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 A REGNUM MARIANUM TEMPLOM ALAPÍTÁS IRATAI (1926)
 (SZÓ SZERINTI FORRÁSKÖZLÉS)

„Évszázados fák között emelkedik égnek Mária országának temploma.”

Az ezerkilencszáztizennégy–ezerkilencszáztizennyolc évi szörnyű vér és anyagi 
áldozatot követelő világháboru által megtizedelt, s az utána következett–vallást, 
nemzetet nem ismerö összeomlásban megsanyargatott magyar katholikus 
társadalom ujjá éledésének és Istenhez való ragaszkodásának tanubizonyságául 
emeltetett e templom, egy igazgatlan béke által megcsonkitott nemzet fővá-
rosában. Eme gyászos emlékü évek, ezernyi megpróbáltatásai a hivök sokaságát 
szinte egy családdá kovácsolta, hogy az elmult idők átkait vezekelve, hajlékot 
emeljenek a lélekből elötörő igaz fohászoknak s könyörgéseknek, mellyek egy 
remegve várt szebb magyar jővő reményében szállnak az egek Urához.

Hirdesse ezen mű impozáns megvalosulásának körülményei, a magyar 
katholicizmus halhatatlanságát, Isten dicsőségére. 

Ezen nagy idők lezajlása után, magyar királyi állam formában, de meg ko ro -
názott magyar király nélkül, őfőméltosága nagybányai vitéz Horthy Mik lós 
kormányzó úr kormányzosága alatt, a szent István királyunk magyar koronája 
jegyében, a Regnum Marianum nevében, nagyságos Shvoy Lajos úr akadályt és 
fáradságot nem ismerö kezdeményezésével, a hivök áldozatkész adakozásából, 
az épitkezés ezerkilencszázhuszonhat augusztus tizenegyedikén megkezdödött, 
az alább nevezettek közremüködésével.

A templom két részben épül; elöször a csarnok s ennek befejezése után
a torony. Jelen sorok elhelyezése ezen elsö rész épitésének befejezési ünnep-
ségén, azaz a korona leleplezése alkalmával ezerkilencszázhuszonnyolc feb-
ruár huszonhatodikán történt.
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Az épitmény egyik érdekessége, hogy a rossz talajviszonyok miatt a csar -
nokrész, torony és toronyárkád nélkül, ötszázhuszonegy beton cölöpre ala po-
z atott.

Az épitkezés folyama alatt a kezdeményező plébános, méltoságos Shvoy 
Lajos úr Székesfehérvár megyéspüspökévé szenteltetett.

Az épitkezés védnöke: Albrecht királyi herceg őfensége.
Az épikezés elnöke: Skerlecz Iván báró úr őméltosága.

A Regnum Marianum egyházközség templomának kegyura 
Budapest székesfővárosa, aki a templom épitkezés céljára, a telek 

adományozásával és a templom köhomlokzatának költségével járul hozzá.
A Regnum Marianum egyházközség elnöke: 

méltoságos tabody Tibor úr, máltai lovag.
A Regnum Marianum egyházközség plébánosa: nagyságos Dr Halász Pál úr

A Regnum Marianum egyházközség templomattyai: 
méltoságos Röessler Ernő és méltoságos Bartmann Miklós urak

Tervező és művezető épitész: 
méltoságos Dr Kotsis Iván úr, okleveles épitész, a királyi József műegyetem 

tervezési tanszékének nyilvános rendes tanára.
A tervező alkalmazott munkatársa: Krecsun Virgil úr, okleveles épitész.

Helyszini ellenőr: Brezina Bennó úr, épitőmester.
Az épitővállalat; Dávid János és fia épitőmestercég, melynek működö tagjai; 

Dávid János, Dávid Károly és Wanner Antal urak épitőmesterek.
Az építővállalat alkalmazott munkatársai:

Szabó J Géza épitésvezető.
Régner Ferenc főmunkavezető.

Staudt Ernő és ifj. Müller Rezső műszaki rajzolók.

[aláírások: Krecsun Virgil, Brezina Bennó, Dávid Károly, Régner Ferenc, 
Szabó J. Géza, ifj. Müller Rezső, Staudt Ernő]

Levéltárnak, Hajdu Henrik elvtárs kezéhez. A mellékelt iratot a Regnum Maria-
num templom bontása alkalmával a kupolában találta a Fővárosi Épületbontó 
Vállalat. Az okiratot abból a célból küldjük meg, hogy amennyiben érdekes 
a Levéltárban lerakni szíveskedjenek. Budapest, 1951. szeptember 11. Dános 
György osztályvezető-helyettes.1

1  Budapest Főváros Levéltára IV.1420.d. Budapest Székesfőváros tanácsi majd polgármesteri ügy osz-
tályainak gyűjteményes iratai. Az ügyosztályok irataiból kiemelt okmányok gyűjteménye. 2. doboz. 
10. okmány. A Regnum Marianum templom alapítási iratai 1926.


