
VII. TÉMAKÖR

A meteorológia magyarországi történetéből

Az első honi meteorológiai feljegyzések a középkor századaiból maradtak fenn, így egy 1009-

re  utaló  feljegyzésben  arról  olvashatunk,  hogy  abban  az  évben  a  Kárpát-medencében 

szárazság volt,  akárcsak 1015-ben. Kálti Márk Képes Krónikája szerint 1022. június 23-án 

Magyarország fölött „mintegy két Nap látszott”. Heltai krónikája és Bonfini története szerint 

1038-ban, a Szent István halála utáni hónapokban (ő augusztus 15-én halt meg) „nagy tsudák 

lőnek, mert sok városok megégének, földindulások is lőnek; két Napot is látának az égbe, 

nagy drágaság és mirigyhalál is következék, és sok hadak miatt igen nyomorodék az ország”. 

1043-ban nedves és szeles volt a nyár, s a hideg tönkretette a szőlőket.

Egy 1051-ről  szóló  feljegyzés  szerint,  midőn  III.  Henrik  I.  Endre  (András)  magyar 

király ellen hadat vezetett,  a szakadatlan nyári eső nagy szövetségese volt a magyaroknak. 

1074.  március  13-án  Géza  herceg  a  nagyfiai  csata  után  Vácra  húzódott,  ahova  Salamon 

követte.  Fót  és  Magyarád  között  találkoztak  e  napon,  s  meg  akartak  ütközni,  de  a  sűrűn 

leereszkedő köd minden mozdulatot megakadályozott.

Valószínűleg  1186-ban  már  januárban virágoztak  a  fák,  áprilisban  ért  a  cseresznye, 

májusban aratták a gabonát és augusztus elején volt a szüret, tehát a feljegyzések között ilyen 

jellegűek is fennmaradtak, nem csak a dermesztően szomorú leírások.

Érdekes  egy  1282-es  adat,  amely  szerint  Oldamir  kun  fejedelem  és  László  király 

megütközésekor „az Isten záporesőt ada reájuk hertelen. És megázik vala a kunoknak mind a 

kézijek,  és  annyira  megnyúla  az  idegek,  hogy semmit  nem lőhetének”.  Ezek  a  bizonyos 

idegek nem a harcosok fejében nyúltak meg, hanem az íjaikon, így hívták ugyanis ebben az 

időben az íjakon lévő húrt.  Mint látható,  a kunok nyilaitól  az ég mentette  meg a magyar  

sereget, de amint a legenda tartja, a magyarok nyilaitól már többnyire az sem mentette meg az 

ellenséget.  Ugyanerre  az  eseményre  utal  egy  másik  krónika  is,  amely  elmondja,  hogy  a 

hirtelen kerekedett záporban a pogányok alig láttak, s a próféta szavai szerint olyanok lettek, 

mint a föld sara. És Isten segítségével így aratott győzelmet László király.



Az  1288–89-es  tél  megint  enyhe  volt,  februárban  már  érett  az  eper,  s  áprilisban 

virágzott a szőlő. A madarak a szabadban költöttek, a gyermekek télen a folyókban fürödtek, s 

igen bő volt az aratás.

Ilyen  és  ehhez  hasonló  feljegyzések  hagyományozódtak  ránk  elődeink  jóvoltából,  s 

lényegében  ezekből  fejlődött  lassan  tudománnyá  a  meteorológia.  Számos  adatot  utazók 

gyűjtöttek össze, köztük például a híres török útleíró, Evlia Cselebi, akinek a feljegyzései, ha 

tudományosan  nem  is  nevezhetők  túl  egzaktaknak,  mégis  fontos  történeti,  kultúrtörténeti 

adalékok.  Harminckötetnyi  naplót  írt,  s  ezek  közül  kettő  szól  az  1660  és  1664  közötti 

magyarországi utazásairól, s ez az az anyag, amelyet egykoron, a Konstantinápolyban kutató 

Karácson Imre ültetett át magyarra. A naplóban pl. a budai szélről ez áll: „Budának nagyon jó 

vize és levegője van, és a reggeli szellő ideje az ember lelkét felüdíti”. Másutt ezt írja: „Mikor 

igen  zordon  tél  van,  és  a  Duna  folyó  befagy,  nincs  szükség  hídra,  mert  a  Duna  10–15 

arasznyira hóval van fedve, s így igen jó út van rajta.”

Az első, tudományosnak látszó megfigyelések

A tudományos meteorológia első magyar művelője Frölich Dávid volt, aki az Odera melletti  

Frankfurtban tanult matematikát, csillagászatot, történelmet és orvostudományt, majd 1630-

tól a késmárki gimnázium rektora volt, s ő írta az első hazai földrajzkönyvet. Frölich neves 

turista  is  volt,  s  a  magas  hegyvidékekben tett  észleletei  alapján mondjuk,  hogy ezek már 

meteorológiai jellegű, tudományos megfigyeléseket is tartalmaztak. Öröknaptárához szintén 

kapcsolt meteorológiai jóslatokat. Egy helyütt ezt írja: „Arra a következtetésre jutottam, hogy 

a Kárpátok legmagasabb  csúcsa a  legaljától  egy német  mérföldig  emelkedik,  s  egészen a 

legmagasabb  légrétegig  terjed,  ameddig  a  szelek  nem jutnak  fel.  A csúcson csettintettem 

egyet, ami először nem adott nagyobb hangot, mintha egy pálcikát kettétörtem volna.” (1644)

Másutt erre a kérdésre keresi a választ: „Hogyan magyarázható természetes okokból, 

csoda feltevése nélkül az, hogy időnként véreső esik?” A választ pedig a következőképpen 

adja meg: „Úgy, hogy a Nap azon helyekről, ahol nagy csaták folynak, vagy már véres párát 

szív fel a vérrel szennyezett  földből, vagy a vízpárát a maga hevével úgy felfűti,  hogy az 

ebből leeső víz vörös, vérszínű lesz. Azt hiszem, hasonló módon vörössé válhatnak az erre 

hajlamos gőzök a föld mélyében levő hőtől is – ami Földünkön több felé, így Magyarországon 

is bőven előfordul –, és azután az Arisztotelész által vélt módon esővé oldódhatnak.” (1619)



Nem túl egzakt magyarázatok még ezek, de a tudományos gondolkodás csak hosszú 

kísérletezéssorozat után jutott el egy-egy probléma valós megoldásaihoz.

Meteorológia az egyetemen

A meteorológiának az egyetemi kutatása, oktatása csak 1753-ban indult meg a nagyszombati 

egyetemen, s ott Weiss Ferenc megkezdte a rendszeres időjárási feljegyzéseket is. Ezek az 

1777-ben  Budára  áthelyezett  Tudományegyetemen  1781-től  már  modern  műszerekkel 

folytatódtak,  ugyanis 1780-ban Mannheimben létrejött  egy tudományos társaság, amely 36 

intézménnyel  egyezett meg az észlelések összegyűjtésében, és Buda volt ennek az európai 

hálózatnak a délkelet felé eső legtávolabbi észlelőhelye. E megfigyelések akkor nyomtatásban 

is megjelentek.

Az első, budaiak által megtervezett és megszervezett megfigyeléseket egy másik tanár, 

Kmeth Dániel kezdte meg 1811-ben, aki azokat egy másik folyóiratban szintén leközölte. A 

Gellérthegyen  1848-ig  gyűjtötték  ezeket  az  adatokat,  amelyekre  később  is  utal  az  első 

nagyobb  magyar  nyelvű  meteorológiai  munka,  a  Kolozsvárott  élt  Berde  Áron  1846-ban 

kiadott „Légtüneménytan s a két Magyarhon égalj viszonyai, s azok befolyása a növényekre 

és állatokra” című kötete.

Nemcsak Berde, de mások is felhasználták ezeket a táblázatokat, például a szőlészeti 

kutatás  neves  szaktekintélye,  Schams  Ferenc  is,  aki  1822-ben  részletesen  bemutatta 

könyvében Budát és Pestet, s összegzi, hogy évente átlagosan hány esős és hány havas napra 

számíthatnak az idelátogatók, s ő is ír arról, amiről a török utazó, hogy Budán milyen jó a 

levegő. Schams erre már tudományos  magyarázatot  is ad,  s szerinte itt  a vezető szélirány 

északnyugati, s ezért tud e város levegője folyamatosan tisztulni.

Egy másik szakember, az orvos Jankovich Antal az 1820-as évekről számol be, s leírja, 

hogy Budán azért is kedvező az éghajlat, mert a város közelében nincsenek mocsarak, s nem 

dolgoznak tímárok, mészárosok, szappanfőzők. Dorner József botanikus az 1840-es években 

naponta tíz alkalommal, kétóránként végzett meteorológiai megfigyeléseket, s feljegyezte a 

szélirány  változásait  is.  1851-től  az  országban  összegyűjtött  meteorológiai  adatokat  az 

„Osztrák császári és királyi központi meteorológiai és geodinamikai intézet” rendszerezte és 

jelentette meg évkönyveiben. Ebben az időben Magyarországon 14 kis meteorológiai állomás 

gyűjtött  adatokat  a  bécsi  intézet  számára.  Később a Kárpát-medence  egészének éghajlatát 



próbálta  bemutatni  Hunfalvy  János  akadémikus  az  1860-as  évek  közepén  megjelent 

kötetében.

Az akadémiai kutatások

A Bach-korszak  befejeztével  Budán  1861-ben  kezdődtek  meg  a  rendszeres  meteorológiai 

megfigyelések, mégpedig a budai Főreáliskola épületében, Schenzl Guidó vezetésével, s ez 

később  „Akadémiai  Észlelde”-ként  működött  egészen  1871-ig.  A  meteorológiai  munka 

szervezésével ekkor már a Magyar Tudományos Akadémia egyik bizottsága is foglalkozott. 

Sztoczek József, a Műegyetem első rektora össze is állított egy kötetet, amely a megfigyelők 

munkáját segítette, s ez volt a címe: „Utasítás meteorológiai észleletekre”. Az Akadémia azzal 

is támogatta a kutatást, hogy önálló kötetben adott közre több évtizednyi budai meteorológiai 

megfigyelési adatot.

Hamarosan,  Eötvös  József  szervezőmunkája  nyomán  döntés  született,  hogy  a 

Kultuszminisztérium  fennhatósága  alatt  1870-től  önálló  „Meteorológiai  és  földdelejességi 

magyar királyi központi intézet” fog működni. Az intézet létre is jött, vezetője Schenzl Guidó 

lett,  s  1893-ig  tartoztak  a  minisztériumhoz.  Egy ideig  a  Főreáliskolában  működtek,  majd 

átköltöztek  a  Várnegyedbe,  s  hamarosan  kiépítették  a  47  állomásból  álló  hálózatukat.  E 

hálózat  1889-re  már  196  meteorológiai  állomásból  állt,  s  megfigyeléseiket  1873-tól 

évkönyvben adták közre, de naponta távirati úton is közölték az érdekeltekkel a főbb adatokat. 

Ez már a modern meteorológiához vezető út jelentős állomásának nevezhető.

1890-ben az intézet igazgatójául választották Konkoly Thege Miklóst, aki korábban már 

Ógyallán  is  létesített  egy  olyan  asztrofizikai  obszervatóriumot,  ahol  1867-től  kezdődően 

meteorológiai állomás is működött. A budapesti meteorológiai intézet 1910-ben költözött át 

abba  a  Kitaibel  Pál  utcai  épületbe,  ahol  ma  is  működik,  s  ekkor  már  –  1893  óta  –  a 

Földmívelésügyi Minisztérium fennhatósága alatt állott. Magyarországon 1911-ben a kisebb-

nagyobb  meteorológiai  mérőhelyek  száma  elérte  az  1426-ot.  Közleményeik  egy  része 

továbbra is  az évkönyvekben,  mások az 1897-ben megindult  „Időjárás” című folyóiratban 

jelentek meg.

Ebben  az  időszakban  a  klimatológiai  szakirodalom  legjelesebb  művelője  Róna 

Zsigmond  volt,  akinek  a  20.  század első  évtizedeiben  kiadott  „Éghajlat”  című  kétkötetes 

munkája máig is jól használható szakkönyv, s ugyanez mondható Marczell György aerológiai 

publikációiról.  Néhány éven  át  Steiner  Lajos  vezette  az  intézetet,  s  ekkor  már  az  ország 



számos helyén dolgoztak kiváló tudós kollégái, s tanították e szakmát az egyetemeken is. A 

budapesti  Tudományegyetemen  például  Anderkó  Aurél  és  Aujeszky  László  nevelt 

meteorológusokat, Debrecenben Berényi Dénes, Szegeden pedig Hille Alfréd. A kertészeket 

és  a  közgazdászokat  ekkor  Réthly  Antal,  a  már  nemzetközi  hírű  tudós  tanította, 

Magyaróvárott pedig az agrárszakembereket Béll Béla vezette be e tudomány rejtelmeibe. A 

klimatológia  neves  tudósa  volt  Bacsó  Nándor,  aki  többekkel  együtt  vett  részt  a 

„Magyarország éghajlata” című kézikönyvsorozat összeállításában.

És végül röviden azokról, akik részben társadalmi feladatként vállalták magukra e nehéz 

munkát, majd lettek lassan e tudomány kiválóságai. Ilyen volt például a Túrkevén dolgozó 

Hegyfoky Kabos, vagy a Kalocsán élő légkörfizikus, Angehrn Tivadar, s a jeles nagytagyosi 

fenológus, Posztoczky Károly. Ebből is kitűnik, hogy a meteorológusok munkáját már ekkor 

is  nagyban  segítették  a  csillagászok,  s  ez  az  együttműködés  a  későbbi  évtizedekben  is 

megmaradt.

A Tudományegyetemen  a századfordulón Lóczy Lajos  a  földrajz  tantárgy keretében 

adott  elő  meteorológiát,  s  már  önálló  tantárgyként  tanította  ezt  Kövesligethy  Radó.  A 

földrajztudós Czirbusz Géza szintén tanította a klimatológia alapjait, s a fizikus Klupathy Jenő 

is  hirdetett  meg  meteorológiai  előadásokat.  A két  világháború  közötti  időszakban számos 

alkalommal, köztük az időközben megalakult Magyar Meteorológiai Társaság közgyűlésén is 

javasolták  a  budapesti  Tudományegyetem  vezetőségének,  hogy  alapítsanak  önálló 

meteorológiai tanszéket, de e kérés nem talált megértő fülekre, s csak 1945-ben létesült ott 

önálló meteorológusképző egység, Légkörtani és Éghajlattani Tanszék megnevezéssel.
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