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Valamely ország hadi teljesitőképessége gazdasági, szociális és poli-
tikai adottságoktól függ. A z alap mindenütt a háborús gazdaság, a há
borús technika, a fölfegyverkezés mértéke, a katonai szervezet minősége 
és a kiképzés. Ezek szerint a legfontosabb kellékek: az emberanyag, a 
nyersanyag, az ipari termelő apparátus s az ország gazdasági ereje. 

A szárazföldi erők 

A z emberanyagot illetőleg a jelenlegi háborús hatalmak között elté-
rések állapithatók meg. A z 1935-1940. év átlagában a katonakötelesek 
száma hat évi átlagban Németországban 360.000, Franciaországban 205 
ezer, Angliában 200.000 fő. 

A z u. n. győztes államok még évekig tartó, megsem közelithető előny
ben vannak azokkal az államokkal szemben, amelyek a békeszerződések 
rendelkezései értelmében nem részesithették katonai kiképzésben a sor
köteles férfiakat. Mindkét csoport rendelkezik ugyan a háborút viselt 
nemzedék értékes katonai anyagával, de a győzők azonfelül tizenöt esz
tendőn keresztül még a sorköteleseket is katonákká nevelték. Franciaor-
szágban 15 esztendő alatt legalább 3 millió főnyi tartalékot, az egykori 
kisantant megmaradt államai egyenként átlagban 1 milliót, Olaszország 
szintén legalább 3 millió kiképzett főt nyert hadserege számára. Oroszor
szág a polgárháború esztendejének leszámitásával 8 milliónyi tartalékot 
képezett ki. 1936 óta 150 ezer pilótát és 900 ezer autóvezetőt nevelt a had
sereg céljaira, azonfelül, mint tartalék a második vonalban rendelkezésére 
áll a néhány millió főnyi, mezőgazdaságban dolgozó traktorvezető. 

A hadseregek békelétszámának adataiból és a békefegyverek állo
mányából azonban csak következtetni lehet arra, hogy milyen hadsereget 
tud háború esetén az illető állam a frontra állitani. De azért fontos a bé
kekeret ismerete. 

A békefölszerelés helyzetére jellemző, hogy az egész német hadsereg 100 hadosztályának 1914 augusztusában nem volt több gépfegyvere 
— 2500 — , mint amennyivel ma a békelétszám öt hadosztálya rendelke
zik. Ezek szerint a háború kitörésének pillanatában csak a gépfegyverek 
száma huszszorta magasabb, mint 1914-ben volt. A békelétszám adatai 
a legfontosabb európai államokra a következők: 

Gyal. zljak Gépfegyv. Agyuk Tankok 
száma a békehadseregben Ország 

Gyal. zljak Gépfegyv. Agyuk Tankok 
száma a békehadseregben 

Anglia (anyaország — — — 230 14.000 2.400 600 
Franciaország — — — — 480 35.000 3.400 4.500 
Németország — — — — 600 40.000 4.400 4.000 
Olaszország — — — — 265 11.000 2.100 800 
Lengyelország — — — — 273 11.000 1.770 600 
Jugoszlávia — — — — 158 9.000 1.000 120 
Oroszország — — — — 800 39.000 10.000 10.000 

Kiképzett katonanyagban alig állapitható meg hiány. De a motori
zált és mechanizált hadsereg mellett már az emberanyag foglalkozási ta
gozódása is nagy szerepet játszik. Már a mostani lengyel háború lefolyá-



A z emberanyag számszerűsége mellett természetesen igen fontos té
nyező a katonák lelkisége. A jól táplált, testileg erős és kitartó, sported-
zett katona mellett a tűzvonal és a termelés tömegeinek megelégedettsé
ge, elszántsága a modern háboru poklában, az idegek megőrlését célzó 
harcokban az ellenálló erővel biró embermilliók lelkiállapota, gondolko
zása dönti el a háború sorsát. A német, angol, francia és amerikai had
ügyminisztérium hadpszichológiai osztályainak puszta létezése, a német 
hadtudomány kiterjedt hadpszichológiai és hadietikai irodalma is azt 
bizonyitja, milyen jelentőséget tulajdonitanak a különböző országok ve
zérkari osztályai az emberanyag szellemének. A katona-pszichológusok 
szerint azokban az államokban, amelyekben a tömegek szabadságukat, 
jólétüket, jövőjüket s a fejlődés lehetőségét önkéntes lelkesedéssel védel
mezik, az ellenállóképesség lényegesen feülmulja azon országok népének 
ellenállóképességét, amelyeknek tömegeit csak nyers erőszakkal viszik 
háborúba. 

A légi erők 
Németország a versaillesi szerződés után elvesztette teljes légi flottá

ját. 1933-ig, a nemzetiszocializmus uralomra jutásáig titokban folytak az 
előkészületek ugy a repülőgépgyártása, mint megfelelő vezetők kikép
zése tekintetében. Német vállalatok idegen területen gyártottak gépeket 
Németország számára. A polgári forgalom számára épitett gépeket nagy
részt ugy épitették, hogy könnyen átalakithatók legyenek hadi repülőgé
pekiké. (Ilyenek a Junkers G 38, Ju 52, W 33, Dornier Wal és Superwal, 
valamint a Heinkel He 70-es tipusu gépek). 

A nemzetiszocializmus bevezetése óta Németországban 29 cég 51 
üzemben foglalkozik repülőgépgyártással, ehhez járul még 17 motor és 
alkatrészgyár. Ezek a számok nem foglalják magukba a többi gépeket, 
autómotorokat és alkatrészeket gyártó üzemeket. 

A német légi felfegyverkezés módja az, hogy minden uj gépnek há

sa is bizonyitja, hogy mily nagy jelentőségű a mai hadviselésben az ipari 
munkások és technikusok szerepe. A z a hadsereg, mely sok ipari mun
kással, technikussal rendelkezik, akcióképesebb. A z orosz és a kisebb lét
számu német hadsereg 50 százaléka többé-kevésbé alaposan kiképzett 
ipari specialistából áll. A specialistákhoz nem számitják hozzá a gépfegy
ver osztagok legénységét. A nagyhatalmak e téren általában versenyké
pesek egymással szemben, kétségtelen azonban, hogy Németország és 
Oroszország állanak az élen. 

A békelétszám azonban csak keret. Anglia, Franciaország, Olaszor
szág, Németország és Oroszország rövid pár hét alatt külön-külön a béke 
létszámot messze tulhaladó nagyságu hadsereget tud talpraállitani. A z 
eddig bemutatott országok hadseregeinek béke és háborús létszáma a kö
vetkezőképpen alakul: 

Békelétszám Háborús létszám 

Anglia (tengeren tuli csapatokkal) 360.000 8-9.000.000 
Franciaország (teng. tuli csap.-kal) 735.000 5.500.000 
Németország — — — — 850.000 7-8.000.000 
Olaszország (teng. tuli csap.-kal) 552.000 7-8.000.000 
L e n g y e l o r s z á g — — — — — 302.000 3.500.000 

125.000 1.400.000 
Oroszország — — — — — — 1.800.000 9-10.000.000 



rom tartalék felel meg. A z első vonalbeli repülőgépek száma 3.400, ebihez 
500 rendőrségi és 700 civil repülőgép járul. A z első vonalbeli légierő 
5.500-6.000 gépre tehető. A Csehszlovákiából zsákmányolt repülőgépek 
számát 750-re becsüli az angol Economist, Hitler azonban a Reichstag 
előtt elhangzott beszédében 1500-ra tette. Olasz becslés szerint a mult 
évi szeptemberi válság után a harcképes német repülőgépek száma 3.000 
volt. Ma ez a szám 4.200 körül van, melyekből 2.500 a bombavető. 

Amerikai sajtóvélemények szerint a német repülőgéptermelés havon
ta 800. Ez a termelési kulcs lehetővé teszi az összes repülőgépek pótlását 
öt hónap alatt. Más források a havi termelést 600 gépre teszik. Ebbe a 
termelésbe nem számitódik be a cseh protektorátus területén müködő re
pülőgépgyárak termelése. 

A hadirepülés 150.00 tisztet és katonát igényel, de ehhez adjuk még 
hozzá a nemzetiszocialista repülés 60.000 pilótáját. Németországnak 900 
repülőtere van, melyekből 180 katonai. A z angol repülőterek száma 400. 

A nyugateurópai szakkörök a német repülőgépipar és hadirepülés 
gyengéjét a nyersanyagok kérdésében látják. Igy pl. az Arado Ar 79 típu
sú német gép előállitásához szükséges nyersanyagokból csak 16 százalék 
külföldi áru. Mig azonban békében a belső nyersanyagok könnyen fel
használhatók, addig a háború veszélyezteti ezt a belső nyersanyagszálli-
tást. A z 1940-re előirányzott üzemanyag a német repülés számára 6.3 
millió tonna. Ebből Németország belső termelése és a szintetikus előál
litás 1.2-1.5 mil. tonnát fedez. A háborús szükséglet természetesen sokkal 
nagyobb s 15-20 millió tonnáig emelkedhet. Egy 6.000 gépből álló repülő
park üzemanyaggal való ellátása, melynek fele két motoros bombavető s 
óránként és lóerőnként 200 gram üzemanyagot fogyaszt, napi igénye 
3.000 tonna, az egy év alatt kereken 1.000.000 tonna. 

A különböző német repülőgéptipusokról a következő táblázat állit-
ható össze: 

Vadászgépek Motor (lóerő) Óránkénti sebesség 
Meserschmitt Bf 109 1 950 500-510 km. 
Heinkel He 112 1 550 505 

Harci repűlőgépek 
Henschel Hs 123 i 660 350 „ 
Blohm et Vasa Ha 137 1 650 330 
Junkers Ju 87 K 1 950 
Heinkel Ht 118 1 1070 420 

Bombavetők 
Heinkel He 170 K 1 910 450 
Henschel Hs 126 1 870 350 
Hernschel Hs 124 1 870 430 
Dornier Do 17 2 9S0 470 
Heinkel He 111 K 2 950 420 
Junkers Ju 86 K 2 760 360 

Vizirepűlőgépek 
Dornier Do 18 E 2 650 260 
Arado Ar 95 1 880 310 

Franciaország a maga repülőtermelését a német légifegyverkezés 
hatására kezdte meg. 1987-ben a költségvetési 2 milliárd frankot irány
zott elő légi fegyverkezésre. 1938-ban ez a szám 13.8 milliárdra, 1939-ben 
pedig 22.8 milliárdra emelkedett. Ugyanakkor repülőgépvásárlásra 12 
milliárdot irányoztak elő. A z u. n. „V" terv szerint 1938 márciusától 
kezdődőleg az első vonalbeli repülőgépek számát 2.560-ra kellett felemel-



ni. A konjunkturakutató intézet a szükségleteket 12.000 motorban és; 
6.500-7.000 repülőgépben állapitja meg. Francia adatok szerint 1935-ben 
785, 1936-ban 890 hadirepülőgépet állitottak elő s ha ez a szám 1937-
ben 456-ra esett is, 1938-ban 560-ra emelték. A társadalmi harcok itt is 
éreztették hatásukat. 1937-38-ban másfél milliárd frankot költöttek be
ruházásokra, 1939-40-ben 375 millió frankot irányoztak elő javításokra 
és uj beruházásokra. A rendelés és szállitás közötti időtartamot 19 hó
napról 11 hónapra szállitották le. A terv értelmében Franciaországnak ha
vonként 250 repülőgépet kellett volna termelnie, de a német konjunktu
rakutató intézet megállapitásai szerint a termelés nem haladta meg ha
vonként a 100-at. A termelést külföldön rendelt gépekkel igyekeztek re-
kompenzálni. Hollandiában 50 repülőgépet rendeltek, ebből 35-öt a gyar
matok részére. A z Egyesült Államokban 65 millió dollár értékben 650 re
pülőgép rendelést helyeztek el. Ebből 200 vadász-, 215 bombavető-, 200 
magán- és 20 harcirepülőgép. Ezt a rendelést még megnövelték 350 gép 
rendeléssel. Angliában 100 repülőgépet rendeltek. A francia terv megva
lósulása esetén Franciaország repülő parkja eléri Németországét. Ma 
Anglia és Franciaország együttes légiereje valamivel meghaladja a né
metet. 

A z uj angol költségvetés 220.6 millió fontot irányzott elő légi fegyver-
kezésre az 1938-as 134.4 millió fonttal szemben. A z 1930-35-ös évekkel 
szemben ez 12-szeres emelkedést jelent. Ez év március végén a Home De-
fence A i r Force első vonalbeli légi ereje 2.370 gép volt, amit azóta a ter
melés jelentékenyen megnövelt. A légiipar számára dolgozó üzemek szá
ma 3.500, de ez a szám is állandóan növekszik. A dominiumok repülőipa
ra is jelentékeny. Kanada 1940-ben szállitja az első repülőgépeket, me
lyeket Angliában látnak el motorral. Ausztrália évi 200-400 gépet szál
lit, jóllehet termelése ötszörösére emelhető. Tekintetbe véve a termelés 
megkétszereződését, az angol repülőgépek száma megközeliti a németet 
Első vonalbeli gépeinek száma azonban alacsonyabb. A z angol repülőgép-
állományt a következő táblázat szemlélteti: 

Vadászgépek Motor (lőerő) Óránkénti sebesség 
Hawker Hurrieane 8 m g 1 1030 550-560 
Supermarine Spitfire 8 mg 1 1030 560 fölött 
Blaenburn Skna (kombinált va

dász és bombavető) 1 895 — 
Bombavetők 

Fairey Bettle 1 1030 430 
Bristol Blenheim 2 920 470 
Vickers Armstrong Wellington 2 900 — 
Handley Page Hampden 2 900 — 
Armstrong Withworth Whitley IV 2 900 
Handley page Harrow II. 2 925 — 

Viza repűlőgépek 
Short Sunderland 4 1000 340 

A z orosz légi fegyverkezés és repülőgéptermelés adatai kevéssé is
meretesek. Göringnek az Adler cimű német lapban közölt cikke szerint a 
Csehszlovákiából zsákmányolt orosz gyártmányú gépek minősége elsőren
dű. Oroszország az 1934. évi 1.6 milliárd rubeles hadi költségvetését 
1938-ban 27 milliárdra emelte. Csak ami a légi fegyverkezését illeti, évi 
4-5 milliárd német márkának megfelelő összeget költ. A repülésben foglal
koztatottak száma 350.000 ember. A harmadik ötéves tervnek megfelelően 



még 8 repülőgép és 6 motorgyárat létesitenek. A gyárak száma összesen 
345. Cseh információk szerint a legutóbbi évi orosz repülőgéptermelés 
4.400 volt, amit ebben az évben 29 százalékkal növelnek. Pontos adatok 
hiányában a berlini konjunktura kutató intézet csak annak a megállapi
tására szoritkozik, hogy az orosz légierő legalább olyan nagy, mint a né
met. Saját termelésén kivül sok rendelést adott Oroszország az Egyesült-
Államoknak is. 

A z olasz légierőre vonatkozóan hasonlóképpen hiányoznak az adatok, 
általában 3500-ra teszik a légiflotta erejét. 

A z Egyesült Államok légi ereje igen jelentős. 1938-ban az Egyesült 
Államok 68 millió dollár értékben, repülőgéptermelésének felét szállitotta 
külföldre. A belső szükséglet is megnövekedett azonban. A z uj tervek sze
rint évente 20.000 pilótát képeznek ki. A z összfegyverkezésre előirányzott 
költségvetési összeg 62 millió dollár. A fegyverkezésre megszavazott pót
lással együtt a szárazföldi hadsereg repülőparkjára forditott összeg 170, 
a tengeri hadseregére forditott 21 millió dollár. A repülőgépek számát 
2320-ról 6.000-re emelik fel. A z utóbbi évben az Egyesült Államok 3.675 
repülőgépet gyártott, ami havonként 300 gépnek felel meg. Ebből 1.425 
sportrepülőgép. A termelés igen könnyen felemelhető évi 6.000-re. A z 
amerikai ipar automatizálása következtében a repülőiparban foglalkoz
tatott munkások száma 36.000. A motor ipar igen kicsi. Mindössze két 
speciális motorgyár működik. 

A tengeri haderő 

A legerősebb természetesen Anglia. A z angol hadiflotta összesitett 
ürtartalma 1.140.000 tonna s ez a mennyiség különböző hajónemek között 
a következőiképpen oszlik fel: 15 páncélos hajó (474.000 tonna); 42 cir
káló (335.000 t . ) ; 110 torpedóromboló (147.000 t ) ; 40 tengeralattjáró 
(47.000 t .) és 7 repülőgépanyahajó (137.000 t . ) 

Franciaország hadiflottája 543.000 tonna: és pedig 7 páncélos hajó 
(163.000 t . ) ; 19 cirkáló (154.000 t . ) : 70 torpedóromboló (120.000 t . ) ; 79 
tengeralattjáró (74.000 t . ) és 2 repülőgépanyahajó (32.000 t . ) 

A z angol és francia hadiflotta összesen 1.683,000 tonna. 
A z olasz flotta 403.000 tonna. Megoszlása: 4 páncélos hajó (90.000 

t . ) ; 13 cirkáló (144.000 t . ) ; 90 torpedóromboló (94.000 t . ) és 101 tenger
alattjáró (75.000 t .) 

A német flotta a legkisebb, mindössze 170.000 tonna. Hajónemek 
szerint: 5 páncélos hajó (83.000 t . ) ; 6 cirkáló (36.000 t . ) ; 29 torpedórom-
baló (29.000 t.) és 50 tengeralattjáró (25.000 t . ) 

A nyersanyag 

A mai háború a nyersanyag, a gép, az ipar, az ipari termék, a mo
tor, a tank, az ágyuk, a gépfegyverek, a repülőgépek és a műszerek há
borúja. Nyersanyag és élelmiszerek hijján a legtökéletesebben felszerelt, 
verhetetlennek hitt hadsereg is összeroppan. 

A háború viseléshez szükséges valamennyi nyersanyaggal csak két 
nagyhatalom rendelkezik: az angol világbirodalom, a dominiumokkal és 
gyarmatokkal és a 21.4 millió négyzetkilométer kiterjedésü Oroszország. 
Franciaország és gyarmatai sem szűkölködnek nyersanyagokban. De An-



glia vagy az Egyesült Államok segitsége nélkül képtelen volna Francia
ország hosszabb ideig tartó háborúban nyersanyagszükségletét fedezni. 

Németországnak van szén és kémiai anyag fölöslege, de kevés az 
élelmiszere és hiányzik sok nyersanyag. Háború esetére a pótanyagok 
nagyarányú gyártása ellenére is pótolhatatlan hiány mutatkoznék számos 
nyersanyagban (olaj, növényi termékek, zsir, kaucsuk, gyapju, krom, vö
rösréz, mangán, nikkel, juta, foszfátanyagok és arany). 

Olaszország hadi teljesitőképessége hatalmas hadserege, tengeri és 
légi fottája mellett is a legcsekélyebb. „Európa nagyhatalmai között 
Olaszország szenved a legnagyobb arányu nyersanyaghiányban" — irja 
Xylender ezredes, a berlini hadi akadémia tanára egyik tanulmányában.  
A berlini konjunktura kutató intézet összeállítása szerint csak a követ-
kező arányban fedezi saját termeléséből nyersanyagszükségletét, illetve 
géptermelését: ásványolajak 0.7, szén 3.2, acél és vas 37.1, kaucsuk 0.0, 
Wolfram 0.0, foszfát 0.0, ón 0.0, nikkel 0.1, vörösréz 3.2, mangánérc 14.2, 
gépek 67.4, ólom 69.7 százalékban. Ezért a valóban teljesitőképes és j ó 
hadfelszerelési ipar Olaszországban csak az esetben biztositja a hadse
reg szükségletét háborúban, ha a szükséges nyersanyagokat megkapja. 
Ezért Olaszország háborús problémája épp a nyersanyagbeszerzés terén 
jelentkezik. 

Az ipari termelő apparátus 

Kétségtelen, hogy ezen a téren Németország vezet. Termelő appará
tusának teljesitőképessége békében és háborúban felülmulja valamennyi 
európai, nyugati nagyhatalom termelő gépezetét. Már békében is hábo
rús termelésre van beállitva. Ha nyersanyaghiánya nem akadályozná 
meg a termelés folytonosságát, félelmetesen verhetetlen ellenfele lehetne 
a nyugati országoknak. 

Németországgal egyenrangu ma már Oroszország termelő gépezete. 
Előnye, hogy kiapadhatatlan nyersanyagforrásokkal rendelkezik s ipari 
és nyersanyag gócpontjait — a mérhetetlen kiterjedésű országban — a 
határtól messze távolságra tudta telepiteni. 

„ A Szovjetunió hadfelszerelő ipara — olvassuk egy német vezérkari 
tiszt tollából a Die europäischen Heere und ihr Kampfverfahren oldalain 
— az utóbbi években elképzelhetetlen föllendülést vett. A z ország kime
rithetetlen nyersanyagforrásait egy nagy teljesitőképességű ipar aknázza 
ki és dolgozza fel. Külföldi mérnökök és technikusok segitségével, akik
től azonban Oroszország fokozatosan függetleniti magát, a hadfelszerelési 
ipar a hadsereg minden szükségletét fedezi. A hadfelszerelési ipar min
den ágát az ország belsejébe telepitették, hogy a légi támadások ellen 
védve legyenek". 

Anglia 1936 óta óriási erőfeszitésekkel igyekszik a német és orosz 
hadfelszerelési ipar szinvonalát elérni. Megneheziti e törekvését az az 
adottság, hogy Anglia legfejlettebb ipari üzemeit lefoglalja a gigantikus 
hadihajó épités. Másrészről megkönnyiti a feladat végrehajtását a ren
delkezésre álló kiapadhatatlan gazdasági erőforrások áradata, amely le
hetővé teszi uj iparok és óriási üzemek megteremtését. Emellett Anglia 
segitségére siettek a dominiumok gazdasági erői. Kanadában épül ki a 
világbirodalom leghatalmasabb ipari repülőgépbázisa és a háború esetére 
Ausztrália elvállalta az Indiai Óceán védelmének egy részét. 



Franciaország ipari készültsége 1937-ig nem tartott lépést a két 
vezető ipari nagyhatalom tervszerűen monumentális ipari fölszerelésé
vel. 1937-ben a francia hadirepülőgép ipar 40.000 munkást foglalkozta
tott, az olasz és az angol egyenként 60.000, a német 120.000, az orosz re
pülőipar 250.000 munkásával szemben. 1037 óta a különben nagy telje
sitőképességgel rendelkező francia vas, gép és kémiai ipart is teljesen a 
hadi szükséglet kielégitésére állitották be. Franciaország hadi ipara ez
óta főleg a védelmi fegyverek és nehéz tankok előállitása terén ismét 
Európa vezető államai között szerepel. 

A z európai háború eshetőségeinek megitélése szempontjából nem 
szabad figyelmen kivül hagyni az Egyesült Államokat. Rendkivül fejlett 
és kapacitásának alig 60-70 százalékáig kihasznált ipara, kiapadhatatlan 
nyersanyagforrásai, imponáló gazdagsága miatt döntő jelentőséggel bir 
állásfoglalása. 

Általános gazdasági és pénzügyi erők 
A háború teljesitőképességének nélkülözhetetlen kelléke a pénzügyi 

felkészültség. Ebben a tekintetben — papirforma szerint — az Angol vi
lágbirodalom és Franciaország messze fölötte állanak valamennyi euró
pai államnak. A z Egyesült Államok segitsége ebből a szempontból le
győzhetetlen erőt kölcsönöz annak a félnek, amely mellé ez a gazdag bi
rodalom áll. Németországot, Olaszországot és a kisebb államokat, általá
ban mindazokat az országokat, melyek háború esetén fokozottabb mér
tékben szorulnak külföldi behozatalra a modern totális háború rendkivül 
nehéz helyzet elé állitja, nem lesz elég pénzük és devizájuk. Mindez azon
ban csak papirforma és elmélet, amit a háborús gyakorlat gyökerében 
nivellálhat. 

A hadi taktika 

A különböző államok harci taktikája hiven tükrözi vissza az egyes 
államok politikai és lelkivilágát. 

A francia és angol szabályzat elsősorban a védelemre rendezkedik 
be. A Maginot-vonalak, a gépfegyver és ágyú fészkek sűrű rendszere, a 
mozgósitás és felvonulás aránylagosan lassu üteme általánosságban a vé
delem gondolatát szolgálja. Ezeket igazolja a mostani angol-francia fel
vonulás természete is. Ezért azonban igen erős motorizált és mechanizált 
roham-csapatokkal is rendelkeznek, különösen Franciaország. 

A z olasz taktika a rajtaütésszerű háború kezdés alapelvén épiti fel 
harcászati szabályait. Már a harc első fázisában az ellenséges front át
törése a csapatvezetés célja. Ezért a hdsereg felszerelésében a nehéz tá
madó fegyverekre helyezi a fősulyt. Ez a taktika érvényesült a németek 
lengyelországi hadjáratában is. 

Általában a dinamikus államok harci szabályzatának a meglepetés
szerű támadás és rajtaütés a harci elve. A gazdaságiakban és nyers
anyagokban gyenge s a háború teljesitőképesség tekintetében hátrányos 
helyzetben levő államok a háborút mindenáron lehetőleg villámgyorsa
sággal akarják befejezni. 

A nyersanyagokban gazdag Oroszország taktikája is körülbelül ha
sonló alapelveken épül. Offenzivára és támadásra van beállitva és a had
vezetés céljául tüzi ki az ellenség megsemmisitését annak saját földjén. 



Ennek a törekvésnek szolgálatában épiti ki roppant nagy hadseregét, az 
ellenséges front mögötti operációra berendezkedő csapatszállitó légi flot
táját, tizezerszámra kiképzett ejtőernyős csapatait, az ezerszámra szer
vezett könnyű és nehéz tankoszlopokat, motorizált roham hadseregeit. 
Még a védelmi harcot is aktiv harcászattal vezeti. A csapatok egyhar
madát és a páncélos osztagokat — az előirás szerint — tartalékban kell tar
tani, hogy a kellő pillanatban a védekező csapat ellentámadást kezdemé
nyezhessen. 

V E R S P Á R E Z E R É V R E 

Irta: DARVAS SZILÁRD 

Késő tudós a messze századokban, 
ki titkot kerget ősi rokonán, 
a gépkorszakból üzenek tenéked 
s örökbehagyom rád a koponyám, 
a vén világnak tűnő roncsain 
halld, mit zenélnek sárgult csontjaim. 

... Az élet akkor csúnya rettegés volt, 
az üzöt t ember nem lelé honát, 
zsákmányra lesve ugráltak a fákon 
öt-hatszázéves szörnyű babonák, 
emberi hangra, zajra várva fent 
s ki arra tévedt, a háláiba ment. 

Ha jött az este s hozta a sötétet, 
a félelem lelkünkre ráborult, 
a néma réten láttuk tekergőzni 
a tátott szájú, ronda háborút, 
egy-egy országot játszva megevett 
s szétszórta csontunk, mint a szemetet. 

Beállt a tél és sorsunkat röhögve 
utánunk nyúlt a jeges, csupasz ág, 
futottunk már, de utunkat elállta 
a dülledtszemű lomha butaság, 
mázsás sulyától reszketett a föld 
és megőrült az, akit meg nem ölt. 

A nagy folyó, a gyűlölet kiöntött 
s mindannyiunkat messze vitt az ár, 
az égre néztünk Istenért üvöltve, 
de zúgva-búgva jött a griff madár, 
még láttam szállni véres két kezem 
és semmi többre nem emlékezem... 


