
Dr. Hille Alfréd 115 éve, 1891. augusztus
14-én született Szegeden. Nehézségekkel te-
li fiatalkora ellenére kitûnô eredménnyel tet-
te le szakvizsgáját a Pázmány Péter Tudo-
mányegyetem földrajz szakán. Tanulmányai
befejeztével az Egyetemi Földrengéstani
Obszervatórium tanársegédje lett. Itt készí-
tette el doktori értekezését is, amely révén
Hille neve ismertté vált a földtudományok
mûvelôi körében.

Szeizmológusi pályáját megtörve, 1914.
augusztusában behívták katonának a Császá-
ri és Királyi 2. Tiroli Császárvadász Ezredbe.
Gyors kiképzés után novemberben kadéttá
(tisztjelöltté) léptették elô. Az elsô ütközet-
ben – december elején, Limanova közelében
orosz hadifogságba esett. Több mint 7 évig
tartó hadifogságának jelentôs részét Szibéri-
ában töltötte. A hosszú és nehéz hadifogoly-
élet megedzette, nemcsak testileg, hanem lel-
kileg is. A gazdag élettapasztalat és az orosz
nyelvismeret megszerzésén túl is hasznosan
telt szibériai tartózkodása: az idôjárás szám-
talan emlékkel gazdagította. Kiváló megfi-
gyelôképességének elméleti megalapozásá-
ban a kezébe került német nyelvû meteoroló-
giai könyvek segítették.

Hille hazaérkezésekor – 1922 áprilisában
– már éreztette hatását a trianoni békeszerzô-
dés. Az elhelyezkedés az egyetemeken vagy
a tudományos életben szinte lehetetlen volt.
Így érthetô, hogy Hille megragadta a felkí-
nált lehetôséget, és a polgári légiforgalomnál
helyezkedett el. Hivatali helyisége – minisz-
tériumi alkalmazottként – az Országos Mete-
orológiai és Földmágnességi Intézetben volt.
Így közvetlen kapcsolatban állt a polgári me-
teorológiai szolgálattal, s az intézet különbö-
zô osztályain elsajátíthatta mindazt a meteo-
rológiai tudást, amire munkája során szüksé-
ge volt: a prognosztikai ismereteket, a ma-
gaslégköri méréseket, az éghajlattant, az ál-
lomásszervezést, az agrometeorológiát és az
adatok nyilvántartását. Minisztériumi tevé-
kenysége azonban nem tartott sokáig. Mun-
kájának oroszlánrésze Mátyásföldre, a repü-
lések központjába helyezôdött át, ahol meg-
kezdôdött a repülések meteorológiai biztosí-
tásának gyakorlati része. 

Az elsô világháború éveiben kialakított
meteorológiai szolgálatok tapasztalatainak
felhasználásával Dr. Hille Alfréd megalapoz-

ta, majd európai színvonalra emelte a korsze-
rû magyar repülésmeteorológiai kutatást és
szolgálatot. ôt tekinthetjük a magaslégkör-
kutatás hazai úttörôjének is. Elévülhetetlen 
érdemeket szerzett a magyar légiforgalom
megindításában és a Magyar Meteorológiai
Társaság megalakításában (1925). Hosszú
idôn keresztül volt a Honvédelmi Minisztéri-
umhoz tartozó Repülô Idôjelzô Központ ve-
zetôje. Nevéhez fûzôdik az elsô veszélyjelzô
szolgálat megszervezése, a balatoni (1934),
majd a dunai viharjelzés létrehozása (1935) is. 

A hadifogságból ismételten hazatérô
Hillének köszönhetô, hogy a II. világháború
után megindulhatott a korszerû repülésmete-
orológiai szolgálat Magyarországon. Döntô
szerepet játszott a budaörsi, majd a ferihegyi
repülôtér és a polgári repülési útvonalak kije-
lölésében is. A világháborút követôen a kato-
nai meteorológia szervezôi, vezetôi ôt tekin-
tették példaképüknek, szellemi atyjuknak.

Hille korán felismerte, hogy a meteoroló-
giai támogatás egyik legfontosabb alapelve:
a befogadó megértse, amit a meteorológusok
mondanak és írnak neki. Fontos szempont-
nak tartotta, hogy a kiadott szöveg és elôre-
jelzés könnyen áttekinthetô, világos, félreért-
hetetlen, szabatos megfogalmazású legyen.
Ezért már 1926-ban könyvet írt és adott ki
„A repülés eleme” címmel, melyben közért-
hetôen mutatta be a meteorológiai jelensége-
ket. A könyv érdekessége, hogy új magyar
meteorológiai fogalmakat is tartalmazott
(például légkörtan, görgôvihar). Szakirodal-
mi tevékenységének kiemelkedôen szép
eredménye három kiadást megért tankönyve,
mely nagymértékben hozzájárult ahhoz,
hogy Hille a legismertebb nevû magyar me-
teorológusok egyike lett, és a repülési mete-
orológiában abszolút szaktekintélynek szá-
mított.

Jelentôs volt ismeretterjesztô tevékenysége
is. Újságírói minôségben a Pesti Hírlap idôjá-
rási rovatát szerkesztette 1925-tôl 1938-ig.
Számos tudományos cikket is írt ebben az idô-
ben. Hille feltétlen érdeme, hogy bár írásai
nagy tömegeket érdekeltek, mindig igyekezett
megfelelni a tudomány és a népszerûsítés egy-
aránt magas szintû követelményeinek.

Dr. Hille Alfréd hamar felismerte, hogy a
gyorsan fejlôdô polgári és katonai repülés ál-
tal megkövetelt szakemberek hiánya miatt a

meteorológiai
oktatásban is
elôre kell lépni.
Nagy hangsúlyt
helyezett a repü-
lôtér körzetét jól
ismerô, feladatát
értô észlelô állo-
mány képzésére.
Évtizedeken ke-
resztül tett erôfe-
szítései jártak vé-
gül sikerrel, amikor 1950-ben megkezdôdött
a felsôfokú meteorológusképzés. Oktatói te-
vékenységet folytatott a Kertészeti Fôisko-
lán, a szegedi tudományegyetemen, az Eöt-
vös Loránd Tudományegyetemen és a kassai
Katonai Repülô Akadémián is.

Tudományos mûködésének elismeréséül
1953-ban megkapta a földrajztudományok
kandidátusa fokozatot. Nem sokkal késôbb,
1958-ban nyugállományba vonult. A nyugdíj
azonban nem jelentett számára pihenést. A
Magyar Meteorológiai Társaságban végzett
rendkívül aktív munkát. 

A hazai repülésmeteorológia gyakorlati
létrehozója, Dr. Hille Alfréd meteorológus
ezredes 25 éve, 1981. július 15-én rövid be-
tegeskedés után hunyt el.

Korunk technológiai csodái között járva
és dolgozva nehéz Hille Alfrédot, a meteoro-
lógust elképzelni, amint egyedül gyûjti
össze, maga rajzolja térképre egy-egy légi-
járat meteorológiai eligazításához szükséges
jelentéseket. Érdemei azonban a korszerû
meteorológiai eljárások idején sem halvá-
nyultak el, hiszen a meteorológiai tevékeny-
ségben használt fizikai alapok nem változtak
meg, csak a mûszerek és a munkát segítô
eszközök, berendezések váltak korszerûbbé,
gyorsabbá, pontosabbá.

A társtudományok felé nyitott munkavég-
zés, a való világ körülményeinek és kívánal-
mainak érzékelése és tiszteletben tartása, a
meglévô értékek megtartásának igénye, az
ember mélységes tisztelete sokak számára
maradt Hille életútjának legfôbb tanítása. A
magyar repülésmeteorológia e kimagasló
szakmai egyéniségének példája – úgy érzem
– követendô mindannyiunk számára.
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