
Kedd, 1990. jUnius 26.

Magyar Nemzet

Francia atomer6mucegek magyarorszagi

buzg6lkodasa
A Magyar Nemzet egy rt?gebbi

szamaban oikk jelent mel'( a
svajci-amerikai egytittmuko
desbOl sztiletett Geyser nevu
atomreaktorr6l, ll1etve annak
magyarorszalti bevezeteset szor
galmaz6 ketnapos tan,acskozas
ro!. A cikk ,hemzse" a magyal'
szarnnazasu es gyakran vila·ghlru
atomfizikusok ·neveltO!. A tema
tOl val6 Idegenkedesem ellen ere
mSltam sem tudtam meltallnl.
holty sztereotip es honfitarsi mo
don mejOtne dobbanjon a szivem
(ez a reakci6, az,t hiszem, leg
Inkabb a hozzam hason16an ktil
foldon el6 magyarokra jellemz6
- talan az onigazolas kesztete
se ez?l. A cikk vege felekoze
ledve azonban egyre ,inkabb el
szorult a szivem, es ijedten tet
tern fel magamnak a kerdest:
mit akarnak megetetni mal'
mel'(i,nt Magyarorszaggal?

A cik.k az atomer6mu allit6la
gos elonyeit es blztonsaga't e"y
oldaluan, csak az azt kidol"ozo
szakemberek es cegek informa
ci6ja alapjan ismerteti, Az ald
mek 'ktilon felerosHitk ezt, es hoz
zaadjak a vilaghiru magyarok
Magyal"Orszagon nehezen me~ker
d6jelezhetO nlmbuszat is: "Tel
ler ajanlja", "Zavar eseten leall",
"Referencia Is".

Aki csak felUletesen Is kovet
te a Nyugaton evek 6ta foly6 v,i
tat, tudja, hogy az a'tomenergia
torteneteben nem voH meg olyan
reak'tor, amelynek elmeleti biz
tonsagat az eppen adott tip us el
terjedeseben anyagi okokb61 va/{y
szakmal pres7Jtizsb6l erdekeltek
ne tudtak volna - legalabbis a
laitkusok szamara - meggy6Z6en
el6adnl. Az evek soran azonban
az is kidertilt, ho/{y az atomener
giat, mint olyat, globalisan eluta
slt6 szakemberek elmeletet, mi
szerint nem letezlk semmifele
bi1Jtonsa"os atomreaktor, saj,nos a
gyakorlat Is Igaw1ta, ,nehany hit
vanyas (Three Mile Island, Cser
nobill es tulsagosan is sok, ke
vesbe latvanyos, Hletve a halO·
sagok altai jobban' e1hallga
tott, de kovetkez.menyei'ket te
kintve -semml esetre sem jelen
tektelen katasztr6fa reven.

A tajekozat1ansag, a tajekoz
tatas lehetet1enne tetelevel es a
,,'tevedhetet1en" szovjet techn·i,ka

megkerd6j elezh etetlensegevel
karo1tve, mar megajandekozta
Magyarorszagot az atomenergia
nehanyketes viv.manyaval:
Prikssal, Illetve az atomenergia
Ipa~' hulladekat gazdasagossa va-

razsol6 es a nagykozonsel'( tudta
nelktil bevezetett radloaktiv su
garulsos elelmiszer-.tarlOsitassal.
(Hanyan tudjak a koz.ertbe ja
rok koztil, hogy Magyarorszag az
egyik uttoroje es evtizedek 6ta
egyik legszorgalmasabb felhasz
nal6ja ez ulObbi, Nyugaton melot
ma is, enyhen srolva vi,tatot1t es
sok helytitt mel'( ·nem engedett
vagy nagyon korlatozott m6d
szernek?)

Szivb61 kivanom, hogyaz uj
utakat keres6 Magyarorszag ne
lepjen csoborb61 vOdorbe, me,lt ha
a vodrot a nyugati a·tomenergia
lobby olyannyira hires magyar
tagjai kinaljak is fel megvetel
reo A Nyugattal kibontllikoz6
egyuttmukodesnek nem abban
kene megtestestilnle, hogy reak
tormagok es ,kiegett fu·tOelemek
utaznak San Dieg6b61 Magyaror
szagra es vissza. (A Magyar Nem
zet cik,keben szinte elvesz az az
egyet1en, nehezseget -sejtetO mon
dat, mlszerin,t "A hutOviz tiszti
tasakor ikikeri1l6 aktiv anyagok
kal teliteti ion~serelo gyantat
val6ban tarolni 'kell .." Hogy a
gyanta radioaktiv anyagokkal
telitett - ettOl az anformacl6t61
pedil'( vegkepp megkimeIte a
Csernobil 6ta tulerzekeny ol,va
s6kozonseget a cikkir6. Ez sem
valtozta't azonban azon a ten yen,
hogy a radi6aktiv anyagok szal
litasa es tarolasa Nyugaton is az
el'(yi'k legmegoldatlanabb kerde
se az atomenergla-iparnBlk, es a
problemat akaI' San Dieg6ba
visszapingpongozva sem szaba
dulurrk 8,tt61, hogy az egesz tiz
letMI szarmaz6 rOvid tavu anya
gi el6nyoket a Fold minden la
k6ja es utodaink fizetlk ,meg tobb
mint hetediziglen.)

A szerintem ,I,s,kivanatos egyUtt
mukodes inkabbkovetend6 pel
dajanak tartom az amel'i'kai
Goldman Kornyezetvedelmi Ala
pitvany dljanak odaiteleset a
BOs-Nagymaros elleni ktizdelem
egyik ,kezdemenyez6jenek, Vargha
Janosnak. Remelem, hog.v a dij
washingtoni Atvetelekor el'moo
dott szavai, amely,ek a latlhata
ron feltunt ujabb gondra, meg
pedig amerlkai es francla atom
er6mucegek magyarorszalti buz
g61kodasara figyelmeztetpek
(Magyar Nemzet apr. 19.), elobb
meghallgatasra talalnak, mint az
B6s-Nagymaros eseteben tOr
tent,
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