
3.  Négy nagy erejű nukleáris robbanás 
 
 

Az atombombáról mindenkinek a szerencsétlenül járt Hirosima és Nagaszaki ugrik be 

elsőként. Talán dereng még valami arról, hogy a franciák is kísérleteztek 

atombombával valahol a Csendes-óceán isten háta mögötti szigetein, és sejtjük, 

hogy a többi atomhatalom is folytatott hasonló kísérleteket. Most négy hatalmas erejű 

nukleáris robbantást gyűjtöttünk össze.  

 

 

A hajókat akarták elpusztítani 

 

 

A Crossroads hadművelet során nukleáris fegyvereket tesztelt az Egyesült Államok 

a csendes-óceáni Bikini-atollon, 1946-ban. A program célja a nukleáris fegyverek 

hadihajókra gyakorolt hatásainak vizsgálata volt. A művelet során két huszonhárom 

kilotonnás atomfegyvert robbantottak fel, az Able-t és a Bakert. Az Able-t a 

tengerszint felett százötvennyolc méterrel robbantották fel 1946. július 1-jén, a 

Baker felrobbantása huszonhét méterrel a víz alatt történt, 1946. július 25-én. A 

Baker robbantása következtében valamennyi teszthajó radioaktív szennyezést 

szenvedett. Ez volt az első eset, amikor a radioaktív hulladék azonnal 

koncentrálódott a helyszínen. A Baker robbanása olyan sok szokatlan jelenséget 

produkált, hogy két hónap múlva konferenciát tartottak a nevezéktan 

egységesítésére, és új kifejezéseket határoztak meg, hogy a leírásokban és 

vizsgálatokban használják őket. Az 1950-es évek nagyméretű termonukleáris tesztjei 

a Bikini-atollt alkalmatlanná tették a fenntartható mezőgazdaságra és halászatra. A 

radioaktív szennyezés miatt az atoll napjainkban is lakatlan. 

 

 

 

 

 

 

 



Az első hidrogénbomba-teszt 

 

 

Ivy Mike volt a kódneve az Egyesült Államok első hidrogénbombatesztjének. A 

bombát 1952. november elsején robbantották fel a csendes-óceáni Enewetak-

atollon az Ivy hadművelet részeként. Ez volt az első olyan próba, amelyben egy 

Teller-Ulam típusú lépcsős fúziós szerkezetet alkalmaztak, és általában ezt tartják 

az első sikeres hidrogénbombatesztnek, amelyben a robbanás hatóerejének 

jelentős része származott magfúzióból. A szerkezet méretei és fúziós üzemanyaga 

miatt nem volt bevethető termonukleáris fegyverként; kizárólag egy rendkívül óvatos 

kísérletnek szánták, hogy jóváhagyják a megatonnás nagyságrendű robbantások 

koncepcióját. A robbanás egy csaknem két kilométer széles és ötven méter mély 

krátert hozott létre az Elugelab-sziget helyén. Az általa keltett légnyomás és tengeri 

hullámok a tesztszigetekről minden növényzetet letéptek. Még a robbanás 

központjától ötven kilométeres távolságban elhelyezett hajókra is radioaktív 

koralltörmelék hullt, és az atoll körüli terület súlyosan szennyezetté vált. A robbanás 

helyén az intenzíven koncentrálódó neutronfluxus két új kémiai elemet 

eredményezett, az einsteiniumot és a fermiumot. 

 

 

Ez volt a legnagyobb robbantás 

 

A Cár-bombát eleve azzal a szándékkal építették meg a Szovjetunióban, hogy az 

övék legyen a világ legnagyobb nukleáris fegyvere. Ez sikerült is, olyannyira, hogy az 

ötvenes években kifejlesztett óriásbomba még ma is a legnagyobb hatóerejű 

atomfegyvernek számít. Mivel ezt a félelmetes pusztító erőt demonstrálni is akarták 

az illetékes elvtársak, a bomba felrobbantása mellett döntöttek. Nyikita Hruscsov 

pártfőtitkár úgy rendelkezett, hogy a kísérleti robbantásra az SZKP XXII. 

Kongresszusának ideje alatt kerüljön sor. A bomba olyan nagy és nehéz volt, hogy a 

szállítására rendelt Tu–95 bombázót át kellett építeni, hogy a szerkezete elbírja a 

közel harminctonnás monstrumot, amely teljes egészében el sem fért a 

bombatérben, így azt a törzsbe félig besüllyesztett állapotban függesztették fel a 

gépre. A bombát 1961. október 30-án a Novaja Zemlja északi részén lévő nukleáris 



kísérleti telep fölött, négyezer méteres magasságban robbantották fel. A hatalmas 

tűzgömb elérte a földfelszínt, és kis híján a bombát kioldó repülőgépet is. A fényhatás 

még ezer kilométerről, így Finnországból is látható volt. A hőhatás akkora volt, hogy 

még száz kilométeres távolságban is harmadfokú égési sérüléseket okozott volna. A 

robbanáskor kialakult gombafelhő hatvannégy kilométer magasra emelkedett, a 

szeizmikus lökéshullámok háromszor kerülték meg a Földet. 

 

 

Az amerikai rekord 

 

Bár nem szólt akkorát, mint a Cár-bomba, az amerikaiak is „büszkélkedhetnek” 

hatalmas erejű nukleáris fegyverekkel. A legnagyobb erejű kísérleti robbantásukat a 

Castle Bravo fedőnévre hallgató hidrogénbombával hajtották végre, melyet 1954. 

március 1-jén robbantottak fel a Marshall-szigetekhez tartozó Bikini-atollon a 

Castle hadművelet első tesztjeként. A mai napig ez tartja az Egyesült Államok által 

felrobbantott legnagyobb hatóerejű nukleáris fegyver rekordját tizenöt megatonnás 

energiahozammal, ezzel együtt azonban a legjelentősebb véletlenszerű radioaktív 

szennyezést is előidézte. A robbanásból származó radioaktív kihullás megbetegítette 

az atollt előzőleg benépesítő lakosokat, akik később visszatértek a helyszínre, 

csakúgy, mint a Daigo Fukuryu Maru (Szerencsés Sárkány) japán halászhajó 

személyzetét. A robbantás hatásai nemzetközi aggodalmat váltottak ki a légköri 

termonukleáris tesztekkel kapcsolatban. 
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