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A II. világháború légi bombázásairól tartottak 
konferenciát az Emlékpontban 
2014. november 13. 
 

 

 

Konferenciával egészült ki ma az október közepe óta látható Háború a felhők felett 
című kiállítás az Emlékpontban. A szakmai nap abból a célból jött létre, hogy a II. 
világháború idején a magyarországi légibombázással kapcsolatban egyre több és 

pontosabb adat kerüljön felszínre. 

 

Magyarország területét 1944 elejéig nagyrészt megkímélte a II. világháború pusztítása, 
azonban 1944 áprilisa és 1945 márciusa között a főváros környéki, valamint több vidéki 
célpontok szinte mindegyikét érték bombázások. Bár a légi támadások a szárazföldi 
hadműveletekhez képest eltörpültek, mégis óriási veszteségeket okoztak. Becslések 
szerint mintegy 20 ezer civil ember esett áldozatul. 

  

- Még a 80-as évekig is, amikor a hortysta, fasiszta hadseregről beszéltek, nem lehetett 
apáinkat, nagyapáinkat elsiratni, elgyászolni. A rendszerváltásnak kellett eljönnie 
ahhoz, hogy újra emlékműveket állíthassunk, hogy konferenciát tarthassunk, hogy 

egyáltalán beszélhessünk róluk- mondta Dr. Kószó Péter alpolgármester. 

A mai szakmai tanácskozáson az érdeklődők többek között megismerkedhettek a 
Magyar Királyi Honvéd légierő tábornoki karának háborús részvételével, a 
magyarországi roncskutatás történetével, vagy a Debrecen elleni támadás részleteivel. 
A témák tárháza nagyon széles, jelenleg is számos kutatás zajlik, eredményeik azonban 

eddig még nem, vagy csak részben kerültek nyilvánosságra. 

  

- Mohos Nándorra folyamatosan dolgozunk a II. világháború idején Magyarország 
területén lelőtt, lezuhant vagy kényszerleszállt, elfogott amerikai repülőgép 
személyzetek sorsának felderítésével. Ennek a kutatásnak az állapota is lassan közelít 
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a kiteljesedéshez. Több olyan forrás került elő a közelmúltban, ami átírja az eddigi 
elképzeléseket és tudomásunkat. Biztos vagyok benne, hogy sok újdonság fog még 

kiderülni- mondta Oláh András történész. 

Az 1944 – 45-ös magyarországi légitámadásokkal foglalkozó konferencia nemcsak a 70. 
évforduló miatt aktuális, hanem azért is, mert a történtek elszenvedői már 90 év felett 
járnak, ezért a kutatóknak már csak kevés idő áll a rendelkezésükre, hogy a témában 

pontos és hiteles információkhoz jussanak. 

 


