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Összefoglalás. 2020-ban az Országos Meteorológiai Szolgálat 150, Mészáros Ernő ‒ a magyar levegőkémiai kutatások el-
indítója és atyja ‒, a Magyar Tudományos Akadémia Széchenyi-díjas tagja, aki pályafutása jelentős részét (35 évet) az 
OMSZ-nál töltötte, 85 éves. Ebből az alkalomból kérdezte az OMSZ-nál eltöltött éveiről, szakmai és magánéletéről, kuta-
tói pályafutásáról tanítványa, volt kollégája. A válaszokból kiderül, hogy a válogatott labdarúgó ígéretből, 1956-os kül-
földre távozásból, visszautasított szovjet tanulmányút lehetőségén át, hogyan lett a levegőkémia professzora, szakmai és 
magánéletében egy sikeres és megelégedett ember, akinek az életútja akár irigységre is okot adhat, de mindenképp példa-
kép lehet, mivel kiderül, hogy a sikert nem adják ingyen és nem véletlen; ellenszélben is elérhető kitartással, szorgalommal 
és tehetséggel. 
 
Abstract. In 2020 the Hungarian Meteorological Service is 150, Ernő Mészáros the pioneer and father of Hungarian at-
mospheric chemistry research, Széchenyi laureate member of the Hungarian Academy of Sciences, who has spent much of 
his career (35 years) at HMS, 85 years old. On this occasion, his former colleague and follower interviewed him about his 
years at HMS, his professional and personal life and his research career. The answers demonstrate how from promised 
soccer player career, leaving abroad in 1956, rejected possibility of a Soviet study trip, how he became a professor of air 
chemistry, a successful and satisfied man in his professional and personal life. His life can be a cause for envy, but he can 
certainly be a role model, since it turns out that success is not given for free or by accident, and can be achieved even in 
headwinds with perseverance, diligence and talent. 

 
Idén 150 éves az Országos Meteorológiai Szolgálat, le-
ánykori nevén Magyar Királyi Meteorológiai és Föld-
delejességi Intézet. Az alapító okiratot 1870. április 8-án 
írta alá I. Ferenc József Magyarország királya. De van 
egy másik jubileum is, pontosan 65 évvel és 4 nappal 
később, április 12-én születtél, tehát idén leszel 85 éves. 
Karinthy egyik írását leszámítva, minden életút a szüle-
téssel és a korai évekkel kezdődik. Kezdjük mi is ezzel, 
milyen volt a gyermekkorod? 

Nagyon szegények voltunk, hasonlóan az akkori Ma-
gyarország több millió állampolgárához. Egy kis szoba-
konyhás házat béreltünk a város szélén, Csillaghegy ha-
tárában, a Mocsáros-dűlőben (mi úgy mondtuk a Mocsa-
ras). Természetesen se vezetékes víz, se villany. A hely 
méltó volt a nevéhez. Árkok szabdalták, sár borította, a 
legközelebbi kis bolt egyórás 
sétára. A házat (mai szemmel 
talán jobb lenne viskót mon-
dani) még lovas kocsival sem 
lehetett megközelíteni. Apám 
két, anyám négy elemi osztályt 
végzett. Én viszont már gye-
rekként tudtam, hogy ebből a 
helyzetből csak úgy lehet ki-
jutni, ha tanulok. 

Aztán szerencsére még ab-
ból a kis házból is kilakoltattak 
bennünket. Mivel apám a Fő-
városi Csatornázási Műveknél 
dolgozott (már amikor nem 
volt ún. kényszerszabadságon, 
amiért nem járt fizetség), kap-
tunk egy bérlakást Kelenföl-
dön az újonnan épült „városi 

házak” egyikében. Ez hatalmas előrelépés volt. Volt vi-
zünk, lehúzós vécénk, villanyunk, gázunk. Persze a lak-
bér miatt albérlőt kellett fogadnunk. A Hamzsabégi úton 
lévő ház elhelyezkedése ideális volt. Az északi oldalon 
villák, úri népekkel és a Ciszterci Rend gimnáziumával, 
déli oldalán gyárakkal, hozzánk hasonló proli családok-
kal. Ez azért volt érdekes, mert focizni abban az időben 
csak a szegény gyerekek tudtak. Jó tanuló voltam, tanító-
im beajánlottak a ciszter gimnáziumba, az „úri” gyerekek 
közé, amit persze rövidesen államosítottak. Így az állami 
József Attila gimnáziumban érettségiztem. 
Az épület ma már megint ciszterci gimnázium, ponto-
sabban Budai Ciszterci Szent Imre Gimnázium. 
 
Hogyan lettél meteorológus? Úgy tudom annak idején 

lasszóval fogták a meteoroló-
gus szakra a hallgatókat. Té-
ged is átirányítottak egy másik 
szakról? 

16 éves koromban egy első 
osztályú ifjúsági futballmecs-
csen eltört a lábam. Kompli-
kált, nyílt törés volt, amivel az 
akkori sportkórházban nem 
tudtak mit kezdeni. Abba kel-
lett hagynom szerelmemet, a 
futballt. Így aztán „szellemi” 
ember lettem, olvastam, faltam 
az irodalmat – már amihez az 
ötvenes években hozzá lehetett 
jutni – elkezdtem színházba, 
operába, hangversenyekre jár-
ni. Minden képzőművészeti 
kiállítást megnéztem, többször 

 
WMO-s tanítványaival szakmai kiránduláson, a 80-as 

évek elején 
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is. Így egyértelmű volt, hogy valamilyen bölcsészeti 
szakra akarok jelentkezni, annak ellenére, hogy a szüleim 
arról álmodtak, mérnök lesz a fiúkból. 

Én azonban tudtam, hogy ez nem nekem való. Igen 
ám, de az ötvenes évek elején veszélyes volt az iroda-
lommal kapcsolatos szakokra menni, mindent átitatott a 
politika. Így hát nem tudtam, mit csináljak, miután visz-
szautasítottam, hogy a Szovjetunióban tanuljak. Jeles ta-
nuló voltam és munkásszármazású. Akármelyik egyete-
men szívesen láttak volna. Azután egyik jó barátom je-
lentkezett meteorológusnak. Csatlakoztam hozzá. Nem 
egy másik szakról irányítottak át. 

 
Ötvenhatban a vasfüggönyön lyukak keletkeztek és sok 
fiatal értelmiségi nyugatra menekült a szabadság remé-

nyében, sokan fényes karriert csináltak. Rád is ez a sors 
várt volna, de mégis hazajöttél, itthon vált belőled vi-
lághírű légkörkémikus. 
Mi történt Veled nyugaton? És mi hozott haza? 

Az egyetemi éveim alatt nem a meteorológia tanul-
mányozásával töltöttem az időt. Úgy tettem, mintha 
„bölcsész” lennék. Gőzerővel tanultam franciául, hogy a 
francia irodalmat eredetiben olvashassam. Aztán, amikor 
a „vasfüggönyön lyukak keletkeztek”, nem tudtam ellen-
állni a lehetőségnek. El akartam jutni Ady Párizsába, ami 
persze akkor már nem létezett. Mindenem megvolt. Az 
Egyetemi Városban volt szállásom, elkezdtem egyetemre 
járni, némi ösztöndíjat is kaptam. De rosszul éreztem 
magam. Rájöttem, hogy magyar vagyok. Így hát hazajöt-
tem, minden racionális ok nélkül. Párizsi tartózkodásom-
nak az elkövetkező években hatalmas jelentősége lett az 
életemben. Rövid ideig hallgattam Jean Bricard, későbbi 
kedves öreg barátom Felhőfizika c. előadását, így, ami-
kor erre lehetőségem nyílt, elkezdtem a kondenzációs 
magvak, általában a légköri aeroszol részecskék kutatá-
sával foglalkozni. 

 
Szakmai pályafutásod a kemény kommunista diktatú-
rában kezdődött és a szelídebb diktatúrában csúcsoso-
dott ki. Akkoriban a párttagoknak hátszelük volt pálya-
futásuk során. Neked, mint párton kívülinek milyen volt 

ellenszélben futni? Volt-e ennek valami hátránya szá-
modra?  

Az akkori Meteorológiai Intézetben az előrejutásnak a 
párttagság csak egyik szükséges feltétele volt. Az elégsé-
ges feltételt az jelentette, hogy a vezetőhöz megfelelő 
módon kellett viszonyulni. 

 
Utóbbi feltételt ilyen szalonképes, finom megfogalma-
zásban még nem írták le, jó írói vénád van. 

Az én gyomrom egyik feltételt sem tudta megemész-
teni. Ezért valóban ellenszélben indultam neki a tudomá-
nyos munkának, de az ellenszél inkább arra ösztönzött, 
hogy rátegyek még egy lapáttal. A konkrét hátrányt az je-
lentette, hogy egy darabig nem mehettem nyugatra. Más-
részt, amikor megalakult az OMSZ kutatóintézete, akkor 

olyan igazgatót neveztek ki fölém „nagydoktor” létemre, 
számos külföldi publikációval a hátam mögött, aki a tu-
dományos kutatásban nem jeleskedett. Viszont megfelelt 
az említett két feltételnek. Szerencsére, amikor Czelnai 
Rudolf barátom lett az elnök, akkor ez a kérdés megoldó-
dott. Rudi nevezett ki igazgatónak. A „szelídebb diktatú-
rában” alacsonyabb vezetői beosztásba már párton kívü-
liek is bekerülhettek. Ekkor már nem volt ellenszél. 
 
Mint meteorológus természetesen az Országos Meteoro-
lógiai Intézetnél helyezkedtél el, hogyan tévedtél a lég-
körfizika, később a légkörkémia területére?  

Mint már említettem az első lökést a francia „kalan-
dozásom” adta meg. Teljes erővel nekiláttam a szakiro-
dalom tanulmányozásának. Az volt az álmom, hogy egy-
szer majd én is írok cikkeket a forgatott, ízléses és tar-
talmas folyóiratokba. A következő fontos esemény az 
volt, hogy megint nem mentem a Szovjetunióba. Ezt Béll 
Béla (későbbi akadémikus), akkori főnököm kéthetes ta-
nulmányút formájában ajánlotta fel. Tévedés ne essék, 
ennek nem politikai, hanem szakmai oka volt. Tudtam, 
hogy az ott látottakból a mi szerény körülményeink kö-
zött semmit sem lehet majd megvalósítani. Ezért azt ja-
vasoltam, hogy inkább Csehszlovákiába mennék. Az iro-
dalomból tudtam, hogy Prágában akadémiai keretek kö-
zött, Jozef Podzimek vezetésével a Légkörfizikai Intézet-

         
WMO-s tanítványaival egy tihanyi  
kiránduláson, a 80-as évek elején Az egyik WMO tanfolyam résztvevői a 80-as évek végén a KLFI kertjében 
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ben komoly, nemzetközileg is számon tartott felhőfizikai, 
ezen belül légköri aeroszol kutatások folynak. Az utazás 
messze túlszárnyalta a várakozásomat. Kiderült, hogy a 
Csehszlovák Tudományos Akadémia Fizikai-kémiai In-
tézetének Aeroszol Osztályán olyan eszközöket dolgoz-
tak ki (elektronmikroszkóp, membránszűrők), amelyeket 
mi is használni tudnánk. Másrészt 1963-ban megjelent 
Christian Junge „Air Chemistry and Radioactivity” c. 
könyve, amely „felhőfizikusból” végképp „levegőkémi-
kust” faragott belőlem. Rádöbbentem, nemcsak azt kell 
tudnunk, hogy mik azok a kondenzációs magvak, hanem 
azt is, hogyan kerülnek a levegőbe. Így eljutottam a 
nyomgázokig, amelyekből a kondenzációs magvak bo-
nyolult kémiai reakciókkal és fázisváltással keletkeznek. És 
mindezek a folyamatok részben megítélhetők, ha kémiailag 
analizáljuk a csapadékvizet. Aminek egyébként a savas eső 
időszakában komoly gyakorlati jelentősége is volt. 

A KLFI-ben (OMSZ Központi Légkörfizikai Intézete) 
igazgatóhelyettes, majd igazgató voltál. A 10 évvel ez-
előtti, 75. születésnapodra írt LÉGKÖR cikkemben em-
lítettem, hogy jókor voltál jó helyen. Jó hely volt a „klö-
fi”? 

Mint erre már utaltam, a „klöfi” a hetvenes-
nyolcvanas években nagyszerű hely volt a kutatások 
végzésére, a nemzetközi kapcsolatok kiépítésére. Jó he-
lyen voltam, persze furcsa lenne, ha az igazgató mást 
mondana. Az előtte lévő időszakban, a már elmondotta-
kon kívül, a baj az volt, hogy az OMI, majd az OMSZ 
számomra nem az a hely volt, amit átjár a tudományos 
kutatásokhoz szükséges szabadság levegője. Persze a 
magyar és külföldi meteorológiai intézeteknek/szol-
gálatoknak, kivéve a nagy országokat, nem is az a fő fel-
adatuk, hogy kutatásokat végezzenek. El kell látniuk 
azokat az ország normális életéhez szükséges gyakorlati 
feladatokat (pl. adatszolgáltatás, az időjárás előrejelzése), 
amelyeket az adófizetők elvárnak tőlük. Minden tisztele-
tem azoké a kollégáké, akik ezeket a munkákat végzik.

Én személy szerint azonban a tudományos kutatáshoz 
vonzódom. És ami a lényeg, soha senki sem próbált aka-
dályozni abban, amit csináltam, pláne megmondani, hogy 
mivel foglalkozzam. Lehet ennél többet várni? 
 
Nem lehet. A régi szép időkben még így volt. Ma már pro-
jekt orientált a kutatás, ami nagymértékben anyagi forrás 
függő és nem kimondottan kedvez az alapkutatásoknak. 
Első, Ágnes feleségeddel pontosan ugyanazon a napon 
születtetek. Ő is ugyanott dolgozott. Milyen volt a szak-
mai kapcsolatod vele? 

Ágnes csodálatos ember volt. Ráadásul olyan szerény, 
ami párját ritkítja. Sohasem akart külföldön dolgozni 
(pedig hívták). Sohasem akart semmiféle nemzetközi bi-
zottságnak a tagja lenni (pedig felajánlották neki). Itthon 
még csak le sem doktorált az egyetemen. Pedig ő végezte 
azokat az elektronmikroszkópos vizsgálatokat, amelyek 

kutatásaink csúcspontját jelentik. 
 

Francia és angol nyelvtudásodnak is köszönhető, hogy 
a WMO Téged bízott meg a BAPMoN (Background Air 
Pollution Monitoring Network = Légköri Háttérszeny-
nyezettség Megfigyelő Hálózat) tanfolyamainak vezeté-
sével (18 alkalommal) és a mérőállomások szervezésé-
vel, mint konzulens. Bejártad a világot, de nemcsak azt 
a részét, amit „gyalog-kutatók” bejárnak, akik biztos 
nem pl. közép-afrikai, volt francia gyarmatokra mennek 
tanulmányútra. Egzotikus afrikai és ázsiai országokba 
is eljutottál. Mesélj erről egy-két sztorit!  

Úgy kezdődött, hogy éppen egy légszennyeződéssel 
kapcsolatos KGST ülés volt az OMSZ-ban. Mint házi-
gazdának, nekem kellett elnökölnöm. Oroszul. Kihívat-
tak a teremből, mivel, mint mondták, fontos ügyben ke-
resnek Genfből. Angolul. Úgy látszik a WMO fontosabb 
volt, mint a KGST. Kaptam egy ajánlatot, hogy legyek a 
WMO levegőkörnyezeti konzultánsa. Franciául. Azonnal 
igent mondtam. Ám nem tudtam, hogy mire vállalkozom.  

  

Kertjében tanítványaival (3-László) és feleségeikkel: Takács Mária, Haszpra László, Daróczi 
Zsuzsa, Bozó László, Horváth László. A 3. feleség (Huszár Erika) éppen fényképez (2012) 

Zirci kertjében 2012-ben 
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Amikor Kinshasában nem várt senki a reptéren és ott töl-
töttem az éjszakát, mivel kiderült, hogy egyik szállodá-
ban sincs se hely, se foglalásom, nem tudtam, hogy jól 
döntöttem-e. És amikor másnap reggel a Meteorológiai 
Intézet igazgatója sem tudott szállást szerezni, és már ott 
tartottam, hogy bemegyek a Magyarországot képviselő 
szovjet követségre, biztos voltam, hogy nem lesz szállá-
som. Szerencsére végül egy belga meteorológus meghí-
vott magához. Vagy amikor a kairói reptéren rekedtem, 
mert Szudánban kitört a forradalom, és nem tudtam ki-
menni, mert nem volt egyiptomi vízumom. Sőt egyálta-
lán semmilyen vízumom sem, ami azt jelentette, hogy az 
útlevelemmel csak valamelyik szocialista országba utaz-
hatom. Nem voltam boldog. Hatalmas szerencsémre az első 
ilyen gép a Malév hajnali járata volt. Így Kartúm helyett Fe-
rihegyen landoltam. Egy aktatáskával, mivel a bőröndöm 
elveszett a zűrzavarban. Persze ilyen és hasonló esetek 
ellenére ezek az utazások hatalmas élményt jelentettek. 
 
Ahogy jártam a világban, konferenciákon, work-
shopokon és beszélgetésbe elegyedtem valakivel, első 
kérdésük ez volt: – Where 
do you come from? A má-
sodik, miután megtudták 
honnan jöttem: – Really!? 
What about professor 
Mezaros? (A lengyeleken 
kívül senki sem birkózott 
meg a „sz” kettősmással-
hangzóval ezt Lazloként 
én is tapasztaltam). Kül-
földön jobban ismertek 
Téged, mint idehaza. 

Ezt nagy örömmel hal-
lom. Hol van már azonban 
a tavalyi hó. Ma már nem 
hiszem, hogy olyan sokan 
emlékeznének rám. Az idő 
elmossa az emlékeket. A 
tudományos kutatókét is, 
kivéve, ha valami maradandót alkottak. 
 
Lehettél volna oktató. Korábban felajánlották Neked az 
ELTE Meteorológiai Tanszékének vezetését. Miért nem 
vállaltad el? 

Talán túlzás, hogy felajánlották. Mindenesetre felme-
rült ez a lehetőség. Sőt az MTA X. osztályának akkori 
elnökétől ígéretet kaptam, hogy akadémiai kutatócsopor-
tot is kapok, ha az egyetemre megyek. A probléma az 
volt, hogy át akartam alakítani a tanszéket az én ízlésem-
re. A dékán közölte velem, hogy erről szó sem lehet. Itt 
megszakadtak a tárgyalások. 
Ezek szerint, hasonlóan József Attilához, Téged is elta-
nácsolt az egyetem fura-ura. 
 
Igaz-e, hogy az OMSZ elnöki székére is pályázhattál 
volna az úgynevezett „rendszerváltás” környékén? 

Igen, Czelnai Rudi egy 1990-es genfi tartózkodásom 
alatt felvetette ezt a lehetőséget és én talán hajlottam is 
volna rá. De aztán kiderült, hogy pályáznom kellene. 
Nemcsak a pályázattól riadtam vissza. Tudtam, hogy 

ilyen esetekben, akit nem kérnek föl előre, biztos, hogy 
nem kapja meg az állást. De hát az akkor újonnan kine-
vezett környezetvédelmi miniszternek nyilván fogalma 
sem volt a meteorológia helyzetéről. Utólag úgy gondo-
lom, hogy nagyon jól döntöttem. Akkor sohasem kerül-
tem volna a Veszprémi (ma Pannon) Egyetemre. 
 
1998-ban Széchenyi-díjban részesültél. Az Akadémián 
is szép karriert futottál be. Osztályelnök, majd később az 
MTA Veszprémi Területi Bizottságának Elnöke lettél. 
Mikor lettél akadémikus? 

1985-ben lettem akadémikus. Nagy meglepetésemre 
Nemecz Ernő, későbbi atyai jó barátom, leendő osztály-
elnök engem ajánlott helyetteséül. Megválasztottak (nem 
kellett pályázni). Innen már egyenes út vezetett az osz-
tályelnökké választásomig. Majd 1992-es Veszprémbe 
költözésem után a Veszprémi Akadémiai Bizottság elnö-
kének is megválasztottak. Igyekeztem a kihívásoknak 
megfelelni. A Magyar Tudományos Akadémia tagságát 
életem egyik legfontosabb eredményének tartom. Ez 
egyúttal azt is jelentette, hogy magyar tudományos kö-

rökben a levegőkémia lét-
jogosultságot nyert. Külön 
büszke vagyok rá, hogy ta-
nítványaim közül ma már 
ketten is tagjai az MTA-
nak. 
És még ennél is többen 
szereztek MTA doktora 
címet, természetesen a 
légkörkémia területén. 
 
Lehet, ha másként alakul 
az életed, most nem egy 
Széchenyi-díjas kutató 
professzorral beszélget-
nék, hanem egy Kossuth-
díjas íróval, vagy egy volt, 
többszörös válogatott lab-
darúgóval? Ha nincs 

sportbaleseted elképzelhető lett volna, hogy részed le-
gyen a londoni angol-magyar 3:6-ban? 

Az utóbbi kérdéssel kezdem. A válasz egyértelműen 
nem. Nemcsak a tudásom, hanem a korom miatt sem. 

 
De hiszen akkor, 1953-ban már 18 éves voltál, Pelé és 
Albert pl. 17 évesen lettek válogatottak. 

Lehet, de nálam sokkal tehetségesebbek voltak. Az vi-
szont igaz, hogy amikor a magyar ifi válogatott 1953-ban 
megnyerte az Európa bajnokságot, néha felmerült bennem, 
hogy talán a győzelemnek ép lábbal én is részese lehettem 
volna. Ma már visszapillantva úgy érzem nem is olyan nagy 
baj, hogy abba kellett hagynom a sportolást. Ha ez nem így 
történik, valószínűleg sohasem lettem volna tudományos 
kutató, egyetemi tanár. Kossuth-díjas író viszont sohasem 
lettem volna. Nem volt hozzá elég tehetségem. Nem író, 
hanem irodalomtörténész szerettem volna lenni. Szerb Antal 
volt az eszményképem. 
Nem is rossz eszménykép, bár ő kiváló regényeket is írt. 
 
A „rendszerváltozás” után sok minden megváltozott. 

 

Detlev Möller professzorral szakmai vita közben, 2017-ben 
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Neked is fordulópont volt ez az időszak, 1992-ben, „át-
igazoltál” az Országos Meteorológiai Szolgálattól a 
Veszprémi Egyetemre (ma Pannon Egyetem), ahol egy 
újabb iskolát teremtettél az aeroszol kutatás terén. Miért 
váltottál? 

Veszprémbe költözésemnek bevallom volt magánéleti 
oka is. A szakmai oka az volt, hogy az addigi kutatásaink 
valószínűvé tették, hogy a légköri aeroszol tömegének je-
lentős részét szerves anyagok alkotják, amelyek kimuta-
tásához az egyetem akkori Analitikai Kémiai Tanszékén 

megvoltak a tárgyi és személyi feltételek. A megfelelő 
berendezéseken kívül olyan tehetséges ifjú kutatók is 
rendelkezésre álltak, akiket sikerült rávennem, hogy le-
vegőkémiával foglalkozzanak. 
 
A Pannon Egyetemen az MTA-PE LEvegőkémiai Kuta-
tóCSOportot (LECSÓ) vezetted. Úgy tűnik ez a felállás 
volt a legkedvezőbb számodra, a vezetői, adminisztratív 
munkától megszabadultál, publikációs aktivitásod az 
1992-től kezdődő 10 évben messze kimagaslott a koráb-
bi évekhez képest. Ez volt az aranykorod? 

Talán inkább a második aranykorom, amennyiben 
ilyenről egyáltalán lehet beszélni. Az első a klöfiben volt 
a hetvenes években. Veszprémben az volt a legkiemelke-
dőbb eredmény, hogy a csoportnak (nem nekem) sikerült 
kimutatnia, hogy az aeroszol szerves anyag tartalmának 
jelentős része vízben oldódik, vagyis minden bizonnyal 
fontos szerepet játszik a felhő- és ezen keresztül a csapa-
dékképződésben. 
 
Az már kőbe vésett tény, hogy a magyar levegőkémiai 

kutatás atyja vagy. Szorosabban véve már nem is az ap-
ja, hanem nagyapja, dédapja, sőt ükapja, hiszen már 
több generáció is kikerült az általad teremtett iskolák-
ból. A Pannon Egyetemen az aeroszol részecskék kuta-
tása terén ez az iskola még mindig működik. Éppen 
most bíráltam egy PhD munkát, melyben úttörő ered-
ményeket értek el a légköri kátránygömbök (BrC) kuta-
tásában. Régebben azt nyilatkoztad, hogy igazi tudós 
nem arra büszke, amit csinált, hanem tanítványaira. 
Tudod még követni tanítványaidnak, tanítványaid tanít-
ványainak és azok tanítványainak stb. számát? 

  
2015-ben, Európa legnyugatibb pontján, Portugáliában Ammanban (Jordánia) 2019-ben 

  
Ebek, Marci és Dorka a zirci ház teraszán (2017) Cica, akivel „egyidős” (2019) 
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A nyilatkozatot ma is igaznak tartom. Ha visszagon-
dolok kutatói pályafutásomra, akkor elsősorban nem a 
saját eredményeim jutnak eszembe. Arra vagyok büszke, 
hogy voltak nagyszerű fiatal (ma már középkorú, netán 
idősebb) munkatársaim, akik megvalósították azt, amit 
elképzeltem, de magamtól sohasem tudtam volna meg-
csinálni. Rajtuk és a mostani fiatalok munkáján keresztül 
tovább él Magyarországon a levegőkémiai kutatás, ame-
lyet annak idején szerény keretek között kezdtünk el mű-
velni. Nagy eredmény, hogy a számukat már nem is tu-
dom nyilvántartani. Azt mindenesetre tudom, hogy az el-
ső két fiatal munkatársam Bónis Kati és Várhelyi Gabi 
voltak, de őket elsodorta a férjhez menés szele (Kati rö-
videsen meg is halt). Később, Molnár Ágin, jelenlegi fe-
leségemen és gondviselőmön kívül mind Budapesten, 
mind Veszprémben három-három ember vette át tőlem és 
vitte tovább a levegőkémia fáklyáját. Így Budapesten a 
három Laci (Bozó, Haszpra, Horváth), míg Veszprémben 
Gelencsér András (az egyetem jelenlegi rektora), Kiss 
Gyula és Krivácsi Zoltán. Sajnos Zoli, jelentős tudomá-
nyos sikerek után, pályát változtatott. Köszönöm mind-
nyájatoknak a közreműködést! 

 
Sok szakkönyvet publikáltál, életrajzi visszaemlékezése-
ket is, de azt kevesebben tudják, hogy a scifi-krimi mű-
fajba is elkalandoztál, ezekben a légkörkémia tudomá-
nya is visszaköszön. Sőt, a szépirodalom szele is megle-
gyintett. Mesélj erről nekünk! 

A tudományos kutatók fontos feladatának tartom, hogy 
népszerűsítsék szakterületük eredményeit. Ugyanakkor, 
elsősorban a fiatalok között, ma már a könnyedebb mű-
veknek van vonzóerejük. Úgy gondoltam, hogy ezt a két, 
első látásra különböző igényt, ugyanabban a kötetben kel-
lene kielégíteni. Így születtek meg a légköri ózonkutatás-
sal kapcsolatos „Ózonháború”, illetve a globális felmele-
gedés problémáját tárgyaló „Algainvázió” c. könyveim. 
Másrészt nyugdíjas magányomban lefordítottam néhány 
francia regényt, amelyek közül egy, a „Türelemkő”, a 
Magvető Kiadó gondozásában meg is jelent. 
 
Most itt élsz Zircen, egy csodás bakonyi kisvárosban 
második Ági feleségeddel és Marcival, Dorkával (utóbbi 
kettő kutya), meg a cicával (leánykori neve Ribizli). Ha 
jól tudom, már vagy 15 éve befejezted az Egyetemen az 
aktivitásodat. Azóta mivel foglalkozol a könyvíráson kí-
vül? 

Nagyon egyszerű. Főleg azt csinálom, amit a szabad 
időmben mindig, olvasok. Igaz, már nemcsak szépiro-
dalmat. Egyre jobban érdekelnek az ember kialakulását 
és kezdeti történelmét tárgyaló művek, valamint a világ-
egyetem keletkezésével kapcsolatos munkák. Persze nép-
szerűsítő szinten. Ahogy az ember öregszik, érdeklődése 
egyre inkább az általánosabb, „végső” kérdések felé fordul. 
Így jutottam el a felhők keletkezésétől a világegyetem 
keletkezésig. Valószínűleg hiú ábránd, de mielőtt megha-
lok, szeretnék valamiféle feletet kapni arra a kérdésre: 
hogy a fenébe kerültünk a Tejútnak nevezett galaxis 
egyik külső csillagrendszerének Föld nevű bolygójára. 
 
Erre rajtad kívül még sokan kíváncsiak. A kérdésben

talán a Hawking‒Mlodinov: A Nagy Terv (The Grand 
Design) ismeretterjesztő műve jutott el legmesszebbre, 
de a végső megismeréstől végtelen távol vagyunk. Min-
dig ilyen komoly dolgokkal foglalkozol? 

Nem mindig, időnként levezetésképpen hatalmas 
sakkcsatákat vívok a számítógépemmel. A baj csak az, 
hogy „ő”, mivel nem ember, nem néz el semmit. Én vi-
szont vén fejjel igen. (Egyébként az állatvilág jól van, a 
cica már 16 éves, így lényegében „egykorúak” vagyunk). 
 
Lőrinc fiadnak azt hiszem nincs gondja, ha telefonon 
akar nevére asztalt foglalni, de vannak unokáid, déd-
unokáid. Hányan is? 

Fiam, mint említed, egy van, Lőrinc. Amikor ezt a 
nevet adtuk neki legfeljebb a szegény (Nagybotú) Mész-
áros Lőrincre gondolhattunk, aki pap létére Dózsa 
György mellé állt. Akkor még nem tudhattuk, hogy egy-
szer, Ady szavaival élve, a „birkózni tudó, ügyesebb le-
gények” Magyarországon ilyen könnyen vagyonra és 
hírnévre tehetnek szert. Unokám három van. Bence vil-
lamosmérnök és alkalmazott matematikus, Luca cukrász 
és szakács és Blanka újságíró. Blankának van két gyer-
meke, Aliz és Levente. A többiek még váratnak magukra. 
A fiatalok manapság jobban szeretnek utazni, mint gye-
reket nevelni. 
 
Jövőbeli terveid, újabb könyvek? 

Most fejeztem be egy érdekes könyv fordítását. A két 
Vonnegutról szól, Bernie-ről és Kurtről, a 20. század 
egyik legjelentősebb amerikai légkörfizikusáról, illetve 
írójáról. Nagyszerű könyv. Végre találtam egy kötetet, 
amelyben két érdeklődési köröm, a tudomány és az iro-
dalom ötvöződik. A terv a könyv kiadása. Az ezzel kap-
csolatos pénzügyi pályázatom jelenleg elbírálás alatt van 
a Magyar Tudományos Akadémia Könyv- és Folyóirat-
kiadó Bizottságánál. A kiadást a Balassi Könyvkiadó vál-
lalta. 
 
Úgy tudom, a X. Osztály támogatja pályázatodat, innen 
kezdve nem lesz akadálya a könyv megjelenésének. Kí-
váncsian várjuk és kérek egy dedikált példányt. 

Valamikor az átkosban pénzt fizettek az írók-
nak/fordítóknak, ma nekik kell a kiadáshoz megszerezni-
ük a támogatást. No, de mindegy. Én nem tudok leállni, 
így megint belefogtam egy, a világegyetem keletkezésé-
vel, a nyugati tudomány és a keleti filozófia kapcsolatá-
val foglalkozó francia nyelvű könyv fordításába. A 
könyvben olvasom, hogy a keleti meditáció egyik ismér-
ve, hogy felhagyunk a „tenni” életmóddal és rátérünk a 
„lenni” életformára. Úgy látszik, én nyugati ember va-
gyok, mert mindig tenni akarok valamit, nem tudok csak 
úgy egyszerűen lenni. És ez már így is lesz, amíg el nem 
búcsúzom ettől a világtól, amire annyira szeretnék ma-
gyarázatot találni. 

 
Nem ígérhetem, hogy erre magyarázatot találsz, de re-
méljük, hogy még jó sokáig foglakoztat Téged ez a gon-
dolat. Nemecz Ernő atyai jó barátod idén lesz 100 éves. 
Kövesd a példáját! 

Köszönöm az interjút! 
  


