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XXXXI.
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[…]
„A közelmúltban Gorbacsov úr propagandisztikus javaslatot tett a föld alatti atomkísérletek
azonnali betiltására. Tudott dolog, hogy ezek a legszigorúbb ellenőrzés mellett elvégzett
kísérletek a korábbi, az atmoszférában felrobbantott szerkezetekkel összehasonlítva nem
okoznak környezet szennyeződést. Ha javaslatát Gorbacsov valóban az emberiség érdekében
tette volna, most nem burkolódzna a szovjet kormány az atomkatasztrófa után hallgatásba,
hazudozásokba, hanem azonnal nemzetközi összefogással igyekezne a keletkezett kárt a
minimumra csökkenteni.
De a szovjet nem törődik a saját népével sem, nemhogy a szomszéd államok vagy a világ
népeinek egészségével. Legfőbb cél maradt, és marad a beképzelt világpolitikai nimbusz
megőrzése.”
[…]
April 2930, 1986

[…]
/LEMEZKÍVÁNSÁG CSEKE . RÉSZÉRE/
„Jó reggelt kívánok. Tegnap este kerülő úton értesültünk a Kijev melletti atomerőmű
katasztrófájáról. A Kossuth Rádió ma reggel, miután bemondónője elénekelte az időjárás
jelentést, röviden közölte a TASZSZ hírét, amely szerint a Kijev melletti atomerőmű egyik
reaktorában üzemzavar keletkezett. Kormánybizottság alakult a rászorulók megsegítésére.
Hangsúlyozta, hogy ez az első ilyen eset a Szovjetunióban. Rá szeretnék mutatni egy lényeges
fogalmi tévedésre. Az üzemzavar az atomerőművel meghibásodásának legenyhébb formája,
ahol nem történik a környezetet érintő radioaktív szennyeződés. Ami itt történt,
messzemenően kimeríti a baleset fogalmát. Ez a szemérmetlen hazudozás, és elsősorban
politikai okokból történő elkendőzése, felháborító. Mindnyájunkat érinti a szó szoros

értelemben vett velőkig ható probléma. A skandináv államok jelzőszolgálata a meteorológiai
viszonyok következtében nem észleli a fokozott sugárzást, ha a szél történetesen a
Szovjetunió belső területei felé mutatott volna, agyonhallgatják, vagy később bagatelizálják
az esetet. Ilyen állam vezetőivel ülnek le önök a tárgyalóasztalhoz egyezményeket aláírni.
Kérem, tájékoztassanak bennünket részletesen az események további menetéről. Nekünk is
van egy szovjet mintára épült, élenjáró technikával és biztonsági berendezésekkel felszerelt
paksi erőművünk.”
[…]
/NŐI HANG/ „Itt Budapest beszél. Azt szeretném kérni önöktől, hogy a magyar politikáról
tessenek őszintén többet írni, mert itt nem tudunk túl sokat. Köszönöm szépen.”
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