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Héjjas István
 

Reagálás megjegyzésekre a klímaváltozással kapcsolatban

A Magyar Energetika 2017/1. számában (18-20. oldal) ol-
vasható cikk [2] megjegyzéseket fogalmaz meg ugyanezen 
folyóirat 2015/5-6. számában (36-41. oldal) közölt írásom-
mal [1] kapcsolatban, amelyben számos ott olvasható meg-
állapítást igyekszik cáfolni. Az ellenérvek között akad azon-
ban néhány, amely tudományos szempontból vitatható.

Előre kell bocsátani, hogy a vita nem arról szól, hogy a szén-dioxid 
okozza-e a klímaváltozást, hanem arról, hogy az antropogén CO2-
kibocsátás az üvegházhatáson keresztül mekkora szerepet játsz-
hat a bolygó melegedésében. Meg kell állapítani, hogy az éghajlat 
működésének és az üvegházhatás mechanizmusának nincs egy-
értelműen igazolható kvantitatív elmélete, csupán többé-kevésbé 
valószínűsíthető hipotézisekről lehet csak szó. A mérési adatokkal 
leginkább alátámasztható elméleti modell Miskolczi Ferenctől szár-
mazik [4, 5]; az ő kutatási eredményeinek közzétételét – mivel 
ellentmondott a hivatalosan támogatott klímaelméletnek – a NASA 
nem engedélyezte, amint az eredeti cikkemben is szerepel [1].

Hetesi Zsolt vitatja, hogy bár előfordultak olyan időszakok, ame-
lyekben a melegedés megelőzte a szén-dioxid-koncentráció növe-
kedését, ebből még nem következik, hogy a szén-dioxid ne lenne 
hatással a melegedésre. Valóban nem következik. Amint azonban 
Reményi Károly egy előadásában bemutatta, az utóbbi 450 ezer 
évre az volt jellemző, hogy a levegő szén-dioxid-tartalmának nö-
vekedése követte, és nem megelőzte a melegedést [3]. Ennek oka 
pedig az lehet, hogy a melegedés miatt az óceánokban elnyelt 
szén-dioxid nagyobb része áramlott ki a levegőbe, miközben bőven 
kapott utánpótlást az óceánok mélyén húzódó geológiai törésvona-
lak mentén zajló vulkáni aktivitásból. A növekvő mennyiségű szén-
dioxid bizonyos mértékben visszahathat ugyan a melegedésre, de 
nem olyan mértékben, ahogyan azt az IPCC hangoztatja [9]. Az 
eredeti cikkem 5. ábrája szerint ugyanis a mérési adatok azt mu-
tatják, hogy a vizsgált időszakban a szén-dioxid koncentrációjának 
növekedésével a globális üvegházhatás nem növekedett, hanem 
kifejezetten csökkent.

A szerző szerint az a tény, hogy a Marson a sokkal több szén-
dioxid mellett az üvegházhatás csupán töredéke a földinek, annak 
köszönhető, hogy a Marson az alacsony nyomás miatt az abszorpci-
ós vonalak keskenyebbek. Ez voltaképpen igaz, de nem ez a domi-
náns tényező, mivel a legfontosabb CO2 abszorpciós sávok a Mars 
és a Föld légkörében is gyakorlatilag telítettek.

Akármennyi felszíni sugárzást nyel el a szén-dioxid 15 µm-es 
szűk abszorpciós sávja, a mellette lévő spektrális ablakokban a 
szén-dioxid gyakorlatilag átlátszó. Vegyük észre, hogy míg a Mar-
son a kulcsfolyamat a CO2 szublimációja és kifagyása, addig a földi 

üvegházhatásban és klímaszabályozásban a felszín 72%-át kitevő 
vízfelületek párolgása, továbbá a víz kondenzációja, valamint a fel-
hőzet a legfontosabb meghatározó tényezők.

Az idézett kritikai cikk szerint tévhit az, hogy a növényi fotoszin-
tézis folyamatának jót tesz a többlet szén-dioxid a légkörben, mi-
vel más üvegházban, ellenőrzött körülmények között növelni a CO2 
koncentrációját, és más a szabadban. A szerző azonban nem indo-
kolja, hogy miért lenne más a szén-dioxid hatása az üvegházban, 
mint a szabadban. Az agrártudományi egyetemeken és főiskolákon 
ennek ellenkezőjét tanítják [6, 7].

A kritikai cikk nem reagál arra felvetésre, amely szerint a szol-
gai igazodás a nemzetközi követelményekhez és az EU elvárásaihoz 
hátráltatja a saját erőforrásaink hasznosítását, növeli az energia-
függőségünket, és kiszolgáltatja a nemzeti érdekeinket a nemzet-
közi tőkeérdekeknek. Esetleg érdemes lett volna ezzel a szempont-
tal is foglalkozni.

Nem reagál a cikk arra sem, hogy a médiában túlsúlyban van-
nak a hivatalos klímaelméletet népszerűsítő műsorok, különféle 
klímavédő politikusok és aktivisták megnyilvánulásai, miközben az 
ellenkező vélemények kifejtésére alig van lehetőség. Sőt, számos 
esetben szándékos csúsztatások is előfordulnak, például úgy, hogy 
füstölgő gyárkéményeket mutatnak be, azt a benyomást keltve, 
hogy a színtelen, szagtalan, láthatatlan szén-dioxid és a köhögtető, 
egészségkárosító, fekete füst azonos. Pedig igazán nagy szükség 
lenne a közvélemény szakszerű, korrekt tájékoztatására, amelyek-
ben hozzáértő szakemberek fejthetnék ki – lehetőleg közérthető 
módon – az érveket és ellenérveket.

És nagy szükség lenne olyan környezetvédő mozgalmakra is, 
amelyek tényleg az emberi élet minőségét romboló valódi veszé-
lyek ellen lépnének fel, hiszen az emberiség – a GDP folyamatos 
növelésének bűvöletében működő gazdaságpolitika szellemében – 
egyre fokozódó mértékben bocsátja ki a levegőbe, a talajba és az 
élővizekbe a természetet és az emberi egészséget károsító anya-
gokat.

Ami pedig az évmilliók óta folyó és ma is vitathatatlanul folya-
matban lévő klímaváltozást illeti, ésszerűbb lenne a rendelkezésre 
álló erőforrásokat az alkalmazkodás érdekében felhasználni, és nem 
elpazarolni a klímaváltozás elleni értelmetlen szélmalomharcra.

Az amerikai elnökválasztás után talán remélni lehet, hogy az 
egyoldalú médiagyakorlat fokozatosan enyhül, a tájékoztatás ki-
egyensúlyozottabbá válik. Erre utal több mint 300 nemzetközi hírű 
tudós felbátorodása, akik csatlakoztak Richard Lindzen légkörkuta-
tó professzor (Massachusetts Institute of Technology) petíciójához, 
amelyben arra kérik Donald Trump elnököt, hogy az USA lépjen ki 
az ENSZ klímavédelmi megállapodásából, amint azt a kampánya 
során meg is ígérte [8]. A tudósok a petícióban kifejtik, hogy a 
szén-dioxid nem környezetszennyező, jót tesz a növényzetnek, és 
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javítja a mezőgazdasági terméshozamokat. A petíció aláírói java-
solják azon nemzetközi egyezményeknek a módosítását, amelyek-
ben a számos üvegházhatású gáz közül kiemelik a többiekhez ké-
pest csekély hatású szén-dioxidot, és előírják annak csökkentését. 
Az ennek alapján életbe lépő intézkedések miatt egyes országok 
jelentős szociális és gazdasági károkat szenvedhetnek, és a követ-
kezmény több mint 4 milliárd ember további elszegényedése lehet. 
Az aláírók ugyanakkor támogatják a valódi környezetszennyezés 
csökkentését célzó intézkedéseket, miközben megállapítják, hogy a 
szén-dioxid nem környezetszennyező.
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