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eltünteti a város és falu közti edd'/gi hagyományos különbséget. 
Ide tartozik még, hogy az egykori ázsiai nomád népeit letelepszenek 

és épitik fővárosaikat. Prototípusa ez uj városalakulásoknak Sztaiiubad, 
a Tádzsik köztársaság fővárosa, amely a si'yatag szélén máris 40.000 
lakost számlál. Jellegzetes még a birobidzsani zsidó települések fejlő
dése, valamint az ifjúmunkások 1932-ben alapított városa, Komsomolsk. 

! . (Sz. Gy.) 
TECHNIKA ÉS AZ EMBER A JÖVŐ HÁBORÚJÁBAN". Engels Fri
gyes katonai jellegű Írásait csak kevesen ismerik. Hozzátehetjük: 
éppen a hivatásos katonák közt. Ha azonban mégis akad egy-egy, 

aki látását az ő hadművészeti szempontjaival élesíti, a modern hadvise
lés feltételeinek és követelményeinek legátfogóbb összefüggéseit tárhat
ja fel. Legújabban Klotz Helmut bizonyítja ezt, aki Militärische 
Lehren des Bürgerkrieges in Spanien cimű pompás könyvében a „dina
mikus" országokból útrabocsájtott katonai illúziók egész épületét ha
lomra dönti s rámutat a legutóbbi évek haditechnikai vívmányainak 
tényleges értékére. 

Mint a „dinamikus" államélet annyi más területén, a hadveze
tésben is vágyálomszülte önámitások emelkedtek komoly hadvezetési 
elveik jelentőségére. A légifegyver szuverén érvényesülése, a minden el
lenállást elsöprő, s önállóan operáló tankhadosztályok, a háború moto-
rositása, s mindennek következtében a Blitzkrieg dajkameséje, úgy
szólván a tekintélyuralmi-tengely háborús készülődéseinek hitcikkelyeit 
testesitik meg. Annyi fülsiketítő lármával világgákürtölt eszmei zűr
zavar után valósággal üdítően hat Klotz józan megállapítása: „ A Pyre-
neusi-félszigeten folyó harcok újólag bebizonyították és bizonyítják a 
gyalogság elsődleges, mivel sem kisebbedett fontosságát". 

A haditechnika a világháború óta eltelt két évtized folyamán fé
lelmetes hatóerőre fejlődött. A légifegyver, a harcikocsi s a gyorstüzelő 
olyan romboló erőt képviselnek, aminek a hatásából az emberiség 
Abessziniában, [Spanyolországban meg Kínában csak' ízelítőt kapott. De 
adjuk fel az illúziót, mintha mindez önmagában (megközelítően is 
egyenrangú ellenfelet véve alapúi) önálló harci elemet jelenthetne. „ A 
spanyol polgárháború — folytatja Klotz, éppen ebben a vonatkozás
ban egyöntetű és általános érvényű törvényt fedett fel. Bebizonyította, 
hogy a háború eldöntése a földön, s a földön harcoló erők által követ
kezik be, nem pedig a levegőben vagy a levegőből. S a földön, a gyalog
ságnak jut a döntőszerep. Neki, a gyalogságnak van alárendelve a légfi-
fegyver, a bombavető is, mint rendkívül hatékony, pótolhatatlan segéd
eszköz: mint fegyver, amely a küzdelem kimenetelét döntő módon be
folyásolja. Mégis csupán, mint segédeszköz". „ A harcikocsi (akár a tü
zérség) szintén a gyalogság segédfegyvere. Feladata a lövészárok előtti 
téren, s az ellenséges állások közepette utat törni a gyalogságnak. De 
a gyalogság az, mely egyáltalán területet hódit és megszáll. Végered
ményben a tankcsatát is ő dönti el" . Mint Engels háromnegyed évszá
zaddal ezelőtt irta: „a gyalogság realizálja a győzelmet". 

Ez azonban korántsem minden. Magának a gyalogságnak támadó
erejét a legújabb haditechnika nemcsak! mivel sem fokozta, hanem még 
gyengítette is. A támadó hátrányos helyzetbe került. Klotz ezzel kap
csolatban a következőket mondja: „ A technikai fejlődés, mindenekelőtt 
a gyorstüzelő fegyverek tökéletesítése elsősorban a védelmet erősítette, 
s csak másodsorban vált a támadás javára. És: az offenzíva, a repülő
gép meg a harcikocsi ellenére, ma nehezebb, mint bármikor volt". „ A 
lehetőségeknek a védelem javára s a támadás hátrányára történt elto-
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lódását sem a légifegyver, sem pedig a tank nem kompenzálta". 
Meggyőző erejű igazságok ezek s a Madridnál, Guadalajaranál, Ter

melnél és más hadszintereken megvívott csaták tanulságaival egyene
sen a rajtaütés szószólóit, a „villámháború" álmodozóit találták telibe. 
A „pár napig tartó háború" hívei legjobb esetben önmagukat áltatják. 
Aki ma háborút akar, annak hosszú hadviselésre kell felkészülnie. A 
legpusztítóbb és legátütőbb erejű, a „leggépiesitettebb" nekilendülés 
irama is ellankad meghatározott mélységben. A támadó kimerül s míg 
az újabb lökésre felkészül, a védelem áttörhetetlen falat emelhet útjába. 
Ebben a vonatkozásban az etiópiai kaland mit sem bizonyít. Abesszínia 
népei védtelenebbek voltak az olasz légirajofekal meg faarcikocsioszta-
gokkal szemben, mint amikor a vörösbőrűek az európai lőfegyverek elé 
kerültek. Bizonyító erőre csak a spanyolországi tanulságok tarthatnak 
valamelyes igényt. Ezek pedig a Pó- vagy Spreeparti hadielgondolások 
ellen szólnak. 

A pillanatnyilag rendelkezésre álló fegyvertípusok részletes vizs
gálata még inkább kihangsúlyozza a „dinamikus" hatalmak várakozásai 
és tényleges támadóértékük közti ellentétet. A könnyű harcikocsi, amire 
a „mindent elsöprő tanktámadás" elmélete felépült, használhatatlannak 
bizonyult. Egyetlen húsz miliméteres tankelhárító telitalálat harckép
telenné teheti. Ha megfontoljuk, hogy egy ilyen elhárító mindössze há
rom métermázsát nyom, ezzel szemben percenkint 300 lövést adhat le, 
világos a könnyű harcikocsi minimális támadóértéke. Közép- és nehéz-
tankokkal viszont használható s tömeggyártásra alkalmas formában a 
„dinamikus" országok egyelőre nem rendelkeznek. S ezek a megállapí
tások csaknem szórói-szóra a légifegyverre is vonatkoznak. 

Önkéntelenül vetődik fel ezek után a gyalogsás: minőségében rejlő 
harcitényező jelentőségének kérdése. Klotz itt is józanul ítél: „Újólag 
bebizonyosodott, hogy a merő szám, a puszta minőség va?y egyedül a 
technika egyáltalán nem felel meg a háború nyers valósáeának. Minden 
kétséget kizáróan, bebizonyosodott (ismételjük: újólag), hoey a minő
ség soha, még a legnagyobb mennyiséggel sem helyettesíthető, éppenugv, 
mint ahogy megfordítva a mennyiséggel a legtökéletesebb minőség 
sem ér fel. Ugyanez vonatkozik érthetően a csapatok 
technikai felszerelésére is. Amennyiben ez hiányos. a h,"í-
bát sem mennyiség, sem minőség nem egyenlítheti ki (még 
hősiesség sem). A szerző fontosnak tartia est különös nyomatékkal 
hanssulvozni. Ezekkel a józan megállapításokkal sem a harcoló ember 
erkölcsi ereiének értékét nem akariuk kisebbíteni, sem pedig a minősé
gét, a mennyiségét avagy a technikáét a másik rovására. De határozot
tan ki kell emelnünk, hosrv eervedül e három elem szerves esrvüttm'iko-
dése: a minőségé, a mennyiségé s a technikáé az, ami a katonának a 
gvŐEelcmhez szükf>é,?es erőt kölcsönzi. Ez a három elem nem áll egy
mással ellentmondásban, nem zárja ki egymást. Sokkal inkább kiegészí
tik egymást és egyik sem pótolható a másikkal." 

KÜotz a fentebbi megállapításokkal valamely adott ütközetben részt
vevő felek győzelmi esélyeit mérlegeli. A katona hősiességében vagy 
demoralizáltságában rejlő szubjektív tényező azonban nyilvánvalóan nem 
egyes ütközetekre szorítkozik és nem is pillanatnyi mozzanatokból táp
lálkozik. Forrását a háború jellegében, még szélesebb síkra vetítve pe
dig azon gazdasági és társadalmi adottságokban kell keresnünk, ame
lyek talaján a háború keletkezik és lezajlik, s amik annak minden felté
telét is meghatározzák. Tartósan magas katonai kvalitásokról csak ott 
beszélhetünk, ahol a hadsereg közösséget érez a hadvezetőség célkitü-
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zéseivel. Ahol az összhang hiányzik előbb-utóbb szükségszerűen lehan
goltság, meghasonlás, sőt teljes demoral'izáeió keletkezhet, aminek üte
mét a csatatéren elszenvedett kudarcok szinte valószínűtlenül meggyor
síthatják. Ilyen értelemben a minőség, mennyiség és technika viszonya 
másként alakul, mint az egyes ütközeteknél, ahol adott nagyságokkal 
vetünk számot. í g y kell magyaráznunk André Pironneau megállapítá
sát, amit a szerző könyvében helyeslő megjegyzéssel kisérve idéz: „ma
ximális fontosságot kell tulajdonitanunk a csapatok minőségének". Ha 
a két állítás közt ellentmondás mutatkozik, ugy az csak látszólagos. Hi
szen valamely hadjárat folyamán az egyes ütközeteik szubjektív feltéte
lei maguk is változásnak vannak alávetve, amit jórészt a hadsereg és 
a hadvezetőség szellemének harmóniája vagy disszonanciája határoz 
meg. (Kovács Károly) 

A liíjLEKTAN A HADSEREGBEN, A modern haditechnika és a gya
korlati lélektan nagy arányú fejlődése megteremtették egy uj had

tudomány létrejöttének és kialakulásának előfeltételét; a számtan, mér
tan, fizika és kémia után a lélektan is bekerült a segédtudományai kö
zé. Egy mindenhol egységes és önálló tudományként fellépő katonai 
lélektanról azonban még nem beszélhetünk. Legtöbb országban a lélek
tan katonai célokra való felhasználása még csak pszichotechnikai alkal
mazásokban nyilvánul meg, s csak Németország termelte ki az alkalma
zol t lélektan független válfajaként elismerést igénylő Wehrpsieholo-
giet. 

A hadseregek hatalmas méretekben történő gépiesitése ellenére to
vábbra is az ember a modem hadgépezet legfontosabb eleme. Az uj fegy
vernemnek (repülés, tank) bevezetése felvetette a megfelelő szakkép
zett emberanyag kérdését. A különleges hadieszközök sajátos képessé
geket, tulajdonságokat igényelnek s ebből a szükségletből fakadt — a 
tudományos szakmai irányítás mintájára •— a pszichotechnikai vizsgák 
bevezetése a hadseregekbe. Az országok többségében ezek a vizsgák ed
dig a szokásos pszichotechnikai kérdőivek (test) megfelelő átdolgozá
sában és felhasználásában merülnek ki. A bevonuló újoncok beosztása 
lemért általános értelmi fokuk s különleges lelki vagy fiziológiai adott
ságaik alapján történik. A pszichotechnikának általában a következő 
katonai alkalmazását ismerjük: 1. A katonák oly módon való szelektá
lása, hogy az alacsony értelmi fokon lévők kisegítő szervekhez kerül
nek, a közepesek a csapatok zömét teszik, mig a szellemileg fejlettek kü
lönleges beosztást nyernek. 2. A katonai nevelés és kiképzés racionali
zálása. 3. A hadapród iskolák tanulóinak kiválogatása. 4. A különböző 
fegyvernemek tudományos megszervezése. 

Időrendben először a világháború végén találkozunk katonai-pszi
chotechnikai kiséri etekkel. A hadviselő felek kénytelenek lévén létszá
muk gyors kiegészítésére és erőik teljesítő képességének fokozására, 
igyekeztek mindazon zavaró körülményeket kiküszöbölni, melyek csök
kenthették a csapatok siker eshetőségeit. Ezért kezdtek az egyes csa
pattestek mellé pszichotechnikai laboratóriumokat felállítani. Claparéde, 
svájci pedagógus írja L'orientatiom professiómélle c'knű könyvében, hogy 
ezek a kísérleti állomások Európában eleinte kizárólag a repülők ki
válogatására szorítkoztak. 1916-ban Franciaországban Cammus és Nep
per irányítása alatt. Németországban Kronfeld vezetése mellett Ham
burgban, ezenkívül Turinban és Brüszelben alakultak hasonló intézmé
nyek. Sokkal szélesebb fokon nyert alkalmazást az amerikai hadsereg
ben! Simoné Montlebert: La détermination des aptitudes par la méthode 


