
A LÉGKÖR interjúkat életrajzi adatokkal, csa-
ládi háttérrel, iskolai tanulmányokkal szoktuk
kezdeni. Most is erről szeretnénk hallani először!

1933. június 14-én láttam meg a napvilágot, az
akkori Csehszlovákiához tartozó Rimaszombatban,
anyai nagyszüleim házában. Az el-
ső hivatalos írás így szlovákul jelent
meg rólam, az anyakönyvbe Pavel
Jan Ambrózy néven írtak be, de az-
után néhány hét múlva Nyíregyhá-
zán, ahol a szüleim éltek, a helyi
anyakönyvvezető magyarosította a
bejegyzést. Az elemi és középisko-
lát Nyíregyházán végeztem, ahol
apám matematika-fizika szakos ta-
nár volt. Édesanyámnak tanítói ok-
levele volt ugyan, de inkább ben-
nünket, 3 fiút nevelt, gyerekkorom
ideális körülmények között indult.
De azután jött a háború, édesanyám
1945-ben meghalt, édesapám 50
éves korára elvesztette látását,
kénytelen volt idő előtt nyugdíjba
menni és bár nagyon szerényen él-
tünk 1945-46-47-ben, de mi fiúk végül mindhárman
egyetemet végezhettünk.
Hogyan kerültél kapcsolatba a meteorológiával?

Kapcsolatom a meteorológiával talán már génje-
imben kezdődött. Apai nagyapám, a Tátra aljában,
Nagyszalókon volt tanító, és még legény korában egy
ottani, akkor induló panzió számára végzett meteo-
rológiai megfigyeléseket; amit egész véletlenül csak
néhány éve tudtam meg. A szlovák kollégák, Kon-
cek professzor és Petrovics István, az 1970-es évek-
ben állították össze a Magas-Tátra éghajlatának vas-
kos monográfiáját, s abban fedeztem fel az irodalmi
hivatkozások között az Ambrózy nevet, nagyapámét,
mint az 1880-as évek egykori észlelőjét. Apám, mint
matematika-fizika szakos tanár nemcsak hivatalból,
de önszorgalomból is érdeklődött a meteorológia
iránt. 1925-ben belépett az akkor alakult Magyar Me-
teorológiai Társaságba, és – megszakítással ugyan,
de – élete végéig tagja volt a Társaságnak. Így elég
jól ismerte a korabeli magyar meteorológusokat, és

látogatta a nyíregyházi állomásunkat is; a helyi saj-
tóban pedig rendszeresen megjelentek meteorológi-
ai témájú írásai. Ezek után nem volt meglepő, hogy
1950-ben, utolsó éves gimnazista koromban, megje-
lent nálunk látogatóban Magyar István, az akkor már

háromfős nyíregyházi meteorológi-
ai állomás vezetője, azzal, hogy a
polgári légi-forgalom megindulása
miatt az akkor már I. osztályú szi-
noptikus állomás kiköltözik a repü-
lőtérre, a városi állomáson viszont
párhuzamos méréseket kellene vé-
gezni. Javaslata az volt, hogy vál-
laljam el ezen méréseket. Elvállal-
tam, s ez nagyon jó iskola volt, az
alapoktól kezdtem a meteorológiai
ismeretek gyűjtését, Magyar Pistá-
val pedig – aki később a bajai állo-
másunk vezetője lett – sokáig tar-
tottam a szinte atyai kapcsolatot.
1951 nyarán jelentkeztem az Egye-
temre, de ez is némi bonyodalom-
mal járt: Nyíregyházáról csak a
Debreceni Egyetemre lehetett je-

lentkezni, fizikusnak vagy matematikusnak, én vi-
szont meteorológus akartam lenni. Apám ezért elkí-
sért Budapestre, az Intézetbe, némi erkölcsi támoga-
tást szerezni budapesti felvételemhez. Aujeszkyvel
találkoztunk, aki szólt az érdekemben. Az egyetemen
meg örültek, hogy itt van egy ritka „madár”, aki ki-
fejezetten a meteorológus szakra jelentkezik, szem-
ben évfolyamtársaim jó részével, akiket más karok-
ról irányítottak ide. 1955-ben végeztem. A 35 fős tár-
saságból tizenketten kerültünk azonnal az Intézet al-
kalmazásába, a többiek a Honvédségnél vagy mező-
gazdasági üzemekben kaptak állást.
Milyen területen kezdtél el dolgozni az OMI-ban?

Első munkahelyem Lőrincen volt, az Obszerva-
tóriumban, ahonnét egy év múlva, 1956 októberében
behelyeztek a központi székházba. Első főnökeim
Dési Frigyes és Béll Béla voltak. Formálisan Désinek
volt egy kutatócsoportja, de Béll Bélával naponta ta-
lálkoztam, hiszen ő volt az Obszervatórium vezető-
je. Időjárás-kutatási témában kaptam feladatot, majd

26 L É G K Ö R 55. évfolyam (2010)

INTERJÚ DR. AMBRÓZY PÁLLAL

INTERVIEW WITH DR PÁL AMBRÓZY

Mezősi Miklós ─ Dunkel Zoltán
Országos Meteorológiai Szolgálat, H-1525 Budapest, Pf. 38., mezosi.m@met.hu, dunkel.z@met.hu

Ambrózy Pál
1942. december Nyíregyháza



L É G K Ö R 55. évfolyam (2010) 27

1957 után a Götz Gusztávval és Tänczer Tiborral ki-
bővült kutatócsoportunkban igyekeztünk mélyebb is-
mereteket szerezni a számszerű időjárás-előrejelzé-
sek témakörében. Dési nagyon támogatta ezt a tevé-
kenységet, szinte „vattába
csomagolva” dolgozhat-
tunk, sok szakirodalmat
olvastunk. 1958-ban Dési
két hónapos tanulmányút-
ra küldött Moszkvába,
ahonnét egy grafikus elő-
rejelzési módszerrel tér-
tem haza, s ezzel naponta
megjelentünk a prognózis
megbeszélésen. A mód-
szer ugyan nem volt túl si-
keres, később egy javított
norvég előrejelzéssel is
próbálkoztunk.
Rákóczi Ferenc az Egye-
temen is említette ezt a
módszert, viszont felme-
rül a kérdés, miért hagytad ott a numerikus me-
teorológiát, és hogyan lettél klimatológus?

Előbb még a Balatoni Viharjelzés fejlesztésével,
konkrétan a viharjelzés időjárási dinamikai hátteré-
nek fejlesztésével foglalkoztunk; az 1958-62 között
végzett Balaton-kutatás ugyanis elsősorban klima-
tológiai, fenológiai mérésekre szorítkozott. Bodolai
István javasolta, hogy a Balatonra vonatkozó szi-
noptikai, dinamikai kutatások meginduljanak. Kuta-
tócsoportunk – kibővülve Tóth Pállal, Böjti Bélával,
Titkos Ervinnel, s másokkal – igyekezett objektíveb-
bé tenni a viharjelzést. Több, hirtelen kitörő balato-
ni vihar is erősítette elszántságunkat e téren. Götz
Guszti szerkesztésében jelent meg német nyelven ku-
tatásaink eredménye, címe:
Sturmwarnung am Balaton See.
1968-ban WMO ösztöndíjasként összesen egy évet
töltöttél az USA-ban és az akkori Szovjetunióban.
Milyen tapasztalatokat szereztél? Hasznosak vol-
tak ezek a tanulmányutak?

Igen, 1968-ban került sor ezen ösztöndíjas utak-
ra; ekkor még inkább a numerikus előrejelzésekkel
foglalkoztam, pontosabban Moszkvában a hegyek
áramlás-módosító hatását tanulmányoztam. Az űr-
kutatás akkoriban még gyerekcipőben járt, de arra
gondoltam, hogy a műhold képeken a hegyek mö-
gött kialakuló hullámfelhők láthatóvá válnak és az
időjárás háromdimenziós szerkezetéről információt
szolgáltatnak, bár ott Moszkvában még nem jutot-

tam hozzá műhold felvételekhez. Csak hazatérésem
után, átlapozva az akkor nálunk már rendszeresen
vett műholdfelvételeket, tömegesen találtam olyan
felhőképeket, ahol a hegyek mögötti, un. lee-hullá-

mok megjelentek! Az volt
a tervem, hogy a tömérdek
összegyűjtött anyagból
kandidátusi értekezést
írok, de azután közbejött
valami: 1969-ben Dési az
OMSZ Titkárságra helye-
zett, sok adminisztratív
feladatot kaptam, kedvenc
témámtól egyre távolabb
kerültem, éveken keresztül
inkább hivatalnok voltam,
mint kutató. Visszatérve
még az ösztöndíjam máso-
dik felére, az Egyesült Ál-
lamokban kicsit hasonló
témában, a medencékben
kialakuló hideg légtavak

témájával foglalkoztam, ami Magyarországon is
perspektivikus feladat volt. A lee-hullámok témájá-
ban jelentek meg írásaim az IDŐJÁRÁS-ban, szovjet
és más folyóiratokban is.
Dési diktatórikus döntése volt a Titkárságra ke-
rülésed, vagy Te ambicionáltad azt?

Én nagyon jól éreztem magamat az Időjárási Ku-
tató Osztályon, nem akartam onnét eltávozni, fájó
szívvel hagytam ott a szakterületet, ez törést jelentett
a pályafutásomban. Az egyetemi doktorátust még az
OMSZ Titkárságra kerülésem előtt sikerült megsze-
rezni numerikus témában. 1969/70-ben alakult ki az
OMSZ, a három intézet, és akkor kellett feltölteni a
Titkárságot is, amelynek kezdetben Kozák Béla volt
a vezetője, én később őt váltottam, s 3-4 esztendőt
töltöttem a Titkárság élén.
Melyek voltak szakmai pályafutásod további főbb
állomásai?

1974-ben Czelnai Rudolf lett az OMSZ elnöke,
igazgatót kerestek a KMI élére; meg is lepődtem,
amikor engem választottak, hiszen addig sem kli-
matológiával, sem adatfeldolgozással nem foglal-
koztam kellő mélységben, habár titkársági munkám
során e területekkel is kapcsolatba kerültem. A vá-
lasztásban talán szerepe volt annak is, hogy fiatal
koromban észlelőként kezdtem pályámat, nem volt
idegen számomra a megfigyelő-hálózat. A földfel-
színi és magaslégköri mérések, továbbá az adatfel-
dolgozás is a KMI hatáskörében volt, az akkor még
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gyerekcipőben járó számítástechnikával együtt. Ak-
kor kapta meg az OMSZ az első számítógépét, az
EMG 830-at is. Még 1968 előtt számítógépes kapa-
citást kerestünk külső cégnél, a Statisztikai Hivatal
URAL-2 gépén, hogy ezáltal is affinitást szerezzünk
a számítástechnikában. Abban az időben még gépi
kódban ment minden, kettes számrendszerben, az
adatbevitel és a programozás is, mai szemmel néz-
ve primitív eszközökkel. E munkában nagyon aktív
szerepet játszott Adámy László, aki lelkesen és szak-
értelemmel vett részt az OMSZ számítástechnikájá-
nak fejlesztésében.
1974-től (közel 30 éven át) igazgatóként irányí-
tottad a KMI-t, s benne az állomáshálózatot. Mi-
ként értékeled a megfigyelési és adatfeldolgozási
technika fejlődését a 70-es évektől mostanáig?

Visszatérve a KMI vezetésére, úgy igyekeztem
ellátni a feladatot, hogy eredményeket is lehessen fel-
mutatni, amely eredmények persze kollektív erőfe-
szítések nyomán születtek. Az állomáshálózatban si-
került ötfősre bővíteni a főállomások személyzetét,
ezáltal az észlelők heti munkaideje 40 órára csök-
kent, megfelelve a Munka Törvénykönyve előírása-
inak. Erre az időszakra esik a főállomások saját ob-
jektumba költözése is, különösen a megszűnt repü-
lőterek miatt, ahol nehéz volt együttműködni az utód-
szervezetekkel. Az OMSZ-nál ez egy intenzív fejlő-
dési szakasz volt, amelyben fontos szerepet játszott
Körösi György, a Gazdasági Osztály vezetője; az
1970/80-as években 8-10
helyen költözhettek észle-
lőink új épületbe (ami az-
után nyugdíjas éveimben
nagy gondot jelentett az
OMSZ számára, én meg
fájó szívvel hallottam a
létszámcsökkentésekről,
az ingatlanok bezárásáról).
Hogyan emlékezel az
egykori, hosszantartó
KMI Tanácsülésekre?
Nem fárasztott a sok
üres fecsegés?

Mindenképpen fárasz-
tott, de szükség volt arra,
hogy a véleményeket meghallgassam, és elfogadha-
tó kompromisszumra lehessen jutni; azt hiszem ke-
vés kemény hangú határozat született nálunk, szem-
ben más vezetőkkel.
Mint vezető egyáltalán valaha is mondtál valaki-
nek nemet?

Most hirtelen konkrétumot nem tudok mondani,
de azért megpróbáltalak benneteket erről-arról lebe-
szélni, esetleg nem határozott nem-mel, hanem úgy
alakítani a dolgot, hogy gondolkozzon el az illető, jó
lesz-e vagy sem. Próbáltam az éleket legömbölyíte-
ni, hogy rám se úgy tekintsenek, mint aki keményen
nemet mond.
Az OMSZ kilenc egykori felső vezetőjéből csak
kettő nem volt párttag, Te voltál az egyik. Hogyan
úsztad meg?

Többször elbeszélgettek velem, de sikerült azzal
elhárítani a dolgot, hogy szakmailag igyekszem min-
dent megtenni, de nem érzem magamat elég erősnek
ahhoz, hogy párttag legyek.
Vezetőként tudatosan küldted a fiatalokat külföl-
di utakra, konferenciákra, vagy akkor már erre
nem volt annyira szükség, mint Dési idejében, hi-
szen aki tehette, az ment?

Fölöttem ott volt az OMSZ, a legfelső vezetés
határozta el ezeket a kiküldetéseket. Hosszabb ösz-
töndíjas kiküldetések, tanulmányutak kezdeménye-
zésére nem volt hatásköröm, viszont amikor leosz-
tották az Intézetek számára a külföldi kiküldetési le-
hetőségeket, elsősorban WMO konferenciákra, ott
már nekem is volt súlyozási, döntési lehetőségem,
beleértve a személyek kiválasztását is.
1979 óta (31 éven át) voltál a LÉGKÖR főszer-
kesztője, a különszámokkal együtt összesen 126
szám jelent meg a Te gondozásodban. Miként vál-

tozott a folyóirat jellege
ezen idő alatt, és hogyan
ítéled meg a LÉGKÖR jö-
vőbeni szerepét?

Kezdjük a legelején!
1979-ben szinte úgy poty-
tyantam be a LÉGKÖR
szerkesztésébe, annak el-
lenére, hogy nagyon szí-
vesen írtam cikkeket a fo-
lyóiratba. Az első írásom a
II. évfolyam 1. számában
jelent meg, Portölcsérek
címmel.
Emlékszel még, hogy er-
re felkértek, vagy szemé-

lyes érdeklődés miatt írtál erről az egyébként
örökzöld témáról?

Ennek az volt az előzménye, hogy 1956 októbe-
rében, amikor nem nagyon lehetett közlekedni a vá-
rosban, Lőrinc helyett az intézeti székházba jártam be
dolgozni, elkezdtem olvasgatni a portölcsérekről szó-
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ló irodalmat. Nagyon érdekelt a dolog, az Obszerva-
tóriumban többször láttam ilyen forgószelet, s meg-
írtam ezt a bizonyos cikket. Amit azután a Kossuth
Rádió valamilyen tudományos műsorában be is ol-
vasott, nagy meglepetésemre.
Térjünk vissza a LÉGKÖRhöz!

1979-ben Czelnai Rudi (akkor már OMSZ elnök)
felvetette, hogy változtatni kellene a LÉGKÖR kül-
ső megjelenésén, tartalmán stb., s engem bízna meg
ezzel a feladattal. Némi hezi-
tálás után elfogadtam a felké-
rést; kezdetben Rudi nagyon
lelkesen járt le a házi nyom-
dába, ahol az új formátumú
LÉGKÖR készült, egy színes
magazin kezdett kialakulni.
Ez fellendítette a folyóirat
utáni érdeklődést, szaporod-
tak a cikkek, de idővel, aka-
ratlanul is, átalakult a LÉG-
KÖR profilja. Ennek az volt
az oka, hogy az IDŐJÁRÁS,
amely korábban minden igé-
nyesebb hazai dolgozatot fel-
vett, áttért az angol nyelvű
közlésre, ismeretterjesztő cik-
keket, részeredményeket tar-
talmazó írásokat már nem kö-
zölt. Fokozatosan a LÉGKÖR
vette át az IDŐJÁRÁS-nak ezt
a szerepét, bővében voltunk
cikkeknek, akár 2-3 számmal
előre is. A LÉGKÖR, amely
eredetileg a közel ezer társadalmi állomás észlelői-
nek tájékoztatására indult 1956-ban, az 1980-as
években átalakult, és egyre több, képletekkel, bo-
nyolult ábrákkal tarkított írást közölt, heterogén fo-
lyóirattá vált, egyre szélesebb spektrumot lefedve.
Időközben felmerült, nem kellene-e utcai árusításba
vinni a lapot, az ÉLET ÉS TUDOMÁNY vagy a TERMÉSZET
VILÁGA mintájára. Én ezzel szemben mindig nagyon
óvatos voltam, inkább visszahúzódtam ilyen javas-
latokkal szemben, hiszen éreztem, hogy a cikkek jó
része egyáltalán nem olyan, ami a nagyközönség szá-
mára élvezetes olvasmány lenne. A LÉGKÖR így
megmaradt a meteorológusok számára publikációs
lehetőségnek. Többen jelentkeztek ezután OMSZ-on
kívüli szerzők is, elsősorban az egyetemekről, főis-
kolákról, néha még a teljes ismeretlenségből is. Azért
is gondolom, hogy a LÉGKÖR fontos szerepet ját-
szott az elmúlt évtizedek során az ismeretterjesztés-

ben, mert sok egyetemista számára, aki sikeres
OTDK dolgozatot írt, vagy éppen doktori disszertá-
cióját kezdte készíteni, kellett valami olyan hely, ahol
még nem kellett idegen nyelven írt, magas szintű
publikációval megjelenni, hanem az első lépéseket
megtehette a tanulmányok írása, publikálása terén.
A LÉGKÖR ily módon fórumot biztosított pályakez-
dő, esetleg még csak tanuló fiatalok vagy doktoran-
duszok számára. A Szerkesztő Bizottságban erre

igyekeztünk mindig nagy fi-
gyelmet fordítani; ezért is volt
fontos, hogy a Bizottság tag-
jai között legyenek OMSZ-on
kívüli személyek is, akik kül-
ső szerzőktől is hoztak cikke-
ket. Közben változott a tech-
nikai megjelentetés formája
is, magazinból inkább tudo-
mányos ismeretterjesztő fo-
lyóirattá vált, külső nyomdá-
ban előállítva. Így jutottunk el
a LÉGKÖR 50 éves jubileu-
mára. Néhány érdekes külön-
szám is megjelent eközben,
pl. az éghajlat definíciójával
kapcsolatban értékes tanul-
mányokat közöltünk. Mindig
öröm volt számomra a LÉG-
KÖRrel foglalkozni, aktív ko-
romban másodlagos feladat-
ként, nyugdíjasként pedig ez
volt az egyik fő feladatom;
örömmel adom át most a

szerkesztést utódomnak és az új Szerkesztő Bizott-
ságnak.
A LÉGKÖRben 16 interjút készítettél, részben
társszerzőkkel. Ki volt a legemlékezetesebb in-
terjúalany?

Elsőként Béll Béla jut eszembe, vele könnyű volt
az interjú, szabatosan megfogalmazva mondta el vá-
laszait, két alkalommal is leültünk beszélgetni, mert
sok mondanivalója volt. A Tóth Gézával készített in-
terjú volt a másik emlékezetes esemény, az egy uni-
kális dolog volt, mivel ő nem volt hajlandó az Inté-
zetbe belépni [azt követően, hogy 1950 júniusában az
Államvédelmi Hatóság, mint igazgatót letartóztatta,
majd Recskre internálta – a szerk.]. Végül mégis kö-
télnek állt, hogy 1993-ban a lakásán készítsünk vele
interjút.
Volt példa arra, hogy bár elkészült az interjú, de
mégsem jelent meg nyomtatásban?

Interjúkészítés Berkes Zoltánnal az egykori
Kitaibel Pál utcai II. emeleti barométerszobában,

1984



Ilyesmire nem emlékszem, viszont olyan volt,
hogy valaki nem vállalta az interjút.
Ki volt a legnehezebb interjúalany?

Szinte mindegyik interjú érdekes volt, olyan
szempontból is, hogy érdekes dolgokat tudtunk meg
a beszélgető partnerektől. Sok mindenre fényt derí-
tettek, nemcsak az ő személyes emlékeik szempont-
jából, hanem az Intézet történetéből is, pl. amikor ne-
ves észlelőkkel készült
interjú, habár azokban
személyesen nem mindig
vettem részt.
Volt-e olyan kérdés,
amire az interjúalany
nem akart válaszolni?

Az interjúk végén
mindig békében váltunk
el, a közlés előtt pedig
mindig bemutattuk a szö-
veget, vagyis teljes mér-
tékben az illető egyetérté-
sével készült az interjú. A
meginterjúvolt személy soha nem jött vissza utólag
reklamálni.
Kihasználtad a lehetőséget, hogy olyat kérdezzél,
amit az illető magától nem mondana el, vagy any-
nyira tapintatos voltál, hogy ez fel sem merült?

Igyekeztem rákérdezni olyasmire is, amit esetleg
az illető magától nem mondott volna el. Ezek nem
voltak meredek dolgok. Nem fordult elő, hogy az in-
terjúalany megtagadta volna a választ, általában ba-
rátságosan zajlottak ezek a beszélgetések.
Megnéztem az összesítésben, a LÉGKÖR első 50
évében pontosan 100 cikked jelent meg a folyó-
iratban. Könnyen megy Neked az írás?

Ezek között sok apró hír is volt, például össze-
állt a lap adott száma 40 oldalon, de fél oldal üres
maradt. Ilyenkor gyorsan kerestem oda akár az in-
terneten, akár másutt, valami rövid hírt, közleményt,
hézagpótlásként. Ami az írást illeti, bár elég régóta
használom a számítógépet, szívesebben írom meg
kézzel a szöveget, azután teszem át a szövegszer-
kesztőbe.
Beszéljünk a „konkurenciáról”, az IDŐJÁRÁS-
ról is, ahol szerkesztő bizottsági tag vagy. Mikor
jelent meg az első IDŐJÁRÁS cikked?

1956-ban, előbb, mint a LÉGKÖRben, méghoz-
zá a természetes szinoptikus periódusokról, a Multa-
novszkij-féle elképzelés szerint. Ez volt az első szak-
mai próbálkozásom, még Lőrincen, hogy napról-nap-
ra térképre szerkesztve ciklonpályákat készítettem,

néhány napon keresztül ment egy folyamat és akkor
hirtelen szakadás történt; ezt a 3-5 napot nevezte el
Multanovszkij természetes szinoptikus periódusnak,
ami után változás kezdődött. Itthon Berkes Zoltán
volt a módszer atyja, az ő nyomán foglalkoztam ez-
zel a kérdéssel.
ALÉGKÖR 2. számától előbb Hajósy Ferenc, majd
1996-ig Csomor Mihály volt a lap technikai szer-

kesztője. Utána viszont –
főszerkesztőként – ma-
gadra vállaltad ezt a
technikai feladatot is.
Miért?

Az volt a helyzet,
hogy Csomor Misi tech-
nikai szerkesztőként szin-
te „hajtotta” a LÉGKÖR
szerzőit. A Szerkesztő Bi-
zottság vezetője akkori-
ban viszonylag kevesebb
aktivitást fejtett ki, inkább
irányító szerepet játszott.

Amikor én kerültem a Szerkesztő Bizottságba, akkor
szerettem volna, hogy Csomor Misi ne érezze magát
detronizálva, ezért felkértem, legyen továbbra is osz-
lopos tagja a Bizottságnak, amíg egészségileg bírta.
De nem lehetett sokféle kézben tartani a dolgokat,
ezért azután inkább magamra vállaltam sok mindent
az elmúlt 15 évben, a nem túl csábító házmesteri dol-
gokat is. A folytatás természetesen a Szerkesztő Bi-
zottság új elnökén múlik, hogy milyen mértékben
osztja meg a feladatokat.
Milyen tanácsot, javaslatot adnál az utódnak, vé-
leményed szerint kellene-e változtatni a LÉGKÖR
tartalmán, szerkezetén?

Semmiképpen nem akarom befolyásolni az utó-
dot, de mindenképpen azt szeretném, hogy ha a LÉG-
KÖR be tudná tölteni azokat a feladatokat, amelye-
ket a múltban is betöltött, viszonylag széles spektru-
mon. Az olvasóközönség is széles spektrumú, hiszen
mintegy 200 észlelő kapja a lapot, akik nem egyete-
mi végzettségűek, akik az olvashatóbb írásokat ked-
velik. Másrészt pótolni kell azt az űrt, amit az IDŐ-
JÁRÁS egy emelettel feljebb lépése jelent. Én sem-
miféle alapos átalakítást nem javasolok, de ha meg-
kérdezel, akár most, akár egy év múlva, szívesen és
őszintén fogok válaszolni.
Milyen intézményekben vettél részt a meteoroló-
gia felsőfokú oktatásában?

Az első megkeresés a Műegyetemről jött, a Köz-
lekedésmérnöki Karon a leendő nemzetközi és bel-
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A szerkesztőbizottság elnöke kérdezi a technikai szerkesztőt
Mezősi Miklós, Csomor Mihály, Ambrózy Pál,
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vízi hajósokat oktattam meteorológiára, hat vagy hét
évig. Először idegennek éreztem a témát, hiszen so-
ha nem jártam óceáni hajókon, a technika ismeretlen
volt számomra, az elsődleges feladat itt mégis a me-
teorológiai alapismeretek oktatása volt, amihez az
alapvető szakirodalom, beleértve a tengerészeti me-
teorológiát is, rendelkezésre állt. Ennek az oktatásnak
részemről azért lett vége, mert a szak elköltözött
Győrbe, és intézeti munkaköröm mellett nem akar-
tam vállalni a heti utazásokat; Lépp Ildikó, aki éppen
nyugdíjba vonult, vette át a hajósok oktatását.

Már nyugdíjas koromban érkezett egy újabb
megkeresés Bajáról, az ottani hidrológusoktól, hogy
a Vízügyi Főiskola hallgatóit oktassam meteorológi-
ára. Oda kéthetenként kellett utaznom, az utazás volt
a kellemetlen része a dolognak:
négy óra oda, négy óra oktatás (ez
kellemes volt), majd négy óra haza.
Még nyugdíjas koromban is érez-
tem, hogy az ember azt érti meg
legjobban, amit másoknak érthető-
en el tud magyarázni. Ilyen szem-
pontból Béll Béla volt a példaké-
pem, aki nagyon világos előadáso-
kat tartott nekünk az Egyetemen és
később is, mindig imponált előadá-
sainak jó felépítettsége és hogy
minden mondatát meg lehetett érte-
ni. Baját végül 70 éves koromban
hagytam ott, amikor a közlekedés
egyre keservesebb lett és felettem
is eljárt az idő. Úgy tekintek vissza erre az időszak-
ra, hogy hasznos volt, remélem nemcsak számomra,
hanem a hallgatóság számára is.
1990-től 2006-ig voltál az MMT elnöke. Miként
látod a Társaság jövőjét?

A Társaságban mindig nagyon jól éreztem ma-
gam, már elsőéves egyetemi hallgató koromban be-
léptem, az egész évfolyammal együtt. 1957-ben,
amikor megszületett a Róna Zsigmond Ifjúsági Kör,
annak titkára lettem, ez volt az első pozícióm a Me-
teorológiai Társaságban. A vándorgyűléseknek, elő-
adó üléseknek nemcsak hallgatója, hanem előadója is
voltam, azután 1990-ben felkértek a Társaság elnö-
ki tisztének ellátására. A MTESZ keretei között a
Társaságnak akkor viszonylag kényelmes helyzete
volt, mert az állami támogatás még a rendszerváltás
után is egy darabig megmaradt, így komoly anyagi
gondok még nem vetődtek fel. De már akkor külön-
böző pályázatokon próbáltunk indulni, hogy a Tár-
saság anyagilag ne menjen tönkre. Nagyon sokat se-

gített ebben Pusztai Magdi, aki igyekezett olyan kon-
ferenciák technikai szervezésében részt venni, ame-
lyek némi pénzt is hoztak a Társaság konyhájára. Saj-
nos ezek fokozatosan elsorvadtak, elfogytak, a pá-
lyázati lehetőségek is beszűkültek, egyre kisebbek a
Társaság rendelkezésére álló források. Nem azért
kértem 2006-ban a felmentésemet, pontosabban nem
akartam, hogy újra válasszanak, mert éreztem, hogy
anyagilag a lejtőre jut a Társaság, hanem mert úgy
gondoltam, bőségesen eltelt a fejem fölött az idő, és
inkább fiatalodjon az MMT vezetése. Minden esetre
mindig otthon éreztem magamat és érzem most is a
Társaságban.
Kiterjedt éghajlati irodalmi tevékenységet is foly-
tattál, még nyugdíjasként is. Melyek voltak ezek?

Amióta a KMI-be kerültem,
egyre közelebb kerültem a klima-
tológiához, annak ellenére, hogy
pályafutásom első 10-15 évét más
területen töltöttem, de úgy éreztem,
nem idegen számomra az éghajlat-
tan. Ebben sok segítséget, ösztön-
zést kaptam Kakas Józseftől, aki
rendkívül szigorú lektor, ugyanak-
kor nagyon precíz klimatológus
volt. Bár az Európa Éghajlati Atla-
sza szerkesztésében – amelyben ő
Kéri Menyhért társaságában és az
osztrák Steinhauser vezetésével
dolgozott – aktívan még nem kel-
lett részt vennem, de a téma nem

volt számomra ismeretlen. Ebben az irányban a kö-
vetkező lépés Magyarország Nemzeti Atlaszának a
kiadása volt, amelynek a szerkesztését éghajlati te-
rületen Béll Béla kezdeményezte az 1980-as évek-
ben, Pécsi Márton főszerkesztővel. Béll Béla be-
tegsége és nyugdíjazása miatt e munkát nem tudta
befejezni, s ezért engem vont be a szerkesztésbe.
Lelkes kollégáimmal együtt, nevezetesen Szakács
Györgynével, Tárkányi Zsuzsával, Adámyné Kofla-
novits Erikával, Dunai Sándorral, akik az egyes tér-
képlapok szerkesztésében nagy munkát végeztek, si-
került a Nemzeti Atlasznak egy elfogadható terje-
delmű és színvonalú éghajlati részét összeállítani. A
másik ilyen tevékenységem Magyarország Kistája-
inak Katasztere elnevezésű kétkötetes munka volt,
elsősorban nem térképes, hanem szöveges formában
a környezetnek, tehát talajtannak, geológiának, víz-
rajznak, éghajlatnak stb., leírása egészen finom, te-
hát kistájakra bontott katasztere, amelyben 260 kö-
rüli kistájra osztották az országot a földrajzos kollé-

Réthly emlékülés a Szent István
Társulatban, 2000. szeptember 21.



gák. Meteorológiai szempontból persze nem lehe-
tett mindent 260 felé osztani. Ennek a kiadványnak
az éghajlati részét Kozma Ferenccel együtt állítottuk
össze. Természettudományi területekről nagy ér-
deklődést váltott ki ez a munka, és Akadémiai Díj-
ban is részesült. Aránylag gyorsan el is fogyott, s az-
óta elindult a második kiadás szerkesztése is, amely-
ben Bihari Zitával vettünk részt, lényegesen fejlet-
tebb számítástechnikai háttérrel, jobb területi fel-
bontásban sikerült a kistájakra az adatokat előállíta-
ni. Reményeink szerint ebben az évben megjelenik
a második kiadás a Földrajztudományi Kutató Inté-
zet szerkesztésében. Közben elkészült Magyaror-
szág második Éghajlati Atlasza 2001-ben, – szégyen
és gyalázat, de nincs is rajta az évszám – nyugdíjas-
ként ennek a létrehozásában is köz-
reműködtem, inkább mint szőrös
szívű lektor, habár néhány térkép
szerkesztésében is részt vettem. Ez
a munka is kedvenc feladataim kö-
zé tartozott nyugdíjas éveimben.
Kissé korábban mentem nyugdíj-
ba, aminek az volt az oka, hogy a
90-es évek elején a létszámcsök-
kentések miatt sok mindenkitől
megvált a Szolgálat, és többen vol-
tunk nyugdíj előtt álló emberek,
akik inkább vállaltuk a korai nyug-
díjazást, mint hogy fiatalabbakat
kelljen elküldeni. Nem akarván
visszaélni a korai nyugdíjazással,
szívesen vállaltam ilyen feladatokat, akkor is, ha
nem voltam tudatában annak, hogy ezért esetleg
anyagi elismerés is fog járni.
Nyilván sok klímaatlaszt láttál, tanulmányoztál.
Van-e kedvenc klímaatlaszod?

Sokáig nagyon fájt, hogy ez a második kiadású
atlasz nem izovonalas megjelenítéssel, hanem eltérő
színezéssel készült, ami úgy tűnik, mintha elmasza-
tolná az értékeket. Mindkét módszer mellett és elle-
ne lehet ugyan érvelni, de a folyamatos átmenettel
történő ábrázolás ellenérzést váltott ki belőlem; szí-
vesebben láttam volna az első kiadásban alkalmazott,
izovonalas megjelenítést. A külföldi atlaszok is zöm-
mel izovonalas ábrázolással készültek.
Voltak még a hosszú sorozatú állomások!

Ez az egyik legfrissebb téma, hogy külső nyo-
másra az OMSZ a szigorú adatvédelem miatt nyitni
kényszerült és néhány hosszú sorozatú állomásnak a
napi adatsorát 100 évre visszamenőleg CD-n kiadta.
Most már az ötödik ilyen CD összeállítása van fo-

lyamatban, itt elsősorban az állomástörténeti rész
összeállításában, illetve lektori feladatok ellátásában
vettem és veszek részt.
Milyen szakmai kitüntetésekben részesültél öt és
fél évtizedes munkásságod során?

1991-ben megosztott Akadémiai Díjban része-
sültem, 2000-ben kaptam meg a környezetvédelmi
minisztertől a Schenzl Guidó Díjat. Ezen kívül a
Magyar Köztársaság Arany Érdemkereszt kitünte-
tésben részesültem 2008-ban. A kitüntetésekre nem
számítottam, többnyire meglepetésként ért az elis-
merés, a Munka Érdemrend ezüst fokozata is, még
a 80-as években. A Meteorológiai Társaságtól 1975-
ben megkaptam a Steiner Lajos emlékérmet, 1999-
ben pedig MTESZ Díjban részesültem. Az állo-

máshálózat működése kapcsán
kaptam katonai, illetve polgári vé-
delmi elismeréseket is, az utóbbit
1986-ban, a csernobili baleset
után.
Milyen útravalót adnál egy mai
pályakezdő meteorológusnak?

Tudom, hogy ma már a meteo-
rológusok munkaidejének 99%-a
számítógép előtt zajlik le. Ennek
ellenére mindenkit, a pályakezdő-
ket is, arra szeretnék biztatni, hogy
– elismerve a számítástechnika
szerepét a szakmában – ne felejt-
sék el, ki is lehet menni a szabad-
ba, fel is lehet nézni az égre. Ebben

a vonatkozásban nagyon nagy tisztelettel emléke-
zem arra a Hegyfoky Kabosra, aki még a XIX. szá-
zad végén, az 1880-as évektől kezdve megfigyelte a
különböző szintű felhők vonulását, olyan dolgokat
látott meg a termikus- és magassági széllel, a szél-
fordulással, meg egyéb jelenségekkel kapcsolatban,
amelyeket csak később, a pilotozás, majd a rádió-
szondázás birtokában tudtak bizonyítani. Ő azzal,
hogy bámulta az eget, olyan eredményeket, követ-
keztetéseket tudott levonni, amelyekkel megelőzte a
korát! Ezzel nem azt akarom mondani, hogy feküd-
jenek hanyatt a fűben és nézzék a felhők vonulását,
csak azt, hogy ne zárkózzanak be a négy fal közé. A
lelkes pályakezdőnek néha egy primitív dolog is tud
adni ötleteket, amelyeket nem biztos, hogy a moni-
toron talál meg. Széles látókör is kell, meg az is,
hogy olvassák el azt, amit az ősök valamikor meg-
írtak…

Köszönjük az interjút!
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