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tapasztalatai nyomán mutatja be a német megszállás idıszakát, a károkat és a túlélést, és a város német
lakosságának tragikus kitelepítését – ami különösen fájdalmasan érintette a nagy múltú evangélikus
gyülekezetet.

A „belsı történetet” taglaló II. rész – a bevezetı, összegzı kisebb egységeket nem tekintve – három
nagyobb, a szolgálatokat taglaló fejezetre, és egy terjedelmes személyi részre oszlik. A kötet a
legfontosabb egyházi munkaág, az Ige szolgálatának bemutatásával kezdıdik. Hanzmann itt részletesen
bemutatja az igehirdetés központi jelentıségő helyét, a templomot, a kegyszereket, harangok történetét,
az istentisztelet rendjét, az igehirdetések legfontosabb tárgyait, a keresztelések, konfirmációk,
esketések, 92temetések alakulását, miképpen részletesen kitér a hitoktatásra is. Az egyik legösszetettebb
„A kultúra szolgálata” címő fejezet. Ebben az 1849-es múltig követett „Testvéregyesület”
(Bruderschaft), az 1855 körül létrejött Gyülekezeti Nıegylet, a keletkezésének szálaiban 1793-ig
visszanyúló Árvaház, az eredetét tekintve az 1850/1860-as évek fordulójáig visszavezetett
Gyámintézet, a vele közel egykorú, (1862-es) Gyámintézeti Nıegylet, továbbá az 1895-ben létrehozott
Diakonissza Állomás, az 1898-ban Gyurácz püspök kezdeményezésére megalakított Olvasó- és Ífjúsági
Egyesület, az 1922-ben Ziermann Lajos irányításával megindult Leányegylet, illetve az 1836-ra
visszamenı Óvoda és Bölcsıde történetét, munkásságát, gazdasági helyzetét mutatja be, sok helyen a
vezetı személyek archontológiáit is összeállítva.  Ugyancsak e fejezetben ír a Szegényügyi Bizottság
mőködésérıl, részletesen ismertetve a segélyezés módját, a segélyakciókat, és a segélyezettek körét,
illetve itt szól az 1896-ban új alapszabályokat kapott Hivatásos Tisztviselık Segélyegyesületérıl is. 

Az „anyagiak szolgálata” fejezet az egyházi vagyonáról, annak összetételérıl szól, részletesen ismerteti
annak nagyságát, és hasonlóan jár el az alapítványokkal. Az egyházközség házait, a gyülekezet
szılıgazdaságát és adóügyeit is bemutatja. Az utolsó nagyobb szerkezeti egység a vizsgált korszak
személyeinek (gyülekezeti felügyelık, lelkészek, egyházközségi alkalmazottak, konvent és
egyházközségi tagok) tudatosan vállalt jellemzését adja (268–347 pp.). Ez esetben joggal sajnálhatjuk,
hogy egy 19–20. századi soproni életrajzi lexikon párhuzamosan nem áll rendelkezésünkre.

A Hanzmann kötetek olvasatának más dimenziói is lehetségesek; pl. Sopron város 20. századi történetét
figyelve (1930-as, ’40-es évek eleje), a gazdag adatolású munkák evangélikus szemszögbıl mutatják be
az egyházak belmissziós tevékenységét. Ezt a munkát egyértelmően a társadalmi-szociális problémákra
történı reagálás jellemezte (ezt tükrözi például a Kurucdomb esete).174(174) Hasonló mondható el az
oktatás, különösen egy korprobléma, a leánynevelés fontosságának felismerése kapcsán is. Ugyanakkor
a személyek gazdag adatolása a társadalomtörténeti kutatások oldaláról a hálózatelemzés lehetıségeit is
felveti.

Bizton állítható, Hanzmann Károly egyháztörténeti „helyzetrajzai” valójában a 20. század elsı fele
soproni társadalom- és politikatörténetének megkerülhetetlen munkái. Miként a két kötet is
folyamatosan látott napvilágot, úgy türelemmel várjuk sorozat most készülı harmadik darabját, amely
az elsı kettı mutatóit tartalmazó segédkönyv lesz. Ez utóbbi fontosságát már csak a névanyag
szempontjából sem kell külön hangsúlyozni. A harmadik, lezáró kötetre várva sem feledkezhetünk meg
arról, hogy felhívjuk a figyelmet: a nagy önfegyelmet és odaadást igénylı szöveggondozást és 
- közzéadást, továbbá megjelentetést, a győjteményvezetı Szála Erzsébet fıigazgató asszonynak és
Varga Imréné levéltárosnak köszönhetjük. E kiadványozás eredményes folytatását kívánjuk a Soproni
Evangélikus Gyülekezet Levéltárának!
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Sopron…”
Sopron, 2003.

Országok, népek, nemzetek történetírása sokat foglalkozik azokkal a küzdelmekkel, harcokkal,
természeti csapásokkal, amelyek ıket sújtották. Természetes, hogy városunk történetének egyik
legvéresebb eseménye, a második világháború utolsó esztendejében a területét ért légitámadások,
bombázások, fél évszázados késedelemmel, de mégis egyre sőrőbben szerepelnek a történetírásunkban.
A téma megközelítése kettıs: Az egyik a fiatal nemzedék érdeklıdése a közelmúlt eseményei iránt és
azoknak feldolgozása dokumentumok alapján. A másik a még élı kortársak emlékezései. Lovas Gyula
kötete mindkettıt felhasználja, mégis inkább az utóbbi mőfajba sorolható. 

A kötet címét, úgy hiszem, meg kell magyarázni a mai nemzedéknek: A polgári légoltalom riasztása az
országos rádión át történt, hogy mindenki hallhassa. Az ország területének 25 körzetébıl Sopron volt a
legészaknyugatibb: Ha felhangzott a rendes mősor megszakítását követıen: „Légoltalom, vigyázz!
Sopron!” Akkor városunkban megszólaltak a szirénák. A bemondás rendszerén 1944-ben módosítottak,
és három lépcsıs fokozatot vezettek be: zavaró repülés, kisriadó, nagyriadó megjelölésekkel. Az elsı
fokozat többnyire egyes ellenséges felderítırepülıgépek berepülését jelezte, a lakosságnak nem kellett
óvóhelyre mennie, a közlekedés és a gyárakban a termelés még nem állt le. A kisriadó nagyobb kötelék
közeledését jelezte, a nagyriadó közvetlen veszélyre intett, ez volt a „Légoltalom, vigyázz!”

Lovas Gyula kötetének címe valóban találó, hiszen a második világháború idején szervezıdött polgári
légoltalmat ismerteti (nem szabad összetéveszteni a katonai légvédelemmel!). Leírja a kárfigyelı

cserkészek és a háziasszonyok kiképzését, a korabeli plakátokat, felhívásokat, rendeleteket, az
óvóhelyre vonulás és ott tartózkodás rendjét. Az idézett imák, versek irodalmi hátteret is festenek a
szomorú témához. A kötet különös érdeme a jól válogatott és a téma egészét átfedı illusztrálás.
Plakátok, a város légoltalma vezetıinek fényképei, az amerikai légifelderítés fotói támadás elıtt és után,
a korabeli sajtó és rendeletek másolatai egyaránt szerepelnek. A 123 képnek több mint a fele azonban a
légitámadás eredményeit mutatja, a bombázott várost, a romokat, a roncsokat. Ezeket a felvételeket
részben Diebold Károly, városunk neves fotómővésze, valamint Németh Alajos, a légiháború
áldozatainak és rombolásainak sorsához oly sok adalékot szolgáltató kortárs lelkész. készítette.

A könyv lapozgatása és áttanulmányozása nyomán felvetıdik az olvasóban a kérdés, hogy ilyen
pusztulás láttán mégis eredményes volt-e a polgári légoltalom? A válasz a ma már történetinek
mondható távlatból feltétlen: igen! Noha volt sok halálos áldozat az óvóhelyeken is, a mindvégig jól
mőködı riasztáskor a várost és a pályaudvarok környékét elhagyó polgárok menekülése, nemkülönben
a támadások ellen 94mégis bizonyos védelmet nyújtó pincék felkeresése egyértelmően sok-sok
emberéletet mentett meg. Azt is nehéz meghatározni, hogy a Sopron városát ért két nagy és több kisebb
légitámadásnak hány emberélet esett áldozatul, de még nehezebb lenne megbecsülni, hogy hány
emberéletet mentett meg végül is a polgári légoltalom. Bizonyára nagyon sokat. Ezért figyelemreméltó a
légiháború Sopront érintı fejezetének elsı feldolgozása a polgári légoltalom oldaláról: A kötet egyik
fontos bizonysága, hogy a polgári légoltalom vigyázott Sopronra! Meg merem kockáztatni a kijelentést,
hogy szinte egyedüliként. 

A Sopront ért második világháborús légitámadások irodalma – folyóiratokban és önálló kiadványok
formájában – szaporodik. A Lovas Gyula kötetében megjelent interjúk, visszaemlékezések,
hírlapkivonatok és a képanyag igen értékes és az érdeklıdı számára jó áttekintést nyújtó újabb adalék.
A város legújabbkori történetének újabb hézagpótló írása jelent meg.
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