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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


