
L É G K Ö R 55. évfolyam (2010) 33

A Magyar Tudományos Akadémia és az Országos Meteorológiai Szolgálat 2010. április 15-én ünnepi tudományos ülést rendezett
Mészáros Ernő akadémikus, az OMSZ korábbi Központi Légkörfizikai Intézete volt igazgatójának 75. születésnapja tiszteletére.
Az ünnepi ülésre szép számmal megjelentek Mészáros Ernő akadémikus társai, egykori OMSZ-os kollégái, a Veszprémi Egyetem
munkatársai, tanítványai, tisztelői és rokonai, akik zsúfolásig megtöltötték az MTA Felolvasó termét.

Az ülés hivatalos levezető elnöke Bozó László, az OMSZ elnöke volt. Az ünnepi ülés keretében elhangzott előadások: Bozó
László: Megnyitó, Major György: Mennyire ismerjük a napállandót? Horváth László: A felhőfizikától a szulfátig, Gelencsér And-
rás és Kiss Gyula: A szulfáttól a szerves aeroszolig, Pósfai Mihály: Az Akadémiától Afganisztánig, Haszpra László: A szén-dioxid
szint változásai a Föld légkörében és Vissy Károly: Közel 60 év a meteorológia két szegletében. Major György előadásának lejegyzett
változata a LÉGKÖR jelen számának 7-10. oldalán olvasható, míg Horváth László köszöntőjét az alábbiakban adjuk közre. Az elő-
adások után számos meleg hangú, néha tréfás személyes köszöntő hangzott el. Többek között a Magyar Meteorológiai Társaság el-
nöke, Major György egy palack Réthly cuvée-t nyújtott át a Társaság nevében gratulációja mellett az ünnepeltnek.
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Hogyan lehet valaki egy nemzetközileg elismert ku-
tató, a légköri aeroszol kutatás egyik meghatározó
egyénisége? Hogyan lehet valaki egy tudományág –
a meteorológiához tartozó légkörkémia – hazai meg-
alapítója, több intézményt
érintő iskolateremtő egyé-
nisége?

Jókor volt, jó he-
lyen… jobb híján ezt az el-
csépelt közhelyet vagyok
kénytelen használni, ami-
kor Mészáros Ernő szak-
mai életútjának ilyetén
alakulását próbálom ele-
mezni.
Jókor, azaz a levegőké-
mia tudományágának ser-
dülő korból nagykorúvá
cseperedése idején, amit
Ch. Junge: Air Chemistry
and Radioactivity című
könyvének megjelenésére
(1963) datálhatunk. Ebben a könyvben jóformán el-
fért minden tudás a levegőkémiára vonatkozóan, el-
lentétben a mával, mikor Majnát – hogy stílszerűen
Jungénél maradjunk – lehet rekeszteni a tudományos
cikkek és könyvek tömkelegével. A levegőkémia tu-
dományának robbanásszerű fejlődése tehát fiatal éve-
iben kezdődött, bőven volt lehetőség újat alkotni, eh-
hez Ernőnek is volt néhány szava.
Jó helyen, azaz a Meteorológiai Intézet kezdő szak-
embereként, ahol a kezdeti operatív munka mellett
alkalma lehetett az alapkutatásokhoz nélkülözhetet-

len önálló elméleti és kísérleti munkára, Béll Béla
akadémikus szakmai és erkölcsi támogatásával.

Ezek voltak ugye az objektív feltételek, ehhez
már csak a szubjektívek kellettek: nevezetesen ész,

nagy szorgalom, kitartás
és késztetés a kihívások le-
küzdésére. Hála istennek
ezek mind adva voltak Er-
nőnél, szabad volt a pálya
egy látványos, eredmé-
nyes szakmai karrier kitel-
jesedéséhez.

Természeti törvények
szerint, ha valaminek
megvannak az objektív és
szubjektív feltételei, az
meg is történik. Hogy ez
Ernőnél hogyan ment vég-
be, többen ismerjük, akik
esetleg nem, azoknak áll-
jon itt egy rövid, koránt-
sem teljes felsorolás.

A 2010. április 15-én három nappal születése 75.
évfordulója után a Magyar Tudományos Akadémi-
án, a tiszteletére rendezett ülésen elhangzott előadá-
sok közül kettőnek ez volt a címe: „A felhőfizikától
a szulfátig” és „A szulfáttól a szerves aeroszolig”.
Jól összefoglalják a Meteorológiai Intézetnél (1971-
től Meteorológiai Szolgálat, Központi Légkörfizikai
Intézet) és a Veszprémi (Pannon) Egyetemnél te-
remtett két iskola főbb arculatát.

Az 1957-ben végzett ifjú kutató elhelyezkedett a
Meteorológiai Intézetnél, és hamarosan a felhőfizikai

Nemecz Ernő és Mészáros Ernő akadémikusok
MTA Felolvasó terem, 2010. április 15.



kutatások mélyvizében találta magát, melynek során
a felhőkondenzációs-magvak kémiai összetételének
vizsgálata egyenes úton vezetett a légkörkémia felé.
Amellett, hogy fő kutatási területe a légköri aeroszol
volt, számos más területen is kiváló eredményeket
ért el, többek között a csapadékvíz kémiai összeté-
telének vizsgálata terén. Ő mutatott rá a sztratoszfé-
rikus eredetű ózon szerepére a csapadékvízben, ké-
ső télen-kora tavasszal kialakuló koncentráció-ma-
xiumumok okára (Mészáros-jelenség). Tanítványai a
Meteorológiai Szolgálatnál nem maradtak meg az ae-
roszol kutatásnál, számos egyéb területen (légköri
transzmissziós modellezés, légköri nyomagyag-mér-
legek, ózonkutatás, üvegházgázok, bioszféra-légkör
kölcsönhatások) felé fordultak, mely területeken – a
Szolgálat fő profiljától kissé távol ugyan – de már a
harmadik generáció dolgozik.

Ernő – csak úgy mellesleg – a légköri háttér-
szennyezettség -méréseknek, -vizsgálatoknak is az
atyja. Leszámítva a magyar háttérállomások mérési
programjának fejlesztését, sokáig a Meteorológiai Vi-
lágszervezet (WMO) konzultánsa volt, melynek során
– mivel a fejlődő világ fele ugye franciául beszél – be-
járta a fél világot, nem utolsósorban kiváló francia
nyelvtudásának köszönhetően. Nem is említve azt a
18 angol és francia nyelvű háromhetes WMO tanfo-
lyamot a Meteorológiai Szolgálatnál, melyeket a hát-
térállomások technikai személyzetének szerveztek.

És a rendszerváltás után, mikor az OMSZ kuta-
tóintézet szerepe kezdett háttérbe szorulni, ismét jó
helyre került, a Veszprémi (ma Pannon) Egyetemre,
ahol az MTA Levegőkémiai Kutatócsoport (Lecsó)
vezetőjeként fiatalokat meghazudtoló lelkesedéssel
és elhivatottsággal vágott bele egy még nagyobb, ke-
ményebb fába, a szerves légköri aeroszol vizsgálatá-
ba. Ehhez ugyanis igen komoly laboratóriumi mű-
szerezettségre és mérési szakértelemre is szükség
volt, ami az egyetemen szerencsére mind rendelke-
zésre állt. A felismerés, hogy a légköri aeroszol je-
lentős hányadát a szerves vegyületek adják, továbbá,
hogy ezek közül a humin-szerű anyagok (HULIS)
fontos szerepet játszanak, és hogy történelem (értsd
légszennyezés előtti) időkben a kontinensek fölött,
tengeri só hiányában, a szerves anyagok alkották a
felhőkondenzációs-magvakat, nem utolsósorban a
veszprémi műhely munkájának köszönhető.

Sikerei, elismerései, ömlesztve a teljesség igé-
nye nélkül:
Akadémiai Díj (1979)
Pro natura (1987)
Schenzl Guidó-díj (1995)

Szent-Györgyi Albert-díj (1997)
Széchenyi-díj (1998)
Magyar Köztársasági Érdemrend középkeresztje

(2005)
Prima Primissima-díj (Veszprém megye, 2008)
valamint
MTA rendes tag (1990)
az MTA X. Osztályának elnöke (1992-1999)
az MTA Veszprémi Akadémiai Bizottságának elnöke

(2002-2008)
egyetemi tanár (1992).

Több éven át neves nemzetközi folyóiratok (Idő-
járás, Tellus, Atmospheric Environment, Journal of
Atmospheric Chemistry, Atmosphérique Pollution)
főszerkesztője vagy szerkesztőbizottságának tagja.
Az Academia Europaea tagja, a Nyugat-bretagne-i
Egyetem díszdoktora (forrás: Wikipédia).

Egyik nyilatkozatában említi, igazi tudós nem ar-
ra büszke, amit maga csinál, hanem tanítványaira.
Számos tanítványa – akadémikusok, MTA doktorok,
kandidátusok, PhD fokozatot szerzett kutatók, sike-
resen folytatják, amit még vagy 60 évvel ezelőtt el-
kezdett.

Magyar és angol nyelvű szakkönyvei, szakmai
memoárjai, határterületeken mozgó ismeretterjesztő
vagy komolyabb könyvei számát -melyekben szak-
mai és élettapasztalatokat próbál átadni a jelenkor és
az utókor számára – nem tudom követni; lehet, hogy
már Ernő sem. Szakkönyvei közül meg kell említe-
ni a következőket:
A levegőkémia alapjai (1977)
Atmospheric Chemistry: Fundamental Aspects

(1981)
Fizikai meteorológia (társszerző, 1982)
Atmospheric Particles and Nuclei (társszerző, 1991)
Global and Regional Changes in Atmospheric Com-

position (1993)
Fundamentals of Atmospheric Aerosol Chemistry

(1999)
A Föld rövid története (2001)
A környezettudomány alapjai (2001)
Levegőkörnyezet (társszerző, 2006)
A levegő megismerésének története (2008).

Újabban szépirodalmi fordításokkal is foglalko-
zik (mondanom sem kell franciából), l. Rahimi: Tü-
relemkő, nagy sikerű fordítása.

Kedves Ernő, várjuk következő könyvedet, és to-
vábbi jó munkát, hosszú életet kívánunk a Bakony-
ban, Ági mellett!

Laci, egy tanítványod
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