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Kérdés

"Lesz-e Magyarországon a modern magyar művészetet átfogó módon bemutatni képes
intézmény? IL"címmel a Házszabály 91 . §-a alapján kérdést kívánok benyújtani Hiller István
miniszter úrhoz, a Nemzeti Kulturális Örökség miniszteréhez. A kérdésre a választ írásban
kérem .

Tisztelt Miniszter úr!

K 6887-es számú "Lesz-e Magyarországon a modern magyar művészetet átfogó módon
bemutatni képes intézmény?" címmel benyújtott kérdésemre adott 2003 . december 16-i
keltezésű válaszát nem tartom kielégítőnek. Részben azért nem, mert a kérdéseim felére nem
kaptam választ, részben azért nem, mert az első két kérdésre adott felelete sok tekintben
tévedésen alapul. Feltételezem tehát, hogy a miniszter urat e tárgyban rosszul és/vagy nem
elégséges módon tájékoztatták . Nem igaz ugyanis, hogy a 4M gyűjteményi anyagára
vonatkozólag nem volt (nincs) koncepció . A gyűjtemény bemutatására Bellák Gábor, az
MNG neves művészettörténésze tett írásbeli javaslatot . Ugyancsak tévedésen alapul az a
megállapítás, idézem az Ön szavait: „Modern magyar művészeti alkotásokkal a megyei
múzeumi központon és magángyűjteményeken kívül, csupán a Magyar Nemzeti Galéria, A
Budapesti Történeti Múzeum - Fővárosi Képtára illetve a Kortárs Művészeti Múzeum-Ludwig
Múzeum Budapest rendelkezik. A képviselő úr - (. . .) - is bizonyára tudja, hogy ezen
intézmények törzsanyagának áthelyezése (törlése, majd egy másik intézményben való
elhelyezése) súlyos jogi aggályokat vet fel, hiszen a a közgyűjtemények javainak védelme és



sérthetetlensége kapcsán jogbizonytalanságot idéz elő. " Tisztelt, Miniszter úr! Jóllehet az Ön
által kifejtett álláspont önmagában is erősen kérdéses, de olyasmivel polemizál, amely nem
tartozott a polgári kormány koncepciójához . A 4M esetében, ha az MNG fiókintézményeként
jön létre semmi szükség nem lenne az Ön által sorolt és Ön által jogilag aggályosnak ítélt
műveletekre. Miként a briti példa is mutatja a Tate Modern létrejöttével a Tate Galeria
gyűjteménye semmilyen csorbulást nem szenvedett . Ellenkezőleg, a 4M éppenhogy arra lett
volna alkalmas, hogy a Nemzeti Galéria óriási, elfekvő raktárkészletét, valamint felajánlott
magángyűjteményeket és letéteket állandóan változó kiállítások keretében a nagyközönség elé
tárja. Ha a szocialista kormány az Ön által hangoztatott érvek alapján döntött az eredeti
koncepció megváltoztatásáról és a 4M létrejöttének megakadályozásáról, akkor a döntése
tévedésen alapszik. Bár élek a gyanuperrel, hogy leginkább pusztán politikai szándék állt a
döntés hátterében.

Nem kaptam továbbá választ az általam feltett 3 . és 4 . kérdésre. A 3. kérdésre, amely a
Vasilescu-gyűjtemény jövőbeni sorsára vonatkozik, talán azért nem, mert az új elképzelések
szerint nem tartozik már szorosan a tárgyhoz, ezért helyes, ha ezt a kérdést önálló iratban
teszem fel újólag Önnek .

Kérdésem tehát a következő :

l . Ön szerint alkalmas-e a Magyar Nemzeti Galéria a jelenlegi formájában a teljes
magyar képzőművészet reprezentatív bemutatására?

2 . Milyen koncepció alapján és miként hasznosítják a Budavári Palota „A" épületét a
Ludwig Múzeum kiköltözését követően?

Várom szíves válaszát .

Tisztelettel :

Budapest, 2004 . január 12 .
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