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Kezembe vettem
a szakmai fény-
k é p g y û j t e m é -
nyem. Mindjárt
az elején, három

meteorológusjelölt néz vissza egy fe-
kete-fehér képrôl a Trefort kertben va-
lamikor 75 tavaszán. Két, többé-kevés-
bé, komoly hallgató között Bártfai kol-
legina néz a lencsébe, kissé félrehajtott
fejjel, azzal a kedves szeretetteljes, ki-
csit melankolikus mosollyal, amivel
mindig rátekintett a vele beszélgetôre.
Szelíd mosollyal, mint aki tudja, hogy
csöndes és szelíd kôszikla mindannyi-
unk számára, az a kôszikla, amelyre a
bölcs a házát építi. Nem erôszakos,
nem türelmetlen, de szilárd és megbíz-
ható. Türelme, figyelme, szeretete nem
földi mértékû. Neve, nem véletlenül,
Erzsébet. „Így szól az Úr a te formá-
lód: Neveden szólítottalak, az enyém
vagy!” (Iz 43, 1). Erzsébet, a mi szen-
tünk, Árpádházi szent Erzsébet a sze-
retet hôse. Bártfai Erzsébet mindvégig
az ô példáját követte. Önzetlen és segí-
tôkész. Erejét meghaladó módon vállal
fel feladatokat. Beteg édesanyját is
hosszan és hûségesen ápolja. Ha bár-
mire megkérik, nem mond nemet. Ha
úgy hozza a sors, bármikor beáll szol-
gálatba. Nem huszonnégy, hanem 48,
72 órát tölt a munkahelyén. Rá mindig
lehet számítani. A kollégák tudják ezt,
számítanak rá. Mi az, ami tartja az erôt
gyenge szervezetében? A szeretet. „Ha

szeretjük egymást, Isten bennünk la-
kik, és szeretete tökéletes bennünk.” (1
Ján 4,12) Csodás ajándék és képesség
ez, többet adni, mint kapni. Nem min-
denkinek adatik meg, ahogy az Úr
mondja: „Örök szeretettel szeretlek té-
ged, azért vonzottalak kegyelemmel.”
(Jer 31, 3)

Bártfai Erzsébet 1975-ben az Eötvös
Loránd Tudományegyetemen szerzett
matematika tanári és meteorológus
diplomát. 1976 februárjától a Meteoro-
lógiai Szolgálat Központi Elôrejelzô
Intézete Rövidtávú Elôrejelzési Osztá-
lyán dolgozott. Érdeklôdési köre a szi-
noptikus, idôjárás elôrejelzôi munkán
kívül az orvosmeteorológiára is kiter-
jedt. Az Intézetben, az 1980-ban meg-
alakult Orvosmeteorológiai csoport
vezetésére kapott megbízást. 1981-ben
az akkori Német Szövetségi Köztársa-
ságban alkalma volt hosszabb tanul-
mányúton megismerni a német orvos-
meteorológiai gyakorlatot. Kitûnô né-
met nyelvtudása segített abban, hogy
az osztrák meteorológiai intézettel or-
vosmeteorológiai területen a nyolcva-
nas években jó kapcsolat alakuljon ki,
amelynek keretében a magyar szolgá-
lat speciális orvosmeteorológiai elôre-
jelzéseket kapott az osztrákoktól. A
szakmai együttmûködés szervezése és
fenntartása mellett a kollegiális, baráti
kapcsolatok kiépítésére is telt erejébôl,
akkor jöttek létre a két intézet között
barátságos, hol Budapesten, hol Bécs-

ben megtartott focimeccsek, ami a vas-
függöny lebontása elôtt nem kis dolog
volt, s ebben ô jelentôs szerepet ját-
szott. Amíg egészsége engedte, rend-
szeresen szerepelt a televízióban és a
rádióban.

Az orvosmeteorológia iránti érdek-
lôdése már egyetemista korában
megmutatkozott. Ebben a speciális
szakmai érdeklôdésen túl, közreját-
szott már akkor sem tökéletes egész-
sége, talán volt egy olyan indíttatása
is témaválasztásának, ha közelebb
lesz az orvostudományhoz, közelebb
lesz az egészséghez is. Sajnos ez nem
következett be, s betegségei egyre
közelebb hozták az elkerülhetetlen-
hez. Kénytelen feladni munkáját, s
idô elôtt nyugdíjba vonulni. Ez sem
hoz javulást. Hamarosan bekövetke-
zik a vég, s neve napján tér vissza Te-
remtôjéhez.

„Jézusomnak szívén megnyugodni
jó” - mondja az ôsi ének – „elmerülni
benne csendes tiszta tó. Földi bútól,
bajtól Szíved enyhülést ad. Tenálad
lelkünk megpihen, ki sírva sírt vigad.”
Hisszük, hogy tested, lelked már eny-
hülést nyert. A mi szívünknek is vi-
gasztalást kell nyerni, hiszen eltávo-
zásod számunkra megrázó felfogha-
tatlan és hihetetlen. Te már bátran el-
mondhatod, amiben mi még csak re-
ménykedünk: „A jó harcot meghar-
coltam, a pályát végigfutottam, a hitet
megtartottam. Készen vár rám az
igazság koszorúja.” (2 Tim 4, 7-8)

Kedves Bözsi! Isten Veled! Pihenj,
aludj békében!

Dunkel Zoltán

2006. november 3-án, életének 91.
évében elhunyt Kôrösi György, a Ma-
gyar kir. Honvéd Légierô egykori ha-
józó távírásza, és szakoktatója, a II.
világháború után az OMI rádiósa, io-
noszféra technikusa majd mûszaki
elôadója, végül a Gazdasági (és Be-
ruházási) osztály vezetôje. 

Kôrösi György már 14 éves korá-

ban elkötelezte magát a repülésnek,
amikor a középiskola alsó osztályai-
nak elvégzése után jelentkezett a
REMOSZ nevû repülômûszaki szak-
iskolába, ahol a jeles érettségi bizo-
nyítványa mellé 1936-ban megsze-
rezte az I. osztályú nemzetközi rádió-
távírász- és hajózó távírász képesítést
is. A Légierô akkori szinte valameny-

nyi típusán repült rádiósként, majd
szakoktatóként, a földi szolgálatban
pedig észlelt és összeállította az idô-
járási táviratokat: ekkor került elô-
ször közvetlen kapcsolatba a meteo-
rológiával. A II. világháború utolsó
évében Németországba vezényelték
kiképzésre (a Luftwaffe kétmotoros
rombolójára, a Messerschmitt 210-
esre); 1944 ôszén onnét szökött haza,
hogy menekülô családját biztonságba
helyezze. (Életét akkor szó szerint
egy isteni csoda mentette meg a 
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December 8-án
reggel kaptam a
szomorú hírt,
hogy munkatár-
sunk, egyik leg-

jobb, legkedvesebb Barátom, Zorn
József hálózati ellenôr, vérbeli
ÉSZLELÔ nincs sorainkban többé.
Mindig nagy veszteség, amikor kol-
légáink/barátaink közül valaki távo-
zik, de ez akkor a legszörnyûbb, mi-
kor ez aktív korában, ereje teljében,
munkája gyümölcsének learatása
közben történik. Jóska 58 éves volt.
1971-ben velem egy idôben jött a
Szolgálathoz, azaz 35 éve vagyunk
kollégák, és azt mondhatom, kez-
dettôl fogva barátok voltunk. Aktív
életútja során a meteorológia, az
észlelôi szakma iránti elkötelezett-
sége határtalan volt. Családja mel-
lett a munka, az ÉSZLELÉS, 
késôbb hálózati ellenôrként az auto-
maták karbantartása, a területéhez
tartozó hivatásos és társadalmi 

észlelôkkel való emberi kapcsolat-
tartás éltette.

Zorn József 1948-ban született
Garán. 1971-ben lett észlelô a Bajai
Szinoptikus Fôállomáson, majd az
akkori állomásvezetô nyugdíjazása
után az állomás vezetését is rábízták.
Sok új kollégát tanított be, képezett
ki észlelônek. Az elsôk között
jelenkezett észlelôi szolgálatra a tá-
voli Tengizben létesített meteoroló-
giai állomásra. A megfigyelôhálózat
átszervezése után a déli és a délkele-
ti országrész automatáinak havon-
kénti karbantartását végezte vidéki
telephelyû hálózati ellenôrként, és
tartotta a kapcsolatot a körzetébe esô
csapadékmérô állomások társadalmi
észlelôivel.

Dr. Csomor Mihály, a Hálózati
Osztály egykori legendás vezetôje,
sokunk atyai barátja mondogatta
nekünk: „Az észlelési munka végzé-
séhez sok önfegyelemre, kitartásra
és lemondásra van szükség. Aki

azonban ezt a munkát megszereti,
azt következetességre és rendszeres-
ségre neveli”. Jóska pontosan ilyen
volt, ôt is erre nevelte az észlelôi
munka.

Gáspár Pali, egykori budaörsi állo-
másvezetô, az észlelôi szakma nagy
öregje így fogalmazta meg hitvallá-
sát: „Az észlelés valósággal hozzá-
tartozik az életritmusomhoz. Ha fel-
kelek, elôször az égre nézek és egész
nap figyelem az idôjárás változásait.
A folyamatos észlelés olyan automa-
tizmussá vált az életemben, mint a lé-
legzés, vagy a szívdobogás. Majd ak-
kor hagyom abba, amikor ez utóbbi
kettô is abbamarad”.

2006. december 7-én Zorn Jóská-
nál megállt a szív és a lélegzés, meg-
szakadt az észlelések folyama. Csa-
ládjával, barátaival és munkatársai-
nak népes csapatával december 14-én
kísértük utolsó útjára Baján. Nyugod-
jon békében!

Tamáskovits Károly

* * *

katonaszökevények végzetes sor-
sától…).

A háború és hadifogság után 1946-
ban lépte át elôször a Meteorológiai
Intézet kapuját: rádiótávírászként dol-
gozott a Zách Alfréd, majd Tóth Géza
vezette Prognózis osztályon. Azon ki-
vételes távírászok közé tartozott, akik
a nagysebességû meteorológiai rádió-
vétel közben képesek voltak sakkozni,
vagy éppen olvasni. 1953-ban került
az akkor induló ionoszféra-kutatás-
hoz: Flórián Endre irányításával tevô-
legesen segédkezett a hazai ionoszféra
mérések megindításánál. 1955-ben
Dési Frigyes igazgató a Titkárságra
helyezte és megbízta az OMI mûszaki
ügyeinek intézésével. A mûszaki és
egyéb beruházások száma egyre nôtt
és Kôrösi György 1960-ban kineve-
zést kapott a Gazdasági (késôbb Beru-
házási) osztály vezetésére; 1975-ben e
beosztásból ment nyugdíjba.   

Aktív szolgálata idején – sôt még

nyugdíjas életének elsô évtizedében is
– minden OMI/OMSZ beruházást ô
irányított, lett légyen az nagy értékû
mûszer, hírközlési rendszer, obszerva-
tórium-építés, vagy éppen a központi
székház és a fôállomások felújítása.
Különös érzéke volt a beruházások
anyagi feltételeinek megteremtéséhez,
a felügyeleti szervekkel – elôbb a Mi-
nisztertanács Titkárságával, majd
1968-tól az Országos Mûszaki Fej-
lesztési Bizottsággal – ápolt jó kap-
csolatai révén; ezek az „umbuldái” hí-
resek voltak, nemcsak házon belül.
Gazdasági irányító tevékenysége mel-
lett ellátta a manapság PR menedzser-
ként jelölt funkciót is, vagyis ápolta a
közönségkapcsolatokat. Felejthetet-
len, mai kollégáink számára alig hihe-
tôen magas színvonalú, családias kul-
túrmûsorokat szervezett, neves opera-
házi mûvészek, vagy rádióriporterek
közremûködésével. A meteorológiát
népszerûsítô filmeket készíttetett (ô ír-

ta a forgatókönyvet, egyik ilyen film a
Pardubice-i mûszaki filmfesztiválon
díjat is nyert); országos kiállításokra
(Mezôgazdasági Vásár, BNV) ô ren-
dezte be a meteorológiai pavilont.
Azon vezetôk közé tartozott, aki tuda-
tosan, szakmai féltékenység nélkül ne-
velte ki utódját. Aktívan részt vett a
szakszervezeti mozgalomban: két év-
tizeden át volt az OMI/OMSZ Szak-
szervezeti Bizottság választott tagja és
tisztséget viselt a Közalkalmazottak
Szakszervezetében is. 

Életének utolsó éveit Hévízen 
töltötte, az ôszikék elnevezésû nyug-
díjas otthonban, teljes szellemi fris-
sességben, de egyre gyengülô fizi-
kummal és életkedvvel. Ott érte a ha-
lál is; hamvait Budapesten, a Kôbá-
nyai Szt. László templom urnateme-
tôjében helyezték örök nyugalomra.
Emlékét kegyelettel megôrizzük!

Mezôsi Miklós

Zorn József
1948 – 2006


