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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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légiesemények 1944–1945-ben Sopron vármeg yében Sopron, 2004.

Hárs József : Ifj. Sarkady Sándor: Légicsaták és légiesemények 19 44–1945-ben
Sopron vármegyében

Sopron, 2004.

A szerzı a második világháborút már csak fényképekrıl és írott dokumentumokból, illetve kései
visszaemlékezésekbıl ismerheti. Elismerésre méltó szorgalommal győjtötte, és még mindig győjti óriási
anyagát. (Bár kimaradt belıle a Jugoszlávia elleni napok története.) Talán túlságosan is tiszteletben
tartja a megye határait, mialatt az amerikaiak ezzel nem törıdve, általában Ausztriához tartozónak
jelzik Sopront. Azt helyesen érzékelteti a szerzı, hogy nem igaz az a legenda, miszerint a december 5-i
bombázással a nyilas országgyőlést akarták szétrobbantani. Ugyanígy az sem igaz, hogy pontosan
tudtak volna célozni egy-egy bombával. A címlapon látható légi felvétel is bizonyíték erre, hiszen
Horthy Miklós kiugrási kísérlete elıtt készült a városról, amikor már számoltak azzal, hogy a front
közeledésével célpont lesz Sopron vasúti közlekedése. Sajnálatos, hogy a szovjet anyaghoz nemigen
lehet hozzáférni. Így a valóságosnál is nagyobb hangsúlyt kap az amerikai tevékenység.

A szerzı alapelve, hogy nem szabad említetlenül hagyni egyetlenegy forrás mégoly apró megjegyzését
sem. Ez a törekvés a könyv terjedelmének szorításában odáig vezet, hogy a 24 lezuhant gép
történetének számottevı része csak többszöri átolvasás után világosodik meg az olvasóban. Viszont
köszönet illeti Sarkady Sándort azért, hogy Becht Rezsı még kiadatlan írásaiból bıven idéz.

A táblázatok helyenként további kiegészítést kívánnak. Különösen vonatkozik ez az 1944. december 6-i
bombázás kárainak számbavételére (eddig még nem sikerült megtalálni a hivatalos kárjelentést) –
például a GYSEV-palota égésének kára nincs jelezve. 95Általában a feltüntetett összegek nem
mondanak sokat, hiszen a számok között nem tudunk összehasonlítást tenni. Egyébként is többnyire
bemondás alapján feljegyzett, nem valós adatok. 

A könyv nagy értéke a képanyaga. Most láthatunk elıször felvételt közvetlenül az elsı bombázás után a
városról. Sajnos nem ismerjük az amatır fotóst, pedig lehet, hogy több hasonló felvételt készített akkor,
s ezek talán ma is megvannak valahol. A képek reprodukálása viszont meglehetısen egyenetlen, ez még
a Diebold-fotók repróira is vonatkozik! A fényes papír pedig nem segíti az olvasást.

Egészben véve mégis jó, hogy a könyv így és most megjelent. Hiszen nem szabad elfeledni azt, ami 60
évvel ezelıtt történt. És hogy egyáltalán milyen szörnyő annyi fiatal, egészséges élet pusztulása. Akár
fent a felhık felett, akár lent a földön.
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Mastalírné Zádor Márta : Sopron bibliográfiája a 2003. évre

A bibliográfiában szereplı rövidítésekre nézve vö. Soproni Szemle 1978. 268. és 1979. 362.

Azt anyaggyőjtésben nyújtott segítséget köszönöm.

VIII. Ungarndeutsche Kulturwoche Ödenburg. NZ. 47, 2003. jún. 6.

Agricultural Research at the University of West Hungary. Hungarian Agricultural Research 12, 2003.


