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91Hernitz Ferenc : Telefon a légoltalom szolgálatában (1944/45)

A Petıfi téren épülı mélygarázs területén, régészeti feltárás felszínre hozta a II. világháborús légoltalmi
óvóhelyet. A bombabiztosan megépített létesítmény Sopron város légoltalmi parancsnokságának
elhelyezésére készült. A külvilágtól hatvan évig elzárt óvóhely felkeltette a figyelmet. Tárgyi emlékként
a falakon kívül villany és távbeszélı vezetékek maradtak meg. A vezetékek arra utaltak, hogy egykor itt
egy távbeszélı központ volt. Tekintsük át a szokatlan lelıhelyhez kapcsolódva a soproni légvédelem
fontosabb jellemzıit!

2007. LXI. ÉVFOLYAM 1. SZÁM / M ŐHELY / Hernitz Ferenc: Telefon a légoltalom
szolgálatában (1944/45) / Háborús el ıkészületek

Háborús el ıkészületek

Németország nagyhatalmi törekvése, fegyverkezése nyugtalanságot keltett egész Európában. A félelem
nem volt alaptalan, lángba borult Európa. Magyarországon az 1937. évi Honvédelmi Törvény
meghatározta, hogy a honvédség feladata a légvédelem (légtérfigyelés, légelhárítás földi tőzeszközökkel
és a légtérben repülıvel). A polgári lakosság látja el a légoltalmi feladatokat. 



77

1. kép. A soproni Légoltalmi Parancsnokság óvóhelyének alaprajza

2007. LXI. ÉVFOLYAM 1. SZÁM / M ŐHELY / Hernitz Ferenc: Telefon a légoltalom
szolgálatában (1944/45) / Háborús el ıkészületek / A honi légvédelem feladata

92A honi légvédelem feladata

A honvédség a honi légvédelmi készültség elrendelésekor az országhatár mentén felállította a
figyelıırsöket. (1. kép) A légtérben történı eseményeket távbeszélın továbbították Veszprémbe, a
kerületi légoltalmi központnak (kerlég). Kiértékelték, majd az országos légoltalmi parancsnoksághoz
(orlég, Budapest, Gellérthegy), továbbították. A riasztást Budapest I. rádió útján rendelték el. A
veszprémi légvédelmi központból, a figyelıırsök áramkörét felhasználva, a parancsjelzı készüléken
értesítést küldtek. A rádióban elrendelt riasztásig már intézkedéseket tudtak tenni. A légvédelmi
figyelıırsök jelentésük idejére automatikusan megszakították az áramkörön folyó polgári beszélgetést. 
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2007. LXI. ÉVFOLYAM 1. SZÁM / M ŐHELY / Hernitz Ferenc: Telefon a légoltalom
szolgálatában (1944/45) / Háborús el ıkészületek / Sopron város felkészülése

Sopron város felkészülése

A felkészülés tanfolyamok szervezésével, légoltalmi eszközök beszerzésével és óvóhelyek építésével
kezdıdött. A városi légoltalmi parancsnokság részére 1938. szeptember hó végén a 6870/1938 M.E.
rendelet alapján Proszwimmer Ilona Panoráma út 6. szám alatti villáját vették igénybe, ahol
rádiószobát rendeztek be, és a városi távbeszélı-hálózatba kapcsolt telefonokat szereltek fel. A
kiválasztott helyrıl a városra a rálátás kitőnı volt, azonban minden egyéb más feltételnek nem felelt
meg. Döntés született, hogy a Petıfi téren a parancsnokság részére bombabiztos óvóhelyet építenek. A
tervet Greilinger városi mérnök készítette, az objektum 1941. januárjában elkészült. A 8,80 x 9 m-es
alapterülető létesítményt az igényeknek megfelelıen több kisebb részre osztották fel. Az óvóhely
acélajtós bejáróval és vészkijáróval készült. A szellıztetést elektromos, szükség esetén kézi meghajtású
berendezés biztosította. Az elektromos vezetékek és szerelvények speciális vízálló anyagból készültek.
Biztosítva volt az ivóvíz ellátás, a WC. Légoltalmi készültség esetén rendszeres szolgálatot tartottak .A
parancsnoki szobán kívül rádiószoba, telefonközpont, telefonfülkék, a szakszolgálat vezetıinek
tartózkodási hely és végül pihenıszoba állt rendelkezésre. Míg azonban a Panoráma úti objektumból a
városra jó rálátás volt, addig a Petıfi téri óvóhely a külvilágtól el volt szigetelve. Ki kellett építeni a
külvilággal a kapcsolatot. 

2007. LXI. ÉVFOLYAM 1. SZÁM / M ŐHELY / Hernitz Ferenc: Telefon a légoltalom
szolgálatában (1944/45) / Háborús el ıkészületek / Rádió ügyelet

Rádió ügyelet

A légiriadó elrendelése Budapest I. rádióadóállomás útján történt. Ezért a rádió vevıkészülék mellett
állandó szolgálatot kellett fenntartani. 

2007. LXI. ÉVFOLYAM 1. SZÁM / M ŐHELY / Hernitz Ferenc: Telefon a légoltalom
szolgálatában (1944/45) / Háborús el ıkészületek / Riasztás, elsötétítés

Riasztás, elsötétítés

A rádió útján elrendelt riasztási fokozatnak megfelelıen, a város szirénái egy gombnyomással
indíthatók voltak. Ugyancsak végrehajtható volt a közvilágítás kikapcsolása az óvóhelyrıl.

2007. LXI. ÉVFOLYAM 1. SZÁM / M ŐHELY / Hernitz Ferenc: Telefon a légoltalom
szolgálatában (1944/45) / Háborús el ıkészületek / Légoltalmi távbeszél ı hálózat

Légoltalmi távbeszélı hálózat

Légiveszélykor a városi távbeszélı központ személyzete is az óvóhelyre vonult, átmenetileg
távbeszélésre nem volt lehetıség. A légoltalmi parancsnokságnak a légiriadó idején biztosítani kellett a
beszélgetés lehetıségét. Erre a célra épült ki a légoltalmi távbeszélı hálózat, amelyet 1941. december
6-án helyeztek üzembe. 

93A légvédelmi központba bekapcsolt távbeszélıállomások:

A posta helyi távbeszélı központja
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I. számú alkörzet parancsnoksága, Nándorfasor, Malátagyár

II. számú alkörzet parancsnoksága, Gyıri út 2, Palatinus

III. számú alkörzet parancsnoksága, Várkerület l8. 

Tőzoltóság, Várkerület 44. 

Villanytelep, Flandorffer utca 16. 

Vízmő, Ógabona tér 4. Festetics major

GySEV Üzletigazgatóság, Mátyás király utca 19. 

MÁV-pályaudvar, Baross út, egy fı- és egy mellékállomás. 

A légoltalmi parancsnoki óvóhelyen 9 darab mellékállomás, a szakszolgálatosok részére. 

Közvetlen távbeszélı összeköttetések: 

Figyelıırs, Várostorony,

Figyelıırs, Károly vár 

Állomásparancsnokság, Flandorffer utca 3, 48-as laktanya

2. kép. A Sopron térségében felállított légvédelmi figyelıırsök hálózata
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2007. LXI. ÉVFOLYAM 1. SZÁM / M ŐHELY / Hernitz Ferenc: Telefon a légoltalom
szolgálatában (1944/45) / Magyarország belép a hábo rúba

94Magyarország belép a háborúba

1941. június 22-én Németország hadüzenet nélkül megtámadta a Szovjetuniót. Július 27-én légitámadás
érte Kassát, és Magyarország belépett a háborúba. A háborús események Soprontól távol estek,
egyelıre légiveszélytıl nem kellett tartani. A háborús viszonyra való tekintettel a légoltalmi szolgálatot
megkezdték. A parancsnoki óvóhelyen állandó ügyeletet szolgálta a város nyugalmát. 

Az angol és amerikai csapatok 1943. július 9-10-én partra szállnak Olaszországban. Magyarország déli
határa felıl megnıtt a légitámadás lehetısége. Nem kellett sokáig várni, 1943. augusztus 13-án
Sopronban légiriadót rendeltek el. A soproniak kétkedvel fogadták az amerikai gépek érkezését. A
repülıgépek kötelékben érkeztek a város fölé, majd nyugat felé fordultak, és Bécsújhelyet bombázták. 

A berepülések mind gyakoribbá váltak, a város felett rendszeresen átrepültek az ellenséges gépek. A
lakosság órák hosszat kényszerült az óvóhelyen tartózkodni. A légoltalmi ügyeleti szolgálat felelıssége
megnıtt. Éberen vigyáztak arra, hogy a lakosság idıben értesüljön a várható légitámadásról.

2007. LXI. ÉVFOLYAM 1. SZÁM / M ŐHELY / Hernitz Ferenc: Telefon a légoltalom
szolgálatában (1944/45) / Szükség-távbeszél ıközpont a postán

Szükség-távbeszél ıközpont a postán

A légiriadók mind gyakoribbak és hosszabbak lettek. A légiveszély alatt a postai távbeszélı nem
üzemelt. Szükségmegoldásként az óvóhelyen hatvan távbeszélı állomás részére telefonközpontot
létesítettek. Ide kapcsolták be a fontosabb üzemeket és hivatalokat. A légoltalmi parancsnokság részére
pedig több állomást kapcsoltak be.

2007. LXI. ÉVFOLYAM 1. SZÁM / M ŐHELY / Hernitz Ferenc: Telefon a légoltalom
szolgálatában (1944/45) / Légitámadás éri Sopront

Légitámadás éri Sopront

1944. december 6-án a több hullámban alacsonyan érkeztek a gépek, nem repültek tovább, a GySEV
pályaudvart és a Várkerületet bombázták. A parancsnokságra telefonon érkeztek a kárfigyelık
jelentései, ahonnan utasították a légoltalmi egységeket, hogy a támadást ért pontokon kezdjék meg a
segélynyújtást. A rombolás nagy kiterjedéső és súlyos volt. Sok volt a halott és a sebesült. A beomlott
épületekbıl megkezdıdött az emberek kiszabadítása. A Várkerületen tőz ütött ki, az oltására
kivonultak. Sopront még 1944. december 18-án, 1945. február 21-én és március 4-én érte súlyos
támadás. Március utolsó hetében már megszőnt a honvédségi légvédelmi rendszer. A város légterébe
több alkalommal repültek be szovjet repülık és bombázták Sopront. 1945. április 1-jén a várost a
szovjet hadsereg elfoglalta. 

1946-ban lezárták a Légoltalmi Parancsnokság Petıfi téri objektumát. Hatvan év után már csak
kevesen emlékeznek arra, hogy a háború borzalmaiban milyen fontos szerepet töltött be. Mielıtt a
létesítményt a gépek szétrombolják, emlékezzünk meg azokról, akik mélyen a föld alatt éberen
ırködtek, riasztották a lakosságot, segítséget nyújtottak a bajba jutottaknak, de elsısorban vitéz Molnár
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János rendır törzsfelügyelırıl, aki Sopron város légoltalmi parancsnoka is volt. 

2007. LXI. ÉVFOLYAM 1. SZÁM / SOPRONI ARCOK

95SOPRONI ARCOK

2007. LXI. ÉVFOLYAM 1. SZÁM / SOPRONI ARCOK / Tóth Imre: A „politikai narkózis”
rabságában. Östör József közéleti pályája (Két hábo rú közötti kor- és jellemrajz egy politikai
emlékirat tükrében)335

Tóth Imre : A „politikai narkózis” rabságában. Östör József közéleti pályája
(Két háború közötti kor- és jellemrajz egy politika i emlékirat tükrében) 335(322)

Az 1930-ban kiadott Soproni és Sopronmegyei fejek címő kiadványban fiatalosnak ható, fürkészı

tekintető közélető férfiú portréját közölték a 32. oldalon. Az arckép törékeny termetet sejtet, a szem
viszont imponáló magabiztosságot, határozottságot tükröz. A kép az akkor már ötvenes évei derekán
járó Östör József országgyőlési képviselıt ábrázolja.

Östör 1875. július 14-én született a ma Zsira községhez (Gyır-Moson-Sopron megye) tartozó
Gyülevizen. Apja Östör Lajos (1848–1920) jómódú gazdálkodó volt. Anyja, Wohlmuth Karolina
(1854–1918) a szomszédos Locsmándról (ma: Lutzmannsburg, Ausztria) származott. Középiskolai
tanulmányait a soproni bencés gimnáziumban fejezte be 1893-ban. Érettségi után a budapesti
tudományegyetemen jogi karára iratkozott be. Diákévei alatt összeakadt Sopron megye politikai és
társadalmi világának több késıbbi vezetı figurájával, csakúgy mint epizodistájával, akik egyelıre –
hozzá hasonlóan – tanulmányaikat folytatták a fıvárosban. Itt mélyült el barátsága a vármegye késıbbi
fıispánjával – a szintén a soproni bencés gimnáziumból Pestre került – Simon Elemérrel. Kapcsolatuk
– mely egyébként feszültségektıl sem volt mentes – egész életükben megmaradt. 1895-ben egy
szemesztert közösen Berlinben töltöttek, ahol az egyetemet látogató nagyszámú magyar diák körében
szintén számos ismeretségre tettek szert. Közöttük volt a késıbbi magyar politikai és társadalmi élet
számos rangos fıszereplıje. Feltehetıen ekkor ismerkedett meg Klebelsberg Kunó gróffal, a késıbbi
kultuszminiszterrel is, akinek tevékenységét a legmesszebbmenıen méltányolta, és akinek mőveltsége,
politikai és kulturális mőködése valószínőleg példaként hatott rá.

Rövid berlini tartózkodása azonban kevés volt ahhoz, hogy érvényesülése, elımenetele érdekében otthon
hasznosítható összeköttetésekre tegyen szert. Noha jó kapcsolatokkal rendelkezhetett, politikai
pályafutásának útját elıször helyi pártfogói egyengették. A megyei politizálás színtereirıl való
továbblépését azonban már elısegíthették friss nexusai is. Alsóközéposztálybeli származása, iskolái és
a család anyagi helyzete nem tették lehetıvé, hogy a Monarchia felsı államigazgatási, fıtiszti karának
leendı tagjaival együtt nevelkedjen, közeli, baráti kapcsolatot alakítson ki velük, és tagja legyen a
társadalmi és politikai elit exkluzív klubjának. A jogtudományi egyetemen megszerzett jogi diploma, jó
politikai érzékével párosulva mindazonáltal belépıt biztosított számára a késıbbi – két háború közötti –
politikai élet középgarnitúrájába. Említett képességei alkalmassá tették rá, hogy a háború és Trianon
után támaszából sokat veszített monarchiabeli elit, politikai bázisát szélesítve, felfigyeljen rá, 96és
elindítsa országos (képviselıi) karrierjét. Jó intellektuális képességei akár a miniszteriális tisztségig is


