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MÉSZÁROS ERNŐ 80 

 

ERNŐ MÉSZÁROS IS 80 YEARS OLD 
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Mészáros Ernő, a légkörfizika és légkörkémia világhírű kutatója, a magyar levegőkémiai kutatás atyja 2015. április 

12-én töltötte be 80. életévét. Ez alkalomból a Magyar Tudományos Akadémia Veszprémi Területi Bizottságának 

épületében a VEAB, a Pannon Egyetem Környezettudományi Intézetével közös szervezésben ünnepi ülést tartott ápri-

lis 17-én. Az ülésen a volt kollégák és barátok mintegy 50-60 fővel képviseltették magukat.  Mint ismeretes Mészáros 

Ernő 3 és fél évtizedig az Országos Meteorológiai Szolgálat munkatársa volt, ezt követően, nyugdíjba vonulásáig a 

Pannon Egyetem MTA Levegőkémiai Kutatócsoportjának volt vezetője. Két műhelyt, tudományos iskolát is megala-

pozott, ennek megfelelően az ünneplő közönség nagy része az OMSz és a Pannon Egyetem volt és jelenlegi munka-

társaiból állt. Képviseltették magukat az akadémikus társak is, hiszen az ünnepelt igen aktív szerepet játszott az MTA-

ban, többek között, mint volt osztályelnök és a VEAB volt elnöke.  

A megnyitó beszédet a jelenlegi VEAB elnök, Pósfai Mihály tartotta. Ezután Porga Gyula Veszprém polgármestere 

méltatta Ernő tevékenységét, hiszen a város egyetemén eltöltött hosszú évek alatt, ahol egyébként a szerves aeroszol 

kutatás élvonalához tartozó kutatógárdát nevelt fel, Veszprém hírnevét is növelte. A VEAB nevében Beszteri Béla 

méltatta az ünnepeltet. 

Tanítványai közül Bozó László, Horváth László (OMSz) és Gelencsér András (PE) tartott rövid, személyes hangulatú 

beszédet. Utóbbi előadásból kiderült, hogy Ernőnek szakmai „dédunokái” is vannak (tanítványok tanítványainak ta-

nítványai), azaz az utánpótlás biztos alapokon nyugszik.  

Egy külföldi „tanítványa” a világhírű német levegőkémikus prof. Detlev Möller is tartott egy rövid angol nyelvű elő-

adást, melyben hangsúlyozta, hogy a kemény NDK-s időkben, amikor sem az információk nem juthattak be az orszá-

gába, sem az állampolgárok nem juthattak ki onnan (kevés kivételtől eltekintve), Mészáros Ernő osztályán találta meg 

a szakmai előmeneteléhez szükséges hátteret.   

Az ünnepi megemlékezésből nem hiányzott a zene és a vers sem, Kovács Attila zongoravirtuóz improvizációjában 

átmenetet hallhattunk egy klasszikus műből a dzsessz felé. Az ülés vége felé felvételről meghallgathattuk József Atti-

la Eszmélet című költeményét Latinovits Zoltán előadásában. 

Befejezésül az ünnepelt szólalt fel, igen bensőséges és megható stílusban köszönve az ünneplést, kitérve eddigi életé-

nek emlékezetes momentumaira. Az ülést egy szerény állófogadás követte. 
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