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Főbb témakörök 

• A meteorológia helye a tudományok között 

• Geofizikusok, fizikusok, csillagászok és légkör-kutatók a  

Meteorológiai és Földmágnességi Magyar Királyi  

Központi Intézet élén 

• Eötvös és a kor meteorológiáját alakító elődök: 

     Schenzl Guidó,  

     Khonkoly Thege Miklós, 

     Kövesligethy Radó,  

     Steiner Lajos 

• Eötvös munkássága – néhány meteorológiai vonatkozás 

     Barlangklíma – több mint másfélszázados történet 

      Hegyi állomás Dobogókőn – út a mába  

      Az Eötvös-effektus – felhőfizikai alapozó 

• Összefoglalás, kitekintés 
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Meteorológia 

• állomáshálózat kialakítása,  

• Évkönyvek, 

• éghajlati viszonyainak feltárása 

Földmágnesség 

deklináció (D), az inklináció (I),  

horizontális intenzitás (H) 

felmérése (1864 és 1881) 

Anomáliák: Fruskagora, 

                     Oravicza 



4 4 

Eötvös Loránd (1869): A scarisorai jégbarlang.   Vasárnapi Újság 16, No. 49. 673–675.  

Barlangklíma adatok:  

Schenzl Guidó munkájából 
 

 

A  napmelegség terjedése a föld mélyébe.   

Mathematikai és Természettudományi   

Közlemények. V. kötet. 1867. Ára 1 frt. 80 kr. 

1895 – fényképek  

Dobsinai jégbarlangról 

Eötvös Loránd első tudományos szárnypróbálgatása 
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Talajhőmérséklet mérések – Budán a Reáltanodában 

És a kút-mérésekből (50.63 bajor láb. mély) 

levont következtetések 
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Elméleti Fizikus 
 

•Bölcsészettudományi Kar 

dékánja (1897–1900),  
 

•az Egyetem rektora (1911–1912) 
 

•Báró Eötvös Loránd Emlékkönyv 

(Szerkesztő), 1930 

Hille Alfréd doktori szigorlata 1914 

Vizsgáztatók: Kövesligethy Radó 

                       Fröhlich Izidor 

Az Intézet élén (1886–1887) 
 

• adatgyűjtés,  

• hálózatszervezés, 

• adatok közzétételével, 

• éghajlati kutatások 
 



7 

Hille Alfréd (1891. augusztus 14. – 1981. július 14.) 
 

– Doktori szigorlat (1914) témája: szeizmológia 
 

– A hazai katonameteorológia megteremtője 
 

– Balatoni és dunai viharjelzés kezdeményezője (1934. június 8.) 
 

– Magyar Meteorológiai Társaság elnöke 
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• Gruber Lajos : A földnehézség meg-

határozása Budapesten 1885-ben. 

Értekezések a mathematikai 

tudományok  köréből,  XIII.  kötet,   

1.  szám,  M.  Tud.  Akadémia  1886. 

Csillagász 
 

•  1876-tól az Intézet munkatársa 

•  Oktat a Egyetemen 

• Az 1876. júliusi viharról.  

• Az időjóslásról, 1881  

• Az 1881. augusztusi vihar, 1886  

    Természettudományi Közlönyben  
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Szerkeszti az Intézet Évkönyveit 
 

• 1877-ig egymaga, majd 

• Gruber Lajossal (1851-1888)  
 

Az Intézet munkatársa 1870-től 

III. Földmágnességi felmérés 
  

• Földmágnességi mérések a 

magyar korona országaiban 

1892-1894. években  

(Budapest, 1896.), 
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Csillagász – meteorológus 
  

Nagyformátumú vezető,  

országgyűlési képviselő 
 

Ó-gyallai Obszervatórium (1869 – 

Rendszeres időjárás-előrejelzés  
• prognózis-szolgálatot,  

• térképes időjárásjelentés 

• Nemzetközi hírű Intézetet szervez 

Számos testületben közösen vesz 

részt Eötvös Loránddal: 
 

• Magyar tudományos Akadémia 

• Magyar Földrajzi Társulat 

• Természettudományi Társaság 

• Magyar Turista-Egyesület (MTE) 

• MTE Műkedvelő Fényképészek 

Osztálya  
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Fejlődő zivatarfelhő, Ó-gyalla  

http://dka.oszk.hu/html/kepoldal/index.phtml?id=42648 

Hó-felhők 

(OSZK) 
Radics K.: Konkoly-Thege Miklós  

munkássága a meteorológia szolgálatában 
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Konkoly-Thege Miklós levele a miniszterhez 

kéri, hogy engedélyezze,  

dr. Steiner Lajos részvételét az MTA által szervezett 

földmágnesességi vizsgálatokban báró Eötvös Loránd, 

az akadémia elnöke kérésére." 
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Kövesligethy Radó (1862–1934) 

csillagász, geofizikus  

Nemzetközi hírű, nagyformátumú 

kutató, egyetemi tanár, 

tudományszervező  

• Javaslatot tesz önálló meteorológiai 

tanszékre – talán nem a legjobb időben 

A vertikális légáramlásokról (1893).  
„... a levegő körfolyamata a meteorológiának 

ma még egyetlen ága, mely az analitikai 

tárgyalást megbírja ...”.  
 

• Adria-kutató Bizottság (1910): 

együtt dolgozik többek között 

Réthly Antallal 
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1935 

1934 

1924 

1921 

1911 

1912 

1943 
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• A Balaton vidékén az 1901. év 

nyarán végzett földmágnességi 

mérések eredményei, 1908.  

• A föld mágneses jelenségei, 1923,  

• Az időjárás, 1931 

Geofizikus – meteorológus 
 

A korszerű prognózis-szolgálat 

megteremtője 
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 … He found  time  for popularising  science,  his  valuable  writings  appeared   

by  and  by  in  the  most  distinguished newspaper  of  Budapest.  In  his  

papers  there  were 4  ones  of  astronomical, 5  ones  of  geometrical,  26  ones  

of  magnetical   and   114  ones  of  meteorological subjects  and  these  were  

published  in  11  different  periodicals  home and  abroad.   The   number  of  

his   smaller  or  greater  articles  and  reviews is  more  than  400. … 
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Kiváló műszeres szakember 
 

• Ó-gyallai Obszervatórium 

kiépítése és irányítása  

(1899-1904) 

 

• Szeizmológiai állomások  

(Ó-gyalla, Temesvár, Budapest)  
 

 

• Mikroklimatikus megfigyelések 
  

• A magaslégkör-kutatás  

Az Intézet munkatársa 1894-től 
  

Meteorológus – geofizikus 
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Az Intézet munkatársa 1927-től 
  

Meteorológus – geofizikus 

• Marczell György mellett lett 

aerológus 

• A Prognózis Osztály vezetője 

• Ismert vitorlázórepülő 

• Nemzetközi kapcsolatokkal 

rendelkező kiváló szakember 

A történelem közbeszól! 
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• A Kárpátok övezetének földrengés 

erősségi térképe (1918)  
  

• Magyar földrengés-katalógus (1952) 

Klimatológus – geofizikus 
 

• Doktori értekezés az 1911-es 

kecskeméti földrengésről – Eötvös is 

felhasználja eredményeit (Hamburg, 

1912) 

•  MTE jegyzője, könyvtárosa  

(1910-es évek) 
 

• Adria expedíció (1913) 

• Időjárási események és elemi csapások 

Magyarországon – máig forrásmunka 
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Az 1911. július 8-i kecskeméti földrengés komplex geofizikai térképe együtt ábrázolja 

az izoszeisztákat (az azonos intenzitású helyek felszíni megjelenése), Eötvös 

ingaméréseinek gravitációs adatait és mágneses megfigyeléseinek eredményeit.  

Eötvös Loránd előadásából a XVII. Földmérési Kongresszuson  

(Hamburg, 1912, Varga P. Magyar Tudomány). 
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Az első hegyi állomás  

a mai Magyarországon 

Dobogókő 
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• A nagy elődök munkája, sorsa, példája előttünk áll 
 

• Van kiktől tanulnunk 
 

• Hogy mit tanulunk az elődöktől útjából,  

hogy milyen célokat választunk,  

s mire jutunk az rajtunk is múlik 
 

Összefoglalás helyett 


