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Dr. Baán László miniszteri biztos az Emberi Erőforrások Minisztériuma
részéről; Hetzmann Róbert elnök, valamint Lovász Ádám megbízott a
Magyar Patrióták Közössége részéről

Tárgy:

A Regnum Marianum-emlékhely kialakítása a Liget Projekt keretében
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I. Regnum Marianum-emlékhely
A Kormány részéről Dr. Baán László elmondta, hogy a Liget Projekt keretében mindenképpen
méltó emléket fognak állítani az 1951-ben lerombolt Magyarok Nagyasszonya-, köznapi nevén
Regnum Marianum-templomnak. Az építmény elsődleges funkciója emlékezőhely és történeti
kiállítóhely lesz. Megvalósításának kiindulási alapja továbbra is a Csete György és Makovecz Imre
által kidolgozott koncepció, az emlékhely központi elemét pedig a felszín alatt található altemplom
jelenti majd. Emellett lesz földfelszín feletti vizuális megjelenése is. Látogatása ingyenes lesz.
Lovász Ádám kérdésére, miszerint valóban elegendő-e a Regnum Marianum-emlékhelyre a Liget
Projekt tervezett költségvetésében elkülönített 200 millió forintos tételkeret, a miniszteri biztos
jelezte, hogy ez az összeg csak hozzávetőleges, szükség esetén bővíthető.
Dr. Baán László kiemelte, hogy az emlékhelyet mindenképpen méltó környezet veszi majd körül. A
létesítendő mélygarázs a Dózsa György út melletti sávból várhatóan 20-22 métert fog elfoglalni,
így az egykori templom ennél beljebb található maradványait legfeljebb csekély mértékben fogja
érinteni. A Magyar Patrióták Közössége azon javaslatát, hogy a terület átalakítása révén keletkező
új közterület viselje a Regnum Marianum tér nevet, Dr. Baán László megfontolandónak tartja,
amennyiben a végleges terveken az emlékhely körül valóban kirajzolódik teresedés.
A Magyar Patrióták Közössége fontosnak tartja, hogy az új emlékhelynek a napjainkban látható,
Keglevich István atya által állított Regnum Marianum-kereszt is integráns része legyen, mivel külön
H-1119 Budapest Bártfai utca 22. II/2. · www.magyarpatriotak.hu

2/2.

szakrális és történeti jelentősége van. A miniszteri biztos jelezte, hogy ezt a javaslatot támogatják,
mert a kereszt valóban részét képezi az emlékhely rendszerváltás utáni történelmének. A Magyar
Patrióták Közössége képviselői azt is kérték, hogy az egykori templom szentélye legyen a szakrális
jellegű emlékhely egyik központi alkotóeleme. A miniszteri biztos ezt az elgondolást
megvalósíthatónak tartja.
Dr. Baán László kitért arra is, hogy az emlékhely tervezésére 2015-ben pályázatot fognak kiírni, és a
beérkezett műveket elbíráló zsűribe a Magyar Patrióták Közössége meghívást kap majd. Hetzmann
Róbert ezt az egyesület nevében köszönettel elfogadta, s egyben kijelentette, hogy a Magyar
Patrióták Közössége a zsűriben való részvétel lehetőségét megfelelő garanciának tartja arra, hogy
a civil szféra érdemben részt vehessen az emlékhely kialakításának folyamatában.
Elhangzott a Magyar Patrióták Közössége részéről, hogy kívánatos lenne egy emléktábla a Regnum
Marianum-templom stilizált, kőbe vésett domborművével, valamint Alapító okiratának szövegével.
Dr. Baán László szerint a történeti kiállítóhelyként is működő emlékhelyen valamilyen formában
mindenképpen meg fogják örökíteni a templom múltját, különösen 1951-ben bekövetkezett
lerombolását, ám ennek mikéntje a pályázatot követően dől majd el.
A Magyar Patrióták Közössége képviselői kezdeményezték, hogy az elkészült emlékhelyet mint a
magyar történelemben meghatározó jelentőséggel bíró helyszínt a Kormány rendeletben
nyilvánítsa történelmi emlékhellyé. Dr. Baán László megjegyezte, hogy ez a Nemzeti Örökség
Intézete hatáskörébe tartozik, a javaslat felvetése pedig a tervek kiválasztását követően válik
időszerűvé.
II. Liget Projekt
Dr. Baán László tájékoztatta a Magyar Patrióták Közössége képviselőit a Városliget tervezett
fejlesztésének főbb irányvonalairól. Elhangzott, hogy a koncepciónak részét képezi a Magyar
Műszaki és Közlekedési Múzeum eredeti tervek szerinti újjáépítése. Hasonlóképpen szerepel a
tervek között a Városliget régi bejáratát képező ún. Rondó helyreállítása.
A terület jelenlegi, vitatott emlékművei közül a „Homokóra” eltávolítása várható. Dr. Baán László
hangsúlyozta, hogy a létesítendő múzeumi negyed épületei magas színvonalú, kortárs építészeti
alkotások lesznek. A Koós Károly sétány átmenő gépjárműforgalmának tervezett megszüntetését a
felek egyaránt támogatták, azzal a megállapítással, hogy ez az intézkedés a Városligetet és az
Andrássy utat is jelentős részben tehermentesítené. A miniszteri biztos tájékoztatta a Magyar
Patrióták Közösségét arról, hogy a tájépítészeti pályázatok 2015-ben esedékes kiírása során a
lehetséges szempontok között lesz mód annak szerepeltetésére, hogy a Városliget mint zöldterület
a Kárpát-medence őshonos flórájának dendrológiai örökségét is reprezentálja.
Budapest, 2014. november 20.
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