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Árpád-ház program: ma jönnek 

Házi Péter

Fehérvár  –  A  városba  érkezik  ma  az  Árpád-ház  program  szakmai  testülete:  mi  lesz  a  Nemzeti  

Emlékhellyel? 

Az  Árpád-ház  program  „els  körében”  a  Nemzeti  Emlékhely  látogatóközpontja,  a  volt  Köztársaságő  

Moziban pedig  a  bazilika  köveinek  látványtára  valósulhat  meg.  Cser-Palkovics  András  polgármestert,  a 

program irányító testületének alelnökét arról kérdeztük, mit végeztek eddig? 

Emlékhely: kell a látvány! 

TERVEK Milliárdos fejlesztéssel készülhet el a látogatóközpont és a látványk tár ő

Fehérvár-Budapest – Egy és kétmilliárd forint közötti az az összeg, ami az Árpád-ház program keretében 

els  körben  segítheti  a  Nemzeti  Emlékhely  látogatóközpontjának  kialakítását  és  a  koronázó  templomő  

köveinek méltó, látványos bemutatását. 

A fehérvári kormányülésen született döntést követ en, novemberben fogadta el a kormány az Árpád-háző  

programot, azzal a céllal, hogy hazánk 2022-ben az Árpád-ház európai rangjához méltó módon ünnepelje az  

Aranybulla kiadásának 800.,  2038. augusztus 15-én pedig Szent István halálának 1000. évfordulóját.  Az  

MTA Bölcsészettudományi  Kutatóközpontja  f igazgatójának,  Fodor  Pálnak a  vezetésével  ma Fehérvárraő  

érkezik a program operatív testülete. Cser-Palkovics András polgármestert, a program irányító testületének 

alelnökét arról kérdeztük, mit végeztek eddig? 

–  A program els  lépése  a  nemzeti  emlékhelyt l néhány  méterre  lév  Koronázó  tér  3.  alatti  épülető ő ő  

látogatóközponttá alakítása, a templom köveinek méltó bemutatása, illetve kutathatóságuk megteremtése a 

volt Köztársaság Moziban. 

A tervezési munkát mindkét ingatlan esetében elkezdtük, a látogatóközpont tervét már a tervtanács is 

véleményezte és pozitívan, támogatóan fogadta. A mozi esetében pedig egy tanulmányterv készül arról, elfér-

e itt a „látványraktár”? 

– Mit remélnek a mai találkozótól? 

–  Azt  kell  eldönteniük  a  szakembereknek,  hogy  a  Koronázó  tér  3.  önmagában  elegend -e  aő  

látogatóközpont kialakítására, vagy érdemes-e a szomszédos épületek bevonásában is gondolkodni? Ha a 

szakmai javaslat arról szól, hogy a szomszédos épületekre is szükség van, kérem a tulajdonosokat, nemzeti  

ügyhöz  méltó  hozzáállást  tanúsítsanak  a  tárgyalásokon.  A látogatóközpont  célja,  hogy  az  Emlékhely 

területére ne a szarkofágnál történjen a belépés, hanem a szóban forgó épületen át érkezzünk meg a koronázó 

templomhoz. Ez például a zarándokok számára is meghittebb, méltóságteljesebb, elgondolkodásra alkalmas 

utat jelentene, amelynek végén a látogató eljut Szent István szarkofágjához. Másrészt szeretnénk elérni, hogy 

a program tudományos kutatómunkájának legalább részben Fehérvár legyen a központja. 

Nem titkolt cél, hogy, a mozi épületében a látványos k tár mellett egy Árpád-ház kori kutatóintézetnek iső  

helyet biztosítsunk. Mindennek érdekében a városi levéltár ma már kutatóintézet is, Csurgai Horváth József  
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igazgató egyúttal a program szakmai motorja. 

– Veszprém és Esztergom is adott vagy félszáz javaslatot a programhoz. 

– Az ötletek skálája széles, a templomfelújítástól a kutatásokig sok javaslat érkezett. 

Fontos leszögezni az Árpádház program Fehérvárról indult, ezer szál f zi a koronázóvároshoz, ám azű  

Árpád-kor  egésze tekintetében nem csak Fehérvárhoz köt dik.  Nekünk is  fontos,  hogy bizonyos elemeiő  

megjelenjenek  az  említett  városokban,  vagy  akár  Nagyváradon,  ahol  a  megújuló  vár  udvarára  kerülhet  

ajándékként – Székesfehérvár javaslatára – egy Szent László szobor. Olyan nemzeti ügyr l van szó, amelyő  

reményem szerint nem a konfliktusokat, hanem az együttm ködést er síti a városok között. ű ő

– Mekkora összeget remél, ami els  körben segítheti a fehérvári terveket? ő

– Nem egy „felülr l zárt” keretr l van szó, az állam nem állapított meg egy bizonyos összeget, hanemő ő  

ahogyan a program el rehaladása során felmerülnek a különféle javaslatok, a kormány minden egyes esetbenő  

döntést hoz, támogatható-e az elképzelés? 

Nekünk, székesfehérváriaknak az a felel sségünk, hogy az operatív testület asztalára letegyük azokat aő  

koncepciókat,  amelyekr l a kormányt tájékoztatni  tudják. Nem várhatjuk el,  hogy Budapestr l ismerjék,ő ő  

pontosan  mi  a  problémánk,  s  arra  milyen  megoldásokat  tartanánk  jónak.  A  mozi  átépítése  és  a 

látogatóközpont  kialakítása  valahol  egy  és  kétmilliárd  forint  közötti  összegbe  kerülhet.  Hogy  pontosan 

mennyibe, függ attól is, kell-e ingatlant vásárolnunk a látogatóközpont megvalósításához. 

– Az utca embere azért mégiscsak azt kérdezi: lesz-e változás a Romkertben? 

– Azt gondolom, nem az újjáépítés körüli, évtizedes nagy vitákat kell most újranyitni, hanem azokat az 

elemeket kell megtalálni, amelyek a lelki újjáépítésben tudnak segíteni. Az idelátogatók számára meg kell  

próbálnunk megmutatni, hogyan nézett ki, mi is volt a jelent sége ennek a páratlan épületnek. A koronázásiő  

szertartásjáték vagy a fogadalmi mise a Nemzeti Emlékhelyen pedig ugyancsak ezt a lelki építkezést segíti.  

Ha elképzelésünk szerint megvalósul a látogatóközpont és mondjuk Fehérvárra érkezik egy turistacsoport, 

akkor a mai kor technikájának felhasználásával végre megmutathatnánk, miért olyan fontos szakrális hely  

számunkra a mai Romkert és környéke. Ha pedig ebben eredményt tudunk elérni, talán abban is könnyebb 

lesz közös nevez re jutni, hogy mi történjen a Nemzeti Emlékhelyen. ő

Az Árpád-ház Program tudományos kutatási és fejlesztési alprogramokból áll, amelyek korszer  módonű  

tárják fel és összegzik a megadott témaköröket, el készítik a fejlesztési projekteket és a Kárpátmedenceiő  

ünnepi  felkészülést.  A program  megvalósítását  koordináló  testület  idén  február  26-án  alakult  meg.  Az  

irányító testület elnöke Balog Zoltán, az emberi er források minisztere, a tagok között szerepel Erd  Péterő ő  

bíboros,  Fekete  György  professzor,  a  Magyar  M vészeti  Akadémia  elnöke,  Boross  Péter,  a  Nemzetiű  

Emlékhely és Kegyeleti Bizottság elnöke és Fehérvár polgármestere, Cser-Palkovics András is. 

Nem az újjáépítés körüli vitákat kell újranyitni, lélekben kell építkezni 

KA: Cser-Palkovics András 

KA: A koronázó templom kövei fölött elevenedett meg tavaly István királlyá koronázásának szakrális 
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ünnepe. Gerstner Tibor m szaki vezet  mögött nem csak a színpad váza látható, hanem a Koronázó tér 3.ű ő  

számú épület is, amely helyet adhat az új látogatóközpontnak 
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