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A METEOROLÓGIAI INTÉZET IGAZGATÓINAK SÍRJAI 

GRAVES OF THE DIRECTORS OF THE METEOROLOGICAL INSTITUTE 
Dunkel Zoltán 

Magyar Meteorológiai Társaság, Budapest Pf. 38., 1525, dunkel.z@met.hu 

Összefoglalás. Az Országos Meteorológiai Szolgálat jogelődjét 1870-ben alapították. Az évforduló alkalmával, kegyelettel 
emlékezünk meg azokról a kollégákról, akik az elmúlt százötven évben az intézet, majd a Szolgálat keretében dolgoztak, s 
már nincsenek az élők sorában. Mindenkinek a sírját nem kereshetjük fel, de legalább jelképes koszorúnkat elhelyezhetjük 
az elhunyt igazgatók sírjain. Alapító osztrák származású igazgatónk pályafutását bencés apátként fejezte be. Az ő sírhelye 
Ausztriában található. Ötödik igazgatónk, volt családi birtokán, a családi kriptában lelt örök nyughelyre. A történelem ki-
számíthatatlan hullámai miatt egy alkalommal az ország irányítási központja Debrecenben volt, s rövid ideig az igazgatói 
posztot egy debreceni professzor töltötte be, akinek további pályafutása is oda kötődik, s nyughelye is ott található. A többi 
fellelhető igazgatói sírt Budapesten találhatjuk, lévén a Meteorológiai Intézet budapesti székhelyű intézmény. Az igazgatói 
sírok közül négy sírhely védett, a Nemzeti Sírkert része. Egy igazgatói nyughelyről biztosan tudjuk, hogy felszámolták, 
megsemmisült. Két igazgató sírját nem sikerült megtalálni. A fellelt sírok képeit mutatjuk be írásunkban. 
 
Abstract. The predecessor of Hungarian Meteorological Service was founded in 1870. On the occasion of the anniversary, 
we pay tribute to the colleagues who have worked for the last hundred and fifty years in the institution and are no longer 
among the living. We can't visit everyone's graves, but at least we can lay our symbolic wreaths on the graves of the de-
ceased directors. Our founder, of Austrian descent, ended his career as a Benedictine abbot. His tomb is located in Austria. 
Our fifth director was buried in the family crypt on his family estate. Due to the unpredictable waves of history, the coun-
try's political centre once was in Debrecen, and for a short time the position of director was held by a professor from De-
brecen, whose further career is connected to Debrecen and his resting place is there. The other identifiable directorial 
graves can be found in Budapest, as the Meteorological Institute is based in Budapest. Four of the director’s graves are 
protected and are part of the National Graveyard. We know for sure about one director's resting place that it's been liqui-
dated, destroyed. The graves of two other directors could not be found. We present pictures of the graves we found in our 
article. 

 
Bevezetés. A napi munkavégzés során talán teljesen ér-
dektelen, hogy a szükséges tudás, eszköz, munkavégzési 
hely miként jött létre, hogy jutott a birtokunkba. Talán 

eszünkbe se jutnak az elődök, akiktől átvettük a tudást, 
akik megteremtették működésünk alapjait, azokat a kere-
teket, amiben élünk és dolgozunk, s amiket akarjuk, nem 

 
 

Az admonti apátság Szent Barbara kápolnája  
(MMag. Pater Maximilian Schiefermüller OSB szíves közlé-

se), amely alatt található az apátok sírboltja 

Schenzl Guido apáti címere 
Jelmondat: „Az Úrban bízom.” 
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akarjuk, átadjuk utódainknak, akik természetes módon 
egyszer elfoglalják helyünket, ahogy mi is elfoglaltuk 
lassan vagy hirtelen az elődök helyét. Ez a világ rendje, 
ez a természetes. S ezen nem érdemes sokat gondolkozni. 
Talán néha eszünkbe jutnak az elődök, a nagy öregek, az 
„ősök”. Ekkor álljunk meg egy pillanatra, s gondoljunk 
rájuk tisztelettel. Magánemberként fel szoktuk keresni 
nagyapáink, szüleink sírját, s elhelyezünk rajta egy-egy 
szál virágot. A szakmai elődökről néha-néha meg szok-
tunk emlékezni, netán koszorút helyezni a sírjukra. A 
Meteorológiai és Földdelejességi Magyar Királyi Köz-
ponti Intézetet 1870-ben alapították. Az alapítás százöt-
venedik évfordulóján, így vagy úgy, megemlékezünk az 
elmúlt másfél évszázad tetteiről, eredményeiről, nem fe-
ledkezve meg arról, hogy most milyen sikeresen és haté-
konyan folytatódik az 1870-ben megkezdett munka. 
Büszkeség tölti el az intézet munkatársait az évforduló 
alkalmával. S ezekben az emel-
kedett pillanatokban, ha van 
ilyen egyáltalán, gondolunk-e az 
elődökre, az „ősökre”, akik 
megalapozták a jelent, ahogy mi 
alapozzuk akarva, akaratlanul a 
jövőt? Vajon a közös emlékezet-
be mi fér bele? Létezik-e egyál-
talán „közös meteorológiai em-
lékezet”, azaz van-e olyan lista, 
amire azt mondhatnánk, hogy 
ezekre a személyekre feltétlenül 
illik emlékezni annak, aki mete-
orológusnak, a „meteorológiai 
intézethez tartozó”-nak tartja 
magát? Ha lenne ilyen lista, ak-
kor mindenkire illene, kellene 
emlékezni. Mivel ilyen lista nem 
létezik, emlékezzünk meg a ve-
zetőkről, keressük fel sírjaikat, s 
helyezzük el (képletesen) koszo-
rúnkat sírjukon. 
 
Az intézet, 1970-től Szolgálat, 
150 éves történetében eddig 25-
en töltötték be az igazgatói, el-
nöki pozíciót, ami azonban csak 
22 személyt jelent, mivel hárman kétszer is viselték a ve-
zetői hivatalt. Közülük tizenhatan hunytak el, így 16 
igazgatói, elnöki nyughelyet illik felkeresnünk. Az inté-
zet történetében vannak kiemelkedő személyiségek, akik 
jelentősen alakították az intézmény tevékenységét, s 
vannak olyanok, akiknek nem adatott meg, hogy mé-
lyebb nyomot hagyjanak történetében. Egy szisztemati-
kus történeti összefoglaló mindenképp foglalkozna az 
igazgatók értékelésével. Erre ebben az írásban nem vál-
lalkozunk, mindössze kísérletet teszünk arra, hogy ösz-
szegyűjtsük a fellelhető igazgatói nyughelyeket. A sike-
res pályafutásnak minden valószínűség szerint egyik 
szükséges, de nem feltétlenül elégséges feltétele a minél 
hosszabb hivatali idő. Így óhatatlanul felmerül annak 
gondolata, hogy a hosszabb ideig regnáló igazgató sírját 
nagyobb becsben tartja az utókor. A meteorológiai inté-
zet történetében voltak viharos időszakok, miként az or-

szág történetében is. Ennek lenyomata az, hogy időnként 
meglehetősen sűrűn változtak az igazgatók. A legrövi-
debb igazgatói megbízás egy hónapnál rövidebb ideig, 
míg a leghosszabb majdnem 25 évig tartott. Az igazgatói 
megbízás nyugdíjazással, leváltással vagy lemondással 
ért véget. A százötven év során arra is volt példa, hogy a 
vezetői megbízás igazgatónk halálával ért véget. 
 
Schenzl Guido vagy talán helyesebb lenne Guido 
Schenzlt írni, mivel Ausztriában született és ott is halt 
meg. Pályafutása során jelentős dolgok létrehozásában 
működött közre, többek között a magyar meteorológiai 
intézet alapításában. Schenzl nemcsak magyar akadémi-
kus és meteorológiai intézet-igazgató volt, hanem bencés 
szerzetes is, s egy történelmi pillanatban rendje igényt 
tartott papi szolgálataira, s hazarendelte kibocsátó kolos-
torába, az admonti apátságba, adminisztrátornak. 1890-

ben apáttá választották. Elké-
szült apáti címere is. A címer-
pajzs vízszintesen kétszer vágott. 
A felső piros mezőben egy ko-
rona és fölötte három csillag, 
míg az alsó zöld mezőben egy 
horgony látható. A középső fe-
hér sáv üres. Ha a koronát fi-
gyelmesebben megnézzük, 
mintha hasonlítana a magyar 
szentkoronára. Lehet, hogy ma-
ga Schenzl vagy a címer rajzoló-
ja jelezni akarta, hogy a tulajdo-
nosa kapcsolatban van a magyar 
királlyal. Mint a magyar királyi 
meteorológiai intézet volt igaz-
gatója, ez a kötődés teljesen 
nyilvánvaló lehetett akkoriban. 
A címerpajzs alatt található az 
apáti jelmondat: In Domino con-
fido (Az Úrban bízom1). 
Sajnos Schenzl még apáttá vá-
lasztása évében meghalt. 
 
Testét az Apátság Prelátusi Krip-
tájában helyezték örök nyuga-
lomra. Az apáti kripta az apátság 

templomának Szent Barbara kápolnájában egy vörös 
márvány fedőlap alatt található. Páter Maximilian szíves 
tájékoztatása szerint maga a kripta nem nyilvános hely, a 
sír nem látogatható, így első igazgatónk sírját nem áll 
módunkban bemutatni, mindössze a lejáratot fedő már-
ványlapot. Az időnként idelátogató magyar meteorológu-
sok a lejáratot fedő kőlapon szokták elhelyezni koszorú-
jukat. 
 
Schenzl visszahívása valószínűleg váratlanul érte mind a 
kormányzatot, mind a meteorológiai intézetet. Ideiglene-
sen Fröhlich Izidor kapott megbízást az intézet vezeté-
sére, akinek a pályafutásában ez az egy éves igazgatóság 
(1886‒87) csak egy kis epizód lehetett. Fröhlich 1876- 
-ban egyetemi magántanár lett a budapesti egyetemen, 

 
1 Zsolt 31 (30), 7. Biblia, Szt. István Társulat 1979 

 
Fröhlich Izidor sírja a Kerepesi temetőben 
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1885-től pedig már rendes kinevezett egyetemi tanár. 
1880-ban a Magyar Tudományos Akadémia levelező, 
majd 1881-ben rendes tagjává választotta. A Tudomá-
nyos Akadémia igazgatótanácsának is tagja volt, vala-

mint egy időben a III. osztály titkára. További pályafutá-
sa során a bölcsészeti kar2 dékánja az 1897/98-as és az 
1899/1900-as tanévben. 1911 és 1912 között az egyetem 
rektoraként is munkálkodott. 1928-ban nyugalomba vo-
nult. A Magyar Meteorológiai Társaságnak alapító tagja.  
Sírja Budapesten, a Kerepesi temetőben, egy elhagyot-
tabb részben, a 46. parcella első sora 9. sírhelyén találha-
tó, igen előkelő társaságban. Jobb oldali sírszomszédja 
Kandó Kálmán. A sír 2004 óta a Nemzeti Sírkert része, 
védett sír. 
 
Gruber Lajos csillagász, bölcseleti doktor, egyetemi 
magántanár, a magyar királyi me-
teorológiai és földdelejességi 
központi intézet 3. igazgatója 
elődjéhez hasonlóan csak egy 
esztendőn keresztül állt az intézet 
élén. Rövid életében jelentős tu-
dományos munkásságot végzett. 
1888 elején elméje elborult. A 
Schwartzer-intézetbe vitték, ahol 
azon év november 15-én meg-
halt. Sírjának hollétéről sajnos 
nincs tudomásunk. 
 
Az igazgatói posztot Gruber ha-
lála után sem töltötték be végle-
gesen. Pontosabban Kurländer 
Ignácz (az akkori helyesírás sze-
rint így írva) aligazgató kapott 
megbízást a M. Kir. Orsz. Meteo-
rológiai és Földmágnességí Inté-
zet vezetésére ideiglenesen. 
Egész fiatalon, 24 éves korában, 

 
2 Az 1950 előtti struktúrában a (tudomány)egyetemnek hagyomá-

nyosan négy kara volt: hittudományi, bölcsészeti, jogi és orvosi. 
A matematika és fizika bölcsésztudománynak számított. 

de már a tanári oklevél birtokában került az intézethez, 
ahol Schenzl Guido, az intézet első igazgatója alatt, fia-
talkori tettvággyal és lankadatlan munkássággal feküdt 
neki a reá váró feladatok egész sorának. Az első meteo-

rológiai évkönyvek gondos szerkesztése fűződik nevé-
hez. A IV. kötet előszavában azt írja Schenzl: „Az állo-
mási megfigyelések részbeni átszámítása, valamint azok 
összeállítása ez idő szerint egyedüli munka- és hivatal-
társam, Kurländer Ignácz obszervátor úrnak munkája.” 
Az 1888‒1890. évi interregnumban Kurländer vezette 
ideiglenesen az intézetet, és 1890. szeptember 1-én Kon-
koly kinevezésével egyidejűleg megkapta a királytól az 
aligazgatói címet. Jóllehet meteorológiai képzettsége 
alapos volt, mégsem írt nagyobb szabású meteorológiai 
dolgozatot, hanem számos kisebb közleményt a Termé-
szet-tudományi Közlönyben. Nyugalomba vonulása után 

érintkezése és személyes össze-
köttetése az intézettel nagyon 
meglazult.  
Temetéséről és sírjáról nincs tu-
domásunk. 
 
Az intézet irányítása 1890. szep-
tember elsején határozott és kon-
cepciózus vezető kezébe került. 
Konkoly Thege Miklós irányítá-
sa alatt az intézet komoly mér-
tékben megerősödött, létszámban 
jelentősen gyarapodott, új, ma is 
használatban lévő székházat ka-
pott. Gazdag felvidéki földbirto-
kos nemesi család egyetlen fiú-
gyermekeként született. Hihetet-
len energia és érdeklődés vezette 
egész életén át. 1864-ben hajós-
kapitányi és hajógépészeti vizs-
gát tett, 1867-ben elvállalta Ko-
márom vármegye aljegyzőségét, 

de a hivatalviseléshez nem volt sok kedve, arról lemon-
dott, és csillagászati tanulmányoknak szentelte idejét. 
1869-ben ógyallai (ma Hurbanovó, Szlovákia) birtokán 
csillagvizsgálót építtetett, amelyet 1899-ben a magyar ál-

  
A Konkoly Thege család sírboltja  
(Ógyalla – Hurbanovo, Szlovákia) 

A Konkoly sírkápolna 
(Ógyalla – Hurbanovo, Szlovákia) 

 

 
Konkoly Thege Miklós sír (obeliszk) felirata 

„A szegény munkás itt e földön csak akkor nyeri 
el valódi nyugalmát, ha szíve megszűnt dobogni” 

A felújítás előtti állapot 

https://hu.wikipedia.org/wiki/Csillag%C3%A1sz
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https://hu.wikipedia.org/wiki/Kom%C3%A1rom_v%C3%A1rmegye
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lamnak adományozott. 1890-től 1911-ben történt nyugál-
lományba vonulásáig társadalmi munkában látta el a me-
teorológiai és földmágnesességi intézet igazgatói poszt-

ját. A Magyar Tudományos Akadémia 1876-ban válasz-
totta levelező, majd 1884-ben tiszteletbeli tagjává. A ha-
zai csillagászat terén kifejtett tevékenysége elismeréséül 
több magas kitüntetésben részesült (III. osztályú Vasko-
rona-rend, Ferenc József-rend középkeresztje csillaggal). 
Országgyűlési képviselő 1896 és 1905 között, 1896-ban 
miniszteri tanácsosi címet kapott. 
 
Halála után ógyallai családi sírboltjába temették el. A 
történelem viharai szerencsére a sírboltot és a mellette ál-
ló sírkápolnát megkímélték. Ógyallán áthaladva könnyen 
megtalálható a főúthoz közel álló sírkápolna és mellette a 
sírbolt. Konkolynak ma már komoly kultusza van Hur-

banovoban. Halálának 100. évfordulóján ünnepélyes 
megemlékezést rendeztek, amelynek keretében a város és 
az ógyallai obszervatórium vezetősége mellett az Orszá-
gos Meteorológiai Szolgálat képviselői is elhelyezték ko-
szorúikat Konkoly sírjánál. 
 
Konkoly nyugalomba vonulása után folytatódott az inté-
zet stabil vezetése, mivel Róna Zsigmond tizenhat esz-
tendőt töltött az igazgatói székben. 1883-ban szerzett ta-
nári oklevelet mennyiségtan-természettani (matematika-
fizika) szakból. Neumann családi nevét 1884-ben változ-
tatta Rónára. 1888-ban nevezték ki asszisztensnek a Me-
teorológiai Intézethez, melynek 1904-ben adjunktusa, 
majd Konkoly Thege Miklós nyugalomba vonulása után 
1927-ig az igazgatója lett. A Magyar Meteorológiai Tár-
saság alapító tagja és első elnöke volt, amely tisztséget 
egészen 1940-ig ő töltötte be. Hosszú időn keresztül volt 
Az Időjárás című folyóirat szerkesztője. Könyvei, szak-
cikkei főként Az Időjárásban és a Meteorologische Ze-
itschriftben jelentek meg. 90 eredeti értekezés és több 
száz ismertetés, kisebb közlemény, időjárási áttekintés 
mutatja meteorológiai munkásságát. A magyar éghajlat-
kutatás úttörője, az időjárási és éghajlattani szakirodalom 
megteremtője és művelője volt. 1909-ben jelent meg fő 
műve és a magyar éghajlattannak sokáig egyik alapvető 
forrásmunkája a Magyarország éghajlata. Nevéhez fűző-
dik a felsőbb légrétegek kutatásának megszervezése is. 
Jelentős intézkedése volt, hogy 1912-ben létrehozta az 
Aerológiai Osztályt Marczell György vezetésével. 1978-
ban leánya Róna Rózsa alapítványt hozott létre édesapja 
emlékére, fiatal pályakezdő meteorológusok szakmai tel-
jesítményének elismerésére, amelynek kamatait a Ma-
gyar Meteorológiai Társaság minden évben az arra ér-
demesültnek átnyújt. 
 
A budapesti Farkasréti Izraelita temetőben helyezték 
örök nyugalomra 1941-ben. Sírja a 17. sor 22. sírhelyén 
található. 2005 óta védett sír, a Nemzeti Sírkert része. 
 
Róna Zsigmondot Steiner Lajos követte az igazgatói 
székben. Tanári oklevelének megszerzése után 1892-ben 
került kalkulátorként az OMFI-ba, budapesti munkahely-
lyel. 1893 áprilisában Ógyallára, majd onnan 1897-ben 
ismét Budapestre került, s rövidesen az Éghajlatkutató 
Osztály vezetője lett. Az MTA 1917 májusában levelező 
tagjává választotta. 1927. július 31-től az OMFI igazga-
tója, amely tisztséget 1932. június 28-ig, nyugállomány-
ba vonulásáig töltötte be. Steiner Lajos az elméleti mete-
orológiának nemzetközi szinten elismert egyik legkivá-
lóbb művelője volt. Nyugállományban folytatja sikeres 
egyetemi előadásait és megírja egyetlen kiadott meteoro-
lógiai témájú könyvét. 
Az 1944. március 19-én bekövetkezett német megszállás 
után megkezdődött a zsidóüldözés. Steiner nem bírta el-
viselni a gondolatot, hogy ő, aki valóban hazánknak nagy 
értéke volt, a sárga csillagot viselje. Két hétig küszködött 
önmagával, míg végre nem találva kiutat, ‒ hiszen 73 
éves volt és súlyosan beteg ‒, április 2-án méreggel vetett 
véget küzdelmes, de nemzetközileg elismert tudományos 
sikerekben gazdag életének.  

 
Róna Zsigmond sírja a Farkasréti Izraelita Temetőben 

 
A Róna sír felirata 
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Az utókor elismerését legméltóbban az MMT által 1951-
ben alapított Steiner Lajos emlékérem fejezi ki, amellyel 
a meteorológusok közössége a hosszabb időn át önzetle-
nül végzett szakmai tevékenységet ismeri el. Steiner La-
jost a Budatétényi temetőben Desits István plébános te-
mette el. Sírja a temető 1988-ban történt felszámolásáig 
megvolt. A felszámolt temetőből csak a Wolf-féle sírká-
polna és egy kis földdarab maradt meg, amire néhány ré-
gi sírkövet helyeztek át (Budapest XXII. kerület, Terv 
utca 15.) A meteorológus közösség tiszteletét itt egy em-
léktábla elhelyezésével fejezhetné ki. 
 
Steiner Lajost Marczell György követte, aki rövid időt 
töltött az igazgatói székben, nyugdíjba vonulása előtt. 
Konkoly és Marczell tervei alapján épül fel 1900-ra az 
Ó-Gyallai m. kir. Meteorológiai Obszervatórium, amely-
nek ő volt az első vezetője. Ógyalla adott otthont 
1900‒1919, valamint 1939‒1945 között a magyar meteo-
rológiai és földmágnességi kutatásoknak. 1908-ban Kon-
koly megbízta a Tátrában létesítendő hegyi obszervatóri-
um tervezésével, elkészítette a terveket, az építkezés 
azonban meghiúsult. 1913 januárjában megindította a 
rendszeres hazai pilot-méréseket, valamint a műszeres 
ballonszonda-, azaz meteorográf felszállásokat. 1922-ben 
‒ mint az Aerológiai Osztály vezetőjét ‒ megbízták a ha-
zai légiforgalom időjárási tájékoztatásának biztosításá-
val. Évekig egymaga látta el a repülőjáratok meteoroló-
giai kiszolgálását. Marczell György a névadója a Meteo-
rológiai Szolgálat 1952-ben Pestszentlőrincen felépült lé-
tesítményének, jelenlegi elnevezés szerint a Marczell 
György Főobszervatóriumnak. Kertjében 1957. október 
4-én avatták fel mellszobrát. 
 
Sírja a budapesti Farkasréti temető 20/1-s parcella 1/496 
szám alatt található. 2002 óta védett, a Nemzeti Sírkert 
része.  
 
Sajnos elég elhanyagolt állapotban van. A sír magában 
foglalja Gyöngyi lányának és vejének, Berkes Zoltánnak 
a földi maradványait is. Berkes Zoltán is neves meteoro-
lógus volt. 1938-ban kezdett távprognosztikával foglal-
kozni, az Éghajlati Osztály keretén belül. 1945-től ala-
kult meg a Távelőrejelző Osztály, amelynek Berkes lett a 
vezetője 1968-ig, nyugállományba vonulásáig. Bevezette 
a két, majd négyhetes előrejelzéseket. Berkes és munka-
társai analógiás módszereket használtak távprognózisa-
ikhoz, számos statisztikai módszer mellett. Berkes meg-
győződése volt, hogy a távprognosztika jövője szorosan 
össze van kötve a napfizikai kutatásokkal. 
 
Réthly Antal a földrajz szakos diploma megszerzése 
után 1898-ban került állami szolgálatba. Előbb kalkulá-
torként az OMFI-ban, majd 1902-től 1903-ig az Ógyallai 
Obszervatóriumban meteorológiai, csillagászati, föld-
mágneses- és földrengés-megfigyeléseket végzett. 1912-
ben Kolozsváron doktorált A földrengésekről, különös te-
kintettel az Alföldre és Kecskemétre című dolgozatával. A 
Tanácsköztársaság idején, a Kísérletügyi Népbiztosság ke-
retében alakult Tudományos kísérletezés ügyosztály veze-
tője volt, egyben szakszervezeti bizalmi. 1923-ban éghaj-
lattan témakörben lett egyetemi magántanár. 

 
A Wolf-féle sírkápolna, amely a felszámolt Budatétényi  
temetőre emlékeztet, s aminek közelében volt 1988-ig  

Steiner Lajos és feleségének a sírja 

 
Marczell György és családtagjainak sírja  

a Farkasréti temetőben 

 
A Marczell sír felirata 
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1925-ben kezdeményezésére, Az Időjárás támogatására, 
alakult meg a Magyar Meteorológiai Társaság. 1925 ok-
tóberétől két éven át Törökországban dolgozott, mint 
igazgató-szakértő, megszervezte az ottani meteorológiai 
megfigyelő hálózatot. Hazatérése után az 1901‒1930 
évek adataiból szerkesztett Éghajlati Atlasz 1943-ra ké-
szült el. 1934-től az OMFI igazgatója. 1934‒1944 között 
az MMT főtitkára, 1945–1948 között pedig elnöke volt. 
1941-ben kérte nyugdíjazását, de a nehéz időkre hivat-
kozva a szolgálatban visszatartották. Az ország német 

megszállását követően, 1944. április 25-ével állásáról be-
tegségre hivatkozva lemondott és családostól Tokajba 
költözött. 1945. május 3-án az Ideiglenes Nemzeti Kor-
mány visszahelyezte igazgatói beosztásába. 1948. április 
15-én vonult véglegesen nyugállományba. Különösen 
maradandó alkotása az Időjárási események és elemi 
csapások Magyarországon címen három időszakra osz-
tott, négy kötetbe foglalt monográfiája. E sorok írójának 
volt szerencséje látni Réthly Antalt a 95. születésnapjára 
rendezett ünnepségen. 1975. szeptember 21-én, életének 
97. évében hunyt el Budapesten. 
Az Óbudai temetőben helyezték végső nyugalomra, szü-
lei mellé (6. parcella, 3. sor, 21/22 sír). Sírja védett, a 
Nemzeti Sírkert része 2005 óta. 
 
Réthly politikai indíttatású visszavonulása után 
Aujeszky László kapott megbízást az Intézet vezetésére, 
aki a Pázmány Péter Tudományegyetem matematika-

fizika szakán végzett, majd négy évig gyakornokoskodott 
a matematika tanszéken. 1926-ban doktorált. 1937-ben 
egyetemi magántanár lett, s tartott órákat a budapesti Tu-
dományegyetemen a meteorológia korszerű fejezeteiből. 
A Prognózis Osztályt vezette 1940‒1943 és 1951‒1964 
között. 1939-től 1945-ig a TIT titkára és a Természettu-
dományi Közlöny társszerkesztője volt. 1944. április 25. 
és november 21. között megbízottként igazgatta az OM-
FI-t. Három éven át (1948–50) szerkesztette az Időjárást. 
1947-ben a Magyar Köztársaság nevében, Washington-

ban ő írta alá a WMO Alapító Okiratát (Convention of 
WMO). 1954-ben disszertáció benyújtása nélkül kandi-
dátusi fokozatot kapott, 1971-ben Kísérlet a légkör mete-
orológiailag mobilizálható energia készletének megbe-
csülésére című értekezése alapján lett a földtudományok 
doktora. Elismert elméleti szakember, gyakorló időjárás 
előrejelző, kiváló népszerűsítő és sokoldalú kísérletező 
volt. 1948‒50 között a MMT főtitkára, 1950‒51-ben el-
nöke, majd a Tudományos Tanács tagja volt. 
Óbudán temették el, majd hamvait 2003-ban Budapesten 
a Batthyány téri Szent Anna templom kriptájába helyez-
ték át. 
 
Berényi Dénes egy viharos történelmi időszakban volt 
rövid ideig, 1945 februárjától májusig, három hónapon 
keresztül a Meteorológiai Intézet megbízott igazgatója. A 
II. világháború Magyarországon keresztül haladó frontja 

 
A Réthly család sírja az Óbudai temetőben 

 

 
A Szent Anna templom urnatemetőjének központi része 

 
A nehezen olvasható sírfelirat: ANYA +1948, APA +1975 
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Aujeszky László és felesége urnafülkéjének felirata 
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kettévágta az országot. A Debrecenben megalakult Ideigle-
nes Kormány a debreceni egyetem meteorológus docensét 
bízta meg a tiszántúli meteorológiai megfigyelések meg-
szervezésével és az intézet vezetésével. Berényi 1926-ban 
végzett a Debreceni Tudományegyetem Bölcsészettudomá-
nyi Karán. 1927-ben doktorált. 1933-ban lett egyetemi ma-
gántanár. 1934-ben rábízták a Debreceni Tudományegye-
tem Meteorológiai Intézetének vezetését. 1951-ben nevez-
ték ki egyetemi tanárnak. 1958 és 1962 között a Természet-
tudományi Kar dékánja volt. Társszerkesztője volt az Acta 
Universitatis Debrece-niensis de Ludovico Kossuth Nomi-
natae (1954–62) sorozatnak és a Acta Geographica Debre-
cina (1966–70) című évkönyvnek. Meteorológiai állomást 
létesített az egyetem területén, amelyet később obszervató-
riummá fejlesztett. Berényi szakmai pályafutásában, hason-

lóan Fröhlich Izidoréhoz, a meteorológiai intézet igazgatása 
csak egy rövid epizód volt. 
Emlékét ápolja a Magyar Meteorológiai Társaság 1991-ben 
alapított Berényi Dénes Emlékdíja, amellyel elsősorban az 

agrometeorológiában végzett kiemelkedő szakmai tevé-
kenységet értékelik. 
Debrecenben temették el, a Berényi család sírboltjában, 
ahol a család több tagja mellett Dénes nevű fia, a neves 
atomfizikus az MTA rendes tagja, Debrecen díszpolgára 
is nyugszik. 
 
Réthly Antal második igazgatói ciklusa után nagyon rö-
vid időre, 26 napra, Kenessey Kálmán kapott igazgatói 
megbízást. Iskoláit Kolozsváron végezte. Három évig a 
Kolozsvári Egyetem Földrengési Obszervatóriumának volt 
a vezetője. 1912-ben doktorált. 1913-ban, mint meteoroló-
gus Ógyallán kezdett dolgozni. Az első bécsi döntéssel 
visszatért Ógyalla vezetője lett egészen a párizsi béke-
szerződés életbelépéséig. Legértékesebb klimatológiai 

dolgozatai az ógyallai mérésekkel foglalkoznak. Tudo-
mányos kutatói és ismeretterjesztő működését szlovákiai 
magyar művelődési és kulturális egyesületek különböző 

 
A Berényi család sírboltja. Debreceni temető, Benczúr Gyula utca 6., 10. tábla, 15. sor, 48‒50 sírhely (Györffi Miklós felvétele) 

  

Berényi Dénes sírfelirata Kenessey Kálmán és feleségének nyughelye a  
Farkasréti temető Németvölgyi úti urnafalában 
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tisztségekbe való megválasztásával honorálták. Az 
MMT-nek 1948‒50 között volt az elnöke. 
A feleségével közös urnafülkében nyugszik a Farkasréti 
temető NV 331 számú úrnafülkéjében, amire a helyszá-
mot sajnálatos módon tévesen vésték fel. 
Tóth Géza a Pázmány Péter Tudományegyetemen szer-
zett matematika-fizika szakos tanári diplomával (és kivá-
ló német-francia-angol nyelvtudással) 1927. június 1-én 
lépett az OMFI kötelékébe, mint „kisegítő szakmunka-
erő”, a Marczell György vezette Aerológiai Osztályra. 
1930-ban ösztöndíjasként német obszervatóriumok mun-
káját tanulmányozta (Lindenberg, Breslau, Potsdam, 
Bécs). Aerológusként részt vett valamennyi akkor szoká-
sos magaslégköri mérésben, pilotozott, léghajón végzett 
méréseket, az IMO által előírt nemzetközi napokon bal-
lonszondát bocsátott fel és Hille Alfréd társaságában 
végzett időjárási felderítő repüléseket. 1933-ban elsőként 
mért szokatlanul magas szélsebességeket Budapest fölött. 
Ez volt hazánkban az első futóáramlás, azaz jet-stream 
megfigyelés. 1934-ben léptették elő adjunktussá, 1935-
től az IMO Aerológiai Bizottság tagja lett. A repülés sze-
relmeseként maga is aranykoszorús vitorlázó repülő volt. 
1943-ban vette át a Prognózis Osztály vezetését. A szi-
noptikus munkában fizikusi szemléletet honosított 
meg. Foglalkozott a Kárpátok védőhatásával, a „hideg 
párna” helyzetekkel, a téli jégzajlás előrejelzésével, a 
repülőgépek jegesedésével, bevezette a minimum- és 
maximumhőmérséklet számszerű előrejelzését. Az 
operatív munka minden fázisát jól ismerte, kivételes 
tehetséggel Morze-kódos rádióvételből közvetlenül 
rajzolt időjárási térképet. Munkatársai legendásan szi-
gorú, de igazságos vezetőnek tartották. A II. világhá-
ború után megbízták az újrainduló polgári repülés me-
teorológiai biztosításával. 1948. május 13-án vette át az 

OMFI irányítását. 1950. június 13-án az Államvédelmi 
Hatóság (ÁVH) letartóztatta. Vádemelés és bírói ítélet 
nélkül internálták, először Kistarcsára, majd a recski 
munkatáborba került. 1953. szeptember 13-án szabadult 
internálásából és soha többé nem lépte át az Intézet kü-
szöbét, még 1956 októberében sem, amikor Dési Frigyes 
és a Forradalmi Bizottság hívta vissza. Ezután szakfordí-
tásból élt, matematikusként számítóközpont vezető, majd 
az ELTE Geofizikai Tanszék munkatársa lett. Tudomá-
nyos tevékenységének méltó elismeréseként 1991. április 
16-án kapta meg az Eötvös Loránd Díjat. 1992-ben a FM 
miniszter ‒ rehabilitációs szándékkal ‒ az 1950-ben elle-
ne hozott, törvénytelen fegyelmi és elbocsátó határozatot 
megsemmisítette. 1993-ban megkapta az MTA doktora 
címet A magyarországi aerológiai kutatás fejlesztése, a 
korszerű időjárás előrejelzés technikai megalapozása 
című értekezése alapján. Az MMT tiszteletbeli elnökévé 
választotta és Steiner Lajos Emlékéremmel tüntette ki. 
Büszke ember volt, a Szolgálat épületébe rehabilitálása 
ellenére sem tette be a lábát. Leányát látogatta Ausztráli-
ában, amikor 1995. június 4-én Adelaideban, elhunyt. 
Hamvait hazaszállították és végakaratának megfelelően 
szülei sírjában, a Budafoki Temető 5. parcella 3. sorának 
14. sírhelyén helyezték örök nyugalomra. 
A sírhely 2013 óta védett, a Nemzeti Sírkert része. 
Tóth Géza letartóztatása után a már korábban odahelye-
zett komisszár3 vette át az intézet igazgatását, „munkás-
igazgatóként”, aki rengeteg zűrzavart okozott. A meteo-
rológus közvélemény, már csak azért is, mert az irattár-
ban nem volt fellelhető kinevezési papírja damnatio me-
moriae4-val sújtja, s nevét itt sem említjük meg.  

 
3 politikai felettes; fegyveres egységhez rendelt pártképviselő az egy-

kori Szovjetunióban 
4 az emlékezet elátkozása (kitörlése) 

  
Tóth Géza sírja a Budafoki temetőben, amelyet a felismerhetet-

lenésgig elborít a borostyán A Dési család sírja a Farkasréti temetőben 
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Dési Frigyes, ez idáig leghosszabban regnáló vezető, 
1950. december 15-én vette át az intézet igazgatását. A 
budapesti királyi magyar Pázmány Péter Tudományegye-
tem matematika-fizika tanári szakán végzett 1934-ben. 
1937-ben került az OMFI alkalmazásába. 1939-ben a 
magyar királyi légierő hivatásos állományába jelentke-
zett. 1942. júniustól szeptemberig a keleti fronton szol-
gált. A frontszolgálat után Budaörsön időjelző század-

parancsnok volt. 1944 végén doktorált. 1945 januárjában 
szovjet hadifogságba esett, ahonnan csak 1947-ben sza-
badult. Hazatérte után, Dési a Magyar Néphadsereg idő-
jelző tisztjeként tevékenykedett. 1949-ben kinevezték a 
Repülő Időjelző Központ parancsnokának. Alezredesi 
rangban lett az OMI parancsnoka. 1953-ban, amikor az 
OMI a Honvédségtől átkerült a Minisztertanács Hivatala 
alá, s lett „országos hatáskörű hivatal”, akkor nevezték ki 
igazgatónak. Ugyanebben az évben nevezik ki egyetemi 
tanárnak is. 1958. november 16-án országgyűlési képvi-
selővé választották, 1963-ban ismét képviselő és az El-
nöki Tanács tagja is lett. 1966-ban zártkörű védésen 
megkapta az MTA műszaki tudományok doktora tudo-
mányos fokozatot. 1970-ben az OMFB elnökének fel-
ügyelete alatt új szervezet, az Országos Meteorológiai 
Szolgálat jött létre, aminek ő lett az elnöke. Dési nem-
csak a leghosszabban regnáló vezetője volt a meteoroló-
giai intézetnek, hanem a legtöbb címmel rendelkező ve-
zetője is. Volt parancsnok, igazgató és végül elnök. 
1974-ben vonult nyugdíjba. Visszavonulása után intenzív 
szépirodalmi működésbe kezdett, mint költő számos fel-
olvasó estet tartott. Az egyetemen szinte haláláig megtar-
totta dinamikus meteorológiai óráit. E sorok írójának volt 
szerencséje egyetemi gyakornokként, Dési Frigyes utolsó 
szobatársának lenni. 
Dési Frigyes földi maradványait a Farkasréti temető 6/9 
parcella 1. sor, 141. sírjába temették el. 
 
Barát József már az önálló meteorológus képzés kereté-
ben szerzett diplomát 1957-ben. A végzés után az OMI-
ban helyezkedett el a Műszer Osztályon, ahol meteoroló-
giai műszerkalibrálással és hitelesítéssel is foglalkozott. 
Sorra járta a ranglétrát. Osztályvezető 1964-ben, főosz-
tályvezető 1965-ben, igazgató 1968-ban lett. A XI. Szov-
jet Déli-sarki Expedíció keretében 1965. december ‒ 
1967. március között magas légköri kutatást végzett az 
Antarktiszon. A megalakult Szolgálatban 1971-ben el-
nökhelyettesi kinevezést kapott. Feladata volt a szolgálat 
pénzügyi és gazdasági irányítása. Czelnai Rudolf Genfbe 
történt távozása után lett az OMSZ elnöke 1981. február 
1. és 1990. november 30-a között. Elnöksége idején kez-
dődött az OMSZ jelentős számítástechnikai fejlesztése, 
felépült az OMSZ új számítóközpontja Pestszentlőrincen 
a Tatabánya téren (ma Hargita tér, már nem OMSZ ob-
jektum). A Magyar Meteorológiai Társaságban kezde-
ményezte a szoros együttműködést a Szlovák Meteoroló-
giai Társasággal. 1978-ban az MMT Steiner Lajos em-
lékéremmel tüntette ki, majd 1988-ban MTESZ díjban 
részesült, a Magyar Földrajzi Társaság tiszteleti tagjává 
választotta. Rendszeresen részt vett az ELTE meteoroló-
gus hallgatóinak műszaki tárgyú oktatásában. Az OMSZ 
és a HM közötti jó kapcsolat kialakításáért tartalékos al-
ezredesi rangot kapott. A magyar ENSZ Társaság Intéző 
Bizottságának tagja (1984), a Magyar Könnyűbúvár 
Szövetségnek pedig elnöke (1986) volt. 2008-ban meg-
kapta a Schenzl Guido díjat. 2019. október 29-én kísérték 
utolsó útjára rokonai, barátai és nagy számban volt kol-
légái, munkatársai. A Farkasréti temető 23/-2/0/2/65 
számú sírjában helyezték örök nyugalomba. 

  

 
Barát József sírhantja a Farkasréti temetőben 

 
A kereszt felirata 


