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Rob Edwards

Radioaktív	örökség

Kate Brown: Plutopia: Nuclear Families, 
Atomic Cities, and the Great Soviet and 
American Plutonium Disasters (Oxford 
University Press, USA, 2013, 416 oldal) cím_ 
könyvének bemutatása

1965-ben a Washington államban található 
Hanford nukleáris kutatóközpont7 tudósai 
meg akarták vizsgálni, hogy milyen hatást 
gyakorol a radioaktív sugárzás az emberi 
termékenységre – és a kísérletek közben nem 
voltak különösebb tekintettel az etikára. Az 
ugyancsak Washington államban található 
Walla Walla Fegyház alagsorának egy speci-
álisan megerQsített szobájában rendezték be 
a kísérletsorozathoz használt laboratóriumot. 
A kísérletben való részvételre önként jelent-
kezQ foglyokat arra kérték, hogy feküdjenek 
arccal lefelé egy trapéz alakú ágyra, helyez-
zék a lábaikat egy kengyelbe, és hagyják, 
hogy a herezacskójuk egy vízzel feltöltött 
m_anyag dobozba merüljön. Az Qrizetesek 
nemi szerveit ezt követQen röntgensugárzás-
nak tették ki.

A 131 fogoly részvételével egy évtizeden át 
zajló kísérletsorozat eredményei mai szemmel 
nézve egyáltalán nem t_nnek meglepQnek. A 
spermium még a legalacsonyabb dózis – 0,1 
gray – esetén is károsodott, kétszeres dózis-
nál pedig már sterillé (azaz nemzQképtelenné) 
váltak a kísérleti alanyok. Az önkénteseknek 
havi 5 dollárt fizettek, továbbá 25 dollárt kaptak 
minden biopsziáért és 100 dollárt a kötelezQ 
vazektómiáért a kísérlet végén. Utóbbira azért 
volt szükség, nehogy a kísérletben részt vevQ 
foglyok a késQbbiekben genetikailag sérült, 
esetleg mutáns géneket hordozó gyermekeket 
nemzzenek…

7 Az 1943-ban, a Manhattan-terv részeként lét-
rejött létesítmény, melyet fennállása során szá-
mos néven ismertek – Hanford Site, Hanford 
Engineering Works stb. – egy közeli településrQl, 
Hanfordról kapta a nevét, melynek lakóit, néhány 
más közeli település és tanya lakóival együtt, a 
komplexum létrehozásakor kitelepítették.

Az említett kísérletsorozat csak egyike annak 
a számos hátborzongató esetnek, amelyet Kate 
Brown elQásott a hivatalos levéltárak mélyérQl, 
hogy nemrégiben megjelent könyvében olvasói 
elé tárja. Egyebek között olvashatunk arról is, 
hogyan aknázták alá pézsmapatkányok által fúrt 
alagutak a Hanford központ egyik víztározóját, 
ami végül ahhoz vezetett, hogy 60 millió liter 
radioaktív szennyvíz ömlött a sérült tározóból a 
Columbia folyóba.

Van továbbá még egy félelmetes történet a ké-
sQbb „Zöld Futam” (Green Run) néven elhíresült 
kísérletrQl. Az 1949 decemberében végrehaj-
tott kísérlet során nagy mennyiség_ – mintegy 
407 000 gigabecquerelnyi sugárzásnak megfelelQ 
– radioaktív jódizotópot bocsátottak ki szándé-
kosan(!) a környezetbe, amelynek nagy része 
lakott területek fölött terült szét. A Zöld Futam 
a hanfordi uránfeldolgozási eljárásról kapta a 
nevét. Az eljárás során normális esetben 80-100 
napig tárolják a folyamat közben keletkezett 
gázokat, hogy a radioaktív jódizotópoknak le-
gyen idejük lebomlani. A Zöld Futam esetében 
azonban csak 16 napot vártak, így a környezetbe 
kerülQ veszélyes anyag sokkal radioaktívabb volt 
a szokásosnál. A Zöld Futam állítólag kísérlet 
volt, és arra irányult, hogy szimulálják azt az 
eljárást, amirQl az USA-ban úgy gondolták, hogy 
a Szovjetunió alkalmazza a plutónium-elQállí-
tás felgyorsítására az Urál-hegységben található 
Ozerszk városa mellett létrehozott Majak nukle-
áris fegyvergyárban.

A Hanford és Majak, valamint a nekik otthont 
adó közösségek közti kapcsolatok képezik a köz-
ponti témáját Brown könyvének. Az atomfegyver-
gyártás két titokzatos fellegvárát annak szentelték, 
hogy annyi plutóniumot termeljenek a hideghábo-
rú két szemben álló szuperhatalmának nukleáris 
fegyverarzenáljához, amennyit csak lehetséges. 
Mindkét intézet jólétet és kiváltságokat biztosí-
tott a náluk dolgozó elit személyzet tagjainak, 
egymásra licitálva abbéli igyekezetükben, hogy 
megteremtsék azt, amit Brown – a plutónium és az 
utópia szavak összevonásával – „plutópiának”, az 
atomkorszak „szép új világának” nevez.

Ám a két hatalmas nukleáris komplexum szán-
dékosan óriási mennyiség_ radioaktivitást bo-
csátott ki a környezetbe, és számtalan véletlen 
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baleset és szivárgás is elQfordult az itt végzett 
kísérletek közben. Brown úgy becsüli, hogy fenn-
állásuk során mindkét központ legalább 7,4 mil-
liárd gigabecquerel sugárzást bocsátott ki, azaz 
négyszer annyit, amennyi a csernobili atomerQm_-
baleset során 1986-ban a környezetbe került.

A folyókat, amelyek a két üzem szennyvizét 
elvezetik – az amerikai Columbiát és az oroszor-
szági Tecsát – joggal nevezhetjük a világ legradio-
aktívabb folyóinak. A folyók mentén élQk, illetve 
azok közül, akik a létesítmények felQl fújó szél 
irányában élnek, ezrek állítják, hogy az üzemek-
bQl eredQ radioaktív szennyezés miatt betegedtek 
meg. Ezek az esetek, írja Brown, „lassított felvétel 
katasztrófák”, melyeket az államgépezet hozott 
létre és fedezett.

Brown szerint az Egyesült Államokban és a 
Szovjetunióban is arra használták a kutatóinté-
zeteket, hogy fenntartsák a plutópiát. A legin-

kább megdöbbentQ példa erre az, hogy hogyan 
vette át az amerikai Atomenergia Bizottság 
(AEC) a Hirosima és Nagaszaki fölött ledobott 
atombombák robbanásának egészségügyi kö-
vetkezményeirQl szóló japán kutatások feletti 
ellenQrzést. Erre azért volt szükség, állította az 
AEC egy vezetQ tisztviselQje 1955-ben, hogy a 
„félrevezetQ és hibás jelentések” számát a „mi-
nimumra” csökkentsék.

Brown beszámolója egyedülálló, tényfeltáró és 
esetenként személyes hangvétel_ is, hiszen a saját 
gondolatait is beleszövi az általa készített interjúk-
ról. Például elmeséli azt is, hogyan kötött végül 
barátságot egyik interjúalanyával. De mivel a 
forrásait illetQen egyértelm_ és alapos, ezek sokkal 
inkább dicséretes erQsségek, mint sajnálatos gyen-
geségek. Kate Brown könyve magával ragadó, 
Qszinte és – nem utolsósorban – hiteles.

(New Scientist)
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