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330 éve született

Gensel (Gensili) János Ádám
Sopron, 1677. okt. 26. - Sopron, 1720. aug. 31.

Teológiát és orvostudományt tanult

Jénában, majd Pádovában szerzett

orvos- és bölcsész doktorátust. 1710-

ben nevezték ki Vas és Sopron várme-

gyék fôorvosává (korabeli elnevezés-

sel: fôfizikussá), amellett Eszterházy
herceg háziorvosaként is mûködött.

Mint megyei fôorvos elsôként vég-

zett mûszeres meteorológiai mérése-

ket hazánkban, hômérôvel és légnyo-

másmérôvel. (Hivatali elôdje,

bizonyos Loew Andreas, korábban

szintén folytatott idôjárási megfi-

gyeléseket, de csak mûszerek nélkül).

Gensel elsôk között vizsgálta az

idôjárás és a járványos betegségek

kapcsolatát; latin nyelvû egészségü-

gyi jelentéseiben – amelyek

Observationes Curiosum… címen

jelentek meg, de sajnos elvesztek -

kimerítô meteorológiai részletezést

adott az 1711-13-as évekrôl. Soproni

források szerint Gensel 1717-tôl már

- az akkor újdonságnak számító -

Fahrenheit-féle hômérôt használta;

méréseit Réthly Antal úgy értékelte,

hogy „klimatológiai szempontból
ezek a feljegyzések a legkorábbi
hazai próbálkozások”. Gensel tudo-

mányos értekezései és további mérési

eredményei az ún. Breslaui Gyûjte-
ményben fennmaradtak az utókor

számára. Portréja Sopronban látható,

a mai Patika Múzeumban, amit koráb-

ban Angyal patika néven ismertek.

170 éve született

Murman Ágoston
Pozsony, 1837. - Buda, 1872. okt. 25.

Matematikus és csillagász végzett-

ségû szakember, aki elôbb Bécsben

és Prágában csillagászként tevékeny-

kedett, majd 1871-ben lépett az elôzô

évben királyi rendelettel létesített,

Bécstôl független, önálló „Meteoro-
lógiai és Földdelejességi Magyar
Királyi Központi Intézet” szolgálatá-

ba. Schenzl Guido igazgatása idején

ô volt az Intézet elsô kinevezett

észlelôje, de sajnos csak tragikusan

rövid ideig, mert a korabeli gyászje-

lentést idézve „1872. október 25-én
dr. Murmann Ágoston kir. observator
a pesti kolera-járvány áldozata lett”.
Mindössze 35 évet élt…   

80 éve hunyt el

Fényi Gyula
Sopron, 1845. jan. 8. - Kalocsa, 1927. dec. 21.

Eredeti neve Finck István volt és csak

1864-ben, amikor érettségi után

belépett a Jezsuita Rendbe, vette fel a

Fényi Julius nevet. Tanulmányait

Innsbruckban végezte, 1880-tól

Kalocsán az Érseki Fôgimnázium

fizikatanára és egyidejûleg az ottani

Haynald Obszervatórium asszisz-

tense. Néhány évig Pozsonyban is

tanít, majd 1885-ben visszatér

Kalocsára és 1913-ig az Obszerva-

tórium igazgatója, egyben a meteo-

rológiai állomás vezetôje. 1917-ig

személyesen észlelt, az adatfeldolgo-

zást élete végéig folytatta. Nevéhez

fûzôdnek az elsô hazai légkörfizikai

mérések. 

Fényi napfizikai, csillagászati mé-

rései, üstökös-megfigyelései és kuta-

tásai nemzetközi elismerést arattak,

meteorológiai feldolgozásai során

foglalkozott a napfénytartammal, (sôt

erre még mûszert is konstruált),

Kalocsa éghajlatával, a magaslégkör

hômérsékletével (a Nap UV sugár-

zásának hatására), a sztratoszféra

kialakulásával. Elvégezte a kalocsai

légnyomás adatok harmonikus analí-

zisét is. 1905-ben Spanyolországban

irányította a napfogyatkozást megfi-

gyelô magyar expedíciót. (Hazánk-

ban akkor csak részleges volt a fo-

gyatkozás).

Elektromos zivatarjelzô készüléket

is szerkesztett: ui. észrevette, hogy a

postai távírógépek jelzik a közeli

zivatarokat (de a két varrótûbôl és

egy tekercsbôl álló „szerkezet” nem

vált be: hosszú volt az út az OMSZ

mai villámlokalizációs rendsze-

réig…). Kezdeményezte, hogy az

Afrikába és Kínába kiutazó jezsuita

misszionáriusokat szereljék fel mete-

orológiai mûszerekkel és kapjanak
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észlelôi felkészítést, sôt személyesen

dolgozta fel a dél-afrikai Boroma
missziós állomás 1890–97 közötti

megfigyeléseit. 

Fényit 1916-ban az MTA levelezô

tagjává választották, ô volt az MMT

elsô tiszteleti tagja (1925), a Holdon

krátert neveztek el róla. Meteoro-

lógiai publikációinak listáját az

IDÔJÁRÁS 1946. 9–12. száma

közölte Bibliographia Meteorologica
címmel.  

160 éve született

Hegyfoky Kabos
Ujleszna [Szepes vm.], 1847. júl. 8. - Túrkeve,

1919. feb. 7.

Tanulmányait Lôcsén és Egerben

végezte, majd a papi pályát választot-

ta élete hivatásául: 1871-ben szen-

telték fel. Több helyen volt káplán,

majd Túrkevére került plébánosnak.

Hegyfoky 1882-ben – mint a Termé-

szettudományi Társulat tagja –

Schenzl Guido akkori igazgatónkhoz

fordult tanácsért mûszerbeszerzés

ügyében, majd saját költségén meg-

vásárolta a Calderoni cég meteoroló-

giai mûszereit, amelyekkel azután

élete végéig önzetlenül végezte a

megfigyeléseket, naponta háromszor.

37 éven át volt az OMFI külsô mun-

katársa, nemcsak észlelt, de a klí-

maíveit is maga számolta ki, munká-

jáért soha nem fogadott el díjazást. –

1895-ben nevéhez fûzôdik a Magas

Tátrában, a Nagyszalóki-csúcson
létesítendô obszervatórium gondolata

is; ezt azonban Konkoly-Thege elle-

nezte (és ezért inkább Ógyallán épült

obszervatórium…). Meteorológiai

munkásságáért 1917-ben a Ferenc

József Rend Lovagkeresztjével tün-

tették ki. Termékeny szakíróként

ismerjük: több klimatológiai mono-

gráfiát írt, ezek egyike „A felhôzet a
Magyar Szent Korona Országaiban”
(1899); közel 300 tanulmánya jelent

meg az MTA és a Természettudo-

mányi Társulat kiadásában; szakiro-

dalmi munkásságát AZ IDÔJÁRÁS

1919. májusi száma közli. Hegyfoky

életét az I. világháborút követô

spanyol-nátha, vagyis influenza jár-

vány oltotta ki 1919-ben.  

A Magyar Meteorológiai Társaság

1925-ben (alapítása évében) hozta

létre a Hegyfoky Alapítványt, (Réthly
Antal jutalmazási célra tett alapít-

ványából, kiegészítve Tolnay Lajos
adományával). Ebbôl lett 1936-ban a

Hegyfoky Emlékérem, az évtizedeken

át jól mûködô észlelôk, valamint az

éghajlatkutató szakemberek jutal-

mazására. Elsôként Róna Zsigmond
ny. igazgató, valamint 14 klíma- és

42 csapadékmérô állomás észlelôi

kapták meg az emlékérmet (20, ill. 30

évnél hosszabb folyamatos munkájuk

elismerése gyanánt), mint pl.

Magyaróvár, M. kir. Gazdasági

Akadémia, 70 év, Kalocsa, Haynald

Obszervatórium, 65 év, Keszthely, M.

kir. Gazdasági Akadémia, 65 év, stb.

Az emlékérmet kutatóknak utoljára

1946-ban adományozták (Aujeszky
László és Berényi Dénes részére);
észlelôknek pedig 1950-ben, de

nekik már csak „képletesen”, mert –

idézet az 1950-es IDÔJÁRÁS-ból: –

„elveszett a nyomódúc”... Bár 1950-

ben Szirmai Ervin akkori „munkás-
igazgató” (és egyben MMT fôtitkár)

tervezett helyette másikat adomá-

nyozási szabályzattal együtt, de ezt

végül soha nem adták ki, mert

Szirmait 1950 decemberében eltávo-

lították az Intézetbôl, az érmet csak

Múzeumunk ôrzi. 1979-ben Túrkeve

városa emlékoszlopot állíttatott

Hegyfoky tiszteletére, sírja – a túrke-

vei katolikus templom kertjében – 2006

óta a Nemzeti Sírkert része.

140 éve született és 60 éve halt meg

110 éve alapította „AZ IDÔJÁRÁS”-t

Héjjas Endre
Zádor (Somogy vm.), 1867. máj. 16. -

Ráckeve, 1947. jún. 6.

A Budapesti Tudományegyetem

mennyiségtan-természettudomány

szakán végzett és egyik tanára,

Eötvös Lóránd ajánlásával 1891-ben

lépett az OMFI kötelékébe. Intézeti

mûködése során elôbb kalkulátorként

az éghajlati feldolgozó munkában

vett részt, majd Róna Zsigmond
mellé került elôrejelzônek. Javasla-

tára 1896-ban vezetésével megalakult

az Intézet Zivatar Osztálya, amely 15

évi mûködése során értékes adatokat

gyûjtött – vizuális megfigyelések

alapján – a hazai zivatarok térbeli és

idôbeli eloszlásáról. 1900-tól az

Ombrometriai osztályt vezette. Meg-

kezdte a szivárgási hibával terhelt

1/10 nm-es csapadékmérôk cseréjét

1/20 nm-esre. 1920-tól a Prognózis

osztály vezetôje volt. 

Héjjas 1897-ben – tehát 110 éve –

alapította meg (saját fizetésébôl és a

személyesen toborzott elôfizetôk

támogatásával) „AZ IDÔJÁRÁS”

címû szakmai, tudományos és nép-

szerûsítô folyóiratot. 28 éven át szer-

kesztette a lapot, amelynek elnevezé-

se alig változott azóta, (1903/04-ben

ugyan átmenetileg ATMOSPHAERA

néven jelent meg), de 1946-tól máig

IDÔJÁRÁS-ként ismeri a szakmai

közvélemény. 1924-ben – anyagi

okok miatt – a megszûnés fenyegette

a folyóiratot. A meteorológia barátai

akkor összefogtak és külföldi példák

nyomán 1925-ben megalapították a

Magyar Meteorológiai Társaságot,
hogy ezáltal biztosítsák a közkedvelt

meteorológiai szaklap további megje-

lenését. (Az IDÔJÁRÁS 2007-ben

felkerült a nemzetközileg jegyzett és

idézett tudományos folyóiratok

listájára!). Héjjas már 1906-ban sür-

gette önálló meteorológiai tanszék

felállítását a Budapesti Tudomány-

egyetemen, (amire azonban még jó

40 évet kellett várni). 

Héjjast 1924-ben, 57 éves korában

címzetes aligazgatóként nyugdíjazták

(az akkori létszámcsökkentés során);

nyugdíjas éveiben méhészkedett,

méhészeti szakkönyvet is írt. Leg-

idôsebb lánya, Irén szintén az OMFI-

ban dolgozott, irodatisztként, késôbb

az irattárat rendezte. Héjjas szakmai

tevékenységét és irodalmi munkás-

ságát Bodolainé Jakus Emma dolgozta

fel kétrészes elemzô tanulmányában,

amely a LÉGKÖR 1997. 2. és 3.

számában jelent meg (az ünnepelt

1947-ben, röviddel halála elôtt írt

önéletrajzával együtt). 
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80 éve kapott magas török állami

kitüntetést

Réthly Antal
Budapest, 1879. május 3. - Budapest, 1975.

szeptember 21.

Réthly Antal gazdag életmûvét 2000-

ben, halálának 25. évfordulóján tar-

tott emlékülésen számosan méltatták;

az elôadások teljes szövegét a

LÉGKÖR 2000. 4. száma közölte.

Ezért itt és most tevékenységének

csak egy kis, de nemzetközi elis-

meréssel járó részletére emlékezünk:

a Törökországban töltött két eszten-

dejérôl.   

Musztafa Kemal Atatürk (azaz

„Minden Törökök Atyja”), másként:

Kemal pasa (1881–1938), 1923-ban

lett a függetlenné vált új Törökország

köztársasági elnöke. Országa moder-

nizálásához külföldi szakértôket

hívott segítségül s így került oda két

évre Réthly Antal, hogy mint „igaz-

gató-szakértô” megszervezze a török

nemzeti meteorológiai szolgálatot,

állomáshálózatot telepítsen és Anka-

rában obszervatóriumot építsen fel. A

fáradhatatlan Réthly két év alatt

17.000 kilométert utazott (nem szol-

gálati autóval!), felállított 35 klíma-

és 100 csapadékmérô állomást,

megindította az adatfeldolgozást.

Útmutatásai alapján – Tittes György
magyar építész tervei szerint –

Ankarában felépült az obszervatóri-

um (ahonnét a török rádió elôször

1925 szeptember végén sugározta az

idôjárási adatokat). Szolgálata

leteltével Réthlyt Kemál pasa szemé-

lyesen tüntette ki 1927-ben, és továb-

bi ötéves szerzôdést ajánlott fel

részére, de ahhoz a magyar miniszter

nem járult hozzá, és így a „Madzsar
Professzor Effendi” vagy az

„Akszakali Havabakán” (= szakállas

idôjárás-figyelô) 1927-ben hazatért.

Tudomásunk szerint rajta kívül ma-

gyar meteorológus nem részesült

hasonló, vagyis külföldi államfôi

elismerésben. 

60 éve alakult meg a Mûszaki
és Természettudományi
Egyesületek Szövetsége

(MTESz)
Már fôváros ostroma idején, 1945

januárban megalakult a Magyar
Mérnökök és Technikusok Szabad
Szakszervezete [MMTSzSz], amely-

ben az ország jövôje és újjáépítése

szempontjából döntô fontosságú

szellemi kapacitás tömörült. Az

ország politikai vezetése 1947-ben

kezdeményezte e Szakszervezet

hatáskörének kiterjesztését, miszerint

„Feladat a magyar mûszaki értel-

miség szakmai és tudományos

egyesületének az eddigieknél nagyobb

mértékû kiépítése, és egységes

szervezetben való összefogása a ter-

mészettudományi egyesületekkel

együtt”. Ilyen elôzmények után

1948-ban alakult meg a MTESz, 14

korábbi – egyesületté alakult – ágaza-

ti szakszervezet, valamint a nagy

múltú természettudományi egyesü-

letek összevonása által. 1960-as

lexikoni adatok szerint a MTESz-ben

összesen 25 egyesület tömörült,

56.840 taggal. A Magyar Meteoroló-

giai Társaság csatlakozását a MTESz-

hez 1950. jún. 10-én, a Társaság

alapításának 25. évfordulóján ren-

dezett ünnepi közgyûlésen jelentette

be Aujeszky László fôtitkár. A csat-

lakozás elôkészítésében rajta kívül

még Szirmai Ervin (a Társaság akkor

megválasztott új fôtitkára,) Dési

Frigyes (ôrnagy, HM) és Tóth Géza

(az Intézet igazgatója) vettek részt. 
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