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A Magyar Patrióták Közössége javaslata 

VÁROSLIGETI ÉPÍTÉS SZABÁLYZAT MÓDOSÍTÁSÁNAK PARTNERSÉGI EGYEZTETÉSE 

Az egyesületként nyilvántartásba vett Magyar Patrióták Közössége a Városligeti építési 

szabályzatról (a továbbiakban: VÉSZ) szóló 32/2014. (VII. 15.) Főv. Kgy. rendelet módosítása 

kapcsán az alábbi javaslatot teszi, melyet az egyesület elnöksége 2016. január 25-i ülésén, 2/2016. 

(I. 25.) elnökségi határozatával fogadott el. 

 

JAVASLAT 

1. Kezdeményezzük, hogy építési hely kijelölésével kerüljön be a Városliget építési szabályzatba 

emlékhely építése az 1951-ben, a kommunista diktatúra önkényuralma idején lerombolt Regnum 

Marianum-templom helyszínén. 

2. Javasoljuk, hogy az építendő emlékhely a térszint alatt, látogatható és bejárható intézményként 

valósuljon meg, amely kiállítótérként, idegenforgalmi pontként, megemlékezési és 

ismeretterjesztési helyként működne; feladata a hajdani templomépítés szellemi légkörének, 

valamint az egyházüldözés korszakának bemutatása lenne. 

3. Az építési helyet a Dvorzsák sétány és a Dózsa György úti parkoló sarkánál, a VÉSZ által eddig 

szabadon hagyott, 502,187 m2 alapterületű helyen javasoljuk kijelölni (lásd térképmelléklet). Ez a 

megoldás – amellett, hogy illeszkedik a Városliget fejlesztésének már elfogadott terveihez – 

egyszerre foglalja magában az egykori templom alapterületét (részben), valamint a jelenlegi 

emlékező hely (Regnum Marianum-kereszt) helyszínét. 

4. Javaslatot teszünk arra, hogy az építmény térszint feletti eleme – az emlékhely részeként – egy jól 

látható, a hely szellemiségéhez méltó felszíni jel legyen. 

5. A megvalósítandó emlékhely mint intézmény a Regnum Marianum szellemiségét hordozza 

magában, és legyen a mindenkori ifjúság nemzeti szellemű nevelésére alkalmas. 

6. Kezdeményezzük az egykori Regnum Marianum-templom alaprajzának teljes körű feltárását. 

ÁLTALÁNOS INDOKOLÁS 

A Magyarok Nagyasszonya-, későbbi nevén Regnum Marianum-templom – elsősorban szomorú 

történelme miatt – a keresztény magyarság egyik kiemelkedő temploma volt. Fogadalmi 

templomként az 1918-as és az 1919-es önkényuralmi rendszerek bukása iránti hálából, több neves 

közéleti és egyházi személyiség kezdeményezésére építették fel a Városliget sarkában, 1931-ben. A 

templomnak már kezdeti éveiben is különleges jelentőséget tulajdonítottak. Kiváló lelki közösség 

működött falai között, különös tekintettel a kor ifjúságának szellemi gondozására. 
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A templomot a kommunista diktatúra – Rákosi Mátyás utasítására – 1951 őszén a rossz emlékű 

Felvonulási tér kialakítása ürügyén lerombolta. 

A Regnum Marianum-templom újjáépítését több alkalommal is felvetették.1 Valamennyi 

kezdeményezés sikertelennek bizonyult, aminek lehetséges okaira ezúttal nem kívánunk kitérni. 

Mintegy tíz évvel ezelőtt Csete György és Makovecz Imre építészek terveztek emlékhelyet ide. A 

rendszerváltozás után a Városliget e pontja zarándokhellyé vált, szerepe a fővárosi vallási turizmus 

szempontjából a Mária Út egyik állomásaként ma már megkérdőjelezhetetlen. 

 

A templom látképe 1936-ban 

A Magyar Patrióták Közössége megalakulása óta foglalkozik a magyarság engesztelő templomának 

kérdésével. Egyesületünk elképzeléseit 2014. november 27-én kiadott állásfoglalásunk hét pontban 

foglalta össze. Ezt a dokumentumot felváltotta négy, Regnum Marianum-templommal foglalkozó civil 

szervezet közös nyilatkozata 2015. május 20-i dátummal.2 Egyesületünk továbbra is ez utóbbi 

állásfoglalást tartja irányadónak.  

Regnum Marianum Emlékhely a jelenlegi szabályozásban 

A Regnum Marianum Emlékhely csak nyomokban bukkan fel a Városligetet érintő jogi 

dokumentumokban. A VÉSZ jelenleg a dísz- és pihenőkertek körében említi a Regnum Marianum 

emlékhelyet mint kegyeleti helyet.3 Emellett elismeri, hogy 1951-52-ben, a Felvonulási tér kialakítása 

idején lebontották a Regnum Marianum-templomot (illetőleg a helyén 1969-ben a Tanácsköztársaság 

emlékművét avatták fel).4 Ennek megfelelően a Regnum Marianum emlékhely a VÉSZ-ben kapott 

térképeken vizuálisan is megjelenik.5 

A Magyar Patrióták Közössége javaslata arra irányul, hogy a Regnum Marianum Emlékhely 

megvalósítása is kerüljön be a Városligettel kapcsolatos szabályozásba mint annak külön eleme.  

                                                           
1
 1956-ban Mindszenty bíboros javaslatára, majd az 1990-es években többször is, utoljára 2011-ben. 

2
 Nyilatkozat a Regnum Marianum-emlékhelyről. Budapest, 2015. május 20. Aláíró civil szervezetek: BVSC 

Szabadidő Szakosztály (Zugló), Fiatal Műemlékvédők Egyesülete, Magyar Patrióták Közössége, Trafik Kör 
Kortárs Művészeti Egyesület. 
3
 VÉSZ 36.o. 

4
 VÉSZ 29.o. 

5
 Pl.: parkfunkciókról  34.o., környezetállapot vizsgálat térkép. 
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RÉSZLETES INDOKOLÁS 

Javaslatunk pontokba szedett elemeit az alábbiakban külön-külön, részletesen is indokoljuk. 

1. ponthoz 

A civilek kérése kezdettől fogva emlékhely mint épület (és nem emlékmű) kialakítása volt. Épület 

létesítéséhez építési hely kijelölésére van szükség. 

2. ponthoz 

A térszint alatti megvalósítás (fedett kiállítótér) a civil kezdeményezések visszatérő eleme.6 Ennek 

mögöttes gondolati tartalma, hogy a templom nem semmisült meg maradéktalanul, annak bizonyos 

– mint ma már tudjuk – csekély maradványai még léteznek a föld alatt. Az egykori templom 

történelmi üzenetének megértését és kisugárzásának érzékelését jobban elősegíti, hogy az 

emlékhelyhez és az általa megjelenített értékrendhez le kell „merülni” a földfelszín alá. Ennek 

didaktikai jelentősége nem lebecsülendő, különösen azáltal, hogy a mementóként funkcionáló tér 

egyben – szándékunk szerint – rendkívüli történelemórák bevett helyszíne lesz. 

A térszint alatti múzeumok, kiállítóterek száma és népszerűsége világszerte növekszik, mivel a 

közösségek felismerték a bennük rejlő lehetőségeket. Legközelebbi példaként a Kossuth téri sortűz 

áldozatainak emlékhelye hozható fel. 

 

A Kossuth téri sortűz emlékhelye 

3. ponthoz 

A Regnum Marianum Emlékhely létesítésére irányuló civil javaslatok meghatározó eleme volt, hogy 

az emlékhely az egykori templommal azonos helyszínen, a lerombolt épület felszín alatti 

maradványainak bevonásával valósuljon meg. Mivel a Regnum Marianum alapterülete meghaladta az 

1800 m2-t, kezdettől fogva nyilvánvaló volt, hogy az emlékhely a hajdani alapterületet csak részben 

kívánja igénybe venni. 

                                                           
6
 A Csete-Makovecz-féle koncepció is ebből indult ki. 
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Hasonlóképpen szerepelt a civil javaslatokban, hogy az 1990 után kialakult – máig működő – 

emlékező hely is legyen bekapcsolható a létrehozandó emlékhelybe mint történeti tér, a Regnum 

Marianum-kereszttel együtt, amely köztulajdonnak minősül. 

A térképmellékleten pontosan bejelölt helyszínt azért tartjuk ideálisnak, mert egyszerre érinti a 

korabeli templom alapterületét és a mostani emlékező helyet.  

Az építési hely kijelölésére irányuló javaslatunk emellett figyelembe vette azt, hogy az általunk 

megjelölt terület jelenleg funkció nélküli, és oda mást a városligeti fejlesztések előkészítése során 

sem terveztek. Ez az 500 m2 körüli alapterület valóban alkalmas egy méltó, tartalmas emlékhely és 

turisztikai vonzerővel is rendelkező intézmény rendeltetésszerű működtetésére. 

4. ponthoz 

A föld alá süllyesztett épület tetején megjelenő, az emlékhely koncepciójába illeszkedő felszíni jel 

feladata, hogy a Regnum Marianum Emlékhelyre a figyelmet felhívja, ugyanakkor legyen méltó a 

helyszín rendkívüli történeti és spirituális jelentőségéhez, szakrális mivoltához. Civil szervezetek 

működő harangláb építésére tettek javaslatot.7 

5. ponthoz 

A Regnum Marianum Emlékhely mint intézmény elsődleges küldetése az, hogy emlékeztesse a 

nemzetet – és különösen a jövő nemzedéket – arra, ami a XX. században a magyarsággal és a Regnum 

Marianum szellemiséggel történt. 

6. ponthoz 

A feltárás célja a templommal kapcsolatos meglévő ismereteink bővítésén túl (feltárás esetén 

építészeti, történeti részletek felszínre kerülése várható) az, hogy eldönthessük, milyen mértékben 

lehet az egykori templom alapfalait, maradványait az emlékhely építészeti koncepciójába beilleszteni.  

Budapest, 2016. január 25.  

Magyar Patrióták Közössége 
1119 Budapest, Bártfai utca 22. 2/2. 

                                                           
7
 Nyilatkozat a Regnum Marianum-emlékhelyről, 4. pont. Budapest, 2015. május 20. 
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