
SÉTA - Indok kellett?
Zalaegerszeg - Iskolánkban hagyománnyá vált a Kávé habbal cím ő elıadássorozat, melynek most is a Ganz-székhelyiskola kön yvtára adott otthont.
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Legutóbb ganzos diáktársunk, Majzik Martin tartott lebilincselı elıadást a Pearl Harbor kikötıben történt támadásról, melyet a japánok mértek az amerikai haderıre.
A kikötı a Hawaii-szigetekhez tartozó Oahun található, az Egyesült Államok és Japán között. Az Egyesült Államok 1898-ban annektálta a térséget és katonai-
haditengerészeti támaszpontok sorát telepítette oda.

Az Egyesült Államok és Nagy-Britannia a támadás másnapján, 1941. december 8-án hadat üzent Japánnak. A Pearl Harbor-i támadásnak voltak elıjelei. A szigeten
állomásozó radarkezelık érzékeltek egy északról érkezı repülıgép rajt, amirıl azt tudták, hogy B-17 Flying Fortressek, tehát erısítés érkezik. Késıbb derült ki, hogy
a gépek a japán flottához tartoztak.

A Kávé habbal cím ő programsorozat utóbbi összejövetelén Majzik Martin  tartott izgalmas el ıadást. Fotó: Szabó Bernadett, Ganz–Munkácsy SZKI és  SZI

Az elsı japán flotta 1941. december 7-én indult útnak Pearl Harbor ellen, északnyugat felıl közelítette meg a Hawaii-szigeteket. Eredetileg három hullámban zajlott
volna a támadás, de a japán vezetıség ezt elvetette arra hivatkozva, hogy az elsı két támadással elég kárt tettek. Az elsı hullám Pearl Harbortól 440 km-re északra
történt, 6 órakor 183 repülıgép szállt fel a hordozókról Fucsida Micuo vezetésével. Két óra múlva megkezdték a támadást a kikötı és a szigeten lévı repülıterek
ellen. A második hullám 170 gépe 7 óra 15 perckor szállt fel. Azokat a hajókat támadták, melyek elıször kevésbé sérültek meg.

Szándékos tétlenség? Az USA kormánya tisztában volt a támadás várható idejével. Ekkorra már az amerikai hírszerzés megfejtette a japán diplomáciai kódokat. A
különbözı elméletek szerint indok kellett, hogy beléphessenek a 2. világháborúba. Az elméletet erısíti a japán nagykövet esete, aki kezében a hadüzenettel 1941.
december 7-én 12:45- kor Washingtonban kihallgatást kért a külügyminisztertıl, aki csak 13:30-kor (Pearl Harbor-i idı szerint 8:30) fogadta. Az Egyesült Államok így
megvádolta Japánt a hadüzenet nélküli támadással. A veszteségek mindkét részrıl óriásiak voltak minden tekintetben.

Érettségi elıtt különösen hasznos, hogy a 2. világháború egyik fontos eseményérıl, elızményeirıl részletes képet kapjunk. A Kávé habbal címő programon mi diákok
is tevékenyen részt vehetünk, kérdezhetünk, hozzászólhatunk a témához, így a történelem érdekesebbé válhat számunkra.

Szabó Bernadett, Ganz–Munkácsy SZKI és SZI
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