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A megemlékezések és tudománytörténeti áttekintések 
szokásos gyakorlatában általában a 100 éves, vagyis cen-
tenáriumi távlatú ünneplések és értékelések tudnak iga-
zán jelentős és megfelelő távlatot nyújtani az egyes disz-
ciplínák emberi léptékű fejlődésének megítéléséhez. 
Ugyancsak évszázados rálátás, ‒ ilyen hosszú távú szem-
lélet ‒ szükséges a történelmi 
események láncolatában létre-
jövő változások értékeléséhez. 
Vannak azonban olyan idősza-
kok és olyan történések is, ame-
lyeknél a bennük lezajlott in-
tenzív változások, megújulások 
és felfokozott érvényesülésük 
révén szinte megkövetelik a rö-
videbb időtávlatú, akárcsak egy 
emberöltőnyi mértékű visszate-
kintést is. Napjainkban ilyen 
probléma halmazt jelent a glo-
bális klímaváltozás kérdésköre, 
amelynek értelmezése és vizs-
gálata egyértelműen a meteoro-
lógia és a klimatológia tudo-
mány területéhez tartozik. Miu-
tán ez a két szorosan egybefüg-
gő tudományág rövid, ‒ alig 
másfélszázados ‒ múltra tekint-
het vissza, így ennek ismereté-
ben indokolt és egyben szük-
ségszerű is, hogy bármely, a 
globális klímaváltozás problé-
makörét vizsgáló momentum, 
gondolat vagy szerző munkája 
és tevékenysége a szokásosnál 
is nagyobb hangsúllyal kerüljön 
a megemlékezések rövidebb 
távlatú áttekintésének reflektor-
fényébe. 
A globális klímaváltozás kér-
désköre hazai vizsgálatának 
egyik első és legjelentősebb képviselője a 35 évvel ez-
előtt elhunyt Péczely György. Az emberöltőnyi múlt 
perspektíváját még tovább hangsúlyozza az, hogy ugyan-
csak ebben az évben lesz Péczely professzor születésé-
nek 90. évfordulója. Az utóbbi évszám ismeretében felet-
tébb indokolt és szükségszerű, hogy kellő időben felké-
szülhessünk a világméretű gondot jelentő klímaváltozás 
hazai kutatóinak megfelelő illendőségű megbecsülésére 

és munkásságuk értékelésére. Például nagyon időszerű 
lenne, hogy végre elkészítsük a közelgő centenáriumi év-
fordulóra Péczely professzor munkásságának ez idáig 
még fel nem tárt tudományos bibliográfiáját, és szakmai 
recenzióját.  
Hiszen a geográfus körökben elkészülő és megjelenő 

(bárminő féle) tanulmányok 
irodalomjegyzékében ‒ szinte 
mindegyikében ‒ ott található 
Péczely György: „Éghajlattan”, 
vagy a „Föld Éghajlata” című 
pótolhatatlan értékű munkája. 
 
Gondolataim sorában felvillan-
tott indokok és felsorolt okok 
nyomában Péczely Professzor 
egykori tanítványai és kollégái 
körében az elmúlt hónapokban 
egy olyan mozgalmat indítot-
tunk el, amelynek sikeres tevé-
kenysége során a közadakozás-
sal összegyűjtött több, mint 
félmillió forint lehetővé tette, 
hogy egy szerény ünnepség ke-
retében gránit emléktáblát tud-
junk felavatni Szegeden, 
Péczely György egykori mun-
kahelyén. 
 
Az emléktábla felavatására 
2019. május 4-én került sor a 
Szegedi Tudományegyetem 
Természettudományi és Infor-
matikai Kar Éghajlattani és Táj-
földrajzi Tanszékén .A megje-
lenteket a jelenlegi tanszékve-
zető, Unger János professzor 
köszöntötte. A Magyar Meteo-
rológiai Társaság nevében Gál 
Tamás az MMT Szegedi Cso-

portjának elnöke, míg a Magyar Földrajzi Társaság kép-
viseletében Pál Viktor a Szegedi Osztály titkára emléke-
zett meg Péczely Györgyről. Az OMSZ nevében Major 
György akadémikus, az MMT korábbi elnöke méltatta 
egykori kollégánkat. Károssy Csaba, mint egykori tanít-
vány emlékezett meg Péczely Györgyről és leplezte le az 
emléktáblát, amelyen a megemlékezők elhelyezték ko-
szorúikat. 

  


