Keöpeczi Nagy Zoltán
1905–1964
Kerényi Nárcisz
1932–1999
Kerpely Kálmán
1864–1940
Kérdő István
1923–1981
Kéri Menyhért
1914
Klassohn János
kb. 1873–1936
Kmetykó Katalin
1933
Kocsis Ferenc
1948
Koflanovits Erika
1934–1999
Kohányi Gyula
1872–1946
Konkoly-Thege Miklós
1842–1916
Konkoly-Thege Miklós ifj.
1873–1949
Koppány György
1932
Kossuba Domonkos János
1851–1931
Kozák Béla
1932
Kozma Béla
1908–1996
Kozma Ferenc
1928–1997
Köleséri Sámuel
1663–1732
Kövesligethy Radó
1862–1934
Kreybig Lajos
1879–1956
Kriston Ilona
1944
Kronich Lénárd
1867–1913
Kruspér István
1818–1905
Kulin István
1901–1987
Kurlánder Ignác
1846–1916
Kuthy Dezső
1869–?

L

Lasz Samu
Láng Sándor
László István
Lenkei Vilmos
Lépp Ildikó
Lőrincz Anna

122

1859–1930
1913–1982
1954
1877–1913
1931
1932

M

Major György
Makra László
Makó Pál
Maller Aranka
Marczell György
Marsigli Luigi Fernando
Masch Antal
Massány Ernő
Matyasovszky István
Mayer Lambert Ferenc
Máhr Jenő
Menyhárt László
Mersich Iván
Mezősi Miklós
Mészáros Ernő
Mészáros Lázár
Mészáros Róbert
Micheller István
Milhoffer Sándor
Mika János
Miskolci Ferenc
Mohácsi Mária
Molnár István
Molnár Károly
Mórik József
Murmann Ágoston

N

Nagy Ágnes
Nagy István
Nagy József
Nagy Lajos
Nagy Sándor
Nagypál Zsuzsanna
Nárai Katalin
Nemes Csaba
Neubauer Aladár
Neumann János
Németh Lajos
Németh Péter
Németh Tivadar

O

Ozorai Zoltán

Ö

Örményi Imre

1941
1952
1724‒1793
1945
1871‒1943
1658‒1730
1809‒1884
1878‒1946
1960
1795‒1865
1929‒1981
1849‒1897
1948
1930
1935
1796‒1858
1969
1918‒1986
1869‒1945
1953
1947
1935
1801‒1873
1954
1924‒] 973
1837‒1872

1935‒1986
1930‒1996
1963
1929
1946
1947
1943
1958
1869‒1944
1903‒1957
1950
1954
1919‒1977

1915‒1980

1932‒2003
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P

Papp Andor
Papp Éva
Papp László
Paál Annikó
Páll Károly
Pálvölgyi Tamás
Pápai László
Páter János
Pettkó János
Péczely György
Pintér Ferenc
Pletser János
Pogány Gyula
Polgár Endre
Polyák Lajos
Pongrácz Rita
Poppe Kornél
Posza István
Prágcr lámás
Predmerszky Tibor
Probáld Ferenc
Puky Simon
Puskás Márta
Putsay Mária

R

Radics Kornélia
RajkayÖdön
Randramampiana Roger
Raum Oszkár
Raymann János Ádám
Rácz Lajos
Rákóczi Ferenc
Ráth Zoltán
Reissenberger Lajos Sándor
Réthly Antal
Riegl Sándor
Rimek Ildikó
Róna Zsigmond
Róth Renáta
Rziha Károly

S

1943
1931‒1991
1916‒2001
1948
1848‒1917
1962
1933‒1961
1905‒1976
1812‒1890
1929‒1984
1954
1928
1861‒] 928
1932
(?)
1972
1884‒1940
1939
1949
1919‒1997
1941
1776‒1846
1961
1956

1973
1913‒1983
1963
1866r1934
1690‒1770
1963
1931‒2000
1863‒1902
1819‒1895
1879‒1971
1863‒1932
1953
1860‒1941
1934
1848‒1902

Sáringer János Kandid
Sávoly Ferenc
Schenk Jakab
Schenz Guido
Schulhof Ödön
Schwartz Ottó
Simon Antal
Simon József
Simor Ferenc
Sirató József
Sontágh Miklós
Soós Mihály
Staub Móric
Steiner Lajos
Stekker Pál
Stollár András

SZ

Szabó Bálint
Szabó Ignác
Szabó Tibor
Szajkó József
Szakály József
Szalai Gabriella
Szalai Sándor
Szalay László
Szalma János
Szász Gábor
Száva-Kováts József
Szepesi Dezső
Szentimrey Tamás
Szentiványi Miklós
Szentgyörgyi Weisz József
Szilágyi József
Szilágyi Tibor
Szilber József
Szoko llona
Sztoczek József
Szucsák Valéria
Szunyogh István
Szücslsigmond

T
Saikó János
Salamin Pál
Sallai Márta
Sándor Valéria

1932
1913‒1984
1960
1947

Takács Ágnes
Takács Lajos
Tar Károly
Tarczy Lajos
Tardos Béla

NÉVMUTATÓ
1871–1915
1870–1938
1876–1945
1823–1890
1896–1978
1847–1909
1932
1933
1901–1978
1933
1843–1889
1832–1899
1842–1904
1871–1944
kb. 1811–?
1935–2003

1876–1942
1832–?
1959
1906–?
1923–1991
1933
1957
1866–1933
1934
1927
1898–1980
1931
1954
1934
1824–1901
1964
1924–2002
1891–1977
1933–1975
1814–1890
1934
1967
1932–] 997

1946
1909–1983
1947
1807–1881
1912–1991
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Tasnádi Péter
Tárkányi Zsuzsanna
TánczerTibor
Teleki Pál
Terkán Lajos
Thirring Gusztáv
Titkos Ervin
Tolnay Lajos
Torda Lajos
Tóth Erzsébet
Tóth Géza
Tóth Mike Mihály
Tóth Pál
Tóth toltán
Tőkei László
Tölgyesi István
Tölgyesi László
Török Dénes

U

Unger János
Urbán László

V

Vadász Vilmos
Vali Gábor
Valkó Péter
Varga Márton
Varga Miklós
Varga-Haszonits Zoltán
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1942
1933
1934
1879‒1941
1877‒1940
1861‒1941
1928
1872‒1931
1947‒1998
1935
1901‒1995
1838‒1932
1931
1957
1952
1934
1959
1951

1958
1930

Vági István
Vállas Antal
Várhelyi Gabriella
Várnai Tamás
Veres László
Ventura Eduárd
Vig Péter
Vissy Károly
Vladár Endre
Vozáry Pál

W

Wagner Magdolna
Wagner Richárd
Wantuch Ferenc
Weidinger Tamás
Weingartner Ferenc
Weiss Xavér Ferenc
Wesselovszky Károly
Wieland Frigyes
Wirth Endre

Z
1953
1936
1932
1767‒1818
1933
1933

Zalavári Lajos
Zách Alfréd
Zoltán Csaba

ZS

Zsótér Ferenc

1888‒?
1809‒1869
1948
1964
1904‒1973
1932
1948
1935
1888‒1967
1850‒1918

1935
1905‒1971
] 961
1959
1928‒1997
1717‒1785
1831‒1892
1890‒1941
1933

1932‒] 990
1910‒2003
1933

1931
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Szeménynévmutató születési sorrendben
Fröhlich Dániel
1595‒1648
Hevenessy Gábor
1656‒1715
Marsigli Luigi Fernando
1658‒1730
Köleséri Sámuel
1663‒1732
Gensel János Ádám
1677‒1720
Raymann János Ádám
1690‒1770
Weiss Xavér Ferenc
1717‒1785
Felbiger János Ignác
1724‒1788
Makó Pál
1724‒1793
Casparides M. András
1733‒?
Benkő Sámuel
1743‒] 825
Bruna Xavér Ferenc
1745‒1817
Varga Márton
kb. 1758‒1818
Genersich János
1761‒1825
Haberle Károly
1764‒1822
Puky Simon
1776‒1846
Balla Károly
1792‒1873
Mayer Lambert Ferenc
1795‒1865
Mészáros Lázár
1796‒1858
Jedlik Ányos
1800‒1895
Molnár István
1801‒1873
Tarczy Lajos
1807‒1881
Dorner József
1808‒1873
Masch Antal
1809‒1884
Vállas Antal
1809‒1869
Albert Ferenc
1811‒1883
Stekker Pál
kb. 1811‒?
Pettkó János
1812‒1890
Érkövy Adolf
1818‒1883
Kruspér István
1818‒1905
Berde Áron
1819‒1892
Reissenberger Lajos Sándor
1819‒1895
Sztoczek József
1819‒1890
Hunfalvi János
1820‒1888
Horváth Zsigmond
1822‒1886
Galgóczy Károly
1823‒1916
Schenzl Guido
1823‒1890
Szentgyörgyi Weisz József
1824‒1901
Greguss Gyula
1828‒1869
Geyer G. Gyula
1828‒1900
Wesselovszky Károly
1831‒1892
Soós Mihály
1832‒1899
Szabó Ignác
1832‒?
Murmann Ágoston
1837‒1872

Tóth Mike Mihály
Berecz Ede
Friesenhof Gergely
Hanusz István
Gottschling Adolf
Konkoly-Thege Miklós
Staub Móric
Ávéd Jákó
Heller Ágost
Sontágh Miklós
Farkas Ede
Alföldy Dénes
Fényi Gyula
Kurinder Ignác
Hegyfoky Kabos
Schwartz Ottó
Páll Károly
Czirer Elek
Rziha Károly
Menyhárt László
Hoitsy Pál
Vozáry Pál
Polyák Lajos
Gruber Lajos
Kossuha Domonkos János
Fröhlich Izidor
Bencze Gergely
Lasz Samu
lstvánffi Gyula
Róna Zsigmond
Pogány Gyula
Thirring Gusztáv
Kövesligethy Radó
Bogdánfy Ödön
Bozóki Endre
Ráth Zoltán
Riegl Sándor
Cserno Géza
Kerpely Kálmán
Bártfay József
Fraunhoffer Lajos
Raum Oszkár
Szalay László
Héjas Endre

1838‒1932
1839‒1910
1840‒1913
1840‒1909
1841‒1918
1842‒1916
1842‒1904
1843‒1922
1843‒1902
1843‒1889
1844‒1902
1844‒1917
1845‒1927
1846‒1916
1847‒1919
1847‒1909
1848‒1917
1848‒1916
1848‒1902
1849‒1897
1850‒1927
1850‒1918
?
1851‒1888
1851‒1931
1 853‒1931
1854‒1925
1859‒1930
1860‒1930
1860‒1941
1861‒1928
1861‒1941
1862‒1934
1863‒1944
1863‒1925
1863‒1902
1863‒1932
1864‒1946
1864‒1940
1865‒1937
1865‒1947
1866‒1934
1866‒1933
1867‒1947
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Kronich Lénárd
1867–1913
Hankó Márton
1868–1942
Anderkó Aurél
1869–1940
Kuthy Dezső
1869–?
Milhoffer Sándor
1869–1945
Neubauer Aladár
1869‒1944
Bacsák György
1870–1970
Cholnoky Jenő
1870–1950
Falk Zsigmond
1870‒1935
Sávoly Ferenc
1870‒1938
Jordán Károly
1871‒1959
Keller Károly
1871‒1933
Marczell György
1871‒1943
Sáringer János Kandid
1871–1915
Steiner Lajos
1871–1944
Angehrn Tivadar
1872–1952
Kohányi Gyula
1872–1946
Tolnay Lajos
1872–] 931
Guhr Mihály
1873‒] 933
Klassohn János
kb. 1873‒1936
Konkoly-Thege Miklós ifj.
1873–1949
Frank Ferenc
1874–1935
Karvázy Zsigmond
1874–1919
Schenk Jakab
1876‒1945
Kazay Endre
1876–1923
Edvi Illés Ödön
1877–1946
Farkas Árpád
1877–1943
Lenkei Vilmos Dani
1877–1913
Terkán Lajos
1877–1940
Büky Aurél
1878–?
Massány Ernő
1878–1946
Fleischmann Rudolf
1879–1950
Kreybig Lajos
1879–1956
Réthly Antal
1879–1971
Szabó Bálint
1879–1942
'léleki Pál
1879–1941
llalmady Zoltán
1880–1934
Endrey Elemér
1882–1957
Keller Oszkár
1882–1955
Poppe Kornél
1884–1940
Endrey Tivadar
1885–1959
Belák Sándor
1886-1947
Bodócs István
1887–1965
Gelléri Sándor
1888–1954
Vági István
1888–?
Vladár Endre
1888–] 967
Kenessey Kálmán
1890–1966
Wieland Frigyes
1890–1941
Hille Alfréd
1891–1981
Szilber József
1891–1977
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Schulhof Ödön
Botvay Károly
Száva-Kováts József
Berényi Dénes
Kulin István
Simor Ferenc
Tóth Géza
Goll György
Aujeszky László
Batta Erzsébet
Neumann János
Bacsó Nándor
Veres László
Keöpeczi Nagy Zoltán
Páter János
Wagner Richárd
Bencsik Béla
Bulla Béla
Hajósy Ferenc
Szajkó József
Boros Tibor
Berkes Zoltán
Béll Béla
Bognár Kálmán
Kozma Béla
Csizsinszky Márta
Kakas József
Takács Lajos
Fáthy Ferenc
Flórián Endrr
Zách Alfréd
Fekete Zoltán
Dési Frigyes
Tardos Béla
Csonka Ilona
Láng Sándor
Rajkay Ödön
Salamin Pál
Bucsy József
Csaplak Andor
Kéri Menyhért
Barta György
Dobosi Zoltán
Ozorai Zoltán
Abonyi József
Papp László
Micheller István
Ballenegger Katalin
Németh Tivadar
Predmerszky Tibor

1896-1978
1897-1958
1898-1980
1900-1971
1901-1987
1901-1978
1901-1995
1902-1968
1903-1978
1903
1903-1957
1904-1974
1904-1973
1905-1964
1905-1976
1905-1971
1906-1943
1906-1962
1906-1988
1906-?
1907
1908-1993
1908-1988
1908-?
1908-1996
1909
1909-1994
1909-1983
1910-?
1910-1984
1910-2003
1911-1988
1912-1978
1912-1991
1913-1975
1913-1982
1913-1983
1913-1984
1914-1980
1914-2002
1914
1915-1992
1915
1915-1980
1916-1975
1916-2001
1918-1986
19191919-1977
1919-1997
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Egerszegi Sándor
Farkas Edit
Bodolai István
Szakály József
Kérdő István
Mórik József
Szilágyi Tibor
Farkas Amália
Erdős László
Bodolainé Jakus Emma
Csomor Mihály
Szász Gábor
Kozma Ferenc
Pletser János
Titkos Ervin
Weingarner Ferenc
Justyák János
Máhr Jenő
Nagy Lajos
Péczely György
Mezősi Miklós
Nagy István
Urbán László
Antal Emánuel
Császár Margit
Felméry László
Gubola Mária
Lépp Ildikó
Rákóczi Ferenc
Papp Éva
Szepesi Dezső
Tóth Pál
Zsótér Ferenc
Borbély Edit
Czelnai Rudolf
Galló Vilmos
Gulyás Ottó
Katkó Bertalan
Kerényi Nárcisz
Koppány György
Kozák Béla
Lőrinc Anna
Örményi Imre
Polgár Endre
Sajkó János
Simon Antal
Szücs Zsigmond
Valkó Péter
Ventura Eduárd
Zalavári Lajos

1920‒1974
1921‒1993
1923‒1979
1923‒1991
1923‒1981
1924‒1973
1924‒2002
1925
1926‒1993
1927
1927‒1998
1927
1928‒1997
1928
1928
1928‒1997
1929
1929‒1981
1929
1929‒1984
1930
1930‒1996
1930
1931
1931‒2003
1931
1931
1931
1931‒2000
1931‒1992
1931
1931
1931
1932
1932
1932
1932‒1988
1932
1932‒1999
1932
1932
1932
1932‒2003
1932
1932
1932
1932‒1997
1932
1932
1932‒1990

Adámi László
Ambrózy Pál
Böjti Béla
Gajzágó László
Götz Gusztáv
Graics Ágnes
Horváth László
Kmetykó Katalin
Pápai László
Simon József
Sirató József
Szalai Gabriella
Szokol Ilona
Tárkányi Zsuzsanna
Varga Miklós
Varga-Haszonits Zoltán
Wirth Endre
Ajtay Ágnes
Barát József
Cseh Éva
Dunay Sándor
Endrődi Gabriella
Fejes István
Illés László
Hirling György
Kapovits Albert
Koflanovits Erika
Róth Renáta
Szalma János
Szentiványi Miklós
Szucsák Valéria
TánczerTibor
Tölgyesi István
Btide László
Dávid Aranka
Mészáros Ernő
Mohácsi Mária
Nagy Ágnes
Stollár András
Tóth Erzsébet
Vissy Károly
Wagner Magdolna
Bereczky László
Vali Gábor
Fodor István
Borsos József
Posza István
Major György
Probáld Ferenc
Kassai Béla

NÉVMUTATÓ
1933
1933
1933
1933
1933
1933–1963
1933
1933
1933–1961
1933
1933
1933
1933–1975
1933
1933
1933
1933
1934–1997
1934
1934
1934
1934–1979
1934
1934
1934
1934
1934–1999
1934
1934
1934
1934
1934
1934
1935–1962
1935
1935
1935
1935–1986
1935–2003
1935
1935
1935
1936
1936
1938
1939–1975
1939
1941
1941
1942
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Bónis Katalin
Nárai Katalin
Papp Andor
Bóna Márta
Kriston Ilona
Ináncsi László
Kaba Magdolna
Károssy Csaba
Maller Aranka
Aigner Szilárd
Barha Imre
Nagy Sándor
Takács Ágnes
Miskolci Ferenc
Nagypál Zsuzsanna
Sándor Valéria
Tar Károly
Torda Lajos
Dévényi Dezső
Faragó Tibor
Kocsis Ferenc
Mersich Iván
Paál Anikó
Várhelyi Gabriella
Víg Péter
Dunkel Zoltán
Iványi Zsuzsanna
Práger Tamás
Fekete Ilona
Horváth László
Németh Lajos
Bárfai Erzsébet
Török Dénes
Barholy Judit
Fekete László
Makra László
Tőkei László
Dombai Ferenc
Hunkár Márta
Mika János
Rimek Ildokó
Vadász Vilmos
Anda Angéla
Haszpra László
László István
Molnár Károly
Németh Péter
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1943‒1990
1943
1943
1944
1944
1945
1945
1945
1945
1946
1946
1946
1946
1947
1947
1947
1947
1947‒1998
1948
1948
1948
1948
1948
1948
1948
1949
1949
1949
1950
1950
1950
1951
1951
1952
1952
1952
1952
1953
1953
1953
1953
1953
1954
1954
1954
1954
1954

Pintér Ferenc
Szentimrei Tamás
Zoltán Csaba
Ács Ferenc
Geresdi István
Putsay Mária
Bonta Imre
Szalay Sándor
Tóth Zoltán
Nemes Csaba
Unger János
Domonkos Péter
Gyúró György
Horváth Ákos
Szabó Tibor
Tölgyesi László
Weidinger Tamás
Ihász István
Matyasovszky István
Sallai Márta
Puskás Márta
Wantuch Ferenc
Baranka Györgyi
Bozó László
Pálvölgyi Tamás
Dobi Ildikó
Nagy József
Randrimampiana Roger
Rácz Lajos
Bussay Attila
Szilágyi József
Várnai Tamás
Csiszár Iván
Horányi András
Hernádi Balázs
Szunyogh István
Ferenczi Zita
Borbás Erzsébet
Galambosi Ágnes
Gyarmati Györgyi
Kádár Barbara
Diószeghy Márta
Mészáros Róbert
Barcza Zoltán
Pongrácz Rita
Radics Kornélia

1954
1954
1954
1955
1956
1956
1957
1957
1957
1958
1958
1959
1959
1959
1959
1959
1959
1960
1960
1960
1961
1961
1962
1962
1962
1963
1963
1963
1963
1964
1964
1964
1965
1965
1966
1967
1968
1968
1968
1968
1968
1969
1969
1971
1972
1973
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ELTE TTK

Az ELTE TTK meteorológus szakon végeztek
1954-ben:

Bódy Károly
Czelnai Rudolf
Császár Margit
Fekete Ottó
Jeney Csaba
Katkó Bertalan
Lépp Ildikó
Máhr Jenő
Nagy István
Nagy Lajos
Papp Eva
Pletser János
Rákóczi Ferenc
Titkos Ervin
Tóth Jenő
Tóth Pál
Vancsó Imre

1955-ben:

Ambrózy Pál
Antal Emánuel
Borbély Edit
Böjti Béla
Csomor Mihály
Dudinszky József
Erdész Ottó
Gellért Katalin
Galló Vilmos
Gubola Mária
Horváth László
Jaho Sziri (Albánia)
Jakus Emma
Kerényi Nárcisz
Kmetykó Katalin
Kozma Ferenc
Lőrincz Anna
Mayer Ferenc
Megyeri József
Morvai Anna
Polgár Endre
Simon Antal
Stábel György
Szalai Gabriella
Szepesi Dezső

Szűcs Béla
Szűcs Zsigmond
Tárkányi Zsuzsanna
Urbán László
Vadkerti Ferenc
Valkó Péter
Varga-Haszonits Zoltán
Váradi Ferenc
Voith Erik
Weingartner Ferenc
Zalavári Lajos
Zsótér Ferenc

1956-ban:

Adámi László
Asbóth Mária
Ajtai Ágnes
Bán Mihály
Cseh Éva
Dunay Sándor
Endrődy Gabriella
Graics Ágnes
Fleischhammer Éva
Gajzágó László
Götz Gusztáv
Hirling György
Illés László
Koflanovits Erika
Kapovits Albert
Koppány György
Kovács Pál
Kovács Lívia
Örményi Imre
Pásztor Elvira
Pápai László
Ried József
Róth Renáta
Saikó János
Sirató József
Simon József
Soós Éva
Szekeres Emma
Szeicz Géza
Szentiványi Miklós
Szirom Hugó

Szokol Ilona
Tölgyesi István
Tánczer Tibor
Újlaki István
Varga Miklós
Ventura Eduárd
Wirth Endre

1957-ben:

Barát József
Böde László
Dávid Aranka
Fejes István
Kozák Béla
Krammer Márton
Lakatos Teréz
Mészáros Ernő
Mohácsi Mária
Nagy Ágnes
Papp Béla
Pataki Márta
Radnai Katalin
Stollár András
Szalma János
Szucsák Valéria
Takács Olga
Tóth Erzsébet
Torma Júlia
Vissy Károly
Wágner Magdolna

1962-ben:

Posza István
Zsoldos István

1963-ban:

Krasznovszky Ferenc
Lökös Ágnes

1964-ben:

Kovács Zsolt
Major György
Probáld Ferenc
Takács Emőke
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1965-ben:

Erdős Emőke
Molnár József
Tasnádi Péter
Vedres László
Zenkl Edit

1966-ban:

Balogh Zoltán
Bálint Júlia
Balog Zsolt
Giczi Csaba
Korenchy Emőke
Orendi Katalin
Papp Andor

1967-ben:

Bónis Katalin
Kriston Ilona
Walkovszky Attila

1968-ban:

Bóna Márta
Kovács Valéria
Náray Katalin

1969-ben:

Kaba Magdolna
Maller Aranka

1970-ben:

Bartha Imre
Hozó Pál
Karácsony János
Nagypál Zsuzsanna
Sándor Valéria
Visi Károly

1971-ben:

Bak Ildikó
Gecse Rózsa
Takács Miklós

1972-ben:

Koós-Hutás István
Németh Erika
Várhelyi András
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1973-ban:

Aigner Szilárd
Dévényi Dezső
Fekete Ilona
Iványi Zsuzsanna
Kocsis Ferenc
Mersich Iván
Rábai Attila
Ruják László
bakács Ágnes

1974-ben:

Farkas Pál
Nguycn Huu Luoi
(Vietnám)
Práger Tamás
Sas Éva

1975-ben:

Bozóki István
Dunkel Zoltán
Németh Lajos
Török Dénes

1976-ban:

Ádám Ferenc
Bártfai Erzsébet
Bartholy Judit
Demeter Éva
Zöldy Béla

1977-ben:

Dombai Ferenc
Koósz Tamás
Mika János
Nagy Zsuzsanna
Pálmási Judit
Rimek Ilona
Tiringer Csaba
Tőkei László
Vadász Vilmos
Varga László
Zárbok Zsolt

1978-ban:

Cseh Sándor
Hont László
Hunkár Márta
Poór Judit
Szabari Anna

Szabó Éva
Szalkai Márta
Újvári Katalin

1979-ben:

Boncz József
Fiers Daniella
Kiss Árpád
Szalai Gabriella
Tóth László

1980-ban:

Baadim Mohfood Sal
(Jemen)
Bereczky Károly
Daza Maximiliano
(Kolumbia)
Garcia Jorge (Kolumbia)
Magyarics Katalin
Nagy Katalin
Tóth György

1981-ben:

Bonta Imre
Csabai Doloresz
Dobosi Erzsébet
Markovits László
Németh Mária
Rajki Ilona
Tóth Zoltán

1982-ben:

Lambert Károly
Nagy toltán
Szalai Sándor
Zsoldos Erzsébet

1983-ban:

Balogh Mihály
Csapó Piroska
Daám Györgyi
Kerekes András
Kovács Eleonóra
Trapp Andrea
Sallai Márta
Sipos Győző
Szabó Tibor
Zsoldos Ilona
Weidinger Tamás
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1984-ben:

Domonkos Péter
Gyenes Lajos
Gyuró György
Horváth Ákos
Ihász István
Jenki Szilvia
Kopasz Mária
Matyasovszky István
Medc Zoltán
Palacios Enrique (Ecuador)
Pálóczi Györgyi
Pártai Lucia
Puskás Márta
Tölgyesi László
Zuleta Cesar (Ecuador)

1985-ben:

Békés Zita
Boldvai Ferenc
Fejes Kálmán
Gálóczi Imre
Meszlényi Ágota
Molnár Krisztina
Nemes Csaba
Nyitrai László
Pakai Tibor
Pálvölgyi Tamás
Szűcs Zsuzsanna
Tóth Róbert
Török László
Uhri Zsolt

1986-ban:

Almádi István
Baranka Györgyi
Benedek Bernadett
Bozó László
Csima Gabriella
Daróczi Zsuzsanna
Kurgyis József
Loksa Gábor
Nadrai Attila
Radnóti Gábor
Sárközy András
Simon Margit
Szabó Elemér
Tóth Zoltán
Tubákos Éva
Zsikla Ágota

1987-ben:

Dobi Ildikó
Horváth Csaba
Kakas Ildikó
Khoun Phonh Khanmany
(Laosz)
Molnár Ágnes
Nagy József
Piroska László
Potyók Miklós
Szabó Péter
Wantuch Ferenc

1988-ban:

Bihari Zita
Bussay Attila
Csiszár Iván
Lakatos László
Lakatos Mónika
Matavovszky György
Pásztor Krisztina

1989-ben:

Borsos József
Fejes Edina
Fövényi Attila
Horányi András
Labancz Krisztina
Szenyán Ildikó
Szilágyi József
Várnai Tamás

1990-ben:

Barát lmola
Bozó János
Fóti István
Gránási 'Famás
Grób Zoltán
Kerényi Judit
Petrohán Erzsébet
Ruzsiczky Pál

1991-ben:

Gyarmati Györgyi
Kádár László
Molnár Marianna
Nguyen Tan Luu
(Vietnám)
Nguyen Thanh Hong
(Vietnám)

ELTE TTK

Ország Gábor
Szunyogh István

1992-ben:

Borbás Éva
Buruczky Ferenc
Ferenczi Zita
Galambosi Ágnes
Kovács László
Platz Mónika
Remete Éva

1993-ban:

Diószeghy Márta
Horváth B. Tamás
Horváth Tamás
Kádár Barbara
Kis-Kovács Gábor
Kovács Róbert
Laki Anikó
Lovas Katalin
Lukovszki Judit

1994-ben:

Barcza Zoltán
Csigó István
Gácser Vera
Gombos Béla
Major Ágnes
Mészáros Róbert
Sárközi Szilárd
Tóth Ágnes

1995-ben:

Drahos Ágnes
Kovács Tamás
Öreg Zsolt
Szinell Csaba
Szöllősi Imre

1996-ban:

Deák Eszter
Fehér Tamás
Jakab Adrienn
Ilorváth F. Ákos
Kovács Attila
Kovács Péter
Lénárt József
Menyhárt Éva
Pongrácz Rita
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Vigh Gabriella

1997-ben:

Kertész Sándor
Merza Ágnes
Radics Kornélia
Szabó Tamás
Zsótér Ervin

1998-ban:

Barkó Vanda
Berényi Lívia
Bötkös Tamás
Hirsch Tamás
Kánai Gábor
Molnár István
Szilágyi Krisztina
Zobok Judit

1999-ben:

Büki Richárd
Hornák Eszter
Németh Csilla

2000-ben:

Gyöngyösi András Zénó
Havasi Ágnes
Illés Szilvia
Kovács Mihály
Molnár Zsófia
Musztács Karolin
Tóth Helga
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2001-ben:

Bölöni Gergely
Czúcz Bálint
Fehér Balázs
Horváth Gyula
Izsák Beatrix
Mika Ágnes
Mikó Róbert

2002-ben:

Balogh Beáta
Chamas Kabi (Szíria)
Dezső Zsuzsanna
Kiss Gergő
Kovács Richárd
Pintér Krisztina
Schlanger Vera
Szabó László

2003-ban:

Csík András
Csomós Petra
Formán Ferenc
Gyüre Balázs
Hágcl Edit
Kardos Péter
Kuglcr Szilvia
Molnár Csilla
Molnár László
Opitz Andrea
Rajna Szilárd
Rajnai Márk

Kévése Beáta
Sebők István
Steib Roland
Szépszó Gabriella
Tarczai Klára
Tompa Erzsébet
Tuba Zoltán
Varga Bálint
Véber István

2004-ben:

Babocsai György
Benkő Dóra
Csizmaz Kálmán
Csonka Tamás
Farkas Erika
Fülöp Andrea
Hunyadi Adrienn
Kern Anikó
Kis Tamás
Lőrincs András
Márfy János
Máté András
Osváth Szabolcs
Pálfy László
Polyánszky Zoltán
Rácsi András
Tonna Csaba
Vajda Mihály
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Az Országos Meteorológiai Intézet
(Szolgálat) kinevezett, megbízott
és ügyvezető igazgatói (elnökei)

OMSZ ELNÖKÖK

Név

Beosztás

Megbízási idő

Életrajzi adatok

1.

SCHENZL
GUIDO

igazgató

1870. VII. 12.
1886. VII. I.

1823. IX. 28.
1890. X. 23.

Haus (Ennstal)
Graz

2.

FRŐHLICH
IZIDOR

mb. ig.

1886. VII. 17.
1887. VII. 5.

1853. 1.23.
1931.1.24.

Pest
Budapest

3.

GRUBER
LAJOS

mb. ig.

1887. VII. 4.
1888. XI. 15.

1851. V. 12.
1888. XI. 15.

Pécs
Budapest

4.

KURLÄNDER
IGNÁC

mb. ig.

1888. XI. 15.
1890.IX.I.

1846. XII. 25.
1916.1X.13.

Balassagyarmat
Budapest

5.

KONKOLYTHEGE M.

igazgató

1890. IX. I.
1911. VIII. 12.

1842. I. 20.
1916. II. 17.

Buda
Budapest

6.

RÓNA
ZSIGMOND

igazgató

1911. IX. 9.
1927. VII. 31.

1860. XII. 13.
1941. X. 22.

Turdosin
Budapest

7.

STEINER
LAJOS

igazgató

1927. VII. 31.
1932. VI. 28.

1871. VI. 15.
1944. IV. 2.

Vác
Budatétény

8.

MARCZELL
GYÖRGY

igazgató

1932. VI. 28.
1934. IV. 30.

1871. IV. 10.
1943. II. I.

Pozsony
Budapest

9.

RÉTHLY
ANTAL

igazgató

1934. IV. 30.
1944. V. 25.

1879. V. 3.
1975. IX. 21.

Budapest
Budapest

10.

AUJESZKY
LÁSZLÓ

mb. ig.

1944. V. 25.
1944. XII. 21.

1903. VIII. 23.
1978. XII. 7.

Budapest
Budapest

l1.

BERÉNYI
DÉNES

mb. ig.

1945. II. 3.
1945. V. 3.

1900. IX. 21.
1971. X. 30.

Karánsebes
Debrecen

12.

RÉTHIY
ANTAL

igazgató

1945. V. 3.
1948. IV. 15.

1879. V. 3.
1975. IX. 21.

Budapest
Budapest

13.

KENESSEY
KÁLMÁN

mb. ig.

1948. IV. 17.
1948. V. 12.

1890. V. 13.
1966. V. 22.

Budapest
Budapest

14.

TÓTH
GÉZA

igazgató

1948. V. 13.
1950. X. 27.

1901. VIII. 14.
1995. V. 3.

Nyitra
Adeleide

15.

DÉSI
FRIGYES

igazgató
elnök

1950. XII. 15.
1970. VI. 11.
1974. III. 31.

1912. I. 11.

Budapest

1978.111.26.

Budapest

16.

CZELNAI
RUDOLF

elnök

1974. IV. 1.
1981.1. 31.

1932. V. 3.

Miskolc

17.

BARÁT
JÓZSEF

elnök

1981. II. 1.
1990. XI. 30.

1934. X. 30.

Hejőcsaba

18.

ANTAL
EMÁNUEL

mb. elnök

1990. XII. 1.
1991. II. 15.

1931. X. 31.

Jászárokszállás

19.

MERSICH
IVÁN

elnök

1991. II. 15.

1948. VI. 13.

Sopron
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AZ MTA meteorológus tagjai
Név

Minősítés és ideje

Személyi adatok

ANGEHRN
TIVADAR

lev.

HÖGGESWILL, 1872. XI. 25.
FELDJICH, 1952. II. 29.

BERDE
ÁRON

lev. 1858. XII. 15.

LABORFALVA, 1819. III. 8.
KOLOZSVÁR, 1892.1. 25.

BELL
BÉLA

lev. 1970. II. 4.
r.
1982. V. 7.

URAJ, 1908. X. 2.
BUDAPEST, 1988. IX. 24.

CZELNAI
RUDOLF

lev. 1976. V. 7.
r.
1987. V. 8.

MISKOLC, 1932. V. 3.

KONKOLY-THEGE
MIKLÖS

lcv. 1876. VI. 8.
r.
1884. VI. 5

BUDA, 1842. I. 20.
BUDAPEST, 1916. II. 17.

KRUSPÉR
ISTVÁN

lev. 1858
r.
1869

MISKOLC, 1818.1. 25.
BUDAPEST, 1905. VII. 2.

MAJOR
GYÖRGY

lev. 1993. V. 10.
r.
1998. V. 4.

BEREGSZÁSZ, 1941. X. 20.

MÉSZÁROS
ERNŐ

lev. 1985.V. 9.
r.
1990. V. 21.

BUDAPEST, 1935. IV. 12.

SCHENZI,
GUIDO

lev. 1867. I. 30.
r.
1876. VI. 8.

HAUS, 1823. IX. 28.
GRAZ, 1890. XI. 23.

STEINER
LAJOS

lev. 1917. V. 3.

VÁC, 1871. VI. 15.
BUDATÉTÉNY, 1944. IV. 2.
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EXPEDÍCIÓK

Nemzetközi expedícióval,
vagy egyéb szervezésben végrehajtott
meteorológiai kutatási célú utazások
Év

Résztvevő

Utazás célja

Időtartama
(hónap)

1887

Bártfay József

Napfogyatkozás megfigyelése, Bromberg

1

1905

Angehrn Tivadar

Napfogyatkozás megfigyelése
Spanyolországban

1

1913

Lóczy Lajos, Réthly Antal I. Adria Expedíció
Szilber József

1

1914

Marczell György

II. Adria expedíció

1

1925‒1927

Réthly Antal

Törökországi meteorológiai
megfigyelések megszervezése

1938

Béll Béla, Réthly Antal

Nemzetközi barométer összehasonlítás,
magyar részvétel( Európai országokban)

1963‒1964

Titkos Ervin

Antarktisz expedíció

12

1964–1965

Hirling György

Antarktisz expedíció

12

1966–1967

Barát József

Antarktisz expedíció

15

1967–1968

Czelnai Rudolf

Viktória, Kyoga, Albert tavak vízháztartása

13

1970–1972

Mezősi Miklós

Viktória, Kyoga, Albert tavak
vízháztartása

24

1981

Mezősi Miklós

WMO Etiópia, tanácsadó mérésügyben

3

1971

Vissy Károly

Antarktisz expedíció

6

1977

Antal Emánuel,

WMO, (nyári) MONSZUN 77 exp.
Simon Antal

6

1978–1979

Dombai Ferenc

WMO, (téli) MONEX exp.

3

1978–1979

Maller Aranka

WMO, I. GARp kisérlet (Ny. AFRIKA)

4

1978‒1979

Farkas Edit

Antarktisz expedíció

1

1990

Makra László

Kinai aeroszol- és terepvizsgálatok

2

1994

Makra László

Kínai aeroszol- és terepvizsgálatok

4

1996

Makra László

Indonézia aeroszol- és terepvizsgálatok

1

1998

Makra László

Brazília aeroszol- és terepvizsgálatok

2

25
4
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