Megkezdődött a közös munka a Regnum Marianum-emlékhelyért
Már a vázlatterveknél tart a Regnum Marianum-templom helyén létesítendő emlékhely
előkészítése, tájékoztatta egyesületünket Baán László, a Városliget fejlesztéséért felelős
miniszteri biztos. Az 1931-ben felépült fogadalmi templomot 1951-ben Rákosi
parancsára lerombolták, miáltal a kommunista diktatúra egyházüldözési politikájának
szimbóluma lett. Korábban felmerült a visszaépítés gondolata is, azonban a kérdésben
illetékes katolikus egyházvezetés nem tartotta indokoltnak az eredeti templom újbóli
megépítését, ezért – a Magyar Patrióták Közössége kezdeményezésére – méltó
történelmi emlékhely születik a Városliget peremén.

A Regnum helyszíne jelenleg építési terület (2018. szeptember)

Szeptember 6-án délután fogadta a Magyar Patrióták Közössége képviselőit a Szépművészeti
Múzeumban Baán László miniszteri biztos és a Városliget Zrt. részéről Végvári Tamás
vezérigazgató-helyettes. A megbeszélésen arról tájékoztatták egyesületünket, hogy a kormány
térszint alatti kiállítóteret hoz létre 160 négyzetméteren, az egykori templom alaprajzával
részben átfedéssel. Örvendetes hír, hogy a Patrióták 2015-ben tett javaslatát elfogadták, így az
emlékhelyhez az építési helyet a Dózsa György út és a Damjanich utca kereszteződésénél, a
lerombolt templom eredeti helyszínén jelölték ki.
Az akadálymentesített történeti kiállítótér nemcsak a lerombolt templom mementója kíván
lenni, hanem az 1950-es évek vallásüldözését is bemutatja majd. Baán László ígérete szerint
egy összetett, impresszív kiállításra számíthatunk, amit a korszerű múzeumtechnológia
eszközeivel tesznek még érdekfeszítőbbé. A felszín alatti építményt egy megmagasított domb
alá rejtik, ami arra utal, hogy a templom eredetileg is egy mesterséges magaslaton állt. A
kiemelkedés tetejére egy 7 méter magas, keresztény szimbolikájú emlékjelet tervez a felkért
művész.

A helyszín jelenleg a Városligetben zajló építkezések miatt felvonulási területnek minősül,
így a kivitelezés csak akkor kezdődhet meg, ha a közelében épülő Néprajzi Múzeum már
elkészült, - ez legkésőbb 2020-ban megtörténik. Az emlékhely ugyanakkor – a Liget Projekt
többi eleméhez hasonlóan – 2021 végéig mindenképpen el fog készülni.
A miniszteri biztos elmondta: a kiállítás történeti tartalmának kialakításában a Magyar
Patrióták Közössége közreműködésére is számítanak, akárcsak a templomból fennmaradt
tárgyak összegyűjtésében és a még élő szemtanúk felkutatásában. Egyesületünk célja továbbra
is egy olyan kiállítótér megvalósítása, amely akár rendkívüli történelemórák helyszíneként
alkalmas arra, hogy bemutassa a jövő nemzedékeknek a XX. századi keresztényüldözés, a
kommunista diktatúra valódi arcát és áldozatait. A munka során barátaink, támogatóink
segítségére is számítunk.
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