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továbbiakban? Az emiitett cikk a bakteriológiai háború esélyeit tár-
gyalja felette tudományosan és sajnálattal állapitja meg, hogy a „ka-
tonai orvostudományok ez ága még a kezdetlegesség állapotában van". 
Tudományos alapossággal sorra veszi azokat az infektiv betegségeket, 
melyeknek kórokozói ismeretesek és amelyek alkalmasnak látszanak a 
„hadvezetés céljaira." Rezignációval állapitja meg, hogy ,,bakteriológiai 
ismereteink még nem állanak azon a fokon, hogy a baktériumok állan-
dó, vagy legalább is hosszú ideig tartó virulenciáját biztositani tudjuk." 
Sajnos, folytatja, az orvosi profilaxis, különösen a haladottabb államok-
ban, legyöng�tette a legveszélyesebb kórokozók virulenciáját is: a ti-
fuszét, a himl�ét, s�t még a pestisét is. „Még ez utóbbi legsúlyosabb 
formájának: a tüd��pestisnek sem lehet „katonai értékét" garantálni, 
mert hiányoznak az erre vonatkozó fontos kisérletek." A cikkiró csak a 
tanulmány vége felé emlit meg egy másik akadályt, mely azonban úgy 
látszik, nem nagyon aggasztja, mert alig pár sorban elintézi: annak a 
veszélyét ugyanis, hogy a baktériumok, melyek nyilván nem ismernek 
politikai határokat, a támadó hadseregre és a lakosságra is kiterjeszt-
hetik hatásukat... 

Álljunk itt meg: eddig az orvosok a baktériumok legy�zése érde-
kében végeztek tudományos kisérleteket, most viszont azon törik a fe-
jüket, hogy hogyan lehetne a kórokozó baktériumokat fejleszteni, gyara-
pitani s hatóerejüket növelni. Nem a betegségek, az epidémiák legy�zése 
a cél itt, hanem azok el�idézése, minél szélesebb keretekben való kite-
nyésztése. Ma már nem a halál az �si ellenség, hanem az élet! Mi ez, 
ha nem orvostudomány — visszafelé?! (a — a) 

A T O T Á L I S HÁBORÚ. A X X . századot a jöv� id�k történelem tudósai 
a háború századának fogják nevezni. Ezt az elnevezést nemcsak a 

század számos nagy háborúja igazolja, hanem magának a háborúnak, 
mint az emberi élet megjelenési formájának dönt� átváltozása is. Eddig 
a háború a békés élet megszakitása volt, amellyel csak abból a szem-
pontból foglalkoztak, hogy megállitsák és kiküszöböljék. Ez a felfogás 
gyökeresen megváltozott az 1914�es katasztrófa óta. A háború most már 
nem sajátos, fontosságnélküli veszedelem. Felszabaditotta magát az em-
beriségt�l, amely azt remélte, hogy ha nem is tudja teljesen megszün-
tetni, úgy legalábbis alávetheti törvényeinek. A háború ezentul különle-
ges jellegű és jogú jelenség, a lét békét�l független s azzal egyenl� ér-
tékű formája. E g y új világ született, egy olyan „ellenvilág, amelyben a 
háború el�feltétele és mértéke mindennek s ahol képvisel�je, a katona 
az ur és a törvényhozó." A Berlinben megjelen� Deutsche Wehr cimü ka-
tonai szaklap összegezi ily tömören azt az új vallást, melynek bibliája a 
Mein Kampf. Az idézett cikk azt követeli, hogy az „új társadalom hi-
vatalnoka számára a háború több kell, hogy legyen puszta foglalatosság�
nál. A háború gondolata kell, hogy teljesen betöltse, s nem szabad, hogy 
fejében helyet hagyjon más gondolatnak. Ez legyen a nagy szenvedélye, 
egyedüli élvezete, sportja: valóságos monomániája." 

A mai Németországban valóban nem hiányoznak a háború monomá�
niákusai. Ott van Banse professzor, a hadtudomány egyetemi tanára, 
kinek Wehrwissenschaft cimű könyvét a propaganda minisztérium be-
tiltotta, mivel Banse tul nagy �szinteséggel rajzolta meg a német hábo-
rú várható módszereit. ( P l . a baccilusháborút.) Ludendorff tábornok új 
fűzete (Der totale Krieg, München 1935.) nem jutott Banse könyvének 
sorsára. A német sajtó mélyen hallgat róla. De világos, hogy a császári 
hadsereg volt f�szállásmesterének véleménye jellemz� ha nem is a né�



met kormány, de mindenesetre a Reichswehr vezet�köreinek felfogá-
sára. 

Ludendorff hosszasan birálja Klausewitz elméletét, aki szerint a 
háború nem egyéb, mint a békeid� politikájának más eszközökkel való 
folytatása, s szembe állitja vele saját elméletét a totális háborúról, mely-
ben nemcsak a hadsereg, hanem az egész nemzet tevékenyen vesz részt 
s amelynek kimenetelét�l függ annak fennmaradása vagy pusztulása. Az 
ilyen háborút természetesen kérlelhetetlen határozottsággal kell vezetni. 

A végs� gy�zelem kivivásáért nem szabad egyetlen eszköz felhasz-
nálásától sem visszariadni, amely az ellenség megsemmisitését bizto�
sitja. A háború valamely nép végs� er�feszitése, fennmaradása biz-
tositására. Ezért kell már a béke idején a nép ez élet�halál harcra való 
el�készitését a politika középpontjába állitani... Klausewitz összes el-
méletei a papirkosárba valók... „Barmit is mondjanak: a támadás az 
a harci forma, mely a döntést kicsikarja, s végül is err�l van szó. A 
támadó szellemben a fens�bbség büszke tudata uralkodik, s ez az a 
meg nem mérhet� tényez�, amely a jól vezetett támadás sikerét biz-
tositja még a számbelileg fölényben lev� ellenféllel szemben is." Igy 
határozza meg Ludendorff a totális háború fogalmát. Ebb�l kiindulva 
állapitja meg a korlátlan tengeralattjáró s légiháború szükségességét 
és jogosságát. Ludendorff kend�zetlenül beszél: „azok a kisérletek, 
amik a totális tengeralattjárói háború megszüntetésére irányulnak, 
vagy legalább azt akarják elérni, hogy a hadvisel� felek ne sülyesz�
szék el a hadizónába téved� hajókat s a repül�gépek ne bombázzák a 
a polgári lakosságot, ájtatos kivánság maradnak. A totális háború szük-
ségletei s a létért küzd� nép er�feszitései fontosabbak, mint a korlátlan 
tengeralatti és légiháború megszüntetését kivánó vágyálmok." A had-
üzenet a túlhaladott clausewitzi elmélet lomtárába tartozik: „Tévedés 
azt hinni, hogy a háború szükségszerűleg hadüzenettel kezd�dik." Ezt az 
aforizmát gazdag történelmi példatár követi. Ludendorff már csak azért 
is ellenfele a hadüzenetnek, mert abban igen könnyen támadási szándé-
kot lehet felfedezni. 

A könyv további részeiben Ludendorf a szakember tárgyilagos-
ságával vázolja fel a háborús hangulat el�készitésének, a haditerv meg-
állapitásának, a mozgósitás gyors végrehajtásának, az erélyes támadás 
beinditásának, technikai módozatait. Könyve nem csak egy szabadjára 
theoretizáló tábornok véleményének a kifejezése, hanem egy rendszeré 
is. Nem Ludendorffon és társain mulik majd, ha: a X X . század a jöv� 
történelem könyveiben nem mint egy kultura elkeseredett és véres há-
borúk közepette történt összeomlásának korszakaként szerepel. 

Márk Viktor 

BA R N A MÉRLEG, A németországi nemzetiszocialista rendszer most 
ünnepelte harmadik évfordulóját. Ebb�l az alkalomból nem lesz 

érdektelen közölnünk párat azokból az „eredményekb�l", amelyeket a 
nemzetiszocialista kormányzat három éves fennállása után felmutathat. 
Alábbiakat azzal a megjegyzéssel közöljük, hogy adataink legnagyobb 
részét, a német hivatalos jelentések figyelembevételével összeállitott 
népszövetségi kimutatások szolgáltatták! Az adatok a kövekez�k: 

1. Külkereskedelem: Németország külkereskedelmi mérlege 1932�
ben még 255 és fél millió dollár aktivával zárult. A mai német uralom 
els� évében ez az aktiva már 159 millióra csökkent, 1934�ben pedig mér 
66 millió dolláros külkereskedelmi deficitet mutatott fel. 

2. Folyószámla letétek: Az 1931 decemberi adatokkal szemben 1934�
ben már 15 százalékos a csökkenés. (Ugyanekkor Dániában 5, Angliá�


