
SZEMLE 

A NAGY HONVÉDŐ HÁBORÜ TÖRTÉNETE 
I., II. KÖTET 

A Zrínyi Katonai Kiadó komoly feladatra vállalkozott; 
1964—1968 között — évenként általában egy kötetet megjelen
tetve — kiadja oroszból fordítva a Szovjetunió Nagy Honvédő 
Háborújának történetét, hat kötetben. 

Elhatározását mindenekelőtt az indokolja, hogy jelen pil
lanatban csak olyan művek állnak az olvasók rendelkezésére, 
amelyek bár áttekintik a második világháború történetét, de 
kis terjedelmüknél fogva az alapos, az eseményeket részletesen 
elemző történetírási módszert nem tűzhettek célul és viszonylag 
csekély forrásfelhasználásuk miatt az események sokoldalú meg
világításáról is le kellett mondaniuk. A Nagy Honvédő Háború 
köteteinek szerzői kollektívája nemcsak az elnagyoltságot, a 
felületes értékelést, a forrásanyagok szubjektív felhasználási 
módszerét száműzte munkájából, hanem az SZKP XXII. kong
resszusának iránymutatása és határozatai szellemében őszin
tén, semmit nem szépítve tárta fel a Sztálin körül kialakult 
személyi kultusz káros következményeit, s bírálta a legfelső 
állami és katonai vezetés 1941—1945 között elkövetett hibáit, 
amelyekért a szovjet hadsereg sokszor drága árat fizetett. 

A szerzők (közöttük olyanok, mint Iljicsov, a Központi Bi
zottság titkára, Borisz Polevoj író és Grecsko marsall, s több 
neves történész, író és katonai szakértő) — anélkül, hogy az 
erőszakolt párhuzamosítás érzését keltenék az olvasóban - i-
mértéktartóan, a logikai összefüggésekre alapozva mutatnak rá 
a Nagy Honvédő Háborúnak azokra a politikai és katonai ta
pasztalataira, amelyek napjainkban is tanulságosak. 

És még egy szempont: a sorozat gazdagon illusztrált köte
tei nem az olvasók egy bizonyos rétegének íródtak. Érdekes 
olvasmány azoknak is, akik minden speciális cél nélkül egy át
fogó képet szeretnének kapni a második világháborúról, hasz
nos a részletkérdéseket is megismerni vágyók számára, nélkü
lözhetetlen az olyanoknak, akik egy, a második világháborúra 
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vonatkozó teljes forrásjegyzéket igényelnek, értékeléseit t e 
kintve pedig hosszú időre a történelemtanítás igen jól használ
ható segédanyaga is. 

A Nagy Honvédő Háború első kötete sokoldalúan szemlél
teti az imperialista hatalmak felkészülését a második világhá
borúra, alaposan elemzi e háború keletkezésének okait, körül
ményeit. Sehol meg nem található 'részletességgel ismerteti a 
vezető nyugati hatalmak német és japán militarizmust újjá
élesztő politikáját, Németország és Japán agresszív lépéseinek 
támogatását, amely végső soron egy ellenük irányuló háború
hoz vezetett. 

A katonaolvasók számára rendkívül érdekesek a Lengyel
országban, Nyugat-Európában és más körzetekben az 1939— 
1941-es években lezajlott katonai események tapasztalatai, ame
lyeket a kötet nagyszerűen megvilágít, s belőlük tanulságos kö
vetkeztetéseket von le. így például megtudjuk, hogy a háború 
első szakaszát a németek támadó hadműveleteinek meglépés-
szerűsége jellemezte, s a német hadvezetés az ember- és tech
nika fölényt valamennyi hadászati arcvonalon vagy a főcsapás 
irányában biztosítani tudta. A Lengyelország elleni háború a 
német légierő és szárazföldi csapatok meglepetésszerű csapásá
val kezdődött. A lengyel repülőterekre mért kezdeti légicsapás 
biztosította a német légierő osztatlan uralmát, majd a közleke
dési csomópontok és fontos objektumok bombázásával zavarták 
a lengyel csapatok mozgósítását, összpontosítását és szétbon-
takoztatását, szétzilálták az állami és katonai vezetést és e 
szervek hátországi tevékenységét. A fő irányokban támadó, 
páncélos és gépesített hadosztályokból álló német csapástmérő 
csoportosítások gyorsan előretörtek az ország belsejébe és ezzel 
megnehezítették a lengyel hadvezetésnek a szervezett vé
delem kialakítását. A szerzők sokoldalúan megvilágítják, miért 
nem tudtak a fő lengyel csoportosítások hadászatilag és had
műveletileg együttműködni, miért nem tudott a lengyel - had
vezetés egy, csak valamennyire is erős ellencsapást szervezni, 
és miért nem tudta a hadműveleti helyzetet akár csak egyetlen 
irányban is megváltoztatni. 

A Lengyelország elleni háború után a kötet részletesen be
számol Dánia és Norvégia lerohanásáról, majd a nyugati arc
vonal katonai eseményeiről, ahol a német hadsereg 1940. május 
10-én kezdte meg támadó hadműveleteit, s másfél hónap alatt 
— Hollandia és Belgium megszállásával együtt — szétzúzta 
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az angol és francia csapatokat, megszállta Franciaország nagy 
részét, elérte a tengerpartot és közvetlenül fenyegette Angliát. 
Mindez, többek közt csak azért sikerülhetett — amint azt a 
kötet oldalakon át tényekkel bizonyítja —, mert az angol— 
francia katonai vezetők passzívan szemlélték a német erők át
csoportosítását, összpontosítását és szétbontakoztatását Német
ország nyugati határán; mer t az angol kormány, híven hagyo
mányos politikájához, hogy mással kapartassa a tűzből a gesz
tenyét, mindössze 10 hadosztályt, 474 repülőgépet (jóllehet ek
kor 1730 harci gépe volt) és 50 harckocsit küldött Franciaor
szágba, s még ezek az erők is 1940 májusának utolsó napjaiban, 
a rendkívül bonyolult franciaországi hadihelyzetben, ahelyett, 
hogy a franciákkal közösen egy ellencsapást készítettek volna 
elő, visszavonultak és megkezdték az Angliába való visszatéré
sük előkészületeit; mert az angol—francia hadvezetés nem is 
sejtette ellensége fő hadászati elgondolását, s túlértékelve az 
első világháború állásharcainak jelentőségét, leküzdhetetlennek 
tartotta a Maginot-vonalat. 

A franciaországi katonai események leírása után külön fe
jezetek foglalkoznak a nyugat-európai általános helyzettel, az 
Afrikában folyó háborúval, a délkelet-európai fasiszta agresz-
szióval és a japánok távol-keleti katonai tevékenységével az 
1939—194l-es években. 

Minthogy a légideszant-csapatok alkalmazása és harca 
napjainkban is aktuális probléma, bizonyára sokan igen nagy 
érdeklődéssel olvassák majd Kréta-sziget elfoglalását, amely a 
második világháború egyik legnagyobb szabású légideszant-
hadművelete volt. A sziget angol—görög helyőrsége öt gyalo
gos zászlóaljból és néhány önálló zászlóaljból állt, amelyek ke
vés harckocsival és gyenge tüzérséggel (25 harckocsi, 45 löveg) 
rendelkeztek. A sziget védelmi rendszere önálló védőkörletekre 
tagozódott, figyelembe véve azt a sajátosságot, hogy Kréta 
adottságai igen előnyösek tengeri deszantok elhárítására. A szi
getet védő csapatokat az egyiptomi repülőterekről felszálló gé
pek támogathatták. A fő támogató erő szerepét a földközi
tengeri angol flottára bízták, amelynek egységei uralkodtak e 
tenger keleti részében. A német hadvezetés elhatározta: egy 
ejtőernyős és egy hegyilövész hadosztályból álló légideszanttal 
foglalja el a szigetet. Az erőviszonyok nagyjából egyenlőek 
voltak. 

Erős légielőkészítés után kezdődött meg a német ejtőer
nyősök földreszállása. Az első napon néhány ezer ejtőernyőst 
dobtak le, s ezek a leszállás alatt érzékeny veszteségeket szen-
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védtek. Sok német szállítógép is elpusztult. Ádáz harc kezdő
dött. A hadművelet harmadik napján a német légierő súlyos 
csapást mért az angol flotta egységeire, s ezután már tengeri 
úton erősíthették meg a szigeten harcoló német erőket. 

A kötet utolsó fejezetei a Szovjetunió elleni német táma
dás előkészítését, Szovjetunió gazdasági-katonai lehetőségeit, 
s a szovjet fegyveres erők állapotát vizsgálják. Meg kell álla
pítani: a szerzők semmit sem szépítve, tárgyilagosan és nagyon 
alaposan elemzik Szovjetunió belső helyzetét. Felmérik azt a 
hatalmas gazdasági fejlődést, amelyet az ország a háborúig 
megtett, de megvilágítják a hibákat is, rámutatnak, hogy az 
alapvető hiányosság a fegyverek és haditechnikai eszközök 
gyártása terén a háborút megelőző években az volt, hogy az 
új fegyverek és eszközök kipróbálása és meghonosítása lassan 
történt. Például a német páncélosokat felülmúló harckocsikat 
1939-ben nem gyártottak, 1940^ben is csak keveset. A repülő
gépipar csak 1940-ben kezdte kibocsátani az új, korszerű gépe
ket, s akkor sem a kellő mennyiségben. Végül is e két iparág 
csak 1941 közepétől tudta számottevően fokozni a repülőgépek 
és harckocsik szériagyártását. A rendszeresített 50 mm-es ak
navetők nem voltak elég hatásosak, s a páncéltörő lövegek és 
a légvédelmi lövegek is meglehetősen elmaradtak a korszerű 
követelményektől. 

A szerzők beszámolnak a szovjet hadtudomány akkori fej
lettségi fokáról is, s megállapít j ákr alapvető tanításai megfelel
tek az objektív követelményeknek, és — amint azt a háború 
tapasztalatai bizonyították — lényegében helyesek voltak. He
lyesen határozta meg a háború jellegét, rámutatott a gazdasági 
és erkölcsi tényező szerepére a fegyveres harcban, helyesen 
tükrözte a hadászat, a hadműveleti művészet és a harcászat 
elveit. Ám ezek az elvek (ha eltekintünk a Szovjetunió hatá
rain 1936—1940 között lezajlott harctevékenységektől) a gya
korlatban még nem voltak kipróbálva. Szovjet-Oroszország pol
gárháborújának tapasztalatai keveset nyújthattak korszerű kö
vetelmények közepette, a spanyol polgárháború (amely sajátos 
jellegű, s egy nagy háború szempontjából korlátozott jelentő
ségű volt) tapasztalatainak általánosítása pedig bizonyos hibák
hoz vezetett a szovjet fegyveres erők fejlesztésében. Hogy csak 
egyet említsünk: a harckocsi-magasabbegységeket (ilyeneket 
Szovjetunióban szerveztek először) feloszlatták! A Lengyelor
szágban és Franciaországban 1939—1940-ben lezajlott harcte
vékenység tapasztalatai nyomán újból megszervezték őket. Ám 
összekovácsolásukhoz már kevés idő állt rendelkezésre. 
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A szerzők rámutatnak: jóllehet a szovjet hadműveleti mű
vészet korszerű elveket vallott a mélységben vívott harcról, 
helyesen értékelte abban a csapatok széles körű manőverezési 
lehetőségeit, de ez nem tükröződött a csapatok fejlettségi szín
vonalában. A szárazföldi erők fő fegyvernemei nehézkesek 
voltak, mivel nem látták el őket elegendő gépkocsival és más 
gépi szállítóeszközökkel. Hiányoztak a legkorszerűbb híradó
berendezések. A légierő nem volt kellően felszerelve rádiónavi
gációs eszközökkel és rádiólokációs állomásokkal. 

Kellő súlyt kapott a kötetben a szovjet légierő és hadi
tengerészeti flotta állapotának, harci lehetőségeinek és felada
tainak ismertetése, s a szerzők értékelték azt is, hogy az akkor 
érvényben levő harcszabályzatok mennyiben voltak összhang
ban a korszerű követelményekkel. 

Végül az olvasó egy elemzést talál a határmenti katonai 
körzetek állapotáról. Ebből kitűnik: az erők és eszközök ele
gendőek voltak a védelmi feladatok megoldására és az első csa
pás elhárítására. 1941 májusában kezdődött meg a szovjet csa
patok összpontosítása közelebb a nyugati határhoz, de ez las
san és esetenként nem a kellő szervezettséggel történt. A Nyu
gati Katonai Körzet csapatait 300 km, a Kijevi Katonai Körzet 
csapatait pedig 600 km mélységben lépcsőzték — ami egy meg
lepetésszerű támadás esetén megnehezítette szervezett és moz
gékony tevékenységüket. Emellett a határvédelem szempont
jából nem a legelőnyösebb helyzetet foglalták el. Azt a felada
tot kapták, hogy fedezzék a határt, követve annak természetes 
vonalát, s építsenek ki védőállásokat a nyugati irányú kiszö-
gellésekben. (Ez később megkönnyítette bekerítésüket.) A szer
zők rámutatnak: a németek 1939-es lengyelországi és 1940-es 
franciaországi harctevékenységéből levonható következtetések 
ellenére a szovjet főhadiszállás nem számított a németek meg-
lepésszerű támadására, de ha ez mégis bekövetkezne, azt csak 
korlátozott erővel tartotta lehetségesnek. Ezért a csapatok el
helyezése és feladatai nem feleltek meg a helyzetnek, az adott 
csoportosítások nem teljesítették maradéktalanul védelmi fel
adataikat. S a hibákat csak tetőzte, hogy a főhadiszállás későn 
dolgozta ki a csapatok harckészültségét és a védőállások elfog
lalását elrendelő direktívát, s azt csak a harctevékenység kez
dete után juttatta el az egységekhez. 

* 

Elöljáróban elmondhatjuk: a Nagy Honvédő Háború első 
időszakával (1941 június—1942 november) foglalkozó második 
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kötet fő erénye, hogy mélyen és őszintén feltárja az adott idő
szak rendkívül bonyolult viszonyait, többek közt a szovjet had
sereg súlyos vereségének okait. Fontos megjegyeznünk: az első 
olyan munka, amelyben a szerzők hatalmas mennyiségű új 
irattári anyagok alapján értékelik a Szovjet Legfelsőbb Fő
parancsnokság kiemelkedő szerepét, amely szerven keresztül 
az SZKP Központi Bizottsága és a Szovjetunió Állami Hon
védelmi Bizottsága részt vett a hadműveletek vezetésében. Jól 
megvilágítják továbbá a frontok és hadseregek haditanácsai
nak, a politikai szerveknek, a párt- és Komszomol-szervezetek-
nek a munkáját. 

A szerzők és a szerkesztők munkáját dicséri, hogy az ol
vasó megtalálja a Nagy Honvédő Háború kezdeti időszaka tar
talmának tudományos, alapos meghatározását, s úgy formálták 
a kötetet, hogy stílusa szinte elbeszélő legyen, a vázlatok és ké
pek sokaságával pedig jó érzékkel szemléltették és színesítet
ték a könyv mondanivalóját. 

Az első rész megvilágítja a Nagy Honvédő Háború kezde
tét, tehát az 1941 nyarán és őszén lefolyt hadműveleteket. 
Lépésről lépésre nyomon követi, hogyan készítették elő Német
ország és csatlósai a Szovjetunió elleni támadást, akiknek sike
rült a Szovjetunió nyugati határán 190 teljesen feltöltött had
osztályt, 3500-nál több harckocsit, több mint 50 000 löveget és 
aknavetőt, s 3900 repülőgépet összpontosítaniuk. 

A szerzők őszintén feltárják, milyen óriási nehézségeket és 
megpróbáltatásokat jelentett a szovjet hadseregnek és a szovjet 
népnek az erős és tapasztalt ellenség elleni harc. Túlzás nélkül 
állíthatjuk: egyetlen szovjet hadtörténeti mű sem mutatta be 
ilyen sokoldalúan a szovjet nép és hadseregének azt a hősies 
erőfeszítését, amellyel keresztülhúzták a német betolakodók 
számításait. 

Az első rész az 1941-es ősz eseményeinek tárgyalásával 
végződik. A szovjet csapatok hősies harcai arra kényszerítették 
a német hadvezetést, hogy lemondjon az egyszerre három irány
ban tervezett támadásról, és áttérjen az egymást követő csapá
sok módszerére: először Leningrád és a Donyec-medence, majd 
jelentős erőket átcsoportosítva Moszkva irányában. 

Nagy érdeklődésre számíthat a kötet második része, amely
ben a fasiszta Németország 1941/42 telén, a második világhábo
rúban elszenvedett első vereségét tárgyalják. A szovjet csapa
tok ellentámadása Moszkvánál a Vörös Hadsereg hatalmas 
győzelme volt. Jelentős sikerek születtek Tyihvinnél, Rosztov-
nál és a Keres félszigeten. A hadászati kezdeményezés az arc-
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vonal minden szakaszán a szovjet csapatok kezébe ment át, s 
csapásaik alatt a németek kénytelenek voltak nyugati irány
ban visszavonulni. 

A szovjet csapatok moszkvai ellentámadása központi helyet 
foglal el az 1941/42-es téli hadjáratban. A szovjet hadvezetés 
egyidejűleg hatalmas tartalékokat vont össze, és mesterien ki
választotta a csapások mérésének idejét. Csapatainak ellentá
madása akkor következett be, amikor a szovjet védelem által 
kimerített német erők kedvezőtlen hadműveleti-hadászati hely
zetbe kerültek, tartalékaikat felhasználták, nem tudták táma
dásukat folytatni, ugyanakkor még nem készültek fel véde
lemre. Az elkeseredett harcokban az ellenséget érzékeny ember
es anyagi veszteség érte. Húsz-nap alatt — november 16-tól 
december 6-ig — 55 000 halottat, több mint 100 000 sebesültet 
és fagyási sérülést szenvedettet, 777 harckocsit és sok más 
harci technikai eszközt vesztett. 

A szovjet csapatok ellentámadása kezdetben egyes irányok
ban bontakozott ki, de hamarosan széles arcvonalon folytató
dott, Kalinyintól Jelecig. Részt vettek benne a Kalinyini és a 
Nyugati Front csapatai, valamint a Délnyugati Front jobb-
szárny-csapatai. Az ellentámadás során 38 ellenséges hadosz
tályt zúztak szét, és Moszkvától 100—150 km-re vetették visz-
sza a németeket. 

Az utolsó — harmadik — részben az 1942-es év nyári és 
őszi katonai eseményei bontakoznak ki, amikor is a szovjet 
nép és fegyveres ereje elhárította a német csapatok új táma
dását és létrehozta azokat a feltételeket, amelyek szükségesek 
voltak a" háború menetének gyökeres megváltoztatásához. 

A szerzők tüzetesen elemzik a szovjet—német arcvonal 
1942 nyarát megelőző helyzetét, a két fél terveit és a szovjet 
hadsereg Krímben, Leningrád és Voronyezs körzetében, vala
mint a Donyec-medencében indított sikertelen támadásának 
okait. Ezzel kapcsolatban megállapítják: a Szovjet Legfelsőbb 
Főparancsnokság túlértékelte az 1941/42-es téli hadjárat szov
jet sikereit és nem hitte, hogy a németek helyreállíthatják csa
pataik harcképességét, és hogy számottevő támadó lehetősé
gekkel rendelkeznek. Holott még akkor éppen a szovjet fegy
veres erők oldaláról hiányzott a technikai fölény, s manővere
zési képesség szempontjából is mögötte maradtak ellensé
güknek. 

A harmadik rész főhelyén a volgai csata leírása és érté
kelése áll. A volgai erőd hős védői arra kényszerítették a hit
leri hadvezetést, hogy valamennyi fő arcvonalszakaszon be-
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szüntesse a támadó harcot. És éppen ez volt a csata objektív 
elgondolása. 

A szerzők végül összegezik és értékelik a Nagy Honvédő 
Háború első időszakának katonai-politikai eredményeit. Ré
szeiben és kihatásaiban is áttekintik azokat az alapvető szer
vezeti változásokat, amelyeket a Legfelsőbb Főparancsnokság 
a haderőnél és fegyvernemeknél foganatosított a szovjet—né
met háború kezdetétől 1942 őszéig. Nem kis figyelmet szentel
nek továbbá a hadászati vezetés kérdéseinek. És ez érthető,, 
minthogy a háború első időszakában alakultak ki annak formái 
és kristályosodtak ki tapasztalatai. Nyomban a háború kezdetén 
létrehozták a Legfelsőbb Főparancsnokság Főhadiszállását, ope
ratív szervével, a Vezérkarral. A főhadiszállás közvetlenül v e 
zette a frontok és a flotta tevékenységét. Az események gyors 
fejlődése, az összeköttetés gyakori megszakadása a Vezérkar 
és a frontok, valamint a hadseregek között, azt eredményezte, 
hogy 1941 júliusában megszervezték a hadászati vezetés közbe
eső láncszemét — az irányok főparancsnokságait (az Északnyu
gati Irány, a Nyugati Irány és a Délnyugati Irány Főparancs
nokságát). Ezekre hárult a frontok harctevékenységének köz
vetlen vezetése. A könyv adatai azonban bizonyítják, hogy sem 
jogkörük, sem eszközeik nem voltak funkcióik teljesítéséhez, 
nem hozhattak és nem hajthattak végre fontos döntéseket. 

Érdemes ezt két példával megvilágítanunk. 
1941 szeptember elején a bekerítés veszélye fenyegette a 

Délnyugati Frontot. Szeptember 9-én a front parancsnoka ké r t e 
a Délnyugati Irány főparancsnokát, erősítse meg a frontot t a r 
talékokkal. Am a főparancsnoknak nem voltak tartalékai. Ezért 
a Délnyugati Front haditanácsa és a Délnyugati Irány Főpa
rancsnoksága elhatározta: a kialakult helyzetben a csapatokat 
át kell csoportosítani, hogy arcvonaluk rövidítésével javítsák 
helyzetüket. A Délnyugati Irány haditanácsa szeptember 11-én 
Sztálinnak küldött jelentésében így summázta a helyzetet: 
„A Délnyugati Front késedelmes visszavonulása óriási ember
es anyag veszteségeket okozhat." Sztálin még aznap beszélt a 
Délnyugati Front parancsnokával és határozottan megtiltotta a 
csapatok új állásokba való visszavonását. Szeptember 14-én a 
front törzsfőnöke, Tupikov tábornok újból kérte közvetlenül a 
Vezérkar főnökétől a visszavonás engedélyezését. Felvázolta a 
front súlyos helyzetét, s szavait így fejezte be: „A katasztrófa 
— amelyet bizonyára ö n is lát — néhány nap alatt bekövet
kezhet." Saposnyikos, a Vezérkar főnöke azzal vádolta Tupiko-
vot, hogy páni félelembe esett, s javasolta, őrizzék meg hideg-
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vérüket és maradéktalanul teljesítsék Sztálin szeptember 11-i 
utasítását. A következő napon az ellenség páncélos hadosztályai 
kijutottak Lohvica és Lubni körzetébe, s átvágták a Délnyugati 
Front csapatainak utolsó visszavonulási útját. 

A harkovi támadó hadművelet idején, 1942 májusában, az 
ellenség Kleist páncélos hadseregének erőivel erős csapást mért 
a szárnyon és veszélyes helyzetet teremtett a Délnyugati Front 
csapásmérő csoportosítása számára. A Délnyugati Irány hadi
tanácsa a rendkívül bonyolult helyzetben igen célszerű döntést 
hozott: beszünteti a támadást Harkov irányában, gyorsan át
csoportosítja a csapatokat és egy erős csoportosítást hoz létre 
a „Kleisť'-csoport ellencsapásának elhárítására. Ám ezt a dön
tést a főhadiszállás elutasította. Ezt követően a Harkov irányá
ban támadó szovjet csapatok súlyos vereséget szenvedtek. 

Jóllehet a kötet szerzői nem aktualizálnak, a második vi
lágháború és a Nagy Honvédő Háború kezdeti időszakának 
mégis vannak olyan, ma is érvényes vonásai, amelyekre az ol
vasó maga is felfigyel. Ilyenek például: a korszerű körülmé
nyek között a meglepésszerű támadás még veszélyesebb; ala
posan át kell gondolni és meg kell tervezni a fegyveres erők 
szétbontakoztatását, hogy egy esetleges háború kezdetén biz
tosítva legyen mozgatásuk a szükséges irányokban; ismert, hogy 
egy elkövetkezendő háború koalíciós háború lenne, ezért az 
agresszor nemzetközi elszigetelése benne igen nagy jelentőségű; 
végül az első időszak tapasztalatai mégegyszer megerősítik azt 
a marxista tételt, hogy a hadászat, a hadműveleti művészet, a 
harcászat, a csapatok szervezése és készenléte az ország anyagi 
és erkölcsi lehetőségeitől függ, s az embereknek, a fegyverzet 
és a harci technikai eszközök minőségének és mennyiségének 
meghatározó szerepe van a háborúban. 

Sörös Lajos őrnagy 
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