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Erődök ellen 

Az erődök és a leküzdésükre irányu
ló harc fejlődése, kölcsönhatása a feg3r-
veres küzdelemnek egyik rendkívül bo
nyolult összefüggése. A háborúk törté
nete jól tükrözi a „várfal" és az „ágyú
golyó" időtlen küzdelmét is. 

Felmerül a kérdés: hogy néz ki ez a 
küzdelem napjainkban? Ellenállhat
nak-e a rakéta-atomfegyverek mindent 
elsöprő hatásának akár a legszilárdabb 
erődök is? Mennyire állhat ellen a be

ton és a páncél a korszerű haditechni 
ka romboló eszközeinek? Milyen a; 
erődök feltartóztató hatása az atomcsa
pások esetén? Mi lehet az erődrendszei 
leküzdésének legeredményesebb mód
ja? Arctámadással áttörni az erődsávot 
vagy megkerülve hátból elfoglalni azt? 
Atomfegyverekkel vagy azok nélkül? 
Melyek az erődök leküzdésének korsze
rű technikai eszközei? 

Csak a leglényegesebb kérdések, 
amelyekre a szerzők a legkorszerűbb, 
nézetek szerinti válaszokat megadják. 

A képekkel és ábrákkal gazdagon il
lusztrált könyv első két fejezete az erő
dítések fejlődését és a leküzdésükre 
irányuló harc kölcsönhatását mutatja 
be egészen a második világháború be-
fejeztéig. A továbbiakban a szerzők 
azt fejtegetik, miként látják napjaink
ban a katonai szakemberek az erődítés 
szerepét és jelentőségét. Ezt röviden így 
lehet összefoglalni: a várható hadszín
téren és a hátországban az erődítési 
építmények olyan rendszerét kell létre
hozni, melyek kedvező feltételeket te
remtenek a fegyveres erők alkalmazásá
hoz: biztosítják a politikai és a katonai 
vezetés működőképességét és az élőerő, 
valamint a technikai eszközök védelmét. 

A harmadik fejezet a korszerű hagyo
mányos és tömegpusztító fegyvereknek 
az erődítési építményekkel kapcsolatos 
hatásával, felhasználásuk lehetőségei
vel és célszerűségével foglalkozik. 

A negyedik fejezetben — amely a 
könyv terjedelmének csaknem a felét 
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teszi ki — átfogó képet kapunk az erőd-
sávok leküzdésének sajátosságairól a 
jövő esetleges háborújában. 

A szerzők az összes lehetséges ténye
zőt gondosan és hozzáértőén elemzik. 
Felvázolják az alapvető szituációkat: 
sík és dombvidéken, illetve hegységben 
épült erődsávok leküzdése, menetből 
vagy harcérintkezés felvételével, atom

fegyverekkel vagy csupán hagyomá
nyos fegyverekkel. 

A rendkívül időszerű témát feldolgo
zó könyvet mindazoknak ajánljuk, aki
ket a hadművészet, a haditechnika fej
lődésének problémái érdekelnek és eze
ket a kérdéseket figyelemmel kísérik. 
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