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Válogatott szöveg

A HÁBORÚ ELŐTTI KÉSZENLÉT KONCEPCIÓJA

A fentiekben ismertetett anyagból néhány alapvető következtetést vonhatunk
le:

1. Századunk húszas-harmincas  éveiben a  vezérkarok a  háborúra való
felkészülés programjának megvalósítása során többnyire abból a feltevésből
indultak ki, hogy a háború hosszú ideig fog tartani, hogy egyetlen támadó
sem remélheti a megtámadott ország legyőzését vagy teljes megsemmisítését
az  első  fegyveres  összeütközések  során,  vagy  azt,  hogy  már  az  első
hadjáratokkal sikerül elfoglalnia a megtámadott ország területének nagyobb
részét, végül hogy ebben az időszakban még lesz idő a tervek helyesbítésére,
új kontingensek felkészítésére, a népgazdaság hadivágányokra állítására és
az  állam  teljes  mozgósítására  az  agresszió  visszaverése  végett.
Következésképpen - néhány esettől eltekintve - a mozgósítással, a fegyveres
erők  felvonulásával  kapcsolatos  elgondolás  túlnyomó  többségét  már  a
háború  folyamán  valósították  meg.  Ezek  az  alapelvek  érvényüket
veszítették,  amikor  „a  csapatok  manőverezésének”  időszaka  két-három
napra csökkent,  az első csapások kíméletlen kiszámítása lehetővé tette az
ország  teljes  szétzúzását,  az  esetleges  helyesbítésekre  és  a  mozgósításra
pedig csupán tíz-egynéhány óra idő maradt.
Ma  már  nem  lehet  arra  számítani,  hogy  több  napig  tartó,  hosszú
előkészületeket tehetünk majd az agresszor csapásának visszaverésére.

A potenciális ellenség hadászati rakétacsapatait jelenleg teljes vagy csaknem
teljes készültségben tartja, s a támadás bármelyik pillanatban bekövetkezhet.
Állandóan csökken az az idő, amelyet a honvédelmi erők és eszközök teljes
harckészültségbe helyezésére számításba lehet venni: a rakéta-atomháború
egyik  alapvető  törvényszerűsége,  hogy  a  közvetlen  felkészüléshez
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rendelkezésre álló idő fél naptól néhány napig terjedhet.50

2. Ma már  senki  sem csodálkozhat  azon a  tézisen,  hogy az  esetleges
fegyveres konfliktust az európai hadszíntéren valószínűleg rövid, sőt talán
nagyon  rövid  feszült  időszak  előzi  csak  meg,  s  ezalatt  az  eseményék
rendkívül gyorsan követik egymást. Az első ilyen gondolatokat az 1961. évi
berlini és az 1962. évi Karib-térségi válság sugallta, amikor a válsághelyzet
hadászati szempontból lavinaszerűen bontakozott ki, és alig tíz-egynéhány
óra alatt teljesen új minőségbe ment át. Lehet, hogy a politikai feszültség
rövidebb vagy hosszabb időszakára is sor kerül, de az az időszak, amelynek
folyamán  a  támadó  az  atomháború  gépezetét  beindíthatja,  mindenképpen
nagyon rövid lesz. Ez sajátos automatizmust követel meg a harckészültség
elérése és a honvédelmi rendszer mozgósítása terén. Megköveteli a csapatok
és a törzsek felkészítésének megfelelő módszereit is: ha a gyakorlatoknál a
közvetlen háborús veszély időszakát túlságosan hosszú, tíz-egynéhány napos
időtartamra  tételezik  fel,  ezzel  olyan  háborúra  készülnek,  amilyen  talán
sohasem lesz, olyan körülményekre, amelyek sohasem fognak előadódni. Az
állam politikai vezetésére is nagy fontosságú feladatok várnak. Figyelemmel
kísérve a nemzetközi események alakulását, ki kell zárni az olyan helyzetet,
amelyben az ország a politikai meglepetés körülményei között kényszerülne
védelmi háború folytatására.

A  felkészülési  program  minden  lényeges  elemét  szükségképpen  már  a
békeidőben be kell fejezni. A mai politikai konfliktusok hallatlan dinamikája
és  meglepő  jellege  miatt  a  legcsekélyebb  idő  sem  marad  arra,  hogy  a
lemaradásokat  a  közvetlen  háborús  veszély  időszakában  behozzák.  Sok
szakember nézete szerint a jövő esetleges háborúját elsősorban a honvédelmi
rendszer  meglevő,  vagyis  az  idejében előkészített  erőinek és  eszközeinek
segítségével  fogják  megvívni.  Idézzük  a  Szovjetunió  honvédelmi
miniszterének beszédét,  aki a kérdés lényegét hangsúlyozza. „Régebben a
győzelem  kivívása  érdekében  lehetséges  volt  fokozatosan  növelni  az
erőfeszítéseket a fegyvergyártás, kiképzés stb. terén már a háború folyamán.
Aligha  térek  el  az  igazságtól,  ha  azt  mondom,  hogy  azoknak  az

3



erőfeszítéseknek  java  részét,  amelyeket  régebben  több  év  alatt  tettek  az
ellenség legyőzése érdekében, jelenleg az első rakéta-atomcsapásokba kell
összpontosítani.”51 Az ország gazdasági potenciáljának és készleteinek csak
annyiban lesz jelentőségük, amennyiben azokat hatékonyan használják fel a
fegyveres  erők  ütőképességének  és  harckészültségének  fokozására.  Más
szóval,  a  békében felkészített  magasabbegységek és harceszközök fognak
döntő  szerepet  játszani,  nem  pedig  az  ország  potenciális  mozgósítási
lehetőségei,  amelyeket  csak  az  első  rakéta-atomcsapások  folyamán
valósítanak meg.
Az imperialista háborúkra beállított Egyesült Államokban már régóta nem
úgy fogják fel a hadigazdasági potenciált, mint azt a kér pességet, hogy a
háború kitörése után maximalizálják a háborús erőfeszítést  és vívjanak ki
ilyen irányú fölényt az ellenfél felett.

A „MEGELŐZŐ” ÉS „ELÉBE VÁGÓ” CSAPÁS

Hermán  Kahn,  amikor  leírta  az  atomháborúhoz  vezető  körülmények  és
politikai-katonai döntések lehetséges eseménysorozatát,  leegyszerűsítette a
háború kitörésének problémáját.3 Kahn szerint az atomháború hagyományos
fegyverekkel  vívott  küzdelmekből,  vagyis  korlátozott  háborúkból  fejlődik
ki. Ez azonban természetesen csak az egyik forrás, amelyből az atomháború
vihara kibontakozhat, és csak az egyik példa az atomháború megkezdésének
„technikájára”.  Mindenesetre  nem meríti  ki  a  lehetőségeket,  amelyeket  a
probléma elemzése során alternatívan figyelembe kell venni.

A  nagyarányú  atomháború  kitörése  elvileg  éppúgy  lehet  bizonyos
imperialista  körök kiszámított,  szándékos  és  előre  megfontolt  döntésének
következménye,  amely  döntést  például  „a  kommunizmus  fejlődésének
megállítása” céljából hoznak, mint meghatározott konfliktusos körülmények
és  politikai-hadászati  események,  helyi  incidensek  stb.  összefonódásának
következménye vagy a véletlen műve. Az utóbbi két esetben olyan háború
lehet,  amelyet  tulajdonképpen egyik  fél  sem akar,  de  amelyre  a  nehezen
tisztázható,  bonyolult  helyzet  következtében  mindkét  fél  rákényszerül.  A
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felsorolt  esetek  előfordulhatnak  békében  is,  de  elsősorban  a  közvetlen
háborús veszély szakaszában és az első fegyveres incidens időszakában kell
rájuk számítani.

Ha a fent elmondottak helyesek, az atomháború az alábbiak következménye
lehet:  1.  a  „preventív”  (vagyis  megelőző)  háború,  vagy  a  „preemptív”
támadás  keretében  tudatosan  és  előre  megfontoltan  végrehajtott,  váratlan
csapás; 2. véletlen (tévedés vagy a korszerű harceszközök műszaki hibája),
illetve egy atomtöltetet  hordozó repülőgép vagy rakéta katasztrófája;  3.  a
hagyományos eszközökre korlátozott helyi háború, amely továbbfejlődik és
általános atomháborúvá alakul.

Á  felsorolt  esetek  mindegyike  közvetlenül  befolyásolja  az  első
atomcsapások  mérésének  módját  és  egyben  meghatározza  a  politikai,
hadászati  és  hadműveleti  következmények  logikus  rendszerét.  Kellő
szakismeretek  hiányában  a  szerzőnek  nem áll  módjában,  hogy  a  háború
kirobbanásának  megadott  lehetséges  variánsaiban  az  esetleges  politikai
eseményeket  is  ábrázolja.  Fejtegetésünk  és  esetleges  reflexióink  tárgyát
kizárólag  a  katonai  kulcsproblémák  képezik.  Kezdjük  a  „megelőző”  és
„elébe vágó” csapás esetével.

Természetesen sem a „megelőzésnek” nevezett  szándékos csapás,  sem az
ilyen háború elmélete nem újdonság, nem feljegyzésre érdemes reveláció.
Sok  alávaló  támadó  hivatkozott  már  a  preventív  tevékenység
szükségességére,  hogy  igazolja  magát  a  világközvélemény  előtt.  Jól
emlékszünk Hitlerre, aki Lengyelország és a Szovjetunió megtámadása után
azt igyekezett elhitetni a világgal, hogy „kénytelen volt” megtámadni ezeket
az  országokat.  Nem  kevésbé  jól  emlékszünk  az  1967.  júniusi  izraeli
agresszióra, amelyet Tel Aviv csalárd módon „preventív” célokkal indokolt
meg,  az  arab  országok  részéről  megnyilvánuló  állítólagos  fenyegetésre
hivatkozva.  Természetesen  még  sok  hasonló  példát  sorolhatnánk  fel,  a
támadás szükségességét magyarázó, többé-kevésbé agyafúrt érvekkel együtt,
amelyekre  a  minden  rendű  és  rangú  agresszorok  hivatkoztak.  Magát  a
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„preventív  háború”  elméletét  is  igen alaposan  kidolgozták.  A háború óta
eltelt időben ezen a téren persze az Egyesült Államoké az elsőbbség, ahol a
prevert-tive war már tíz-egynéhány éve szorgos elméleti feldolgozás tárgya
és a Pentagon teljesen egyértelmű érdeklődésének középpontjában áll, nem
is  beszélve  az  amerikai  fegyveres  erők  széles  körű  gyakorlatáról  a
„preventív-védelmi”  intervenciók  terén.  Az  1950-1960-as  években  a
politikusok  nyilatkozataiban  és  az  amerikai  katonai  szakirodalomban
tucatjával  tűntek  fel  a  koncepciók,  amelyekben  a  „preventív”  támadással
kacérkodtak  és  az  első,  váratlan  atomcsapás  alternatívájáról  értekeztek,
amely meglepné és térdre kényszerítené az ellenfelet, mielőtt  még túl sok
gondot okozna, és anélkül a terhes szükségesség nélkül, hogy az amerikai
katonákat csatába küldjék. Az ilyen háborúról, majd később a „preémptív
háborúról”  (pre-emptive  war)  szóló  fejtegetések  rányomták  bélyegüket  a
főbb nyugati országok katonai doktrínájára.

Az ilyen háborúk elméletét kifejtette Dean Acheson akkori külügyminiszter,
Walt Rostow és más ismert amerikai teoretikusok, köztük Bemard Brodie és
Henry Kissinger.4 Egymást követték az olyan követelések, amelyek szerzőik
meggyőződése szerint  „elébe vágó” támadás útján biztosíthatták volna az
Egyesült  ÁUamoknak  a  katonai  sikert.  Amikor  azonban  az  Egyesült
Államok atommonopóliuma megszűnt és a Szovjetunió fölényre tett szert a
hordozóeszközök terén, az atomtöltetek hatóereje, valamint a rakétaelhárítási
lehetőségek terén,  némileg  alábbhagyott  a  Pentagon étvágya a  „preventív
háborúra”.  Reálisan  számolni  kezdtek  az  Amerika  területét  érő
ellencsapások következményeivel. A legjobban kiszámított „preventív” vagy
„preemptív”  csapás  is  illuzórikussá  vált  a  szovjet  hadászati  fegyverekkel
szemben, és nem nyújt esélyt a szocialista országok legyőzésére.

A „preventív háború” koncepcióját - amely az Egyesült Államokban főleg a
hatvanas évek elején volt divatos5 - azonban mégsem vetették el teljesen.
Most is van bizonyos szerepe, sőt - mint az 1967. júniusi izraeli kalandból
kikövetkeztethetjük  -  előkelő  helyet  foglal  el  az  imperializmus  háborús
terveiben.  Ez  a  koncepció  továbbra  is  veszélyes,  és  az  atomháború
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kirobbantásának  formája  lehet.  Az  Egyesült  Államok  Nemzetbiztonsági
Tanácsának határozatából idézett részlet önmagáért beszél: „... ha egyetlen
csapással  el  lehet  hárítani  azt  a  veszélyt,  hogy  Amerika  atomtámadás
következtében megsemmisül, ezt a csapást végre kell hajtani.”

Nem kisebb veszélyt jelent a „preemptív” (elébe vágó) háború6 koncepciója,
amely  a  „preventív  háborúból”  fejlődött  ki.  Az  amerikai  képviselőház
bizottságának  jelentése  így  határozta  meg  ezt  a  koncepciót:  „Fegyveres
erőinket  olyan  állapotban  kell  tartanunk,  hogy  abban  az  esetben,  ha
világossá válik, hogy bennünket vagy szövetségeseinket támadás fog érni,
támadást  kezdhessünk,  mielőtt  még  az  ellenség csapást  mérne  ránk vagy
szövetségeseinkre.” G. Geraszimov, a már idézett szovjet publicista kifejti,7
hogy  ez  a  saját  lelkiismeretük  megnyugtatására  alkalmas,  az  Egyesült
Államok elleni támadásról fantáziáié koncepció a „preventív háború” és a
„preemptív  háború”  közötti  különbséget  az  ellenfél  lehetőségeinek  és
szándékainak szubjektív megítélésére építi fel. Az első esetben azt mondja:
nem támadom meg az ellenfelet, ha nem lesz számomra túl veszélyes, vagy
nem kerül  fölénybe felettem. A második esetben:  ha megtudom,  hogy az
ellenfél  5.00  órakor  támadni  szándékozik,  én  4.00-kor  megtámadom.  De
vajon  helytálló  információt  kaptam-e  a  másik  fél  fegyveres  erőinek
állapotáról?  És  kaptam-e  egyáltalán  valami  információt?  Tucatjával  lehet
idézni a történelmi  példákat  arra,  amikor  a támadó az ellenfél  állítólagos
ellenséges szándékaira hivatkozott, és tucatjával fordultak elő szándékosan
létrehozott  incidensek,  amelyek  azt  szolgálták,  hogy  a  támadó  fél
meglepetést okozhasson és megszerezhesse az agresszió kezdeményezéséből
eredő fölényt.

A „preventív  háború”  és  „preemptív  háború”  terminusokat,  tekintettel  az
agressziós  szándékot  éreztető,  negatív  kicsengésükre,  újabban  azzal  a
kifejezéssel  helyettesítik,  hogy  „meg  kell  ragadni  a  kezdeményezést”  az
esetleges  konfliktusban.  Ezúttal  már  azt  az  általánosabb  nézetet
hangoztatják, hogy az az állam, amely megkezdi a háborút és megragadja a
kezdeményezést, ebből hadászati előnyöket húzhat, amelyek még a háború
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megnyerését is biztosíthatják.
A  „preventív”  tevékenység  ismert  szószólója  Thomas  Power  tábornok,
„Komoly  hiba  lenne  -  írta  Design  fór  Survival  című  könyvében  -,  ha  a
Szovjetuniónak az a benyomása támadna, hogy mi sohasem mérünk csapást
elsőnek... Lehet, hogy különféle katonai akciókat kell majd végrehajtanunk,
amelyek  bizonyos  fenntartásokkal  a  preventív  háború  koncepciójához
sorolhatók.”8  A  „preventív  háború”  vagy  „preemptív  háború”  keretében
végrehajtott első csapás hadászatának előnyei mellett gyakran síkraszálltak
egyébként az Egyesült Államok,9 továbbá Anglia és Nyugat-Német-ország
más  katonai  teoretikusai  is.  Az  Egyesült  Államokban  meghirdetett
elméleteket  Izrael  buzgón  felhasználta.  Az  arab  országok  jogos  politikai
követeléseit  Tel  Aviv  militarista  körei  a  támadásra  való  felkészülésnek
minősítették. Azért tettek így, hogy ürügyük legyen megtámadni a politikai
megoldásra  váró  szomszédos  arab  országokat  és  kész  tény  elé  állítani  a
világot.  Előzőleg  számos  misztifikációval  és  „békeszerető”  gesztussal
igyekeztek  bemutatni  Izrael  „tragikus”  helyzetét,  így  előkészítve  a
pszichológiai  talajt  a  meglepésszerű  csapáshoz,  és  a  tűzszünet  után
alkalmazandó,  „kénytelenek  voltunk  így  tenni”  típusú  politikai  érveket.
Éppen  az  a  meggyőződés,  hogy  Egyiptom  és  Szíria  nem  kezd  háborút,
késztette Izraelt arra, hogy agressziójában a villámháború más támadók által
már kipróbált formáit alkalmazza. Azért hangsúlyozzuk ezt a tényezőt, mivel
Izrael agressziójának semmiféle politikai vagy katonai igazolása nem volt.
Rámutattak erre az ENSZ-közgyűlés rendkívüli ülésszakának tanácskozásai,
amelyeken még a  leginkább Izrael-barát  államok sem vitathatták,  hogy a
háború kirobbantását semmi sem indokolta.

Az izraeli agresszorok hamarosan utánzásra kész tanítványokra is találtak.
„Preventív” célokkal indokolt háborújukat az NSZK-ban tapssal üdvözölték.
A  bonni  stratégák  már  régóta  egy  ilyen  koncepciótól  remélik  revansista
gondjaik orvoslását. A Bundeswehr már jó néhány éve beiktatta doktrínájába
az  atomháború  két  koncepcióját:  a  „váratlan  támadás”  és  a  „preventív
csapás”  koncepcióját,  amelyek  között  tulajdonképpen  semmi  különbség
sincsen, hiszen mindkettő a meglépést tekinti fő tényezőnek, az pedig csak
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váratlan  agresszió  útján  érhető  el.10  Dajan  hódításai  azonban  alaposan
megnövelték Bonn kedvét a „preventív háborúra”. A nyugatnémet Welt am
Sonntag  már  június  11-én  ezt  írta:  „Izrael  kezdeményezése  nullára
csökkentette  a  manapság  oly  divatos  félelmet  a  preventív  cselekvéstől.”
Június  13-én a  General  Anzeiger  és  a  Die Welt  egyöntetűen kijelentette,
hogy  Izrael  offenzívája  rendkívül  tanulságos  a  NATO-országok  számára,
ami  a  preventív  akció  sikerét,  a  meglépést  és  a  korlátozott  háborúk
folytatásának  lehetőségét  illeti,  és  hogy  a  NATO  vezetőségének  le  kell
vonnia a megfelelő következtetéseket ebből a háborúból.

Mit jelent a „preventív háború” az amerikai teoretikusok értelmezésében?
Brodie szerint egy  másik  ország  elleni,  előre  elhatározott  támadás
formája.  A támadó országot  nem provokálják,  vagyis nem vár valamiféle
meghatározott  agresszióra  vagy  más  barátságtalan  akcióra  a  megtámadott
részéről.  A  támadás  fő  és  közvetlen  célja  az  ellenfél  teljes  katonai
potenciáljának, főleg hadászati légierejének      megsemmisítése. Az ilyen
akció sikere természetesen lehetővé teszi, hogy a támadó további csapásokat
mérjen a megtámadottra, vagy a békekötés olyan feltételeit kényszerítse ki,
amilyeneket kíván.”11

Némileg eltérően magyarázza a „preventív” és „preemptív” csapás céljait
Kissinger:  „Egy  ország  totális  háborút  indíthat  offenzív  vagy  védelmi
szempontokból  kiindulva.  Megteheti  ezt  tudatosan,  az  ellenfél
megsemmisítése  céljából,  vagy  elébe  vághat  annak,  amit  a  támadás
veszélyének tekint:  más  szóval,  megsemmisítheti  az  ellenfelet,  mielőtt  őt
semmisítenék  meg.”  Az  előbbi  esetet  Kissinger  váratlan  támadásnak,  az
utóbbit elébe vágó támadásnak nevezi.12

A  „preventív”  és  „preemptív”  csapásról  egyébként  sok  definíciót  és
magyarázatot találunk a nyugati teoretikusoknál. Ez arról tanúskodik, hogy
élénken érdeklődnek az atomháború kirobbantásának ilyen módja iránt, és
rámutat  a  reális  veszélyre,  amelyet  teljes  felelősséggel  figyelembe  kell
venni. Az izraeli kaland és a vele kapcsolatos, az erő pozíciójából kiinduló
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amerikai  tervek ismét  bebizonyították,  mennyire  igaz  az  a  nézet,  hogy a
„preventív”  és  „preemptív”  háború  koncepciója  veszélyt  jelent.  Az  ilyen
csapásokkal megindított agresszió az európai hadszíntéren is lehetséges. A
NATO-országok  ugyanis  mindig  hivatkozhatnak  a  Varsói  Szerződés
tagállamai  részéről  feltételezett  veszélyre,  hogy  kedvező  hadászati
körülményeket  biztosítsanak  maguknak.  Az  1962.  évi  kubai  válság,
amelyben  „preemptív”  lépéssel  kellett  számolni,  és  a  júniusi  közel-keleti
események, úgy tűnik, teljes mértékben megerősítik egy ilyen támadás reális
voltát.

A nyugati katonai folyóiratok olvasása során arra a következtetésre jutunk,
hogy  „preventív  háborúra”,  amelyet  a  NATO  fegyveres  erői  váratlan
atomcsapással  kezdenek  meg,  sor  kerülhet  a  hidegháború  időszakában,
amikor például a NATO vezetői arra a következtetésre jutnak, hogy le kell
győzni a szocialista országokat, mielőtt azok nagyarányú fölényre tennének
szert  például  a  korszerű  fegyverek  terén,  vagy  sor  kerülhet  rá  egy  éles
politikai konfliktus szakaszában, mielőtt még a szocialista országok kedvező
védelmi  körülményeket  hozhatnának  létre.  „Preemptív”  támadás  viszont
bekövetkezhet  a közvetlen háborús veszély időszakában, amikor  a Varsói
Szerződés  tagállamai  meghatározott  előkészületeket  tesznek  az  agresszió
visszaverésére.  Nem  nehéz  kitalálni,  hogy  a  Pentagon  még  a  támadás
tényleges  veszélye  láttán  végrehajtott,  legindokoltabb  védelmi
előkészületeket  (például  a  fegyveres  erők  készültségének  fokozását)  is
támadó jellegűnek minősítheti,  hogy ürügye legyen a  váratlan támadásra.
Richardson,  amerikai  katonai  író  éppen  erre  buzdítja  a  Pentagont.  A
„preemptív” csapás - hja - „... bekövetkezhet válságos helyzetben, amikor a
támadás  hadászati  atomeszközeit  teljes  harckészültségbe  helyezik.  Ilyen
helyzetben  az  a  tény,  hogy  a  támadó  atomfegyverek  nagymértékben  ki
vannak téve az ellenséges csapásnak, arra vezethet, hogy az első csapásból
fakadó esetleges előny döntő elemnek bizonyul. Az elébe vágó csapás - az
ellenséges  hadászati  atomerők  és  városok  gyors  elpusztítása  -
elmulasztásából  eredő  kockázat  kritikus  helyzetben  jóval  nagyobbnak
bizonyulhat, mint az ilyen csapás végrehajtásának kocká-zata ”»
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Megfogalmazhatjuk  tehát  feltevéseinket  az  imperialista  államok  által
„preventív” vagy „preemptív” csapással megkezdett atomháború kitörésének
néhány esetleges változatához kapcsolódva:
Első változat:

1. A Szovjetunióban előállított új, rendkívül hatékony fegyvérfajta egy
csapásra  döntő fölénybe juttatja  a  Varsói  Szerződés  tagállamait  a  NATO
felett katonai téren,

2. a NATO-országok „preventív” atomcsapása.
Második változat:

1. Hirtelen,  éles  politikai-katonai  feszültség  a  Varsói  Szerződés
tagállamai és a NATO-országok között,

2. a NATO-országok „elébe vágó” csapásával megkezdett atomháború.
Harmadik változat:

1. A politikai, katonai feszültség fokozatos növekedése,

2. a  szemben  álló  felek  hagyományos  fegyveres  erőinek  korlátozott
összeütközései,

3. a NATO-országok „elébe vágó” atomcsapása.

Az  imperialista  államoknak  a  „preventív”  és  „preemptív”  csapással
kapcsolatos  koncepciójából  figyelemreméltó  következtetések  adódnak  a
Varsói Szerződés tagállamainak fegyveres erői számára.

1, Minden időszakban készen kell állniuk egy ilyen támadás visszaverésére.
Ezek a követelmények főként a háborús veszély időszakára vonatkoznak -
amikor  a  rakéta-  és  légitámadás  a  szó  szoros  értelmében  bármelyik
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pillanatban  bekövetkezhet  de  bizonyos  mértékig  á  békeidőre  is.  A
honvédelmi rendszer telepítése es az agresszió visszaverésé-nek terve tehát
biztosítsa  minden  körülmények  között  az  azonnali  visszavágást,  és
küszöbölje  ki  azt  az  eshetőséget,  hogy  a  honvédelmi  rendszer
hadivágányokra állítása túlságosan sokáig tart.

2. A váratlan támadás visszaverésének feltétele, amikor a figyelmeztetési
idő fél órától néhány óráig terjedhet, a csapásmérő erők magas fokú
harckészültsége,  operatív  tevékenysége  és  a  mozgósítás
automatizmusa.  Nem lesz idő feladatok kijelölésére és az agresszió
visszaverési  módjának  pontos  meghatározására.  Az  ellencsapások
végrehajtásával kapcsolatos valamennyi tevékenységet - mint az 1967.
évi  közel-keleti  konfliktus  bizonyítja  -  feltétlenül  idejében  kell
végrehajtani,  és  szükség  esetén  hibátlanul  és  olyan  gyorsan  kell
cselekedni, hogy az agresszor-nak ne legyen ideje zavarokat okozni a
honvédelmi  rendszer  működésében.  Ezért  a  háború  első  napjaiban
végrehajtandó hadműveleteket előre kell átgondolni és eltervezni.

AZ ATOMFEGYVEREKKEL MÉRT ELSŐ TÖMEGES CSAPÁS
SZAKASZA

CS-f 16 óra (N-én 23 óra 30 perc). Tizenhat órával a fegyveres határinddens
után a felek már mintegy hat-hat hadosztályt vetettek harcba. Néhány órával
ezelőtt kapcsolódott be a harcba légierő. A Varsói Szerződés tagállamainak a
veszélyes konfliktus megállítását célzó békés kezdeményezései nem találtak
megértésre az ellenségnél. A berlini és erfurti irányban fokozódnak a harcok,
újabb  harcászati  magasabbegységek  vonulnak  a  bevetés  irányaiba  és  a
konfliktus rohamosan terjed. Az éjszakai órákban a feszültség tetőpontjára
ér...  Néhány  órával  ezután  a  NATO  politikai,  katonai  intézményeiben1
elhatározzák a hadászati atomfegyverek alkalmazását. Az N napról az N+l
napra virradó éjszaka, 4.20 órakor a Varsói Szerződés Politikai Tanácskozó
testületé  tökéletesen  ellenőrzött  információkat  kap  a  NATO-nak  az
atomfegyverek  alkalmazására  vonatkozó  előkészületeiről.  Javasolja  a
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nukleáris csapás haladéktalan végrehajtását.

CS+21.  A  háború  második  napja,  4.30  óra  (10.  vázlat).  Az  európai
földrészen és az Egyesült Államokban levő rakétaindító állásokból, valamint
az  Atlanti-óceánon,  az  Északi-tengeren,  a  Barents-tengeren,  a  Földközi-
tengeren  és  a  Csendes-óceánon  cirkáló  atom-tengeralattjárók  fedélzetéről
elindulnak az első rakéták a szocialista országok területe felé. A levegőben
őrjáratozó,  atomfegyver-hordozó  repülőgépek  jelentős  része  berepül  a
szocialista államok légterébe és hátországainak fontos körzete felé tart... A
repülőgépek másik része felszáll a repülőterekről... Csaknem ugyanekkor a
Varsói Szerződés tagállamai részéről a válaszcsapás keretében útnak indul
sok  száz  interkontinentális  ballisztikus  rakéta,  hadműveleti  és  harcászati
rakéta,  valamint  sok  ezer  repülőgép,  fedélzetén  atombombákkal.  Negyed
óra,  esetleg  fél  óra  alatt  elérik  Nyugat-Európa  és  az  Egyesült  Államok
területét.

AZ ATOMHÁBORÚ SZAKASZOKRA OSZTÁSA

Függetlenül a háború kitörésének okaitól és hadászati feltételeitől, valamint
kísérő  körülményeitől,  az  esetleges  általános  atomháború  bizonyos
szakaszokból  állhat.  Az  Egyesült  Államok  szárazföldi  haderőinek
minisztériuma által kiadott szabályzat szerint például az atom-világháború
két szakaszból állhat. Az első szakasz magában foglalja az atomfegyverek
tömeges  csapását,  a  második  pedig  valamennyi  haderő-  és  fegyvernem
részvételével  vívott  hadműveletek  összességét,  amelyekben  mindkét
koalíció  igyekszik  majd  rákényszeríteni  akaratát  a  másik  félre  és
megszilárdítani az első tömeges csapással elért eredményeket.2

Az  atomháború  ilyen  alakulását  feltételezik  a  Bundeswehr  tábornokai  is.
Úgy  vélekednek,  hogy  az  első  atomcsapás  során  a  felek  felhasználják
atomfegyvertáruk nagyobbik részét, és a háború az atom-párbaj jellegét ölti.
A  szárazföldi  haditengerészeti  és  légierők  fő  feladata  az  lesz,  hogy
kihasználják a rakéta-atomcsapások eredményeit. Ezek a tömeges csapások a
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szárazföldi csapatok számára egyfajta „rakéta-légi előkészítést” jelentenek,
amelynek célja a másik fél olyan mértékű megsemmisítése vagy erejének
megtörése,  hogy  csak  bizonyos  ellenállási  gócok  és  elszigetelt  csoportok
felszámolása maradjon hátra.  E hadműveletek befejezése és az ellenséges
terület teljes ellenőrzésének megvalósítása a szárazföldi csapatok feladata a
háború  második  szakaszában.  Hasonló  felosztást  találhatunk  a  francia  és
angol katonai teoretikusoknál.3

Az  atomháború  nagyjából  hasonló  felosztását  találhatjuk  meg  a  szovjet
katonai  irodalomban.  „Feltehető  -  írja  Szokolovszkij  marsall  és
Cserednyicsenko tábornok -, hogy a rakéta-atomháború egy kezdeti és egy
későbbi szakaszra oszlik.”4 A lengyel katonai teoretikusok is két szakaszra
osztják az atomháborút.  „A jövő háborúja - írja Pióró tábornok - minden
valószínűség  szerint  két  fő  szakaszra  oszlik:  1.  a  hadászati  rakéta-
atomcsapások  szakasza,  amelyeknek  célja  az  ellenség  hátországának
megtörése,  gazdasági  potenciáljának  és  köz-igazgatási  rendszerének
megbénítása,  fegyveres  erőinek  megfosztása  a  hatékony  tevékenység
lehetőségétől  bizonyos  időre;  2.  a  hagyományos  hadműveletek  szakasza,
amelyeket  a  szárazföldi,  légi-  és  haditengerészeti  erők  folytatnak  a
haditevékenységek meghatározott területeinek ellenőrzése céljából.”5

Ezeknek  a  szakaszoknak  az  időtartamát  -  különösen  a  másodikét  nem
határozzák meg pontosan. Az egyes NATO-országokban ebben a kérdésben
bizonyos nézeteltérések figyelhetők meg.

Az Egyesült Államokban elterjedt nézetek szerint (1964-ben) a háború első
szakasza  -  a  tömegpusztító  fegyver  alkalmazásával  folytatott  nagyarányú
haditevékenységek  szakasza  -  nem  tarthat  harminc  napnál  tovább.
Ugyanakkor  hangsúlyozzák,  hogy  az  atomfegyver  legintenzívebb
felhasználására  az  első három nap folyamán kerül  sor.  A NATO katonai
vezetésének  jelenlegi  tervei  már  az  atomháború  első  30-40  órájára
előirányozzák  az  atomcsapások  zömének  alkalmazását,  hogy  ily  módon
eldöntsék  a  háború  kimenetelét.  Ebben  az  időszakban  szándékoznak
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végrehajtani  az  ún.  „atomoffenzívát”,  vagyis  hadászati  légi-kozmikus
hadműveleteket.  Azután,  a  sugárszennyezettség  fokától  függően,  vetnék
támadásba  a  szárazföldi  csapatok  csoportosításait,  hogy  kihasználják  az
atomcsapások eredményeit. Ez lenne a háború következő szakasza. Ennek az
utóbbi szakasznak az időtartamát a szerző által ismert nyugati szakirodalom
nem határozza meg. A tevékenység célja ebben az időszakban az amerikai
nézetek  szerint  általánosságban  véve  lehet  az  atomcsapások  közvetlen
következményeinek elhárítása, a vezetési rendszer és a hadtáp helyreállítása,
valamint támadó hadműveletek végrehajtása a másik fél fegyveres erőinek
végleges szétzúzása céljából.

Az atomháborút egyetlen gigászi hadászati  hadműveletnek is tekinthetjük,
amelyben, mint  minden hadműveletben,  rendszerint három szakasz követi
egymást,  úgymint:  a  csapás,  a  csapás  eredményeinek  kihasználása  és  az
ellenség teljes legyőzése a terület elfoglalásával együtt. Tekintetbe véve a
háború fentiekben vázolt alakulását és a konkrét hadászati célokat, a jelen
munka szerzője feltételezi, hogy az atomháború három szakaszból állhat. Az
első  szakasz  magában  foglalja  a  tömeges  atomcsapások  mérésének
szakaszát,  amelyben  sor  kerül  a  hadászati  rakéta-atomfegyverek
legintenzívebb  felhasználására.  A  második  szakaszban  széleskörűen
kibontakoznak valamennyi haderőnem haditevékenységei - a szárazföldön, a
tengeren  és  a  levegőben.  E  tevékenységek  célja  a  rakéta-atomcsapások
eredményeinek kihasználása és az ellenfél fegyveres erőinek szétzúzása a fő
hadszíntéren (vagyis Európában). A harmadik szakaszban következik be az
ellenfél teljes legyőzése és a haditevékenységek befejezése.

Az  atomháború  dinamikájának  ez  a  felosztása  reálisnak  tűnik,  bár  nem
meríti  ki  a  háború  fejlődésének  lehetőségeit.  Az  első  rakéta-atomcsapás
például olyan megsemmisítő lehet, hogy a háború már ebben a szakaszban
befejeződik.6  Lehetséges  az  is,  hogy  két  szakasz  lesz:  1.  a  tömeges
atomcsapások  szakasza,  és  2.  a  háború  befejező  szakasza,  amelyben  a
csapatok  hadműveleteinek  célja  a  terület  megtisztítása  a  még  ellenálló
ellenséges  csoportosításoktól.  Fejteget  j^yál-ben az atomháborúnak a fent
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említett három szakaszra osztása, maradunk.

A háború első, vagyis a tömeges rakéta-atomcsapások szakasza elméletileg
fél naptól néhány napig terjedhet. E hipotézis felállítását az az előrelátható
törekvés indokolja, amelynek célja az ellenfél abszolút megtörése a lehető
legrövidebb  idő  alatt,  a  meglépés  tényezőjének  teljes  kihasználásával.  A
tömeges  atomcsapások  szakasza  néhány  vagy  még  több csapásból  állhat.
Ezek  a  csapások  néhány  órás  időközökben  követhetik  egymást.  A
legfontosabb  és  döntő  kétségkívül  az  első  csapás  lesz,  amelyben  az
ellenfelek felhasználhatják atomtölteteik zömét és valószínűleg alkalmazzák
valamennyi  hordozóeszközüket.  A  következő  csapások  irányulhatnak
újonnan  felfedezett  támadóeszközökre  (például  atom-tengeralattjárókra,
amelyeknek nagy lehetőségük van a víz alatti rejtőzésre és manőverezésre)
és  akcióba  lépő  légvédelmi  eszközökre,  valamint  a  szárazföldi  és
haditengerészeti fegyveres erők kialakuló csoportosításaira.

A  háború  második  szakasza  -  a  haditevékenységek  széles  körű
kibontakozása  valamennyi  haderő-  és  fegyvernem  részvételével  -néhány
héttől néhány hónapig tarthat. Ez különböző körülményektől függ, főként a
kölcsönös  pusztítás  fokától,  a  honvédelmi  rendszer,  főleg  a  hátország
állóképességétől, a fegyveres erők veszteségeitől és ellenállási képességétől,
továbbá számos politikai tényezőtől, amelyeket e pillanatban nehéz pontosan
meghatározni.  Ennek  a  szakasznak  időtartamát  meghatározhatja  az  az
időmennyiség,  amely  az  ellenséges  terület  elfoglalását  célzó  néhány,
egymást követő szárazföldi hadművelet végrehajtásához szükséges, valamint
a  háború  továbbfolytatásának  lehetősége,  amely  az  óriási  pusztulások
közepette nem tarthat sokáig. Nem vesszük itt figyelembe a koalíción belüli
egyes  országokat,  különösen  a  kisebbeket,  amelyeket  már  a  háború  első
napján a szó szoros értelmében eltörölhetnek a föld színéről.7

Még nehezebb meghatározni a háború harmadik, végső szakaszának céljait
és  időtartamát.  Csak  feltételezni  lehet,  hogy  -  tekintettel  a  hihetetlen
pusztulásra,  az  ember-  és  az  anyagi  veszteségekre,  végül  a  szervezeti  s
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valószínűleg  morális  felbomlásra  -  ez  a  szakasz  jóval  rövidebb  lesz  a
másodiknál.  Időtartama  jelentős  mértékben  függhet  az  első  rakéta-
atomcsapások  eredményeitől  és  a  második  szakaszban  lejátszódott
küzdelmektől,  amelyek  döntő  befolyást  gyakorolhatnak  a  háború  további
fejlődésére.

AZ ELLENSÉG ELSŐ ATOMCSAPÁSAI

Az atomháború nagyarányú kirobbantása még a hagyományos háború ilyen,
nem túlságosan drámai körülményei között is (7. vázlat), amikor egyik fél
fölénye  sem  rajzolódott  ki  még  világosan,  lehetséges.  Ne  feledjük:  az
Egyesült Államok doktrínája az atomfegyver váratlan tömeges alkalmazását
irányozza  elő,  mivel  a  meglépés  biztosíthatja  a  hadászati  kezdeményezés
gyors megragadását és a katonai helyzet határozott fordulatát. E cél elérése
végett a NATO fegyveres erői akár szándékosan is visszavonulhatnak erőik
egy  részével,  hogy  a  vereség  látszatát  keltsék  és  ürügyet  találjanak  az
atomfegyver bevetéséhez.8 A lépés más eshetőségeit és indítékait Lapp így
határozza  meg:  „Támadásunk  bekövetkezhet  tévedésből  is,  vagy
visszavágásként  egy  hamis  információ  után,  mely  szerint  az  ellenség
csapásra készülődik. Sor kerülhet a támadásra a tömeghisztéria tetőpontján,
amely oly gyakran késztette már hirtelen, impulzív lépésekre az embereket,
mivel ezek az emberek, mint Lippmann mondotta, »ijedtek, türelmetlenek és
csalódottak  voltak,  gyors  és  könnyű  megoldásra  törekednek«.  Az  ilyen
hangulatok - folytatja Lapp - nem ismeretlenek hazánkban. Megvannak a
»hidegháborús  harcosainké akik türelmetlenül  várják a  forróbb háborút...,
akik  nem  látnak  más  megoldást,  mint  a  Szovjetunió  elleni  »preventív«
támadást.”9

 A CÉL: A BIZTOS PUSZTÍTÁS

Az első hadászati  atomcsapás,  amelyet a nyugati terminológiában - szinte
ironikusan, tényleges agresszív céljaik álcázására - megtorlásnak neveznek,
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új  fogalom  a  hadtudományban.  Mondhatni,  a  korszerű  haditechnikai
eszközök: az atomfegyver és a rakéta gyermekeként született. Az elmúlt tíz-
egynéhány évben nagy karriert futott be. Ma már a korszerű hadművészet
alapvető  kategóriája,  és  elmélete  vetekszik  a  légierőről  a  legutóbbi
negyvenöt évben írt gazdag irodalommal.

Függetlenül  a  pontos  definíciótól,  amelyet  itt  most  nem  igyekszünk
megfogalmazni,  az első hadászati  csapás lényege a tömegpusztító fegyver
széles körű felhasználása az ellenség katonai,  gazdasági és közigazgatási-
politikai célpontjai ellen, rövid idő alatt és egységes terv szerint. Ez az első
támadó hadászati művelet, mintegy óriási kalapács, a NATO vezetése szerint
az atomháború első szakasza megvalósításának fő módja,  és gyakorlatilag
„elébe vágó” csapás, amelynek kiváltása előre megfontolt és meglepésszerű.
A Varsói Szerződés hadászatában ez a tervezett csapás akkor hajtható végre,
amikor megállapítják az ellenséges atomagresszió biztos jeleit.10

Az ellenség első atomcsapásainak általános célja lehet a szocialista országok
védelmi potenciáljának megsemmisítése a háború első óráiban. Ez a cél az
amerikai  háborús  programban  a  „biztos  megsemmisítés”  (assured
destruction)  általános  nevet  viseli,  és  mint  feltételezik,  káoszt  és
atomsivatagot hagy maga után. A nyugati irodalom számos megállapításából
ismeretes, hogy a NATO katonai vezetése az első atomcsapások keretében
tervezi az atomtöltetek zömének felhasználását, hogy megsemmisítse többek
között a ballisztikus rakéták indítóállásait, a légvédelmi rendszert, a vezetési
pontokat,  a  csapatok  fő  csoportosításait  és  a  gazdasági  és  közigazgatási-
politikai célpontokat a Varsói Szerződés tagállamaiban. A csapás eredménye
a következő lenne: fölény kiharcolása a rakéta-atomeszközök terén, a légi
uralom  kiharcolása,  a  válaszcsapás  meghiúsítása  vagy  meggyengítése,  a
szocialista országok politikai-katonai vezetési rendszerének felbom-lasztása
és lakosságuk erkölcsi erejének megtörése.

Tegyük  hozzá,  hogy  a  Pentagon  már  néhány  évvel  ezelőtt  elfogadta  a
kimutatást arról a 400 célpontról a Szovjetunió és a Varsói Szerződés többi

18



tagállama területén, amelyet az első csapás során meg kell semmisíteni. Erre
a célra  1500-2000 darab atomeszközt  szándékoztak  felhasználni.  Ebből  a
célból  kiépítették  az  atomfegyvertárat  is.  Francia  források  szerint  az
Egyesült  Államok  egyidejűleg  alkalmazható  atomeszközeinek  összesített
hatóereje  1966-ban  25  000  megatonnára  volt  becsülhető.  1971-ben,  az
elavult bombázók és ballisztikus rakéták kivonása után ez a potenciál 6000-
15 000 megatonnára csökken.11

Melyek lesznek az első atomcsapások fő célpontjai? A Pentagonban nincs
egységes  nézet  erre  vonatkozólag.  Sok  mindent  kiolvashatunk  azonban
McNamara  nyilatkozataiból,  aki  1962-ben  a  korlátozott  atomháború
javaslatával  állt  elő,  azt  ajánlva,  hogy  az  atomháborút  folytassák  a
politikusok és a katonák által ellenőrzött módon, tehát vegyék figyelembe a
humanitárius  szempontokat  és  bombázzanak  kizárólag  katonai
objektumokat, de ne mérjenek csapásokat a városokra. 1964-ben az Egyesült
Államok  szakított  ezzel  az  elmélettel,  és  felkészült  arra,  hogy  mind  a
fegyveres  erőkre,  mind  a  hátország  politikai,  közigazgatási  és  gazdasági
központjaira csapásokat mérjen. 1967-ben a Pentagonban már arról kezdtek
beszélni,  hogy  a  fő  csapásokat  a  városokra  kell  mérni.  McNamara
megerősítette  ezt,  arra  az  aljas  ürügyre  hivatkozva,  hogy  a  támadást  az
ellenfél kezdeményezi: „Ha megtámadnak bennünket és ezután csapást kell
mérnünk - mondotta -, felmerül a probléma, mire irányítsuk rakétáinkat. Úgy
vélem, mindannyian egyetértünk abban, hogy az ellenfél városaira irányítsuk
őket. Az ellenfél összes rakétáit ugyanis már kilőtték ránk.”12 Ez teljesen
egyértelmű kijelentés: konfliktus esetében az imperialista agresz-szor nem
kíméli a hátország városait, iparvidékeit, közigazgatási, politikai központjait
és sűrűn lakott részeit. Mindezek „katonai jelentőségűek” lesznek a támadó
számára.

Figyelmet  érdemelnek  itt  azok  a  tények,  amelyeket  dr.  R.  Lapp  idéz  a
szocialista  országokban levő csapások célpontjai  kijelölésének elveiről  és
technikájáról.  Ezeket  az  elveket  -  mint  Lapp írja  -  1962-ben McNamara
ismertette az Egyesült Államok kongresszusa előtt. A kérdés háromszintes
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elemzését  javasolta  abból  a  célból,  hogy  kidolgozzák  az  első  csapás
megvalósítása hatékony rendszerének alapjait. A három feladat a következők
meghatározása:  1.  a  megsemmisítendő  célpontok  száma,  fajtája  és
elhelyezkedése,  2.  a  feladatok  végrehajtásához  szükséges  atomtöltetek
száma és kapacitása, 3. e töltetek hordozásának legjobb eszközei.

Erre a munkára mintegy 180 tábornokot, tisztet - a különféle haderőnemek
képviselőit - és polgári tisztviselőt jelöltek ki. Az első feladat elvégzéséhez a
vezérkari főnökök egyesített biztotsága „közös célpont-értékelő csoportot”
létesített. Ahhoz, hogy a munkát megkezdhessék, a csoportnak azonosítania
kellett minden lehetséges katonai célpontot a Szovjetunióban, és meg kellett
állapítania pontos fekvésüket.  Ezután értékelnie kellett  mindegyik célpont
jelentőségét  és  értékét  a  Szovjetunió  szempontjából.  (Lapp  mellesleg
megjegyzi,  hogy a célpontok kiválasztása bonyolult  számításokat  igényel,
amelyek figyelembe  veszik  a  hadászati  koncepciókat,  a  haditechnikát,  az
ideológiát, a gazdaságtant, a szociológiát és pszichológiát. Például: milyen
értéket képviselnek az atomfegyvert gyártó üzemek? Sok stratéga szemében
- Washingtonban is - rendkívül fontos célpontok. Ámde a rakétaháborúban
az  ilyen  üzemek  bombázása  haszontalan  lépés  lenne.  A  háború  a  már
rendelkezésre  álló  fegyverek  felhasználásával  fog  folyni;  minden  olyan
fegyver, amelyet az első csapássorozat után gyártanak, már elkésett.)

A  McNamara  programjában  említett  második  és  harmadik  feladatot  egy
egységes  tervben  kívánták  véglegesen  megfogalmazni,  amely  részletesen
feltünteti  a  listán  szereplő  célpontok megsemmisítését  célzó  műveleteket.
McNamara  öt  pontba  foglalta  az  atomfegyverek  hordozóeszközeivel
kapcsolatos  problémákat:  az  egyes  rakéták  hasznos  hordozóképessége,  az
ellenséges  légvédelmen  való  áthatolási  lehetősége,  pontossága,  kilövési
biztonsága és költségei. Lapp befejezésül hangsúlyozza, hogy a ténylegesen
meglevő  egyenlet  sok  ismeretlent  és  kiszámíthatatlan  változó  értéket
tartalmaz.  A  felderítés  hibái  e  célpontok  teljesen  téves  megítélését
okozhatják.
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A  műszaki  fejló'dés  következtében  az  egyes  értékek  évről  évre,  szinte
hónapról  hónapra  változnak.  Például  az  ellenfél  által  mért  első  csapás
általános  hatékonyságának  növekedése  arra  vezethet,  hogy  az  amerikai
atomerők  bizonyos  része  egyáltalán  nem  kerül  felhasználásra.  Vannak
ezenkívül  még  nehezebben  elemezhető  tényezők,  amelyeknek  értékelése
automatikus elemzéssel nem valósítható meg.13

Az első tömeges atomcsapás fő eszközei kétségkívül a rakétaatomfegyverek
lesznek. 1968-ban az Egyesült Államok 1054 Minute-man és Titán rakétával
rendelkezett,  ezek  a  betonállásokban  levő rakéták  1,  2  és  5  megatonnás,
mintegy  10-14  ezer  kilométeres  ható-távolságú  atomrobbanófejjel  voltak
felszerelve;  ezenkívül 41 atomtengeralattjárón 656 Poláris rakéta volt, 0,7
megatonnás, 2200-4600 kilométeres hatótávolságú atomrobbanófejekkel. A
szocialista államok partvidéke közelében a tengereken és óceánokon cirkáló
atom-tengeralattjárók nagy erejű eszközt képeznek az első csapás agresszív
terveiben és percenként indíthatnak egy-egy rakétát. A parancs vételétől az
indításukhoz  szükséges  idő  azonban  hosszabb  lehet,  mint  például  az
interkontinentális ballisztikus rakétáké. A támadó eszközökhöz számítják a
nagy és közepes hatósugarú hadászati bombázókat, amelyekből az Egyesült
Államok 1968-ban mintegy 540-nel rendelkezett. A repülőgép-állomány fele
állandó  harckészültségben  van.14  A  biztonság  lényege  című  1968-ban
kiadott  könyvben  McNamara  azzal  dicsekszik,  hogy  csupán  a
harckészültségben  levő  erők  2200  rakétával  vannak  felszerelve.  Ezek
mindegyike több mint egy megatonnás hatóerejű robbanófejjel van ellátva,
és elegendő 400 ilyen rakéta, hogy elpusztítsa a Szovjetunió lakosságának
harmadrészét és iparának felét.

Ezeket  az erőket  a NATO keretében kiegészítheti  Nagy-Britannia néhány
tucat  hadászati  bombázója  és  3,  Poláris  rakétákkal  felszerelt  atom-
tengeralattjárója. Az első atomcsapásban és a továbbiakban is részt vehetnek
ezenkívül  a  NATO-országok  hadműveleti  és  harcászati  rakéta-
atomfegyverei, amelyek a hadszíntereken vannak elhelyezve, többek között
a Pershing, a Sergeant, Honest John rakéták, amelyek a tábori hadseregek,
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hadtestek  és  hadosztályok  felszereléséhez  tartoznak,  továbbá  az
atomfegyverek célba juttatására alkalmas közepes hatótávolságú bombázók
és  vadászbombázók.  Ezekkel  -  tekintettel  a  pár  száz  kilométerig  terjedő
hatótávolságukra  -  főleg  a  hadszíntéren  tevékenykedő  erőkre  mérhetők
csapások.

A CSAPÁS FORMÁI ÉS IDEJE
A  Varsói  Szerződés  haderejének  első  hadászati  rakéta-atomcsapására
jellemző,  hogy  azt  csak  az  ellenséges  csapásmérő  eszközök  (rakéták  és
légierő) mozgósítása után tervezik végrehajtani, de úgy, hogy az első csapás
kiváltása megelőzze az ellenség támadóeszközeinek célba jutását. A csapás
konkrét időpontját a szükségletnek megfelelően a Varsói Szerződés legfelső
vezetése határozza meg, azoktól az adatoktól függően, amelyek az ellenség
atomagresszióra való felkészüléséről szólnak.

Ily módon a szocialista országok első atomcsapásának formája lehet többek
között: válaszcsapás, csapás az ellenséges rakéták indítása után vagy csapás
az ellenség csapása után.  A válaszcsapás azt  jelenti,  hogy a  saját  rakéta-
atomcsapások kiváltása az ellenséges agresszió megkezdésével egyidejűleg
történik.  Erre  akkor  kerülhet  sor,  ha  az  ellenség  atomagresszióra  való
készülődését  néhány  vagy  tíz-egynéhány  perc  alatt  felfedezték.  Az
ellenséges rakéták indítása utáni csapást úgy képzelhetjük el, mint a reagálás
spontán formáját, melyre abban az esetben kerül sor, ha az ellenség rakétái
vagy bombázóinak egy része már útban vannak a célpontok felé. A csapás a
csapás  után  akkor  következhet  be,  ha  az  első  atomrobbanások  már
megtörténtek.  A második és harmadik esetben ezek a post factum csapás
formái lennének, amelyek különösen kedvezőtlenek a védekező fél számára,
és  katasztrofális  következményekre  vezethetnek.  A  jól  működő
hírszerzésnek  és  légi-kozmikus  felderítésnek  feltétlenül  ki  kell  zárnia  az
ilyen eseteket. A téma irodalma kiemeli ezt a problémát: a hatékony csapás
bizonyos  körülmények  következménye  lehet,  s  ezek  közül  az  egyik  a
fegyveres erők - mindenekelőtt  a hadászati  csapásmérő eszközök - magas
fokú  készültsége,  a  második  a  megbízhatóan  működő  hírszerzés  és
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felderítés, végül a harmadik a jól működő riasztórendszer.22

Az  általános  cél,  amelyre  minden  időben  törekedni  kell,  az  ellenség
atomcsapásra  való  készülődése  jeleinek  idejében  történő  felfedezése.  A
konfliktus rohamos fejlődése esetén azonban, amikor az események néhány
vagy  tíz-egynéhány  perc  alatt  játszódhatnak  le,  nehéz  lesz  pontosan
meghatározni azt a valószínű pillanatot, amikor az ellenfél megkezdi az első
csapást, és ennek megfelelően határozni a válaszcsapásról, mindamellett az
agresszió visszaverése és a háború megnyerése érdekében ezt a célt el kell
érni.  Ebben  az  esetben  meg  lehet  szakítani  vagy  maximálisan  meg  lehet
gyengíteni  az  ellenséges  támadást  a  saját  erők  és  eszközök  azonnali
visszavágásra való aktivizálása révén. Érdemes hangsúlyozni, hogy már az
ellenség  támadása  előtti  néhány  perces  figyelmeztetés  is  lehetővé  teszi  a
saját csapásmérő erők aktivizálását, arról már nem is beszélve, hogy ez alatt
az idő alatt legalább az erők (például a repülők) egy részével végre lehet
hajtani  az  atomvédelmi  manővert,  és  a  lakosságot  az  óvóhelyekre  lehet
juttatni.  A kezdeményezés  megőrzésének és a szükséges „figyelmeztetés”
megszerzésének  szempontjai  megkövetelik  az  olyan  harckészültség
alkalmazását, amely egy fokkal magasabb az ellenség készültségénél. Olyan
számításra gondolunk, hogy az első hadászati csapás a megfelelő időpontban
menjen  végbe,  a  legrosszabb  esetben  közvetlenül  az  ellenség  rakétáinak
indítása után.

Ha  az  első  atomcsapást  a  háborús  veszély  időszaka  és  a  hagyományos
fegyverekkel vívott harc tevékenységének szakasza előzi meg, lényegében
arról  beszélhetünk,  hogy  elegendő  idő  áll  rendelkezésre  a  helyzet
„érzékeléséhez”  és  az  ellenség  agresszív  lépéseinek  „kiismeréséhez”.  A
döntés  sok  elemét  pótlólag  meg  lehet  állapítani,  lélektanilag  fel  lehet
készülni,  és  drámai  sietség  nélkül  reagálni  lehet  a  védelmi  fegyverek
rendszerével.  A  hadászati  felderítésnek  is  nagyobb  esélye  van  ilyen
körülmények  között  arra,  hogy  információkat  szállítson  az  ellenfél
előkészületeiről, és ne csak azt a pillanatot derítse fel, amikor a ballisztikus
rakétákat elindítják, hanem e támadóeszközök aktivizálásának jeleit is. Már
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ma is komoly lehetősége van annak, hogy a rakétaindítások jeleit felderítő
műholdak  segítségével  állapítsák  meg.  Úgy  vélhetjük,  hogy  a  kozmikus
felderítési rendszer tovább fog fejlődni.

A  helyzet  jóval  bonyolultabbá  válik  az  agresszor  „preventív”  támadása
esetén,  amikor  az  atomcsapások  kiváltásának felderített  jelei  minimálisak
lehetnek, és az ellenséges támadást a ballisztikus rakéták indítása jelzi. Ilyen
körülmények  között  jelentősen  csökken  a  saját  rakéták  és  repülőgépek
indításának  esélye,  megnehezül  a  légvédelmi  rendszer  aktivizálása  és  a
lakosság  óvóhelyekre  vonulása.  A  helyzet  komolyságát  növeli  az
interkontinentális  ballisztikus  rakéták  és  hadműveleti-harcászati  rakéták
nagy sebessége. (Az előbbieknek mintegy 30 percre van szükségük tízezer
kilométeres  távolság  megtételéhez,  a  hadműveleti  rakétáknál  pedig  az
indítástól  a  csapásig  5—17  perc  telik  el.)  A  válaszcsapás  kiváltásával
kapcsolatos  nehézségek  különösen  a  hadműveleti  rakétaegységeknél,
valamint  a  hadműveleti  és  harcászati  légierőnél  jelentkezhetnek,  amelyek
eszközei  közelebb vannak az ellenséggel  való érintkezés vonalához.23 Ez
esetben  előfordulhat,  hogy  a  saját  csapás  nem  biztosítja  az  agresszor
rakétaeszközei  zömének  és  már  levegőben  levő  repülőinek
megsemmisítését.  Ilyen  körülmények  automatikus  atomválaszcsapást
követelnek, legfeljebb egy perccel a támadási szándék felfedezése után.

A kérdés egészének megvizsgálása itt ténylegesen felesleges. A kétségtelen
készeidét az atomválaszcsapásra olyan tényező, amely senkiben semmiféle
fenntartást nem kelt. Megköveteli viszont egy olyan, automatikusan működő
vezetési rendszer létrehozását (döntés, a raké-ta-atomeszközök aktivizálása,
jeladás a csapás kiváltására stb.), amely elektronikus berendezésen alapul, és
valóban  biztosítja  az  azonnali  és  hibamentes  reagálást  az  ellenséges
támadásra. Ennek a rendszernek rugalmasnak kell lennie, alkalmasnak arra,
hogy különböző támadási kísérletekre reagáljon igen rövid idő alatt. Ebből
adódik a további  következtetés:  a válságidőszakokban szükséges alapvető
döntéseket és cselekvési irányokat már békeidőben össze kell egyeztetni és
meg kell tervezni.
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Dr.  Possony  amerikai  szakértő  ilyen rendszert  javasol  a  NATO-országok
számára  -  természetesen  agresszív  célokra.  Nézete  szerint  ahhoz,  hogy a
NATO  vezetésének  érthető  és  idejében  előkészített  reagálási  módokat
biztosítsanak,  a  rádiólokációs  felderítő  állomások  jelzéseit,  a  csapásokról
szóló  jelentéseket  és  más  információkat  a  vezetési  rendszerben  működő
elektronikus  berendezésekhez  kell  továbbítani,  majd  számítógépekkel
feldolgozni  és  összehasonlítani  a  reagálási  döntések  azon  modelljeivel,
amelyeket ugyanezek az elektronikus berendezések korábban javasoltak. Az
elektronikus számítógépek meghatározzák a támadás fajtáját és - a NATO
által előzőleg megállapított  cselekvési  elvek alapján - specifikus reagálási
jelzéseket  küldenek a vezetési  csatornákhoz. Ugyanakkor a meghatározott
rakéta-atomfegyvereket  aktivizálni  kell,  hogy indításra  készen álljanak,  el
kell helyezni az indítóállásokban, illetve decentralizálni kell. Az ellenséggel
való szembeszállást, dr. Possony nézete szerint, a helyes fokozatokban kell
megvalósítani,  a  támadás  erejétől  és  más  fontos  kritériumoktól  függően.
Ugyanakkor olyan berendezést kell készíteni, amely lehetővé teszi, hogy az
Egyesült  Államok  elnöke  hatálytalanítsa  az  előre  beprogramozott
döntéseket.  Olyan  berendezésre  is  szükség  van,  amely  meggátolja  a
számítógépeket a csapásra utasító jelzések adásában minden olyan esetben,
amikor  a  regisztrált  jelzések  és  más  adatok  jelentősen  eltérnek  a  várt
helyzetektől.24

Mint  a  sajtóból  értesülünk,  az  Egyesült  Államokban  már  jórészt  meg  is
szervezték  ezt  a  rendszert,  elektronikus számítógépek felhasználásával.  A
már  idézett  Isnard  leírja  e  rendszer  néhány  elemének  működését.
Feltételezik, hogy az Egyesült Államoknak tizenöt percnél kevesebb idő áll
rendelkezésére, hogy megszervezze saját védelmét a ballisztikus rakétákkal
szemben.  A  megfelelő  elektronikus  számítógépek,  memóriaegységek
segítségével, nagyon gyorsan meghatározhatják a „megtorlás” hadműveleti
szükségleteit és az erők és eszközök állapotát. A művelet összesen állítólag
mindössze  tizenegy  másodpercig  tart.  Annak  megállapítása  után,  hogy  a
„támadás”  valóságos,  a  terv  szerint  tizenöt  perc  alatt  értesítik  erről  az
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Egyesült  Államok  elnökét  és  hadügyminiszterét,  valamint  Kanada
miniszterelnökét.  Ezeknek a  személyeknek közvetlen  összeköttetésük  van
egy  sárga  telefon  és  egy  kód  segítségével,  amelyet  mindössze  öt  ember
ismer.  Egyidejűleg  kihirdetnék  az  országos  rendkívüli  állapotot  és
végrehajtanák  a  támadást.  Az  atomtöltetet  hordozó  rakéták  és  bombázók
csak az elnök parancsára indíthatók el, akit egy vörös telefon közvetlenül
összeköt  a  hadászati  légierő  parancsnokságának  föld  alatti  vezetési
pontjával.25

 A MEGVALÓSÍTÁS TERVE ÉS MÓDSZEREI

Az  első  hadászati  rakéta-atomcsapások  végrehajtásának  terve  és  eljárási
módja  nem ismeretes  közelebbről,  és  a  hozzáférhető  irodalomban  erről  a
témáról  nem sokat  közöltek.  Csak  bizonyos  feltevéseket  kockáztathatunk
meg.

A terv - vagyis a csapásokkal elérendő hadászati célok, a csapás célpontjai, a
rakétacsapatok  és  a  légierő  feladatai,  a  csapások  száma,  hatóereje  stb.  -
bizonyára nem csupán egyetlen változatból áll. Minden bizonnyal alternatív
terv, amely alkalmazkodik a különféle körülményekhez és várható politikai,
katonai  helyzetekhez,  és  legalább  2-3  változatát  feltételezi  az  ellenség
atomcsapásra  való  készülődése  felfedezésének.  A  tervezésben  bizonyára
figyelembe  veszik  többek  között  a  következő  tényezőket:  a
megsemmisítendő  célpontok  száma  az  ellenséges  területen,  oltalmazásuk
rendszere, a légvédelem leküzdéséhez szükséges eszközök mennyisége és a
saját  fegyverek  hatásossága.  E  tényezők  mindegyike  meghatározott,
különböző  bizonytalansági  fokot  tartalmaz,  amit  az  első  tömeges  csapás
tervezésénél figyelembe kell venni.

HADMŰVELETEK A HARMADIK DIMENZIÓBAN

A hadászati  rakétacsapatok és a légierő csapásai  nem tudják biztosítani a
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Varsói  Szerződés  országainak  százszázalékos  védelmét  az  ellenség
atomcsapásaival  szemben.  Csapást  mérve az ellenség támadó eszközeinek
rendszerére,  természetesen  képesek  megállítani  az  ellenség  rakéta-
atomtámadását,  megszakítani  a  támadást  vagy  -  a  legrosszabb  esetben  -
gyengíteni  az  .első  csapás  hatását,  de  nem  teremthetnek  tökéletes
biztonságot az ellenség agressziója  esetében.  Figyelembe kell  venni azt  a
tényt, hogy az ellenség előkészített agressziója esetén, az indítóállásokban és
a támaszpontokon levő rakéta-atomeszközökre mért csapás - még ha meg is
előzzük az ellenséget  a csapásban - nem biztosíthatja e támadó eszközök
teljes  lefogását.  A támadó rakéta-atomrendszerek manapság  egyre jobban
védett  helyzetben  vannak,  atomrobbanásnak  ellenálló,  föld  alatti
betonfedezékekben,  valamint  tengeralattjárókon.  Az  utóbbiak
megsemmisítése még nehezebb. „Nincsen semmiféle biztosíték arra, hogy
sikerül megsemmisíteni  a légierők és a rakéták nagy erőit  támaszpontjaik
körzeteiben,  különösen  a  háború  elején,  az  ellenség  váratlan  csapása
esetében.”29 A következtetést nem nehéz levonni. Csak a hatalmas támadó
eszközök  és  a  hatásos  légvédelmi  rendszer  ésszerű  párosítása,  amely
együttesen az agresszió visszaverésének támadó-védelmi rendszerét alkotja,
képezheti az ország és a koalíció biztonságának hatékonyságát.

A jelenlegi körülmények között a légvédelem dönti el a hátországvédelem
alapvető  problémáit.  Ez  nyilvánvaló,  ha  figyelembe  vesszük  azt  a  tényt,
hogy  a  hátországban  már  néhány  atomcsapás  is  katasztrofális
következményeket  idézhet  elő,  a helyreállítási  akciók pedig önmagukban,
utólagos  eljárások  révén,  csak  az  atomrobbanások  közvetlen  kihatásait
szüntethetik  meg,  de  pusztító  jellegükre  semmiféle  befolyást  nem
gyakorolnak. Ezek a körülmények egyértelműen meghatározzák a korszerű
légvédelem szerepét: manapság, amikor a légvédelem fő tartalma a rakéták
elleni  védelem,  a  légvédelem  a  hadművészetben  hadászati  jelentőségű
kategória  és  a  háború  folytatására  való  képesség  egyik  főfeltétele.  így
tekintik  a  légvédelmet  a  szocialista  országokban.  Az  elmúlt  tíz  évben  a
NATO-tagállamokban,  valamint  az  Egyesült  Államokban  is  a  nézetek
sajátos  forradalma ment  végbe,  a  Szovjetunió  rakétaerejének fejlődésével
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párhuzamosan.30

A  második  világháború  utáni  haditechnikai  fejlődés  nagyon  lényeges
változásokat idézett elő a harmadik dimenzióban folyó harc rendszerében. A
légi uralomért vívott harcon már ma is egészen mást értünk, mint csupán
maga  a  légierő  küzdelmét.  A  jövő  esetleges  háborújában  ez  kétségkívül
inkább technikai, mint véres harc lesz, elsősorban a különböző osztályú és
méretű  rakétaeszközök  harca,  amelyeket  elektronikus  készülékek
segítségével  a  vezetési  pontokról  irányítanak,  az  „ütközetek” színhelyétől
pár száz vagy még több kilométer távolságból. Ily módon a légvédelem és
elektronikus  rendszerek  háborújának  víziója,  az  automatizált  technikai
berendezések megfelelő „gombjainak” megnyomására lezajló csaták víziója
nagymértékben reális valósággá vált. A Revue de Défense Nationale című
havi folyóirat egyenesen azt hangoztatja, hogy a rakéta-atomfegyver teljesen
új  harcászatot  igényel,  amelyben  gyakran  kell  elektronikus  számítógépek
segítségéhez,  nagyon merész módszerekhez és matematikai  egyenletekhez
folyamodni. Ebben az állításban bizonyára van némi túlzás. Egyetérthetünk
azonban azzal a feltevéssel, hogy a jövőben a légi-kozmikus térségben folyó
harc  és  ellenőrzés  technicizálódásának  jelensége  eddig  nem  ismert
arányokban  valósul  meg,  és  hogy  a  műszaki-matematikai  számítások
valóban a hadművészet uralkodó elemévé válnak.31

A LÉGI ÉS A KOZMIKUS TÁMADÓ ESZKÖZÖK ELLENI
VÉDELEM

Amennyire  az  elektronikus  irányító  -  felderítő  és  rávezető  -  rendszerek
forradalmasították  a  legutóbbi  háborúból  ismert  egész  vezetési  rendszert,
éppen annyira új lehetőségeket nyújtanak a rakétaeszközök az ellenség légi-
kozmikus támadásának megtörésére.  Eddigi fejtegetéseinkben igyekeztünk
ismertetni azt a hadászati érveket nem nélkülöző nézetet, hogy az esetleges
háborúban ez  a  cél  elérhető  a  hadászati  rakétacsapatok  azonnali,  hatásos
csapásával, amely a potenciális agresszornak nem kisebb károkat okoz, mint
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amilyeneket ő szándékozott okozni. A légi és kozmikus támadó eszközök
elleni védelem feladata viszont, hogy az oltalmazott légtérbe betört rakéták
és  repülőgépek  megsemmisítésével  biztosítsa  az  állam  létfontosságú
funkcióinak  és  a  fegyveres  erőknek  a  működőképességét.  A  légvédelmi
csapatoknak aktív tevékenységgel keresztül kell  húzniuk az ellenség légi-
kozmikus hadműveleteit, meg kell akadályozniuk a fegyveres erők alapvető
csoportosításainak,  valamint  a  hátország  közigazgatási,  politikai
központjainak  és  legfontosabb  gazdasági  objektumainak  elpusztítását,  s
ezáltal meg kell teremteniük a feltételeket a saját rakéta és légierők további
működéséhez. A légvédelem aktivizálása, majd tevékenysége legyen olyan
gyors  és  olyan  jól  működő,  hogy  biztosítsa  az  ellenséges  rakéták  és
repülőgépek zömének elfogását még célba érésük előtt.

A légvédelmi csapatok hadműveletei  kétségkívül az ellenséges rakéták és
repülőgépek felderítésével  (lehetőleg minél  távolabb az országhatártól)  és
azonosításával  kezdődnek.  A  felderítő  és  jelző-rendszer  feladatai  a
következők:  először  -  derítse  fel  a  rakéta-atom-csapások  kiváltására  való
felkészülést,  a  csapások  kezdetét,  és  az  adatokat  juttassa  el  a  megfelelő
állami és katonai szervekhez. Másodszor - derítse fel az interkontinentális
ballisztikus  rakétákat  röppá-lyájukon  legalább  20-25  perccel,  a  közepes
hatótávolságú  rakétákat  8—10  perccel  célba  érésük  előtt,  a  repülésükről
szóló  információkat  pedig  továbbítsa  automatikusan  a  kijelölt  vezetési
pontoknak,  ahol  elektronikus  számítógépek  segítségével  kidolgozzák  a
szükséges kiinduló adatokat az elfogó eszközök számára. Az azonosítást és a
célra  vezetést  ezután  átveszik  a  többi  rádiótechnikai  őrsök,  előkészítve  a
feltételeket  a  légvédelmi  rakéták  és  elfogó  repülőgépek  közvetlen
rávezetéséhez a támadó ellenséges rakétákra és repülőgépekre.

Ezután  kezdik  meg  tevékenységüket  az  ellenrakéták,  amelyek  repülés
közben  semmisítik  meg  az  ellenség  ballisztikus  rakétáit.  Az  ellenrakéták
után akcióba lépnek a légvédelem más erői és eszközei: a légvédelmi rakéták
és  az  elfogó  repülőgépek.  A  nagy  hatósugarú  vadászrepülőgépek  arra
törekszenek,  hogy  az  ellenséges  repülőgépeket  már  az  országhatár  felé
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vezető repülés közben a rakéták földre indítása előtt elfogják.

A légvédelmi hadművelet következő szakasza lehet a légvédelmi rakéták és
a  vadászrepülőgépek  csapásainak  összpontosítása  a  támadó  ellenséges
repülőgépek  megsemmisítése  céljából  a  közvetlen  közelben  levő  repülési
szakaszon  és  az  oltalmazott  objektumok  körletében,  tehát  azoknak  az
ellenséges  eszközöknek  a  megsemmisítése  céljából,  amelyek  mindennek
ellenére  bejutottak  az  oltalmazott  légtérbe  és  a  számukra  kijelölt  célok
bombázására készülnek. A légvédelmi hadművelet befejező szakasza lehet a
támaszpontjaikra  visszatérő  ellenséges  repülőgépek  üldözése  és  teljes
megsemmisítése a vadászrepülőgépek által.32

A  rakéták  elleni  védelem  egész  folyamatának  néhány  perc  -  legfeljebb
negyed  óra  -  alatt  kell  lezajlania,  tekintettel  nagy  sebességükre.33  Csak
mindezen feladatok komplex megoldása, a légvédelem elemeinek kiváló és
rendkívül  gyors  működése  biztosíthatja  az  ellenséges  rakéták  idejében
történő elfogását  és  megsemmisítését.  Ezért  a  rakétavédelem -  és  kisebb
mértékben a légvédelem - működésének alapja valamennyi felsorolt művelet
teljes vagy csaknem teljes automatizálása.

Az  Egyesült  Államokban  -  és  bízvást  vélhetjük,  hogy  az  automatizálás
hasonló fokát alkalmazzák a Szovjetunióban is - ezeknek a műveleteknek
rendszerét  olyannyira  automatizálni  kívánják,  hogy  mihelyt  a  korai
rádiólokációs felderítés rendszere és a felderítő műholdak rakéták indulását
jelzik az Egyesült Államok felé, rádió útján beindítják az elektronikus gépek
egész komplexumát, amelyek néhány másodperc alatt a célra irányítják az
ellenrakéták  és  ballisztikus  rakéták  indítóit  (az  utóbbiakat  támadás
végrehajtása céljából). Ezek az események néhány perc alatt lejátszódnak.
Az  illetékes  tényezőknek  is  csak  ennyi  idejük  marad  a  végső  döntések
meghozatalára.  Ily  módon a döntésekre,  amelyek valaha legalább néhány
órai elemzést és kollektív tanácskozásokat igényeltek, jelenleg néhány percet
vagy negyedórát szánnak, azt is csak egyetlen ember - az Egyesült Államok
elnöke  -  döntésére.  További  elektronikus  gépek  bevezetésére  gondolnak
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tehát,  amelyek  választ  adnának  „különféle  kérdésekre”,  és  bevezetik  az
eseményekre való reagálás beprogramozott rendszerét.

Mellesleg  megjegyezzük,  hogy  a  rakétavédelem  hatékonyságát  eldöntő
tényező a védelem aktív eszközeinek együttese lesz, tehát az ellenrakéták,
amelyek képesek repülés közben megsemmisíteni a támadó rakétákat. Nem
az  ellenrakéták  egyedi  példányairól  van  szó,  vagy  egy-két
ellenrakétaütegről,  amely  néhány  exponált  körletet  vagy  várost  oltalmaz.
Ami  döntő,  az  a  ballisztikus  és  orbitális  rakéták  röp-pályán  való
megsemmisítésének  egész,  jól  működő  rendszere,  tehát  a  rakétavédelem
kiterjedt  és  jól  záró  övezete.  A  sajtóból  és  szovjet  katonai  vezetők
nyilatkozataiból  tudjuk,  hogy  a  szovjet  rakétavédelem  már  1965-ben
szervezett, komplex, precíziós rendszer volt, méghozzá teljes készültségben.
Ezenkívül  a  szovjet  légvédelmi  csapatok  sokféle,  különböző  rendeltetésű
ellenrakétával rendelkeztek, amelyek képesek minden légi-kozmikus támadó
eszköz megsemmisítésére.3

Az Egyesült Államoknak, jelentős erőfeszítései ellenére, 1968-ig még nem
sikerült létrehoznia komplex rakétavédelmi rendszert. Az amerikai szakértők
sohasem titkolták az általuk kiépített Nike-Zeus ellenrakéták hiányosságait.
1967-ben, hosszú viták után elhatározták, hogy öt év alatt kiépítik a Sentinel
elnevezésű  ún.  korlátozott  rakétavédelmi  rendszert.  Ennek  a  rendszernek
alapját  tökéletesített  rádiólokátorok  és  kétfajta  -  Spartan  és  Sprint  -
ellenrakéta  képezi.  Az  előirányzat  szerint  a  Spartan  mintegy  650-950
kilométer  távolságban  fogja  leküzdeni  a  közelgő  ballisztikus  rakétákat,
körülbelül  tízperces  előrejelzéssel,  a  Sprint  viszont  40  kilométer
távolságban,  kb.  kétperces  előrejelzéssel.  A  megsemmisítés  eszköze
atomrobbanás, amely a felszabaduló röntgensugárzással, neutronsugárzással
és a termonukleáris reakció más részecskéinek sugárzásával hat a rakétára.
Az U. S. News and World Report 1968. augusztus 19-i száma közölte, hogy
a  Sentinel-rendszert  a  hadászati  rakéták  indítóállásainak  és  az  Egyesült
Államok néhány nagyobb városának védelmére szánják. A Sentinel-rendszer
azonban hatástalan lehet az orbitális rakéták támadásával szemben, valamint
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a most épülő, MIRV típusú rakétákkal szemben, amelyek több atomtöltetet
hordoznak és azokat röp-pályájukon szétszórják, továbbá az MRV típusú,
manőverező  robbanófejes  rakétákkal  szemben.  A  rakétaelhárító  rendszer
feladatát  bonyolíthatják a megtévesztést  szolgáló látszólagos robbanófejek
és a rádiólokációs álcázással ellátott robbanófejek (LORV).

Még drámaibban jelentkezhet az időtényező a közepes hatótávolságú rakéták
elleni  védelem lehetőségében,  különösen a  NATO és  a  Varsói  Szerződés
érintkezési  vonalának közelében levő országokban,  ahol  a figyelmeztetési
idő legfeljebb néhány perc lehet. Ezek az országok az ellenség első csapása
folyamán  a  közvetlen  agresszió  különféle  formáinak  hatókörébe
kerülhetnek:  interkontinentális  rakéták,  közepes  ható-távolságú  rakéták,
hadműveleti rakéták és a hadműveleti légierő hatásövezetébe.

Jóval  előnyösebben  alakulhatnak  az  ellenséges  légierő  elleni  védelem
lehetőségei.  Igaz,  hogy  a  korszerű  repülőgépek  sebessége  jelentős,  a
bombázó  repülőgépek  alacsony,  sőt  nagyon  alacsony  repülési  magassága
pedig  megnehezítheti  a  repülőgépek  elfogását,  mindamellett  a  védelem
lehetőségei az idő szempontjából nagyok lehetnek, még a potenciális ellenfél
határainak  közelében  levő  országokban  is.  A  jelen  munkában  idézett
adatokból kitűnik, hogy egy ország légvédelme - az ország fekvésétől és a
repülőgépek  felszállásának  távolságától  függően  -  negyed  órától  néhány
óráig terjedő idővel rendelkezhet a riadó bejelentésétől a támadás kezdetéig.
Ez  az  idő  például  Lengyel-ország  területére  vonatkozóan  átlagosan  a
következő lehet: a) az NSZK területéről felszálló repülőgépek esetében 30-
40 perc, b) az Egyesült Államok területéről felszálló repülőgépek esetében
néhány óra.

A légvédelemnél is minden művelet: a felderítés, azonosítás, rávezetés stb.
gyorsított ütemben és automatizáltan fog végbemenni. Az amerikai földrész
légvédelmében a közeli  felderítő és  rávezető hálózathoz tartozó eszközök
többsége  félautomatikus  és  automatikus  rendszerekhez  van  kapcsolva,
amelyek  lehetővé  teszik  az  aktív  légvédelmi  eszközök  egyöntetű
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felhasználását.

Jelentős  fejlesztést  terveznek  a  légvédelem  vezetési  rendszerének
megjavításában  az  európai  NATO-országok  is.  A  NADGE  (NATO  Air
Defense  Ground Environment)  félautomatikus  rendszerben,  amely  többek
között a 2-3 M (M=—, ahol a v a repülőgép sebességét, az a hang sebességét
jelenti.  1  M esetében  a  repülőgép sebessége  a  hangéval  egyenlő.  2-3  M
pedig a hang sebességének 2-szerese, illetve 3-szorosa. - A szerk.) sebességű
repülőgépek  felderítésére  alkalmas,  a  rakétákéra  pedig  30  000  méter
magasságig,  az  egyes  légvédelmi  elemeket  három vonalban  telepítik.  Az
első:  a  korai  felderítő  és  figyelmeztető  vonal  rádiólokációs  állomásai,
amelyek  Norvégiától  Törökországig  húzódnak,  a  második:  a  rávezető
állomások, a harmadik: a jelentő állomások és vezetési pontok. A feladatok
és a felelősség pontos elhatárolása és az operatív ellenakciók feltételeinek
megteremtése  végett  a  NADGE-rendszerrel  átfogott  légvédelmi  térséget
övezetekre osztják.  Minden övezetben lesz egy vezetési  pont és bizonyos
számú  légvédelmi  rakétaegység  és  vadászrepülőgép.  Az  egyes  vezetési
pontok  a  NATO  egyesített  európai  fegyveres  erői  parancsnokságának
központi vezetési pontja alá tartoznak.35

A MŰHOLDAKON ELHELYEZETT (KOZMIKUS) RAKÉTA-
ATOMFEGYVEREK ELLENI VÉDELEM

A  jelen  könyv  írásának  időpontjában  még  egyik  nagyhatalom  sem
rendelkezik a műholdakon elhelyezett fegyverek szervezett rendszerével, ha
nem számítjuk  az  orbitális,  pontosabban  félorbitális  rakétákat.  E  fegyver
fejlődését,  gyártásának  és  harckészültségben  tartásának  csillagászati
költségein kívül,  az utóbbi években jelentősen korlátozza az ENSZ 1963.
október 17-i, a világűr térségével kapcsolatos jogelvekről szóló határozata,
és  még  inkább  az  Egyesült  Államok,  a  Szovjetunió  és  sok  más  állam
kormánya  által  1967.  január  27-én  aláírt  világűregyezmény.  Ez  az
egyezmény  kötelezi  valamennyi  államot,  hogy  ne  helyezzen  föld  körüli
pályára  atomfegyverrel  vagy  más  tömegpusztító  fegyverrel  felszerelt
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objektumokat,  és  ne  telepítsen  ilyen  fegyvert  más  égitestekre  vagy  a
kozmikus térségbe.

Mindamellett ez sem küszöböli ki teljesen az orbitális fegyver fejlődését, és
nem  ad  tökéletes  bizonyosságot  arra  nézve,  hogy  az  esetleges  globális
háborúban nem kerülnek felhasználásra a békében bizonyos fokig fejlesztett
műhold-harceszközök.3^ A fent  említett  egyezmények nem tiltják például
különféle pusztító eszközök hordozására alkalmas kozmikus berendezések
gyártását.  Az  imperialista  államok,  mivel  ezen  a  téren  nincs  semmiféle
korlátozás,  előállíthatnak  ilyen  rendszereket,  programjukat  tudományos
szükségletekkel álcázva, és háború esetén felhasználhatják őket. A világűr
meghódításával  kapcsolatos  mindenfajta  konstrukció  és  eredmény  a
megfelelő  időben katonai  célokra  is  alkalmazható.  Mindig  számítani  kell
tehát  arra,  hogy  az  ellenség  a  számára  megfelelő  pillanatban  olyan
fegyverhez folyamodik,  amelyet  a  Varsói  Szerződés  tagállamai  meg nem
engedettnek tekintenek. Ezt az eshetőséget igazolják a légtér és a kozmikus
térség  katonai  célokra  való  felhasználásának  következetesen  végrehajtott
amerikai programjai, amelyeket „a világűrből jövő támadás elleni védelem”
címén folytatnak.

Ezek  a  programok  korántsem  csupán  elvont  jelentőségűek.  Az  Egyesült
Államokban már több mint tíz éve építenek és küldenek a kozmikus térségbe
az  ilyen  programok  keretében  különféle  objektumokat,  amelyek  zöme
katonai  célú  műhold.  Ezeknek  egy  része  a  támadó  kozmikus
fegyverrendszerek konstrukciójával kapcsolatos kutatásokat szolgálja. Ezek
egyébként jól ismert tények, nem is szükséges őket hosszabban fejtegetni.
Mindezek  alapján  feltételezhetjük,  hogy  az  esetleges  atomháborúban  a
rakétaeszközökön és a légierőn kívül a kezdeti légi-kozmikus támadásban
bizonyos orbitális fegyverrendszerek is részt vehetnek.37

A kozmikus térségből  jövő esetleges  támadások visszaverése  a kozmikus
támadó eszközök elleni védelem feladata. Ez a védelem - a légikozmikus
védelem keretében működve  -  bizonyos hadászati  jelentőségű feladatokat
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fog  végrehajtani,  nevezetesen  meghiúsítja  a  kozmikus  térségből  mért
csapásokat  és  megfosztja  az  ellenséget  a  földön  levő  objektumok
megtámadásának lehetőségétől.38

A  kozmikus  eszközök  elleni  védelem  mechanizmusához  tartozik:  a
kozmikus térség figyelése, a kozmikus csapásmérő eszközök felderítése és
azonosítása,  majd  elfogása  és megsemmisítése  vagy lefogása.  A felsorolt
tevékenységi  szakaszok  értelmében  a  műholdak  elleni  védelemnek  a
következőkből kell állnia: 1. figyelő és felderítő rendszer, 2. földi és orbitális
elleneszközök (műholdak)  rendszere,  3.  rávezető és a kozmikus védelmet
irányító  vezetési  pontok  rendszere.  Az  amerikai  irodalomból  és  sajtóból
megtudjuk,  hogy  az  Egyesült  Államokban  e  rendszerek  egyes  elemeit
részben már kiépítették, mások a fejlesztés szakaszában vannak, továbbiakat
5-15  éves  távlatban  kívánnak  megvalósítani.  Egyes  ilyen  rendszerek
beindításáról Johnson elnök beszélt 1964-ben.

Többek között  kiépítettek egy rendszert  a kozmikus térség figyelésére  és
műholdak felderítésére SPADATS (Space Detection and Tracking System)
néven, ez az észak-amerikai légvédelmi rendszer a NÓRÁD szerves része.
Szorgalmasan  dolgoznak  az  ellenfél  orbitális  objektumait  elfogó  és
megsemmisítő  műholdak  építésén  is.  Mint  a  külföldi  sajtóból  tudjuk,  a
következőkről van szó:  1. orbitális műholdak rendszere, vagyis az idegen
műholdak leküzdése állandóan a kozmikus térségben keringő műholdakkal,
amelyek  maguk  végzik  el  a  célok  felderítését  és  azonosítását,  2.  földi
műholdak rendszere, tehát olyan műholdak, amelyeket közvetlenül a földről
indítanak, és a földi  műholdfelderítő és -követő rendszer vezeti  rá őket a
célra.  Ami  az  első  koncepciót  illeti,  két  megoldás  vehető  figyelembe  a
Gemini fel-használásával : a Satellite II. elnevezésű ember vezette orbitális
műhold,  amelynek  feladata  műholdak  felderítése,  azonosítása  és
megsemmisítése, valamint a MÓL (Manned Orbital Laboratory) elnevezésű,
ember  vezette  orbitális  laboratórium,  amelynek  feladata  műholdak
felderítése  és  esetleges  megsemmisítése.  A második  koncepcióban három
megoldásról beszélnek: a Nike-Zeus rendszer feladata alacsony föld körüli
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pályán  (160-240  kilométer)  keringő  műholdak  megsemmisítése,  a  TAT-
rendszer  feladata  közepes  magasságú  föld  körüli  pályán  (640  kilométer
körül) keringő műholdak megsemmisítése, végül az Early Spring rendszer
feladata  ugyancsak  alacsony  pályán  keringő  műholdak  lefogása  Poláris
rakéták segítségével.40 E rendszerek közül csak némelyik érte el az előzetes
készültséget (a Nike-Zeus és a TAT [Thrust-Augmented Thor], amelyekről
Johnson elnök 1964.  szeptember  17-én beszélt),  a  többi 1968-ban még a
kutatás és fejlesztés szakaszában volt.

Az ellenséges  kozmikus  támadó  eszközök jelentős  része  már  békeidőben
föld körüli pályán fog keringeni. A többi harci eszközt az ellenség a háborús
veszély  időszakában  és  a  haditevékenységek  folyamán  szándékozik  a
kozmikus  térségbe  juttatni.  A  felfegyverzett  műholdak  elleni  műveletek
bevezető szakasza tehát már jóval a háborúhoz vezető politikai feszültség
előtt megkezdődik, további szakaszai a közvetlen veszély időszakában és a
háború folyamán következnek.

A  műholdak  elleni  védelem  mindezen  szakaszaiban  óriási  szerep  vár  a
kozmikus eszközöket felderítő, követő és azonosító rendszerre. Ennek kiváló
és  megbízható  működésétől  függ  jelentős  mértékben  a  felfegyverzett
műholdak  és  a  rakéták  elleni  védelem  minden  más  elemének  hatásos
tevékenysége.  Ennek  a  rendszernek  feladata  mindenekelőtt:  1.  idejében
felderíteni  és  regisztrálni  azokat  a  jeleket,  amelyek a  kozmikus  térségből
való csapás előkészítésére  utalnak,  2.  meghatározni  a  kozmikus térségből
jövő agresszió irányait, 3. rövid idő alatt  az információk teljes regiszterét
továbbítani  a  mozgás  paramétereiről  (műholdak  pályái,  „világűr-föld”
rakéták  röppályája)  a  meghatározott  vezetési  pontokra,  amelyek
számítóközpontjaiban  elektronikus  számítógépek  segítségével  kidolgozzák
az elfogó eszközök alkalmazásához szükséges kiinduló adatokat.

A  veszély  időszakában  véglegesen  ki  kell  dolgozni  és  helyesbíteni  kell
minden  adatot  a  pályák  paramétereiről  és  a  már  előzetesen  felderített
ellenséges műholdak jellegéről, majd a kozmikus térségben fennálló helyzet
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aktuális képét vázlatokon kell ábrázolni. A fő erő-feszítést azonban arra kell
összpontosítani,  hogy  meghatározzák  a  „világűr-föld”  típusú  rakéták
támadásának  időpontját  és  irányait,  amely  harceszközök  -  azonnali
tevékenységre előkészítve - a háborúnak ebben a szakaszában a fő veszélyt
jelentik. Valamennyi felsorolt feladatot a felderítő-követő rendszernek kell
megoldania,  amely  információkat  fog  közölni  az  ellenség  kozmikus
objektumainak  helyzetéről  és  paramétereiről,  a  vele  összekapcsolt  földi
elektronikus számító-központok pedig megadják a kiindulási adatokat a saját
műhold- és rakétavédelmi rendszerek beindításához.

E rendszer működésének elveit az a tényező határozza meg, hogy rendkívül
rövid  idő  alatt  kell  a  feladatokat  elvégezni.  A  „világűr-föld”  rakéták
támadási  pillanata  felderítésének  egész  folyamata,  majd  pályaelemeik
megállapítása nem tarthat tovább 10-20 másodpercnél, tekintettel a hordozó
műholdak  alacsony  pályájára  és  a  „világűr-föld”  irányított  rakétáknak  a
támadási  jel  után való rendkívül gyors célba érésére.  Ezért  a  felderítő és
figyelmeztető rendszer tevékenységében, beleértve a támadó célok elfogását
és  megsemmisítését,  feltétlenül  valamennyi  felsorolt  műveletet  teljesen
automatizálni kell.

A légi-kozmikus védelem műveleteinek következő, csúcsponti szakasza az
ellenség  felfegyverzett  műholdjainak  és  azok  pusztító  eszközeinek,  a
„világűr-föld”  irányított  rakétáknak  az  elfogása,  majd  megsemmisítése,
amely rögtön megkezdődik, mihelyt az ellenség jelt adott a támadásra, vagy
még  korábban,  a  megelőző  csapások  keretében.  A  kozmikus  célok
elfogásának  és  megsemmisítésének tervét  nagy vonalakban előre  ki  lehet
dolgozni,  feltüntetve  a  műholdak  leküzdésének  módjait  és  sorrendjét,  a
védelmi erők és eszközök elosztását az egyes irányok és övezetek között stb.
A  közvetlen  veszély  szakaszában,  miután  a  vázlatokon  naprakészen
feltüntették a kozmikus térség helyzetét, bizonyára megfelelően helyesbíteni
kell  majd  a  műholdak  elleni  védelem  egyes  erőinek  és  eszközeinek
felhasználási tervét, valamint az ellenséges kozmikus eszközök elfogásának
sorrendjét.
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A  kozmikus  támadó  eszközök  leküzdésének  módszerei  közvetlenül
függenek  a  támadó  eszközök  pályaelemeitől,  műszaki  paramétereitől  és
hadműveleti-harci  tulajdonságaitól.  Miután  különféle  kozmikus
fegyverrendszerek  vannak  -  orbitális  rakéták,  ember  vezette  műholdak
(űrhajók vagy nagy állomások), légi-kozmikus repülőgépek és ezek pusztító
eszközei  -,  a  műhold elleni  védelemnek fel  kell  készülnie  mind az űrben
mozgó  különféle  objektumok  megsemmisítésére,  mind  arra,  hogy
szembeszálljon  a  „világűr-föld”  irányított  rakétákkal.  A  műholdak  elleni
védelmi  eszközök  az  előbbi  feladatot  főleg  a  kozmikus  térben  fogják
elvégezni  (leküzdés  föld  körüli  pályákon),  a  másodikat  az  alacsonyabb
kozmikus térségben és a légkörben (leküzdés a világűrből a föld felé tartó
repülési  pályákon).  Az  eszközök  első  csoportjával  vívott  harc  földi  és
orbitális  műholdrendszerek  alkalmazását  igényli,  a  második  csoport
eszközeinek  lefogását  és  megsemmisítését  a  földi  rendszerek  és  a
rakétavédelem végzi.

A legtöbb nehézséget az önműködő és ember vezette eszközökről, valamint
a  légi-kozmikus  repülőgépekről  indított  vagy  ledobott  kozmikus  pusztító
eszközök: a „világűr-föld” osztályú rakéták és bombák, továbbá az orbitális
rakéták elfogása és megsemmisítése okozza. Ezeket a nehézségeket főleg az
orbitális  rakéták  alacsony  föld  körüli  pályája  és  a  támadó  eszközök,
különösen a „világűr-föld” rakéták nagy sebessége okozza. Előreláthatólag
mind az orbitális rakétákat, mind a „világűr-föld” rakétákat és bombákat a
föld körüü pályáról a támadásba való átmenetük szakaszában fogják elfogni
és megsemmisíteni, tehát az orbitális rakéták fékező rakétáinak bekapcsolása
és a „világűr-föld” rakéták indítása után. A figyelmeztetési időnek azonban
elég hosszúnak kell lennie ahhoz, hogy az ellen-műholdak vagy ellenrakéták
elfoghassák a támadó célokat, mialatt azok a légkörbe behatolnak, lehetőleg
minél  távolabb  az  oltalmazott  objektumoktól.  Ez  a  feladat  elméletileg
lehetséges ugyan, a gyakorlatban azonban rendkívül nehéznek bizonyulhat,
és mindenképpen különösen kiváló és gyors reagálást igényel.
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Az  orbitális  rakéták  és  bombák  leküzdésének  nehézségeire  mutat  rá  J.
Gallavardin francia szakértő az 1.  táblázat  segítségével,  amelyet  a szerző
nyomán idézünk (Stratégie, 1966. 8. sz.). A táblázat megmutatja,  hogy az
orbitális rakéták részéről fenyegető veszélyt alig 1-3 perccel  célba érésük
előtt  lehet  kimutatni.  Ez  az  időtartam  8-14  perccel  rövidebb  annál  a
figyelmeztetési  időnél,  amellyel  a  védelem  az  interkontinentális  rakéták
leküzdése  esetében  rendelkezik.  Igaz,  hogy  a  horizonton  túl  is  működő
rádiólokációs  berendezések  rendszere  15  percre  hosszabbítja  meg  a
figyelmeztetési  időt,  ez  azonban  nem  változtat  a  helyzeten  és  nem
hosszabbítja  meg  a  figyelmeztetési  időt  az  orbitális  rakéták  leküzdésénél
támadásba lendülésük szakaszában. Nem csekélyebb nehézségek merülnek
fel  a  „világűr-föld”  rakéták  elfogásánál,  bár  a  magasabb  föld  körüli
pályákról történő támadásnál a műhold- és rakétavédelmi rendszer valamivel
-  40-50  másodperccel  -hosszabb  figyelmeztetési  és  védekezési  idővel
rendelkezhet.

HADÁSZATI-POLITIKAI KÖVETKEZMÉNYEK

Az N-f 1 napon (a háború második napján) 4.30 órától 16.30 óráig tartott a
különösen  intenzív  első  atomcsapások  sorozata.  A  NATO  nukleáris
agressziójára a Varsói Szerződés tagállamai három tömeges atomcsapással
válaszoltak, 12 óra leforgása alatt. Ugyanebben az időszakban került sor az
ellenség következő atomcsapásaira. Mindkét fél csapásai felszíni jellegűek
voltak és a háborúban részt vevő országok hátországának óriási térségeire
terjedtek ki.

A 12 órás nukleáris csapásváltás következményei

Nem tudunk többet és konkrétabbat mondani az első tömeges atomcsapások
után bekövetkező hadászati-politikai helyzetről. Valószínűleg olyan sokféle
helyzet állhat elő, hogy a hétköznapi logika itt nem a legjobb és nem teljes
értékű  segédeszköz.  A  kialakult  hadászati  helyzet  függ  az  első  tömeges
atomcsapás mérésének módjától,  méretétől,  kiterjedésétől és a pusztítások
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eredményeitől. Az eredmények (tehát az egyik és másik fél veszteségeinek
nagysága és foka) viszont az esetleges támadás méretétől  függenek majd:
hány tucat, hány száz vagy hány ezer megatonna hullik az országra a tíz-
egynéhány órás, első tömeges atomcsapások keretében; milyen célpontokat
választ  az  ellenség  (kizárólag  katonai  objektumokra  mér  csapást  vagy
polgáriakra  is);  mekkora  a  csapások  időbeli  sűrűsége;  milyen  a  találati
pontosság; az egyes töltetek mérete és a robbanások fajtái (légi vagy földi);
végül milyen az ellenfél hadászata általában. Hasonlóképpen nem láthatjuk
előre a vegyi- és biológiai fegyverek hatását, pedig ezek alkalmazásával is
valószínűleg számolni kell.41 A pusztítás és a veszteségek nagysága függ a
légvédelmi  eszközök  hatékonyságától  és  jó  működésétől,  valamint  a
hátország  állóképességétől  és  a  passzív  atomvédelmi  eszközöktől:
atomriadórendszer, a robbanástól,  a sugárszennyeződéstől,  a hősugárzástól
védő  óvóhelyek,  továbbá  a  városok  kiürítése,  védőruházattal  való  ellátás
stb.42

A kérdés bizonyos, bár egyoldalú, csak az amerikai nézőpontot figyelembe
vevő illusztrációja a Pentagon prognózisa az emberveszteségről az Egyesült
Államok és a Szovjetunió közötti feltételezett atomháború következtében. A
prognózist,  amelyet  a  korlátozott  és  teljes  rakétavédelmi  rendszer
hatékonyságának elemzése alapján állítottak össze, az Aviation Week című
amerikai hetilap nyomán idézzük. Eszerint az amerikai halálszámtan szerint
-  amely,  ismételjük,  egyoldalú  és  nagymértékben  spekulatív  -  a  felek
veszteségei a következő változatok szerint alakulhatnak:

1. A Szovjetunió kezdte meg elsőnek a háborút, és nem rendelkezik az
amerikai  Nike  X  (jelenleg  Sentinel)-rendszemek  megfelelő  ellen-
rakéta-rendszerrel.  Az  Egyesült  Államok  viszont  rendelkezik  a
korlátozott  Nike  X  ellenrakéta-rendszerrel.  Ebben  az  esetben  az
Egyesült Államokban 40 millió, a Szovjetunióban 120 millió ember
halna meg.
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2. Az Egyesült Államok kezdte elsőnek a háborút, és rendelkezik a 
korlátozott Nike X ellenrakéta-rendszerrel, a Szovjetunió nem 
rendelkezik ilyen rendszerrel. Ebben az esetben az Egyesült 
Államokban 30 millió, a Szovjetunióban 70 millió ember halna meg.

1. táblázat

A  FELDERÍTÉS ÉS  ÉRTESÍTÉS LEHETŐSÉGEI  BALLISZTIKUS ÉS
ORBITÁLIS RAKÉTÁK TÁMADÁSA ESETÉN
Felderítés Ballisztikus és orbitális rakéták
és értesítés (1) (2) (3) (4) (5a) (5b) (5c)
Sebesség a légkörbe való belépésnél (km/mp) Felderítési távolság 4,4

6,7 7,3 7,7 10 9 8,5
km-ben 2800 6200 9500 12500350 550 1100
Korai felderítés km-ben 2800 4500 5500 4500 — — —
Helyi felderítés km-ben Korai figyelmeztetés 2200 3300 3500 3200

350 350 1100
(perc)  Helyi figyelmeztetés 12 15 17 12 —

—
(perc) 10 12 11 9 1 2 3

Megjegyzés:  A  táblázatban  szereplő  adatok  ugyanazon  objektum
megtámadására vonatkoznak a következő hatótávolságú ballisztikus rakéták
által:  (1)  -  3000 km, (2)  -  6600 km, (3) -  10 000 km, (4)  -  13 000 km.
Szerepel a táblázatban a föld körüli pályáról való levezetés három fajtája is:
(5a)  -  nagy  energia-ráfordítással  (meredek  pálya),  (5b)  -  mérsékelt
energiaráfordítással (mérsékelt pálya) és (5c) - csekély energiaráfordítással
(enyhe hajlású pálya). A felderítési távolság a rakéta pályájának az a része,
amelyen  végleg  megállapítják  hovatartozását:  „saját  vagy  idegen”  és
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meghatározzák a támadással fenyegetett objektum helyzetét.

3. A  Szovjetunió  hajtja  végre  elsőnek  az  atomcsapást,  és  nem
rendelkezik ellenrakéta-rendszerrel.  Az Egyesült  Államok viszont  teljesen
kiépített ellenrakéta-rendszerrel rendelkezik. Ebben az esetben az Egyesült
Államokban 30 millió, a Szovjetunióban 120 millió ember pusztul el.

4. Az  Egyesült  Államok  hajtja  végre  elsőnek  az  atomcsapásokat,  és
teljesen  kiépített  ellenrakéta-rendszerrel  rendelkezik.  A  Szovjetuniónak
viszont  nincsen  ellenrakéta-rendszere.  Ebben  az  esetben  az  Egyesült
Államokban 20 millió, a Szovjetunióban 70 millió ember hal meg.

5. A Szovjetunió hajtja  végre elsőnek az atomcsapást,  és  az Egyesült
Államokhoz  hasonlóan  korlátozott  ellenrakéta-rendszerrel  rendelkezik.
Ebben az esetben mind az Egyesült Államokban, mind a Szovjetunióban kb.
120 millió ember hal meg.

6. Az  Egyesült  Államok  hajtja  végre  elsőnek  az  atomcsapást,  és  a
Szovjetunióhoz  hasonlóan  korlátozott  ellenrakéta-rendszerrel  rendelkezik.
Ebben az esetben a Szovjetunióban 70 millió, az Egyesült Államokban 90
millió ember hal meg.

7. A Szovjetunió hajtja  végre elsőnek az atomcsapást,  és  az Egyesült
Államokhoz hasonlóan teljes ellenrakéta-rendszerrel rendelkezik. Ebben az
esetben az Egyesült Államokban 120 millió, a Szovjetunióban szintén 120
millió ember pusztul el.

8. Az  Egyesült  Államok  hajtja  végre  elsőnek  az  atomcsapást,  és  a
Szovjetunióhoz hasonlóan teljes ellenrakéta-rendszerrel rendelkezik. Ebben
az esetben a Szovjetunióban 70 millió, az Egyesült Államokban 90 millió
ember hal meg.

A  megadott  veszteségek  minden  esetben  az  atomrobbanások  közvetlen
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hatása következtében elpusztult emberek számát jelentik. Ebbe valószínűleg
még nem számolták bele a tűzvészek, a sebesülések és az általános káosz
okozta  emberveszteségeket.  A  Szovjetunió  veszteségére  vonatkozó  70
milliós  adat  mindegyik  esetben  abból  ered,  hogy  az  Egyesült  Államok
feltételezi,  hogy amennyiben elsőnek hajtja végre az atomtámadást,  akkor
elsősorban az interkontinentális rakéták bázisait támadja meg.43

Az atom- és a vegyi csapások elképzelhető következményeit meghatározó
tényező  sok  van.  Mindegyikük  -  legalábbis  a  kérdésről  író  teoretikusok
szerint - nagy ismeretlen, és különféle módon befolyásolhatja az áldozatok
végleges  számát  és  a  hadászati-politikai  következményeket,  amelyeket  itt
megkísérelünk felvázolni. A végbemenő pusztulás fokáról különféle nézetek
vannak - a teljesen borulátóaktól a kevésbé komorakig.

A kérdés olyan ismerői, mint dr. Brodie, Biijuzov marsall, dr. Lapp, az első
hipotézis mellett foglalnak állást. „A jövő korlátlan atomcsa-
190
pása után várható minimális pusztulás és minimális szervezeti felbomlás is
alighanem túl  nagy  lesz  ahhoz,  hogy  az  eró'k  bármiféle  értelmes,  gyors
mozgósítása a további haditevékenységekre egyáltalán elképzelhető lenne.
Egyszer s mindenkorra be kell ismernünk, hogy amikor emberveszteségeket
jósolgatunk, olyan katasztrófáról  beszélünk, amelynek áldozatául  eshet  az
ország  egész  lakossága.”44  „Az  atomcsapások  az  irányítási  és  vezetési
rendszerek  teljes  felbomlásához  vezethetnek.  A  kisebb  területű  országok
eltűnhetnek  a  föld  színéről.  Nagy  területek  teljesen  elpusztulnak  és
sugárszennyezettekké  válnak.”45  Hasonló  hipotéziseket  fogalmaz  meg
Lapp.

Hitch  és  McKean  nagy  pusztulásokat  feltételez,  de  számos  feltételtől  és
konkrét  körülménytől  függően,  amelyek  a  tömeges  atomcsapások  során
előadódhatnak. „Ha megpróbáljuk elképzelni - íiják milyen lesz a jövőben a
fegyverzet,  ha elképzeljük  a  támadások  fajtáját  és  ki-terjedését  például  a
hatvanas évek végén vagy a hetvenes években, bizonyosak lehetünk benne,
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hogy a civilizáció fennmaradásának kilátásai egy ilyen támadás után kevéssé
biztatóak.”47  A  szerzők  azonban  hozzáteszik,  hogy  az  események  ilyen
fordulata  nem  biztos,  ezért  nem  szabad  kizárólag  az  ilyen  feltevések
értelmében  cselekedni.  Hisznek  az  olyan  kölcsönös  megtorlás
lehetőségében,  amely  a  háborúban  részt  vevő  felek  atomfegyvertárának
zömét  harcképtelenné  teszi,  és  hangsúlyozzák  az  egyre  tökéletesebb
légvédelmi eszközök nagy perspektíváit. A legderűlátóbb dr. Teller, a híres
amerikai  atomtudós,  és  bizonyos  mértékig  Kahn  professzor.  Mindketten
számítanak  ugyan az  atomtámadások  pusztító  következményeire,  de  nem
hiszik,  hogy  az  első  hadászati  csapás  képes  lenne  például  az  Egyesült
Államok teljes harcképtelenné tételére.48

A fenti nézetek és az atomfegyver ismert lehetőségei alapján úgy vélhetjük,
hogy  a  tömeges  -  feltehetőleg  rövid  tartamú,  tíz-egynéhány  órás  -  első
tömeges  atomcsapás  következményei  általánosságban  fogalmazva  az
alábbiak lehetnek: a) az egyik államcsoport teljesen vagy majdnem teljesen
elpusztul, a másik koalíció kisebb veszteségeket szenved, és ez esetben rövid
háborúra lehet kilátás, b) a két hadviselő koalíció kölcsönösen olyan súlyos
pusztulást szenved, amely kizárja a háború további szervezett folytatását, c)
mindkét fél közepes mérvű pusztulásai után lehetséges a háború szervezett
folytatása. Első pillantásra mindezek a hipotézisek lehetségesnek tűnnek, és
tulajdonképpen nehéz érveket találni arra, hogy bármelyik is irreális lenne.

Az  első  eset,  amelyben  a  tömeges  atomcsapás  után  az  egyik  fél
megsemmisítő  vereséget  szenved,  mivel  teljesen  vagy  csaknem  teljesen
elpusztul, reálisnak és nagyon valószínűnek látszik. A Szovjetunió vezetői
nemegyszer kijelentették, egyben figyelmeztetve a nyugati politikusokat és
tábornokokat, hogy az imperialista államok agressziója esetén a Szovjetunió
a kellő időben visszaverhetetlen csapással válaszol; ennek következtében az
imperialista országok közül egyesek megszűnnek létezni, mint működőképes
állami  szervezetek.  A Szovjetunió  fegyveres  erejének,  valamint  a  Varsói
Szerződés más hadseregeinek ismert  ereje és készültsége megerősíti  ezt a
lehetőséget.  Mahnov-szkij,  a  Szovjetunió  marsallja  az  SZKP  XXIII.
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kongresszusán többek között kijelentette: „Nyugodtan és biztosan őrködünk
népünk békés munkája felett, különösen most, amikor létrehoztuk államunk
’kék övezetét’.  Ha az  imperialisták  megpróbálnak  háborút  kirobbantani  a
Szovjetunió és a többi szocialista ország ellen, csapásunk minden bizonnyal
megsemmisíti  a  háború szervezőit.” A már  idézett  Hinter-hoff  véleménye
szerint  a  Szovjetunió  fölénye  az  atomfegyverek  hatóereje  tekintetében
lehetővé  teszi,  hogy  a  Szovjetunió  az  első  csapással  az  amerikai  erők
mintegy 92 százalékát megsemmisítse.49

Bár  az  agresszor  csapásai  szintén  meghatározott  mértékben  pusztítóak
lennének, nem befolyásolnák számottevően a reá mért bénító csapásokat.50
A helyzet alakulásának ez a változata következhet be abban az esetben, ha
ezekre  a  csapásokra  a  megfelelő  időben  kerül  sor,  tehát  mielőtt  még  az
agresszor alkalmazhatná valamennyi előirányzott atomeszközét. Emellett a
hipotézis  mellett  szól  a  Varsói  Szerződés  országainak  térfölénye  és
urbanizációs  együtthatója  is.  Mind  Nyugat-Európa,  mind  az  Egyesült
Államok fő körzetei viszonylag sűrűn lakott területek, a legfőbb politikai,
közigazgatási és gazdasági központok pedig kis területen (10-20 körzetben)
összpontosulnak.  A  Szovjetunióban  és  részben  a  Varsói  Szerződés  más
országaiban viszont az ipari központok óriási területeken vannak szétszórva.

A veszteségek, amelyeket a NATO a megfelelő időben mért atomcsapástól
szenvedhet,  emberek tíz- és százmillióinak halálát jelenthetik. A Hadászat
szerzői  adatokat  idéznek  az  Egyesült  Államok  kongresszusának  egyik
hivatalos dokumentumából, amely közli, hogy ha a háború első szakaszában
az  amerikai  földrész  különböző  objektumaira  263  atomcsapást  mérnek,
amelyek mindegyikének átlagos trotilegyen-értéke kb. 5 megatonna, akkor
ezek  a  csapások  megsemmisíthetnek  132  nagy  katonai  objektumot,  sok
különböző fontos ipari üzemet és 71 nagy várost. A sugárszennyezett terület
csaknem  az  Egyesült  Államok  területének  fele  lesz.  E  csapások
következtében az Egyesült Államok lakosságának 50 százaléka pusztul el. A
Hadászat szerzői azonban hangsúlyozzák, hogy a nyugati forrásokból vett
számadatok nem tükrözik az atomcsapások valóságos következményeit. „Az
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igazság az - írják -,  hogy ha a  Szovjetuniót  háborúra kényszerítik,  akkor
elegendő eszközt talál arra, hogy bármely agresszor sokkal több különféle
objektumára  mérjen  atotocsapást,  öt  megatonnánál  jóval  nagyobb  erejű
töltetekkel. Világos, hogy az egyre tökéletesebb, rendkívül erős atomtöltetek
alkalmazása óriási  mértékben megnövelné a jövő háborújának pusztító és
megsemmisítő jellegét.”51

Feltételezhetjük, hogy a helyzet ilyen alakulása esetén a háború nem tartana
sokáig.52  Az  agresszív  fegyveres  erők,  a  rakéta-atomfegyver  pusztító
hatásának  kitéve,  valószínűleg  nem  tanúsítanának  nagyobb  ellenállást  a
Varsói  Szerződés  csapataival  szemben.  A  háború  gyors  befejezését
bizonyára  elősegítené  a  dolgozó  tömegek  magatartása  is  a  kapitalista
államokban:  nem  várva  a  teljes  felszabadításra,  fegyvert  ragadnának  és
eltávolítanák a kizsákmányoló osztályok hatalmon levő képviselőit.

Lehetséges a helyzet alakulásának második esete is, amelyben az első csapás
időszaka  mindkét  fél  súlyos  veszteségeihez  vezet.  Ez  az  eshetőség  az
ellenség  brutális  atomagressziójának  következménye  lehet,  tehát  akkor
kerülhet rá sor, ha az ellenség „preventív” vagy „preemp-tív” csapása kisebb
vagy  nagyobb  mértékben  meglepetésszerű,  és  ez  ellensúlyozza  a  Varsói
Szerződés tagállamainak fölényét, amely egyebek közt a nagy területből és a
gazdasági potenciál, valamint a lakosság kisebb koncentrációjából fakad. A
szocialista koalíció országai azonban még az ilyen, rosszabb körülmények
között is azonnal visszavágnak, teljes katonai potenciáljuk bevetésével. Az
elszenvedett  veszteségek  foka  ebben  az  esetben  „kiegyenlítődhet”,  de
mindkét oldalon magas lesz.

A  közzétett  anyagokból  kitűnik,  hogy  a  jelentős  kölcsönös  pusztulás
lehetősége  nagy.  McNamara  1965-ben  kijelentette,  hogy  az  első  csapás
keretében a Varsói Szerződés országaira 2700 atomcsapást képesek mérni,
közülük 900-at nem egészen fél óra alatt.53 A nyugati sajtó azt írja például,
hogy  az  Egyesült  Államoknak  1966-ban  50000  robbanó  töltet  állt
rendelkezésére.  Ezek  közül  mintegy  15  000  hadászati,  tehát  egy
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megatonnánál  nagyobb  hatóerejű  (mintegy  7000  különféle  kilo-tonnás
nagyságrendű  atomtöltetet  raktároznak  Európában).  A  közlések  szerint  a
Szovjetunió atomfegyver-készletei sem kisebbek. Ezek a fegyverek teljesen
elegendőek  egész  földünk  civilizációjának  elpusztításához.  A  hadviselő
országok katonai  és  gazdasági  potenciáljának teljes  elpusztítására  az  első
atomcsapások során azonban nem feltétlenül kerül sor, például azért, mert a
feleknek már  nincs idejük felhasználni  egész  atompotenciáljukat,  mert  az
még  teljes  kiváltás  előtt  részben  elpusztult,  vagy  a  másik  fél  hatékony
légvédelme  miatt,  amely  -ebben  a  rosszabbik  esetben  is  -  képes  lesz
megsemmisíteni  a  támadó  rakéták  és repülőgépek bizonyos számát,  vagy
más hadászati-politikai körülmények folytán.
Féral francia ezredes tájékoztat az ilyen irányú amerikai prognózisokról és a
Szovjetunió  várható  veszteségeiről.  Amerikai  szakértők véleményét  idézi,
akik  szerint  az  amerikai  hadászati  első  csapások  a  következő  pusztítást
idézhetik elő a Szovjetunió területén: 1. kizárólag interkontinentális rakéták
alkalmazása esetén - 100 millió lakos és az ipari potenciál 80 százaléka; 2.
ha hadászati bombázók is alkalmazásra kerülnek - további 15 millió lakos és
az ipari potenciál további 1-2 százalékának pusztulása (lásd a 8. vázlatot)54.
Az  Egyesült  Államok  becslése  szerint  -  idézzük  Féral  ezredest  -  a  fenti
mutatók képezik az „elrettentési minimumot” (deterrent minimum), vagyis
az  atomfegyverzet  megkívánt  küszöbét,  amely  biztosítja  bármely  ellenfél
megsemmisítését, még megtorló csapás, tehát nem első csapás keretében is,
és függetlenül az ellenfél rendelkezésére álló erőktől.
A  várható  pusztulások  a  Szovjetunió  területén,  amelyeket  az  amerikai
szakértők  szerint  az  Egyesült  Államok  hadászati  rakétái  és  a  légierő
repülőgépei az első atomcsapás keretében okozhatnának. Forrás: Revue de
Défense Nationale, 1966.
A magunk részéről hozzátehetjük - egyoldalú prognózisok, ahogyan az már
az amerikai szakértőknél szokásos. Nem veszik ugyanis figyelembe sem a
szovjet  légvédelem lehetőségeit,  sem a területi  álló-képességét,  sem azt  a
tényt, hogy az Egyesült Államok az agresszió megkezdése után rögtön olyan
csapásokat  kaphat,  amelyeket  nem  képes  kiállni.  A  Szovjetunióra  mért
csapások  várható  következményei  tehát  egyetlen  konkrét  esetben  sem
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lehetnek akkorák, mint a Pentagon hadászati számításaiból következne.

Tegyük  fel  azonban,  hogy  a  Varsói  Szerződés  tagállamai  is  komoly
veszteségeket  szenvednének.  Az  ilyen  kölcsönös,  nagyméretű  pusztulás
aránya a kölcsönös rakéta-atomcsapások szakaszában közvetlenül és nagyon
nagy  mértékben  befolyásolja  a  haditevékenységek  további  alakulását  és
jellegét.  Tételezzük fel,  hogy  mindkét  félnél  átlagosan  60-65 százalékos:
halottak,  sebesültek,  ipar,  és  ne  licitáljunk,  hogy  melyik  félnél  mekkora
lesz.55  Ha  például  a  szárazföldi  erők  és  a  légierő  egységei  az
atomcsapásoktól  átlag  60-65  százalékos  veszteséget  szenvednek,  akkor
aligha lehet a továbbiakban aktív és teljesen szervezett haditevékenységekről
beszélni.  Ez annál  is  valószínűbb,  mivel  -  a feltételezett  súlyos pusztulás
esetében  -  hasonló  mértékben  elpusztul  a  hadiipar,  a  közlekedés  és  a
hírközlés.  Megsemmisülhetnek  az  államigazgatás  egyes  központjai  is,  a
fegyveres erő számos vezetési pontjával együtt. Bizonyos szakaszokban és
bizonyos hadszíntereken teljesen megszűnhet a hadműveleti vezetés. Ilyen
körülmények között a harcoló csapatok maradványai, összeköttetés nélkül,
elszigetelten  tevékeny-kedve  csak  többé-kevésbé  rögtönzött  akciókat
indíthatnak, ezt is csak addig, amíg van elegendő lőszerük, élelmiszerük és
üzemanyaguk. Ez már „törött gerinccel” folytatott háború lesz.

Számolni kell azzal, hogy ebben a hadászati helyzetben, a vezetési pontok
legjobb  akarata  ellenére  (ha  túlélték  az  atomcsapásokat),  a  további
haditevékenységet  a  körülmények  egyszerűen  meggátolják,  vagy  egyes
területeken teljesen lehetetlenné teszik, noha egyik fél ellenállása sem tört
meg. Nagyon valószínű, hogy bizonyos idő múlva a tevékenységet folytatni
lehet,  és  a  háború  bizonyos  mértékben  újra  kezdődhet.  Figyelembe  kell
azonban venni azt a lehetőséget is, hogy   - a  lőszer-  és  harceszköz-
készletek  megsemmisülése  vagy elhasználása  után  -  a  haditevékenységek
teljes megszakítására és békekötésre kerül sor. A hadviselő feleket a helyzet
rákényszeríti a tűzszüneti megegyezés elfogadására. A történelem nem egy
ilyen példát ismer: amikor a harcoló országok már túl sok sebből véreznek,
nincs fegyverük és felszerelésük,  s a harc a siker semmiféle  esélyét nem
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kínálja, akkor megszüntetik a haditevékenységet. Ilyen helyzet tanúi voltunk
1965  szeptemberében  India  és  Pakisztán  fegyveres  konfliktusában.  A
nemzeti  gyűlölködés,  agresszív  beállítottság  és  harci  düh  ellenére  a  két
ország  -  miután  nagy  veszteségeket  szenvedtek,  szerény  készleteik
kimerültek,  további  fegyverhez  és  felszereléshez  pedig  nem  jutottak  -
beszüntette a haditevékenységet.56

Az első rakéta-atomcsapások következményeinek egyik nagyon valószínű
változata  az  a  hadászati-hadműveleti  helyzet,  amelyben  a  felek  közepes
veszteségeket  szenvednek.  Ez  a  harmadik  feltételezett  eset  olyan
körülmények között lehetséges, amikor a rakétaelhárítás annyira hatásos és
pontos lesz - például 10-15 év múlva -, hogy lehetővé válik az ellenséges
rakéták és repülőgépek zömének megsemmisítése a cél felé repülésük során.
A  szóban  forgó  eset  egyébként  napjainkban  is  lehetséges,  a  következő
tényezők eredményeképpen: már az első rakétacsapás (mindkét fél részérái)
olyan  hatékony,  hogy  a  rakéták  és  repülőgépek  jelentős  részét  -  azokat,
amelyeknek  másodszorra  vagy  harmadszorra  kellett  volna  indulniuk  -
harcképtelenné  teszi;  hatékony  a  légvédelem,  amely  már  jelenleg  is,
különösen a Szovjetunióban, biztosíthatja sok légi-kozmikus támadó eszköz
megsemmisítését  röp-pályájukon;57  végül  a  két  fél  által  egyidejűleg
kiváltott csapások (amely feltevés jelen munkánkban is szerepelt).

Ilyen helyzetről - úgy tűnik - akkor beszélhetünk, ha a légi támadó eszközök
legalább  45-50  százalékát  -  mindkét  félnél  -  a  cél  felé  repül-tében
megsemmisítik,  15-20  százalékát  már  az  indítóhelyen  megsemmisítik,  a
többi  30-40  százalékból  pedig  nem  mind  talál  pontosan  célba.  Nagyon
lehetséges,  hogy  abban  az  esetben,  ha  a  felek  egyidejűleg  lépnek  be  az
atomháborúba,  tehát  egyikük  sem  intéz  meglepetésszerű  támadást  és
ennélfogva nem okoz nagyobb veszteségeket, továbbá ha a légvédelmi erők
operatívan  tevékenykednek,  akkor  ilyen  hadászati-hadműveleti  helyzet
alakul ki. Az első csapások következtében, melyeket azonban erősen tompít
a hatékony légvédelem és az atomeszközök egy részének már az indítókon
való elpusztítása, a harcoló felek érzékeny veszteségeket szenvednek, de a
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pusztulás összegezve nem haladja meg a közepes fokot.

Ezenkívül figyelembe kell  venni az ésszerű pusztítás  stratégiáját,  amelyet
bizonyos  mértékig  mindkét  fél  alkalmazhat.  Vajon  kifizetődő  lesz-e  az
ellenfél  és  az  ellenséges  hátország  teljes  elpusztítása,  hogy  a  hadviselő
ország végül  is  úrrá  lehessen egy romtengeren,  halottak tízmillióival,  sőt
talán százmillióival? A kérdés persze bonyolult, és sok körülménytől függ.
Mindenesetre  nem  zárható  ki  bizonyos  fokú  mértéktartás  az  ellenfél
pusztításában. Számolhatunk tehát azzal az eshetőséggel, hogy a kölcsönös
pusztítás  bizonyos körülmények között  kisebb lehet,  tekintettel  a  konkrét
politikai célokra és előnyökre, amelyekért a háborút folytatják.
A  nyugatnémet  militaristák  közül  egyesek  nem  osztják  a  háborút
szakaszokra,  hanem  sorozatos  atomcsapásokra  számítanak  (az  atom-
fegyvertár  fokozatos  alkalmazásának  eredményeképpen)  és  velük
párhuzamosan kibontakozó szárazföldi harcra. Ezt a nézetet képviseli többek
között Seemann. Fejtegetéseiből kitűnik, hogy az atomháború fejlődésének
abban  a  változatában,  amelyben  az  atomtámadás  időben  tagolódik,  a
„kemény” fegyverrendszerek elpusztításának csökkenő lehetősége mellett, a
pusztulás foka hosszabb időszakon át hövekszik (az első csapásváltás után
közepes  lehet,  a  nukleáris  csapásváltás  azonban  tovább  folytatódik  és
elhúzódik).  „Viszonylag rövid ideig tartó  nukleáris  csapásváltás  helyett  a
haditevékenység kezdetén - írja - a két fél hadászati atomerőinek huzamos
küzdelmével  kell  számolni.*'  Egyéb  nézetei  nagyjából  a  következők:  1.
csökkent a hadászati meglépés szerepe; 2. az atomkonfrontáció nem állhat
kizárólag az első tömeges csapásból, mivel az atomhatalmak erőik egy részét
arra tartalékolják, hogy a háború későbbi szakaszában megsemmisítsék az
atomcsapásoktól megóvott fegyverrendszereket; 3. a csapásváltás szakasza
után a haditevékenységek görbéje lefelé tart; 4. a háború e szakasza után
megnő a hagyományos tevékenységek szerepe.58

Eddig  még  egyetlen  állam  sem  tapasztalta  egy  nagyarányú  rakéta-
atomtámadás  következményeit.  Nincsenek  tehát  közvetlen  tapasztalatok
erről,  és  nem  lehet  pontosmi  meghatározni,  hogy  a  pusztulás  milyen
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százalékarányát kell súlyosnak és mekkora pusztulást kell közepes fokúnak
tekinteni.  Az  Egyesült  Államokban  végrehajtott  kísérletek,  a  nyugati
irodalomban  és  az  Egyesült  Nemzetek  Szervezete  titkárának  1967.  évi
jelentésében  közölt  adatok  alapján  azonban  úgy  vélekedhetünk,  hogy  a
fegyveres  erő,  a  gazdaság  és  a  lakosság  40-45  százalékának  pusztulása
jelenti a közepes fokú pusztulást.59

A 9. és 10. vázlaton, amelyeket a Nucleonics című amerikai folyóirat 1962.
évi  száma nyomán közlünk,  az  Egyesült  Államokra  mért,  ezer  és  tízezer
megatonna  kapacitású  feltételezett  csapás  valószínű  következményeit
tüntetik  fel.  Feltételezték,  hogy  a  csapáshoz  tíz  megatonnás  tölteteket
használnak fel  50 százalékos  hasadási  együtthatóval,  a  robbanások fele  a
levegőben, fele a föld felszínén következik be.60 A példában feltételezték
továbbá,  hogy  a  légi  robbanások  hatásterülete  nem fedi  egymást,  a  földi
robbanások hatásterülete pedig 50 százalékosan fedi egymást. A hősugárzás
okozta  veszteségek  határát  abban  a  távolságban  állapították  meg,  ahol
másodfokú  égési  sérülések  keletkeznek.  Ezen  a  határon  belül  van  a
lökéshullám  okozta  pusztulástól  sújtott  egész  terület.  Mind  katonai
célpontokra, mind a lakosságra mért csapás esetében feltételezték, hogy a
katonai  célpontokat  földi  robbanással,  a  polgári  célpontokat  légi
robbanásokkal fogják elpusztítani.
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Mint  a  szerzők  elmagyarázzák,  a  „használhatatlan”  meghatározás  ipari
üzemekre  vonatkozólag  (10.  vázlat)  lerombolt  üzemeket  jelent,  vagy
olyanokat,  amelyek  a  lökéshullám  vagy  a  tűzvész  következtében  alapos
helyreállításra  szorulnak.  Az  „óvóhelyek  nélkül”  szerencsétlen  esete  a
szerzők  beszámolójában  a  veszély  tudatában  nem levő  lakosságot  jelent,
amely a közönséges házakon kívül semmiféle  oltalmat  nem vesz igénybe
(10.  vázlat).  A  „radioaktív  szennyeződés  ellen  védő  óvóhelyekkel”

meghatározás  viszont  kiképzett  és  fegyelmezett,  teljesen  felszerelt,  jó
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csoportos  óvóhelyekkel  rendelkező  lakosságot  jelent.  A  csapások
következményeit mutató számok nem tartalmazzák a másodlagos okokból,
tehát például a sebesültek orvosi ellátásának hiányából eredő haláleseteket.
A10.  vázlat  jelmagyarázata:  a)  a  lökéshullám  és  a  hősugárzás  okozta
halálozás, b) a sugárszennyeződés okozta halálozás, c) életben maradottak.
szerzők  hangsúlyozzák,  hogy  a  pusztulás  méretét  befolyásoló  tényezők
közül a legfontosabb a célok kiválasztása az ellenség által.  Az ábrákon a
csapások két lehetséges fajtáját mutatják be: az egyik katonai célpontokra
összpontosul, a másik egyaránt irányul katonai célpontokra és városokra, és
a  feltevés  szerint  a  robbanások  fele  a  levegőben,  fele  a  föld  felszínén
következik be. A példából kitűnik, hogy még a legkisebb csapás is, amely
részben  városokra  irányul,  több  halálesetet  és  nagyobb  ipari  pusztulást
okozhat, mint a kizárólag katonai célpontokra mért nagyobb csapás, mivel
az ipari létesítmények rendszerint nagyobb sűrűn lakott körzetek területén
összpontosulnak

A  fenti  példában  egynapos  háborút  feltételeztek.  A  szerzők  hozzáteszik,
hogy a veszteség és a pusztulás eltérő - feltehetőleg nagyobb -lehet, ha több
kisebb  csapást  követ  egy  tömeges  csapás.  Ez  az  egy  tömeges  csapás,
amelyet  egy  nap  folyamán  mérnek  az  Egyesült  Államokra,  a  szerzők
becslése  szerint  összesen  a  következő  pusztulást  okozhatja:  1.  ezer
megatonna  összértékű  csapásnál  -  az  ipari  létesítmények  40  százaléka,
továbbá  óvóhelyek  nélkül  a  lakosság  39,  óvóhelyekkel  34  százaléka;  2.
tízezer  megatonna  összértékű  csapásnál  -  az  ipari  létesítmények  80
százaléka,  valamint  óvóhelyek  nélkül  a  lakosság  89,  óvóhelyekkel  68
százaléka. A második esetet kétségkívül csaknem abszolút pusztulásnak kell
tekinteni, amely már semmiféle lehetőséget nem nyújt a háború folytatására,
az első esetet  viszont  lényegében a  megtörés  közepes fokának tarthatjuk,
mivel az ország ilyen veszteségek után még képes lehet a hadviselésre és
bizonyos idő múlva visszatérhet a normális élethez.

Ami  a  tömeges  első  atomcsapások  hadászati  következményeinek
feltételezett harmadik esetét illeti (a veszteség és pusztulás közepes foka),
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megállapíthatjuk, hogy ez olyan helyzet lesz, amelyben mindkétfél érzékeny
veszteségeket  szenvedett,  de  kiállta  a  csapást  és  képes  szervezett  vagy
csaknem  szervezett  módon  további  haditevékenységeket  folytatni.  Ilyen
hadászati  helyzetben  valószínűleg  nem  kerül  sor  politikai  kapcsolatok
felvételére, és a háború félbeszakításának lehetősége elég valószínűtlennek
tűnik. A haditevékenység bizonyos körülmények között aktívabbá is válhat,
miután további tartalékos és mozgósított erőket vetnek be a háborúba. Még a
hadiipar  is  magához  térhet  bizonyos idő  után  az  első  megrázkódtatásból,
megszerveződhet és beindíthat bizonyos termelést a háború szükségleteire.
Ebben az  esetben -  az  első és a  második  változattól  eltérően -  a  háború
kimenetelét  az atomfegyverek alkalmazásával  vívott szárazföldi és tengeri
hadműveletek dönthetik el.

További  fejtegetéseink  a  politikai,  katonai  helyzetnek  ezzel  az  utolsó
variánsával foglalkoznak.

REFLEXIÓK ÉS KÖVETELMÉNYEK

1.  Az  atomháborúból,  amelynek  első  szakaszát  a  tömeges  csapások
formájában képzeljük el, hiányozni fognak a rohamra induló hadosztályok.
Nemigen  kereshetünk  benne  olyan  hadműveleti  fortélyokat  és  ötletes
manővereket  sem,  amilyenekben  az  1939—1945.  évi  hadjáratok  még
bővelkedtek. A több száz kilotonna romboló kapacitású, irtózatosan pusztító
hatású,  hatalmas  csapások  között  elvész  a  kiasz-szikus  hadművészet,
Clausewitz, Jomini és Foch „változtathatatlan kánonjaival” együtt.

Az  atomkatasztrófában,  amelyet  kezdettől  fogva  nehéz  kézben  tartani  és
alakulását  racionálisan  irányítani,  nem  sok  marad  a  hagyományos
hadászatból és hadműveleti  művészetből sem, amelyeknek képét az 1914-
1920.  és  1939-1945.  évi  háborúk  rögzítettek  bennünk.  A  hadműveleti
vezetési pontokról, ahol egyedül a katonák uralkodtak, a hadvezetés egyre
gyakrabban átköltözik a  műszaki-matematikai  számítások szakembereinek
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dolgozószobáiba,  és  eszközei  a  legfelső  politikai-katonai  vezetés
helyzettérképei  lesznek.  Mondhatni,  hogy napjainkban éppen itt  dől  el  az
esetleges atomháború sorsa: mire, hogyan és mikor mérni csapást  - ez az
alapvető hadászati  egyenlet.  Az atomháború hadművészete  olyan játszma,
amely előre megtervezett alapelvek szerint folyik. A kulcskérdés a rakéta-
atomfegyverek  tökéletes  alkalmazása  és  megfelelően  erős  atomcsapások
mérése a értelemben, és ez nehézségeket támaszt a csapatok irányításában, a
harci  és  hadműveleti  feladatok  végrehajtásában.  A  vezetés  ilyen
körülmények között rendkívül bonyolult lehet,  és nem végezhető az előre
elfogadott tervek szerint 7 A hadműveleti és harcászati vezető szervek előtt
rendkívül  fontos  feladat  fog  állni:  nagyarányú  pusztulás  és  veszteségek
közepette irányítani a csapatokat.

A  hadműveleti  vezetés  kérdéseiről  szólva,  többnyire  olyan  helyzetekről
beszélünk, amikor a csapatok nem szenvedtek nagy veszteségeket, a fronton
„vérbő”  hadosztályok  tevékenykednek,  a  törzsek  pedig  többé-kevésbé
normális létszámmal működnek. Természetesen az ilyen körülményeket sem
lehet  kizárni;  még  a  legfélelmetesebb  atomtámadások  után  is
megmenekülnek  egyes  magasabbegységek,  vagy  néhány  tíz-egynéhány
százalékos  veszteséget  szenvednek,  ami  nem  érinti  a  vezetés  normális
folyamatát. De ha józanul ítéljük meg a dolgot, ilyen magasabbegység csak
kevés  lesz,  a  csapatok  zöme  viszont  30-50  százalékos  vagy  nagyobb
veszteséget szenved. Azzal a lehetőséggel is számolni kell, hogy nemcsak
egyes törzsek,  hanem egész vezetési  rendszerek megszűnnek létezni.  Sok
esetben nem csupán nem lesz kit vezetni, de olyan sem lesz, aki vezessen.
Be  kell  ismernünk,  hogy  az  ilyen  prognózisok  megcáfolása  csaknem
lehetetlennek tűnik.

A helyzet kedvezően alakul, ha csak a csapatok szenvednek veszteségeket,
vezetési  rendszereik  viszont  megmaradnak.  Úgy  tűnik,  ilyen  esetben
számítani lehet valamilyen szervezett tevékenységre a tartalékok bevonása
után, amelyek feltöltik a veszteséget szenvedett  hadosztályokat. A helyzet
bonyolultnak,  de  nem  tragikusnak  bizonyulhat.  A  hadműveleti
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magasabbegységek  törzseiben  megszervezett  vezetési  csoportok
helyettesíthetik  a  megsemmisült  hadosztályi  szintű  vezetést,  és  fél  naptól
néhány  napig  terjedő  idő  alatt  megszervezhetik  a  megmaradt  csapatok
harctevékenységeit.  Bonyolultabbnak  kell  tekintenünk  a  helyzetet,  ha  a
hadműveleti magasabbegység törzse megbénul. Egy ilyen kiterjedt vezetési
apparátus pótlása, még ha szervezetének egyes töredékei meg is maradtak,
nagyon nehéz feladat, és több napot igényel (mivel a törzs új állományát a
tartalékokból kell kiegészíteni).

Mind ezekben, mind a súlyos veszteségeket követő más helyzetekben óriási
szerepet  játszhat  az  életben maradt  parancsnokok és csapatok morálja.  A
morálisan gyengébb csapatok bizonyára veszítenek. Ezt a problémát azért is
hangsúlyozni kell, mert a nagy területeket borító üszkös romok, a tüzek és
romhalmazok, a sugárveszély, a komor pusztaság és a sok száz katona halála
negatív  befolyást  fog  gyakorolni  egész  alegységek  lelkiállapotára.  Talán
éppen ezért érdemes közelebbről megvizsgálni a drámai eseményeket követő
hadműveleti lehetőségeket. Talán éppen arra lenne szükség, hogy az ilyen
komor  helyietek,  amelyekben  már  az  erők  egymástól  elszigetelt
maradványaival  rendelkezünk,  közvetlen  tanulmányozás,  gyakorlótéri
kísérletek  és  a  pszichológusok  érdeklődésének  tárgyát  képezzék.  Azt  a
lehetőségeit is tanulmányozni kellene, hogy milyen hadműveleti (harcászati)
döntéísek  hozhatók  olyan  helyzetekben,  amikor  sok  ismeretlennel  van
dolgunk, a rögtönzés dicséretes dologgá válik, a bonyolult helyzetekben való
tevékenység és az erők maradványainak irányítása pedig a parancsnokok és
törzsek akaraterejét, önuralmát és legfontosabb erényeit tükrözi.

PROGNÓZISOK ÉS KÉTSÉGEK

Az  első  rakéta-atomcsapások  óriási  befolyást  gyakorolnak  majd  a
harctevékenységek  minden  megnyilvánulására.  Ezekkel  az  ellenséges
csoportosítás  teljes  mélységében  végrehajtott  hatalmas  csapásokkal
kezdődik  azoknak  a  hadműveleteknek  a  szakasza,  amelyeknek  általános
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célja  a  tömegpusztító  fegyver  eredményeinek  kihasználása  lesz.  Ezek  a
hadműveletek  azonban  alig  emlékeztetnek  majd  a  második  világháború
ütközeteire.  A  megmaradt  hadseregek  és  hadosztályok  atomfegyverek
alkalmazásával  vívott  ütközetei  lesznek,  és  addig  folynak,  amíg  az
atomfegyver-készletek  ki  nem  merülnek.  Ebben  a  helyzetben  nem
beszélhetünk  összefüggő  arcvonalról,  szoros  érintkezésről,  az  ellenséges
védelmet  áttörő  csoportosítások  módszeres  kialakításáról  és  túl  bonyolult
manőver  alkalmazásáról.  Lehetetlen lesz valamely  terepszakasz  tartása is,
mivel a csapások különfélék lehetnek és sok oldalról következhetnek be, a
harc pedig óriási területekre húzódhat szét.

A  rakéta-atomfegyverek  megváltoztatják  az  elmúlt  háborúkból  ismert
dialektikus összefüggéseket a hadászat, hadműveleti művészet és harcászat
között. Példátlan fordulat megy végbe, amelyben a hadászat első ízben jut
olyan  lehetőséghez,  hogy  közvetlen  hatást  gyakoroljon  az  ellenfélre  az
atomfegyverek révén, amely rövid idő alatt hadászati eredményeket biztosít.
A  hadműveléti  művészet  és  a  harcászat  szerepe  azoknak  a  feladatoknak
megoldására  szorítkozik,  amelyek  e  döntő  csapások  betetőzésével
kapcsolatosak,  az  erők  megsemmisítő  funkcióit  pedig  csaknem  teljesen
átveszik a hadműveleti  és harcászati  atomeszközök. A hagyományos erők
feladata viszont a felderítési adatok szolgáltatása és a tömegpusztító fegyver
csapásainak kihasználása  lesz.  Ezért  a szárazföldi  csapatok alapvető erőit
teljesen  gépesíteni  kell,  maximálisan  páncélozottnak  kell  lenniük  és
szervezetszerűen  rendelkezniük  kell  minden  olyan  eszközzel,  amely  az
elszigetelten folytatott tevékenységet is lehetővé teszi.

Az anyagi veszteségekkel  pszichikai  káosz és pánik jár majd együtt.  Sok
helyzetben az erkölcsi tényezőké lesz az utolsó szó, rendkívül fontos lesz az
emberek ellenállóképessége az atomcsapásokat  követő rombolás hatásával
és  az  atompusztulástól  való  félelemmel  szemben.  Az egységeket  fel  kell
vértezni e jelenségek ellen, fokozni kell bennük a képességet az ellenőrzött
cselekvésre minden körülmények között és a harc folytatására a legdrámaibb
és legtragikusabb helyzetekben is. A fennmaradás parancsához kapcsolódjék
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a harcfeladat végrehajtásának parancsa. Az ellenségre mért meglepő csapás
megerősítheti az egységek fizikai és pszichikai egyensúlyát, és lehetővé teszi
az ellenség feletti erkölcsi fölény megőrzését.

Az atomháborút a háború különleges fajtájának kell tekinteni, amelyre nem
alkalmazhatók a múlt  fegyveres küzdelmeinek szabályai.  A tér,  az idő,  a
meglépés, a fölény stb. tényezője új jelentőséget kap, bonyolultabbá válik és
ma  közelebbről  még  nem ismert  szabályokat  vezet  be  a  hadművészetbe.
Mindez nem újdonság. Az atomkor hadművészetének mindezeket a vonásait
a szakemberek lényegében ismerik. De mindennapos gyakorlatban nehezebb
megszabadulni  a  hagyományos  doktrínáktól  és  lemondani  a  régi
hadműveleti megoldásokról a gyors lefolyású atomháború teljesen új keretei
között. Márpedig le kell mondani róluk.

Azt  is  figyelembe  kell  venni,  hogy  mindazok  a  történelmi  párhuzamok,
amelyeket  a  második  világháború  és  az  elképzelt  harmadik  világháború
ütközetei  között  alkalmazni  próbálunk,  a  várható  hadműveleti  valóságot
csupán bizonyos sémákra redukálják és gyakran el is torzítják. Aki ezeket a
sémákat  kritikátlanul  elfogadja,  hamis  fényben  értelmezheti  a  várható
fegyveres küzdelmet.  A történelem tanít,  de nem ismétlődik,  ezért  a  régi
megoldásokat nagyon óvatosan kell kezelni. Bizonyos összehasonlítások a
második  világháborúval  kétségkívül  megengedhetőek,  amiképpen
figyelembe  kell  venni  a  második  világháború  tapasztalatait  a  doktrinális
koncepciók  megfogalmazásánál  is,  de  csak  addig,  amíg  ez  tudományos
felületességhez  nem  vezet.  Azok  a  népek,  amelyek  túl  sokat  adnának  a
történelmi párhuzamokra és szó szerint próbálnák a hagyományos háborúk
hadműveleti-hadászati formáit az atomháborúra alkalmazni, bizonyára úgy
végeznék, mint Franciaország 1940-ben.

AZ ATOMCSAPÁSOK MÉRETEI

Jósolni  hálátlan és nehéz feladat,  különösen amikor az atomfegyverről és
egész  sor  viszonylagos  tényezőről  van szó.  A hátországra  mért  csapások
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méreteinek  előrelátása  tehát,  pontos  adatok  és  konkrét  földrajzi  térség
megjelölése  nélkül,  meglehetősen  spekulatív  jellegű.  Ezzel  tisztában
vagyunk.  Mindamellett  szükség  van  prognózisokra.  Valamilyen
feltevésekből  kell  kiindulni.  Nem  teljes,  realisztikus  képről  van  szó
egyébként, csupán az okfejtés módszeréről.

Az  atomcsapások  szánta,  amelyeket  az  első  csapás  szakaszában  a
hátországra mérnek, többek között a támadó hadászatától és elgondolásaitól
függ  majd,  ezeket  pedig  különféle  változó  tényezők  határozzák  meg.  A
legfontosabbak:  a  megtámadott  ország  politikai-hadászati  helyzete,
területének  nagysága  és  azon  hátországi  célok  (objektumok  száma),
amelyeket az ellenfél,  tervei értelmében, az említett  időszakban meg akar
semmisíteni.  E  tényezők  mindegyike  -  figyelembe  véve  az  atomtöltetet
hordozó eszközök számát, amelyekkel az ellenfél erre a célra rendelkezik -
meghatározott  jelentőségű  lehet  az  ellenségnek  az  első  rakéta-
atomcsapásokra vonatkozó tervében, és következésképpen meghatározhatja
a  tervezett  atomcsapások  számát  (lásd  a  3.  táblázatot).  Ámde,  tekintettel
arra, hogy a Varsói Szerződés légvédelme egyre hatékonyabb, és hadserege
állandóan készen áll  a haditevékenységekre,  továbbá hogy az imperialista
államok  rakétafegyverének  célba  juttatási  pontossága  és  technikai
megbízhatósága  nem  túl  magas  fokú,  feltételezhetjük,  hogy  az  ellenség
rakétáinak és repülőgépeinek csak egy része tud behatolni a hátországba, és
a tervezett csapások közül csak néhányat tudnak végrehajtani.

A hátország elleni támadás méretét a robbanások számával és a felszabaduló
atomenergia megatonna-mennyiségével határozhatjuk meg. Ha feltételezzük
(mint  a mellékelt  3.  táblázaton),  hogy egy kb.  350 000 négyzetkilométer
területű országban az ellenfél 155^165 politikai-közigazgatási, gazdasági és
katonai  objektumot  szándékozik  lerombolni,  és  ebből  a  célból  250-300
atomcsapást  hajt  végre,7  akkor  -  a  saját  atomcsapás  átlagos  hadászati
eredményével  és  a  légvédelem  átlagos  lehetőségeivel  számolva  -  az
oltalmazott területre a robbanófejek 25-30 százaléka juthat el, tehát mintegy
62-90 különböző hatóerejű, 8-10 vagy még több megatonnás atomtöltet. A
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feltevés  szerint  az  ellenség  csapásmérő  eszközeinek  legalább  30-35
százaléka  már  az  indító-állványokon  megsemmisül  a  saját  atomcsapások
következtében, 25-35 százalékát pedig a légvédelem semmisíti meg a célba
érés előtt a levegőben.

Azoknak az objektumoknak várható száma egy 350 000 négyzetkilométer
nagyságú európai ország területén, amelyeket az ellenség a tizenkét órás első
atomcsapások  szakaszában  megsemmisíteni  szándékozik  és  a  tervezett
atomcsapások száma. A hátországi objektumok fajtája A megsemmisíteni
szándékozott objektumok (célok) száma A  20  kt-tól  2  mt  ható-erejű
atomtöltetekkel. 
Természetesen  ez  a  hipotézis  a  csapások  méretéről  és  a  csapásmérő
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eszközök várható veszteségeiről  csupán egy a lehetséges példák közül,  és
nem általánosítható.  Csak a potenciális  ellenfél  tudja,  mekkora pusztulást
szándékozik  előidézni,  és  hány  tonna  lesz  az  egy  lakosra  számítható
robbanóerő értéke. A fentieket az adott ország elleni első atomcsapás egyik
változatának tekinthetjük.  Mint  már  említettük,  sok változat  lehetséges,  a
tervezett  csapások  volumenében  pedig  15-50  százalékos  ingadozás.  Az
ellenfél  például  -  bár  a  nagy atomháború körülményei  között  ez  kevéssé
látszik valószínűnek - lemondhat az olyan városokra mérendő csapásokról,
amelyekben  nincsenek  fontosabb  katonai  objektumok,  vagy  egyes  ipari
körzetek megsemmisítése.
4. táblázat
Az ellenfél nem szándékozik csapást mérni az olyan városokra, amelyekben
nincsenek  fontosabb  katonai  objektumok,  továbbá  az  ipari  körzetekre,
közlekedési csomópontokra és más sűrűn lakott területekre.
A hátországi objektumok fajtája A  megsemmisíteni  szándékozott
objektumok (célok) száma A  20  kt-tól  2  mt  hatóerejű  atomtöltetek
(csapások) száma
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Ebben a változatban (4. táblázat) a hátországra mért csapások száma jóval
kisebb lenne.
De  ha  reálisan  szemléljük  a  dolgot,  elmondhatjuk,  hogy  egy  körülbelül
350000  négyzetkilométer  területű  európai  országnak  mindenképpen
számítani  kell  legalább  30-50  atomcsapásra.  Ezek  a  különböző  méretű
atomtöltetek  az  első  kezdeti,  12  órás  szakaszában  hullanak  majd  le
hátországára,  még  akkor  is,  ha  a  korszerűen  felszerelt  légvédelem
meglehetősen  pontosan  és  hatásosan  tevékenykedik.  Azért  írjuk,
„meglehetősen”,  mert nehéz feltételezni,  hogy a légvédelmi hadműveletek
olyan nehéz időszakban, mint az atomháború első napja, ideálisan pontosak
és  százszázalékosan  hatásosak  lehetnének.  Ezenkívül  a  légvédelem
eszközeinek egy része is megsemmisülhet.

A  hátországra  mért  szóban  forgó,  feltételezett  csapások  (amelyeknek
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többsége  100  kilotonnásnál  nagyobb  lesz),  ha  ezenkívül  a  radioaktív
szennyezettséget is figyelembe vesszük, olyan rettenetes hatásúak 
lesznek,  hogy  megrázzák  az  egész  országot.  A  kérdés  irodalmában
egyöntetűen hangsúlyozzák, hogy az országnak minden erejét mozgósítania
kell  majd,  hogy  fennmaradhasson  e  csapások  után,  amelyek  egy  több
tízmilliós  nemzet  egyharmad  részét  és  nemzetgazdaságának  közel
egyharmad  részét  is  elpusztíthatják.8  62-90  atomcsapás  mérhetetlen
pusztulást  okozhat  a  hátországban,  a  társadalom  zömét  létalapjai
elvesztésével fenyegetheti, ha az ország - az állam és a társadalom - nem
készül fel hatékonyan anyagi és pszichológiai szempontból, azonkívül nem
teremti meg a feltételeket a jól működő, operatív zavarelhárító és mentési
akciókhoz, a támadás közvetlen következményeinek felszámolásához. A jól
szervezett  hátországvédelmi  rendszer  nagy  szerepet  játszhat  itt,  ha  a
hátországvédelmi erők jól  felszereltek,  képzettek,  helyes elvek birtokában
vannak és alkalmazkodni tudnak a nehéz helyzetekhez.

A  hátországra  mért  atomcsapások  közvetlen  következményeinek
felszámolása szempontjából lényeges lehet, hogy az ellenség a robbanások
milyen  fajtáit  alkalmazza  az  atomcsapások  során.  A kapitalista  országok
szakirodalma hangsúlyozza, hogy a földi robbanásokat követő lökéshullám
okozza a rakétaindítók és repülőterek legnagyobb pusztulását  és  képezi  a
katonai  objektumok  megsemmisítésének  legjobb  módját.  E  robbanások
ezenkívül sugárszennyezést okoznak, amely a robbanás epicentrumától nagy
távolságban  is  megölheti  az  embereket.  A  légi  robbanás  viszont  kétszer-
háromszor  akkora  területen  okoz  rombolást  a  lökéshullám  és  hőhullám
révén.  Hatásosan  alkalmazható  nagyobb  katonai  célok  és  embertömegek
ellen.9

Nem nehéz előre látni,  hogy a támadó -  kihasználva a kedvező időjárási
körülményeket - igyekezni fog oly módon végrehajtani az atomcsapásokat,
hogy  a  közvetlen  pusztításon  kívül  sugárszennyezett  övezeteket  hozzon
létre, és ezzel nehezítse az erők manőverét a hátországban. Feltételezhetjük
tehát,  hogy  a  robbanások  kisebb  száma  lesz  légi  robbanás  (polgári
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célpontok), többségük földi robbanás (katonai célpontok). Az utóbbiak annál
is veszélyesebbek lehetnek, mivel a terep sugárszennyezése és a másodlagos
sugárzás  révén  gyakran  jelentős  területeken  súlyosan  megnehezítik  a
mentési akciót.

Nehéz  pontosan  előre  látni,  milyen  hatóerejű  atomtölteteket  alkalmaz  az
ellenség  a  hátország  elleni  támadásban.  Nagy  valószínűséggel  feltehetjük
azonban,  hogy ezek nagyobb kapacitású:  100 kilotonnás,  500 kilotonnás,
egy vagy több megatonnás robbanótöltetek lesznek, bár nem zárhatók ki a
kisebb „méretű”, például 20-50 kilotonnás csapások sem. Az utóbbiakat a
kisebb,  pontjellegű  célok  ellen,  például  elhelyezésben  levő  harcászati
egységek és kötelékek ellen alkalmazzák.  Ezek hatása természetesen más
(lásd  az  európai  országok  esetében)  ahol  az  exponált  városok  többsége
százezer lakosnál többet számlál, a hátországra mért csapások többségét száz
kilotonnásnál  nagyobb,  2-5  megatonnáig  terjedő  atomtöltetekkel  fogják
végrehajtani.

65



66



Ugyancsak  nehéz  meghatározni  a  várható  atomtámadás  területi
következményeit az első csapás szakaszában. Úgy tűnik, leginkább azok a
körzetek  szenvedhetnek,  ahol  a  haderő  nagyobb  csoportosításai  vannak,
különösen  a  rakétacsapatok,  továbbá  ahol  hadászati  jelentőségű
útcsomópontok,  gazdasági  központok  és  fontos  hadiüzemek,  nagyobb
katonai  támaszpontok  stb.  vannak,  ezenkívül  a  fontosabb  közigazgatási-
politikai  központok,  az  ún.  „célpont-városok”.  Mindezek  általános
feltevések, és nem lehetetlen, hogy kevésbé exponált területeket is támadás
ér  (például  pontatlan  célzás  következtében,  a  támadó  rakéták
pályaváltoztatása miatt, katonai alakulatok ideiglenes ott-tartózkodása miatt
-  például  a  megindulási  terepszakaszokra  előre-vonásban  levő
hadosztályokra  mért  csapások  esetében  stb.)10  Végső  soron  kialakulhat
olyan  helyzet,  hogy  egyes  körzetek  teljesen  elpusztulnak,  mások  csak
minimális mértékben károsodnak az atombombázások nyomán (lásd a 14.
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vázlatot).

A hátország elleni atomcsapások globális mérete (a hátországban felrobbant
atomeszközök megatonnáinak összmennyisége) határozza meg közvetlenül a
csapások  okozta  veszteségeket,  amelyeket  főleg  a  romboló  erő (léglökési
hullám)  és  a  sugárszennyeződés  idéz  elő.  A  veszteségek  méretét
meghatározza  továbbá  az  ország  területének  állóképessége  és  az
atomeszközök elleni védettsége (az óvóhelyek száma és megbízhatósága, az
urbanizáció foka, a figyelmeztetési rendszer működése stb.).

Az  atomfegyverrel  való  pusztítás  lehetőségei  (lökéshullám,  tűz,
sugárszennyezés)  -  mint  ismeretes  -  óriásiak.  Felülmúlják  minden
elképzelésünket a rövid idő alatt bekövetkező pusztulásról és egészség-ügyi
veszteségről.  Ezzel  kapcsolatban  rendelkezésre  állnak  bizonyos  hivatalos
adatok, amelyekre hivatkozhatunk. Óriási méretű szakirodalom tárgyalja ezt
a kérdést, általánosítva a Hirosima és Nagaszaki elleni atomtámadás tragikus
következményeit és az atomfegyverrel folytatott kísérletek tapasztalatait.11
Atomtudósok és szakértők nyilatkoznak erről a kérdésről.

Egyikük, Solly Zuckerman, az angol kormány tudományos főtanácsadója a
The Sunday Times hasábjain megjelent cikkében a várható pusztulásokról
szólva egy olyan várost hozott fel példaként, amelynek kb. egymillió lakosa
van. Feltételezte, hogy egy 1 mega-tormás bomba robban fel a város fölött,
kis  magasságban,  kb.  egy  mérföldre  a  város  centrumától.  „Részletesen
elemezve az így előállott  helyzetet  -  úja  rögtön megállapíthatjuk,  hogy a
lakosok  egyharmad  része  azonnal  meghalna  a  tűz  és  a  lökéshullám
következtében, vagy két napon belül elpusztulna a gyilkos sugárzástól. Az
emberek többségét a lökéshullám ölné meg, amely a házakat is lerombolná -
az  életben  maradott  embereket  betemetnék  a  házak  romjai.  Ezenkívül
mintegy százezren szörnyű sebesüléseket és égési sérüléseket szenvednének,
így tehát a lakosoknak alig fele maradna életben és lenne cselekvésre képes.
Közülük is sokan hamarosan áldozatul eshetnének a sugárzásnak.
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Mi  történne  ezután?  -  kérdezi  a  szerző.  -  A  robbanás  epicentrumától
kétmérföldes sugárban minden elpusztulna és valószínűleg egyetlen ember
sem  maradna  életben.  Az  epicentrumtól  távolabb  az  áldozatok  száma
fokozatosan  csökkenne.  Többé-kevésbé  minden  ház  megrongálódna,
valószínűleg csak egyharmaduk maradna lakható, bár tető, ablak és ajtó a
megmaradt  házakon  sem  lenne  többé.  A  széliránytól  függően  az  egész
övezet kisebb vagy nagyobb mértékben sugárszennyezett lenne. Mindenütt
tüzek keletkeznének.

A  közigazgatás  és  a  közművek  működése  megszűnne.  Még  a  tűztől  és
radioaktív csapadéktól mentes körzetekben is valószínűleg tönkremennének
a vízvezetékek és csatornák, megszűnne az áramszolgáltatás, a lakosságnak
nem lenne élelme...
Röviden - úja befejezésül ha valamelyik nagyobb városunk felett felrobban
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egy  1  megatonnás  bomba,  a  város  gyakorlatilag  teljesen  elpusztul.  Az
emberek, akiknek sikerülne kimászni a romok alól, saját erejükre volnának
hagyatva  -  senki  sem  tudna  nekik  segítséget  nyújtani.  El  kellene
menekülniük  az  elpusztult  városból,  maguknak  kellene  élelmet  és  orvosi
segítséget keresniük, vagy rokonokat, akik menedéket adhatnának nekik.”12

Még komorabb  képet  fest  az  atomrobbanás  következményeiről  P.  Madre
francia szakértő az Árts et Loisirs című folyóirat hasábjain. Tanulmánya egy
Boston középpontjában felrobbanó 20 megatonnás töltetet tételez fel. Három
pusztító tényezőt különböztet meg: lökéshullám, tűz, sugárszennyezés.

1. Lökéshullám

Ahol  a  rakéta  a  földdel  érintkezik,  100  méter  átmérőjű,  80  méter  mély
tölcsér keletkezik. Ha a bomba 5 kilométer magasságban robban fel, kráter
ugyan nem lesz, de kétszer akkora terület válik porrá és hamuvá. Egy ezred
másodpercnél rövidebb idő alatt felszabadul az egész robbanó energia. Hat
kilométeres körzetben létrejön a »teljes pusztulás körzete«. A legszilárdabb
épületek  és  beton  óvóhelyek  összedőlnek,  mint  a  kártyavárak.  10
kilométeres körzetben összeomlanak a téglaépületek és a nem elég mély föld
alatti  óvóhelyek.  A légköri  nyomás  változása,  amely  15 méter  mélységű
vízbemerülésnek  és  hirtelen  felmerülésnek  felel  meg,  megrepeszti  a
dobhártyákat és a tüdők hólyagocskáit. 15 kilométeres körzetben súlyosan
megrongálódnak a házak és a radioaktív csapadék ellen védő közönséges
óvóhelyek  ...  25  kilométeres  körzetben  megrepedeznek  a  könnyebb
szerkezetű épületek és a megerősített pincék. A léglökés, amelyet a robbanás
okoz és  amely  a  hangsebességnél  gyorsabban  terjed,  szanaszét  dobálja  a
tárgyakat  és  élőlényeket.  Egy  kockacukor  veszélyesebb  lesz,  mint  egy
pisztolygolyó. Az emberek maguk is halált okozó lövedékekké válnak. Az
emberek mintegy 15 százaléka meghal.

2. Tűz
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A tűzgömb tíz  másodperc alatt  eléri  maximális  kiterjedését.  Átmérője  tíz
kilométer,  hőmérséklete magasabb, mint  a nap magjáé:  sok millió  fok. A
felvillanásra  vetett  pillantás  vakságot  okoz...  A  bomba  energiájának  35
százalékát  képező ultravörös  hullámok 60 kilométeres  körzetben mindent
felégetnek.  A  robbanás  okozta  léglökés  óránként  200  kilométeres
sebességgel terjed és szítja a tüzeket. A tűzfal a ciklon sebességével halad. A
hőmérséklet 800 fok. A teljesen kiszáradt, nagy széndioxid-tartalmú levegő
belélegezhetetlenné válik. Azok, akiknek lakásában nincs légkondicionálás
és oxigéntartalék, megfulladnak.

3. Sugárszennyeződés

A  bomba  első  hatása  (az  energia  5  százaléka  neutron  és  gamma-
sugárzásban)  a  »teljes  pusztulás  körzetében«  teljesen  megsemmisíti  a
lakosságot.  Akik  véletlenül  élve  maradtak  volna,  nem  bírnák  ki  az  500
röntgennél  magasabb  sugárszint  okozta  idegsokkot.  A  robbanás  15  000
méter magasra viszi fel a sok millió tonna port és sugárszennyezett hamut.
Az ebből kialakuló, több száz kilométer hosszú felhő a por súlyától függően
kb. 48 óra alatt visszahullik a földre. A sugárszint 60 kilométeres körzetben
eléri a 450 röntgent, az egészséges felnőtt emberek életben maradási esélye
nem  magasabb  50  százaléknál.  Amerikai  szakértők  szerint  200  röntgen
teljesen elég az öregek és betegek megöléséhez, negyed ekkora sugáradag
jelentősen növeli a rákos megbetegedések számát és megkétszerezi a légutak
megbetegedéseit, a rokkantság különböző fajtáihoz és idő előtti öregséghez
vezet.
A mérleg - írja Madre amelyet a Holyfield bizottság tagjai Boston városra
nézve  megállapítottak,  a  következő:  1  052000  halott  az  első  napon;  1
084000  ember  halálát  okozza  a  sugárzás  rövid  időn  belül;  467  000  a
sebesültek száma, és végül 270 000 azoké, akik épségben megmaradtak.”13

Mint láthatjuk, ezek rendkívül komor és apokaliptikus képek. A légvédelem
feltételezett hatásossága esetén a hátország nem minden nagyvárosát és ipari
központját  éri  ilyen rettenetes  sors.  De a  hátország nagy területeit  így  is
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totális veszély fenyegeti, számítani kell a biológiai élet megbénulására és a
közigazgatási-politikai struktúra működésének megbénulására. Beszélhetünk
itt  a  lehetséges  veszteségek,  mellékes  pusztulások  és  következmények
valamiféle küszöbéről, amelyen felül a mentés fogalma a totálisan elpusztult
körzetekben  minden  reális  értelmét  elveszíti.  Ha  például  az  ország
kétharmad  része  súlyos  pusztulás  áldozata  lesz,  olyan  körülményekről
beszélhetünk,  amelyek  között  a  nemzet  honvédelmi  céljai  tárgytalanná
válnak, még akkor is, ha az ország fennmaradó területén a pusztulás nem
olyan rettenetes, és nem haladja meg a reális védelmi küszöböt.

Ez  a  lehetséges  variánsok  egyike,  a  legszömyűbb  az  ország  számára.
Hatásos ellencsapás és megbízhatóan működő légvédelem esetén a pusztulás
és veszteség jóval kisebb lehet. Ilyen helyzetben arra lehet számítani, hogy a
hátországnak  csak  egyes  körzetei  pusztulnak  el  teljesen,  más  területek
részlegesen  megbénulnak,  megint  más  körzetek szinte  egyáltalán  nem.  A
honvédelem  ebben  az  esetben  teljesen  reális  lesz,  és  a  belső  front  jól
szervezett, aktív erői megmenthetik az emberek ezreit és az anyagi készletek
jelentős mennyiségét.

AZ ATOMCSAPÁSOK KÖVETKEZMÉNYEINEK
FELSZÁMOLÁSA

A legfőbb nehézség az atomcsapások következményeinek felszámolásában
kétségkívül  az  lesz,  hogy  nem  lehet  biztosan  megállapítani,  hová  mér
csapást  az  ellenség,  s  ezért  a  hátországvédelmi  rendszer  erőinek  és
eszközeinek úgyszólván egyenletes csoportosítására van szükség. Nagyjából
azonban  meg  lehet  határozni  az  ország  és  az  egyes  körzetek  területének
leginkább fenyegetett  részeit,  amelyek a támadás célpontját képezhetik.14
Ezért az ország vezető honvédelmi szerveinek felmérést kell készíteniük a
várható célpontokról, meg kell állapítaniuk azok határait és ezen az alapon
körzeti és vajdasági szintű védelmi politikai jellegű problémákat,  amelyek
ebben  az  időszakban  felmerülhetnek.  A  kérdéskör  kimerítő  tárgyalása
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egyébként nem is lehetséges. A küzdelem első négy napjának a legreálisabb
elképzeléseken alapuló szintézise az esetleges háború alakulásának legalább
néhány változatát tartalmazná, amelyek a konkrét körülményektől és a felek
döntéseitől  függően  merőben  eltérő  hadászati-politikai  helyzetekhez
vezetnének. A kérdéskör azonban elég terjedelmesnek látszik ahhoz, hogy
nagy vonalakban áttekintsük a harcok várható képét az atomháború ötödik
napjának kezdetén.

A HADÁSZATI-POLITIKAI HELYZET

Az a tétel,  hogy a hadászati  első rakéta-atomcsapások szakasza eldönti  a
háború kimenetelét, természetesen csak bizonyos körülmények között lehet
helytálló.  Az  agresszor  első  tömeges  csapása  és  a  megtámadott
válaszcsapása  bizonyos körülmények között  esetleg nem vezet  döntéshez,
sem a két fél hadászati támadó eszközeinek teljes kölcsönös elpusztításához.
A  feltételezett  első  csapás  várható  következményeinek  bizonyos
illusztrációja - a hadászati fegyverrendszerekre vonatkozólag, a csapásokra
való érzékenységüktől függően - a 7. tábla, amelyet a Miszl Vojszkova című
folyóirat 1966. 12. száma nyomán idézünk.

Abban  az  esetben,  ha  a  felek  nagyjából  egyenlő,  közepes  (hadviselési
lehetőségeiket meg nem bénító) veszteségeket szenvednek, és egyiknek sem
sikerül legyőzni a másikat, a háború sorsa csak a következő néhány, sőt talán
tíz-egynéhány  nap  fegyveres  küzdelmeiben  dőlhet  el,  amelyek  során  a
koalíciók  bevetik  a  „népek  csatájába”  egész  katonai  potenciáljukat  és
embertartalékukat.  Az  ilyen  hadászati  helyzet  politikai  és  katonai
következményei  elkerülhetetlennek  látszanak.  Függetlenül  az  elszenvedett
veszteségektől,  a  szemben  álló  államcsoportok  megmaradt  eszközeikkel
folytatni  fogják  a  pusztítás  művét,  igyekezve  további  csapásokat  mérni,
amelyek  „megadnák  a  kegyelemdöfést"  az  ellenfélnek,  vagy  olyan
mértékben elvéreztetnék, hogy döntő fölényt lehessen fölötte kiharcolni.
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Az atomcsapások pusztító hatása (például az egy nap alatt mért csapások
száma) az első tömeges csapások szakasza után feltehetőleg jóval gyengébb
lesz. Lehetséges, hogy már az első hadászati hadműveletek folyamán olyan
mértékben felhasználták  atomfegyver-készleteiket,  annyi hordozóeszközük
és a raktárakban levő atomtöltetük pusztult  el,  oly mértékben károsult  az
irányítási és rávezetési rendszer,
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Feltételezés: A „T” (támadó) állam meglepő atomcsapást intéz a „V” (védő)
állam ellen, összes rakéta-légiatomeröinek és eszközeinek 75 százalékával (a
többi  25  százalék  a  tartalék  és  a  harckészültségben  nem  levő  erők  és
eszközök). A támadás során az általános veszteség 0,5 körül lehet. A találati
valószínűség  =  0,8.  Következésképpen  az  atomeszközök  0,3  része  érhet
célba.  A  védő  célrendszerének  sebezhetőségét  meghatározhatja  azon
csapásmérő  egységek  száma,  amelyeket  1-1  célba  érkezett  egység
harcképtelenné tesz. Meg lehet semmisíteni egy csapással több repülőgépet
vagy  rakétát  a  támaszponton,  megerősített  állások  esetén  viszont  a
követelmény 3:1 vagy még nagyobb lesz. Például a védő sebezhetősége „2”
együttható  esetén  azt  jelenti,  hogy  600  támadó  egység  1200  katonai
célpontot semmisíthet meg, viszont a védő „0,5” együtthatójú állóképessége
esetén a védő minden objektumára két támadó egységnek kell jutnia.

Egy példa ismertetése:  „T” és „V” erőviszonya =3:1.  A felek viszonylag
állóképesek (0,6).  A támadó 1500 rakéta légi atomeszközéből  tartalékban
tart  25  százalékot  (vagyis  375-öt),  ezekből  150  ellenálló  az  esetleges
csapásokkal szemben (vagyis az erők és eszközök 10 százaléka). A támadást
1125 eszközzel  hajtják végre,  ebből a célkörzetbe eljut  450.  A védő egy
eszközének  megsemmisítéséhez  a  támadó  két  eszközére  van  szükség
(állóképességi együttható - 0,5). A védő vesztesége 225 eszköz. A védőnek
500 rakéta légi atomeszköze van, ebből 50 védett a csapásokkal szemben (10
százalék).  Következésképpen  az  ellenséges  támadás  225  eszközét
semmisítette  meg.  Megmaradt  tehát  225+50  védett,  összesen  275.
Tartalékban  tart  25  százalékot,  tehát  a  megtorló  csapáshoz  206  eszközt
használhat  fel.  Ezeknek az  eszközöknek  egyharmad  része  (vagyis  82)  ér
célba, és megsemmisíti a támadó 41 eszközét (2:1). E csapásváltás után a
támadónak megmaradt 334 eszköze a tartalékból (375-41) és az eszközök
mintegy 10 százaléka az első csapásból (113), összesen 334+113 = 447. A
védő helyzete hasonlóan alakul.  Megmaradt  az eszközök 10 százaléka az
első  csapásból  (21)  és  69  eszköz  a  tartalékból,  összesen  90  eszköz.
Következésképpen  az  erőviszony  az  első  nukleáris  csapásváltás  után  5:1
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(447:90) a támadó javára.

A  sugárszennyezett  terület  határai  az  1958.  október  17-én  az  Egyesült
Államok  fontosabb  objektumaira  mért  feltételezett  atomcsapás  utáni
második  napon.  Ezen  a  napon  az  időjárási  viszonyok  (szél,  eső  stb.),  a
radioaktív felhő a térképen feltüntetett terület szennyeződését idézte volna
elő. Forrás: Fowler, J.: Fallout.
A  megsemmisített  atomeszközök aránya,  valamint  a  gazdasági  potenciál
pusztulása, végül a haderő személyi állománya és a polgári lakosság körében
bekövetkezett  veszteség  nagymértékben  megnövekedhet.  Ha  feltételeztük,
hogy az atomcsapások első tíz-egynéhány órás  időszaka  után  a  gazdaság
pusztulása és a lakosság embervesztesége 40-45 százalékos lesz, a háború
négy  napja  után  5-15  vagy  még  több  százalékkal  nagyobb  pusztulást  és
veszteséget kell feltételeznünk (a két félnél különböző mértékben). A háború
második-negyedik  napján  végrehajtott  közvetlen  csapások  okozta
veszteségeken  kívül  számításba  kell  még  venni  a  polgári  lakosság
veszteségeit  a  sugárszennyezés  következtében,1  amely  már  az  első
támadások után óriási területeket szennyez (lásd a 15. vázlatot), továbbá a
sugárzás,  a  járványok,  betegségek  és  az  idegi  megrázkódtatás  okozta
haláleseteket.2  A  polgári  lakosság  összes  vesztesége  egyes  földrajzi
körzetekben 70 százalék vagy még több lehet.

Nem  állnak  rendelkezésünkre  az  esetleges  eltérő  álláspontokat  tükröző
becslések arra vonatkozólag,  hogy milyen mértékű pusztulás  és a polgári
lakosság  mekkora  vesztesége  várható  néhány  napi  kölcsönös  atomcsapás
után. Az idézett adatok tehát csak az előrelátott eshetőségekre vonatkoznak,
bár a jelen munkában elfogadott, konkrét feltevéseken alapulnak. Bizonyos
képet  adhatnak  azok  a  számítások,  amelyeket  az  amerikai
hadügyminisztérium 1965-ben bocsátott a sajtó rendelkezésére. E becslések
szerint  az  általános  háború,  amelyben  mindkét  fél  kétszáz  nagyvárosra
igyekezne  csapást  mérni,  a  jelenlegi  körülmények  között  és  az  amerikai
védelem  (rakéta-  és  polgári  védelem)3  további  erősítése  nélkül  122-149
millió amerikai halálával járna, míg a Szovjetunióban a kisebb népsűrűség

79



következtében  „csak”  100  millió  lenne  a  halottak  száma.  McNamara
nyilatkozatából,  amelyet  1965. febr.  18-án tett  a szenátusi  bizottság előtt,
kitűnik,  hogy  az  elfogadott  hadügyi  program  kibővítését  szolgáló
póthitelekkel  41-78  millióra  lehet  csökkenteni  a  veszteséget  az  Egyesült
Államok lakossága körében (feltéve, hogy 1970-ben a lakosok száma eléri a
210 milliót). A sugárszennyeződés hatásától védő óvóhelyek rendszerének
további kiépítése nagymértékben csökkentheti a veszteségeket. McNamara
kijelentette, hogy az első ötmilliárd dollárt arra fordítanák, hogy az egész
lakosság  számára  felépítsék  a  sugárszennyeződéstől  védő óvóhelyeket.  A
következő  tízmilliárd  dollárból  (15  milliárdos  összkiadás  esetén)  8,5
milliárdot a rakétavédelemre és 1,5 milliárdot a légvédelemre fordítanának.
További  tízmilliárd  dollárt  (25  milliárdos  összkiadás  esetén)  a  rakéta-  és
légvédelem megkétszerezésére fordítanának (lásd az 1. és 2. táblázatot).4

Az  R.  E.  Lapp  által  idézett  becslésszerű  adatokból  kitűnik,  hogy  a
sugárszennyeződés lehetővé teszi a valóban totális támadást, amely az egész
népet elpusztíthatja. „Ha olyan nagy területeket veszünk figyelembe, mint a
Szovjetunió és az Egyesült Államok - írja Lapp -, ez talán valószínűtlennek
látszik.  De  a  katonai  szakértők  elemző  értékelései  kimutatják,  hogy  az
Egyesült  Államok  ellen  intézett,  összesen  10000  megatonna  energiájú
támadás  esetén,  a  lakosság  mintegy  80  százalékát  öli  meg  hatvan  nap
folyamán,  ha  nem  rejtőznek  óvóhelyekre.  A  20  000  megatonna
összenergiájú támadás megöli a lakosság 95 százalékát, más szóval az egész
népet  átitatja a halálos sugárzással.  Mivel a Szovjetunió területe nagyobb
mint  az  Egyesült  Állámoké,  a  Szovjetuniót  nem  lehet  ilyen  gyorsan
sugárzással telíteni.”5

Négynapi  bombázás  után  megnyilvánulnak  a  különbségek  a  pusztítás
tartalmában. A tömeges kölcsönös atomcsapások után - a közepes pusztulás
feltételezett változatában - bizonyára marad még számos „sértetlen” körzet,
köztük olykor exponált körzetek is, sőt egész területek, városok, erőművek
és sok más  objektum,  amelyek a hátország.  Az erről  a  témáról  közzétett
anyagokban kifejtik,  hogy az amerikai  városok bizonyos idő után történő
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megtámadása  (késleltetett  csapás)  lehetővé  tenné,  a  lakosság
figyelmeztetését  és  óvóhelyekre  vonulását,  az  amerikai  haderőnek  pedig
módot  adna,  boga'  csapást  mérjen  az  ellenséges  haderőre,  katonai
objektumokra és létesítményekre.
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De négynapi korlátlan bombázás után nem sok sértetlen övezet maradhat,
bár  ebben  a  szakaszban  sem  zárható  ki,  hogy  sok  terület  (különféle
körülmények és kedvező természeti adottságok jóvoltából) mentes marad az
atomcsapások hatásától.

A  katonai,  politikai-közigazgatási  és  gazdasági  szempontból  kevésbé
exponált területek, valamint a jól záró légvédelemmel oltalmazott körzetek
még  a  négynapos  csapásmérést  is  kiállhatják.  Ez  természetesen  nem azt
jelenti, hogy teljesen sértetlenek maradnak. Azok a területek is, amelyeket
elkerült  a  közvetlen  atomcsapások  kegyetlen  sorsa,  kisebb vagy nagyobb
mértékű pusztulást szenvedhetnek a viharosan terjedő tüzek következtében,
amelyek  a  háború  második-negyedik  napján  sok  száz  vagy  sok  ezer
négyzetkilométerré  terjednek  ki.  A  szakértők  ezzel  a  jelenséggel
kapcsolatban hangsúlyozzák, hogy a mindent felperzselő hőhullám például
egy  tíz  megatonnás  bomba  esetében  mintegy  16  000  négyzetkilométer
területre  terjed  ki.  Bizonyos  körülmények  között  pedig  a  különböző,
egymástól  távoli  helyekre  mért  atomcsapások  (akár  kisebb  energiájú
atomcsapások) okozta tüzek néhány nap után összeolvadhatnak és az ország
jelentős  területét  áraszthatják  el  tűzzel.  Más  területeket  a  nem  kevéssé
veszélyes sugár-szennyezŐdés sújthat, amely néhány nap alatt a legtávolabbi
zugokat is elérheti, és a robbanás helyének több száz kilométeres körzetében
megbéníthatja  az  életet.  Azokban  a  körzetekben,  amelyeket  akár  csak
részben is sújtott  a tűzvész és a sugárszennyeződés,  bizonyos ideig teljes
szervezetlenség támadhat. A lakosság életével és a termeléssel kapcsolatos
bonyolult  technikai  és  gazdasági  folyamatok  (szállítás,  villany,  gáz,  víz,
ellátási rendszer, az eszközök elosztása stb.) ezeken a területeken a háború
negyedik napján nagymértékben akadályozva lesznek.

Természetesen  nem  jósolhatjuk  meg  az  általános  hadászati-politikai
helyzetet, amely az atomháború negyedik napjának végére kialakul. Mégis
arra a következtetésre juthatunk, hogy a helyzet a szocialista államok javára
alakul. Emellett szólnak a következő tényezők. A pusztulás és a veszteségek
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mértéke,  amelyeket  a  háború  másodiknegyedik  napján  folytatott
atomcsapások okoznak, általános feltételezés szerint igen nagy mértékben
függ  maid  a  földrajzi  helyzettől,  az  általános  állóképességtől,  az
Urbanisztikai  körülményektől,  a  demográfiai  koncentrációtól  és  végül  a
rakétavédelem  technikai-hadműveleti  lehetőségeitől.  A  fegyveres  erők
harckészültsége és operativitása, amely az első rakéta-atomcsapások során
okozott pusztulás méretei szempontjából rendkívül lényeges, a második nap
és a következő napok hadműveleteiben már nem játszik ilyen nagy szerepet.
A nagyfokú urbanizáció az észak-atlanti tömb egyes országaiban (például az
Egyesült Államok keleti vidéke, Nagy-Britannia, és alig kisebb mértékben a
Német  Szövetségi  Köztársaság)  nagyon  kedvezőtlen  lesz  a  szóban  forgó
országok számára.  És megfordítva - a szocialista  országok kevésbé sűrűn
lakott  területe,  a  Szovjetunió hatalmas térségéi,  a  kedvezőbb demográfiai
körülmények, sok kulcsobjektum, város stb. nagyobb szétszórtsága a Varsói
Szerződés országaiban olyan tényező lesz, amely csökkenti az atomcsapások
hatását.  A  rakétavédelem  lehetőségei  is,  mint  a  hivatalos  közlemények
alapján kimutattuk, kedvezőbben alakulnak a Varsói Szerződés tagállamai
számára. Ezt egyébként maguk a nyugati szakértők is hangoztatják.

Ezekből  a  tényezőkből  kiindulva  megállapíthatjuk,  hogy  a  gazdasági
potenciál  és  az  infrastruktúra  várható  pusztulásának  a  foka,  valamint  a
polgári  lakosság  vesztesége  a  NATO-országokban  nagyobb  lesz,  mint  a
szocialista  országokban.  Nehéz  lenne  itt  érvekkel  teljesen  alátámasztott,
beható  számításokat  és  elemzéseket  végezni,  számadatokat  idézni  és
matematikai-statisztikai  módszereket  alkalmazni  a  pusztulás  méreteinek
meghatározására. A szerző attól tart, hogy erre még az illetékes vezérkarok
sem  képesek,  hiszen  minden  mérhető  adat  olyan  feltételektől  és
körülményektől függ, amelyeket ma nehéz lenne meghatározni. Ha azonban
figyelembe  vesszük  a  felsorolt  (urbanisztikai,  demográfiai,  honvédelmi)
tényezőket, akkor a pusztulás mértéke a nyugati országokban tíz-egynéhány
vagy még több százalékkal nagyobb lehet, mint a szocialista országokban.
Ha tehát tekintetbe vesz-szük a fenti adatokat és a korábbi hipotéziseket és
számításokat  (amelyek  könyvünk  V.  fejezetében  szerepeltek),  azt  a
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prognózist  állíthatnánk  fel,  hogy  a  Varsói  Szerződés  tagállamaiban  a
pusztulás (katonai és gazdasági potenciál, infrastruktúra, városok stb.) és az
emberveszteség  (fegyveres  erők,  polgári  lakosság)  átlagosan  45-50
százalékos  lesz,  a  NATO-tömb országaiban pedig 65-70 százalékos  vagy
ennél nagyobb.

Ez a pusztulás és veszteség helyileg természetesen egyenlőtlenül oszolhat
meg. Egyes országok nagyobb mértékben elpusztulnak, mások kevésbé. A
legnagyobb pusztulás  az olyan kisebb területű,  de  sűrűn lakott  és  erősen
urbanizálódott országokat fenyegeti, amilyen például Nagy-Britannia vagy a
Német  Szövetségi  Köztársaság.  Hollandia  és  Dánia  helyzete  is  alig
kedvezőbb.  Ezekben  az  országokban  a  pusztulás  és  emberveszteség  80
százalékos vagy még nagyobb lehet.

Mindez a helyzet politikai alakulását is befolyásolja. Nagy a valószínűsége,
hogy  a  kisebb  nyugat-európai  országok,  miután  elszenvedték  az  első
tömeges  csapást,  az  atomcsapások  három-négy  napja  után  békéért
folyamodnak.  Ne  tápláljunk  olyan  illúziókat,  hogy  egy  nép,  amely
elvesztette  termelőerői  és  eszközei  zömét,  s  a  további  bombázások  teljes
pusztulással fenyegetik, minden körülmények között tovább fog harcolni.7
Egyetlen  fő  céljuk  feltehetőleg  az  lesz,  hogy  biztosítsák  a  nép  létének
fennmaradását,  az életben maradottak megmentését  és  azoknak az anyagi
objektumoknak a megőrzését, amelyeket az atomháború molochja még nem
falt fel.
Ez  azonban  nem  azt  jelenti,  hogy  a  koalíció  egésze  beszüntetheti  a
hadviselést.  Nem  lesz  egyidejűleg  és  mindenütt  olyan  méretű  pusztulás,
amely  a  fent  leírt  módon  megbénítana  a  háború  folytatását  szolgáló
mindenfajta  ésszerű  tevékenységet.  Fel  kell  tételeznünk,  hogy  a  Varsói
Szerződés országainak fölénye és a háború harmadik napján az ő kezükbe
átment  hadászati  kezdeményezés  ellenére  a  fő  imperialista  államok  -  az
Egyesült  Államok,  Nagy-Britannia,  Kanada  -  folytatni  fogják  a  háborút.
Ezekben  és  más  kapitalista  országokban  sértetlen  maradhat  vagy  csak
korlátozott  mértékben  pusztulhat  el  a  háborús  vezetés  apparátusa  és  a
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hadászati-hadműveleti  vezetési  rendszer.  A  levegőben  levő  irányítási  és
vezetési pontok a tengeren és a víz alatt vagy a föld alatt nagy mélységben
elhelyezkedő vezetési pontok a legerősebb támadást is túlélhetik.

Bizonyos  körülmények  között  a  küzdelem  hőfoka,  hevessége  és
állhatatossága még növekedhet is.  Az Egyesült Államok és Kanada egyes
területei, valamint az Egyesült Államok és Nagy-Britannia támaszpontjai az
óceánok  különböző  pontjain  továbbra  is  léteznek  és  működnek  majd.
Létezni fog, talán sértetlen állapotban, az afrikai földrész és Latin-Amerika.
Ha  a  Nyugat  birtokba  veszi  őket,  kedvező  területet  képezhetnek  további
hadműveletek szervezéséhez és a véres háború folytatásához. A tengerekről
és az óceánokról további csapásokat lehet majd mérni. A hatalmas tengeri
térségeken csoportosított  atom-tengeralattjáróknak van talán a legnagyobb
esélyük  arra,  hogy  túléljék  a  csapásokat  és  az  „első  számú  fegyvert”
képezzék  az  első  ütközetek  után,  amelyekben  a  földön  sok  rakéta,  a
levegőben  pedig  sok  repülőgép  megsemmisül.  Az  atom-tengeralattjárók
támaszpontjai  természetesen  megsemmisülhetnek,  atomtölteteik
elfogyhatnak, de nem feltételezhetjük, hogy ez túl korán bekövetkeznék.

Érdemes  itt  kidomborítani  Afrika  hadászati  szerepét.  Az  imperializmus
elgondolásaiban  Afrika  már  most  is  fontos  helyet  foglal  el.  Az amerikai
földrész katonai szerepe már a második világháborúban is megnyilvánult.
Az  1941-44.  évi  hadműveletek  alátámasztják  azt  a  meggyőződést,  hogy
Afrika a nyugati államok közvetlen katonai érdeklődésének tárgya lesz már
az első csapások szakasza után, amikor Európa és Észak-Amerika területe
súlyos károkat szenved. Egyébként az imperialista államok jelenlegi Afrika-
politikája is - katonai államcsínyek inspirálása (Kongó, Ghana stb.), afrikai
országok „visszatérítése” a kapitalizmushoz, az Egyesült Államok és Nagy-
Britannia  politikai  kacérkodása  Marokkóval  és  Tunéziával,  az  izraeli
agresszor  politikai  és  anyagi  támogatása  -  ékesszólóan  bizonyítja,  hogy
céljuk  esetleges  védelmi  vonalakat  és  a  déli  szocialista  országok  elleni
invázió  kiinduló  állásait  létrehozni  a  háború  folyamán.  Ezenkívül  a
Földközitenger térségében állomásozó amerikai 6. flottának is megvannak az
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ilyen irányú feladatai. Az Afrika iránti katonai érdeklődést a nyugati katonai
irodalom is tükrözi.8
A nagyarányú pusztulás, a nagy veszteségek, a szállítás megbénulása és az
anyagi eszközök sugárszennyeződése közepette kétségkívül nagy probléma
lesz  az  ellátás.  Különféle  gondokat  okoz  majd  a  magasabb  hadműveleti
vezetés számára. A hadtáp-szakértők már régóta gondolkodnak ezen.18 Az e
téren megfigyelhető általános tendencia az irányokban történő ellátás és a
légi  szállítás  egyre  szélesebb  körű  felhasználása  utánpótlási  célokra.  Ezt
példázza a NATO ellátási rendszere, amely egyre merészebben kapcsolja be
a  hadtáprendszerbe  a  légi  szállítás  lehetőségeit.  A  hadműveleti  csapatok
mögöttes  területe  előtt  egyébként  más,  roppant  nehéz  feladatok  is  állnak
majd  a  csapatok  anyagi,  egészségügyi  és  műszaki  biztosításával
kapcsolatban.  Mint  ismeretes,  ezeket  a  feladatokat  már  a  második
világháborúban  sem  volt  könnyű  megvalósítani.  Az  atomháború  pedig
megszázszorozza a nehézségeket  „a front  táplálása”,  az erők és eszközök
utánpótlása  terén.1®  Ezek  a  tényezők  nagy  ismeretlenek,  azonkívül
minőségileg  teljesen  új  problémák,  amelyek  kétségkívül  beható
tanulmányozást igényelnek és megkövetelik, hogy új koncepciót alkossunk a
hadműveleti és harcászati mögöttes terület működéséről, figyelembe véve az
atomháború minden tényezőjét.
Figyelemre méltó kérdés a csapatok személyi  kiegészítése az atomháború
folyamán.  Az  ország  egész  struktúrájára  mért  csapások  közepette  az  új
egységek  alakítása  (mozgósítás)  és  a  külső  hadszíntéren  levő  csapatok
kiegészítése  természetesen  rendkívül  bonyolulttá  válik,  és  kérdés,  hogy a
háború első napjaiban egyes területeken egyáltalán lehetséges lesz-e. Annyi
biztos, hogy a második világháborúban alkalmazott rendszer - tartalékos és
kiképző  egységek,  amelyek  gyorsított  módszerrel  átképezték  a  tartalékos
kontingenseket  és  kiküldték  őket  a  frontra  menetszázadok  és  zászlóaljak
formájában -, valamint az a módszer, hogy a besorozottakat közvetlenül a
csapatokhoz irányítják, az atomháborúban nem alkalmazható, és helyükre a
teljes, harckész egységekkel való kiegészítés rendszere lép.20

A BELSŐ HADSZÍNTÉR
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Bár a külső hadszíntéren tovább dúlnak a heves harcok, a háború súlypontja
a  hátországban  lesz.  Itt  az  emberek  százezrei  és  milliói  -  katonák,  az
önvédelmi  egységek  tagjai  és  polgári  személyek  -  harcolnak  majd  a
fennmaradásért. A katasztrofális hátországi helyzet a polgári lakosság és az
infrastruktúra  sebezhetőségéből  következik.  A  polgári  lakosságnak  nem
lesznek olyan védelmi lehetőségei, mint a haderőnek, amely mozgékonyán
változtatja helyét a terepen, képes a gyors elrejtőzésre és az atomvédelmi
manőver következetes végrehajtására. Ezért a hátországban a veszteség és a
szervezetlenség jóval nagyobb méreteket ölthet, mint a külső fronton.

HARC A FENNMARADÁSÉRT

Kétségkívül ez a fő feladat, amely a belső front összes erői előtt állni fog.
Bár  a  szocialista  országok  hadseregeinek  fölényét  és  a  kezdeményezés
átvételét  a  mély  hátországi  területek  is  érzékelik,  mivel  a  csökkent
ellenséges  tevékenység  folytán  elviselhetőbb  körülmények  között
számolhatják fel az atomtámadás következményeit, mindamellett az ország -
a  gazdaság  és  a  társadalom  -  általános  helyzete  a  négy  napig  folytatott
atomcsapások után mérhetetlenül nehéz lesz.

A hátországot az atomháború ötödik napjának kezdetén porig sújtja az óriási
veszteség és pusztulás. Mivel könyvünkben a közepes pusztulás21 változatát
fogadtuk el és feltételeztük, hogy egy kb. 350000 négyzetkilométer területű
országot  a  kölcsönös  első  csapás  időszakában  62-90  atomcsapás  ér,  a
továbbiakban  fel  kell  tételeznünk,  hogy  az  atomháború  ötödik  napjának
kezdetéig  -  eddigi  gondolatmenetünk  értelmében  -  e  csapások  száma
legalább néhány tucattal növekszik.

E  további  csapások  következtében  a  szóban  forgó  ország  lakosságának
vesztesége,  a  jelenleg  még  meglevő  védelmi  rendszer  mellett,  európai
körülmények  között  további  néhány  százalékkal  növekedhet,  vagyis
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összesen (a háború négy napja után) néhány tízegynéhány millió lehet az
áldozatok száma, tehát az ország lakosságának mintegy 20-25 százaléka. Az
ipar  termelőkapacitása,  a  közlekedési  hálózat,  a  szállítás  stb.  kapacitása
viszont az első atomcsapások után feltételezett 30-35 százalékos csökkenés
helyett  45-50  százalékra  eshet  vissza.  A  legfejlettebb  és  leginkább
urbanizálódott nyugat-európai országokban a pusztulás és veszteség foka tíz-
egynéhány vagy még több százalékkal magasabb lehet.

Ilyen lehet a háború első négy napjának „gyümölcse” a közepes pusztulás
változatában.  Halottak  és  sebesültek  milliói,  hajléktalanok  százezrei;
ezenkívül már az N+3. vagy az N+4. napon felüthetik a fejüket, és semmivel
össze nem hasonlítható méreteket ölthetnek a járványok és sugárbetegségek,
amelyek  még  a  kevésbé  megtizedelt  népeket  is  a  teljes  pusztulással
fenyegetik.  Ez  a  harc  a  fennmaradásért  Nyugaton  egyenesen  a  túlélés
stratégiájának (Strategy fór Survival) nevét kapta.

A fennmaradásért vívott harc lesz a hátország alapvető célja a háború első és
következő napjaiban. Ez a cél szabja meg a belső hadszíntér összes erőinek
és  elemeinek  feladatait.  Minden  egyéb  feladat:  a  harc  a  diverzió  és  a
deszantok  ellen,  a  hadműveleti  haderő  manőverének  biztosítása  a  belső
vonalakon  stb.  lényegében  háttérbe  szorul  a  mentési,  helyreállítási
feladatokhoz, az egészségügyi és szociális segítségnyújtáshoz stb. képest. A
szó szoros értelmében valamennyi hátországi erő totális mozgósítására lesz
szükség az életben maradt emberek és a megmaradt javak mentése céljából a
támadás  sújtotta  körzetekben.  Minél  gyorsabban  meg  kell  menteni  őket,
mielőtt még elérné őket a sugárszennyeződés, a járványok, az éhínség és a
teljes morális felbomlás.

A harc a fennmaradásért és a nép biológiai létének megőrzéséért azokban az
országokban,  amelyek  különösen  sokat  szenvedtek  a  négynapos
atomcsapásoktól,  bizonyos  körülmények  között  a  haditevékenységek
ideiglenes  megszakadására  vezethet.  A  legszükségesebb  védelmi
tevékenységeken  kívül  a  további,  alapvető  hadműveleteket  a  kialakult
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helyzet  és  a  haderők  kölcsönös  pusztulása  folytán  beszüntethetik,  vagy
jelentősen  korlátozhatják.  A  kimerült  országcsoportok  teljesen  be  is
szüntethetik a haditevékenységet és arra összpontosíthatják erejüket,  hogy
magukhoz  térjenek  az  atompusztulás  után.  Ez  lenne  a  háború  következő
szakasza  -  a  helyreállítás  szakasza.  A hadászati  vitákban  hangsúlyozzák,
hogy az esetleges győzelem azé a koalícióé lesz, amely gyorsabban magához
tér a pusztulás után és gyorsabban helyreállítja erőit.22
Az  atomfegyver  minden  jellemzésében  hangsúlyozzák,  hogy  az
atomrobbanásnál  két  közvetlen  és  fő  pusztító  erő  lép  fel,  nevezetesen  a
lökéshullám és a  hősugárzás.22 A lökéshullám és  a  tűz okozta  pusztulás
óriási,  de  hatásuk  korlátozott  és  pontosan  meghatározható.  Bár  egyes
körzetek teljesen elpusztulhatnak, más területek egyáltalán nem érzik a tűz
és  a  léglökés  közvetlen  hatását.  Más  a  helyzet  a  radioaktív  sugárzással,
amely a háború ötödik napján az ország csaknem egész
területére kiterjedhet. A már idézett Brodie nyomatékosan hangsúlyozza a
radioaktív  szennyeződés  „hadműveleti”  lehetőségeit.  „A  radioaktív
szennyeződés  nemcsak  a  városok  lakosait,  hanem  az  ország  egész
népességét  veszélyezteti.  Nem  igaz,  hogy  a  radioaktív  sugárzás  hatását
könnyű elkerülni és felszámolni, ha az ellenség fokozni akarja és ki akarja
használni ezt a hatást.”24 A 15. vázlat feltünteti a radioaktív csapadékot az
Egyesült Államok elleni feltételezett támadás után.25
Ez  a  körülmény  azért  lényeges,  mert  a  terep  sugárszennyezése
megnehezítheti a bejutást sok hátországi körzetbe és objektumhoz, s ezeken
a  helyeken  néhány  napig  vagy  még  tovább  minden  emberi  tevékenység
megbénulhat.  A radioaktív sugárzás hatása különösen veszélyes a  polgári
lakosságra nézve, amely nem rendelkezik óvóhelyekkel és védőruházattal.
Ezért  az  ország  egész  területén  óvóhelyeket  kell  építeni,  és  nagyarányú
előkészületeket kell tenni a háborút megelőző időszakban.
Különleges nehézségekbe ütközik az ország helyzetének felmérése néhány
vagy akár tíz-egynéhány nappal az atomcsapások után, mivel a távközlési
eszközök és berendezések elpusztultak vagy megrongálódtak. A távközlés, a
szállítás, a termelés, az áramellátás, az elosztás, a szolgáltatások és számos
intézmény, még ha nem is pusztultak el, néhány naptól tíz-egynéhány hétig
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terjedő időszakon át  nélkülözhetik  a  tevékenység lehetőségeit.  A kritikus
időszak  túlélését  az  ország  sok  körzetében  elsősorban  az  önellátás
biztosíthatja.25  Csak  akkor  lehet  hozzálátni  a  helyreállító  és  mentési
munkálatokhoz,  a  közhasznú  létesítmények  helyreállításához,  amikor  a
radioaktív sugárzás már nem veszélyes az emberre nézve. Ne feledjük, hogy
a  vajdasági,  városi  és  járási  hatóságoknak  egy  ideig  önállóan  kell
tevékenykedniük,  a  központi  intézmények  segítsége  nélkül,  mivel  azok
dezorganizálódhatnak és elveszíthetik tevékenységük technikai bázisát.

A  felsorolt  nehézségek  mutatják,  hogy  milyen  példátlan  arányú
problémákkal  kerülnek  szembe  a  katonai  intézmények,  az  egészség-ügyi
szervek  és  általában  az  egész  társadalom.  A  négy  napon  át  tartó
atomcsapások  kiállása  a  hátországban  az  ország  állóképességén  és  a
lakosság  megfelelően  előkészített  óvóhelyein  kívül  elsősorban  attól  függ
majd, hogy az ország mely körzeteit (térségeit) sújtják a támadások, továbbá,
hogy  milyen  operatívan  tevékenykednek  a  mentő  alakulatok  és  az  őket
segítő területvédelmi csapatok, amelyek túlélték a leghevesebb támadások
időszakát.
Úgy tűnik, hogy az olyan országnak, amely különböző mértékben iparosított
területekkel,  „A” és  „C” körzetekkel,  tehát  erősen iparosodott  és  nagyon
gyengén iparosodott (mezőgazdasági)  vidékekkel rendelkezik,  nagyobb az
esélye arra, hogy túlélje a háború első, legnehezebb tíz-egynéhány napját. A
„C”  körzetek  bizonyára  csak  csekély  mértékben  pusztulnak  el,  vagy
egyáltalán nem, sőt a sugárszennyeződés is kisebb mértékben fenyegeti őket.
Ezekre a „védett területekre” lehet telepíteni az életben maradott lakosságot,
és meg lehet szervezni az első időszak, sőt talán az egész háború túlélésének
valamiféle  feltételeit.27  A  szocialista  közösség  nem  minden  állama
rendelkezik  ilyen,  a  „fennmaradási  művelet”  szempontjából  előnyös
területtel és olyan övezetekkel, amelyeknek természeti adottságai kedvezőek
a védelem szempontjából. Úgy tűnik tehát, hogy ebben az esetben a Varsói
Szerződés  keretében  egymás  segítségére  lehetnek,  például  rendelkezésre
bocsátva saját el nem pusztult területeiket a szomszéd országnak, amelynek
területe többet szenvedett az atomcsapásoktól. Az együttműködés keretében
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kölcsönös  segítséget  lehet  nyújtani  a  csapások  következményeinek
felszámolásában is a határ menti körzetekben.

A  második  világháborúban  alkalmazott  passzív  légoltalom  és  az  elemi
csapások elleni harc tapasztalatai, valamint a közönséges előrelátás alapján
biztosra vehetjük, hogy a helyreállító és mentési akciókat csak akkor lehet
eredményesen  végrehajtani,  ha  a  vezető  szervek  helyes  információkkal
rendelkeznek  az  atomrobbanásokról  és  viszonylag  gyorsan  felmérik  a
bekövetkezett  pusztulást.  Döntéseik  nem  alapulhatnak  feltevéseken,
pánikhangulatú  híreszteléseken,  de  még  a  támadás  sújtotta  körzetek
felderítéséből  származó  töredékes  adatokon  sem.  A  fenti  követelmények
megvalósulása  azonban  a  jól  működő  híradástól  és  a  kellő  számú,
helikopteres felderítő járőrtől függ. A szerző nem tartozik a maximalisták
közé ebben a kérdésben. Jól tudja, hogy az említett technikai eszközök igen
költségesek, s ez még a leggazdagabb országban is különféle gondokat okoz,
úgyhogy  a  felderítő  és  híradó  eszközök  korszerűsítésével  kapcsolatos
igények  csaknem  mindig  alulmaradnak  a  pénzügyi  meggondolásokkal
szemben.  De  bizonyos  minimumról  nem  mondhatunk  le,  ha  elfogadjuk,
hogy az állóképesség nem lehet ingatag képesség. Ha a nép túl akarja élni az
atomháborút, a fennmaradás és helyreállítás képességének mértéke minden
bizonnyal a bátorság lesz, amellyel szembenéz a veszéllyel, és az energia,
amellyel  cselekedni  fog,  hogy  felkészüljön  a  védekezésre  a  támadással
szemben.
élőerővel  erősítsék  a  hadműveleti  csapatokat.  Menard  alezredes
hangsúlyozza, hogy a területvédelmi ezredeket a partizántevékenységre való
kiképzés  alkalmassá  teszi  a  decentralizált  és  a  harctér  önálló  körzeteiben
folytatott tevékenységre. Nemcsak fedezhetik tehát a hadműveleti csapatok
tevékenységeit,  hanem  bizonyos  szakaszokon  olyan  akciókat  is
kezdeményezhetnek, amelyek nagy jelentőségűek a hadszíntéren. Bizonyos
helyzetekben  pedig  felhasználhatók  manőver  végrehajtására  helikopterek
segítségével.29
Menard  alezredes  cikke  nem  kivétel.  A  hátországvédelem  keretében
folytatott nem reguláris és nem „szabályos” tevékenységeknek nagy szerepet
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tulajdonítanak  a  háború  idején  és  általában  sokat  foglalkoznak  vele  a
NATO-országok  folyóiratai.  A  franciák  úgy  vélekednek,  hogy  a
harctevékenységnek ez a  formája  akkor  hatásos,  ha rögtön megkezdődik,
mihelyt  az  ellenség  behatolt  az  ország  területére.  Ezért  már  békében
gondosan elő kell készíteni. Éppen ezért vélik úgy a franciák, hogy a nem
reguláris tevékenység többé nem a haditevékenység alacsonyabb formája. A
nem reguláris tevékenység a szervezett és jó előre előkészített akciók útjára
lépett,  és  ily  módon  éppúgy  polgárjogot  szerzett  magának,  mint  a
gépkocsizó és rakétacsapatok tevékenysége. A fegyveres erők vezetésének
tehát  gondoskodnia  kell  a  nem  reguláris  tevékenységek  doktrínájának
megfogalmazásáról  és  a  területi  egységek  felkészítéséről  az  ilyen
tevékenységre.  A nyugatnémet  folyóiratok hasábjain  is  egyre gyakrabban
olvashatunk  hasonló  nézeteket.  Legutóbb  a  Wehrwissenschaftliche
Rundschau 1968. évi 3. számában jelent meg W. Hahlweg cikke, aki arra
buzdítja  a  Bundeswehr  vezetőségét,  hogy  ne  mulassza  el  a  dél-vietnami
hazafias  erők  tapasztalatainak  doktrinális  alkalmazását  az  NSZK-ban,  és
készítse  fel  az  NSZK  haderejét,  többek  között  a  hátországvédelmi
egységeket a „partizántevékenységekre”.

A GAZDASÁG ÉS A KÖZIGAZGATÁS VÁRHATÓ ÁLLAPOTA

A négy napon át tartó atomcsapások gazdasági következményei valószínűleg
még súlyosabbak lesznek, mint a polgári lakosság veszteségeinek foka. Míg
a  lakosság  esetében  a  figyelmeztetés,  az  óvóhely,  a  védőruházat  és  más
intézkedések  csökkenthetik  (mégpedig  jelentősen)  a  halálos  áldozatok
számát, a gazdaság esetében tulajdonképpen semmit sem lehet tenni. Persze,
ellenállóvá lehetne tenni, de micsoda csillagászati költségek árán? Ugyan ki
engedheti meg ezt magának... Beszélnek az ipar széttelepítéséről, föld alatti
gyárakról,  biztosító  eszközök  alkalmazásáról  stb.30  Ezek  azonban
túlnyomórészt  olyan  programok,  amelyek  az  alapvető  termelési  ágak
számára  elérhetetlenek.  Nem  marad  más  védelem,  mint  az  ellenség
visszatartása  az  agressziótól,  a  megtorlás  és  a  légvédelem,  amelynek
lehetőségei - mint tudjuk - korlátozottak.
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Az  ország  gazdasága  még  szerényen  számított  hipotézisünkben  is  45-50
százalékos vagy még nagyobb arányban elpusztul. Ez az adat elég ékesszóló,
és nem kell hozzá nagyobb fantázia, hogy elképzeljük az ipar, a szállítás, az
energetika, a távközlési rendszer, a mezőgazdaság és sok más népgazdasági
szektor  állapotát  a  hátország  ellen  intézett,  csupán  közepes  erejű
atomcsapások után. A bonyolult gazdasági-technikai civilizáció széthullása,
az  ország  gazdaságát  összefogó  kötelékek  felbomlása,  a  közlekedési
főútvonalak  és  csomópontok  megrongálódása  még  a  minimális
haditermelést is lehetetlenné teheti.

Elsősorban a célpont-városokat fenyegeti a támadás. A nyugati irodalomban
hangsúlyozzák, hogy a háború néhány napja után a több mint százezer lakost
számláló  városok  közül  feltehetőleg  egy  sem  marad  meg.  Ebből  az
következik,  hogy  ezek  a  központok  semmivel  sem  segíthetik  többé  a
gazdaságot,  a  területükön  levő  ipari  üzemek,  közlekedési  és  hírközlési
csomópontok,  szállítóeszközök  és  erőművek  zöme  pedig  elpusztul.
Ugyancsak megsemmisülnek a városok vagy ipari körzetek peremén levő
kulcsfontosságú  objektumok.  Ez  főként  az  erőművekre,  hadiüzemekre,
olajfinomítókra,  nagyobb  vasművekre  és  hasonló  létesítményekre
vonatkozik.31

Messzemenő következményekkel járhat az erőmüvek pusztulása, amely az
áramellátás fennakadását okozza. Az Egyesült Államok északkeleti körzete
villamosenergia-rendszerének  1965.  november  9-i  emlékezetes
üzemzavaránál  szerzett  tapasztalatok  azt  mutatják,  hogy  az  energetikai
rendszer  zavarainak  következményei  éppen  gazdasági  téren  a
legszembetűnőbbek  és  legérezhetőbbek,  különösen  azokban  az  ipari
körzetekben,  ahol  hatalmas  termelőüzemek  vannak  és  a  közlekedés
villanyárammal  működik.  Az  üzemzavar  következtében  az  Egyesült
Államok  kormánya  előtt  teljes  komolyságában  felmerült  egy  probléma,
amelyet  korábban  valószínűleg  nem  láttak  és  nem  vettek  figyelembe,
nevezetesen:  az állam, a haderő és az egész társadalmigazdasági rendszer
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működése  abban  az  esetben,  mikor  a  háborús  körülmények  között  az
országban vagy legfontosabb körzeteiben nincs villamos energia.

A fejtegetésekből,  amelyek az üzemzavar folytán a sajtóban megjelentek,
kitűnik, hogy ha az Egyesült Államok nagy területein váratlanul megszakad
az áramellátás, akkor egyedül a fegyveres erők képesek tevékenységre kész
állapotban maradni.  Másfelől  úgy látszik,  hogy ez a  készültség  is  eléggé
formális lenne, mivel a villamos energiát nélkülöző körzetekben bármiféle
aktív  katonai  tevékenység  nagyon  nehézkes,  sőt  egyes  esetekben
kivihetetlen  lenne.  New Yorkban  és  más  nagy  városokban  például  ilyen
helyzetben  nehéz  lenne  elképzelni  az  emberek  és  eszközök  gyors  és
zökkenőmentes  mozgósítását,  a  polgári  lakosság  elszállítását,  a  csapatok
átcsoportosítását,  az  ellátást  (különösen  vasúti  szállítással),  a  kikötők
tevékenységét stb.

Nagyon súlyosan megrongálódik a közlekedési rendszer, különösen a vasút,
amely feltehetőleg a legnagyobb mértékben elpusztul és dezorganizálódik.
Az  első  napon  ez  a  rendszer  valahogy  még  működhet,  de  négynapi
bombázás után, a feltételezett 45-50 százalékos pusztulás mellett, az ország
sok  területén  egyszerűen  megbénulhat  a  forgalom,  különösen  a  vasúti
közlekedés.  Megsemmisülhetnek  a  közúti  szállítóeszközök  nagyobb
városokban levő központjai, bár a gépkocsis szállítás, mivel nincs állandó
útvonalakhoz  kötve,  talán  kevésbé  érzi  meg  a  pusztítások  hatását.  Óriási
nehézségek támadnak az anyagok, eszközök és ellátmányok szállításában a
hadsereg  és  a  gazdaság  számára.  Még  ha  lesznek  is  tartalék  eszközök,
pótalkatrészek stb. és ha a békeidőben részletesen kidolgozott terv alapján a
legrugalmasabban szervezik is meg a forgalomirányítást, akkor is számítani
kell  a  szállítás  fennakadásaira  és  a  közlekedési  káoszra,  különösen  a
csapatmozdulatok  útvonalain  és  azokban  a  körzetekben,  ahol  az
atomtámadás következményeinek felszámolása folyik.

Hasonlóan súlyos károkat szenvedhet a távközlési rendszer, amelynek egész
sor érzékeny pontja van, többek között a védetlen telefon-vonalak és rádiós-
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televíziós  berendezések  hálózata.  Ezenkívül  a  légi  atomrobbanások
zavarokat  okozhatnak  a  rádióhullámok  terjedésében  és  ideiglenesen
zavarhatják  és  megsemmisíthetik  a  rádiós  jelzéseket.32  Ezért  nagy
jelentőségű lehet a híradó eszközök mozgó tartalékainak megszervezése és a
föld alatti telefon-összeköttetési rendszerek kiépítése.

A  szakértők  szerint  viszonylag  a  legkisebb  veszteségeket  a  harcok  első
napjai  következtében  a  mezőgazdaság  szenvedheti,  amelyet  főleg  a
radioaktív  szennyeződés  káros  hatása  veszélyeztet  (növénytermesztési
területek).  Kellő  előkészítés  esetén  az  élelemezés  sem  okoz  komolyabb
gondokat  a  támadást  követő  első  időszakban  (például  dobozos  és
légmentesen  csomagolt  élelem,  amely  a  hermetikus  raktárakon  kívül  is
tárolható).  Helyi élelemhiány előfordulhat,  például a szállítási  nehézségek
miatt. De még azt a komor valószínűséget is említik, hogy több élelem fog
megmaradni, mint amennyi ember.33

A népgazdaság esetleges 45-50 százalékos pusztulásának nagy vonalakban
felvázolt képe alapján úgy vélhetjük, hogy az atomháború négy napja után
az  ország  gazdasági  helyzetét  három  fő  tényező  fogja  meghatározni:  a)
jelentős pusztulás a hadiiparban és minimális, semmiképpen sem kielégítő
haditermelési  lehetőségek;  b)  a közlekedés nagyon súlyos és a távközlési
rendszer valamivel kisebb mérvű megbénulása az ország területén, amelynek
következtében egyes területeken a csapatmozgások elemi szükségleteit sem
lehet biztosítani; c) a mezőgazdasági termelőkapacitás, az élelemkészletek
stb.  jelentéktelen  károsodása.  Kis  területű  országok  esetében,  amelyek
fejlett, koncentrált iparral és közlekedéssel rendelkeznek, a 45-50 százalékos
pusztulás  gyakorlatilag  gazdasági  potenciáljuk  megbénulását  jelentheti.
Csak  a  nagy  és  változatos  területű,  sok  másodrendű  fontosságú  ipari
üzemmel  és  decentralizált  gazdasági  rendszerrel  rendelkező  országokban
termelheti  meg  a  gazdaság  a  háború  négy  napja  után  a  nép  létezéséhez
nélkülözhetetlen minimumot.

Nyugaton felteszik a kérdést:  hogyan képzelhető el a további küzdelem a
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külső  hadszíntéren?  Brodie  és  Miksche  hangsúlyozza,  hogy  a  különböző
tervezők és teoretikusok a szárazföldi,  légi- és haditengerészeti  erőknek a
fegyveres  küzdelem  külső  arcvonalán  folytatott  hadműveleteit  vizsgálva
feltételezik, többnyire hallgatólagosan, hogy a hátország működik, az ipar, a
szállítás, az infrastruktúra és a hadtáprendszer olyan csekély veszteségeket
szenvedett,  amelyek  nem  befolyásolják  a  támadó  tervek  megvalósítását.
Ennek  kapcsán  megemlítik,  hogy  érdemes  lenne  gyakrabban  fontolóra
venni,  hogyan festhetnek a szárazföldi  kötelékek hadműveletei  például az
N+5.  napon,  mikor  addig  semmiféle  anyagi-technikai  utánpótlást  nem
kaptak.34
Az  elmúlt  háborúban  a  hátország  elleni  légitámadás  csak  a  lakosság
megfélemlítését, helyi pánik kitörését, majd a háború későbbi szakaszában a
gazdasági objektumok megsemmisítését érte el, de nem tudta megingatni a
politikai  és  helyi  közigazgatást.  Még  a  német  városok  (például  Berlin,
Hamburg,  Kassel)  leghevesebb  bombázása  után  is  nagyobb  nehézségek
nélkül működött  tovább az állami,  politikai  és közigazgatási  intézmények
zöme.
Az  esetleges  atomháborúban  erre  nem  számíthatunk.  A  közigazgatási-
politikai központok már a háború első óráiban a csapások célpontjai lesznek.
A  nagyobb  városok,  az  államok  fővárosai,  a  vajdaságok  közigazgatási-
gazdasági központjai az atomtámadás fő célpontjai közé tartoznak. Józanul
szemlélve a dolgot, számítani kell arra, hogy egyes állami és közigazgatási-
politikai  intézmények székhelye már  ezekben az első órákban megszűnik
létezni, ha nem sikerült idejében széttelepíteni őket. Az ilyen helyzet drámai
képén kívül azzal az eshetőséggel is számolni kell, hogy ilyen körülmények
között  a legfelső állami hatóságok legegyszerűbb utasításait  és direktiváit
sem hajtják végre, mivel a végrehajtó szervek esetleg össze sem gyűlhetnek,
hatékony  tevékenységről  már  nem  is  beszélve.  Az  sem  lehetetlen,  hogy
egyes  hivatalok,  irodák vagy  intézmények  mindenestül  megsemmisülnek.
Lehetséges, hogy valamely térség (vajdaság, körzet, járás) hatóságai teljesen
elpusztulnak.
Nem csoda, hogy egyes országokban nagy figyelmet szentelnek a háborús
közigazgatási rendszernek. Nagy-Britanniában például nagy súlyt fektetnek
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az autonóm körzeti kormányzatok létrehozására, amelyeket háború esetén az
angol  kormány  által  nagy  jogkörrel  felruházott,  kijelölt  biztosok
irányítanának (törvényt is fogadtak el a „helyi kormányzatokról”). Anglia,
Skócia,  Wales  és  Észak-írország  minden  körzetében  már  1965-ig
megépítették  vagy  átalakítás  útján  előkészítették  a  helyi  hatóságok
helyiségeit.  Hasonló intézkedéseket  tettek más NATO-országokban is.  Az
NSZK-ban a megoldások némelyikét többek között a Fallex-66 hadgyakorlat
során is alkalmazták.

További nehézségeket okozhat a közigazgatásban a szállítás és a közlekedés
pusztulása, a távközlés megszakadása, a széles körű radioaktív szennyeződés
és  a  sugárzás  „láthatatlan”  veszélye,  azonkívül  az  emberek  és  eszközök
hiánya,  meg  az  általános  káosz  és  szervezetlenség,  amely  ilyen
szürrealisztikus körülmények között köny-nyen kitörhet a fenyegetett vagy
részben  elpusztult  körzetekben.  Ezenkívül  sok  vezető  állású  személy
meghal,  helyetteseik  vagy  utódaik  pedig  kevésbé  lesznek  jártasak  az
intézmények  munkájában.  Mindez  alátámasztja,  hogy  milyen  fontos  az
ország  és  egyes  körzetek  decentralizált  irányítási  rendszere  a  háború
folyamán.  A  háború  másodiknegyedik  napján  talán  szükségessé  válik  a
vajdaságok  és  járások  helyi-politikai-közigazgatási  vezetőségének
létrehozása.

LÉLEKTANI KIHATÁSOK

Az  anyagi  pusztulás  méreteit  és  jellegét  a  kísérletekből  és  kutatásokból
általában ismerjük, bár itt is tucatjával sorakoznak a kérdőjelek. Elenyészően
keveset  tudunk  viszont  a  jövő  atomháborújának  lélektani  hatásáról:
milyenek  lehetnek  a  morális  veszteségek,  hogyan  reagál  az  ember
pszichikuma az új harceszközök hatására? Annyi bizonyosnak látszik, hogy
az első rakéta-atomcsapások következményei (még akkor is, ha az ellenség
támadó  eszközeinek  jelentős  mennyisége  megsemmisül)  olyan  súlyosak
lesznek,  hogy  mélységesen  megrázzák  a  társadalom  pszichikai
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ellenállóképességét.  A  földig  rombolt  és  sugár-szennyezett  területek,  a
pusztulás  és  a  tűzvész,  az  atomháború  egész  brutális  molochja  a
harctevékenységek  övezetében  és  a  hátországban  rendkívül  bonyolult
helyzetet  alakíthat  ki,  amihez  még  hozzájárul  az  embereket  állandó
idegfeszültségben tartó, észrevehetetlen sugárveszély.

A polgári lakosság és a katonai egységek morális-pszichológiai értékeinek
nagy megpróbáltatása az első csapások után következik be, amelyek a halált
hozzák  számukra,  saját  tragédiájukat,  rokonaik  vagy  szomszédaik
tragédiáját.  A  várható  szörnyű  események  elképzelt  forgatókönyve  Peter
Watkins Hadijáték című híres filmje, amelyet 1966-ban vetítettek az angol
mozikban.  A  film  azt  igyekszik  bemutatni,  milyen  rettenetes
következményekkel  jár  egy  atombomba  -  egy  megatonnánál  kisebb
energiájú  bomba  -  robbanása  egy  kis  községben,  amely  a  robbanás
epicentrumától  40-50 kilométerre  fekszik.  A film csupán egyetlen csapás
következményeit ábrázolja. De sok csapás után, néhány nap után a lakosság
és a fegyveres erők erkölcsi-pszichikai állapota sokkal rosszabb lesz, bár az
emberek túljutnak első „atomkeresztségükön” és igyekezni fognak harcolni
a  maguk  és  szeretteik  életéért.  Az  N+5.  napon  tömeges  lehet  az
atomtámadást  követő,  utólagos  halálozás.  Az  első  támadások
következményei néhány nappal később érezhetők igazán.

Ebben  a  szörnyű  háborúban  számolnunk  kell  a  tömeges  morális  és
pszichikai  bénulás  eddig  nem ismert,  minőségileg  új  jelenségével,  amely
mind a harcoló csapatok egy részére, mind a lakosság bizonyos csoportjaira
kiterjedhet. Az aktív és passzív védelmi és oltalmazó eszközökkel felszerelt,
szervezetszerű és a harcban aktívan részt vevő katonai egységek előnyösebb
helyzetben lehetnek, mint a polgári lakosság. Kétségtelen azonban, hogy a
harcoló  katonák  és  a  hátországi  lakosság  élményei  sokkal  megrázóbbak
lesznek, mint a múlt bármelyik háborújában. Dzsingisz kán, Napóleon vagy
Hitler  háborúi  is  kegyetlenek és  rettenetesek  voltak.  A katonákat  mindig
sebesülés vagy halál fenyegette, a polgári lakosságot terror és kiirtás. Most
azonban  az  embernek  állandó  és  tömeges  életveszéllyel,  a  legsúlyosabb
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betegségek lehetőségével és az életben maradás jóval kisebb esélyével kell
számolnia.

Nagy  pszichikai  ellenállóképességre,  lelki  szilárdságra,  bátorságra,  erős
idegekre van tehát  szükség.  A harcterek és a  támadás  sújtotta  hátországi
körzetek tragikus képe ellenére, a sok szörnyűség, pusztulás a sugárveszély
és  a  mérgezési  veszély  ellenére  a  hadműveleti  csapatok  és  a  honi
területvédelem  katonáinak  elegendő  erőt  kell  magukban  találniuk  ahhoz,
hogy szembeszálljanak  az  ellenséges  támadással  és  minden  veszéllyel.  A
vezető  parancsnoki  és  tiszti  állomány  rendkívüli  önfeláldozására,  nagy
meggyőző képességére, erős jellemére és vállalkozó szellemére lesz szükség
ahhoz,  hogy  megbirkózzanak  a  korszerű  harc  lélektani  problémáival.  A
defetista hangulatok elhárítása szempontjából igen nagy jelentőségű lehet a
jól szervezett helyközi segély. A súlyosan károsodott körzetekben a polgári
lakosságról nemcsak a helyi intézményeknek kell gondoskodniuk, hanem a
központi állami hatóságoknak is. Nekik kell meghatározniuk, milyen módon
és milyen méretekben lehet és kell kielégíteni a lakosság létszükségleteit.

A  tömegpusztító  fegyver  okozta  pszichikai  veszélyt  fokozza  az  ellenség
lélektani támadása és különleges propagandája. Ennek célja elsősorban az
lesz, hogy meggyengítse a fegyveres erők és a társadalom eszmei-erkölcsi
szilárdságát, csökkentse a polgári lakosság ellenállási akaratát, megfossza a
hátországi  védelmi  erőket  a  szervezett  ellenakciók  képességétől,
megtévesztés és a honvédelmi lehetőségekbe vetett hit megingatása útján. A
lélektani és propagandaakciók célja lehet továbbá a pánikkeltés és a lakosság
ellenőrizhetetlen magatartásának kiváltása, amely komolyan akadályozhatja,
sőt az amúgy is korlátozott közlekedési útvonalakon olykor teljesen meg is
béníthatja  a  csapatmozgásokat.  A  lélektani  tevékenység  célja  lesz
egyszersmind az is, hogy kiváltsa a félelem pszichózisát,  amely a polgári
lakosságot kétségbeesésbe kergetheti, mivel  erőfeszítéseit  hatástalannak és
illuzórikusnak fogja látni a túlbecsült veszélyhez viszonyítva.3^

Az atomfegyverrel szembeni állóképességnek tehát össze kell kapcsolódnia
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a  katonák  és  a  polgári  lakosság  felvértezettségével  az  ellenséges
propagandával  szemben,  amelynek  célja,  hogy  kételyeket,  félelmet  és
pánikot  keltsen.  Ilyen értelemben a  lélektani  ellenakció,  amelyben fontos
szerepet  játszik  a  nép  és  a  fegyveres  erők  eszmeifizikai  szilárdságának
kialakítása,  a  katonák  és  az  állampolgárok  teherbírásának  fokozása  az
atomháború jelenségeivel  szemben, fontos katonai tényezővé válik, amely
lehetővé  teszi  a  társadalom védelmi  akaratának  megőrzését  és  erősítését.
Senkit sem kell meggyőzni arról, hogy milyen fontos ez az akarat a jelenlegi
körülmények között. Fontosságát még a kapitalista államok vezető körei is
elismerik, noha nincsen konstruktív ideológiájuk.37 A kérdés tudományos
tanulmányozása,  a  korszerű  háború  minden  tényezőjének
figyelembevételével, kétségkívül nélkülözhetetlen. Manapság már nem lehet
a harctér jelenségeit az ember pszichikai reakcióitól és a háború szociológiai
aspektusaitól  elszakítva  vizsgálni.  Ki  kell  dolgozni  a  kutatások  komplex
programját,  széles  körű  oktató-nevelő  tevékenységet  kell  folytatni  a
hadsereg  és  a  polgári  lakosság  körében, hogy  felvértezzük  őket  az
atomháború  jelenségeivel  szemben.38  Az  e  téren  alkalmazott  megelőző
eszközök  rendszere  mozdítja  elő,  hogy  a  polgári  lakosság  körében
megszilárduljon a viszonylagos biztonság érzése és az a meggyőződés, hogy
a  segítség  gyorsan  megérkezik,  és  hogy  a  harc  igaz  ügyért  folyik.
Közismerten fontos szerepet játszik itt a társadalom szervezeti fegyelemre
való nevelése, a lakosság megismertetése az új fegyverek hatásával, minden
felnőtt  állampolgár  feladatának meghatározása,  és  az  általános önvédelmi
szervezetekben folyó kiképzés.

„Meg kell ismertetnünk a polgári lakossággal a veszély fajtájára vonatkozó
általános  fogalmakat  és  az  atomvédelem  gyakorlati  szabályait.  Ez  az
ismeretterjesztés  már  békeidőben  kialakíthatja  a  szükséges  bátorságot  és
körültekintést”  -  írja  egy  francia  orvos  ezekről  a  kérdésekről  cikkében,
amelynek tárgya az egészségügyi szolgálat tevékenysége az atomháborúban.
Hangsúlyozza  azonban,  hogy  „az  egészségügyi  szolgálat  előtt  álló
leküzdhetetlen  nehézségek  túlontúl  riasztó  ecsetelése  mindamellett  az
aggodalom és félelem pszichózisát válthatja ki. A tetterőt megbénító pánik a
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valóságos  veszély  pillanatában  a  szörnyű  próbatételt  helyrehozhatatlan
kudarccá változtathatja, amelyben összefonódnak az esztelen kilengések, a
társadalomellenes  fellépések  és  az  olyan  cselekedetek,  amelyeket  az
emberek saját akaratuk ellenére követnek el.”39

A 1969 kiadást megelőzö évek irodalmára támaszkodó jegyzetek
melyeket ez a  tábornok felhasznált.
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54 A  Hadászat  szerzői  kifejtik,  hogy  a  hadászat  ilyen  jellegű  követelményei  abból

a  tényből  erednek,  hogy  „az  agresszor  első  tömeges  atomcsapásai  olyan  veszte-
ségeket  okozhatnak  a  hátországban  és  a  csapatoknál,  hogy  a  nép  és  az  ország
rendkívül súlyos helyzetbe kerül. Ezért szükséges nem csupán a fegyveres erők

56
magas  fokú  harckészültsége,  hanem  az  egész  ország  nagymérvű  felkészülése  az
agresszor elleni háborúra.” Hadászat, id. kiadás. 250-251. old.
55 Lásd:  Hitch,  Ch.-McKean,  R.: Ekonomika  obrony  w  erze  jądrowej,  Varsó,

1965.
56 A  kérdés  dokumentált  elemzését  adja  Żółtowski,  E.: Zaskoczenie  w  wojnie

współczesnej, Varsó, 1966.
57 Jaruzelski,  W.: Troska  o  sprawy  obronności  Polski  Ludowej  -  patriotycznym

obowiązkiem ludzi nauki. Id. kiadás.

¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤

JEGYZETEK
1  A  NATO-országok  hadügyminisztereinek  1966.  évi  párizsi  értekezlete  azt  az

álláspontot  fogadta  el,  hogy  a  feszült  időszak  kb.  tíz  napig  tarthat.  1968-ban,
többek  között  a  Nukleáris  Tervező  Csoport  október  10-11-én  megtartott  kon-
ferenciáján  az  NSZK  képviselői  még  egyszer  kifejezésre  juttatták  azt  a  nézetü-
ket,  hogy a  politikai  robbanás  időszaka  a  katonai  agresszió  kezdete  előtt  nagyon
rövid  (órákban  mérhető)  lesz  vagy  egyáltalán  nem  lesz.  Az  amerikaiak  és  az
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angolok  azt  a  nézetet  hangoztatták,  hogy  a  szóban  forgó  időszak  legalább
7  napig  fog  tartani.  Lásd  többek  között:  Kielmansegg, J.  A.  L.: Noch  ist  die
Sicherheit  eine  Tochter  des  Schreckens  (Spiegel-Gespräch).  -  „Der  Spiegel”,
1966.  33.  sz.;  H.  Kahn  amerikai  teoretikus  hangsúlyozza,  hogy  az  atomháború
valószínűleg nem egy csapásra tör ki. A válság lépcsőzetesen fokozódhat, és

      néhány vagy  akár  tíz-egynéhány  napig  tarthat.  Vő.:  Kahn,  H.: On  Escalation.
      Metaphors and Scenarios. Id. kiadás.
2 Hangsúlyozni  kell,  hogy még  a  megelőző  csapás  előkészítéséhez  és  megkezdésé-

hez  is  egész  sor  intézkedés  szükséges,  amelyeket  a  korszerű  felderítő  eszközök
mindenképpen  felfedeznek.  Vö.:  Chocha,  B.: Wybrane  zagadnienia  doktryny
obronności PRL. Id. kiadás 10. old.

3 Pióro,  T.: O  niespodziewanej  napaści.  Id.  kiad.  9.  old.  Hasonló  nézeteket  fejt
ki  sok nyugati  katonai  teoretikus.  Ezt  a  szempontot  veszi  figyelembe  -  legalábbis
deklaratívan  -  a  „rugalmas  reagálás”  doktrínája  is.  Ezeket  a  nézeteket  tükrözték
többek  között  a  NATO  „Fallex-66”  és  „Fallex-68”  hadgyakorlatai,  amelyek-
nél  a  háborús  veszély  néhány  napos  időszakát  és  a  háborús  készültség  foko-
zatos növelését tételezték fel.

4 Az idézet forrása: Pravda, 1960. X. 15. Lásd még: Hadászat, 352-358. old.
5 Ugyanott, 353-354. old.
6 Könyvünkben az „N” nap a háború első napját jelenti, vagyis azt a napot,
     amelyen megkezdődnek az első fegyveres összeütközések a Varsói Szerződés
     és  a  NATO  tagállamai  között  az  európai  hadszíntéren,  reguláris  csapatok  fel-
     használásával. Az N-6. azt jelenti: hat nappal a háború megkezdése előtt
7 Lásd:  Wojna  wyzwoleńcza  narodu  polskiego  w  latach  1939-1945.  Varsó,  1963;

A Szovjetunió Nagy Honvédő Háborújának története, 1941-1945.1. és II. köt.
8 Lásd  még:  Kahn,  H.: „Escalation”  as  a  Strategy.  Id.  kiadás.  Kahn  erről  a

témáról  szóló  fejtegetésének  kibővítése  az  a  cikke,  amely  a  Fortune  1968.
novemberi  számában  jelent  meg.  Ebben  a  cikkben  Kahn  meglepő  őszinteséggel
tárja  fel  a  szocialista  országok,  különösen  Csehszlovákia  ellen  irányuló  fel-
forgató tevékenység terveit.

9 A  „fokozott  harckészültség”  vagy  „közvetlen  veszély”  állapotának  bejelenté-
sével  kapcsolatos  döntést  bizonyára  a  koalíció  legmagasabb  politikai  szervei
hozzák  meg,  javasolva  a  megfelelő  készültségi  fok  bevezetését  a  fegyveres
erőknél,  az  egész  országban  és  a  koalícióban.  A  fokozott  harckészültséget
például  bevezethetik  akkor,  amikor  a  harcitevékenységek  a  legközelebbi  na-
pokban  megkezdődhetnek,  az  utóbbi  állapotot  pedig  akkor,  amikor  kilátás
van a háború megkezdődésére néhány, illetve tíz-egynéhány órán belül.

10 Jellemző  erre  a  témára  vonatkozólag  F.  O.  Miksche  észrevétele:  „A  bölcs
stratégák  állandóan  megpróbálják  elképzelni,  hogyan  festene  a  háború  képe  az
N+5.,  N+10.  vagy  N+20.  napon.  Fontosabb  lenne  azonban  azt  látni  világo-
san, hogy miként alakul majd a helyzet az N-5., N-10. vagy N-20. napon”.

11 Meggyőzően  ír  erről  többek  között:  Grecsko,  A.: 25  évvel  ezelőtt,  -  „Novoje
Vremja”,  1966.  VI.  17;  Voznyenko,  V.: Nyekotorije  voproszi  szogyerzsanyija
i  haraktera  nacselnovo  perioda  vojni  na  osznove  opita  I  i  II  mirovoj  vojni,  -
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„Vojennaja Miszl”, 1960. 6. sz.; Birjuzov, SzId. mű.
12 Vö.:  V.  Larionov, Novoje  oruzsije  i  prodolzsityelnoszty  vojni.  Id.  kiad.  Ezt  a

momentumot hangsúlyozza Krasznov ezredes is, azt írva, hogy a rakétafegy-

      verek  korában  lehetővé  vált  csapásokat  mérni  az  ellenfélre  nagy  előkészítő
      munkák végrehajtása nélkül. Krasznov, A.: Id. mű.
13 Ezt  hangsúlyozzák  a  Hadászat  szerzői:  „...békeidőben  még  a  leghatalmasabb

államokban  is  fenntartanak  olyan  erőket,  amelyek  képesek  idejében  atom-
csapásokat  mérni,  visszavárni  a  váratlan  légitámadást  és  aktív  szárazföldi  és
tengeri  hadműveleteket  végrehajtani,  gyorsan  fokozva  az  első  csapások  erejét
és harcba vetve a mozgósított hadműveleti és harcászati kötelékeket”. 404. old.

14 Ailleret, Ch.: Evolution nécessaire de nos structures militaires. Id. kiadás.
15 McNamara,  R.: Our  Military  Strategy  and  Force  Structure,  -  „Army  Informa-

tion Digest”, 1964. 2. sz.
16 Részletesen  tárgyalja  ereket  a  kérdéseket  a  Hadászat,  404.  old.  Lásd  még:

Birjuzov,  Sz.: Id.  mű;  Spychalski,  M.: Dwadzieścia  lat  budownictwa  ludowej
obronności. Id. kiad. Chocha, B.: Id. mű.

17 A  hozzáférhető  publikációkból  megállapíthatjuk,  hogy  a  NATO  egyesített
fegyveres  erőinél  és  az  egyes  NATO-tagállamok  fegyveres  erőinél  mindegyik
állapotnak  („háborús  veszély”,  „közvetlen  veszély”,  „teljes  harckészültség”)
a fegyveres erők készültségének meghatározott foka felel meg.

18 Vö.:  Hadászat,  402-434.  old.  A  nyugati  katonai  körök  képviselői  hangsúlyoz-
zák  ezeknek  a  kérdéseknek  fontosságát.  Montgomery  marsall,  a  második
világháború  neves  brit  hadvezére  már  1958-ban  ezt  írta:  „...a  régi  típusú  moz-
gósítás  az  atomháború  körülményei  között  anakronizmus...  Olyan  rendszerre
van  szükségünk,  amely  a  rádió-figyelmeztetéstől  számított  néhány  órán  belül
megadja  a  kívánt  eredményeket”.  Forrás:  The  Royal  United  Service  Institution
Journal,  1958.11.  sz.  Ugyanezt  állapítják  meg  az  idézett  amerikai  közgazdászok,
Hitch és McKean. Id. mű, 424-452. old.

19 A  mozgósítás  végrehajtásának  nehézségeire  felhívja  a  figyelmet:  Szokolovszkij,
V.-Cserednyicsenko,  M.: Vojennaja  sztratyegija  i  jej  probierni,  -  „Vojennaja
Miszl”,  1960.  10.  sz.;  Miftyijev,  G.: Vojna  i  ludszkije  reszurszi,  -  „Krasznaja
Zvezda”,  1965.  VI  4.  „...a  NATO-ban  egyesek  azt  az  illúziót  táplálják,  hogy
a  veszély  időszakában  a  mozgósításra  sok  idő  lesz.  Pedig  amit  a  háború  ki-
törésének  pillanatáig  nem  sikerül  előkészíteni,  az  a  háború  első  szakasza  szem-
pontjából  már  elkésik”  -  mondotta  H.  Speidel  tábornok  a  „Frankfurter  All-
gemeine Zeitungnak” adott interjújában 1962 januárjában.

20 Jaruzelski,  IV.: Troska  o  sprawy  obronności  Polski  Ludowej  -  patriotycznym
obowiązkiem ludzi nauki. Id. kiadás.

21 Chocha, B.: Id. mű, 10. old.
22 Vö.:  Statement  of  Secretary  of  Defense  Robert  S.  McNamara...;  Greer,  Ch.  F.  :

How  Ready  Is  My  Unit?  -  „Army  Information  Digest”,  1964.11.  sz.;  Ailleret,
Ch.: Evolution nécessaire de nos structures militaires. Id. kiadás.

23 Ilyen  következtetéseket  sugall  a  területvédelem  hadműveleti  erőinek  jelenlegi
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állapota  a  NATO-országokban.  Az  NSZK  területvédelmi  csapatai  reguláris
erőkből, honvédelmi alakulatokból (Heimatschutztruppe) és mozgósított egy-

ségekből  állnak.  Lásd  többek  között:  Schneider,  H.: Weitere  Stärkung  der
Landesverteidigung  der  Bundesrepublik,  -  „Wehrwissenschaftliche  Rund-
schau”,  1966.  5.  sz.  Vorwerck,  E.: Die  Heimatschutztruppe,  -  „Wehrkunde”,
1966.  4.  sz.  Angliában  1968-ban  kizárólag  keretjellegű  alegységeket  létesítettek
8 tisztből és tiszthelyettesből; ezeket háború esetén fogják mozgósítani.

24 Érdekes  gondolatok  találhatók  erről  a  kérdésről  Nodzenski,  J.: Z  zagadnień
teorii  mobilizacji  i  uzupełniania  sil  zbrojnych  stanem  osobowym.  -  „Miśl
Wojskowa”, 1968. 4. sz.

25 A  francia  tervek  például  1960-ban  a  háború  első  30  napjára  irányozták  elő  a
tartalékosok  mozgósítását.  1965-ben  viszont  tizedére  csökkentették  ezt az  idő-
tartamot.  Az  új  előirányzat  szerint  a  szárazföldi  csapatok  létszámát  a  mozgó-
sítás  bejelentése  után  nem több mint  három nap alatt  kell  350000-ről  750 000-re
növelni. Az adatok forrása: Mifiyijev. G.: Id. mű.

26 Manapság  különösen  jelentős  E.  Sitek  ezredes  tétele,  mely  szerint  „csökken  az
ipar  szerepe  a  fegyveres  erők  ellátásában  háború  idején”.  Sitek,  E.: Mibilizacja
przemysłu  dla  potrzeb  obronnych.  Varsó,  1964.  7-8.  old.  Lásd  még:  Hadászat,
352-353. old.; Hitch, Ch. J.-McKean, R, N.: Id. mű.

27 Vö.:  Gerber,  J.: Gedanken  über  wirtschaftliche  Mobilmachung  und  logistische
Führung.  Frankfurt  a.  M.  1961.  11-12.  old.;  Defense  Management  (ed.  S.
Enke),  New Jersey  1967.;  Hitch,  Ch.  J.-McKean,  R,  N.: Id.  mű.;  Hitch,  Ch.  J.:
Decision-Marking  for  Defense.  Los  Angeles,  1965;  Stankiewicz,  W.: Logistyka.
Z zagadnień gospodarki wojskowej państw NATO. Varsó, 1968.

28 Korczyński,  G.: Obronne  zorganizowanie  społeczeństwa  -  zagadnieniem  ogól-
nonarodowym. - „Żołnierz Wolności”, 1965. IX. 1.

29 Zaharov,  M.: Nacsalnij  period  Velikoj  Otyecsesztvennoj  Vojni  i  jevo  uroki,  -
„Vojenno-isztoricseszkij  Zsurnal”,  1961.  7.  sz.;  Bagrejew,  A.  D.: Sztuka  wojen-
na państw kapitalistycznych. Varsó, 1963.

30 A  fegyveres  erők  hadászati  felvonulásán  -  a  Nagy  Szovjet  Enciklopédia  szerint
(41.  kötet  45.  oldal)  -  a  következő  értendő:  „Minden  haderőnem  felvonulása
a  fegyveres  küzdelem  folytatásához  a  meghatározott  hadszíntéren,  a  háború
tervének  megfelelően.  A  fegyveres  erőknek  a  háború  kitörése  előtti  hadászati
felvonulása  magában  foglalja  azt,  hogy  ezek  az  erők  szervezésileg  háborús  álla-
potba  kerüljenek  és  elfoglalják  a  kijelölt  térségeket  és  körzeteket  az  előirányzott
haditevékenységek  irányaiban.”  Ez  másképpen  így  határozható  meg:  A  fegy-
veres  erők  elosztása  a  különböző  hadszínterek  és  hadászati  irányok  között,
plusz  meghatározott  támadó  vagy  védelmi  hadászati  csoportosítások  kialakí-
tása és felvonulása a tervezett hadműveleti irányokba.

31 Az  első  lépcsőben  tervezett  hadműveleti  magasabbegységek  felvonulásának
módszereit  illusztrálhatja  a  berlini  és  a  kubai  válság,  amikor  a  NATO fegyveres
erőinek  parancsnoksága  különféle  gyakorlatok  örve  alatt  viszonylag  korán
kivezényelt bizonyos egységeket állandó helyőrségeikből, és teljes harckészült
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ségbe  rendelte  őket  a  haditevékenységek  megkezdéséhez.  Vő.:  Grifin.  S.  F.:

32 A  kérdésre  vonatkozó  észrevételeket  lásd  többek  között  Gołąb,  Z.: Rozwinięcie
Wojsk  lądowych  w  wojnie  współczesnej.  Varsó,  1968.:  Kurzun,  L.: Nyekotorije
voproszi operatyivnih peregruppirovok, - „Vojennaja Miszl”, 1963. 8. sz.

33 Ilyen  állások  rendszerét  az  utóbbi  években  sok  kapitalista  ország  építette  ki.
A  „Fallex-66”  hadgyakorlatok  idején  az  NSZK  kormányának  és  parlamentjé-
nek  képviselete  az  Ahr  folyó  völgyében  levő  óvóhelyre  vonult,  hogy  onnan
irányítsa  az  országot.  Az  Egyesült  Államokban  1966.  november  elsején  Colora-
do  Springsben  átadtak  egy  új  hadműveleti  központot,  amely  a  Cheyenne-hegy
gránittömbjébe  épült,  és  „tetejének”  vastagsága  487  méter.  A  föld  alatti  üreg-
ben  többek  között  kiépítettek  11  háromemeletes  acélépületet,  különleges  ráz-
kódáscsillapító  rugózaton,  továbbá  a  folyosók  és  alagutak  5  km  hosszú,  ki-
terjedt  rendszerét.  Forrás:  Verteidigungs-Zentrale  Nordamerikas  ist  jetz  auch
vor H-Bomben sicher, - „Die Welt”, 1966.1.24.

34 Vö.:  Michalski,  H.: Niektóre  wnioski  operacyjne  z  agresji  izraelskiej  przeciwko
państwom  arabskim  w  czerwcu  1967.  r.  „Wojskowy  Przegląd  Lotniczy”,
1968. 3. sz.

35 Hitch, J.-McKean, R. M.: Id. mű 443. old.
36 Sukiennik,  K.: Ewakuacja  i  rosrodkowanie  ludności  (według  poglądów  zachod-

nich),  „Myśl  Wojskowa”,  1966.6.  a.;  Stand  der  Zivilschutzes  in  Schweden,  -
„Luftschutz  Rundschau”,  1965.  9.  sz.;  Zitzewitz,  H.: Der  Zivilschutz  in  der
Gesamtverteidigung  Norwegens,  „Zivilschutz”,  1965.  1.  sz.;  Zitzewitz,  H.:
Der  Zivilschutz  in  der  Landesverteidigung  Denemärks,  -  „Zivilschutz”,  1964.
12. sz.

37 Még  borúlátóbban  ítéli  meg  a  helyzetet  Hitch  és  McKean:  „...csak  percek  áll-
nak  majd  rendelkezésre  a  figyelmeztetéshez,  nem  órák,  amennyiben  egyáltalán
lesz bármiféle figyelmeztetés.” Hitch, Ch. J.-McKean, R. N.: Id. mű 440. old.

38 Arról,  hogy  milyen  arányú  problémák,  feszültségek,  nehézségek  stb.  jelentkeztek
a  hitleri  Németországnak  a  Szovjetunió  ellen  intézett  1941.  évi  támadása  előtt,
nagyon  érdekesen  ír  N.  Kuznyecov  tengernagy  a  „Vojenno-Isztoricseszkij
Zsurnal” 1965. évi 9. számában.

39 Vö.: Kahn, H.: Id. mű.
40 Vö.: Hadászat, 350-351. old.; Kahn, H.: Escalation as a Strategy. Id. kiadás.
41 Le May, E.: US Air Force, - „National Geographic”, 1965. 9. sz.
42 Az  Egyesült  Államok  légierőinek  egy  1966.  július  29-i  közleménye  alapján  úgy

vélhetjük,  hogy  Samos  típusú,  tökéletesített  felderítő  műholdat  indítottak  Föld
körüli  pályán.  Az  új  „kém”  fő  alkatrésze  egy  precíziós  teleszkópos  fényképező-
gép,  amely  nagy  pontossággal  fényképez  (egy  négyzetméternél  kisebb  objektu-
mokat  160  km  magasságból,  vagyis  mindenfajta  katonai  létesítményt,  ha  nem
álcázzák jól).

43 „Még a legjobb esetben sem lehetünk biztosak figyelmeztető rendszerünk poten
ciálís  lehetőségei  felől  -  írja  Hitch  és  McKean.  -  Egyáltalán  lehetséges-e  néhány
perces  figyelmeztetést  biztosítani  a  kisebb  városoknak?  Az  1956.  évi  gyakor-

111



latok  folyamán  a  központoknak  8  perére  volt  szükségük  ahhoz,  hogy  adataikat
eljuttassák  a  200  kulcsfontosságú  figyelmeztető  ponthoz.  Ez  túl  hosszú  idő  ah-
hoz,  hogy  határozatlanságnak  vagy  késedelemnek  helyet  adhatnánk...”  Hitch,
Ch. J.-McKean. R. N.: Id. mű 446. old.

44 A  válsághelyzetekben  való  irányítás  amerikai  szakértői,  Ausland  és  Richardson
szerint  „a  honi  biztonság  amerikai  gépezete  ilyen  helyzetekben  nagyon  bonyolult
apparátus,  bár  minden  erőfeszítést  megtettek  egyszerűsítése  érdekében.”  Aus-
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műveleti  felhasználásának  koncepciója  legyen  rendkívül  hajlékony,  és  vegye
figyelembe  az  ellenség  ellenreakcióinak  lehetséges  változatait,  amelyek  célja  a
tervezett  vállalkozások  meghiúsítása.  Ha  ugyanis  túlságosan  egyoldalú  és  merev
tervet  fogadnak  el,  ez  azzal  a  veszéllyel  jár,  hogy  az  ellenségnek  sikerül  haté-
konyan  meghiúsítania  az  elfogadott  koncepció  megvalósítását,  s  akkor  a  to-
vábbi  lépések  kapkodóak  lehetnek  és  rögtönzött  vállalkozásokhoz  vezethet-
nek.” Cwetsch, J.: Problemy dowodzenie na przełomie pokoju i wojny w czasie
przesunięcia  wojsk  z  głębi  kraju  do  strefy  działań  bojowych,  -  „Myśl  Wojsko-
wa”, 1964. 2. sz. 32. old.

54 A  probléma  tisztázása  érdekében  érdemes  megjegyezni,  hogy  a  döntő  tényező
itt  az  idő  lesz,  különösen  a  kritikus  idő.  Az  utóbbinak  azt  az  időt  tekinthetjük,
amelynek  leforgása  után  a  csapatok  tevékenysége  vagy  egyáltalán  nem  vezet  el
a  kitűzött  célhoz,  vagy  nem  a  tervezett  hatékonysággal.  Operatívan  vezetni
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55 E  problémák  fontossága  tükröződik  többek  között  a  következő  munkákban:
Lomov,  N.: Nyekotorije  voproszi  rukovodsztva  v  szovremennoj  vojnye.  Id.
kiadás;  Melnyikov,  P.: Vojennaja  doktrína  i  rukovodsztvo  vojszkami.  Id.
kiadás.

57  Teljesen  egyértelműek  B.  Brodie  következtetései.  Kifejti  könyvében,  hogy  az
eszkalációval  való  kísérletezés  helyett  a  „kiszámíthatatlan  kockázat”  koncep-
ciójára  kell  támaszkodni,  vagyis  a  konfrontáció  legkorábbi  szakaszában  be-
vetni  az  atomfegyvert.  Lásd:  Brodie,  B.: Escalation  and  the  Nuclear  Option.
Princeton, 1966.
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.
JEGYZETEK
1 Egy  ilyen  lépés  „indokolását”  találjuk  Ch.  E.  Osgood  ismert  amerikai  teoreti-

kusnál,  aki  azt  állítja,  hogy  napjainkban,  amikor  oly  nagy  a  fenyegető  veszély,
példátlan  mértékben  ki  vagyunk  téve  „az  ember  előre  nem  látható  reakciójának
a  feszültség  állapotában”,  mivel  ez  az  állapot  megsokszorozza  azt  a  lehetőséget,
hogy  valaki  összeroppan  és  elhatározza  az  atomfegyver  bevetését.  Forrás:  Lapp,
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R. E.: Id. mű 129. old.
2 Field  Manual  100  (5).  United  States  Department  of  the  Army.  Washington,

1962.
3 Lásd:  Ailleret,  Ch.: Opinion  sur  la  théorie  stratégique...  Id.  kiadás.  Montgo-

mery  marsall  a  maga  elképzelt  háborúját  három  szakaszra  osztotta:  aj  az
atompusztítás,  b) a  siker  kihasználása,  c) helyreállítás.  Az  első  szakaszra  45
napot  számított.  Montgomery,  B.  L.: The  Panorama  of  Warfare  in  a  Nuclear
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4 Szokolovszkij,  V.-Cserednyicsenko.  M.: Vojennoje  iszkussztvo  na  novom
etape. Id. kiadás.

5 Pióro, T.: Wojna powietrzno-desantova - „Polityka”, 1963. XI. 2.
6 „Nagyon  lehetséges,  hogy  éppen  ebben  az  időszakban  ér  véget  a  háború,  mivel

a  nukleáris  csapásváltás  után  alighanem  már  feleslegesek  lesznek  a  további
haditevékenységek.” Szokolovszkij, V. és Cserednyicsenko, M.: Id. mű,

7 A  szakemberek  kiszámították,  hogy  elegendő  mintegy  száz,  egyenként  2  mega-
tonnás  atomtöltet  ahhoz,  hogy  egy  300-500  ezer  négyzetkilométer  területű
ország  iparvidékei  és  közigazgatási-politikai  központjai  romhalmazzá  váljanak,
egész területe pedig sugárfertőzött, kihalt pusztasággá. Lásd: Hadászat, 241. old.

8 „Az  imperialista  tömb  háborús  készülődésének  és  fegyveres  erői  fejlesztésének
jellege  világosan  tanúsítja,  hogy  az  agresszió  nemzetközi  erői  napjainkban
váratlan  támadást  készítenek  elő  a  szocialista  országok  ellen,  valamennyi  ren-
delkezésükre  álló  erő  és  harceszköz  bevetésével  (...)  A  szocialista  országokat
körülvevő számos hadi támaszpont nyilvánvalóan a váratlan támadás eszköze”

- írják a Hadászat szerzői, 352. old.
9 Lapp, R. E.: Id. mű, 105. old.
10 Vö.:  Szokolovszkij,  V.-Cserednyicsenko,  M.: O  szovremennoj  vojennoj  sztra-

tyegii - „Kommunyiszt Vooruzsonnih Szil”, 1966. 7. sz.
11 Az  adatokat  idézik:  Hinterhoff,  E.: a  Wehrkunde  1968.  5.  számában;  Hadászat

373-374.  old.;  a  Les  forces  nucléaires  américaines  et  sovietiques  című  cikk  a
Revue  de  Défense  Nationale,  1966.  6.  számában;  McNamara,  Robert,  S.:
Statement of Secretary of Defense.

12 Az idézet forrása: Hinterhoff, E.: Id. mű.
13 Lapp, R. E.: Id. mű, 89-91. old.
14 Az  adatok  forrása:  The  Times  Saturday  Review,  1968.  VIII.  24.:  „Revue

de  Défense  Nationale”,  1968.  11.  sz.;  Isnard,  J.: Deux  visages  de  l’armée
américaine - „Le Monde”, 1966.1. 22., 23., 24.

15 A  rakéták  technikai  és  indítási  lehetőségei  -  mint  ismeretes  -  korlátozottak.
Feltehetőleg  minden  indítóállvány  egy  meghatározott  fő  célpontra  van  be-
irányozva.  Valószínűleg  mindegyik  indítóállvány  számára  meghatároztak  tar-
talék  célpontot  és  bizonyára  még  néhány  további  célpontot  is.  Az  átirányzás
a tartalék célpontra (a konkrét technikai és céladatoktól, az indító fajtájától
- hadászati,  hadműveleti  stb.  -  függően),  negyed  órától  egy  óráig  terjedő  időt
vehet igénybe, a további célpontokra valószínűleg még jóval hosszabbat.

16 Vö.:  Szokolovszkij,  V.-Cserednyicsenko,  M.: O  szovremennoj  vojennoj  sztra-
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tyegii.  Id.  kiadás.  Érdekes  megjegyzések  találhatók  erről  a  témáról  továbbá:
Golab, Z.: Rozwinięcie wojsk lądowych w wojnie współczesnej. 107-111. old.

17 Lásd:  Lideell  Hart,  B.  H.: Deterrent  or  Defense,  London,  1960.  53.  old.
Hasonló  észrevételeket  tesz  Brown,  N.  a  New  Statesman  neves  kommentátora
„A  szuperhatalmak  közötti  egyensúly”  című  cikkében.  Szerinte  még  meglepés-
szerű  támadásnál  sem  lehet  olyan  mértékben  megsemmisíteni  az  interkontinen-
tális  rakétaeszközöket,  hogy  a  súlyos  veszteséget  okozó  válaszcsapás  lehetet-
lenné váljék. Lásd: „The Royal United Service Institution Journal”, 1966.8. sz.

18 Hearing  on  Military  Posture.  Committee  on  Armed  Services.  Washington,
1963.  332.  old.  Az  amerikai  katonai  szakértők  szerint  egy  föld  alatti  rakéta-
indító  megsemmisítéséhez  2-6,  egyenként  tíz  megatonnás  rakéta  szükséges  -
feltéve,  hogy  az  indító  helyzete  ismert.  Más  források  szerint  tíz  ilyen  rakétára
van  szükség,  megint  más  források  szerint  4-6  egy  megatonnás  rakétára.  Lásd:
Brown,  N.: Id.  mű.;  Kapusta,  J.: Broń  jądrowa  a  teoria  odstraszania  -  „Myśl
Wojskowa”, 1968. 12. sz.

19 Lásd:  Beude,  E.: Comparaison  de  la  puissance  nucléaire  des  deux  grands  -
„Revue de Défense Nationale”, 1965. 3. sz.

20 Lásd:  Hadászat,  248.,  365.,  373-376.  old.;  Szokolovszkij,  V.-Cserednyicsenko,
M.: Id. mű.

21 „Amennyiben  az  agresszor  háborút  robbant  ki,  a  hadászati  rakétacsapatok
erőivel  az  agresszor  kulcsobjektumaira  mért,  minden  szempontból  ekőkészí-
tett,  kellően  biztosított  és  a  megfelelő  időpontban  végrehajtott  tömeges  rakéta-
atomesapások  garantálják  valamennyi  haderőnem  további  tevékenységének
sikerét” - hangsúlyozza Krucsinyin szovjet tábornok. Krucsinyin, V.: Id. mű.

22 A  felderítés  szerepét  az  atomhadmfiveletben  Krasznov  ezredes  is  hangsúlyozza:
„A  kezdeményezés  a  tevékenységekben  és  minden  ebből  eredő  ütőkártya  már
a  háború  legelején  azon  az  oldalon  lesz,  amely  tökéletesebb  felderítő  eszközök-
kel  és  rendszerekkel  rendelkezik.  A  jelenlegi  körülmények  között  csak  az  ellen-
fél  légi-kozmikus  erői  tevékenységének  és  a  kozmikus  térség  helyzetének
állandó  megfigyelése  teszi  lehetővé,  hogy  felderítsük  az  agresszor  támadásának
előkészületeit és kezdetét.” Krasznov, A.: Id. mű.

23 „Ha  a  hadműveleti  rakétákkal  ilyen  csapás  méréséről  -  írja  Gołąb  ezredes
-  akkor  döntenének,  amikor  az  ellenséges  rakéták  átrepülnek  a  határ  felett,
nem  számíthatnánk  arra,  hogy  valamennyi  rakéta  végrehajtja  ezt  a  csapást,
még  akkor  sem,  ha  15  perces  készültségben  vannak.”  Gołąb,  Z.: Walka  o  inic-
jatywę... Id. kiadás.

24 Possony, S. T.: Id. mű.
25 Isnard,  J.: Id.  mű.  Vö.  még:  Furgeson,  J.:  Military  Electronics  Systems  for

Command and Control - „JEEE Transaction”, 1965. 4. sz.
26 Hadászat, 247-248. old.
27 Szokolovszkij, V.-Cserednyicsenko, M.: Vojennoje iszkussztvo... Id. kiadás.
28 Gołąb, Z.: Id. mű.
29 Hadászat,  384.  old.  Vö.  még:  Aszkierow,  W.  Zabielok,  B.  és  mások: Wojska
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obrony powietrznej kraju. Varsó, 1962.
30 A.  Seversky,  a  légi  háború  ismert  amerikai  teoretikusa  például  kijelentette:

„A  kölcsönös  megsemmisítés  lehetőségével  rendelkező  két  potenciális  ellenfél
háborújának  kimenetele  attól  függhet,  hogyan  működik  a  légvédelmük,  amely
egy  állam  katonai  erejének  nélkülözhetetlen,  szerves  része  lett.”  Ugyanott,
71. old.

31 Lásd: La tactique nucléaire - Revue de Défense Nationale, 1965. 5. sz.
207
32 Bővebben  foglalkozik  ezzel  a  témával:  Hadászat,  384-389.  old.;  Krisenko,

G.  D.: Szovremennije  szisztyemi  PVO.  Moszkva,  1966.;  Holahan,  J.: Anti-
missile  Defense  -  „Military  Review”,  1963.  8.  sz.;  Bragin,  E.  K.-Kubarev,
A. G.: Protyivoraketnaj a oborona. Moszkva, 1966.

33 Emiatt  rövid  figyelmeztetési  idő.  Az  amerikai  korai  felderítő  rendszer  (BMEWS
=  Ballistic  Missle  Early  Warning  System)  például  csak  mintegy  15  perces
figyelmeztetést  biztosít  interkontinentális  rakéták  támadása  esetén.  A  MIDAS
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Kubarev,  A.  G.:  Id.  mű;  Nikoląjew,  M.  N.:  Rakieta  predw  rakiecie.  Varsó,
1965;  Gavin,  J.  M.:  Wojna  i  pokój  w  erze  przestrzeni  międzyplanetarnej;
I. kiadás, 227-228. old.

34 1965-ben  adott  sajtónyilatkozatában  Sudiec  marsall  többek  között  kijelentette,
hogy  a  Szovjetuniónak  olyan  légvédelmi  rakétái  vannak,  amelyek  képesek
nagyon  gyorsan  mozgó  légi  célok  megsemmisítésére  mind  rendkívül  alacsony,
mind  nagy  magasságban,  függetlenül  az  időjárási  viszonyoktól  vagy  a  rádió-
zavaroktól.  Ezenkívül  nagyon  hatásos  ellenrakétarendszere  van,  amely  képes
az  oltalmazott  objektumoktól  nagy  távolságra  megsemmisíteni  az  ellenséges
ballisztikus rakétákat. Forrás: Kommunyiszt Vooruzsonnih Szil, 1965. 2. sz.

35 Aviation  Magazine,  1965.  V.  1.;  Courier  Aérien,  1965.  IV.  23.;  Newsweek,
1966. XI. 14.

36 M.  Glowine  brit  tudós  a  kozmikus  fegyver  létrehozásában  a  harceszközök
logikus  fejlődési  folyamatát  látja.  Az  orbitális  fegyver  a  technikai  fejlődés  egy
bizonyos  fokát  tükrözi  és  előbb-utóbb  teljes  jogú  és  egyben  döntő  fegyverré
válik.  Lásd:  Golowine,  M.:  An  Introduction  to  Space  Warfare  -  „The  Royal
United Service Institution Journal”, 1962.11. sz.

37 Lásd  többek  között:  Dornberger,  W.  R.: Space  as  Military  Area  -  Aviation
Week,  1961.  IX.  18.;  Larionov, K.Koszmosz  i  sztratyegije-Krasznąja  Zvezda;
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38 Vö,:  Barisev, /.;  Sto  takoje  protyivokoszmicseszkaja  oborona?  -  Krasznaja
Zvezda,  1963.  IX.  2.;  Morozov,  P.  V.: Borba  sz  vozdusno-koszmicseszkimi
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39 „...1962-benés  1963-banolyan  rendszert  kezdtünk  létrehozni-közölte  Johnson
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két  rendszert  dolgozott  ki  és  próbált  ki  a  felfegyverzett  műholdak  felderítésére
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40 Források: Vanyejev, V.: Id. mű.; Barisev, L: Id. mű.; Rorat, M.: Amery-
kańskie  badania  nad  systemani  obrony  przeciwsatelitamej  -  Myśl  Wojskowa,
1966.  1.  sz.;  Morozov,  P.  V.: Id.  mű.;  Missiles  and  Rockets,  1963.  VII.  29.;
1964.  V.  11.;  1964. IX. 28.;  Aviation  Week,  IX. 28.  és 1964.  X.  3.;  Aeroplane,
1963. X. 12.
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háborúra.  E  fegyver  esetleges  bevetésének  szörnyű  következményeiről  képet
ad  a  Conspiracy  of  Silence  című  brosúra,  amelyet  a  100-as  Bizottság  adott  ki
Londonban  1965-ben.  Vö.  továbbá:  Clarke,  R.: The  Silent  Weapons.  New
York, 1968.

42 Vö.  többek  között:  The  Medical  Consequences  of  Thermonuclear  War  -  „The
New England Journal of Medicine”, 1962. 266 (22) sz.; Fowler, J.: Id. mű.

43 Fatalities in US - Soviet Union Nuclear War - „Aviation Week”, 1967. X. 23.
44 Brodle, B.: Id. mű. 149. old. Lásd még: ugyanott, 148-153. old.
45 Birjuzov, Sz.: Id. mű.
46 Lapp, R. E.: Id. mű.
47 Hitch, Ch. J.: McKean, R. N.: Id. mű, 437-438. old.
48 Lásd: Lapp, R. E.: Id. mű. 100-102. old.
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alatt  az  ellenfél  szétzúzásához  vezethet.  Az  ellenséges  koalíció  egyes  országai
kapitulációra  kényszerülhetnek  már  a  hadászati  rakéta-atomeszközök  egyszeri
erős  csapása  következtében”  -  írja  V.  Larionov  ezredes.  Larionov,  V.: Novoje
oruzsije i prodolzsityelnoszty vojni. Id. kiadás.

51 Hadászat, 241-242. old.
52 „Nagyon  lehetséges  -  írja  Szokolovszkij  marsall  és  Cserednyicsenko  tábor-

nok -,  hogy éppen ebben az  időszakban  ér  véget  a  háború,  mivel  az  atomcsapá-
sok  után  valószínűleg  már  szükségtelenek  lesznek  a  további  haditevékenységek.
Elméletileg  azonban  feltehető,  hogy  a  kölcsönös  atomcsapások  után  a  háború
tovább  fog  tartani.  Az  egyik  fél  például  megőrzi  a  támadó  tevékenységek
folytatására  való  képességét,  a  másik  fél  védelmi  tevékenységekre  képes.  A  há-
ború  új  szakaszába  léphet.”  Szokolovszkij,  V-Cserednyicsenko,  M.: Vojennoje
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53 Forrás: Isnard, J.: Id. mű.
54 Féral: Id. mű.
55 Részletesebb  indokolások,  számítások  és  nézetek  könyvünk  további  fejezetei-

ben találhatók.
56 Lásd:  Michalski,  H.: Konflikt  zbrojny  India-Pakistan  (przegląd  polityczno-

wojskowy); - „Myśl Wojskowa”, 1965.11. sz.
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57 Jellemző  itt  Power  tábornok  véleménye.  Azt  állítja,  hogy  -  hasonlóan  a  hagyo-
mányos  lőszerekhez  -  alapvető  különbség  van  a  raktárban  levő  és  a  felhasznált
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része ér célba. Nem minden lövedék öl meg ellenséges katonát. Egyes katonák
nem  vesznek  részt  a  harcban,  mások  elesnek,  mielőtt  az  ellenséget  megközelít-
hetnék,  megint  mások,  mielőtt  lőhetnének.  Ugyanez  vonatkozik  -  mondja  -
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