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I. Az emlékhely bevonása a nemzeti tudatba
Dr. Cser-Palkovics András, a város polgármestere elsőként kiemelte, hogy a fehérvári nemzeti
emlékhely nem egy sírkert, hanem egy koronázó templom. Ez volt ugyanis az épület fő funkciója,
ami magában foglalta azt is, hogy a királyok ide temetkeztek. A polgármester utalt rá, hogy sajnos
a Szent István által alapított templom sorsát a történelmi események megpecsételték – különösen
a Habsburgok szakítása a történeti hagyománnyal, valamint a kommunista diktatúra 45 éve. Dr.
Cser-Palkovics András szégyenteljes mulasztásnak nevezte azt, hogy a rendszerváltás óta ilyen sok
időnek kellett eltelnie ahhoz, hogy bármi érdemi előrelépés történjen.
Hetzmann Róbert kiemelte, hogy a koronázó templom a történelmi Magyar Királyság legfontosabb
szakrális épülete volt, hiszen itt koronázták a királyokat, itt tartották a törvénylátó napokat, és az
sem véletlen, hogy a városban őrizték a koronázási jelvényeket a török hódításig. Egyáltalán nem
tudatosult a társadalomban, hogy itt van eltemetve Szent Istvántól kezdve Szent Imrén át Mátyás
királyig szinte mindegyik középkori uralkodónk. Legnagyobb problémaként azt nevezte meg, hogy
a koronázó templom jelenleg a laikus szemek számára szinte láthatatlan, nincs térbeli kiterjedése,
gyakorlatilag „kétdimenziós.” Így pedig alkalmatlan arra, hogy egy emlékhely szerepét betöltse.
Dr. Cser-Palkovics András elmondta, hogy többlépcsős tervben gondolkodnak. Elsőként az egyik
szomszédos épületben egy látogatóközpontot alakítanak ki, ahol a kor modern technológiája
segítségével be fogják mutatni, hogy a koronázó templom miért az egyik legfontosabb nemzeti
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emlékhelyünk. Ehhez kapcsolódna egy kőtár létrehozása szintén egy közeli épületben, ahol a
templom maradványait állítják majd ki a nyilvánosság számára hozzáférhető módon. Mindez két
éven belül megvalósulhat.
A város polgármestere hangsúlyozta, hogy ezzel a kérdéssel – világnézettől, pártállástól
függetlenül – a lakosság túlnyomó többsége egyetért. Az önkormányzat évek óta nagy hangsúlyt
fektet arra, hogy a helyiek tudatában legyenek ennek a szakrális-történeti térnek a fontosságával.
Ezt a célt szolgálják a koronázási szertartásjátékok is, amelyek rendkívül népszerűek a városban.
Szó sincs arról, hogy ezek során bármiféle kegyeletsértés történne, éppen ellenkezőleg, a
szertartásjátékok célja a koronázó templom lélekben történő újjáépítése – fogalmazott Dr. CserPalkovics András.
II. A koronázó templom újjáépítésének lehetősége
Dr. Cser-Palkovics András ismertette, hogy már 2013-ban bekerült az Árpád-ház programot
meghirdető kormányhatározatba az újjáépítés lehetősége, ám egyelőre „idézőjelekkel”, hiszen
ennek a kifejezésnek a tartalma még nincs rögzítve. A város polgármestere utalt arra, hogy egyes
szakmai körökben mindent meghatározó elv, hogy semmit sem lehet újjáépíteni, miközben más
európai országok – pl. Németország, Lengyelország, Oroszország – újjáépítették történelmi
épületeiket.
Bökönyi Levente ezzel kapcsolatban hozzáfűzte, hogy meghaladottnak érzi ezt a szakmai
álláspontot, amely már korántsem meghatározó. Példaként hozta fel a diósgyőri vár újjáépítését,
amely rendkívül sikeres volt.
Róth Péter alpolgármester felhívta a figyelmet arra, hogy bár a koronázó templom hatalmas épület
volt – tornya ma a tízemeletes tömbházak fölé magasodna – az újjáépítésnek nem minden része
lehetetlen. Az önkormányzat álláspontja ezért az, hogy valami mindenképpen épüljön vissza, ám
ennek az alapelgondolásnak a konkrétumait fokozatosan határoznák meg. A két közelgő jeles
évforduló felé haladva (2022, Aranybulla elfogadásának 800. évfordulója; 2038, Szent István
halálának 1000. évfordulója) kikristályosodna az elképzelés, hogy milyen módon építsék újjá a
koronázó templomot. Dr. Cser-Palkovics András hangsúlyozta, hogy a helyreállítandó történelmi
térnek alkalmasnak kell lennie arra, hogy nemzeti ereklyéink egy részét újra befogadhassa.
Különösen a Koronázási Palást esetében lenne ez indokolt.
Hetzmann Róbert ismertette a Magyar Patrióták Közössége álláspontját, és örömét fejezte ki
amiatt, hogy az egyesület céljai az önkormányzat elgondolásaival gyakorlatilag teljes mértékben
fedik egymást. A közösség fontos kezdeményezésének tekinti a koronázó templom mint emlékhely
helyreállítását, valamint a nemzeti emlékezetben betöltött szerepének fokozását. Különösen a
fiatal nemzedéket kell ebbe a munkába bevonni. A jelenlévők kölcsönösen kinyilvánították, hogy
ennek érdekében együtt fognak működni.
Székesfehérvár, 2015. február 27.
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