
Kard és pajzs 
• Bombák, stratégiák és leszerelési 

tárgyalások a hidegháború 

közepette 

–az első bombák után: a kevés (a 

hagyományos fegyverek romboló 

hatásának nagyságrendjébe eső, de 

jóval hatékonyabb fegyvert) csak 

városra érdemes ledobni  feladata a 

megfélemlítés lehet (1945-) 



–a monopóliumnak vége (1949) 

–a hidrogénbomba megjelenése  

a rombolóerő korlátlanul 

növelhető (1954-) 

–a berlini helyzet és a koreai 

háború eltérő amerikai értékelései 

• a meglévő nukleáris fegyverek 

árnyékában hagyományos 

fegyverkezésre van szükség (-1953) 

• a költségek csökkentése érdekében 

a nukleáris fegyvereket kell 

fejleszteni (1953-) 



–a tömeges megtorlás 

(massive retaliation) 

stratégiája (J. F. Dulles, 

1954): a hagyományos 

agressziót szabadon 

választott helyen és 

eszközzel toroljuk meg 

(maximális elrettentő 

erő elviselhető 

költségek mellett) 

• Neumann és a RAND 

Corporation 



–Nyugat-Németország felvétele a NATO-

ba (1955) 

• a Szovjetunió fő stratégiai törekvése 

Európában → 

–a Varsói Szerződés megalakítása (55) 

–a szuezi válság (1956) 



–az angol hidrogénbomba (1957) 



• az interkontinentális ballisztikus 

rakéták kifejlesztése (Szovjetunió 

47-től, Egyesült Államok 54-től) 

–a geostratégiai különbség 



–SS-6 (R-7; 2,9 Mt; 5 km pontosság) és 

az első szputnyik felbocsátása (1957) 

• hátrányai 

–kerozin + foly. 

oxigén 

» 10-20 órás 

feltöltés, 1-2 

óra múlva 

veszélyes 

–silóba 

alkalmatlan 

• előnye 

–megbízhatóság 

» űrkutatás (> 1700 példány) 



•a szputnyik-sokk 



• A stratégia logikája 

–az 1. (meglepetésszerű) és a 2. 

(megtorló) csapás képessége 

• az 1. 

–igényei: pontosabb fegyver, jobb vezetési 

rendszer, hogy ne csak politikai és 

gazdasági, hanem katonai célpontok ellen is 

használható legyen 

–következménye: szélsőségesen instabil 

helyzet, különösen politikai feszültség idején 



• a 2. 

–igényei: elegendő megtorló fegyver élje túl 

az első csapást 

–következménye: nagymértékű stabilitás 

–nem a fegyveres erő csökkentése az 

elsődleges 



• a hidegháború második 

csúcspontja (1958- 

1962) 

–Atlas: az első 

amerikai nukleáris 

ICBM (1959) 





–a francia atombomba (1960. február 

13, Szahara) 

• a 2. csapás képességéért (1960-) 

–stratégiai bombázók (pl. B52, TU-95) 

állandóan a levegőben 



–ICBM-ek (Titan, Minuteman I. – SS-7/R-

16, SS-8/R-9) erős földalatti silóban 

(csak valószínűtlenül pontos találattal le-

het megsemmisíteni őket) vagy vonaton 

(1983-tól) 








