
dély elnyomott magyar jobbágytö-
megei az itt élő románság osztály 
és nemzeti jellegű szabadságtörek
véseivel. A cikkiró azonban nem a 
dolgok, hanem érzései logikájára 
épiti fel érvelését. Igy vezeti le az 
imperiálista nemzeti lényegből azt 
is, hogy a magyarság nem tartozik 
szervesen Erdélyhez, a baltikumi 
junkerek szerepét szánva neki. 

Aurel Decei „Az erdélyi román 
történetirás az egyesülés utáni 20 
évben" c. tanulmányában már több 
befogadó készség nyilvánul meg. 
Tudományos jellegű, bibliográfiára 
támaszkodó munkája különben is 
tényekhez kötött, s az elméletek, ál
lásfoglalások összevetéséből több 
tárgyilagosság születik meg. Decei 
ha nem is ért egyet velük, méltá
nyol, sőt ismertet erdélyi magyar 
történetfelfogásokat is. „Az erdélyi 
román történetirás — irja — ma
gáinak vall olyan problémákat is, 
amelyek nem tisztán román jelle
güek, azonban népünk tág, megértő 
szellemében tárgyalja azokat". 
„Igazi humanizmusról" beszél, 
amely a történetirás fejlődését le
hetővé tette, s elismeri, hogy „az 
állandó kapcsolatok által más népi 
közösségekkel, amelyek saját ré
szükről szintén történelmük ma
gaslatára emelkedtek, a román tör
ténelmi erők a jótevő kovász szere
pére tettek szert..." 

Erdély népi kölcsönhatásaival, az 
együvétartozás érzése mellett, az 
épitő jellegű nemzeti öntudat fej
lesztője is volt a románságban. Té
ves elgondolásokból táplálkozik az 
a nemzetféltés, amely véka alá rejti 
a más népekkel közös erdélyi ele
met. Az erdélyi szolidaritás most 
lenne a legjobb biztositék arra, 
hogy egyik se váljék külső hatalmi 
szándékok eszközévé a másik ellen. 
A népét szolgáló reális történelem
szemlélet ezért nem élezi ki a nem
zeti szenvedélyeket egymással 
szembeállitó, s igy a haladást meg
kötő elemeket, hanem az uttörő fo
lyamatot domboritja ki a közös ki
bontakozáshoz. (Bányai László) 

K É M E K , PROPAGANDISTÁK... 
A „totális" háború három-

s z o r o s a n 5 dimenziójú. Először, öt 
harci tényező küzd benne: propa
gandisták, kémek, feltalálók, hadi
üzemek, hadseregek. Másodszor, 
öt fronton folyik: „földalatt" (kép
letesen értendő), levegőben, földön, 
vizen és viz alatt. Harmadszor: öt 
ellenséges célpont: az idegek, az 
irányitó-észközpontok, az erkölcsi 
erő, a hadi- és létfenntartási anya
gok és emberek megsemmisitésére 
összpontosul. 

Az első sorban emlitett öt harci 
tényező közül, kettő szerepe került 
ujabban igen előtérbe: a propagan
distáké és kémeké. E z a két vesze
delmes fegyver az elmult két évben, 
a kiszemelt és sorra került ellenfe
leken a leghalálosabb sebeket ej
tette. 

A propagandisták ebbe a gyüj
tőszóba éppugy beletartoznak az 
irányitó államvezetők, mint a dip
lomácia, sajtó, rádió, katonai és 
közgazdasági szakirodalom stb. ve
zető emberei) feladata olyan elő
nyös helyzet és légkör teremtése, 
amely a lehető legnagyobb mérték
ben könnyiti meg a felfejlődő fegy
veres erők utját és munkáját. A 
propagandisták a tulajdonképpeni 
katonai akciót megelőző illetve elő-
kászitő általános szellemi, erkölcsi, 
anyagi és stratégiai összpontositás 
céljainak eléréséért küzdenek. 
(„Legfontosabb a lehető legtelje
sebb, mindenre kiterjedő összponto
sitás utáni villámgyors akció!" — 
irja Tempelhoff tábornok a Wissen 
und Wehr-ben.) Ezek a célok: 1) 
Az ellenfél állam (lakosság és had
sereg) erkölcsi erejének aláásása és 
megtörése; 2) Az ellenfél politikai, 
gazdasági és katonai vezérkarának 
(s az ellenfél közvéleményének) fél
revezetése és megzavarása; 3) Az 
ellenfél anyagi, erkölcsi, szellemi és, 
stratégiai felkészültségének meg-
bomlasztása; 4) A saját (és szövet
séges) valamint a semleges álla
mokban olyan „lelkes" vagy lega
lább is „rokonszenvező" légkör ki-
alakitása, amely & leghatványozot-



tabb erejű támadást illetve védel-
met teszi lehetővé; 5) A belső ellen
ség megszervezése, táplálása és irá-
nyitása az ellenfél államában, nem
zetiségi, faji, ideológiai alapon. E 
célok elérésére a „totális" propa
ganda minden lehető és rendelke
zésre álló eszközt felhasznál. Ami 
ezek közül az u. n. szellemi eszkö
zöket illeti ugy itt az igazság és a 
hazugság, a valóság és a képtelen
ség közti széles skála valamennyi 
billentyűje mozgásba kerül. A pro
pagandisták feladatainak, harci 
módszereinek lés alkalmazott eszkö
zeinek kellő szemléltetésére elegen-
dő felvilágositással szolgálnak pl. a 
franciaországi és angliai szélsőjobb
oldali és „közép-párti" folyóiratok 
és napilapok pár hónappal ezelőtt 
leleplezett külföldi összeköttetései
nek, ez összeköttetések anyagi alap
jainak és célkitűzésének a legutób
bi kémbotrány-sorozat alkalmával 
csekély részben nyilvánosságra jut
hatott adatai, Sir Arthur Mosley 
angol „feketeinges" vezető és a 
nemrég még „teljes gőzzel" működő 
ir terrorszervezetek külföldi kap
csolatai s ezek bel- és külpolitikai 
célkitűzései; néhány USA-beli poli
tikus tulerélyes Roosevelt s főleg 
progresszio-ellenes fellépésének tit
kos, Oceánon-inneni rugói; az USA-
bam, Svájcban, Belgiumban, Dániá
ban idén felfedezett nagyarányu, 
külföldi vonatkozású politikai moz
golódások és, ezek kereteibe tartozó 
kémkedések s néhány más politikai 
merénylet (gyilkosság stb.) kivülről 
irányított megszervezése stb. Jó 
ideiig hatásos időnyerő, félrevezető 
és. bomlasztó erejű propagandabom
báknak bizonyultak az olyan külön
böző „illetékesek" által tett kijelen
tések, amelyek kimondottan straté
giai célkitüzések vérnélküli elérésé
r e faji, nyelvi s hasonló „magától-
értetődő" érveket hangoztattak s 
minden ilyen követelést „végső és 
legutolsó" követelésként állitottak 
volt be... (Emlékezzünk a mult év 
elejétől az idei nyár végéig bekö-
vetkezett politikai események és 
változások szellemi és erkölcsi elő-

készitésének idejére és mozzana
taira!) 

Ugyancsak a propaganda felada
ta a tömegfélelmet keltő hirek ter
jesztése az ellenfél államokban. Az 
ilyen hirek különösen a képzeletbeli 
hadi-szerek-eszközök bekövetkezendő 
hatásait ismertetik az ellenfél álla
mokban már beszervezett pánik
hangulat és delejezettség fokozásá
ra. Ha azután ezzel kapcsolatban 
sikerül olyan hirek terjesztése is, 
amelyek az ellenfél hadieszközeit, 
gazdasági erőforrásait, hadseregét 
stb. fogyatékosnak vagy hasznave
hetetlennek tüntetik fel a közvéle
mény ©lőtt, vagy a kül- és belpoli
tikai helyzetet festik mesterségesen, 
egy óriási „suttogó-gépezet" moz
gásba hozásával mennél sötétebbre; 
akkor az ellenfél erkölcsi-erődvona-
la át van törve: az ellenállás pillé
rei inognak már az első puskalövés 
előtt! A „totális" szellemű propa
ganda jellegzetes példái az olyan 
fajta „hadijelentések" is, amilye
nekre pl. a Domej japán távirati 
ügynökség „hirszolgálata" hivta fel 
a világ közvéleményének figyelmét 
a nyáron. („12 japán repülőgép ne
gyedórai légiharcban százötven 
szovjet gépet semmisitett meg..." 
vagy: „A legutóbbi öt nap légihar
cai során több mint hatszáz szovjet 
gépet teritettünk le..." Ugyanebbe 
a kategóriáiba sorozhatók azok a 
német-lengyel háború folyamán 
nyilvánosságira hozott „veszteség-
listák" is, amelyek nyilvánvaló célja 
befelé a megnyugtatás, kifelé pedig 
a „sebezhetetlenség" látszatát kel
tik). Az ilyen és hasonló hirek na
ponta ismétlődnek, mert az állandó 
ismétlés alkalmas befelé az „erköl
csi" erő, kifelé pedig a fegyveres 
támadás hatásainak felerősitésére. 

A támadást megelőzően és annak 
ideje alatt is, a semleges országok 
sajtó és rádióhirszolgálata tehet 
nagy szolgálatokat a „totális" pro
pagandának és biztosithatja a „hi
rek" hitelét. A német-lengyel hábo
rút megelőzően sikerült pl. olyan 
„hirt" lanszirozni a támadónak a 
semleges sajtón keresztül, amely 



szerint „Keletporoszországban való
sággal kapkodó iramban készülnek 
fel a védelemre, lövészárkokat ás
nak, erődítési munkálatokat végez
nek, a lakosságot belsőbb területe
ken helyezik biztonságba stb..." A 
lengyel vezérkar tehát nyugodtan 
aludhat ezen a frontszakaszon... 
Eredmény: nyugodtan is aludt, mi
közben a német támadás itt is 
olyan erővel zudult rájuk, hogy har
madnap még a Narevnél se szedte 
össze magát a hiányos információs 
szolgálattal rendelkező lengyel had
sereg!! 

A z akciót megelőző illetve előkészi
tő „totális" propagandát H. Rausch-
ning „az akarat megbénitásának" 
nevezi! Ez a fenyegetésekből és 
„békés" ajánlatokból álló propagan
da az ellenféli kormányzatában és 
közvéleményében teljes zavart, tájé
kozatlanságot, majd pedig tehetet
len idegességet kelt. A „totális" 
propaganda természetesen megsza
kitás nélkül offenzivában van, miért 
is az ellenfél védekezésre és tárgya
lásokra kényszerül, olyankor, ami
kor már lélektanilag kimerült. 

A propaganda arzenálja szinte 
kimerithetetlen. A rádiótól a semle
gesek sajtóin keresztüli, a fizetett 
ügynökök a az ellenfél államban élő 
nemzetiségi, ideológiai szövetsége
sek megfelelő működésén át a repü
lők milliószámra ledobált röpcédu-
láig, a közvetitő módok és eszközök 
légiója áll rendelkezésre. Hatalmas 
és változatos fegyvertára ellenére 
azonban a propaganda a háborút 
megelőzően és annak ideje alatt is 
csak az oly államokkal szemben al
kalmazható sikerrel, amely államok 
szervezeteit a politika, a társada
lom, a gazdaság, a korrupció stb. 
lappangó vagy idült betegségei töl
tik meg. A z ilyen kóros állapot a 
legérzékenyebb talaj a propaganda 
számára. Áttörhetetlen gát ezzel a 
megtévesztő, belső ellentéteket, er
kölcsi és szellemi káoszt keltő totá
lis propagandával szemben a közvé
lemény, illetve a széles néprétegek 
politikai felvilágosodottsága, az esz
mei célkitűzések tudatositása és az 

ezek eléréséért küzdő erők tökéletes 
erkölcsi és szellemi mozgósitása és 
felkészültsége. Nem érhet el az el
lenséges propaganda pánikgyökerü 
(pl. infláció stb.) eredményeket 
ott ahol az állami élet vérkeringé
séből az előbbi tényezők már eleve 
kiküszöbölődtek, nem vezethet ered
ményre a stratégiai félrevezetést 
célzó propaganda-mesterkedés olyan 
állammal szemben, amelynek ve
zérkara és információs-gépezete he
lyesen működik és nem talál célba 
a faji, nemzetiségi, politikai stb. el
lentétekre támaszkodó ellenséges 
propaganda és diverziós-hadjárat az 
olyan államban, amelynek alapépit
ménye a fajok, nemzetiségek stb. tel
jes szabadságának és tökéletes 
együttműködésének megingathatat
lan erő-oszlopain nyugszik. 

A propagandisták mellett (azok
kal szorosan lés tervszerűen össze-
működve) a kémek hadserege az a 
másik veszedelmes fegyver, amely 
az uj háború egyik legfontosabb té
nyezője. A kémek tömegében a tit
kos és a „legális"-külsejű ügynö
kök, megbizottak mellett az „infor
mátorok" egész hada dolgozik, va
lamennyi jól meghatározott front
szakaszon, pontosan meghatározott 
cél elérése érdekében. Egyes kém
csoportok kizárólag ipari-kémkedést 
folytatnak s a fontosabb hadifelsze
relési vegyészeti stb. termékek, ta
lálmányok, ujitások receptjeinek és 
tervrajzainak megszerzése, lemáso
lása a feladatuk, Más csoportok 
hadműveleti, hadmozdulati tervekre, 
titkos utasitásokra vadásznak. Má
sok u. n. „hangulatinformátorok", 
akik az ellenfél állam általános lel
ki és erkölcsi légkörét igyekeznek 
kifürkészni különböző, lehetőleg 
minél számosabb és változatosabb 
foglalkozású és szellemű személyek
kel való kapcsolatok, beszélgetés, 
levelezés stb. utján. A totális-kém-
szolgálat ügynökei tucatnyi álcában 
(mérnökök, turisták, artisták, ke
reskedelmi utazók, fotoriporterek, 
ujságirók stb. „legális" cégérei 
alatt) rajzanak mindenfelé. 

A kémek „földalatti" hadseregé-



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-


