
 

Az atomháború kitörésének előjeleiről 
 
Fogoly Dilemma, a Gyávák Játéka, az Őrültek Játéka, Masszív Megtorlás, Első Csapás, Második Csapás, 

Halott Kéz Csapás, katonai doktrínák, és egyéb fogalmak kerülnek tisztázásra 

‐Sorozatunk a békét szolgálja, a felelőtlen politikusok által gerjesztett atomháborús feszültségek 

ellenében!‐ 

Ezen rövid ismertető megírását a "Románia kész harcolni Oroszországgal"1 c. cikkben írt megjegyzés indította el: 
„A román hadsereg ugyanis arra készül, hogy ha a helyzet úgy kívánja, orosz csapatok ellen harcoljon az 
ogyesszai Oblasztban, elsüllyessze a Fekete-tengeren az Ogyesszába tartó orosz hajókat, azon töpreng, mi lenne 
a leghatékonyabb stratégia, hogy a Dnyeszter nyugati oldaláról megtámadják az orosz hídállásokat és kész 
szembenézni a nukleáris robbanófejjel érkező rakétákkal is.” 
A médiában számtalan vad fenyegetőzés hangzott el román és orosz részről is a legmagasabb szinten. Basescu 
államelnök nagy élvezettel durváskodott vissza Rogozinnak, Oroszország 3. emberének, akinek repülőgépjét, 
Ukrajnát a fekete tengeren megkerülve, Transnistriába tartva, több ideig román vadászgépek fenyegették és nem 
akarták beengedni a román légtérbe. Ez addig tartott, amíg eldurvultak a dolgok, és komoly fenyegetőzések 
hangzottak el orosz részről. Rogozin megígérte, hogy a következő alkalommal stratégiai bombázóval fog 
Románián keresztül repülni. Lesznek-e majd a románok olyan esztelenek, hogy egy stratégiai bombázót 4 darab 
atomrobbanófejjel ellátott rakétával a saját fejük fölött lelőjenek? 
 
Kezdetnek szögezzük le: Atomtöltetekkel nem játszik senki! Azonban Gorbacsov 2015 januárjában figyelmeztette 
az Európai politikai és NATO katonai vezetőket, hogy az ukrán konfliktus súlyosbítása, Ukrajnának modern 
fegyverekkel való ellátása Európát teljesen átfogó háborúvá válik és az atomcsapások elindítása elkerülhetetlen 
lesz! 
Hiroshima óta legalábbis mindenki kényesen ügyel arra, hogy ne kerüljön sor atomfegyver bevetésére. Annak 
megítéléséhez, hogy Oroszország valóban indít-e egy Első Csapást Románia ellen kellene ismernem az orosz 
katonai, - titkos (valós)- válaszadási procedúrákat. Ezek a procedúrák arra vonatkoznak, hogy 
bizonyos konkrét feltételek  teljesülésekor, azaz bizonyos szcenáriók létrejöttekor, az orosz hadsereg bevetés 
célzattal indíthat-e atomtöltetű rakétákat. Ezek a szcenáriók titkosak! Nem marad más hátra számunkra, mint az 
ellenfelek katonai doktrínájának alapján összegyűjteni mindkét fél részéről elemzéseket és ebből levonni a titkos 
szcenáriókhoz lehetőleg közel álló következtetéseket. 

Az indító állomások 
lehetnek mozgóak vagy helyhez 
kötöttek.  

- A mozgóak lehetnek 
atomtöltetű rakétákkal tele (legalább 
4 darab) repülőgépek. Egy új típus, 
a PAK-DA, most van 
Oroszországban fejlesztés alatt, 
mivel a jelenlegi TU160-as 
stratégiai bombázó már nagyon régi 
modell; az új modell itt, számunkra 
még látható, de radaron már nem! 
Ehhez kikísérletezték a repülőgép 
speciális formáját, lecsökkentették 
kommunikációs jeleinek erősségét; 
a jeladások csak bizonyos, nem 
rendszeres időközökben mennek ki 
és a jelek modulációját is atipikussá 

tették. Az új stratégiai bombázó infravörös kisugárzása is a minimálisra lesz csökkentve, beleértve a 
hajtóművekből kiáramló gázok hőmérsékletének csökkentését is!  
Atomtöltetű rakétákat lehet teherautókról, tengeralattjárókról is indítani! Ezeknek a mindenkori pozíciója 
ismert, hisz szatellitekről folyamatosan, értsd 24x365 órában, követik őket. Az új típusú orosz 
tengeralattjárók rendkívül csendesek, szonárral nem lehet őket bemérni és 20 darab atomtöltetű rakétát 
hordoznak a belsejükben.  
 

- A helyhez kötött atomtöltetű rakéták általában erős betonfalakkal rendelkező bunkerek (atomsiló), vagy 
sziklás hegyoldalak belsejében rejlenek, ahogy Svájcban a katonai repülőterek és hangárok.  

                                                            
1 http://www.hirhatar.hu/index_cikk.php?hh=romania‐kesz‐harcolni‐oroszorszaggal&honnan=Nemzeti_Hirhalo  



Oroszország a jelen pillanatban 7000 hadrendbe állított atomfegyverrel rendelkezik. 
 
Az orosz katonai doktrína saját interpretációjuk szerint 
Oroszország nyilvánossá tett katonai doktrínája szerint atomfegyverei a következő esetekben vethetőek be: 

1. a "nemzet kritikus veszélyeztetése esetén", amennyiben minden egyéb intézkedés nem hozott eredményt!  
2. válaszadás egy atomfegyveres támadásra, illetve  
3. klasszikus fegyverekkel való agresszió esetén, amennyiben ezekkel az orosz államiságot veszélyeztetik. 

(Valerij Geraszimov orosz vezérkar főnöke nyilatkozta a WPK nevű hetilapnak az első orosz atomteszt 65. 
évfordulóján, tavaly 2014 szeptember 2.)2 

4. Jogot formálnak az Első csapásra 
5. Készen állnak a Második Csapásra. 

 
 
Mindegyik pont annyira általánosan van megfogalmazva, hogy rengeteg  spekulációnak ad okot. Vegyük sorra 
őket! 
 
Az 1.-es pontból nem derül ki, hogy az egész orosz nemzetre értik-e ezt vagy annak regionálisan jól 
meghatározható részére! Transnisztria hivatalosan még mindig Moldávia része. Amennyiben a román hadsereg és 
titkosszolgálatok álcázott, de bizonyítható támogatásával, Moldávia hadserege bevonul, ezt tekinthetjük-e az orosz 
nemzet kritikus veszélyeztetésének? Tegyük fel, igen! Akkor az atomcsapást kire fogják mérni? Chisinau-ra vagy 
Bukarestre? Orosz módra: Mindkettőre! Ami biztos, biztos alapon. Ami viszont tényleg biztos, mivel ezt az oroszok 
már nyilvánosságra hozták, a NATO terjeszkedése Oroszország határai mentén az orosz nemzeti létet fenyegeti: 
újra csak a Balti Államokra, Lengyelországra, Romániára kell gondolni. A svédországi orosz nagykövet, Oleg 
Grinevszkij, visszaigazolta, hogy ebben az esetben Oroszország újra az atomfegyvereire fog hagyatkozni.3 
 
A 2. pont egyértelmű. Elindítanak egy vagy több atomtöltetű rakétát Oroszország ellen, akkor az oroszok remélik, 
hogy ezt még Oroszország területe előtt a levegőben megsemmisítik és azonnal, válaszcsapásként több 
atomtöltetű rakétát indítanak. A válaszcsapás nagysága annak függvénye, hogy az oroszok az atomtámadást Első 
csapásnak vélik-e és ők erre fel egy Második Csapással kell feleljenek, vagy csak Masszív csapással?Jelen 
pillanatban ilyen támadásra csakis Izrael vagy a NATO részéről várhatnak az oroszok. Pakisztán, India, Kína, 
Észak-Korea részéről inkább támogatás és szövetség várható, vagyis az oroszok melletti kiállás! Minden 
potenciális támadó fővárosára elő van készítve legalább egy atom töltetű rakéta! Ezen kettes ponttal mégis van 
baj, hisz az atomtámadás lehet Első Csapás is. Ekkor egy rendkívüli helyzet alakul ki Oroszország számára, hisz a 
tervek szerint meg kellene semmisüljön minden atomfegyvere. Nem marad más hátra az orosz honvédelemnek, 
mint a Második Csapás elindítása, amennyiben maradt még épen atomfegyvere. 
 
A 3. pont újra nagyon általános és értelmezések tucatjaira ad okot, mivel nem tudjuk, hogy milyen konkrét eseteket 
értelmeznek majd az oroszok az államuk veszélyeztetésének. Egy Transnisztria elleni támadás nem veszélyezteti 

az orosz államiságot. Ezt csak egy forradalomnak álcázott puccs (nevezzük inkább 
államcsapásnak) jelentheti, amit Kijev mintájára az orosz kormány és az állami 
intézmények ellen intéznek a forradalom leple alatt! Ebben az esetben az orosz 
titkosszolgálat  masszív infiltrálása miatt le kell legyen bénítva, hogy az orosz 
elnöknek és kormánynak, a megfelelő parlamenti bizottságnak ne jelentse a 
veszélyt. Amennyiben a NATO-nak ill a melléje rendelt titkosszolgálatoknak sikerült 
az FSB-t ennyire infiltrálni, akkor nagyon kevés esélye maradt Oroszországnak, 
hogy valaki ellen -ki ellen?- indítson időben egy atomtöltetű rakéta támadást! 
Röviden néhány fontosabb orosz titkosszolgálat ismertetése.: FSB Szövetségi 
Szolgálat az Orosz Föderáció Biztonságáért, ill. oroszul Federalnaja szluzsba 
bezopasznoszti Roszijskoi Federacii. RISS – Orosz Stratégiai Kutató Intézet, az FSB 
agytrösztjének számít. URPO – kriminális Szervezetek infiltrálásának 
Igazgatósága. 150 tagja van, az FSB egyik osztálya. FSK – Ellenfelderítési 
Szövetségi Szolgálat.  Az FSB jelenlegi vezetője 2008 május 12 óta Alexander 
Vasziljewics Bortnikov. FSO – Az orosz elnök és kormány védelmi szolgálata; Az 
elnök megszabhat nekik felderítési és elhárítási feladatokat is. GRU – Orosz 
Katonai Hírszerzés; jelenlegi hosszú nevében (GUGSVSRF) a hírszerzés szó nem 
szerepel. Parancsnoksága alá tartoznak a SPEZNAS 25’000 speciálisan kiképzett 
profi katonájával, a különböző telekommunikációs szolgálatok, mint SIGINT, 
COMINT, RADINT, TELINT, ISR – Infrared Sets Reconnaissance). SPEZNAS 
hasonlóan van felszerelve, mint a USMC (United States Marine Corps), vagyis 
kémszatelitek, felderítő repülőgépek, harcászati helikopterek, és repülőgépek, 
meg páncélosok. FAPSI (Kormányzati Távközlési Szövetségi Hivatal) 

                                                            
2 http://de.sputniknews.com/german.ruvr.ru/2014_09_02/Atomwaffen-und-ihre-Ziele-Russland-halt-keinen-Staat-
fur-Feind-8703/  
3 FOCUS Magazin |Nr. 48 (1996): RUSSLAND Atomar allzeit bereit 

1 FSB Szövetségi Szolgálat az Orosz 
Föderáció Biztonságáért, ill. oroszul 
Federalnaja szluzsba bezopasznoszti 
Roszijskoi Federacii 



újraszervezésénél az amerikai NSA (National Security Agency) volt a követendő példakép. 
Rengeteg titkosszolgálat létezik Oroszországban, melyek neve angol, meg magyar mintára ma már számozva van. 
Például a külföldi hírszerzés 1.‐es Parancsnokság SVR – Szluzsbá Vnesnei Rasvedki), a 16‐os meg a kommunikációs 
hírszerzés, stb.  
 
 
A 4. pont az Első csapásról szól, aminek a definíciója nem egyéb, mint az ellenség összes lehetséges 
atomfegyvert rejtő, ill. hordozó bázisára atomtöltetű rakétákat lőnek ki. Ezen első csapás pusztító hatását 
növelhetik még a fővárosra és más jelentős városokra kilőtt atomtöltetű rakéták kilövésével és célba juttatásával. 
Azonban mialatt az atomtöltetű rakétát kilőtték, és ez úton van, s az eseményt a szatellitek közvetítik a felügyelő 
földi bázisra, ezalatt a rendkívüli helyzetekre előre összeállított válságstáb tagjait összeszedik és pl. a Moszkva 
alatti, mélyen rejtőző atombunkerbe viszik. A kilőtt rakéta(-ák) még mindig a levegőben van(-nak). Ezalatt a rakéta 
ellenes védernyő automatikusan beáll a közeledő célpontokra és megpróbálja a száguldó atomrakétákat a 
levegőben, még az országhatárok előtt megsemmisíteni. Emiatt olyan fontos, hogy a NATO rakéta bázisok minél 
közelebb legyenek az orosz határhoz: Balti Államok, Lengyelország, Románia. Ha elég közel vannak, akkor pl. a 
válságstábnak nem lesz ideje összegyűlni a moszkvai atombunkerbe. Így kevés lesz az esélyük a Második Csapás 
elindítására. 

 
Az 5. pont a Második Csapásról szól. Oroszország vezetői szerint fel vannak készülve arra, hogy egy esetleges 
Első csapás után, amit nem tudtak kivédeni, marad még annyi atomfegyver és azok kezeléséhez szükséges 

Amerikai kormányképviselők ellenőrzik az M-388-as 
Davy Crocket nevű hordozó rakéta nukleáris 
robbanófejét a 18 tonna TNT-ekvivalens hatóerejű 
MK54-es robbanó fejet 

Davy Crocket az egész bomba (hordozó rakéta és 
nukleáris robbanófej) neve, (amerikai katona és 
néphős volt, 1786-1836) az egyszerű kilövő állványon.  
A rakéta elején van az atomtöltet. 

Az MK54-es atom-robbanófej hátizsákban Az MK54-MADM atom-robbanófej szétszedve, a tartály 
mellett jobbra 



humán erő és infrastruktúra, hogy az ellenséget egy teljes megsemmisítő atomtámadással megsemmisítsék, vagy 
legalábbis csapásmérő erejét tetemesen gyengítsék. Ezek után még mindig ott vannak az úgynevezett koffer 
(bőrönd) atombombák, melyeket kézben el lehet juttatni az ellenséges központokba, (ha még nincsenek ott jó előre 
elrejtve). Egy bőröndöt bemutatni nem kell, de az atombomba kis méretére jobban felhívja a figyelmet a Davy 
Crocket atombomba (robbanó fej és hordozó rakéta együtt) mérete, MK54-es robbanófejjel. A robbanófej súlya 22-
24 kg és egy hátizsákban cipeli a gyalogos oda, ahova a parancs szól. Másik 2 gyalogos a hordozó rakétát cipeli 
és a negyedik a kilövő állványt. (Megj.: A képen látható a kisebb hordozó rakéta csak 400 m-re viszi el a robbanó 
fejet. Felmérések szerint az atomtámadást elindító katonák erős, 500 REM fölötti sugárdózist kapnak, melynél az 
elhalálozás 50%-os!) 
 
 
Orosz atomfegyverek 
Dave Majumdar amerikai katonai szakértő a „National Interest” szaklapban bemutatja a legfélelmetesebb 5 orosz 
atomfegyvert.4  

1. Az atom tengeralattjáró Borei. Ez a típus a Putyin elnök 2010-ben elhangzott intenzív fegyver-felújítási 
program egyik részeredménye. Azóta már 3 Borei is elkészült. Hossza 170 m, nagyon jó a hatásfoka és 20 
atomtöltetű rakétát hordoz magával. Természetesen a híres szuperkavitációs torpedókat is, melyek 
sebessége olyan nagy, hogy a hajón, amelyre kilőtték, semmilyen ellenvédelemre nincs lehetőség. Külön 
cikkben be fogjuk mutatni! 

2. Bulava RSM-56 interkontinentális rakéta. A Borei tengeralattjárón bunkerelt atomtöltet hordozására 
alkalmas rakéta. 11,5 m hosszú, 37 tonna a súlya, szilárd üzemanyag meghajtású. 10 atomtöltetet juttathat 
el 11’000 km távolságra! Általában csak 6 atomtöltettel szerelik fel. NATO által adott kódja SS-N-32. 

3. Jasen többcélú felhasználású tengeralattjáró. 1993-ban kezdték el a fejlesztését, s azóta többszörös 
fejlesztésen ment keresztül. Az amerikai tengeralattjáró program főnökének, Dave Johnson-nak annyira 
megtetszett ez a típus, hogy egyet lemásoltak és legyártottak számára. Jasen torpedókat és cirkáló, 
atomtöltettel is ellátott, rakétákat (cruise missile) tud célpontokra indítani.  

4. Oroszország taktikai atomfegyver arzenálja. A taktikai atomfegyvereket közvetlen csatákban való 
bevetésre fejlesztették ki. Míg a stratégiai fegyverek az ellenség saját országán messze belül kerülnek 
bevetésre. Jelenleg a NATO szakértői az orosz taktikai atomfegyvereket 2000 helyhez kötött és 3000 nem 
helyhez kötött robbanófejre becsüli. 

5. Jars RS-24 interkontinentális rakéta. 20 m hosszú, 50 tonna a súlya és több atomrobbanó fejet hordoz, 
amelyeket különböző célpontokra juttat el. 

6. A Vákuumbomba vagy hivatalos nevén a Termobar bomba nem rendelkezik atomtöltettel, de hatóereje 
mégis túllépi a Hiroshimára ledobott atombomba hatóerejét. Emiatt az ijesztő hatóereje miatt a 
vákuumbombát a Bombák Atyjának keresztelték el. Hatóereje 44 tonna TNT- equivalens, vagyis, mintha 
44’000 kg TNT-t robbantottak volna fel. Robbanóanyagát a nanotechnológia segítségével állították elő és 
2007-ben filmezték az első tesztet, majd tették ezt a filmet nyilvánossá. A Bombák Atyjának a megépítését 
az amerikai MOAB-Bomba ("Massive Ordnance Air Blast") váltotta ki, amit az amerikaiak a Bombák 
Anyjának neveztek el. A szörnyűséges azonban az, hogy a robbanás terjedése lassú és a lánggömb 
megszűnése után vákuum keletkezik. Minden légző élőlény, a rombolási hatósugáron jóval túl, a hirtelen 
képződő vákuum miatt, az előzetesen beszívott levegő, amely hirtelen kitágul a tüdejében, és 

szétrobbantja a tüdőben nagy 
számban lévő kis hólyagocskákat 
(alveolusok), fulladásos halálát 
okozza. A vákuumgömbbe 
visszaáramlik a környező levegő 
és a robbantás során a levegőbe 
juttatott, de a vákuum miatt még 
el nem égett anyagok a 
megérkező levegőn begyúlnak és 
a megfulladt testeket elégetik.5 
 
Az orosz katonai doktrína a 
NATO interpretációja szerint 

1. Az oroszok jogot 
formálnak az Első Csapásra, 
amennyiben nemzeti érdekeiket 
veszélyeztetve érzik! 

2. Oroszország akkor is 
beveti atomrakétáit, amennyiben 
konvencionális fegyverekkel 
támadják meg őket! 

3. Atomfegyvereket 
Oroszország regionális és helyi háborúk esetén is bevethet! 

                                                            
4 http://www.focus.de/politik/ausland/borei-bulawa-r-24-jars-diese-fuenf-russischen-atomwaffen-muss-der-westen-
fuerchten_id_4453593.html  
5 http://de.wikipedia.org/wiki/Aerosolbombe  

Jars RS‐24 interkontinentális rakéta 



4. Az utóbbi években az oroszok számára az atomfegyverek jelentősége megnőtt. Az Atom Küszöb, ami azt 
az időpontot jelenti, mikor már be kell vetni atomfegyvert is, nagyon alacsonyra tevődött át. 

5. Oroszországban az atomfegyverek bevetését az elnök rendeli el! 
6. Elrettentő fenyegetés az atomfegyverek bevetése előtti fázis. Ezek a fenyegetések azzal a céllal 

hangzanak el, hogy az ellenséget a bősz és elrettentő válaszcsapás lehetősége elrettentse és ily módon 
az országot egy Első Csapástól megkímélje! 

7. Oroszország felkészült a Halott Kéz ellencsapásra is. Erre a csapásra akkor kerül sor, ha Amerika és a 
NATO olyan mértékű Első Csapást mért Oroszországra, hogy egy emberek által vezérelt Második Csapás 
nem lehetséges, ami azt jelenti, hogy Oroszországot lefejezték. Ekkor indul be a Halott Kéz (Perimetr) és a 
számítógép elindítja a mindent megsemmisítő válasz csapást. A Halott Kéz, miután aktiválva volt (oroszok 
által kibocsátott információk szerint mégis csak létezik egy utolsó emberi kéz, ami megnyom egy piros 
gombot) képes az összes atomrakétát egyszerre elindítani, amennyiben orosz földön atomrobbanásokat 
észlel, és Moszkva nem válaszol. (Cérnán függ a Föld Planéta sorsa!) 
A Perimetr rendszer csak akkor fejti ki teljes elrettentő hatását, amennyiben a világ -különösen az 
ellenfelek katonai szakértői- tudomására hozzák létezését. Ennek a Halott Kéz rendszernek meg is volt az 
ijesztő hatása: a Bush adminisztráció kiadta az atombunkerek ellen kifejleszthető „Bunker bastern” 
(bunkerek falát áttörő) bombák kifejlesztésére. Azonban a Kosvinszki hegységben 300 méter mélyen 
elrejtett gránit sziklák védelmét élvező Halott Kéz komputer rendszert ezek a bombák sem tudják áttörni. Itt 
teljesítenek szolgálatot az Utolsó Élő Emberi Kéz katonatisztek. A piros gombot rejtő zárt teremben, mindig 
csak egy! Békegalambok lennének ők? 
A "Bulletin of the Atomic Scientist“ szerint is, ennek a Halott Kéz rendszernek a létezése (NATO körökben 
következetesen ezt a nevet használják és nem a Perimetr-et) biztos bizonyítéka annak, hogy a Hideg 
Háború folyik tovább. Putyin elnök újra elrendelte a TU160-as stratégiai bombázók rendszeres járőrözését. 
Ez azt jelenti, hogy fejünk fölött repkednek a 4 atombombával megrakott repülőgépek. 

 
Az amerikai katonai doktrína 

1. Nem vetnek be atomfegyvert olyan országok ellen, akik nem rendelkeznek atomfegyverrel és aláírták, 
betartják az Atomsorompó szerződést. 

2. Észak-Korea és Irán ezt a szerződést nem írták alá, ezért az 1-es pont rájuk nem vonatkozik! 
3. Atomfegyverek csak elrettentésre illetve ellentámadásra használhatóak fel, amennyiben Amerikát 

atomtámadás éri. 
4. Amerika nem mond le az Első csapás lehetőségéről! 
5. Amerika nem fogja egyoldalúan csökkenteni atomfegyverei számát, csak ha ellenőrzötten Oroszország is 

csökkenteni fogja saját atomfegyverei számát! 
6. Amerikában az atomfegyverek bevetését az elnök rendeli el!6 

 
A NATO-ról még annyit legalább meg kell említenünk, hogy 40’000 meghatározott célpontja van. Ezek közül 
választják ki az Első Csapás esetén az elsődlegeseket, annak függvényében, hogy éppen melyik atomhatalom és 
szövetségeseik részéről fenyegeti őket az atomcsapás elháríthatatlan lehetősége. 
 
 
Egy kis játékelmélet 
A továbbiakban kénytelenek vagyunk röviden bemutatni a játékelmélet azon részeit, amelyeket az atomháború 
kitörése előtti fázisban a feszültségeket gerjesztő szereplők, akarva vagy akaratlanul, a játékelmélet szakértő 
matematikusainak támogatásával használnak.  
 
A fogolydilemma 
A fogolydilemma a játékelmélet központi része. Nem egyéb, mint egy nem-zéró-összegű játék, amit 2 játékos 
játszik. A mese hozzá: 2 fogoly vizsgálati fogságba kerül. A rendőrség súlyos bűntény elkövetésével vádolja őket. 
Mivel a rendőröknek elegendő bizonyítékuk nincs, a foglyokat elkülönítik és egy deal-t (megegyezést) ajánlanak 
nekik. Ezt az ajánlatot a játékelméletben „jutalomnak”, de legtöbbször „kifizetésnek” nevezik. 
„Amennyiben az első fogoly vall (defektál) és társa hallgat (kooperál), akkor az előbbi büntetés nélkül elmehet, míg 
a másik, aki nem vallott, 10 év börtönt kap. Ha az első tagadja meg a vallomást és a második vall, akkor a 
másodikat fogják elengedni és az első kap 10 évet. Ha egyikük sem vall, akkor egy kisebb bűntényért 6 hónapot 
kapnak mindketten. Ha mindketten vallanak, mindegyikük 6 évet kap.“7 
Az alábbi táblázattal foglalható össze a játék: 

 Egyik tagad (kooperál) Egyik vall (defektál) 
Másik tagad (kooperál) Mindketten 6 hónapot kapnak Egyik szabad, másik 10 évet kap 

Másik vall (defektál) Egyik 10 évet kap, másik szabad Mindkettő 6 évet kap 
 
A játékban feltételezzük, hogy mindkét fogoly a saját érdekeit követi. A táblázat szerinti döntéseket ők maguk 
hozzák anélkül, hogy egyik tudna a másik döntéséről, hisz a 2 foglyot a rendőrök elkülönítették. A tagadás, vagyis 
                                                            
6 http://www.handelsblatt.com/politik/international/diplomaten-in-sorge-nato-beraet-ueber-russische-atomwaffen-
strategie/11329784.html  

 
7 http://hu.wikipedia.org/wiki/Fogolydilemma  



a fogolytárs el- nem-árulását nevezik a játékelméletben kooperációnak, mivel a 2 fogoly egymással kooperál. 
Az árulást defektálásnak nevezik. Tételezzük fel, hogy a 2 fogoly a rendőrök után találkozhat egymással, és 
kicserélhetik az információikat. Azonban a dilemma továbbra is fennmarad, hisz egyik sem tudja, hogy a másik 
betartja-e az ígéretét (kooperál) vagy defektál a szabadulás reményében. A tét nagy! És most el lehet kezdeni, a 2 
fogoly helyébe helyezve magunkat, a spekulálást! 
Ebben a játékban bebizonyosodik az is, hogy a dilemmás helyzetek lerombolják az erkölcsöt, semmissé teszik a 
bűntudatot, és a bizalmat. A bizalmat csak 2 módon lehet megőrizni: illegális (nem megengedett) módon a 2 fogoly 
titokban folyamatosan kommunikál egymással. Ugyanakkor a bizalommal való visszaélést a megcsalt részéről 
durva büntetés követi, amit „Tit for Tat” (Ahogy te nekem, úgy én neked) néven emlegetnek a szakirodalomban.8 
A játék annyiban különbözik a valóságos helyzettől, hogy ki van zárva a bűnössége vagy ártatlansága a 
foglyoknak. Ugyanis egy fogoly akkor is profitál a bevallással, ha tulajdonképpen ártatlan. Ugyanis a büntetését 
elengedik. Ha a fogoly abban reménykedik, hogy valahogy csak be tudja majd bizonyítani az ártatlanságát és 
emiatt fog hamarosan szabadulni, és elutasítja bűnösségének bevallását, akkor sajnos le kell ülnie a 6 hónapot 
mindkettőnek. A rendőrök megnyitják a következő menetet, és naponta ugyanazt a deal-t ajánlják a foglyoknak. A 
foglyok arra következtetnek ebből, hogy egyik sem defektált vagyis a rendőröknek nem vallotta be a bűnösségét. 
Amennyiben a tagadás miatt kapható büntetés nagyon magas, akkor a valóságban is megfigyelhető tendencia, 
hogy az ártatlanok is bevallják „bűnösségüket”. Amerikában ez divat, mert az ügyészeknek megengedett, hogy a 
gyanúsított ügyvédjével kidolgozzanak egy deal-t. Habár a gyanúsított ártatlan, de a körülmények ellene játszanak, 
s ártatlanságának bizonyítása nem lehetséges, akkor elfogadják a deal-t. jelenleg robbant ki egy hatalmas botrány, 
amely felszínre hozta ennek az embertelen módszernek a súlyos hiba lehetőségét. Írásom napjáig 59 
életfogytiglanra ítéltet helyeztek szabadlábra, akiket egy hajszáluk a bűntett helyén corpus delicti miatt ítéltek el, és 
a gyanúsított elfogadta a deal-t, habár ártatlan volt. A cirkusz és a nép felháborodása jelenleg is nagyobbodik, mert 
hasonló módon halálraítéltek és kivégzettek is vannak ebben a helyzetben, összesen, eddig, 16-on. 
 
A valós életben gyakran találkozunk hasonló dilemmával. 
Mesterséges intelligencia 
Alan Mathison Turing angol matematikus, aki a 2. világháború alatt gépet épített a híres német sifrírozó gép 
(Enigma) kódjainak megfejtésére. Kidolgozta a mesterséges intelligencia tesztelésére a módszert. Hasonló 
dilemma kap szerepet ebben a tesztben, habár itt annyi kérdést tesznek fel a játékosok, amennyit akarnak. Van 2 
számítógép, amelyek előtt, egymástól akár nagy távolságra is, ül egy human játékos, míg a másik előtt esetleg 
nem ül senki, csak a gép válaszolgat a feltett kérdésekre, ill. tesz fel ő is kérdéseket. A tét megtudni, hogy az 
ellenkező oldalon egy ember ül vagy csak egy mesterséges intelligencia. A jutalom kérdését is meg kell oldani, a 
jutalmi egységeket meg kell előre határozni. És kezdődhet a játék: meg kell győzni a túloldalon ülő partnert arról, 
hogy mindkét fél egy ember és nem egy mesterséges intelligencia. 
 
Leszerelés 
Mivel a tanulmányunk témája az atomháború, vegyünk erre egy példát, a leszerelést. Ebben az esetben az is 
bebizonyosodik, hogy vannak esetek, amikor az egyének ésszerűen döntenek, de mint csoport a következmények 
ésszerűtlenek. Schelling Thomas foglalkozott ezzel a témával a hidegháború körülményeit véve alapul. A 
„Konfliktus stratégiája” c. könyvében (Strategy of conflicts) az „elrettentés egyensúlya” probléma tárgyalásánál. Két 
állam fegyverkezési versenybe kezd. A két állam választhat: mindketten növelik a fegyverekre költött hadi 
kiadásokat vagy kötnek egy megegyezést a fegyverkezés csökkentéséről, vagyis az atomfegyverek leszereléséről. 
Habár megegyeznek a csökkentésről, azonban a másik félben nem bízva, országon belül titokban masszív 
fegyverkezésbe kezdenek. Ez a döntés kényszer következménye, hisz az elrettentő csapás rendkívüli károkat 
okoz, a játék tétje iszonyatos. Bizalom a másik félben nincs! 
Amennyiben ezt a játékelméletet kiterjesztik több szereplősre és a játékot végtelennek tekintik, akkor meg kell 
határozni a különböző stratégiákat. A leggyakrabban használt stratégiák a következők: 

1. -Tit for Tat (Ahogy te engem, úgy én téged) 
2. -Mistrust (Bizalmatlanság) 
3. Spite (Neheztelés) 
4. Pavlov (feltételes reflex) 
5. Gradual (Fokozatos) 
6. Prober (Probálgató, Szondázó) 
7. Master-and Servant (Mester és Szolga) 

A „játék” folyamán mindegyik kormány az egyensúlyt keresi. Ennek a megállapításáért Nesh John Forbes 
matematikus a magyar származású Harsányi Jánossal és Reinhard Seltennel közösen 1994-ben Közgazdasági 
Alfred Nobel-emlékdíjat kapott. 
 
Gyávák Játéka 
Ez a játék a Disznó Öböl krízisben játszódott le, amikor a világ valóban egy atomháború szélére sodródott. A tét 
nem egyéb volt, mint ki indítsa az Első Csapást? Ki lesz az, a két nagyhatalom közül, aki meghajlik, és arcot veszt. 
Ugyanakkor a Szovjetunió vezetői tudták, hogy J.F. Kennedy metamfetamint kap injekcióban, amiről a testőrsége 
is későn szerzett tudomást. Amikor Kennedy Hruscsovval találkozott, az ajtó előtt ott állt a különleges „orvosa” Max 
Jacobson, aki beadta az injekciót neki, mielőtt bement volna a nehéz tárgyalásra. Ugyanakkor ez a játék az őrültek 
játéka is volt, hisz a szovjet vezetők Kennedy-t őrült drogosnak tartották, aki képes megnyomni a piros gombot. 
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Habár Hruscsov nem drogozott az amerikaiak őt is őrültnek tartották, aki az ENSZ közgyűlésen levetette a cipőjét 
és azzal verte a pulpitust, hogy csendet-rendet teremtsen a teremben. 
A játékelméletben a Gyávák Játékára a mese a következő: van 2 autós, akik nagy közönség előtt akarnak egy 
próbát tenni. Egymástól 1 kilométerre szembe állnak és teljes gázzal egymásnak hajtanak. A dilemma: Ki lesz a 
gyáva és kapja félre a kormányt, és ki száguld tovább. Aki félre kapja a kormányt az arcot veszt, vagyis gyávának 
tekinthető. Ha mindketten félrekapják a kormányt, akkor a közönség előtt mindkettő gyávának tekinthető, azonban 
egymás előtt nincs arcvesztés, s a közönség meg nem számít a játszó feleknek. Ha mindkettő nem gyáva, hanem 
egymásnak száguldanak, akkor egyik sem kap jutalmat (nulla jutalom), mert meghaltak. A verseny előtt magas 
tétekkel fogadásokat kötnek, amelyből a versenyzők 2=20’000.- Eurót, meg 4=40’000.- Eurót vagy 6=60’000.- 
Eurót kapnak (lásd táblázat).9 

 2-es vezető 
Kikerüli (gyáva) Tovább száguld 

1-es vezető Kikerüli (gyáva) 4/4 2/6 
Tovább száguld 6/2 0/0 

 
 
Az őrültek játéka (Madman – Theory) 
Richard Nixon amerikai elnök taktikai játéka volt a vietnami háború befejezése érdekében, anélkül, hogy ez 
Amerika számára arcvesztéssel járna. A háború továbbfolytatása már lehetetlenné vált. Folytak a tüntetések az 
országban, a háborúban sok amerikai katona életét vesztette, míg mások nyomorékká váltak. És ezeket a 
veteránokat a tüntető fiatalok nemhogy tisztelték-becsülték volna, hanem megvetették. Az országban nőttek a 
feszültségek. Nixon elnök megbeszélte a CIA-val, hogy híreszteljék el róla Nixon beleőrült a feszültségekbe és a 
keze állandóan a piros gombon van, hogy az általa kibírhatatlanul utált kommunisták életét kioltsa. Alig bírjuk már 
visszatartani! 
Két napra rá Ho Chi Minh Párizsban volt és békét ajánlott. Távol-Keleten még nagyon frissek voltak a Hirosima-
Nagaszakira dobott amerikai atombombák emlékei. 
 

Atomfegyveres balesetek 
Atomfegyverek száma óriási, 
senki számára nem ismertek 
pontosan. Természetesen 
vannak balesetek a 
kezelésük, üzemeltetésük, 
hadrendbe állításuk során. 
Ezeket a baleseteket a 
legnagyobb titokban 
próbálják tartani. Ez azonban 
nem mindig sikerül. A 
következő balesetek derültek 
ki, amiről a világnak 
tudomása van: 
 
2  1966‐ban 
Spanyolországban,  Palomares‐nél 
kimentett atombombák 

1. 1966-ban egy 
amerikai stratégiai bombázó 
összeütközött egy tankolásra 
küldött repülőgéppel. Mindkét 
repülőgép felrobbant és 

lezuhant. Egyik atombomba egy paradicsomföldön fúródott be mélyen a földbe, míg 2 másik atombombán 
a nem-atom gyutacs felrobbant, de nem robbant fel az atomtöltet, és egy negyedik bomba a tenger 
fenekére került, amit 3 hónap múlva találtak meg. 

2. 1968 január 21-én egy amerikai B52-es stratégiai bombázó, Grönlandban leszálláskor, a repülőtéren 
robbant fel. A gépen lévő 3 atombomba felrobbant és radioaktív anyag szétszóródott és beszennyezte 
nagy területen a környezetet. Nem maghasadásos robbanásra gondolunk. Egy bomba nem robbant fel, de 
eltűnt és a mai napig nem tudják merre van. Amerika lelkiismeretén szárad az is, hogy a grönlandi 
katonáknak nem mondták meg, hogy mi robbant ott fel, és ily módon szándékosan kitették őket a magasan 
radioaktív sugárzásnak.  

3. 1989-ben a szovjet tengeralattjáró, Komszomolez, meggyúlt és elsüllyedt. Bunkerjében 2 atombomba volt. 
A tengeralattjáró mai napig is elérhetetlen mélységben van. Az atombombák burkolata az erősen sós 
vízben az erőteljes oxidáció miatt hamarosan szét fog mállani és a radioaktív anyagok a tengerbe 
kerülnek.  
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50 atombomba van eltűnve, amennyiben nem hiszünk a 100 kofferatombomba eltűnésének hírében, amelyek 
hollétéről nem tudunk. Repülőgépek vesztik el atombombáikat vagy hajók, tengeralattjárók ütköznek egymásnak, 
belsejükben rakéták robbannak fel, s mindez atomtöltetű rakéták közelében. 
 
Befejezés és végkövetkeztetések 
Az orosz vezérkari főnök értésére adta a világnak, hogy Amerika Japánra dobott atombombáival a 2. világháború 
végén egyértelműen a világ tudtára hozta: 

1. egyeduralmát a világ fölött és 
2. készségét atombombák könyörtelen bevetésére, egyeduralmának megőrzése végett! 

 
Ennek ellenpólusaként cselekszik Oroszország: 

1. Amerika egyeduralmát a világ fölött nem engedik meg és 
2. készségüket atombombák könyörtelen bevetésére az Elrettentés Stratégiájával folytonosan bizonyítják! 

 
Az emberiség még a felelőtlen gyermekkorban leledzik. Titkolódzik és kiszivárgott információkat államilag, a 
kormányok által vezérelve, kórusban hazudják le, hallgatják agyon, vagy tüntetik el minden fórumról. Emiatt 
hatalmas a köd ezen a területen. Az itt közölt információkat több forrásból is ellenőröztem. Azokat az információkat, 
melyeket nem tudtam visszaigazolni több más forrásból, kitöröltem ebből a tanulmányból. Ennek ellenére álljon itt 
egy példa egy olyan nagyon is hihető információról, mely a német tévében hangzott el és azóta nyoma veszett. Az 
egyik portálon esküdözik egy német polgár, hogy ő látta az adást, és kéri, segítsenek neki megtalálni a videót. 
2009 július 22.-én a ZDF Info TV-ben az „Abenteuer Wissen”, komoly tudományos adásban, egy ismert orosz 
Insider (belső ember) kijelentette, hogy a Szovjetunió összeomlása utáni káoszban a meglévő 250 koffer-
atombombából 100 eltűnt. Ebből az információból is csak arra lehet következtetni, hogy –az oroszok szerint-, 
amennyiben valahol valamelyik NATO tagország területén felrobban egy ilyen koffer-atombomba, akkor ne 
feltétlenül mérjenek egy Első Csapást Oroszországra: „Ugyanis nem mi voltunk, hanem a terroristák!”  
Ez a mai helyzet, amiben az emberiségnek élnie kell. 
 
Románia 1970-ben szintén aláírta az Atomsorompó szerződést, de Ceausescu alatt is a régi taktikát gyakorolták: 
aláírjuk, hogy megszeghessük. 1980-as években dübörögve készültek a tervek atombomba gyártására. Román 
jelentések szerint a Vezér (Il Duce helyett Tovarasul) kivégzésével leállt az atomfegyver program is. Jelenleg 
Romániának van egy atomerőműve a Dunán, Cernavoda-nál, amelyet kanadai segítséggel építettek fel. 
Romániában uránt bányásznak és az erőműhöz szükséges üzemanyag előállítást, az urán dúsítást is Romániában 
végzik. Ugyanez Iránban maga után vonta Amerika teljes haragját és G. W. Bush alatt, már 2007-ben várható volt 
Irán megtámadása. Ugyanis nem a bomba szerkezetének előállításával van a gond, hanem műszaki rajz szerint a 
méretre legyártott nukleáris láncreakció beindítását lehetővé tevő dúsított urán vagy plutónium előállításáról. Nem 
sokat ér az az atombomba, amelyből csak egy van, mivel többre nem tudsz külföldről hasadóanyagot beszerezni. 
Tehát a hangsúly a hasadó anyagok saját előállításán van. Amennyiben képes vagy erőművek számára hasadó 
anyag szintjére dúsítani az uránt, úgy képes lehetsz további centrifugák és egy reaktor beállításával atombombáid 
számára is hasadó anyagot előállítani.10 A The Nuclear Information Project szerint egy 14 MW-os TRIGA kutató 
reaktort Amerika alakított át 1990-től 1991-ig, hogy csak alacsony dúsítású uránt tudjanak előállítani.1993-ban a 
bécsi székhelyű International Atomic Energy Agency (IAEA) ellenőrzést tartott Romániában, ami után kijelentették 
"The IAEA found that no nuclear bomb had been produced in Romania.” 11  Magyarul: Az IAEA úgy találta, hogy 
Romániában nem állítottak elő atombombát.” Ezt az egész felhajtást az indokolta, hogy a TRIGA reaktorban 
előállítottak néhány milligramm plutóniumot. A SRI által a Libertatea folyóiratnak elküldött levélben a következő áll: 
„Románia helyrehozhatatlanul elvesztett egy sor szigorúan titkos dokumentumot, amelyek a román nukleáris 
bombák gyártási receptjeit tartalmazták.”12 A SRI kutatásai szerint, 2011 májusában, 75 regisztrált dokumentum 
tünt el a Regia Naţională Autonomă pentru Activităţi Nucleare, Sucursala Cercetări Nucleare Piteşti (SCN) 
archivumából. Egyszóval, a Pitesti-ről eltűnt szigorúan titkos technológiai adatok a nukleáris bombákhoz 
szükséges információkat tartalmazták és nukleáris bombák gyártásához használhatják őket valakik. 2011 
novemberben a Compania Naţională a Uraniului jelentette, hogy az urán bányánál lévő lehegesztett végű csövek 
eltüntek a bennük lévő 73,5 kg uránnal együtt. A Bihar és Beszterce megyékben lévő uránbányákból az urán 
Földvárra kerül, ahol Urándioxdot állítanak elő. Ezt az anyagot tovább viszik Pitesti-re, ahol előállítják a civil 
hasadóanyagot a Cernavoda-i erőmű számára. 
 
Mindenképp gyanús az egész ügy, megszűnt-e valóban a román atomfegyver program vagy sem, mivel Románia 
annyira érzékenyen viselkedik a magyarsággal és Magyarországgal szemben, mintha lenne atombombája. 
Magyarország meg olyan gyáva módon viselkedik Romániával szemben, mintha elhinné, hogy van neki 
atombombája. A gyávák játéka ez, amelyben Románia száguld előre és Magyarország félrekapja az útjából a 
kormányt! De, vicceljünk tovább egy kicsit: Magyarország ugyanilyen módon viselkedik Szlovákiával szemben is, 
meg Szerbiával, és Ukrajnával szemben is, mintha mindezeknek atombombájuk lenne, és örült vezéreik keze ott 
remegne a piros gombon. 
 

                                                            
10 http://fas.org/nuke/guide/romania/index.html  
11 http://de.wikipedia.org/wiki/Atommacht#cite_note‐36  
12 http://www.frontpress.ro/2014/03/basescu‐romania‐face‐parte‐din‐cele‐34‐de‐state‐din‐lume‐care‐au‐un‐ciclu‐nuclear‐
complet.html  



Atomháború kitörésére a jelenlegi környezet eléggé éles, de tekintve az itt bemutatott „játékokat” ezeket a 
végtelenségig játszhatják. Ezekben a „játékokban” több szereplő van és mindegyik keresi a maga számára a 
legkedvezőbb megoldást tudva ugyanakkor, hogy közösen az Elrettentés Stratégiai játékban a Nash-egyensúlyt 
kell megtalálniuk. Mi azonban tovább töprenghetünk, vajon létrejön-e egy olyan helyzet, amikor valamelyik fél 
számára csak a nukleáris háború lesz az egyedüli „kedvező” megoldás, mivel a többi szereplő feladni látszik az 
egyensúly keresését. Tehát egy atomháború kitörésére sok körülmény adott. De ne felejtsük el, hogy ebben a 
tanulmányban bemutatott „játékok” a végtelenségig folyhatnak, politikus generációról generációra. Csak a játék 
stratégiája változik. 
 
Románia -2014 - 2015-ben- az oroszok elleni fenekedéssel mindenképpen rendkívül veszélyes helyzetbe navigálta 
az országot! Reméljük, hogy nem kerül sor ilyen súlyos ellentámadásra, és ha igen, akkor Erdély valamilyen 
módon kimarad ebből. Támadás esetén az oroszok az Aranyosgyéresen lévő katonai repülőteret is le fogják 
bombázni. Azt nem lehet előre megjósolni, hogy mekkora területet fog még bombatámadás érni, a repülő tértől 
hány tíz kilométer távolságra fognak még rakéták érkezni. De ezek a rakéták semmiképpen sem lesznek 
atomtöltetű rakéták. Az Elrettentés Stratégiai játéka folyik tovább és figyeljük csak a stratégia váltásokat, mert mást 
nem nagyon tehetünk. Reménykedjünk inkább abban, hogy habár lassan, de az emberiség eléri a felnőttkort, ami 
számomra egyenlő az 1-es számú civilizációs fokozat elérésével: fenntartható fejlődéssel óvjuk planétánkat és az 
energia források miatt nem egymást gyilkoljuk, hanem atomfegyverek helyett a Holdon nagy mennyiségben lévő 
(2-3 millió tonna) Hélium 3-ast kitermeljük és a Földre lehozzuk. A fúziós atomerőművek technológiája készen áll 
és 2050-ig iparilag is biztonságossá válva megépülnek az első He3-as üzemanyagú fúziós atomerőművek. Ezzel 
pedig az emberiség átlép a kettes civilizációs fokozatba, amikor is a csillagrendszerünk határáig fogjuk kiterjeszteni 
a gazdálkodásunkat! Ez a a jövő és nem a „Halott Kéz” program szerint elpusztítani az emberiséget, az állat és 
növény világot! 
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