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A meteorológia, a légkör tudománya, évszázadokon át a levegőben végbemenő fizikai 
folyamatokat vizsgálta, illetve a fizikai tulajdonságok (hőmérséklet, szél, csapadékmennyiség) 
megfigyelésével foglalkozott. Mai értelemben a meteorológia a felvilágosodás korában 
született meg, majd a 19. században megalkották a légköri változásokat leíró dinamikai és 
termodinamikai egyenleteket. A 20. században az egyenleteket egységes rendszerbe 
foglalták és a számítógépek kifejlesztése után megindult az időjárás számszerű előrejelzése. 
A fejlődést, az időjárás egyre megbízhatóbb előrejelzését, a szükséges felfedezések mellett 
(pl. időjárási képződmények, frontok), új, korszerű megfigyelési eszközök (radarok, 
műholdak, stb.) kifejlesztése is segítette. 

A 20. század második felének másik fontos eredménye annak felismerése volt, hogy a 
légkörben, igaz igen kis mennyiségben, a fő összetevőkön kívül (oxigén, nitrogén, argon) 
számos más anyag is kimutatható. A felismerést természetesen az analitikai kémia látványos 
fejlődése tette lehetővé. Az ötvenes években, amikor a meteorológiai tanulmányaimat 
megkezdtem, mintegy tucat különböző légköri összetevőt ismertünk, szemben a mai több 
ezerrel. Közben kiderült, hogy ezek az un. nyomanyagok számos fizikai és kémiai 
átalakuláson mennek keresztül, a légkör egy hatalmas reakciótér. Mind laboratóriumokban, 
mind numerikus modellek segítségével megindultak azok a kinetikai vizsgálatok, amelyek a 
bonyolult kémiai reakciók feltárásához szükségesek. Egyre nyilvánvalóbbá vált, hogy a 
nyomanyagok összetétele és reakciói alapvetően befolyásolják a légköri folyamatokat, így a 
rövidhullámú napsugárzás és a hosszúhullámú földsugárzás légköri átvitelét, a 
felhőképződést, és végső soron az időjárást és éghajlatot. Másrészt az is világosan kitűnt, 
hogy a különböző anyagok a levegőbe más földi tartományokból kerülnek (bioszféra, 
vízburok, talaj, stb.) és meghatározott légköri tartózkodási idő után oda is térnek vissza. Az 
elemek, vegyületek légköri ciklusa része egy hatalmas természeti anyagáramlásnak, a 
biogeokémiai körforgalomnak, amely lehetővé teszi a földi életet, mivel tápanyagokat 
biztosít a különböző szférákban lévő élőlényeknek. Másrészt egyensúlya biztosítja az egyes 
földi tartományok kémiai összetételének állandóságát. Mindebből következett, hogy a 
légkört nem lehet a többi szférától elszigetelten vizsgálni, a légkör (és éghajlat) 
megértéséhez a többi tartomány ismerete is szükséges, a Föld egységes egész.  

A vázolt folyamatok jobb megismerése érdekében a meteorológia és kémia határán új 
tudományág alakult ki, a levegőkémia (egyesek kémiai meteorológiának is nevezik). A 
levegőkémia tehát a légkör összetételével, a levegőben végbemenő kémiai folyamatokkal, 
végső soron a biogeokémiai körforgalom légköri ágával foglalkozik. Születését ma Christian 
Junge német meteorológus 1963-ban megjelent könyvéhez kapcsoljuk (Junge, 1963).  Junge 
könyve értelemszerűen nem lezárt ismeretanyagot foglal össze. A problémák felsorolásával 
sokkal inkább elindítója egy hatalmas kibontakozásnak, amelynek napjainkban is tanúi 
vagyunk. Hangsúlyoznunk kell, hogy a levegőkémia születését komoly környezeti problémák 
megoldása iránti igény is elősegítette. Az ember ugyanis tevékenysége során egyre több 
szennyezőanyagot bocsát a levegőbe, befolyásolva a levegő összetételét, a benne 
végbemenő kémiai folyamatokat és végső soron a biogeokémiai körforgalmat.  

Az emberi tevékenység hatása elsősorban a városi levegő minőségének megváltozását 
eredményezi, ami közvetlen hatással van az emberi egészségre, a városi növényzetre, 



valamint a tereptárgyakra (épületek, szobrok, stb.). A városi levegőt az ember először a 
tüzeléssel befolyásolta. Tekintve, hogy a szénnek mindig van valamennyi kéntartalma, a 
tüzelés nem csak korommal szennyezi a levegőt, hanem kén-dioxiddal is, ami a levegőben 
kénsavvá oxidálódik. Az ilyen jellegű szennyeződés a történelem során elsősorban Londont 
sújtotta, így elnevezése is angol, a közismert „szmog” szó, amely a „smoke” (füst) és a „fog” 
(köd) szavak egyesítéséből származik. Az ilyen veszélyes helyzetek ugyanis elsősorban télen, 
álló, anticiklonális levegőben ködképződéssel is járnak. A negyvenes évek végétől a városi 
szennyeződésnek új formája jelent meg, amelyet a közlekedés idézett elő. Ezt először 
Kaliforniában figyelték meg, ahol, az erős gépkocsiforgalom mellett, kialakulását a földrajzi 
és a meteorológiai helyezet nagymértékben elősegíti. A növényzetben komoly károk 
keletkeztek, roncsolódtak a különböző anyagok (pl. gumicsövek), sőt az emberek szemének 
és nyálkahártyájának izgatása végső soron sírást eredményezett. Tekintve, hogy a jelenség 
napsütötte időben lépett fel, fotokémiai szmognak nevezték el. Laboratóriumi kísérletek 
kimutatták, hogy a gépkocsik által kibocsátott gázokból végső soron ózon keletkezik, amely 
más anyagokkal együtt képes az észlelt problémákat előidézni. További vizsgálatokból 
rávilágítottak arra, hogy körfolyamatról van szó, mivel elindításához is ózon szükséges. 
Jelenléte ugyanis elengedhetetlen a hidroxilgyökök (OH) létrehozásához, amelyek a 
kibocsátott szerves anyagokat olyan két oxigént tartalmazó, un. peroxilgyökökké alakítják, 
amelyek, egyik oxigénjüket leadva, a nitrogén-monoxidot (NO) nitrogén-dioxiddá (NO2) 
oxidálják. A nitrogén-dioxid azon ritka molekulák közé tartozik, amelyek a látható fény 
hatására felbomlanak, és atomos oxigént hoznak létre. Az atomos oxigén (O) viszont a 
molekuláris oxigénnel (O2) ózont (O3) képez. A levegőkémiai kutatások egyik legfontosabb 
eredménye annak kimutatása (hetvenes évek eleje), hogy a légköri reakciók szabályozásában 
a szabad gyökök, így a hidroxilgyökök fontos szerepet játszanak. A hidroxilgyökök egyébként 
a kén-dioxid oxidációját is előidézik, így a „londoni típusú” szmog kialakításában is 
meghatározó jelentőségűek. Általában: a levegő oxidatív képességét nem a molekuláris 
oxigén, hanem az oxigéntartalmú szabad gyökök biztosítják. Ma már azt is tudjuk, hogy ilyen 
folyamatok nem csak közvetlenül szennyezett levegőben, hanem az egész troposzférában 
végbemennek. 

A légköri ózon többsége azonban nem a talajközeli légrétegben, az un. troposzférában, 
hanem a mintegy 15 km és 55 km közötti sztratoszférában keletkezik, amelynek a léte éppen 
az ózon sugárzáselnyelő hatásának köszönhető. Ebben a légrétegben ugyanis a levegő 
hőmérséklete a magassággal kissé növekszik. Ezzel szemben a troposzférában a hőmérséklet 
a magasság növelésével csökken, mivel a hőforrást a talaj kisugárzása biztosítja. A 
sztratoszferikus ózon az ultraibolya (UV) tartományban nyel el, így megvédi a bioszférát a 
nagyenergiájú, halálos sugaraktól. A sztratoszférában az atomos oxigén a molekuláris 
oxigénből keletkezik, mivel itt még van olyan UV sugárzás, amely elbontja az O2 molekulákat. 
Ezt már a múlt század első felében kimutatták. Abban az időben úgy gondolták, hogy az ózon 
kivonásában is csak oxigén módosulatok vesznek részt (a kutató nevéről Chapman-féle 
mechanizmus). A negyvenes évek második felében végzett laboratóriumi kísérletek azonban 
kimutatták, hogy ezek a reakciók sokkal lassúbbak, mint azt régebben gondolták. Ekkor 
merült fel, hogy a troposzférából érkező egyes vegyületek a sztratoszférában az UV sugárzás 
hatására elbomlanak, és olyan gyököket hoznak létre, amelyek részt vesznek az ózon 
kivonásában. Ilyen vegyület a talajeredetű dinitrogén-oxid (N2O), illetve az óceánok által 
kibocsátott metil-klorid (CH3Cl), amelyekből NO illetve Cl gyökök keletkeznek. Ebből 
következett, hogy az emberi tevékenység csökkenti a magaslégköri ózon mennyiségét, mivel 
a sztratoszférában repülő sugárhajtású gépek nitrogén-monoxidot bocsátanak a levegőbe. 



Rövidesen kiderült, hogy ennél sokkal veszélyesebb a freonok hatása, amelyeket hűtő- és 
vivőanyagokként használunk. Ezek a talaj közelében ártalmatlan anyagok a sztratoszférában 
az UV sugarak hatására elbomlanak, és klórt hoznak létre, amely az ózonnal gyorsan 
reakcióba lép. Tudományos és kevésbé tudományos viták indultak meg, amelyek a 
nyolcvanas évek közepén értek véget. Angol kutatók ugyanis kimutatták, hogy a freon-
felhasználás következtében, az ottani speciális meteorológiai viszonyok között, az Antarktisz 
fölött kialakul a tavaszi ózonlyuk, amely először bizonyította egyértelműen az emberi 
tevékenység globális légköri hatásait. Egyben először történt meg, hogy légköri kutatások 
egy egész iparágat változtattak meg.  

A magyar kutatások elsősorban a kén- és nitrogénvegyületek légköri körforgalmának 
vizsgálatához kapcsolódtak. A kén- és nitrogénvegyületek a légkörből kiülepedve (elsősorban 
a csapadékvízben ionos formában) a szárazföldi és vízi ökoszisztémák számára közvetlenül 
tápanyagokat szolgáltatnak. Másrészt a légkörben savakká alakuló kén- és nitrogén-oxidok 
meghatározzák a légköri ülepedés savasságát, amely jelentősen megnöveli a tápanyagok 
káros kimosódását a fák levélzetéből, és befolyásolja az élőlények toxikus fémfelvételét a 
talajból és a vizekből. Végül a kén- és salétromsav gőz (elsősorban a kénsav) a levegőben 
kicsiny (tizedmikrométernél kisebb) aeroszol részecskékké kondenzálódik, amelyek, mint 
kondenzációs magvak, szabályozzák a felhőképződést és a levegő optikai tulajdonságait. A 
redukált állapotban lévő ammónia szintén részt vesz a folyamatokban, így a kicsiny aeroszol 
részecskék elsősorban ammónium-szulfátból állnak. Az emberi tevékenység 
(energiatermelés, közlekedés, mezőgazdaság) a légkörbe kerülő kén- és nitrogénvegyületek 
mennyiségét jelentősen megnöveli. Ebből következik, hogy az ember csökkenti a 
látótávolságot, módosítja a felhők szerkezetét, és megnöveli a csapadékvíz hidrogénion 
koncentrációját. Ez utóbbiból következik, hogy kialakulnak a savas esők, amelyek az erdőkre 
és a felszíni vizekre komoly veszélyeket jelentenek. A túlzott nitrogénülepedés a tápanyagok 
túlságos feldúsulása miatt egyébként is káros következményekkel jár (eutrofizáció, lásd 
Balaton). A hazai vizsgálatok nagyban hozzájárultak annak a véleménynek a kialakításához, 
hogy a kondenzációs magvak elsősorban ammónium-szulfátból állnak. Minél jelentősebb a 
kén-dioxid kibocsátása, az ammónium-szulfát annál kisebb részecskéket alkot. Magyar 
kutatók mutatták ki azt is (szovjet kutatóhajókon végzett mintavételek alapján), hogy a 
szárazföldektől távoli óceáni levegőben is a kicsiny aeroszol részecskék főleg szulfátból 
állnak, és az óceánok fölött sem a tengeri só szolgáltatja a kondenzációs magvak többségét. 
Ennek az akkor (hetvenes évek eleje) meglepő felfedezésnek a magyarázatát később azok az 
amerikai mérések szolgáltatták, amelyek szerint az óceánvízből viszonylag nagymennyiségű 
dimetil-szulfid [(CH3)2S)] szabadul fel, amely a levegőben kén-dioxiddá alakul. 

A savas esők kialakulása terén végzett magyar vizsgálatok felderítették a savas ülepedés 
közép-kelet európai mértékét. Hozzájárultak annak megállapításához, hogy a kén-dioxid 
kibocsátása és a kén ülepedése közötti milyen összefüggés van, beleértve a kén-dioxid 
szulfáttá (kénsavvá) alakulásának sebességét. Magyarország és Európa fölötti levegőre 
végzett kén- és nitrogénmérleg számításaink kimutatták, hogy iparosodott területekről 
mennyi kén távozik a levegőben tisztább területek fölé. A levegőkémiai vizsgálatok fontos 
eredménye, hogy nemzetközi egyezmények születtek a légköri savasságot előidéző anyagok 
kibocsátásának mérséklésére.  

Tudvalevő, hogy az ember az éghajlatot elsősorban az üveghatású gázok kibocsátásával 
módosítja. Ezek a gázok a Napból érkező rövidhullámú napsugárzást átengedik, míg a Föld 
által kibocsátott hosszúhullámú sugárzást elnyelik, és részben a felszín irányába 



visszasugározzák. Így létrehozzák a globális felmelegedésnek nevezett jelenséget. A 
legfontosabb üvegházhatású gáz, a szén-dioxid (CO2) kémiai reakciókban nem vesz részt. 
Ezzel szemben a felhő- és csapadékvízben elnyelődik, és a vizek pH-ját mintegy 5,6-os 
értékre csökkenti, ami befolyásolja a nyomgázok elnyelődését és a folyadékfázisban 
végbemenő kémiai reakcióit. Fontosságát tekintve a következő üvegházhatású gázt, a 
metánt (CH4) kémiai reakcióval a hidroxilgyökök vonják ki a levegőből. Kinetikai 
vizsgálatokból következik, hogy a hidroxilgyökök a szén-monoxiddal gyorsabban reagálnak, 
mint a metánnal. Ebből következik, hogy a közlekedési eredetű szén-monoxid 
kibocsátásának fokozódása hozzájárul a mezőgazdaság (rizstermesztés, állattenyésztés) által 
felszabadított metán felhalmozódásához. Az üvegházhatású gázokkal kapcsolatos hazai 
vizsgálatok elsősorban a szárazföldi bioszféra és a légkör közötti anyagcsere minőségének és 
mennyiségének megismeréséhez járultak hozzá.  

A magyar levegőkémiai kutatások a hatvanas években igen csak szerény keretek között, 
lényegében a semmiből indultak. Ennek ellenére a hazai eredmények ma már nemzetközi 
szinten is ismertek és elismertek. Az ország különböző intézményeiben folynak levegőkémiai 
vizsgálatok. A kutatók már hazai egyetemeken, illetve kutatóhelyeken nevelődtek. Ehhez 
természetesen az kellett, hogy meteorológus-, illetve vegyészhallgatók számára meginduljon 
a levegőkémia hazai oktatása. Ezt nagymértékben elősegítette, hogy 1977-ben megjelent az 
első magyar nyelvű levegőkémia könyv (Mészáros, 1977), amelyet rövidesen az angol nyelvű 
változat kiadása követett (Mészáros, 1981). Ez utóbbit oktatási célokra egy időben a világ 
számos egyetemén használták.  

A levegőkémiáról ma már vaskos kötetek látnak napvilágot. Fél évszázad alatt a levegőkémia 
a meteorológia és a kémia fontos határterületévé nőtte ki magát. Nagykorúságát jelzi az a 
tény, hogy 1995-ben a kémiai Nobel-díjat a Svéd Tudományos Akadémia a légköri ózon 
kutatásáért a holland-német Paul Crutzen, a mexikói származású amerikai Mario Molina és 
az amerikai Sherry Rowland levegőkémikusoknak adományozta. Ezzel párhuzamosan ez a 
fiatal tudományág itthon is elismert kutatási területté vált. Ezt jelzi az első Pannon 
Tudományos Díj, amellyel a zsűri személyemben a magyar levegőkémiai kutatásokat 
megtisztelte. Köszönetet mondok ezért azoknak, akik a Díjat nekem ítélték, és mindazoknak, 
akik életem során munkámat segítették. 
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