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2007. évi 2. számában Hárs József helytörténész a cikkel kapcsolatban elmarasztaló megjegyzést tett
annak okán, hogy a cikkemben nem hivatkoztam a Szemlében már megjelent elızményekre. Utólag is
elnézését kérem, de én a légoltalomnak egy új, eddig be nem mutatott részével foglalkoztam. A
légoltalomnak három önálló távbeszélı hálózata volt, az elsı az országhatár mentén felállított
honvédségi légtérfigyelı szolgálat, a második Sopronban a Petıfi téri Légoltalmi Parancsnokság
hírrendszere, és a harmadik a Posta szükségközpontja. 

A kritikák két pontjára ezúton szeretnék válaszolni és az azokban kifejtett nézeteket megcáfolni. Nem
téves azon állításom, hogy a Petıfi téri központ távbeszélı hálózata csak 1941. december 6-án épült ki.
Az igazolást Hárs József maga adja meg a SSz. 48 (1994). évfolyamában, a 392. oldalon, a 69.
lábjegyzetben. E tényt igazolja a telefonvonalakról készült tervrajz és kimutatás is. Ezen kívül még több
irattal is bizonyított a helyes keltezés.

Hárs József szerint: „Felmerül Hernitz írásában az a téves nézet, hogy az állomáson kívül a Várkerület
is célpont lett volna”. Én a bombázás tényét írtam le, azt hogy légitámadás érte a GYSEV pályaudvart
és a Várkerületet. Az amerikaiak fontos ipari objektumok és az utolsó idıben a vasúti csomópontok
ellen indítottak támadást. Ezzel tisztában vagyok, ezért nem tartom helyénvalónak azon megjegyzést,
„hogy ha a szerzı maguknak az amerikaiaknak nem hisz, akkor legalább fogadja el Tóth Sándor
vasúttörténész megállapításait.” (Egyébként a célpont bombázása gyakorta együtt járt az emberi életek
és polgári javak pusztításával, ez történt 1944. december 6-án is.)

A cikk írásakor igyekeztem a címhez igazodva, rövid ismertetést adni a légoltalomban használatos
távbeszélı rendszerekrıl. Nem volt célom a részletekbe való elmélyülés, és úgy hiszem, helyesen jártam
el. 1938 és 1945 között a telefonhálózat folyamatos változásokon ment át. A legjellemzıbb állapotot
ismertettem.

Hernitz Ferenc távközlési nyugdíjas
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Az adófizetık adójuk 1 %-ából Egyesületünknek 2007-ben 67.539 Ft-ot juttattak. Az összeggel ebben
az évben a Sopron tulajdonában lévı, a Balfi út mentén álló 15. századi Pihenıkereszt – amelynek
korábban már volt egy állagmegóvása – teljes felújításához járultunk hozzá. 

A juttatásért egyesületünk ezúton is köszönetet mond.

Sopron, 2007. november 7. 

Dr. Józan Tibor
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