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Érdekességek a meteorológia történetéből
Az élet megjelenését, az élővilág kialakulását és folytonos fejlődését a Földön, ennek 

sajátos tulajdonsága – légkörének létezése - biztosította 
A légkör egy gázburok (atmoszféra), melynek állapotát az úgynevezett légköri ele-

mek (hőmérsékleti viszonyok, légnyomás, nedvesség, csapadék, szelek stb.) bonyolult 
kölcsönhatásai határozzák meg. Egy adott időpontban ezek értékei azt adják meg, hogy 
„milyen az idő”. Az idő rövidtávú változása szabja meg az időjárást. Egy adott földrajzi 
helyen az időjárások összessége az éghajlat milyenségét határozza meg. 

A Föld éghajlatát a felé sugárzó napenergia befolyásolja elsődlegesen. A Föld adott 
pontját érő napenergia mennyisége változó, a Föld saját forgási tengelyének dőlésszöge 
és a Nap körüli pályájának következtében. A Föld a Nap körül ellipszis alakú pályán 365 
nap alatt végez egy teljes fordulatot, míg saját tengelye körül, amely a függőlegestől
23,5o-os szöggel tér el, 24 óra alatt (ez egy nap) tesz egy teljes fordulatot. Ezek a mozgá-
sok okozzák a nappalok és éjszakák valamint az évszakok váltakozásait. 

Ezeket a változásokat, az égitestek mozgását, a különböző légköri jelenségeket már 
a primitív ember is észlelte, hol csodálta, hol megrémült tőlük. Történelmi korokon ke-
resztül az észlelések, a megfigyelések sokaságából általános következtetések születtek, 
ezeken alapulnak az időjárással kapcsolatos népi bölcsességek, közmondások, melyek 
napjainkig fennmaradtak. Összegyűjtöttünk ezekből egy párat: 
− Alacsony ködfátyol, a rosszidő mindjárt távol. 
− Őszi köd szépidőt hoz. 
− A tél addig nem távozik, amíg az áprilisi hold el nem hanyatlik. 
− Áprilisi Holddal ha fagy, a növény hajtása megfagy. 
− Elköszöntünk az áprilisi Holdtól, nem félünk a fagytól. 
− Körbevett Hold, borús égbolt. 
− Udvara van a Holdnak, eső lesz. 
− Ha a pók sző, rossz az idő.
− Ha a levelibéka hangosan kiabál, eső lesz. 
− Jó idő várható, ha a levelibéka szabadban magasra mászik, eső lesz, ha a vízben 

marad. 
− Eső lesz, ha a szántóföldre több gólya száll. 
− Ha tavasszal este a békák némák, hideg idő, reggeli fagy is várható. 
− Ha este a békák nagy lármával kuruttyolnak, tartósan enyhe idő várható. 
− Alacsonyan szállnak a fecskék, eső lesz (magyarázata, hogy eső közeledtekor 

süllyed a légnyomás, nő a levegőnedvesség, a rovarok szárnya az egyre nedve-
sebbé váló levegőben elnehezül, nem képesek magasba emelkedni, s az éhes 
fecskéknek alacsonyabban kell szállniuk, hogy bekaphassák őket). 

− A halak felszínre jönnek, eső lesz (alacsony légnyomás esetén az oxigén 
oldékonysága vízben kisebb, kevesebb lesz belőle az alsó rétegekben, s a léleg-
zeni akaró halak a felszínre úsznak). 

− A legyek csípnek (embert, állatot), eső lesz. 
− Vihar, zivatar lesz, ha idegesek a háziállatok (a juhok döfködik egymást, a tyúkok 

palincolnak és éjjel nehezen ülnek el, a disznó, a tehén hamburgázik, a szamár 
ordít, s a hátán hempereg). 

− Eső lesz, ha messze hallatszik a harangszó, vagy a vonat füttye (oka az, hogy a 
nedves levegő jobban vezeti a hangot). 
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− Esős idő lesz, ha megpuhul a szalonna bőre. 
− „...gyertyaszentelő napján a medve elhagyja odúját, kijön széttekinteni a világban. 

Azt nézi, milyen idő van! Ha azt látja, hogy szép, verőfényes idő van, a hó olvad, 
az ég tavaszkék, ostoba cinkék elhamarkodott himnuszokat cincognak a képzelt 
tavasznak, akkor a medve – visszamegy az odújába, pihent oldalára fekszik, talpa 
közé dugja az orrát, s még negyven napot aluszik tovább – mert az még csak a 
tél kacérkodása. Ha azonban gyertyaszentelő napján látja a medve, hogy rút, zi-
mankós förgeteg van: hordja a szél a hópelyheket, csikorognak a fák sudarai s a 
lóbált száraz ágon, ugyancsak károg a fekete varjúsereg, ... ha jégcsap hull a fe-
nyők zúzmarás szakálláról, ha farkas ordít az erdő mélyén, akkor a medve meg-
rázza bundáját, megtörli szemeit és kinn marad, nem megy vissza többet odújá-
ba, hanem nekiindul elszánt jókedvvel az erdőnek. Mert a medve tudja azt jól, 
hogy a tél most adja ki utolsó mérgét. Csak hadd fújjon, hadd havazzon, hadd 
dörömböljön: minél jobban erőlteti haragját, annál hamarabb vége lesz. S a 
medvének igaza van”. Az állatok időjárás-változási érzékelésének művészi meg-
fogalmazása Jókai Mór művében. 

Ezeknek a népi bölcsességeknek egy része a modern tudományos ismeretekkel is 
egybehangzó, mások téveseknek bizonyultak a helytelen következtetésekért. 

Az emberi civilizáció hosszú fejlődése során a légköri, meteorológiai ismereteik foly-
tonosan bővültek, gyarapodtak. 

A több mint 3500 éves egyiptomi civilizációban az égitestek mozgását szabályozó 
Rá istenség szeszélyével magyarázták  a Nílus áradásait, amely meghatározója volt anya-
gi létüknek, s ezért alakult ki Ozirisz és Rá imádatának kultusza. Oziriszt tartották a 
termékenység felelősének, mivel a Nílus irányítójaként tisztelték. 

Mezopotámiában a Tigris és Eufrátesz mentén is isteni erőket tulajdonítottak az 
időjárást befolyásoló tényezőknek. Így Marduk, a vihar istene vált a mindenség urává. 
Az ó indiai Chanragupta (Kr.e. 321 – 297) „A politika tudománya” című művében emlí-
tést tesz a vélhetően legrégibb meteorológiai eszközről, egy  csapadékmérőről. Tudott, 
hogy Palesztinában is ezelőtt kb. 2000 évvel készítettek csapadékmérési kimutatást. 

Észak –Európában a mennydörgés jeletésű Thor volt a mindenható skandináv istenség. 
A tudományos légköri kutatás kezdeteit a kultúrtörténet a görög filozófusoktól szá-

míthatja. Ők a légköri elemeknek isteni erőt tulajdonítottak: Zeusz, az ég ura irányította 
a felhőket, az esőt, a vihart. Héliosz napisten, Aiolosz a szelek ura, Poszeidón a tenger 
és tengerpartok istene, Hadész az alvilág ura. 

A görög filozófusok csillagászati megfigyeléseket is végeztek. Thalész (Kr.e. 625 – 
547) szerkesztett egy meteorológiai naptárt, Empedoklész (Kr.e.495 – 435) négy elemet, 
a tüzet, a vizet, a földet, a levegőt tette felelőssé az évszakok  és az időjárás váltakozásá-
ért. Arisztotelész (Kr.e. 384 – 322) a 334-ben írt értekezésében először használja a me-
teorológia kifejezést, munkájának ezt adva címéül. Ebben a munkában összegezte az 
addigi meteorológiai megfigyeléseket, magyarázatot adva az égen, földön, tengerben 
megnyilvánuló fizikai jelenségeknek. Számos, ma is helytálló következtetésre jutott, 
ugyanakkor sok téves állítása is volt (pl. hogy a Föld mozdulatlan). Tanítványa, 
Theophrasztosz (Kr.e. 372 – 287) továbbfejlesztette mestere tanait. „Az időjárás meg-
nyilvánulásai” című munkájában felsorolja a szél (45), az eső (80), a szépidő (24) külön-
böző jelét. Ezen következtetések egy része helyes volt. Aratos (Kr.e. 315 – 240), görög 
költő Phenomena című költeményében örökítette meg a meteorológiai megfigyelések 
lényegét. Ebből a műből ismerték meg a rómaiak is a görög bölcselők meteorológiai is-
mereteit. Ezeket gyűjtötte össze és tette közzé latinul Plinius (Kr.u. 23 – 79) „A termé-
szet históriája” címen. A Római Birodalom bukása után az iszlám világban erősödtek a 



2005-2006/5 197 

tudományok. Arábiában fejlesztették ki az asztrometeorológiát. Az Asztrológusok a 
csillagok és bolygók állásából végezték az időjóslásokat, amelyeket kalendáriumokban 
örökítettek meg. Ezek nagy része ma már badarságnak tűnik.  
A középkor kezdetére rányomta bélyegét a görög filozófu-
sok túlzott tisztelete. A XV. század elején kezdődő rene-
szánsz hozta azt a frissítő fuvallatot a szellemi életbe, 
amely a természettudományok lendületes fejlődését jelen-
tette. Kopernikusz (1473 – 1543) kimondta, hogy a Föld 
forog, 24 óra alatt saját tengelye körül, egy év alatt a Nap 
körül. A neves festő, építész, feltaláló, Leonardo da Vinci 
jegyzeteiben találtak meteorológiai megfigyeléseiről fel-
jegyzéseket, s ezekben meteorológiai eszközök vázlatait is. 
Ilyen a légnedvesség mérőjének a vázlata. 

Leonardo da Vinci 
légnedvességmérője 

Galileo Galilei (1564 – 1642) termoszkópnak nevezett hőmérőt készített, de haszná-
latáról nem maradtak feljegyzések. Tanítványa, E. Toricelli kísérlettel igazolta a légnyo-
más tényét, s hogy az egy változó jellemzője a légkörnek. B. Pascal (1623 – 1662), fran-
cia tudós a levegő nyomás-változását  kapcsolatba hozta az időjárás változással. 

Medici II. Ferdinánd, Toscana nagyhercege konden-
zációs levegőnedvesség-mérőt szerkesztett: fém serlegbe 
jeget tett, az edény külső falával érintkező levegő lehűlt, a 
nedvesség belőle kondenzálódott, s a víz az edény alá he-
lyezett, fokokra beosztott pohárba csepegett. 1654-ben 
II. Ferdinánd létrehozta az első meteorológiai megfigyelő
hálózatot, melyek állomásait szabványosított eszközökkel 
látta el. A hálózatnak az olasz városok mellett (Firenze, 
Párma, Bologna, Milánó), Innsbruck, Párizs és Varsó is 
tagja volt. 1657-ben II. Ferdinánd fivérével megalapította 
a Kísérletek Akadémiáját (Accademia Cimento) Firenzé-
ben, amely tíz évig működött. 

 

II. Ferdinand 
 légnedvességmérője 

 Ez alatt több mérőeszközt készítettek, tökéletesítettek (pl. a firenzei hőmérő), s a 
megfigyelő állomások mérésadatait gyűjtötték. 

A XVII. és XVIII. században a meteorológia fejlődése újabb lendületet kapott. 
Egymásután készítettek olyan mérőeszközöket, melyekkel a meteorológiai elemek muta-
tóinak mérését el tudták végezni, s már megbízhatóbb eredményeket kaptak. 

R. Boyle (1627 – 1691), ír vegyész vízzel működő barométereket szerkesztett lég-
nyomás mérésére. R. Hook (1635 – 1703) higanyos barométert készített, amelynek mé-
rőlécén időjárási mutatók is voltak: száraz, tiszta, változékony, eső, vihar. 

D.G. Fahrenheit (1686 – 1736), német üvegfújó és műszerész 1714-ben elkészítette 
az első hőmérsékleti skálával ellátott hőmérőt. A hőmérsékleti skála alappontjaként jég, 
víz és szalmiáksó elegy hőmérsékletét és a víz fagyáspontját választotta: az első értékét 
0-nak, az utóbbiét 32 foknak tekintette. Ezen a skálán, amelyet az angolszász országok-
ban még ma is használnak, a víz forráspontja 212 fok. Fahrenheit higannyal töltött hő-
mérőket is készített. 

A hőmérsékleti mérőskála egyszerűsítésére  A. Celsius (1701 – 1744), svéd csillagász 
alappontként két értéket, a víz fagyáspontját és forráspontját javasolta 1742-ben. E két 
érték között a higanyszál által megtett távolságnak egy századát tekintette 1o-nak. Mivel 
az eredeti Celsius skálán hőmérséklet emelkedéskor csökkenő értéket kaptak, P. 
Christin javaslatára megfordították a skálát. Azóta is ezt a skálát használjuk Celsius hő-
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mérsékleti skála néven. A Fahrenheit és Celsius hőmérsékleti skálák értékei egymásba 
könnyen átalakíthatók a következő egyenlőség segítségével: tFo = 9/5t Co + 32. 

A XVIII. század közepén szélmérőket készítettek, melyek közül egyeseket még ma 
is használnak. 

1781-ben H.B. de Saussure (1740 – 1799) észrevette, hogy az emberi haj nedvesség 
hatására megnyúlik, s elkészítette az első hajszálas légnedvesség-mérőt. 

1784-ben L. Cotte (1740 – 1815) megszervezett egy időjárás megfigyelő hálozatot 
73 meteorológus részvételével Európában és Amerikában. Javasolta, hogy a megfigyelé-
seket rendszeres időpontokban végezzék. A. de Lavoiser (1743 – 1794) tudomást sze-
rezve erről a kezdeményezésről, javasolta, hogy az egész világra terjesszék ki a megfi-
gyelő és mérő hálózatot.  az információ közvetítési eszközeinek hiányában csak egy év-
századdal később tudták megvalósítani, miután 1830-ban S. Morse (1791 – 1872) felta-
lálta a szikratávírót, mellyel lehetővé vált az adatok gyors továbbítása. 

A földfelszíni mérések tökéletesítésével sem haladt túl előre a meteorológia, az idő
előrejelzések megbízhatósága nem javult jelentősen. Változást a légköri kutatásokba az 
hozott, amikor a hőlégballonok segítségével magasba tudták emelni a mérőműszereket. 
1783-ban először emelkedett hőlégballonnal Páris fölé F. Pilatre de Rozier. Gay Lussac 
(1778 – 1850) húsz év múlva már 7000 m magasban végzett légköri vizsgálatokat. A lég-
gömbökkel magasba emelt műszerekkel a légkör függőleges keresztmetszetéről kaptak 
nagyon fontos információkat, javult az előrejelzések minősége. 1902-ben felfedezték a 
stratoszférát, bebizonyosodott, hogy egy adott magasság felett távolodva a földtől, a 
hőmérséklet már nem csökken, hanem ismét emelkedni kezd. 

A meteorológiai méréseknek és az ebből következtethető előrejelzéseknek nagy je-
lentősége volt a hajózásban is. 1861-ben Robert Fitzroy (1804 – 1865), angol admirális a 
hajókat felszereltette az általa készített barométerekkel, s megszervezte a tengerészek 
között a viharjelzések közvetítését. 

A magaslégköri megfigyelések rohamosan fejlődtek a világháborúk idején. Hadászati 
szempontból nagyon lényegesek voltak a gyors és biztos előrejelzések. Ezért serkentet-
ték az eszköz-fejlesztéseket. Az 1930-as években felfedezték a rádiószondát (a hőlégbal-
lon műszerei  mellet rádióadó is volt, amely rádióhullámokkal továbbította a mérés-
eredményeket a földi megfigyelő állomásokra). A II. világháború után az időjárási radar 
jelentette az újabb előrelépést a meteorológiai kutatásokban. A felhőkről visszavert rá-
dióhullámok információt szolgáltatnak a felhők víztartalmáról, a csapadék intenzitásá-
ról. A legújabb időjárási radarok a levegő mozgását is képesek követni és rögzíteni. 
Nagy jelentőségük van a tornádók jelzésében. Radar-elven működő rendszerrel a föld-
felszínről lehet mérni a szélirányt és sebességet 20-25 km magasságig. 

1960. április 1-én fellőtték az első, kifejezetten meteorológiai célú mesterséges holdat, 
a TIROS-1-et. A felhőzetről és annak változásairól nyújtanak a műholdak jelentős infor-
mációkat. A képek alapján jól elkülöníthetők a különböző felhőfajták, felismerhetők a zi-
vatarfelhők. Az infravörös tartományban végzett mérésekből következtetni lehet a felhők
tetejének hőmérsékletére, amiből a felhők magassága meghatározható. 

Érzékeny elektromágneses vevőkészülékekkel lehetővé vált a villámok érzékelése, 
helyük meghatározása. A villámok számából és helyéből a zivatarok kialakulására és in-
tenzitására tudnak következtetni. 

Napjainkban az utas és teherszállító repülőgépekre szerelt automata meteorológiai 
műszerek folytonosan juttatnak a földre adatokat (mérnek a repülőtér közelében le- és 
felszálláskor, a repülés magasságában: 10-13 ezer km). A repülőgépekhez hasonlóan a 
tengereken, óceánokon közlekedő hajók is fel vannak szerelve meteorológiai mérésre és 
adatközvetítésre alkalmas műszerekkel. 
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Minél több adat áll a meteorológusok rendelkezésére, annál megbízhatóbbak az elő-
rejelzések 

Az egész világot átfogó adatcsere csak a II. világháború után indult be, miután 1951-
ben megalakult a Nemzetközi Meteorológiai Szervezet (WMO). Ennek keretében az 
adatcserének 3 világközpontja  (Washington, Moszkva, Melbourne) és számos regioná-
lis központja van. A méréseredmények matematikai feldolgozásában nagy előrelépést je-
lentett a számítógépek kifejlesztése. Az első, számítógépes előrejelzéseket 1949-ben vé-
gezték az A.E.Á.-ban, az ENIAC-al Neumann János (1903 – 1957) irányításával. 

Napjainkban 12000 földi állomásról, 700 hajóról és 700 magasban mozgó állómásról 
érkező adatokat számítógépes programok segítségével dolgozzák fel olyan előrejelzésekké, 
amelyek 70%-os megbízhatóságot jelentenek meteorológiai térképek formájában. 

A technikai fejlesztés nem tudja biztosítani a tökéletes előrejelzést. Ennek legfőbb 
oka az,  hogy a légkör viselkedése elvont értelemben kiszámíthatatlan. A káoszelmélet 
megalapozója, E.Lorenz szerint a légkör is úgy viselkedik, mint egy olyan rendszer, 
amelyben egy paraméter megváltozásakor a többi ahhoz képest aránytalanul módosul. A 
légkörben egy pici zavar jelentős időjárási eseményt idézhet elő valahol, valamikor (ezt 
nevezik  lepkeeffektusnak). A meteorológiai előrejelzések további fejlesztése ezért már a 
káoszelmélettel foglalkozó kutatók kezében van. 

 
Máthé Enikő

Tények, érdekességek  
az informatika világából 

� A Linux fejlesztésének kezdetén Linus Torvalds a 80386 processzor védett mó-
dú (protected mode), feladat-váltó (task-switching) lehetőségeivel szeretett volna 
megismerkedni. Ez kb. 1991 nyarának elején lehetett. A pontos dátumra maga a 
szerző sem emlékszik, de amikor egyszer megkérdezték, mikor van a Linux szü-
letésnapja, azt mondta, hogy nem tudja megmondani, de egy e-mail tanúsága 
szerint július 3-án már a POSIX szabvány után érdeklődött, így akkor már biztos 
futott az alaprendszer. 

� 1991. október 5-én hirdette meg Linus az első „hivatalos”, 0.02-es Linux-ot az 
Interneten. Ekkor már néhány alapprogram futott a rendszeren (pl. a GNU 
„gcc” nevű C fordítója, valamint a „bash” burokprogram), így már el lehetett 
kezdeni használni a rendszert. Ekkor nem is a rendszer használhatóságának nö-
velése volt a fő cél, hanem a rendszermag fejlesztése. Ezért ekkor nem készültek 
dokumentációk, installációs csomagok, stb. A Linux ekkor még csak a megszál-
lott hackereknek készült. 

� A 0.03-as verzió két-három hét alatt megszületett, majd 1991 decemberében 
Linus kibocsátotta a 0.10-eset is. Ez az ugrás a számozásban azt tükrözte, hogy 
jelentősen megnőtt a Linux alatt futtatható alkalmazások száma, de a Linux még 
mindig nem volt önálló, szerzője szerint is „egy hacker által hackereknek írt” 
rendszerről van szó, így a rendszernek csak fejlesztői vannak, felhaszálói nem.  

� 1991. december 19-től, a 0.11-es változat kibocsátásától számíthatjuk a Linux gye-
rekkorát. Ez volt az első önálló rendszer, tehát nem kellett Minix a használatához. 


