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A PAKSI SZFINX ELÕTT
Karátson Gábor, író, festõmûvész

Magyar Nemzet, április 30., részletek

… 1986-ban, az évnek ugyanebben a szakában, április 26-án
robbant felacsernobilierõmû4-esblokkja.AVéletlenRendezõ
adátumbelipárhuzamot ispontosanbeállította: akkormájus1-
jét nem illett volna elrontani a rossz hírrel, most a népszavazás
olyörömtelinekhirdetettnapját.Nemártmegjegyeznünk,hogy
akormányértelmébenvett európaiságezzel a súlyoselhallga-
tással vette kezdetét. A „nem” szavazatok egy része, öntudat-
lanul, az európaiságnak e végtelenül silány értelmezésére
vonatkozhatott.

1986-banazonanaponelkellettmennemvalahová,déltáj-
ban, a Gellérthegyre; sûrû felhõk sötétlettek az égen, mire a
hegyi járatról leszálltam, az esõ felhõszakadássá változott. A
Gellérthegyengyermekeskedtem,autóksemigenvoltakmég,
oly jó volt ilyenkor mezítláb menni a gõzölgõ úttesten, bõrig
ázni. Hadd ázzak meg végre egyszer újra! Mire célhoz értem,
facsarni lehetett a ruhámbólavizet. Ezvolt ahírhedt csernobili
esõ.Nehezteltemisaztánazegészségügyiminiszterasszonyra,
akimostújraegészségügyiminiszter:miértnemközöltevelünk
a dolgot? Azóta már nem szeretek megázni, késõbb még egy
esernyõt is szereztem magamnak! Mintha a természet iránti
bizalmamat vesztettem volna el; pedig nem a természet az,
amiben nem bízom, hanem e világ hatalmasai, akik újabban
már az esõkbe is bele tudják keverni szubsztanciájukat. Így áll
elõ a teljes bizalmatlanság világa; kormányokban sohasem
bíztam, de az a jövõ, amely felé most haladunk, végtelenül
lehangoló.

Lehangolóés félelmetes.Heves ingerültség fogottel,midõn
arádióbanegyfiatalember(akormányszóvivõ)úgynyilatkozott
–akkormárkipattant adolog,kezdettduzzadni,púposodni–,
„pánikra és pánikkeltésre semmi ok”. Mintha nem azok hall-
gattákvolnaelCsernobilt is,akiknekõmostszóvivõjük!Vidékrõl
hazatérveegyszerhallgattamahíreket.Akkorment felaVészizé
hármasfokozatra;eztbemondtákarövidhírekben,aztánrátértek
azathéniEU-csúcsmézes-mázos,üresmagasztalására,ki tudja,
márhányadiknapjamentez,gügyögtekazelõkelõségek,vagy
negyedóra múlva jött csak részletezve Paks – szidalmaztam a
zuhanyalól szegény táskarádiót.

Akivel csakbeszélek, egy szavukat semhiszi senki. Rémü-
leteshírekkelvolt telenapokigaváros.A felszínen lustacsend,
a szóbeszédben félelmetes feltevések. Sokana legrosszabbtól
tartanakma is,deebbõlanyilvánosbeszédbealig jutelvalami.
Aminekkövetkezményeamondatokés szavak teljeselkocso-
nyásodása, „semmi se számít”. Nyelvi szempontból most már
mindegy is, mi az igazság: elpusztul Magyarország, vagy volt
csak valami gikszer, e kettõ közt a közbeszédben semmi kü-
lönbség.

… Kétsoros vers, újságcikkcímbõl, talált anyag: Pakson
nincs elég / védõfelszerelés.

Paksnyelvi kérdés. Egyvízvezeték-szerelõmégvisszasze-
rezheti esetleg nagyrabecsülésemet, ha az újabb hibára (miért
csöpög már megint a csap), akár a saját hibájára is, õszintén
rávilágít; az atomerõmû vezetõsége, per definitionem, soha:
éppen azért nem, mert nem értünk a dologhoz, mert az atom-
erõmû bensejében lejátszódó folyamatok nekünk áttekinthe-
tetlenek.Abizalomvesztés, akáregyorvosesetében, csakvég-
érvényes lehet.A felelõsökszokásos fölényeskedése,agorom-
ba kioktatások csak rontanak a helyzeten: nem nekünk kell
vizsgáznunk fizikából, õk buktak meg a vizsgán. Az általános
elbizalmatlanodás azonban zavaros is. Megrendült-e a válasz-
tópolgároknak a kormányba vetett bizalma is? Nyilvánvalóan
megkellettvolnarendülnie.Vagytalánmégmindignemrendült
meg annyira? S ha nem, akkor miért nem? … Az ilyesminek
csupán valami halálszagú, hányaveti cinizmus lehet a vége –
hát ez már meg is van. Ezért mondtam, ezért is, hogy Paks
nyelvi kérdés. Már megint ott tartunk, annak a határán, ahol
1957-ben, 58-ban voltunk: hogy magyarul többé nem lehet
igazatmondani.

(Különsiralomésnevetség,hogyazakormány,amely ide-
haza ennyire nem tud rendet tartani, „békefenntartó”, vagyis
rendfenntartó csapatokat akar küldeni egy idegen országba,
amelyhez semmi közünk, Irakba, egy harmadik ország, az
AmerikaiEgyesültÁllamokkérésére,amelynekilyenmegbízást
kiadniamúgynincsjoga.Ahazaiviszonyokkezdenekazabszolút
mélypontrabeállni.)

… 100-150 éve magunk elõtt tolt problémák mostanára
úgy feltornyosultak, óriás szemét, hogy az eddigi módszerek
egyenesvonalúmeghosszabbításávalmárnemtudjukátvágni
rajtukmagunkat.Hanemakarunkhunyt szemmelamegsem-
misülés felé robogni, ideje végiggondolnunk néhány kérdést,
többekköztazenergiáhozvalóviszonyunkat.Ez jelenlegegyet-
len politikai és gazdasági erõnek sem érdeke, de ettõl még a
kérdés itt van az orrunk elõtt.

Az atomenergia arra a területre tartozik, amelyet valaki
egyszer (a természetfölöttivelvalóellentétében) természetalat-
tinaknevezett.Afizikusokkiszámolják,deszámolninemtudnak
vele;aprólékosanleírják,delényegeszerintokkult, rejtvemarad.
… Képtelenek vagyunk az atomenergiához ártatlanul viszo-
nyulni, mert Mefisztofelész keze is benne van a dologban.
GoetheaFaust II. részében, többmint százévvel azelõtt, hogy
a természettudósok gyanútlanul betévedtek volna az „üres
körbe”, bámulatra méltó precizitással leírta már a dolgot: a
mindaddigholtnakhittkõzetmélyénfakadócsodaforrást,amely
elképzelhetetlen adományokkal kecsegtet, de aztán lángra
gyújtja a Természetet és a Birodalmat. Az iszonyú tûzvészt a
költõnélvégülmégiseloltjaValaki, talánazIsten,olyasféleképp,
mint az öreg Heidegger mondta, „rajtunk már csak egy isten
segíthet”. Paksot viszont elõbb-utóbb be kell zárni. A magyar
környezetvédõ mozgalmak hosszú idõkre való jelentéktelen-
ségekre kárhoztatják magukat, ha csak széttárt karokkal, váll-
vonogatvaállnakaPaksi Szfinxelõtt.

A HETEDIK AJTÓ
– levélváltás Paks ürügyén –
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AZ ATOMFIZIKUSOK RÉMURALMA
KarátsonGábor

Magyar Nemzet, június 26.

NemvagyokaGreenpeaceaktivistája,nemvoltamottPakson,
amikor odaláncolták magukat az atomerõmû kerítéséhez, a
rádióbólésa televízióbólértesültemadologrólén is (igazából,
elõször,azöldségesnénitõl, akiaztmondta,mármegintvalami
balhé van Pakson, amitõl kezdett volna égnek állni a hajam,
megkönnyebbüléssel hallottam aztán, hogy valami tüntetõk),
de tisztelettel vegyesörömfogott el demonstrációjukhallatán.
Helyettünk tették, amit tettek, helyettünk, magyarok helyett,
éskiváltképphelyettünkmagyarzöldekhelyettéspolgárikörök
helyett, akik a sok fontolgatásban, egyensúlyozgató téma-
csiszolgatásban(mi legyenegyáltalána jelszó,acél)képtelenek
voltunk összehozni egy tüntetést az „üzemzavar” óta eltelt hó-
napokban(ahivataloknemszeretikhallani a „katasztrófa” szót
–adja isten,hogyvégül isneolyasmilegyenbelõle;akár,sokféle
értelemben, így is lélegzetelállító).A folytatás aztánolyanvolt,
mint amihez az állítólag megboldogult, valójában második
gyermekkorát élõ, szenilisen agresszív szocializmusban már
szokva lehetünk: rendõrroham(derék rendõreinkbátorságaa
védekezninemkívánókkalszembenmegnövekszik), statáriális
gyorsaságú ítélkezés, mintha bizony ezek a kritikus szellemû
fiatalok veszélyeztetnék Magyarország (és az egész Kárpát-
medence)élõvilágát,embervilágát,ésnemapaksiatomerõmû,
úgy, ahogy van, vezetõstül, mindenestül.

Nemszeretnékazügyésziésbíróikarral az ítélet jogossága
felõlvitábabonyolódni; laikusként,civilkéntSzókratészrehivat-
kozom,akiabírákkérdésére,milyen ítéletet tartanaméltányos-
nakügyében,aztválaszolta, „Hívjonmegavárosdíszlakomára”.
Mindenesetre köszönetemet fejezem ki ezeknek a lányoknak
és ifjaknak,akik,hosszú idõutánelõször, agondolat szépségét
fejeztékkiújra, ebbenaboldogtalanországban.

Könnyenlehet,hogyaGreenpeaceaktivistáivalóbanmeg-
szegtekvalamelytörvénytvagyszabályt,ennekvizsgálataazon-
banmaradjonvédõügyvédjükreésafellebbvitelibíróságra(attól
tartok, abenem jelentett tüntetések jogihelyzetétmégmindig
nem tisztázta a parlamenti ellenzék, amelynek ez, magyar kö-
rülmények között, feladata volna). A magyarországi hatalom
(bízvástkezdhetünkújra„hatalomról”beszélni,minta régi szép
idõkben)márkinyilvánította(lásdatervezettDuna-parti rakpart-
szélesítésügyét),hogyszámáraakonszenzuskeresés idegen,a
környezetvédõkkel tárgyalni sem kíván, s egy olyan törvényt
akar elõkészíteni, amelyben minden szófecsérlés nélkül meg-
hozhatja a maga döntéseit és kész. Legyünk hát újra kicsinyek
ésalattvalók, sõt–alávalók?Úgy lehet, azonapontonvagyunk
megint,midõnabecsületesembernek–mintThoreau írtaegy-
kor – összeütközésbe kell kerülnie a törvénnyel.

Akülügyminiszter szerint „a rendõrségnemhasználtkény-
szerítõeszközöket”,érdekeskérdésvolna:a tévébenlátottkép-
sorokatértelmezniakkorhogyankell? Jóldokumentálhatóvelük
mindenesetre az Amnesty International elõtt is, mily fényesen
érvényesülnekMagyarországonazemberi jogok.WilliamBlake
írta: anemes felháborodásszavaaz Istenhangja,deénfelhábo-
rodástéreznimárnemtudok,annyiraelõírásszerint játszódnak
folyton a dolgok; dühöt és kétségbeesést azonban még érzek;
dühödtenésnyomorulthelyzetünkönkétségbeesvekuncogok.
Úgy tûnt nekem az elmúlt hónapokban, a paksi atomerõmû

vezetõsége számtalan elõvigyázatossági szabályt megszegett,
lelkiismeretlenül veszélyeztetve mindannyiunk életét; ebben
azonbanamagyar jogrend–vagymiaz: jogrend, jogalkalmazók
– semmi kivetnivalót nem talált. Azokra sújtott le a törvény
önmagában tetszelgõ szigorával, akiket ez megrémített, akik,
lelkiismeretük szavátólösztökélve–amely szintén Isten szava
– tenni próbáltak volna valamit a fenyegetõ veszedelemellen.

Gondolati szempontból persze mostani dilemmámat a
liberális jogértelmezõk már évekkel ezelõtt megoldották,
midõn–nemnagyonértettemõket,demindegy–éleshatárvo-
nalat húztak a jog és az igazság közé, az „igazságszolgáltatás”
szótezzelmegtagadva.Lehet,hogyjogilagrendbenvoltminden,
amit a magyar hatóságok tettek – nem hiszem, de mindegy ez
is–,az igazságotazonbanmegölték; jogiértelembenaz igazság
Magyarországonmahalott.

Nemelvontvalamiaz igazság,hanemazéletérvényesülé-
sénekegyikmódja; azélet szempontjábólMagyarországonma
azaz igazság,hogyazatomfizikusokésazállamhatalomszent-
ségtelen,demegbonthatatlannak látszószövetségbenösszefo-
nódva,örököskiskorúságraakarnak ítélniminket.

Edmund Husserl Az európai tudományok krízise és a
transzcendentális fenomenológiacímûmûvébenaGalilei óta
kialakult természettudománytól – gyakorlatilag az egész
modern természettudománytól – elvitatja a tudomány neve-
zetet, a tudósokatpuszta technikusoknaknevezi.Nemmintha
az általuk nyert, matematizált adatok helytálló voltát kétségbe
vonná,hanemmertelmulasztják,kezdettõl fogvaelmulasztották
adataikat, e matematizált álvilágot (amelynek a maga helyén
való részigazságátHusserlnemcsakhogyelismeri,hanemigen
nagyra is tartja) azegyetlenvalóságra, a Lebensweltre, azéletvi-
lágravisszavonatkoztatni.Gépkocsiszerelõkhözhasonlítjaõket,
akikazautómat talánki tudják javítani,deazt,hogyszükségem
van-e egyáltalán autóra, s ha volna is, hová utazzak vele, meg
nemmondhatják. „A tudományvilágában létrejöttmódszerek
öröklõdnekugyan,de jelentésüknemöröklõdikmindentováb-
bi nélkül a módszerekkel együtt. A tudós, aki a maga egyre
végtelenebbszakterülete felettmárcsakegymindenértelmétõl
megfosztott technikai gondolkodás és cselekvés segítségével
tud uralkodni, igazi természetmegértésre csak akkor juthatna,
hakifejlesztettemagábanazt aképességet, amellyel visszakér-
dezhetnemódszereieredetiértelmére,egykorialapításuktörté-
nelmi jelentésére.Amatematikus, a természettudósazonbana
legjobb esetben is csak e módszer zseniális technikusa, s ilyen
megértõ elmélkedésre többnyire cseppet sem képes. Kutat és
felfedez,desejtelmesincsenarról, hogykutatásai és felfedezé-
seimagukistisztázógondolkodásraszorulnak,kivált,havalóban
meg akarjuk ismerni magát a világot, magát a természetet.”

HogyHusserlmegfontolásai amaimagyarközgondolko-
dásból teljességgel kimaradtak, magában véve is ijesztõ, a tu-
dományos szféra résztvevõinek emberi, filozófiai és érzelmi
éretlenségére(mûveletlenségére)vall; aza tényazonban,hogy
eszféra roppant intézményihatalommal rendelkezõrésztvevõi
magukat hovatovább bármire feljogosítva érzik, a halál dikta-
túrája felé vezet. Régi jelszavuk, a tudás hatalom, sajnos szó
szerintveendõnekbizonyult:arrólakérdésrõl,szükségünkvan-
eegyáltalánatomerõmûvekre,azatomfizikusokszerintcsupán
azatomfizikaismerõidönthetnének;mitöbbiek,laikusok,szerin-
tük jogosan vagyunk kizárva a döntéshozatal folyamatából;
szégyenletes és nevetséges, ha azzal kapcsolatban egyáltalán
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megnyilatkozunk. Még egy lépés, némely biológus körök is
vérszemetkapnak, s abiodiktatúrapoklából semmi semment
meg–ami,hiábaanemzeti szocialistaképlet ijesztõközelsége,
a magyar baloldalt (amely már régóta nem a hagyományos
európaibaloldaliságnormáiszerintgondolkodikéscselekszik)
ugyanúgy nem fogja zavarni, mint ma a paksi események.
Hatalom híján persze az atomfizikusok képtelenek volnának
nagyralátó terveiket véghezvinni – pedig az õket támogató
politikai érdekcsoportok ugyanannyira nem értenek az atom-
fizikához,mintazatomenergiaúgymondbékés(valójábanállan-
dóháborúshangulatot sugárzó) felhasználásánakellenzõi.

Azatomfizikusok igaziés rettenetesvétkétazonbannema
hatalommal való gátlástalan cimborálásukban látom (elnézést
kéreka tiszteletreméltókivételektõl,havannak,desemapaksi
üzemzavarkezdeteóta, semmost, aGreenpeaceaktivistáinak
bántalmazásautánnemhallottamsemmifélehírt,hogyközülük
valaki azéletbiztonságánakésagondolkodás szabadságának
védelmébenkülönvéleményt jelentett volnabe:aszakmamint
valamiújegyiptomipapikaszt,kifeléhézagmentesenzárt, saját
hatalmi törekvéseivel szolidáris), hanem abban a tragikus
fenomenológiaihanyagságban,amellyelamatitokzatosnukleáris
energiát, a természetalattit (mutatis mutandis ide sorolható a
génmanipuláció is),egyszerûentermészetnektekintik–mintha
bizonyegy rózsatõ,egyszarvastehén,egyhajnali felhõvagyaz
ember fia-lánya a valóságnak ugyanabba a rendjébe tartozna,
mint az atomerõmû vagy az atombomba. „A matematika és a
matematikai természettudomány gondolatszövedéke, a szim-
bolikus-matematikai teóriákköntösemagába foglaljamindazt,
amimaatudósokésmûveltekszemébenmint »objektívvalóság«
azéletvilágothelyettesíti éseltakarja; valódi létnek tekintikazt,
ami igazábólcsupánmódszer.”–mondjaHusserl.

Természetalattinak nevezve a valóságnak ama nagy és
félelmetes tartományát (amelynekvalódimibenlétérõlazatom-
fizikusnak ugyanannyira nincsen sejtelme, mint a legnaivabb
hagymatermelõnek),azt távolról semkívánommegbélyegezni
(eléggé nevetségessé tehetném magamat ezzel); arra szeret-
némcsupán felhívni a figyelmet,hogya földi természet, a földi
élet, amelyet ilymód nem haboznék (ha tetszik, metaforikus
értelemben – egyre megy) Isten mûvének tekinteni, a maga
részletezõésfinomkidolgozottságában,átlagos,deazátlagoson
belül egyetemes méretezésében figyelemreméltó összehan-
goltságot és kedvességet mutat. Nem szándékom a teremtés
dicséretébe fogni–mindenki tudja,mirõlbeszélek.Ezaz, amit
a regényíróTolkienMiddle-Earthnek,Közép-Földéneknevez.
Attól félek,nemigen tudjasenki,mi történtPakson igazából,mi
fog történnimég– legyenhozzánk irgalmasaBoldogasszony.
Megismerõ útján lefelé haladva az emberiség valóban átlépett
bizonyos határt, mélyen behatolva az ismeretlen tartományba
(vagymégcsakazelején járunkannak?),amirõl személyszerint
senki sem tehet (a szabad kutatást, úgymond, nem lehet betil-
tani), tudományosságunkszerkezeteazonban igen: azamód-
szer, amely úgy véli, hogy etikai, esztétikai, ontológiai és öko-
lógiai szempontokranemlehet tekintettel, holott az igazi való-
ságban, azéletvilágbanezekmindbennevannak.MintNapó-
leon, mint Hitler egykor, Oroszországnak nekivágva, mi is azt
hisszükmég(máraki azthiszi), hogyhódítunk,miközbenmár
egykísértetiesellenségbástyáibukkannak fel itt is, ott isorszá-
gainkban: ezek egyike a paksi erõmû. Nem a „természetalatti”
afélelmetes,hanemazamódszer,amellyelközelítenipróbálunk

hozzá, amellyel le akarjuk igázni: ez hozza létre a háborús
helyzetet, varázsolja oda a verekedõ rendõröket is az egykor
annyirabékésmagyar tájba.

A világrombolók fõ érve persze ma is az energiaéhség, az
ÓriásiMammon.ÉrdekesolvasmánylehetneetárgybanWilliam
Dufty Cukor blues címû, magyarul is megjelent könyve, a be-
etetés: ahogy a köztudomásúan egészségtelen cukorfogyasz-
tásra, úgy szoktatták rá az emberiséget megrontásszerûen a
néhányévtizedemégszinte ismeretlenenergiaéhségre is.Aza
szervezetünket, ez a környezetünket marja szét. Ki tudunk-e
még szabadulni a halálos szorításból? Carl Friedrich von
Weizsäckermárévtizedekkelezelõttegyaszkétikusvilágkultúra
fontosságáról írt.Deazelõttmár,hogyazemberiségmegértené
talán(hiúremény?)ennekazegyedül lehetségesútnakaparan-
csolószükségességét,akörnyezetvédõmozgalmaknakelkelle-
ne kezdeniük az alternatív energiaforrások kutatását; és ebbe
az iránybakellene fordulniamindenolyanpolitikaimozgalom-
nak, pártnak, akárminek is, amelynek kedves még az emberi
szabadságügye.

KINEK A RÉMURALMÁRÓL BESZÉL
VITAPARTNEREM?

Lovas Rezsõ magfizikus, azMTAAtommagkutató
Intézetének igazgatója

Magyar Nemzet, 2003. július 10. részletek

…kezdjükazzal,amiközöskiindulópontulszolgálhat:a termé-
szet,a teremtésvalóbanharmóniátmutat.AFöldattólolyottho-
nos, hogy az áldott Nap melegíti. A Nap nukleáris energiát ter-
mel, és azt a Földre sugározza. Az energiát az a magfolyamat
termeli, amelyahidrogénbombáét is.AFöldmeghitt lakályos-
sága – a Nap éltetõ melege mellett – a Föld változatos felszíni
viszonyainak köszönhetõ. A földi domborzatot is nagyrészt
nukleáris energiaalakítottaki.AFöldbelsejétugyanis abenne
található radioaktív anyag sugárzása hevíti, s ez hozta létre a
domborzatot. Nemcsak a magenergia-termelés, hanem maga
a nukleáris reaktor is létezett a természetben: Kelet-Afrikában
találtak egy helyet, ahol az uránium természetes feldúsulása
sokezerévigenergiatermelõ láncreakciót tartott fenn.Azatom-
magfolyamatoknaka teremtésbennagyobb rész is jutott: azok
állították, állítják elõ mindazokat a kémiai elemeket, amelyek
az élõlényeket alkotják.

A magenergia tehát a természet harmóniájába nemcsak
beleilleszkedik,deannaknélkülözhetetlen része. Ígyelutasítá-
sának ontológiai indokolása hamis elõfeltételezéseken nyug-
szik. Az elutasítást mások a leggyakrabban azzal indokolják,
hogy tönkreteszi a környezetet. Az igazság ezzel szemben az,
hogymivelnincseneküvegházhatástokozó termékei, éppen-
séggel kíméli a környezetet. Még sugárzó anyagból is jóval
kevesebbet zúdít ránk, mint a szénerõmûvek. Egy további érv
lehet ellene az, hogy kockázatos. A paksi üzemzavar okozta
kárt tízmilliárdokban mérik, de a sugárzóanyag-kibocsátás –
legalábbis eddig – a természetes háttérsugárzáshoz képest
csekélyvolt.Globálisméretekbenmégacsernobili katasztrófa
is elhanyagolható volt; az általa itt okozott sugárveszély nagy-
ságrendekkel kisebb, mint a 60-as évek közepéig tartó légtéri
atombomba-kísérletekhatása, amivalóbanszámottevõvolt.

… Az ember már csak olyan, hogy ha lát egy ajtót, azon
benyit, az ajtók pedig olyanok, hogy ha egyszer kinyitották,
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akkor többénemlehetbecsukniõket.Viszonthaanyitott ajtón
kellemetlenhuzat áradbe, akkoregyújabbajtómegnyitásával
a kellemetlenség enyhíthetõ. Az emberiség fejlõdése újabb és
újabbajtókmegnyitásábóláll.

…HaamértékadószakértõknemfecsegtekPaksügyében,
annaknemfeltétlenülazazoka,hogya lelküketeladtákahata-
lomnak. Környezetem – magamat is beleértve – azért nem
szólaltmeg,mertnemtudhattuk,mi történt,konkrét ismeretek
híjánviszontfelelõtlenséglettvolnabármit isnyilatkozni.Ugyan-
akkor tudtuk: Csernobilhoz fogható katasztrófától nem kell
tartanunk, s ígyaveszély tudatabennünknemváltott kipánik-
reakciót.

… Karátson Gábor végkövetkeztetése az, hogy a környe-
zetvédõ mozgalmaknak el kellene kezdeniük az alternatív
energiaforrásokkutatását.Annaktükrében,hogyatermészettu-
dományokat Galileivel kezdõdõen megveti, ez bizony félel-
metesenhangzik.…Havalamineka rémuralma fenyeget, aza
tudatlanságé.

…Lehet,hogynemsikerülmegfelelõalternatívenergiafor-
rást találni, de ha sikerül, az csakis a nehézfejû tudományos
kutatóknak lesz köszönhetõ. … A nukleáris energia egyetlen
valóbannagyhátrányaahosszúideigsugárzóanyagoktermelõ-
dése. Lehet, hogy az emberiség energiagondjait a nukleáris
energiatermelésolyanformáioldjákmeg,amelyekehátránytól
kevésbészenvednek.Azegyik lehetõségaNapenergiaterme-
lésénekszabályozott földimegvalósításavolna(afúziósreaktor).
Egymásik lehetõséga jelenleg ishasználthasadási láncreakció
olyan változatának kifejlesztése, amely megtoldható a vég-
termékmagreakciókkalvalóártalmatlanításával(transzmutáció).

…Akárhogyan lesz is,ameglevõnukleáris létesítményeket
kollektív öngyilkosság volna sorsukra hagyni vagy alkimisták
gondjárabízni.Amígmûködnekatomerõmûvek,addigszükség
vanhozzáértõmûködtetõkre,ésutánaisszükségleszahulladék-
tárolókszakértõire.Haazonbannemcsitulazerõszakosantinuk-
leárispropaganda,hamarosannemleszutánpótlás.Ésamagtu-
dományértõinélkülnincspéldáulnukleárisgyógyászatsem…

Azemberküzdjönavilágerkölcsimegújulásáért,debízzék
a tudományban is.Akár sikerül erkölcsilegmegújulnunk, akár
nem, a tudományra mindenképp szükség lesz az emberiség
megmaradásához.

TUDOMÁNY, ERKÖLCS, FELELÕSSÉG:
PAKS

Karátson Dávid egyetemi docens, ELTE
Magyar Nemzet, július 22. részletek

…Igenreménykeltõnektartom,hogy–talánazutolsópercben
– egyfajta párbeszéd kezd kialakulni az értelmiség két része, a
rendszerint teljesen más nyelvet beszélõ reál és humán szféra
között.…ugyanakkorLovasszámosmegállapítása…mégmin-
dig azokat a technokrata sablonokat vonultatja fel, ami „zöld”
szemmel (az idézõjeletõhasználja)megítélésemszerint joggal
kifogásolható. Kritikájának alapgondolata, hogy a nukleáris
energia termeléseés felhasználásaa természet rendjébeteljesen
beleilleszkedõfolyamat.…Mitöbb,azatommagfolyamatoknak
– állapítja meg – a teremtésben is múlhatatlan szerep jut, így a
következtetés,amagenergiaelutasítása„hamiselõfeltevéseken
nyugszik”. …Kozmikusértelembenvalamelyégitestdombor-
zatátegyrésztakülsõhatások(meteorbecsapódások),másrészt

a belsõ hõ és gravitáció táplálta folyamatok (lemeztektonika,
lejtõs tömegmozgások), harmadrészt a más égitestek vonzá-
sábóladódó(tehát tisztángravitációseredetû)árapályjelenségek
alakítják.AFöldönazelsõtényezõazatmoszférasajátosságainak
–más szóval: azélet kialakulásának–köszönhetõenmárnem
játszikszerepet (ameteoritokazoxigéndús légkörbe jutvazöm-
melelégnek), a felszíntpusztítóúgynevezett külsõerõkpedig
a víz jelenléte miatt részben igen egyedi formában (folyóvízi
erózió,hullámverés) jelentkeznek.Adomborzat lakályossága,
szabálytalansága (azaz szépsége, érdekessége) mögött pedig
végsõ soron a világegyetem kezdete óta létezõ aszimmetria
áll.Fentiekkel isösszefüggésbenmégproblémásabbateremtés,
azazazélõvilág felemlítése.Kivitatná,hogyakémiai elemeket
a magenergia hozza (hozta) létre? Ugyanakkor az életnek, az
élõszervezetkialakulásánakkérdésenyilvánvalóanolyantávol
esik a magfizikai folyamatoktól, hogy az aligha tartozik a
témához.

… A fõ kérdés esetünkben amúgy sem az, hogy milyen
szerep jut az atomenergiának a természetben, hanem hogy az
emberiséga jövõnemzedékeksorsával is számotvetve ismeri-
e, felelõsen ismeri-e mindazokat a körülményeket, amelyek
valamelyenergiaforrásemberáltali felhasználásával,manipulá-
lásával kapcsolatosak. … Lovas Rezsõ cikkébõl a kockázati
tényezõk elemzése teljességgel elmarad. Noha késõbb említi,
hogy mindenkinek meg kellene ismernie az elõnyöket, hátrá-
nyokat, alternatívákat, a fenti bevezetés után mégis úgy foglal
állást,hogymivelazatomenergiánaknincseneküvegházhatást
okozó termékei, „éppenséggelkíméli akörnyezetet”, sõt „még
sugárzó anyagból is jóval kevesebbet zúdít ránk, mint a szén-
erõmûvek”.Deamimégmeghökkentõbb,Lovasodáig jut,hogy
„globális méretekben még a csernobili katasztrófa is elhanya-
golhatóvolt”.

Nagyon remélem,hogyLovasRezsõmegérti: ez azapont,
aholakörnyezetvédõnagyonelkeseredik.Azemberiségokozta
egyrekatasztrofálisabbkörnyezetpusztítás,akontinensnyi terü-
leteken tapasztalható klímaváltozás, a sokmillió tonnás olaj-
szennyezések,Csernobilközvetlenésközvetetthatása,haúgy
vesszük,valóbanmindlokálisak.Mégreménykedhetünk,hogy
a földi rendszerekvédekezõképességeelbír ezekkel akataszt-
rofális behatásokkal – ám ez a remény egyre fogy. Én, és még
nagyon sokan mások, semmiképpen sem szeretnénk meg-
várni, amíg globális kártétel történik, és e tekintetben nagyon
szûklátókörûnek, sõt felelõtlennek tartom a Csernobil-típusú
katasztrófák ilyetén, patikamérlegen való méricskélését, vég-
eredménybenbagatellizálását.

…Ismeri-evajonLovasRezsõaszinténatomfizikus,Nobel-
díjas Werner Heisenberg csaknem ötven éve írt sorait? „A ve-
szély annálnagyobb lesz,minél erõsebbahaladásbavetett hit
optimizmusa”,ugyanakkor „amilyenmértékbenvilágossávál-
nak a haladásba vetett hit korlátai, oly mértékben szolgálnak
támaszularra,hogyúj irányokatkeressünk”.

…Végezetül,erõsenbízombenne,hogyLovasRezsõ,ami-
kora tudatlanságrémuralmárólbeszélakritizáltcikkkapcsán,a
vádat valójában nem a környezetükért, az általa is oly nagyra
becsült természetért aggódóknak címezi. El kellene fogadnia,
hogy a magfizikai folyamatokat kevésbé ismerõknek is joguk
van félelmet, aggodalmatérezniük.Higgyeel: eznemfélelem-
keltés,hanemfelelõsségérzetaFöldért,Magyarországért,mind-
annyiunkközösörökségéért.
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TUDOMÁNY ÉS FELELÕSSÉG
ATOMENERGIA-ÜGYBEN

LovasRezsõ
(Magyar Nemzet, július 29.)

A vita egyetlen fontos kérdésben valóságos, és ezt most ki kell
fejtenem.EngemK.DávidaCsernobil-tagadás rémtettével vá-
dol,mertaztmerészeltemírni,hogyértmárbennünketCserno-
bilnál nagyobb, globális méretû csapás is (a légköri atomrob-
bantások).Énviszontúgylátom,minthaõlenneaz,akialábecsüli
abajt.Ugyanisazemberiség jelenlegegyújabbglobáliscsapást
mér a saját fejére, és úgy tesz, mintha nem venné észre.

AFöld légkörénekazüvegházhatásokozta felmelegítésére
gondolok.Neáltassukmagunkat: a széndioxid feldúsulásával
esett kár máris globális méretû, és magától nem csökken. A
csernobilicsapadékhatásamáraMagyarországonészrevehetet-
len, de a sokkal erõsebb szennyezést okozó korábbi légköri
atomrobbantásokról ishasonlómondhatóel.Avilágnukleáris
iparától származóállandócsekélysugárzáspediga természetes
háttérbe belesimul. Mindez azért van, mert a sugárzó anyag
lebomlik.Aszéndioxidezzel szembentartósanszéndioxidma-
rad.Aszéndioxid-koncentrációnemhogynemcsökken,hanem
mindaddig növekszik, amíg az egész emberiség egyetértésre
nemjut, és történelmikorokatátfogóösszehangolt erõfeszítést
nem tesz csökkentéséért. Az emberiséget azonban ehelyett
országainak, vállalatainakegymáselleni versenye foglalja el, s
ennekfõterepeatermelés.Atöbbtermeléspedig többfogyasz-
tással, fõkéntenergiafogyasztással jár. Eközbenazenergiaprob-
lémakutatóiversenytfutnakafogyasztással,ésazegyesenergia-
típusok kutatói egymással is. Egyelõre nincs olyan megújuló
energiaforrás, amelymegoldást jelentene, jóllehet azalternatív
energiaforrások némely elkötelezettjei azzal áltatják magukat,
hogy itt amegoldás:csakmegkellvalósítani.

…Abajaz,hogyegyelõre,ki tudja,meddig,a technikailag
hozzáférhetõlegjobbalternatívenergiaforrásaföldgáz.Aföldgáz
nagyszerû dolog: nagy a fûtõértéke, kényelmes a használata,
ésnempiszkol,nemsugároz.Hamárszéndioxidotkellkibocsá-
tanunk, akkor lehetõleg földgázt égessünk, hisz az oly tiszta!
Sokan gondolkoznak így Nyugat-Európában is. Egyre jobban
felismerik annak hatalmas elõnyét is, hogy nagy tömegben,
viszonylagolcsónlehetvenniazoroszoktól.Akormányokörül-
nek, mert a zöld választópolgároknak sincs semmi kifogásuk
ellene.Csakhogyaföldgázzal isvanegykisbökkenõ.Aföldgáz
legnagyobbrésztmetánbóláll, ametánpedigötvenszerannyira
fokozza az üvegházhatást, mint az égésekor keletkezõ
széndioxid.BecslésekszerintaSzibériábankitermelt földgáz5-
30százalékaelszökik,samagaslégkörbe jutvaazüvegházhatást
többszörtehatásosabbanfokozza,mintazelégetett tüzelõanyag.
A kitermelõket ez nyilván nem nagyon izgatja, hiszen ha van
táj,amelynyerhetaglobális felmelegedésbõl,azéppenSzibéria.
Denehiggyük,hogyazüvegházhatásSzibériábanmarad,hiszen
a gázok villámgyorsan szétterülnek az északi féltekén.

Azenergiafelszabadításveszedelmesdolog.Aközlekedési
eszközök termeltemechanikaienergiaévente százezerszámra
öli abalesetet szenvedõembereket.Azerõmûvienergiaterme-
lésben a közlekedési eszközök termelte energiának sokezer-
szereseszabadul felkis térfogatban. Így természetes,hogyerõs
mellékhatások, veszedelmes melléktermékek is keletkeznek.
A magenergia-termelés kiégett fûtõelemei különösen veszé-

lyesek.Tárolásukemberi idõléptékbenegyszerû,deavégleges
tárolási módokról még kiderülhet, hogy mégsem véglegesek.
Elvbena fûtõelemekmagfizikai ártalmatlanítása iskönnyû,de
nagy technikainehézségekkel jár,ésmegvalósításaóriásipénzt
és szellemi erõbefektetést kíván.

Amígnincsártalmatlanítás, csakaztmondhatjuk: akiégett
nukleáris fûtõelemeketkörülbelülötszázéviglezártankellõrizni
mélyen a föld alatt, mert addig tart, amíg a sugárzásuk kellõen
lecsökken. Ezzel szemben a földbõl származó tüzelõk égés-
terméke nemhogy nem tûnik el a légkörbõl, de mindaddig
szaporodik, amíga jelenlegvészesenzsugorodó földinövény-
takaró majdani dúsulása – aminek bekövetkeztére ma nincs
remény – nem lesz képes ellensúlyozni az égéstermék szapo-
rulatát. Tessékválasztani!

Tisztában kell tehát lennünk azzal, hogy energiaforrások
tekintetében jelenlegcsak rossz lehetõségekközött választha-
tunk.Vagyvállaljukanukleáris energiatermelésnemelhanya-
golható, de elháríthatónak látszó kockázatát, vagy nagyobb
sebességgelhaladunkFöldünkegészének lakhatatlanná tétele
felé. Legyünk tudatában, hogy aki jelenleg kategorikusan el-
utasítja amagenergia felhasználását, azegyúttal a légkör tönk-
retételére szavaz.

Akorlátlan technikaihaladásmítoszaa társadalmihaladás
felfuvalkodott ideológusainak tévképzete. A mítosz hosszú
egyeduralmához vezetõ társadalmi öngerjesztésbe sajnos sok
tudós is besegített. A fejlõdés nem korlátlan, és ha nem ismer
korlátot, akkorhamarosanbeleütközik.Azemberiség józanul
gondolkodó kisebbsége fél évszázada tisztában van ezzel, de
az uralkodó közfelfogással szemben csak olyan tekintélyek
mertékezthangosankimondani,mintHeisenberg.

Tudjuk, hogy az atomenergetika kialakulása a második
világháborúvalesettegybe,ésezfelszabadítottamindatudósok,
mind az emberiség gátlásait. Most nem vagyunk ilyen hely-
zetben, s így meggondoltabban élhetünk a tudományos és a
technikai fejlõdésadta lehetõségekkel,ésmondhatunk lebizo-
nyos lehetõségekrõl.Azöldekésa tudományképviselõiakkor
tudnakmajdegyüttdolgozni,halegalábbisebbenegyetértenek.
Féljünk,deokosan.

ARÁNYTÉVESZTÉS, PAKS
KarátsonGábor

Magyar Nemzet, augusztus 11. részletek

…amagamlaikusmódjánén iskétkedemabban,hogyaNap
energiájátugyanazamagfolyamat termelné–mintLovasRezsõ
írja –, amely a hidrogénbombáét is; de még ha így volna is, ha
kettencsináljákugyanazt,nemugyanaz.Midõnodatartomarco-
mat,behunyt szememetanapnak,amézédességétésazanyai
szeretet hevét érzem, ami egy hidrogénbomba robbanásakor
alighasikerülne.

…Elvitatkozgatunkerrõl-arról,apaksipörköltpedigrotyog
magában, és még mindig nem tudja senki, mi lesz vele. Vál-
tozatlanulnemlátokokotarra,hogyazilletékeseknyilatkozatait
elhiggyem vagy ne higgyem el; soha senki számára nem lehe-
tett világos, e nyilatkozatok egymásra következését figyelve,
nemcsak Csernobil idején nem, hanem a paksi, remélhetõleg
csakugyan jóval enyhébb üzemzavar esetében sem (mi az,
hogy üzemzavar?), az igazsággal úgy egyáltalában milyen vi-



21

szonybanvannak,(mitkellmegmondanialakosságnak):ennek
vizsgálataegyúj, fizikai-pszichológiai-politológiai tudományág
tárgya lehetne, amelyet bízvást oktatni lehetne az egyete-
meken.A lakosság tájékoztatásának fogalmaegyelõre semmit
semjelent,ésfélõ,hogyezmégévszázadokigígyis fogmaradni.
Jobb félni, mint megijedni stb.: csakhogy a paksi ijedelem
mégiscsakmegtanított félniminket.LovasRezsõbizonyoselég-
tétellel írja, hogy belõle és környezetébõl a paksi esemény
nemváltott kipánikreakciót.Apánikemlegetése–nemLovas
Rezsõazegyedüliebben–magaisbizonyosdemagógia,hiszen
–egyetlen,kissékétesnek tetszõesettõl eltekintve–azország-
bannemtörtki semmifélepánik;pánikbaénsemestem.Azon-
ban más a pánik és más az iszonyú félelem. A pszichológus
FeldmárAndrás szerinta félelemhezbizonyosbátorságkell; az
emberek nagy része fél félni. Az elmúlt száz év történelmébõl,
sajnos, számosesetet ismerünk,amikoremberek,nemegyszer
egészembertömegek,bízvaazállamban,elmulasztottak félni.
Avágóhidakraszállítottbárányok, lovakperszehiábarettegnek,
nem segít az rajtuk; de mi, emberek, talán fordíthatnánk még
sorsunkon(adná Isten,hogya lovakén,bárányokén is). Énbi-
zony féltem, s félek változatlanul, mert – mint már elsõ paksi
tárgyú cikkemben is írtam (A Paksi Szfinx elõtt. Megint ott tar-
tunk, hogy magyarul többé nem lehet igazat mondani, MN,
2003. április 30.), ha az ember fenyegetve érzi övéit, hazáját,
tágabb környezetét az országhatárokon túl is, akkor – ily ké-
nyelmetlen úr a lelkiismeret – meg kell szólalnia.

Lovas Rezsõ az ilyen megszólalást fecsegésnek tartja. Nyil-
ván fegyelmezett csendben kellene várnunk, mi lesz, némán
vennünk tudomásul a megesett (elképesztõ) botrányt is. Ha a
mértékadó szakértõk nem fecsegtek Paks ügyében – írja –,
annak nem feltétlenül az az oka, hogy lelküket eladták a hata-
lomnak. (Valóban, nemfeltétlenül.) „Környezetem–magamat
is beleértve – azért nem szólalt meg, mert nem tudhattuk, mi
történt, konkrét ismeretekhíjánviszont felelõtlenség lett volna
bármit isnyilatkozni.”LovasRezsõésmunkatársai,ezekszerint,
most már tudják, mi történt. S ha tudják valóban, miért nem
azzal ahajmeresztõ felelõtlenségsorozattal foglalkoznakazén
cikkeim helyett, amelyek a hatalomnak úgyis csak olyanok,
mint szúnyogcsípésa rinocérosznak?

Ha már a természettudományos gondolkodásnál tartunk:
Lovas Rezsõ szavai furcsa ellentétben vannak az általa egy
bekezdésselkorábbanmondottakkal: azatomerõmûvekszük-
ségességét illetõen „csak maga a társadalom dönthet, a demo-
krácia intézményeinkeresztül.Felelõsdöntéseketazonbancsak
a tények ismeretében(…)lehethozni.”Deháthogyan juthatna
el a társadalomnak nevezett valami a tények ismeretére, ha
egy hirtelen elõálló vészhelyzet (üzemzavar stb.) esetében
mégazMTAAtommagkutatóIntézeténekigazgatójaésmunka-
társai sem tudják, mi történt? Ha Lovas Rezsõ és munkatársai,
láthatólag, valamely nagyobb baj bekövetkeztét sem tartották
lehetetlenségnek?LovasRezsõszavaicsupánazt igazolják,amit
magamismondtam:hogyazatomenergiabékés felhasználása
eleve antidemokratikus tevékenység: a demokráciát, néhány
villámgyorsanvégrehajtott sakklépéssel illuzórikusszómágiává
fokozza le,bennünketpedig,ceterumcenseo,örököskiskorú-
ságra ítél.Eznemvalami félelmetes jövõ,ezazahelyzet,amely-
ben már mélyen benne vagyunk. (A magenergia igába fogása
–muris eszme, lásdaperzsadzsinnek történeteit vagyGoethe
bûvészinasát– természetesencsakazegyik, igaz,kirívópéldája

annak a világtendenciának, amely a demokrácia gondolatát
swifti módon nevetségessé teszi.)

Meg kell tanulnunk kicsinyeknek lenni, halljuk újra meg
újra a politikai színpad némely szereplõjétõl (akikkel Lovas
Rezsõteszemágábansincsazonosítani),sezenbosszankodunk.
Azazonban igaz,hogynemcsupánezamostani, lekicsinyített
és lekicsinyelt ország, hanem az egész Kárpát-medence is ki-
csiny azokhoz a megalomán kísérletekhez képest, amelyeket
azõpártjukránkhagyott(lásdadunaierõmûrendszert is,amely-
nek legalább befejezését sikerült megakadályoznunk). Nem
akarokvisszaélniLovasRezsõcikkénekazzalamondatával(Glo-
bálisméretekbenmégacsernobilikatasztrófa iselhanyagolható
volt), amelyenmárKarátsonDávid ismegütközött, amely talán
csak szerencsétlen elírásnak tekinthetõ (Ukrajnában tán „elég
puszta térvan”?),deMagyarországnakegyhasonlókatasztrófa
a végét jelentené.

Ezahalálosanveszedelmesenergiaforrásaz,amiLovasRezsõ
szerint még mindig jobb a többinél – bár sorait mélységes
aggodalom járja át. Érvelése a szleng melyik ujjamat harapjam
alternatívájára emlékeztet; Mefisztofelész, Goethe Faustjában,
ugyaneztszigorúbbanmondja:„Bármitcsináltok,vesznetekkell;
/ mi összeesküdtünk az elemekkel. / S fajtáddal pusztulásra
jutsz.”Énmásrólbeszéltem,mintLovasRezsõ; azénmondani-
valóm az, hogy a megtérést megspórolni most már nem lehet.
HaLovasRezsõarról ír,hogyén(Husserlt idézve)a természettu-
dományokatGalileivelkezdõdõenmegvetem,ennekamegté-
résnekahelyét jelöliki, csaképpenúgy,hogybelõleaztánmár
végképp semmit sem érteni. … A nagyszerû természettudó-
soknak természetesen se szeri, se száma; könnyen belátható
azonban,hogyastruktúrávalvalamibajvan.Mivelmagyarázzuk
különbenazta tagadhatatlan tényt,hogya természettudomány
diadalmas fejlõdése és az élõvilág pusztulása szinte már kart
karba fonva járnak? Hamis és lapos az a magyarázat, amely
szerint az volna a baj, hogy az emberiség erkölcsi fejlõdése a
tudománnyal nem tud lépést tartani. Éppen ellenkezõleg:
amidõn például az állatkísérleteket végzõ tudós, nem véve
tekintetbealétetikaiszubsztanciáját,úgyvéli,hogykínzókamrai
módszereivel az állat megértéséhez közelebb jutott (az állat
szóegykor szubsztanciát jelentett; „az Isten lelki állat, és azkik
õtet imádják, szükség hogy lélekben és igazságban imádják”
fordítjamégKároliGáspár), akkorvalóbanmegtudvalamit,de
egymengelei világképaz, amitelnyer,katasztrofális távolságra
az állati életerõtõl. Nem a földi valóságot ismeri meg.

LovasRezsõajtókrólbeszél. „Azembermárcsakolyan,hogy
ha lát egy ajtót, azon benyit.” Nem tudom, tudatában volt-e
Lovas Rezsõ, midõn e mondatot leírta, hogy az emberi nem
közös mondai és mesekincsének tán legfontosabb toposzát
érintette meg: azt az ajtót, amelyen nem lett volna szabad be-
nyitni.Tudjuk,hogyatudomány(mindigazakérdés,kiké)már
belépett ezen az ajtón; de én nem kevesebb tudományt kívá-
nok, hanem mélyebbet, amidõn azt óhajtom, bár próbálnák e
tudósokmegérteni tudományukszimbolikusformarendjét,hát-
hakikeveredhetnénkmégvalahogyebbõlahaláloszûrzavarból.
Amiviszontazenergiaéhséget illeti, csupánaSzentSzegénység
lehetne útitársunk, amint arról már Gautáma Buddha és Jézus
KrisztusésAssisi SzentFerencprédikáltak,mert aTobzódókat
ki fogjaokádniaFöld.Eztmamármindenki tudja;csakhát,mint
aZenbuddhizmusmondja: „Mindenembermegvanmárvilá-
gosodva, de a legtöbben azt szeretnék, ha nem volnának.”


