
 1 

Dr. Szász Gábor  (1927) 
 
Alaptanulmányai után a Debreceni Tudományegyetem Bölcsészettudományi 

Karára iratkozott földrajz-biológia szakra, diplomáját 1950-ben szerezte meg. 
Egyetemi hallgatóként demonstrátor a közben megalakult Természettudományi Kar 
(1948) Meteorológiai Tanszékén. Diplomája megszerzése után gyakornok, majd 
tanársegéd, s 1952-55 között a Tudományos Minısítı Bizottság döntése alapján 
meteorológus aspiráns lett. A fıbb szakági területen levizsgázva matematika és 
fizika stúdiumokat folytatott. Értekezését agrometeorológiai témakörbıl állította 
össze, kandidátusi fokozatát 1956-ban védte meg. Ezt követıen az egyetemen 
maradva az MTA tudományos munkatársaként dolgozott tovább, ahol kutatások 
mellett rendszeres tanrendi kötelezı elıadásokat tartott (Általános meteorológia, 
Mikrometeorológia, Agrometeorológia), közben e minıségében hosszabb idıt töltött 
az Országos Meteorológiai Szolgálat Éghajlati és Aerológiai Osztályán. 

1960-tól a Debreceni Mezıgazdasági Akadémia, illetve késıbbi nevén 
Debreceni Agrártudományi Fıiskolán (Egyetemen) egyetemi docensként az 
Agrometeorológia szaktárgy elıadója lett. 1958-ban és 1966-ban doktori szigorlat 
alapján egyetemi doktori oklevelet kapott. Oktatói munkáját nyugdíjazásáig folytatta, 
miközben 1972-ben egyetemi tanári kinevezést kapott.  

Lényegében életpályáján mindvégig egyetemi oktatói tevékenységet folytatott, 
s fıként a mezıgazdasági mérnökképzéshez kapcsolódó természettudományos, de 
elsısorban meteorológiai stúdiumokat vezetett (Agrometeorológia, 
Hidrometeorológia, Agroökológia, Éghajlattan). Oktatómunkájának eszenciális részei 
a mezıgazdasági vízgazdálkodás kérdéskörében helyezkedtek el. Tantárgyi 
oktatásának korszerősítését jelentıs arányokban szélesítette és modernizálta. 
Oktatóként 5 egyetemi jegyzetet és 4 tan-, illetve kézikönyvet írt, melyeknek egy 
részét szomszédos országok agrár-felsıoktatásának keretében is használtak. A 
végzıs agrármérnök hallgatók körében jelentıs számú meteorológiai, éghajlattani, 
agroökológiai diplomaterv készült, s az egyetem mintegy 15 olyan doktori oklevelet 
adott ki, amelynek témájában Szász Gábor vezetıként mőködött. Számos elıadást 
tartott külföldi egyetemeken és egy szemeszteren át Németországban 
vendégprofesszor volt.  
 Oktatási tevékenysége mellett széleskörő tudományos munkát folytatott. 
Megteremtette az agrometeorológiai kutatások feltételrendszerét, az MTA és a 
Földmővelésügyi Minisztérium támogatásával kiépítette az ország legkorszerőbb, 
majd késıbb egyedüli Agrometeorológiai Obszervatóriumát, amely napjainkban is 
továbbfejlesztett formában folytatja tevékenységét. Az Obszervatórium az intézmény 
140 éves éghajlati megfigyelı állomásának továbbfejlesztett szervezeti egysége lett 
(1961). Ekkor indította meg a hazai interdiszciplináris kutatásokba történı 
bekapcsolódást, folyamatosan részt vett a különbözı színtő – minisztériumi, 
tárcaközi, kormány által irányított – kutatási programokban. Késıbb a nemzetközi 
kapcsolatok is folyamatosan bıvültek, elsısorban azoknak az állomoknak 
intézeteivel, amelyek hasonló irányú kutatást végeztek (Németország, Hollandia).  
 Dr. Szász Gábor és munkatársai kutatási területét a talaj-növény-klíma 
rendszer hidrometeorológiai sajátosságainak legkülönbözıbb kérdései alkották. 
Munkája során mindvégig elfogadott volt az a szemlélet, hogy az empíriával 
szemben a dinamikus fizikailag magyarázható és bizonyítható folyamatok 
alkalmazásának módszere és interpretációja biztosítja az elırehaladást. A kutatások 
mindenkor a természeti erıforrások lehetıség szerinti maximális kihasználására, 
állapotának megırzésére irányultak. Ez az irányzat a magyar mezıgazdaságban 
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adottságánál fogva mindvégig aktuálisan merül fel, ezért számos olyan út ismert, 
amely e kérdés centrális problémái felé irányul. A természetben lezajló vízforgalmi 
folyamatok ember által csak igen csekély mértékben irányíthatók, ezért azok gyakran 
igen szélsıséges formában nyilvánulnak meg. A káros szélsıséges hatások olykor 
akadályozhatják az országos fejlıdés irányát, gazdasági helyzetét. Így a szoláris 
energia- és vízhasznosításának sok formában történı közvetett megoldása, továbbá 
a természeti vízellátottság változatos hasznosíthatóságának megoldása, változó 
mértéke teszi rapszodikussá a szántóföldi növénytermesztés eredményességét. Ez a 
magyarázata annak, hogy e témakörnek egyes markáns jelenségei képezték az 
elmúlt 50 év kutatási témáinak spektrumát. Így pl.: a növényállomány 
architektúrájának szerepe a talajmenti légtér határrétegében lezajló energia- és 
vízforgalom alakulásában; a szenzibilis és rejtett hı konvektív és advektív 
transzportjának aránya a talajmenti légtérben; a növény által hasznosítható 
vízkészlet módosítása a potenciális és aktuális párolgási folyamatok 
befolyásolásával; a káros vízveszteségek elhárításának olyan új lehetıségei, 
amelyek az agrotechnikai rendszerbe beépíthetık; a felszínek – talaj-növény-levegı 
– térbeli termodinamikai heterogenitása, a mikroadvekciós folyamatok kialakulása és 
azok hatása a növény fejlıdésére és produktivitására stb. A fizikális jellegő 
mikrometeorológiai kérdések mellett jelentısek azok a kutatási témák és 
eredmények, amelyek az agroklimatológia tárgykörébe sorolhatók: az agroökológiai 
körzetek elkülönítésének elvi lehetıségei, alapjai; Magyarország agroklimatológiai 
körzetrendszerének kidolgozása; olyan energetikai és vízgazdálkodási komplex 
paraméterek kidolgozása, melyek a szántóföldi tervezések keretében hasznosíthatók 
a kedvezı és kedvezıtlen feltételek számszerő hatásainak megállapításaira. Ennek 
keretében hazai és nemzetközi együttmőködések folytak az aszályveszély 
valószínőségi bekövetkezésének területi eloszlásának megállapítására, a 
kontinentális, óceánikus és mediterrán típusú károk formai megkülönböztetésére, 
fokozatai bekövetkezési valószínőségének becslésére fıleg Kelet-Magyarországon.  

Új kutatási irányzat kibontakozását jelentette a még az 1970-es évek elején 
megindult növényi produkciós analízis bevezetése és szélesítése, amely a genetikai 
potenciálok és a kedvezı ökológiai hatások szintézisében numerikusan fejezhetı ki. 
E kutatási kör rendjébe különösen a szoláris energia, mint a rendszer meghajtó 
motorja, a víz- és tápanyag, amely annak anyaga és a produkció, amely 
végtermékként jellemzi a rendszer komplex teljesítıképességét a környezeti 
feltételek függésében. E vizsgálatok ötéves holland kormányzati együttmőködési 
program keretében folytak. A kapott eredmények alapján bebizonyosodott, hogy a 
jóval idısebb statisztikai módszerek nem képesek azt a választ megadni, mint 
amilyet a fejlesztés igényel, vagyis az utóbbi irányzatból hiányzik a hatótényezık 
kauzalitása elvének alkalmazása, amely nélkül a dinamikus folyamatok közötti 
kölcsönhatások nem ismerhetık meg.  
 Az említett két nagy témacsoportot gazdagították a távérzékelés útján szerzett 
kutatási eredmények. A távérzékelés alkalmazására hazánkban természetesen csak 
szők területen lehetett támaszkodni. Így elsısorban a különbözı növénnyel fedett 
természetes felszínek spektrális reflexiójának vizsgálata képezte e kérdés 
súlypontját, amelyet természetesen feltételezte a nemzetközi együttmőködést. 
Kezdetben a szovjet, majd késıbb a nyugat-európai és az USA intézetek (USDA és 
NASA) között alakult ki szorosabb kapcsolat, mivel megépítettük azt az elsı felszíni 
és fedélzeti spektrofotométert, amelynek segítségével különbözı expedíciókban 
(mongol, szovjet, csehszlovák, német, USA) mintaterületeken folytathattunk 
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összehasonlító méréseket, elsısorban a vízellátottság és a tápanyag-ellátottság 
mértékének a pontos megállapítására.  
 A fenti témakörökben végzett eredmények mintegy 130 tudományos 
közleményben láttak napvilágot, ebbıl több mint 30 idegen nyelven. Az 
eredményekre való hivatkozások száma jóval meghaladja a 200-at. 
 Oktató- és kutatómunkája mellett közéleti tevékenységet is folytatott, 
elsısorban az egyetemek szervezeti alakításában. Az 1980-as évektıl részt vett az 
egyetemi integrációs folyamatok kidolgozásában. A Debreceni Agrártudományi 
Egyetemen különbözı vezetıi tisztséget látott el: 1970-80: tudományos 
dékánhelyettes, 1987-93: tanszékvezetı, 1983-1989: rektor, 1989-92: 
rektorhelyettes. Több mint 40 éven át folyamatosan részt vett az MTA különbözı 
tudományos bizottságaiban, illetve látott el idıszakos megbízások alapján vezetıi 
teendıket (1963-2004 MTA Meteorológiai Tud. Biz.; 1987-1996 MTA Agrártud. Oszt. 
t.j.tagja; 1972-tıl MTA Üzemi Vízgazdálkodási Tud. Biz. tagja; 1981-2000 UNESCO 
Nemzeti Hidrológiai Program Magyar Nemzeti Bizottságának tagja, stb.).  
Tudományos fokozatai: kandidátus (1956), MTA doktora (1999), professor emeritus 
(1997), dr. h.c. professor emeritus. 
Jelentısebb kitőntetéseinek sorrendje: Munkaérdemrend arany- és bronz fokozata 
(1984, 1974), Eötvös Loránd díj (1989), Pázmány Péter díj (1999), Nemzetközi 
Őrkutatási Emlékérem (1988) stb.  
  


