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2019. július 17-én, hosszú és gazdag szakmai életút után Debrecenben elhunyt a Magyar 
Meteorológiai Társaság tiszteletbeli elnöke, a Debreceni Egyetem volt rektora, tiszteletbeli 
doktora, neves agrometeorológus kutató, nemzedékek nevelője és oktatója. A Debreceni 
Egyetem professzor emerituszának, aki szinte élete végéig aktív kutató és oktató munkát 
végzett, kimagasló érdemei vannak a magyar agrometeorológia fejlesztésében. Tudomá-
nyos munkásságával nagymértékben hozzájárult a magyar mezőgazdaság vízgazdálkodá-
sának fejlesztéséhez. Számos érdeme mellett nem feledkezhetünk meg a távérzékelési 
módszerek úttörő bevezetéséről sem a magyar agárkutatásban. Elsőként ismerte fel ennek 
a mérési, megfigyelési módszernek a jelentőségét. Nemcsak alkalmazta a távérzékelést, 
hanem, mint gyakorlott pilóta, maga is aktívan „távérzékelt”, többször vezetett műsze-
rekkel felszerelt repülőgépet a vizsgált mezőgazdasági területek fölé. Az agráregyetemen 
végzett hihetetlenül sokrétű és szerteágazó tevékenysége mellett a meteorológus társada-
lom szakmai közéletében is igen aktívan vett részt, mint meteorológiai társasági tag, 1980 
és 1990 között, mint elnök. A Társaság és a meteorológus szakma érdekében kifejtett 
munkáját, iránta érzett megbecsülését a Társaság 2003-ban tiszteletbeli elnökké való 
megválasztásával fejezte ki. 
1927. szeptember 28-án született Békés nagyközségben. A Debreceni Tudományegyetem 
Bölcsészettudományi Karán szerzett földrajz-biológia szakos tanári diplomát 1950-ben. 

Egyetemi hallgatóként demonstrátor a közben megalakult Természettudományi Kar Meteorológiai Tanszékén. Diplomája meg-
szerzése után gyakornok, majd tanársegéd, s 1952‒1955 között a Tudományos Minősítő Bizottság döntése alapján meteorológus 
aspiráns. Kandidátusi értekezését Az őszi rozs termesztésének függése az időjárástól és az éghajlattól címmel 1956-ban védte 
meg. Az egyetemen először tudományos munkatársi beosztásban oktatott. 1960-tól immár a Debreceni Mezőgazdasági Akadémi-
án, a későbbi Debreceni Agrártudományi Főiskolán, majd Egyetemen docensként tanította az agrometeorológiát. 1958-ban és 
1966-ban doktori szigorlatot tett. Oktatói munkáját nyugdíjazásáig és azon túl is folytatta. Egyetemi tanárnak, professzornak 
1972-ben nevezték ki. Oktatói és kutatói munkája elsősorban a mezőgazdasági vízgazdálkodás kérdésköréhez kapcsolódik. 
Együttműködött a Wageningeni Egyetem Vízgazdálkodási Kutatóintézetével a különböző talajok párolgásának meghatározása te-
rületén. Egész pályafutása alatt mindig arra törekedett, hogy a legújabb, legfrissebb dolgokat építse be oktatói és kutatói tevé-
kenységébe. Elsők között foglalkozott a távérzékelés agrometeorológiai hasznosításának lehetőségeivel. A távérzékelés területén 
nemzetközi együttműködés keretében is végezte kutatásait, az MTA Interkozmosz Űrkutatási Programban A vízgazdálkodási 
kérdések vizsgálatakor nemcsak a nagytérségi, átfogó, s inkább statisztikai módszerek kötötték le figyelmét, hanem elmélyülten 
tanulmányozta a talajközeli légrétegben végbemenő átviteli, párolgási folyamatokat. Élete végéig kutatói szenvedélye volt a talaj-
közeli turbulencia viszonyainak mérése, a mért adatok feldolgozása, értékelése. Erről a kérdésről órákig el lehetett beszélgetni ve-
le. Hasonlóan szenvedélyesen foglalkozott a talaközeli légréteg légköri viszonyait mérő műszerekkel. A több, mint hatvan éves 
kismacsi agrometeorológiai állomás, amelynek hosszú időn keresztül gazdája és felügyelője volt, mindig a lehető legmodernebb 
meteorológiai műszerekkel volt felszerelve. Itt folytak és ma is folynak olyan anyag- és energiaáramlás mérések, adatainak fel-
dolgozásából mindig kivette részét. Oktatóként 5 egyetemi jegyzetet és 4 tan-, illetve kézikönyvet írt, melyeknek egy részét a 
szomszédos országok agrár-felsőoktatásában is használták. Legismertebb tankönyve az 1997-ben megjelent Meteorológia mező-
gazdáknak, kertészeknek, erdészeknek. A könyv 1997-ben a Magyar Meteorológiai Társaság Szakirodalmi Nívódíját, 1998-ban az 
Oktatási Minisztérium és a Földművelésügyi és Vidékfejlesztési Minisztérium Intézményközi Tankönyvkiadási Szakértői Bizott-
sága Nívódíját is elnyerte. Oktatási tevékenysége mellett széles körű közéleti, vezetői tevékenységet is folytatott. 1970‒1980 kö-
zött tudományos dékánhelyettesként irányította a műszaki-tudományos fejlesztéseket, melyek segítségével az egyetem felzárkó-
zott egyes szakirányokban a nemzetközi élvonalba. 1983‒1989 között rektorként az egyetem fejlesztését helyezte előtérbe, többek 
között a Kémiai Kutatóközpontot. Az 1980-as évek közepétől kezdeményezője, majd támogatója volt a Debreceni Egyetem újjá-
szervezésének, majd több éven át tagja, egy éven át pedig elnöke volt a Debreceni Universitas Szövetségnek. 2000-ben lett az 
MTA doktora, A szántóföldi növényállományok szerepe a felszín-légkör kölcsönhatásának alakulásában című értekezésével. 
Több mint 40 éven át folyamatosan részt vett az MTA különböző tudományos bizottságaiban, illetve látott el időszakos megbízá-
sok alapján vezetői teendőket. Egyetemi és akadémiai munkája mellett a Magyar Meteorológiai Társaságban is tevékenykedett. A 
Társaság a meteorológiai szakma érdekében végzett munkáját 1978-ban Steiner Lajos emlékéremmel 1974-ben, 1988-ban és 
1998-ban Szakirodalmi Nívódíjjal ismerte el. Számos kitüntetés birtokosa (díszdoktor, prof. emeritus, Munka Érdemrend bronz- 
és aranyfokozata, Oktatásügy Kiváló Dolgozója, Magyar Köztársasági Érdemrend Tiszti Keresztje, Eötvös Loránd Díj, Nemzet-
közi Űrkutatási Emlékérem, Scheinzl Guido Díj, Pázmány Péter Emlékérem, Hatvani István Díj, Pro Universitate díj). Tudomá-
nyos közleményeinek száma 144∗. 
 
 

Tisztelt Professzor Úr, kedves Tiszteletbeli Elnökünk, Gábor Bátyánk, 
búcsúzunk, nyugodj békében, emlékedet tisztelettel és szeretettel megőrizzük! 

 

 
∗Szász Gábor publikációs listája és rövid szakmai életrajza a 126‒128. oldalakon olvasható. 


