
vel működnek össze a különböző 
ágentprovokatőrök, merénylők, a 
szervezett szabotázs-akciók embe-
rei és más, hasonló rendeltetésű ele
mek, akiknek szolgalatait ugyan
csak előszeretettel veszi igénybe a 
„totális" háború vezérkara. 

Erre az általános, láthatatlan 
kém-merénylő-diverzionista-szabo

tázs offenziva méreteire és módsze
reire szemléltetően világit r á pl. a 
pár hónappal ezelőtt Algirban pusz
titó és milliós károkat okozó kikö
tői tűzvész, a warsói uj központi 
pályaudvar égése röviddel a német-
lengyel háború kitörése előtt, soro
zatos vasuti szerencsétlenségek 
ugyanabban az időben Lengyelor
szágban, az isztambuli hadianyag-
raktárak felrobbantása, külföldi 
mérnökök és szakmunkások ismere
tes akicói a Szovjetunióban pár év
vel ezelőtt, Le Havre kikötőjében 
az idei sorozatos hajótüzek, külön
böző államokban történt tenger
alattjáró és repülőszerencsétlensé
gek, municiógyárak levegőberöpü-
lése, vezető politikai személyiségek 
elleni merényletek stb., amikor a 
nyomozó hatóságok mindannyiszor 
„bünös kezek" munkájára bukkan
tak. 

A totális-háború vezérkarai tény
leg tömegeket mozgósitanak ebben 
a vonatkozásban is, mielőtt még 
mozgásba jön a tulajdonképpeni 
hadigépezet. A z U S A kémelháritó 
szolgálatának egyik legutóbbi jelen
tése szerint Amerikában több mint 
10.000 kém; működik a katonai és 
ipari kémszolgálat különböző „re
szortjaiban!" Franciaországban az 
idén, januártól augusztusig, több 
mint 25.000 kémgyanus esetben ve-
zettek be vizsgalatot. És mennyi 
maradt kivizsgálatlan! 

Hogy milyen eredménnyel támad 
valamennyi „fedetlen" ponton a to-
tális propagandisták és kémek had
serege az emlitett nemzetiségi, tár
sadalmi, politikai stb. ellentétek ál
tal fertőzött terülteteken s milyen 
módon és erővel képes aláaknázni, 
megbénitani és tönkrezuzni a kellő 
védelemre és megfelelő ellentáma

dásra fel nem készült államok poli
tikai és katonai gépezetét, arra a 
mult év eleje óta lejátszódott ese
mények eléggé megadják a választ! 
(Keleti Sándor) 

A R E P Ü L Ő G É P A S Z Á R A Z 
F Ö L D I H Á B O R Ú B A N . A né

met-lengyel háború megdöntötte 
többek között azt a, különösen 
Armengaud francia tábornok, Mau-
rice Bourdet francia katonai szak
iró és mások által felállitott elmé
leti tételt, amely szerint: „ A légi
haderő csupán a lakosság megfé-
lemlitésére való eszköz, amely so
hasem lehet főfegyvere a győzelem, 
elérésének..." A német támadás 
három hete alatt a német légihad-
erő rácáfolt erre és bebizonyitotta, 
hogy a megfelelően irányitott, kel
lő időben és helyen felhasznált lé
gierő ugy a tankegységekkel és 
gépesitett rohamgyalogsággal ösz-
szeműködve, mint önálló akciók 
kereteiben félelmetes hadieszköz! 
A német légiflotta — sajnos — 
kifogástalanul hajtotta végre vál
lalt feladatait. Mik voltak ezek a 
feladatok? 1. Rajtaütéses támadás a 
háború első órájában, az ellensé
ges repülőterek ellen, az ellenséges 
légierők „helyben való" elpusztitá
sa céljából. ( H a az ellenség szá
mos földalatti repülőtérrel rendel
kezik, akkor is sikeres lehet ez a 
támadás, legalább részben, a front-

hoz közeli improvizált, u. n. szük
ség-repülőterek ellen, amelyek, kü-
lönösen „mozgó" háborúban, állan
dóan változtatni kényszerülnek he
lyüket és igy, még a legjobb álcá
zással sem lehetnek annyira védett 
helyzetben, mint eredeti „béke-állo-
máshelyeik" földalatti repülőterein. 
Ilyen esetekben természetesen, a 
minden támadás és Védelem alapját 
tevő információs-szolgálat az, 
amely pontos utmutatással szolgál 
előzetesen a támadásra induló 
bombavetőknek.) 2. Támadás a há
ború első 6-12 órájában, a kialakuló front illetve határvonal mögött 
felvonuló és összpontosuló ellensé
ges csapatok, csapatszállitó vona-



tok, vasutvonalak, hidak ellen akár 
5-600 kilométeres mélységben is az 
ellenséges ország belsejében s tá
madás az ellenség hadfelszerelési 
üzemei, repülőgép- és municiógyárai, 
katonai épületei, vegyészeti üze
mei, közigazgatási, ipari, kereske
delmi gócpontjai ellen! 

A sikeres légitámadások legujabb 
technikájához és taktikájához hoz
zátartozik a jó célpontul szolgáló 
és nagy zajt okozó 100-Í500 géppel 
végirehajtott akciók helyett, az 
1-2-3-5-7 esetleg 15-ös csoportok 
által végrehajtott támadások ke
resztülvitele. Ebben az esetben, 
még ha Viszonylagosan nem is áll
na tulnagy számul repülőgép rendel
kezésre, egyszerre akár száz vagy 
még ennél is több pont ellen indit
ható légitámadás, ami nagyban 
fokozza a támadás sikerét, csök
kenti a védelem lehetőségeit és 
mérhetetlenül erősiti a pánikhangu
latot. 

Légvédelmi tüzérséggel és a lég
védelmet szolgáló külön repülőegy
ségekkel is (vadászrajokkal) meg-
erősitett ipari, katonai stb. közpon
tok ellen a támadó légiflotta 3 
részre osztva végzi el feladatait. A 
bombavető támadókat kisérő va
dászgépek egyik csoportja a légvé
delmi tüzérségre veti magát, má
sik csoportja a felszállt légvédelmi 
repülőkkel veszi fel a harcot, mig 
a harmadik csoport (bombavetők) 
eközben eléggé tehermentesitve és 
szabadon hagyva: az eredetileg ki
tűzött feladatot végzi. A fontosabb 
célpontok elleni támadások (külö
nösen ha azok keresztülvitele elő
zetesen csak részben sikerülhetett) 
24 esetleg 12 óra vagy ennél is ke-
vesebb idő alatt, egymásután több-
ször ismétlődnek. A sorozatos 
támadás ugyanis, nagyban kimeriti 
A légvédelmet ős végülis a támadás 
százszázalékos eredményességét biz
tositja. 

A z előbbi offenzivfeladatokon ki
vül továbbra is eredményes mun
kát végez a légi-flotta a felderitő, 
megfigyelő szolgálat terén. Erőd-
vonalak, hadiipari központok, köz

lekedési vonalak, csapatmozdula
tok és összpontositási helyek fel
fedezése, lefényképezése, térképe
zése, különösen a helyes információ 
alapján induló s azt követő légi, tü
zérségi, helyi vagy általános táma
dás igen szükséges bevezető lépése 
lehet. A jól müködő felderitő repü
lés nemcsak kiegészitő részét, ha
nem betetőzéséit jelenti a „száraz
földi" információs szolgálat mun
kájának és számos esetben egye
nesen ellenőrzi és verifikálja azt, a 
legalkalmasabb időpontban, azaz, 
közvetlenül a döntő akció bekövet
kezése előtt. 

A megfelelő irányitás alatt álló 
lágihaderő csak ugyszólván egy 
megszakítás nélküli offenzivában 
fejtheti ki a legnagyobb erőt. A 
repülőgép u. i. konstrukciója és va
lamennyi adottsága (gyorsaság 
stb.) következtében: támadó fegy
ver. Számára a támadás az a for
ma, amelynek keretei között leg
jobban töltheti be igazi hivatását. 
A támadásra képtelen illetve ab-
ban sorozatosan megakadályozott 
és pusztán csak Védekezésre készte
tett repülőflotta szerepe végzetesen 
hasonlit a szárazra tett hal vergő
déséhez, (lásd: a háború első nap
ján „nyitott" repülőterein megti
zedelt, majd pedig saját vezérkara 
által is „passzivitásra" itélt több 
mint 1600 gépből álló lengyel légi
flotta tragédiáját!!) 

Hogy pedig milyen szolgálatot 
tehet a légiflotta az uj háború élet
kérdésévé nőtt villámgyors had
mozdulatok (csapatszállitások, át-
csoportositások, nagy egységeknek 
az ellenség által nem várt helyeken 
való rajtaütéses harcbadobása, ha-
dianyagszállitás, eljtőernyős egysé
gek elenséges front mögé Való szál
litása stb.) megvalósitása terén, 
elegendő felhoznunk, hogy pl: 100 
csapatszállitó repülőgép háromszori 
fordulattal, azaz 6 óra leforgása 
alatt, 15.000 embert Vihet teljes 
felszereléssel, felszállási helyétől 
300-350 km. távolságra!! Ha 300 
repülőgép áll rendelkezésre, akkor 
ugyanez a művelet egy óra alatt 



végrehajtható! Rossz állapotban le
vő utakra, megrongált vasutvona
lakra, közlekedésre alkalmatlan 
hegyvidékre stb. való tekintet nél
kül! 

Együttműködve a tankosztagok-
kal és a motorizált rohamgyalog-
sággal vagy adott helyzetekben 
azok nélkül is ugyanilyen jelentős 
szerepe van a légiflottának folyó-
kon, mocsárvidéken, áradási terü
leteken való átkelések előkészitésé
ben és biztositásában valamint 
visszavonulóban lévő ellenséges 
erők, menetoszlopok, tüzérség, gép-
fegyverfészkek, hadianyag és más 
szállitmányok, átcsoportositási ki
sérletek stb. megsemmisitésében 
illetve maggátlásiában. 

Állandó taktikai alapfeltétel ter
mészetesen, hogy a légierők meg
felelő pontos információkkal ren
delkezzenek s állandó rádió, szikra
táviró kapcsolatban álljanak divi-
zióik parancsnokságával, a repülő 
egység többi gépeivel és — a szá
razföldi erőkkel kombiniáit hadmű-
veletek végrehajtásakor — a tü
zérséggel, tankosztagokkal és a gé
pesitett gyalogsággal. 

Jól szervezett, jó minőségű és 
kezelésű légiflotta ellen csak egy 
még magasabb fokon álló és lehe
tőleg még nagyobb számú ellensé
ges légierő veheti fel a harcot sike
resen. Ha azután ilyen esetben a 
megtámadott állam területi nagy
sága, hadiüzemeinek jó elhelyezése, 
kifogástalan információs szolgálata, 
lakosságának és hadierejének emel
kedett harci szelleme tökéletesen 
megszervezett és nagyszámú lég
védelmi tüzérséggel rendelkező ved
ereje is latba esik: akkor a támadó 
légierők esélyei nagyon lecsökken-
hetnek, a szenvedett veszteség pe-
dig olyan sulyossá lehet, amely már 
közelről sincs arányban az elérhető 
eredményekkel. (K. S.) 

TÖRTÉNELEM — BÉLYE-
GEKBEN. Hozzávetőleges 

adatok szerint a világ filatelista 
egyesületei huszmillió tagot tarta
nak nyilván. A legtöbb gyüjtővel — 

körülbelül kétmillióval — Németor
szág szerepel, utána az egykori 
Csehszlovákia, Ausztria, az Egye
sült Államok, Franciaország és Anglia következnek. Románia vala
hol a tizenhatodik helyen áll: száz
ezer gyüjtőjével. A bélyeggyüjtők
nek egy idő óta már a posta is 
mind nagyobb figyelmet szentel s a 
világ különböző postahivatalai or
száguk történelmi évfordulói, nem
zeti ünnepei vagy az országban le
zajló és nemzetközi érdeklődésre is 
számot tartható események alkal
mából sűrűn adnak ki emléksoroza-
tokat. A postabélyegnek ma már 
hivatalosan nyilvántartott árfolya
ma van s egyes nyugati államokban 
külön bélyegtőzsdéken bonyolitják 
le a bélyegkereskedők a gyüjtőszen-
vedélyre alapitott s néha hatalmas 
vagyonokat jövedelmező üzleteiket. 

A bélyegtőzsdét egyébként érzé
kenyen befolyásolták az utóbbi 
évek történelmi eseményei: a határ
változások. Elsőnek az osztrák bé
lyeg tűnt el a tőzsdéről az An
schluss után, hogy később s egyre 
emelkedő árfolyamon ismét megje
lenjék, majd hasonló körülmények 
között a Memelvidék, Csehszlová
kia, végül Lengyelország bélyegei. 
Egy francia bélyegszaklap közlése 
szerint a nemzetközi bélyegpiac az 
osztrák ős cseh példák után már 
előre felkészült a lengyel „üzletre" 
s amikor Lengyelország ellen meg
indult a német támadás, a tőzsdé
ken néhány nap alatt teljes egészé
ben felvásárolták a lengyel „tömeg-
bélyeget". Ezek a bélyegek csak 
egy-két hónap mulva jelennek majd 
meg ismét a piacon, a réginél 30-40 
százalékkal magasabb áron. A na
gyobb áremelkedést a legjobban 
szervezett felvásárlás ellenére is 
megakadályozza az a körülmény, 
hogy mindegyik megszűnt állam 
hatalmas bélyegmennyiséget hozott 
forgalomba. De akad olyan bélyeg 
is, amely hatalmas tőzsdei „kar
riert" futott be a történelmi válto
zásokkal. 

Az osztrák posta körülbelüli fél
évvel a „hazatérés" előtt kiadott 


