
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... 



Késő tudós, a messze századokban, 
e bús zenétől el ne zárd füled 
és ne rúgd félre sárga koponyámat, 
min ott vigyorog még az őrület, 
hadd higyje ő, ki irta ezt a dalt, 
hiába élt, de nem hiába halt. 

L E N G Y E L O R S Z Á G 

Irta: S Z E R E M L E Y LÁSZLÓ 

A z 1919-ben megalapitott Lengyelország igen nehezen találta he
lyét. Oroszország és Németország között, a két nagy birodalom egymás
sal szembenálló politikája sodrában, egyikhez sem tartott, egyikhez sem 
kapcsolódott. Nagyobbra tört. Tényleg: területe, mely 388.600 négyzetki
lométer, nagyobb, mint Olaszország, népessége szerint (a legutóbbi 1935-
ös) népszámláláskor 33.430.000, de népszaporodása igen gyors s manap

s á g 35 millió körül já r ) közeledett Franciaország lélekszámához. Igy ho
vatovább nagyhatalomnak számitotta magát, holott az orosz és német ér
dekkisugárzások találkozásának pontján, nagyjából ugyanaz volt helyze
te, mint a mellette elhelyezkedő kis ütközőállamoké... 

Az emberföldrajza 

Lengyelország emberföldrajzi állapota meglehetősen különleges. A 
lengyel tájon átutazó idegent mindenütt meglepi a gyermekbőség. Egy
általán nem ritkák a hat-nyolc gyermekes családok. S mindez az igen 
magas halálozási arányszám ellenére. 

A lengyel tulszaporulat egyike Európa legnagyobbjainak, átlagosan 
csaknem 15 ezrelék (Franciaországban ez majdnem zéró). Ebben a vo
natkozásban elég az öt évenként megismétlődő népszámlálásokra hivat
kozni. 1927-ben 27, 1931-ben 32. 1935-ben 33.4 millió a lakosság száma. 
Átlagosan ez négyzetkilométerenként 86-os népsűrűségnek felel meg. 

A lakosság megoszlása korántsem egyenletes. A nagy sűrűség (75-
ön felül) főleg nyugaton és délen állapitható meg. 

A lakosság 60 százaléka a Visztula nyugati részén helyezkedik el, 
ahol egy négyzetkilométernyi területen 96 ember lakik, mig Keletlengyel-
országban csak 45. Sematikusan a nagy sűrűség arra a német határral 
és a Kárpátokkal egybeeső szalagra lokalizálódik, mely szélességben el-
éri Varsót, Lublint és Tarnopolt. Ez a szalag megfelel a löszös, fekete 
földes talajnak és az ipari vidéknek. Szilézia a sötét része a lengyel nép-
rajzi térképnek. Ez az egyetlen összpontositott lengyel iparvidék, mely-
nek népsűrűsége azonos a Ruhr- vagy a francia-belga szénvidék népsűrű
ségével : 308 lakos négyzetkilométerenként. (Ezenkivül csak izoláltan ta
lálhatók ipari centrumok.) A többi nagysűrűségű vidékek mezőgazdasá
giak. ( A krakkói vajdaságban 132, Kislengyelországban 115, Lemberg 
tartományban 110, Pozen és Tarnopol vidékén közel 100.) Északkeletlen-

gyelországban, kivéve Vilna és Bialystok vidékét, a népsűrűség 50 alá 
esik. Ezen a területen nemcsak az ipar hiányzik, de a hatalmas erdőségek 
nagy területeket foglalnak el s a föld nem hoz a nyugatlengyelországi és 


