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Cserháti András: 

Csernobilról - személyesen 

A Magyar Nukleáris Társaság 
évfordulós rendezvénye 

Budapest, ELTE TTK, 2016. április 21.  

2016. április  
(30 évvel később) 

2010. április  
(24 évvel később) 

Tartalom 

1986. április 26-tól, 
pár hónapig 

1986. augusztus 18-án 
kezdődő héten 

 
1986. augusztus 24-29. 

 
1986. november 

1988. április  
(2 évvel később) 
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Paks 
1986.04.26-tól, pár hónapig 

34 éves fiatal osztályvezető voltam Pakson.  
Kezdetektől érdeklődéssel figyeltem Csernobil híreit,  

megérezve, hogy nagy horderejű események történnek.  
Saját elhatározásból rövid napi írásos összefoglalókat készítettem, és 

megküldtem főnökeimnek, az atomerőmű vezetőinek.  
 

Egyre szisztematikusabb lett és több elfoglaltsággal járt az adatgyűjtés  
(pl. éjszakai rádiózás), szakmai szűrés.  

Idővel nagy igény mutatkozott az írásaimra, egyes részeik eljutottak 
megyei, fölöttes MVMT, sőt országos szintű vezetőkhöz is. 

Rosytext szövegszerkesztő 
• 8 bites mikroprocesszor alapú, 
• kissé átírt CP/M operációs rendszer, 
• floppy lemezre dolgozott, 
• kifejezetten titkárnőknek, nem 

informatikai zseniknek. 

Videoton  
• Super Star televízió, 
• Cleopatra rádió. 

Sony  
• mikrokazettás 

diktafon 

Korábbi tudás, 
eszközpark 

háttérben 
az RBMK  
technológia 
lényegének 
ismerete a 
moszkvai 
egyetemről 
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Források, 
hírek 

Sajtó, rádió, televízió Április 28.  
Bedő Iván, a Magyar Rádió 
hírszerkesztője a BBC híre alapján 
bejelentette a katasztrófát a  
Kossuth Rádió 21 órai híradásában.  
Az adást a vezetés letiltotta.  
Bedő büntetésben részesült. 

Április 30. Idegesítő nyugtatás 
„Szovjet intézkedések a 
sugárszennyeződés ellen” 
„Hazánk légkörében nem növekedett 
a radioaktivitás”. 
No, innentől akár lehetett félni… 

Április 29. Megjelennek az első hírek 
MTI-sablonszöveg: 
„Szerencsétlenség történt a SzU-ban, a 
csernobili atomerőműben: megsérült az 
egyik atomreaktor”  
„A sérülteket orvosi ellátásban részesítik.”  

Népszabadság: 2. oldal közepén,  
Népszava a 2. oldal bal alsó sarkában,  
Magyar Nemzet 8. oldalán           

Május 6. Eloltották a tüzet (addig alig volt hír tűzről) 
„A csernobili atomerőműből már csökkenő mértékű a 
radioaktív anyagok szivárgása a légkörbe és a radioaktív felhő 
már a szerencsétlenség helyszínén is oszlóban van.  
A tüzet eloltották**, hasadóanyagok láncreakcióját leállították.  
Az erőmű körzetében fokozatosan csökken a sugárzás 
erőssége.” 

Május 4. Megszólal Jelcin, eléggé hitelesen 
„A csernobili atomreaktor-szerencsétlenség térségében a 
radioaktivitás lényegesen csökkent – mondotta a nyugatnémet 
ARD televíziónak adott nyilatkozatában Borisz Jelcin, az SzKP KB 
PB póttagja, a moszkvai pártbizottság első titkára, aki 
Hamburgban részt vesz a Német Kommunista Párt 
kongresszusán.”  
„Helikopterekről homokkal, ólommal, bórral teli zsákokat 
dobálnak le … áthatolhatatlan kupolát képeznek, amely 
megakadályozza a levegő további szennyeződését” 

Május 5. Kitelepítésről, súlyos sérültekről 
„Az atomreaktor körüli 30 kilométeres sugarú körzetben 
hajtották végre*. 20-25 ember súlyos állapotban van”. 

Források, 
hírek 

* április 27-én du. 
telepítették ki  

    Pripjaty lakosságát, 
másokat napokkal 
később, sugárfel-
mérések nyomán. 

** április 26-án 
hajnali 5-re eloltva. 

file:///G:/cserno/mindenhang.mp3
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Május 7. Moszkva, sajtóértekezlet 
Szedunov főmeteorológus 
„- Véleményünk szerint a környező országok, köztük 
Magyarország lakosságát nem veszélyeztette a csernobili 
atomerőműben történt szerencsétlenség, majd a sugárzó 
anyagoknak az atmoszférába jutása” 
Scserbina, mentési és helyreállítási kormánybizottság   
„- Még pontosan nem tudják, mi okozta a 
szerencsétlenséget. A vizsgálat tart, de az bizonyosnak 
látszik, hogy vegyi robbanás történt, amely megsértette 
magát a reaktor magját is, és emiatt nagy mennyiségű 
sugárzás szabadult fel.” 
„-A baleset során 2 ember veszítette életét. Egyikük a 
testfelülete 80%-át elborító súlyos égési sérülésekbe halt 
bele, a másik halálát pedig a robbanásnál lezuhanó 
tárgyak okozták. A baleset folytán 204 ember kapott 
sugárfertőzést; közülük 18 van súlyos állapotban.” 

Források, 
hírek 

Május 10.  „csökkenőben van”,  
                    „csökkenő tendenciát mutat”,  
                    „fokozatosan csökken” 

Források, 
hírek 
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A „vetkőzős” 
prospektus 

Celofánra nyomott képeket lapozva fokozatosan lehetett 
eljutni az épület külső falától az aktív zóna belsejéig. 

Egyes összefoglalóim 
eljutottak az akkori  

„legmagasabb 
íróasztalra” is. 

Csak később  
tudtam meg 
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Jódtabletta 

• Atomerőmű baleset során radioaktív jód 
szabadulhat fel.  

• A belélegzett 131I a pajzsmirigyben 
felhalmozódva rákot okozhat, főleg 
gyermekekben. 

• Kálium-jodid tabletták szedésével a 
pajzsmirigy telíthető a nem sugárzó 
jódizotóppal, így csökkenthető az aktív jód 
felvétele. 

• A tabletta szedésének is van kockázata. 
Előfordulhat pajzsmirigy, gyomor- és 
bélrendszeri mellékhatás, túlérzékenység.  

kálium-jodid 

131I 

a) nem volt kellő időben  
részletes tájékoztatás  

(Sztanyik B, Köteles, Fehér) 

és/vagy 

b) túlbuzgó voltam 

Május közepére beszereztem 
tablettát a szürke zónából. 

Beadtuk 5 és 2 éves fiainknak. 
Ma már tudom: indokolatlanul. 

Moszkva 
1986.08.18-án kezdődő héten 

A Csernobil jelentés ismertetésének 
főpróbája a „baráti országok” szakértőinek. 

 
Éppen megkezdtük a családdal balatonfüredi 

hetünket, amikor telefon jött az üdülőbe, 
hogy rövidesen menjek Moszkvába. 

 
Pónya József, a PAV igazgatója elérte,  

hogy én is a magyar kiutazók közt legyek.  
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Főpróba, 
magyar 

delegáció 

A rendezvény a 
Kurcsatov Intézet 
dísztermében volt. 
 
Az ülés időtartama 
egy délutánra nyúlt. 

Vajda György Ördögh József Tóth Tibor Cserháti András 

Petroszjanc, Andrianik Melkonovics (1906-2005) 
gépészmérnök,  
dandártábornok, hadi ellátó szakember, a háborús páncélos gyártás egyik vezetője   
Uráli Elektrokémiai Kombinát igazgatója (egyebek közt: urándúsító centrifuga gyártó) 
miniszterhelyettes, Középgépipari Minisztérium (ez felelt a nukleáris hadiüzemekért) 

1955 
1982 

1963 – 1965, 
1978 – 1986 

1986 

fizikai, matematikai tudományok doktora 
az Örmény Tudományos Akadémia tagja  
A SzU Atomenergetikai Bizottságának elnöke 
 
A Csernobili reaktorbaleset kivizsgálásának egyik vezetője 

„Peti bácsi” 

Ők fogadtak 
bennünket 

6 Lenin rend 
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Legaszov, Valerij Alelszandrovics (1936-1988) 
vegyészmérnök, szervetlen kémikus 
egyetemi professzor 

Ők fogadtak 
bennünket 

C
se

rn
o

b
ilb

an
 k

és
zü

lt
 v

id
eó

n
 

1972 
1972  
1981 
1983 
1986 

 
1988 

kémiai tudományok doktora 
a Kurcsatov Intézet igazgatóhelyettese 
akadémikus 
kémiai technológia tanszék vezető, Lomonoszov Egyetem  
a csernobili állami bizottság, baleset-elhárítás kulcsembere, 
a szovjet delegáció vezetője a NAÜ Csernobil konferenciáján 

július augusztus május június 1986 április 

Csernobil, 
kormány-
bizottság  

tagja 

Csernobil, 
kormány-
bizottság  

tagja 

Budapest, 
Gorbacsov 
delegáció 

tagja 

Bécs, NAÜ 
szovjet 

delegáció 
vezetője 

Moszkva, 
Csernobil 
jelentés 

összeállítása 

Csernobil? 

Legaszov négy hónapja 

Gorbacsov 1986. június 8-tól 4 napig Budapesten.  
(Varsói Szerződés Politikai Tanácskozó Testülete) 

Legaszov is a küldöttségben, 
„ha esetleg kérdést kapna a főtitkár Csernobilról” 

62 ország  
600 küldötte, 
21 nemzetközi 

szervezet, 
200 újságíró  

balesetelhárítás, kivizsgálás  

Moszkva, 
Kurcsatov I. 

Bécs 
főpróbája 

Moszkva, 
SzKP Pol. 
Bizottság 

ülése 

Moszkva, 
kormány-
bizottság 

ülése  

Budapest 
KFKI 

konzul-
táció 
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Benyomások 
és megosztott 

információk 

Családias légkör (40-50 fő). 
Végre valami hivatalos, szakmai 
töltésű információ! 
Még nem elég begyakorlott az 
előadásmód. 
 
Részletes baleseti eseménysor. 
Okok megnevezése: 
• súlyos kezelői hibák sorozata 
• a tervezők csak annyiban 

elmarasztalva, hogy nem dolgoztak 
ki olyan biztonsági rendszereket, 
amelyek a normál üzemállapottól 
ennyire eltérő esetekben is 
működtek volna 

      (= nem „bolondbiztos” az RBMK)  

Emlékeim szerint  
• csak pár lapnyi írást kaptunk, 
• nagyon szerény a képi magyarázat, 

rajzfilm-szerűen egyszerű sémát vagy 
olyasmit vetítettek egy színes tv-n 

(itt csak illusztráció, utólag készítettem)  

Az alapvető RBMK fogyatékosságok 
akkor alig kerültek felszínre! 

Este, majd hazaút 

A kormánygép légcsavaros, „leharcolt” IL-18 volt. 

Kapolyi László ipari miniszter 
másnap kormányközi 
megállapodást írt alá  
a paksi atomerőmű  
2x1000 MW-os bővítéséről… 

egy kiült piros dívány 

bőröndjeink halma 

Este a KGST székház melletti Mir szállodában elmondtam a hallottakat a hazai 
villamos-energia iparág vezetőinek. Minden fontos ember ott volt, mert: 

Vele jöttünk haza. 
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Legaszov 
Bécsben 

Walt Patterson,  
független kanadai-brit energetikai szakíró, 1986  
http://www.waltpatterson.org/chernobylofficial.pdf 
 

        „A nyugatiak várakozását, hogy a szovjetek majd 
ködösítenek és titkolóznak, elsöpörte az explicit, élő 
információk özöne”. 
        „A hivatalos szovjet jelentés 388 oldalt tett ki.  
Szóbeli bevezetője öt órás bűvészmutatvány volt … 
Legaszov akadémikus … részéről.  Még a fordításban is 
izgalmasak voltak szavai, ahogy előadta a robbanás 
előtti utolsó órát, percet, másodpercet, a küldötteket 
és újságírókat láthatóan felkavarta.” 
        „Legaszov egy 25 perces videót is hozott magával, 
amelyet a nyitó délelőtt mutattak be, majd a mindent 
elsöprő igények miatt később még 2x megismételték.” 
       „… a jelenés a szovjetek PR győzelmét hozta…” 

A szovjet jelentés (oroszul) http://magate-1.narod.ru/ 

INSAG-1: NAÜ összegzés a konferenciáról 
INSAG-7: Csernobil baleset, az INSAG-1 kiegészítése 

R. Rometsch, H. Blix 

Budapest 
1986. november 

Az első cikkek a magyar szaksajtóban 

http://www.waltpatterson.org/chernobylofficial.pdf
http://www.waltpatterson.org/chernobylofficial.pdf
http://magate-1.narod.ru/
http://magate-1.narod.ru/
http://magate-1.narod.ru/
http://magate-1.narod.ru/
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Az első cikk 

„Sajtófigyelésem” és a moszkvai ismertető alapján készült. 
Társszerzők: 
Szikszai Tibor - Egyetemi gyakorlaton volt Csernobilban (helyismeret).  
Turi László - Jelentős reaktorfizikai és publikációs tapasztalatok. 

1 

a hazai 
szakmai 
sajtóban 

. 

A második cikk 

80%-ban átfedő az első cikkel.  
Kiegészítések és pontosítások a NAÜ konferencia hivatalos anyagai alapján. 
Vámos Gábor vett részt azon a konferencián. 

A villamos- 
energia 
iparági 

érdeklődést 
is ki kellett 

elégíteni. 
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Moszkva 
1988. április 

(két évvel később) 

Legaszov, Valerij Alelszandrovics (1936-1988) 
vegyészmérnök, szervetlen kémikus 
egyetemi professzor 
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1972 
1972  
1981 
1983 
1986 

 
1988 

kémiai tudományok doktora 
a Kurcsatov Intézet igazgatóhelyettese 
akadémikus 
kémiai technológia tanszék vezető, Lomonoszov Egyetem  
a csernobili állami bizottság, baleset-elhárítás kulcsembere, 
a szovjet delegáció vezetője a NAÜ Csernobil konferenciáján 
sugárbeteg, mellőzött, a 2. évfordulón öngyilkos  

Három verzió az indítékokról: 
1. Kifecsegett egy sor titkos információt, amit 

utólag szemére hánytak. 
2. Az előadott jelenés manipulált és hazug lett, 

ami miatt sok tudós kiközösítette. 
3. Alekszandrov akadémiai elnököt, intézeti 

igazgatót mint az RBMK projekt tudományos 
vezetőjét karrier okokból diszkreditálni 
akarta, néhányan ezért elfordultak tőle. 
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Csernobil, Pripjaty  
2010.04.28. 

(majdnem napra pontosan 24 évvel később) 

Több évig rendszeresen részt vettem az EUR Steering Committee 
üléseken, így köztük egyen Kijevben is. 
 
Ekkor rendeztek számunkra mikrobuszos látogatást. 
Egy váratlanul népes erőműbe és egy teljesen kihalt városba. 
A következőkben válogatás saját fotóimból. 

Makettek 

Csernobil 
1-4. blokkja 

  

A 4. blokk belső állapota 
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A sokat fotózott  
vidám :-( park  

Pripjatyban 

A dodzsem, 
a körhinta, és 
az óriáskerék. 

Pártvezető a 
díszletraktárban 

Művelődési ház hátsó bejárata 
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Marsall Pártvezető a 
díszletraktárban 

Szokolov marsall 

 a Szovjetunió  
 honvédelmi minisztere 

1984. december 22. – 1987. május 30. 
 SzKP PB póttagja 

Gorbacsov  leváltotta Mathias Rust 
1987. május 28-i berepülése miatt. 

A növényzet 
mindenhol előjön 

Panelházak szobáiban is a kitört ablakon befújt porból 
mára embermagas fácskák nőttek ki. 
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erőmű 

város 

antennák 

Rácsantennák 
a közelben 

„Csernobil-2” katonai bázis 
Szovjet horizonton túli korai rakéta-előrejelző 
rendszer egy rövidhullámú rádiólokátora.  
Érezte a fellövések hatását az ionoszférára. 
10 MW adóteljesítmény, 10 Hz (= kopácsolás).  
Két vevőantenna: nagyfrekvenciás  100x230 m 
                 kisfrekvenciás  140x460(!) m         

„orosz harkály” 
Дуга 
NATO: Steel Yard 

A visszaúton Kijevbe a fák fölött távoli óriás 
fémszerkezetet vettem észre. Utólag kiderült: 

út 

30 év múltán, 
2016. áprilisban 

(most) 

A Magyar Nukleáris Társaság az 
évfordulón a jövőbe is tekint. 

file:///G:/cserno/harkaly.mp3
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MNT infografika 

Csernobil után 30 évvel pozitív üzenetet 
kívánunk eljuttatni a célközönségnek. 
 
Az új biztonságos fedél idén őszre 
készül el.  
 
Különleges kihívásoknak felel meg, 
rendkívüli mérnöki megoldásokat 
tartalmaz.  
 
Tömören elzárja a blokkot a külvilágtól, 
lehetővé teszi ellenőrzött lebontását. 
 
http://nuklearis.hu/infografika  

A gigantikus fedél már áll. Kép egy drónnal felvett videóból: 

©EBRD 

MNT infografika https://www.youtube.com/watch?v=_QBxxudztgA 

http://nuklearis.hu/sites/default/files/pictures/Csernobil_fedel.jpg
https://www.youtube.com/watch?v=_QBxxudztgA
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Köszönöm a figyelmet! 


