
–űregyezmény az atom- és más 

tömegpusztító fegyverek 

tilalmáról Föld körüli pályán és a 

Holdon (Treaty on Principles 

Governing the Activities of States 

in the Exploration and Use of 

Outer Space, including the Moon 

and Other Celestial Bodies, 1967) 

–az amerikai nukleáris arzenál 

csúcspontja: 30 fajta, összesen 

33.000 robbanófej (1967) 

 



–a kínai  hidrogénbomba (1967) 



–a francia hidrogénbomba (68) 



First we got the bomb, and that was 
good, 

'Cause we love peace and 
motherhood. 

Then Russia got the bomb, but that's 
okay, 

'Cause the balance of power's 
maintained that way. 

Who's next? 

 

France got the bomb, but don't you 
grieve, 

'Cause they're on our side (I believe). 

China got the bomb, but have no fears, 

They can't wipe us out for at least five 
years. 

Who's next? 

 

Then Indonesia claimed that they 

Were gonna get one any day. 

South Africa wants two, that's right: 

One for the black and one for the 
white. 

Who's next? 

 

Egypt's gonna get one too, 

Just to use on you know who. 

So Israel's getting tense. 

Wants one in self defense. 

"The Lord's our shepherd," says the 
psalm, 

But just in case, we better get a bomb. 

Who's next? 

 

Luxembourg is next to go, 

And (who knows?) maybe Monaco. 

We'll try to stay serene and calm 

When Alabama gets the bomb. 

Who's next? 

Будет когда-нибудь поверьте, 

Ядерная война. 

И монстры с красными глазами 

И смерть и море зла. 

Взрыв чудо-озеро отравит 

Не оберешься бед 

И в боги перейдет жар-птица 

На год померкнет свет 

 

Ядерная война, ядерная война,  

Кто мне расскажет, кто 
подскажет, скоро ли она. 

Ядерная война, ядерная война,  

Когда умрут все в мире люди и 
воцарится Тьма. 

 

Эта война мне только снится 

Но темный миг придет 

И на крылатой колеснице 

Бомба ко мне придет 

И час ужасный вдруг настанет - 

Мир перейдет к войне, 

И выживут здесь лишь мутанты 

И в небольшом числе 

 

Ядерная война, ядерная война, 
… 

 

Сыпется с неба пепел взрыва,  

Ночь за окном темна 

Вот и пришла моя погибель -  

Ядерная война! 

Сыпется с неба пепел взрыва, 
… 

 

Ядерная война, ядерная война, 
… 



–  atomsorompó 

(NPT) 

egyezmény 

(1968) 

–a védekezés 

problémái 

• föld-levegő 

rakéták (SAM, 

pl. SA3a) a 

bombázók, de 

nem az 

ICBM-ek ellen 



• radar előrejelző rendszerek és nagy ható-

távolságú SAM-ek (-1970, pl. Nike, SA4) 



• több robbanófejű rakéták – MIRV: 

Minuteman III. ill. SS-17/RS-16 (1970-) 

• a felhalmozott potenciál következében az 

emberek megmentése (a robbanástól, a 

kihullástól stb.) szintén lehetetlen 



 



– SALT-I egyezmény a nukleáris stratégiai 

rakéták (5 éves) és az ellenrakéták (ABM) 

telepítésének (ABM: két – majd az 1974-es 

kiegészítés szerint egy – helyre történő) 

korlátozásáról (1969-1972) 

• Észak-Dakota-i Minuteman silók illetve Moszkva 

rakétavédelme – 150 km sugarú körben 100 

stabil rakétakilövő (Spartan, Sprint – Galosh, 

Gorgon, Gazelle) 







• A MAD problémái: 

–a felderítés hiányosságai 

• ha nem riasztanak 

• ha tévesen riasztanak 

–NORAD-, SAC-esetek 

» 1960: a Holdról visszaverődött jel 

» 1961: 3 kommunikációs vonal meghibásodása 

» 1962 (a kubai krízis alatt): medvetámadás 

Minnesotában 

» 1962, 1979: szimulációs szalagok 

futtatásának zavarai 

» 1967: napkitörés 

» 1980: számítógép-alkatrész hiba 



–a Petrov-eset 1983-ban (néhány héttel a 

koreai Jumbo lelövése után, a „Képzett 

íjász” NATO hadgyakorlat alatt) 

–1995: norvég meteorológiai rakétát EMP 

támadásnak vélnek, 8 perc múlva derült 

ki, hogy a pálya a tengerbe vezet, 

Jelcinnek 2 perce maradt a döntésre 

–a racionalitás 

hiánya 

• a gondolkodásban 

–őrültek 



• a valóságban: 

balesetek 

–repülőgépek 

» 1950: egy B-36-os stratégiai bombázó 

Alaszka és Texas között - hajtóműleállás 

miatt - kidobott egy Mark 4-es atombombát 

a plutónium mag nélkül; idén októberben 

találta meg egy kanadai búvár 

» 1956: egy B-47-es stratégiai bombázó 

legénységgel, két kapszulával az USA és 

Európa között – üzemanyag hiányában – 

az óceánba zuhant és eltűnt 

» 1958: egy B-47-es stratégiai bombázó 

vadászgéppel ütközött Florida felett, - a 

kényszerleszállás előtt - a Mark-15-ös 

hidrogénbombát egy öbölbe dobták 



» 1961: Észak-Karolinában egy B52-es 

kettétörik, a két 3,8 Mt-ás bomba egyike 

ejtőernyővel, a másik anélkül ért földet, 

a 4 biztonsági rendszerből 3 tönkrement 

» 1965: egy A-4-es taktikai gép Vietnam 

és az USA között – az anyahajóról 

legurulva – az óceánba zuhant egy B-

43-as atombombával 

» 1966: B-52 ütközik az üzemanyag-

szállítóval Palomaresnél – 4 db 1,1 Mt-

ásból 2 kémiai robbanás (1400 t 

talajcsere + 40 év), 1 ép, 1 a tengerből 

kihalászott 

» 1968: B-52-es tűzeset Thule közelében 

– 4 hidrogénbombából 3-at megtaláltak 

(szennyeződés formájában), 1-et nem 

(ráadásul beriasztották a védelmi 

rendszert) 



–tengeralattjárók 

» 1968: a K-129 Hawaii körzetében 

elsüllyedt 3+2 nukleáris fegyverrel, 

amelyeket a CIA 6 év alatt megszerez 

» a USS Scorpion elsüllyedt 2 nukleáris 

torpedóval az Azori-szigetek 

térségében 

» 1970: tűz a USS Canopuson egy 

skóciai támaszponton 

» 1972: tűz a K-19-en az Atlanti-

óceánon 

» 1974: a HMS Tiger egyik torpedóját 

ráejtették egy nukleárisra La Valetta 

kikötőjében 

» 1975: a USS Kennedy összeütközött 

a USS Belknappal Szicília mellett – a 

tűz  majdnem elérte a nukleáris raktárt 



» 1977: egy szovjet tengeralattjáró véletlenül 
katapultált egy rakétát, de nem indult el, sőt 
megtalálták 

» 1981: a USS Washington összeütközött egy japán 
teherhajóval a Kelet-Kínai tengeren, fedélzetén 
160 robbanófejjel 

» 1984: a USS Kitty Hawk anyahajó ütközik egy 
szovjet tengeralattjáróval 

» 1986: a USS Nathaniel Green rakétahordozó 
zátonyra fut az ír tengeren – szétszerelik 

» tűz keletkezik a K-219-en a Bermudák mellett, 
vontatás közben elsüllyed 2x16 + 2 nukleáris 
robbanófejjel, amelyek 2 év múlva eltűntek 

» 1989: a K-278 Norvégia mellett kigyullad és 
elsüllyed 2 robbanófejjel 

» 1993: a USS Grayling tengeralattjáró összeütközik 
a Barents-tengeren egy szovjet interkontinentális 
rakétahordozó tengeralattjáróval 


