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Tisztelt Elnök Assznny!

„hegvar-e még a szándere az ~zarszági magyar évad sikeres megrendezéséhez?" címmel
a Házszabály 91- §-a alapján kérdést kívánok benyújtani Görgey Gábor miniszter úrhoz, a
Nemzeti Kulturális Örökség NfinisztériLUi a vezetŰjéhez_ A kérdésre a választ hasban kéreaxi

Tisztelt Miniszter úr!

A 2002, esztendő kiemelkedő kulturális eseménye lesz a ínagyar évad megrendezése
Olaszországban. Természetesen csak abban az esetben, ha a szocialista-szabaddemokrata
kormány mindent megtesz annak érdekében, hogy bemutatkozásunk hasonlóan sikeres legyen,
mint egy évvel korábban Franciaországban- Nincsen szándékom kétségbe vonni az CDn
személyes elkötelezettségét e kérdésben, korábbi megbeszéléseink meggyőztek arról, hogy Qn
hasonlóan fontosnak tartja a magyar k-ultüra méltó külföldi megjelenítését, mint a polgári
kormány az előző ciklusban Ugyanakkor néhány kedvezőtlen jelenség illetve bizonytalanság
beárnyékolhatja a magyar rendezvénysorozatot-

I. Egyeztet-e, Miniszter úr, a külügyi kollégájával atekintetberY, hogy a Magyar Köztársaság
hivatalban lévő római nagykövete a magyar évad sarán ne kerüljön hasonló méltatatlan
helyzetbe, xt int történt ez Medgyessy Péter nvniszterelnök római látogatása alkarmával,
midőn a nagykövet asszonyt - a diplomáciában szokatlan módon - a hivatalos
programoktól távol tartották? Az ilyen lépések nagyban csökkenthetik az olasz fé1 bizalmát
az űj magyar kormány s,--~nrlékának komolyságát illetően .

2_ Ugyancsak nem erősíti a bizalmat, ha a magyar évad ntegnyits-sa során a tárca csak
államtitkári (és nem minisztere) szinten képviselteti magát . Biztos vagyok abban, hogy
Miniszter tirnak alapos indoka van rá, haa egy ilyen kiemelkedő fontosságú nemzetkőzi
rendezvény nyitányán nem tud személyesen részt venni Remélhettő-e, hogy az évad más
kitűntetett eseményén személyesen is jelen lesz, esetleg előadást tart vagy valamely
kiállítást megnyit? (AraEennyiben Miniszter ár a hirekkel ellentétben mégis részt vesz a
római m~cgnyitón, kérem, tekintse e kérdést tárgytalannak .)
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3 . Bizonytalanság övezi a Rómába tervezett Kossuth kiáüítás ügyét. Az olasz évad
alapgondolatához tartozott, hagy az olasz emberek figyelmét ráirányítsuk a két nemzet
közös történelmének kiemelkedő eseményeire, különös tekintettel a XIX. századi vná]lö
nemzeti törekvéseink és nemzeti jelpépeink közötti párhuzamokra . Mi lesz a Kossuth-
kiállftás sorsa?

4. Miként a franciaországi évad kiemelkedő eseménye volt C7-ói el Béla Újbóli megismertetése
a francia köaöeaséggel (CzQlael - a nagy érdeklőpdcsnek köszönhetően - végül három önálló
tárlaton valamint egy csoportki álütáton szerepelt Franciaországban az eredetileg tervezett
egy helye), Olaszországban Farkas István bemutatása volt tervbe véve . Biztosított-e a
Farkas-kiáilitás méltó római megrendezése?

Miniszter úr! A franciaországi magyar évad nem csak azt bizonyította, hogy milyen sokat
jelenthet egy ilyen vagy hasonló rendezvénysorozat a fogadó országban a magyar kultúráról

kialakított képet illetóer, de azt is, hogy az adott országból a hazánkba áramló, rt egnövekedett
turistaforgalom a magyar költségvetés számára is kifizetődővé tehet egy ilyen befektetést . Az

olasz évad sikere az egész magyar nemzet sikere.

Várom szíves válaszát_

Budapest, 2002. június 17 .
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