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Mv: Emlékezés. 71 éve ért véget Budapest ostroma, ami 102 napig tartott, ez volt a
leghosszabb ütközet itthon a második világháború idején. Rengeteg civil halt meg
akkor, rájuk emlékeznek majd most a Farkasréti temetőben civilek és politikusok is
együtt. Anikó folytatja.
00:15
Így van. Radnainé Fogarasi Katalint köszöntöm. Jó reggelt kívánok! Radnainé
Fogarasi Katalin, elnök, Nemzeti Örökség Intézete: Jó reggelt kívánok! Mv:
Üdvözlöm a Nemzeti Örökség Intézetének elnökét! Most pénteken emlékeznek a
Farkasréti temetőben. Miért ott és hogyan? Radnainé Fogarasi Katalin: Hát azt kell,
hogy mondjam, hogy most már 14. éve vagyok ennek a megemlékezésnek a
főszervezője, ez önmagában egy nagyon jelentős szám, ez már egy komoly
hagyomány, nagyon sokan állandó megemlékezők jönnek ki. Itt látom a háttérben a
fényképeket, amik ezt mutatják, amiből látható, hogy a célközönségünk a politikusok
mellett gyerekek. Tehát minden évben a környező budai iskolákat hívjuk meg,
invitáljuk meg egy kihelyezett történelemórára. Látható, hogy virágokat helyeznek el.
A két sír, az emblematikus helyszín, kvázi tömegsírként valami civil áldozatra
emlékezünk ezen a helyszínen, illetve ezeken a helyszíneken. Ugye a Farkasréti
temetőben két egymás melletti síremléket jelez. Látható a képen, az egyik a Regentház, a másik az pedig ott arrébb látható, az pedig a Vitéz utca 2. szám alatti háznak az

összeroppanása volt. Felrobbantak. Például a Fő utca és Vitéz utca sarkán lévő házban
lelte halálát Gulácsy Irén írónő is.
01:30
Sok százan haltak meg ebben a két házban, gyerekek, asszonyok, öregek, és azt
gondoltam, amikor ezt az egészet elkezdtük és elindítottuk, hogy a budapesti harcok és
a második világháború kapcsán emlékezzünk azokra, akik tényleg a legvétlenebbek
voltak, a legártatlanabbul kerültek bele a harcok forgatagába, a civilek. És azt
gondolom, hogy ezek a megemlékezések ma sajnos még jobban felértékelődnek,
hiszen ma a 21. század modern háborút kezdett, sajnos, és még inkább vétlenek
vagyunk bárhol és bármikor bárki meghalhat civilek. Úgyhogy azt gondolom, hogy ez
a pénteki megemlékezés mindenkiről szól. A második világháborúban elhunytakról is
és azóta elhunytakról is. Én mindig szorongva nézem a híradásokban azokat az
eseményeket, amik a mai, jelenkori háborúkról szólnak. Mv: Civil áldozatokról
beszélünk. Létezik pontos adat egyébként, hogy hányan haltak meg ekkor?
02:45
Radnainé Fogarasi Katalin: Nincsen pontos adat. Ezek csak becsült adatok. Itt a két
helyszínen több ezer áldozatról beszélünk. De természetesen pontos adatok nincsenek.
Mv: Mennyire ismerhető az ő történetük? Radnainé Fogarasi Katalin: Eléggé ismertek.
Sok helyen meg vannak írva, írók írtak róla, történészek kutatják a mai napig,
úgyhogy fellelhetőek ezek az adatok, hozzá lehet férni, ismertek. És hát nem beszélve,
azért szerénytelenség nélkül hadd mondjam el, hogy azért 11 éve a mi
megemlékezéseinken mindig a beszédmondó, az soha nem aktuálpolitizál, hanem
mindig a saját élményeit vagy a saját ismereteit szövi egy beszédbe. Mv: Kik fognak
most beszédet tartani? Hiszen ugye említette, hogy ez egyben egy rendhagyó
történelemóra is. Radnainé Fogarasi Katalin: Így van. Miután azért ez mindig a tél
kellős közepe, most úgy néz ki, hogy éppen szerencsés lesz az időjárás, de ez a
megemlékezés, ez általában inkább egy csendes megemlékezés. Látszik a fotókon is,
hogy virágokat helyezünk el, tehát nem a hagyományos koszorúzást. Szerintem nem is
illene, az a katonai megemlékezéseknek a jelképe.
03:45
És mindig egy emlékező van. Idén Darák úr lesz, a Kúria elnöke. Mv: Mennyit értenek
a fiatalok ebből az időszakból? Hiszen ugye említette ezt is, hogy próbálják bevonni
őket is, hogy megismerjék a történéseket. Radnainé Fogarasi Katalin: Azt kell, hogy
mondjam, hogy persze figyelve a gyerekeknek az arcát, azért ez mindig a
beszédmondótól is függ, mindig attól is függ, hogy milyen beszédet hallanak. Én egy
nagyon emlékezetes beszédre emlékszem a 11 évből, ez szegény Katona Tamás
történész volt, aki egy igazi klasszikus budai polgár volt, és ő a saját személyes
élményeit mondta el. És bizony ott láttam könnycseppeket is a gyerekeknek az arcán.
Mv: Mennyire tanulják ezt a részét a történelemnek? Radnainé Fogarasi Katalin:
Tanulják, hát ez abszolút tananyag, és beszélgetni szoktam a megemlékezés előtt és
után, és azt kell, hogy mondjam, hogy azért a tanárok fel is készítik a gyerekeket, hogy
hova jönnek, miért jönnek és miről fognak hallani. Mv: Mondjuk el még egyszer,
hogy akkor pontosan mikor és hol lesz a megemlékezés! Radnainé Fogarasi Katalin:
Ez a héten pénteken a Farkasréti temetőben 11 órakor. Mv: Nagyon szépen köszönöm,
hogy itt volt velünk. Radnainé Fogarasi Katalin: Köszönöm szépen

