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Könyvismertetés

Tudománytörténeti elôadásokat, írá-
sokat gyakran közhelyszerûen, de
többnyire nem indokolatlanul azzal
kezdünk: már a régi görögök is... A
levegô megismerésének története
azonban még ennél is messzebbre
nyúlik vissza az idôben, hiszen a
légkörrel távoli elôdeink is közvetlen
kapcsolatban éltek. Folyamatosan
tapasztalták – esetenként elszen-
vedték – változásait, jelenségeit.

Eszméletre még éppen csak éb-
redô ôseink életét is alapvetôen
befolyásolta az idôjárás, az éghajlat
alakulása. Észlelték, tapasztalták a
légköri jelenségeket, bár magya-
rázatukkal még aligha foglalkoztak.
A villámcsapások keltette tüzek
fontos szerepet töltöttek be a tûz
megismerésében, birtokbavételé-
ben, az emberi fejlôdés magasabb
szintre lépésében.

A gondolkodás fejlôdésével, a hi-
edelemvilág kialakulásával a légkör
hol kedvezô, hol hátrányos, pusztító
jelenségeit eleink egyre inkább
különbözô istenek tevékenységének
vélték, akiknek igyekeztek a ked-
vükbe járni, hogy megfelelô idôjá-
rással ajándékozzák meg ôket. Nem
tudjuk, hogy ez a gondolkodásmód
mikor jelent meg az emberiség
fejlôdése során, az ókori kultúrák-
ban azonban már egyértelmûen
nyoma van. Ha már a régi görö-
gökre hivatkoztunk a bevezetô mon-
datban, akkor elég csak a gyakran

villámokkal a kezében ábrázolt
Zeuszra gondolnunk. Az, hogy egy-
egy ôsi kultúra milyen összetett
hiedelemvilágot épített ki, nagy-
mértékben függött az idôjárásnak
való kiszolgáltatottságától.

A levegô tényleges mibenlétének
vizsgálata azonban valóban az ókori
görög civilizáció filozófusaihoz kötô-
dik. Tisztában voltak azzal, hogy a
levegô anyag, és az egyik ôselem-
nek tekintették. Ez a feltevés egé-
szen a modern kémia megjelené-
séig, kétezer éven át elfogadott volt!

A görög filozófusok már az i.e. 6.
századtól próbálkoztak racionális
magyarázatot adni a szél, a villám-
lás, a mennydörgés, a különbözô
optikai jelenségek (szivárvány,
halo, stb.) keletkezésére. A kor

ismeretei nagyrészt Arisztotelész
i.e. 350-ben született összefoglaló
munkájában maradtak ránk, amely
a tudományterületet máig jelölô
Meteorológia címet viselte.

A görög filozófusok nézeteirôl és
más ókori népek (sumérok, babilo-
niak, asszírok, hettiták, egyiptomi-
ak, perzsák, stb.) légkörrel kapcso-
latos hiedelemvilágáról olvasmá-
nyos ismertetést kapunk Mészáros
Ernô akadémikus közelmúltban
megjelent „A levegô megismeré-
sének története” címû könyvének
elsô fejezeteibôl. A továbbiakban
pedig nyomon követhetjük e terület
egzakt természettudománnyá fejlô-
dését egészen napjainkig.

A középkor elsô ezer éve keveset
adott hozzá az ókori ismeretekhez.
A reneszánsz kibontakozása azon-
ban megnyitotta az utat a ter-
mészettudományok kibontakozása
elôtt. Kopernikusz, Kepler, Galilei,
Newton, Torricelli, Pascal és a töb-
biek munkái megalapozták a mo-
dern meteorológiát. Megszülettek
az elsô mérômûszerek (hômérô,
légnyomásmérô, légnedvességmé-
rô, szélmérô), amelyek a filozófia
körébôl az empirikus tudományok
közé emelték át a légkörrel kapcso-
latos vizsgálatokat. A nagy földrajzi
felfedezések kora, az óceáni hajózás
egyrészt megkövetelte, másrészt
lehetôvé tette a légköri és az óceáni
cirkuláció megismerését. Az újkor
hajnalán, az 1660-as években meg-
próbálkoztak az elsô meteorológiai
mérôhálózat létrehozásával is.

Mészáros Ernô: 
A levegô megismerésének
története
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Newon és Euler munkája, Corio-
lis felismerése lerakta a modern
dinamikus meteorológia alapjait.
Bouguer és Lambert fényelnyelô-
dési törvénye a modern légkör-
fizika, a Föld-légkör energiaháztar-
tás leírásának egyik alapja. Boyle,
Mariotte, Guy-Lussac megalkották
a termodinamika alapegyenleteit, és
a levegô fôbb alkotóinak azonosí-
tásával eldôlt, hogy a levegô nem
(ôs)elem, nem is vegyület, ahogy
azt a 18. század kezdetén még
sokan gondolták, hanem gázke-
verék.

Mészáros Ernô könyve lépésrôl
lépésre vezeti végig az olvasót az
újabb és újabb felfedezéseken.
Akiket az említett tudósok élete és
munkássága részletesebben is érde-
kel, azok a könyv szövegétôl elkü-
lönülô keretes formában ezt is meg-
találhatják. Az életrajzok így nem
törik meg a tudománytörténet ívét,
ugyanakkor a hasznos, érdekes
ismeretek mégis megtalálhatók az
olvasó számára.

Az évszázadok során, különösen
a távolabbi múltban, számos téves,
mai szemmel nézve tudománytalan
értelmezés is született. Azért, hogy
a laikus olvasónak ne kelljen keres-
gélnie a tudomány mai állása sze-
rinti helyes magyarázatot, a könyv
szerzôje rögtön a nem idôtállónak
bizonyult állítás mellett közli a
jelenségek valós magyarázatát is.

Mészáros Ernô könyvének máso-
dik része a közvetlenül mögöttünk
álló két évszázad légkörtudományi
felfedezéseivel foglalkozik. Ebben
az idôszakban alakultak ki a mai
meteorológia többé-kevésbé önálló
szakterületei.

A 19. században jelent meg a le-
író éghajlattan, mint önálló terület.
Egyre többet tud a tudomány a
felhô- és csapadékkeletkezésrôl, a
légköri nyomanyagokról, köztük a
vízgôz kondenzációjában kulcssze-
repet játszó aeroszol részecskékrôl.
Feltárják a légkör általános cirkulá-
cióját és megjelenik a tudományos
alapokon nyugvó idôjárás-elôre-
jelzés. Ez utóbbihoz persze már

kiterjedt mérôhálózatra és folyama-
tos nemzetközi adatcserére is szük-
ség volt. Vajon tudja-e a nem szak-
mabeli olvasó, hogy az olyan, ma
teljesen közismertnek tekinthetô
légköri képzôdményeket, mint a
ciklonok, anticiklonok, idôjárási
frontok, kevesebb mint 100 éve
fedezték fel, és adtak kialakulásukra
magyarázatot? 100 éve még isme-
retlen volt a sztratoszféra, a száraz-
földi élet létezését lehetôvé tevô
ózon-pajzs?

A légkörtudomány robbanásszerû
fejlôdése miatt a 20. század négy fô
meteorológiai tudományterülete
már egy-egy önálló fejezetet kapott
Mészáros Ernô könyvében.

A korábban megismert dinamikai
és termodinamikai összefüggések
alapján a számítógépek megjele-
nésével lehetôvé vált az idôjárás
számszerû elôrejelzése, az objektív
numerikus prognosztika. Az ipari
fejlôdéssel együtt járó növekvô
környezetszennyezés magával hoz-
ta a levegôkémia önálló tudomány-
ággá válását. A savas esôk, az ózon-
réteg vékonyodása, az antarktiszi
ózonlyuk, a városi szmogok az
elmúlt fél évszázad napilapjainak is
gyakori témái voltak. Az üvegház-
hatású gázok globális éghajlatvál-
tozással fenyegetô légköri felhal-
mozódása miatt pedig az éghaj-
latkutatás napjaink legfontosabb
légkörtudományi szakterületévé
vált. Más bolygók légkörének vizs-
gálatáról ma már nem csak a tudo-
mányos-fantasztikus regényekben,
hanem a napilapok tudományos
rovataiban is olvashatunk.

A 20. század mûszaki fejlôdése a
méréstechnikában is soha korábban
nem látott ütemû fejlôdést hozott.
Az óceánokon úszó bójáktól a
mûholdakig, az automata meteo-
rológiai állomásoktól a ballonnal
vagy rakétával a levegôbe küldött
szondákig, a legkülönbözôbb távér-
zékelési méréstechnikákig (radarok,
szodárok, windprofilerek, lidarok,
spektrofotométerek, stb.) olyan
mennyiségû új eszközt bocsátott a
légkör megismerésével foglalkozó

kutatók rendelkezésére, hogy talán
terjedelmi okokból hiányzik fel-
sorolásuk a könyvbôl.

A levegô megismerése nem befe-
jezett történet. Nem egy olyan
jelenséget ismerünk, amelyre ma
sem tudunk minden tekintetben
kielégítô magyarázatot adni (pl. vil-
lámképzôdés). Mészáros Ernô lebi-
lincselô könyvének utolsó fejezete a
közeljövô légkörkutatásának né-
hány kiemelt területét sorolja fel.
Az idôjárás elôrejelzés pontosságá-
nak növelése, a pontosság idôbeli
kiterjesztése az élet- és vagyonbiz-
tonság, a gazdasági hatékonyság
növelése szempontjából meghatá-
rozó feladat. A csaknem bizonyosan
az emberi tevékenység hatására
zajló éghajlatváltozás elôrejelzése,
a mérséklési és védekezési stra-
tégiák kidolgozásának támogatása
különlegesen nagy feladatot ró az
elkövetkezô évtizedek éghajlatku-
tatására.

A Mészáros Ernô könyvében
nyomon követett tudományfejlôdés
révén ma már elegendô ismeretünk
van arról, hogy tudjuk, bolygónk
különbözô szférái – és önálló ténye-
zôként az ember – állandó kölcsön-
hatásban van a légkörrel. A jövô
szaktudományaiban, így a légkörtu-
dományban is, a Föld csak egységes
egészként kezelhetô.

Mészáros Ernô „A levegô megis-
merésének története" címû 195
oldalas könyve a Magyar
Tudományos Akadémia Történettu-
dományi Intézetének gondozásá-
ban, a természettörténelemmel fog-
lalkozó könyvsorozat 2. köteteként
látott napvilágot. Ajánlható a szak-
májuk történetére kíváncsi meteo-
rológusoknak, a légkörtudománnyal
még csak most ismerkedô egyetemi
hallgatóknak. Olvasmányos stílusa,
különösebb elôképzettséget nem
igénylô magyarázatai miatt a tudo-
mánytörténet iránt érdeklôdô, de az
adott szakterületen laikus olvasó is
élvezettel olvashatja, számtalan
hasznos ismeretre tehet szert belôle.

Haszpra László




