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Írásbeli kérdés

„A nagy sikerű Monet kiállítás nem látogatóbarát, avagy mi az oka a tőbb órás
várakozásnak, s a nem megfelelő kőrűlményeknek?" címmel a Házszabály 91 . §-
a alapján kérdést kívánok benyújtani Hiller István miniszter úrhoz . A válaszát írásban
kérem .

Tisztelt Miniszter úr!

Példátlan szenzációnak lehetnek tanúi a képzőművészetért rajongók
Budapesten . A minap látogatta meg a kétszázezredik vendég a „Monet és barátai"
című kiváló kiállítást a Szépművészeti Múzeumban .

Mivel az impresszionista művészek csodálatos festményeire én is kíváncsi
voltam, egy hétköznap délután meglátogattam a kiállítást . Az élményszámba
menő fantasztikus festmények látványa mellett azonban számos, a látogatókat
bosszantó körülményt is figyelembe kell vennie annak, aki március 15-i zárás előtt
még látni akarja az impresszionista képeket . A hosszú sorban ácsorogva az
emberek természetesen beszélgetésbe elegyednek egymással, s a várakozás nem
éppen a helyzetet dicsérő szavakkal telik. A képzőművészetért rajongó százak és
százak például nem értik, hogy miért csak egy lelkiismeretes pénztáros árulja a
belépőket a kiállításra . A múzeum vezetése a televíziók, újságok, rádiók útján
persze értesíti az embereket, hogy elővételben érdemes megvenni a jegyeket,
csakhogy a valóságban ez nem mentesít a több órás sorban állás alól . Az is
sokak elégedetlenségét váltja ki, hogy a bejáraton kívül sehol sincsenek
tájékoztató táblák, pedig a sor messze a múzeumtól kígyózik . Elkeserítő továbbá
az is, hogy van, akinek két-három órás sorban állás után egyszerűen az orra előtt
zárják be a kapukat. Nem figyelmeztetik, hogy felesleges sorban állnia még egy
órát, mert úgysem kerül sorra . Aki végre túljutott a megpróbáltatásokon, s
megcsodálta a festményeket megszomjazik, megéhezik . Sajnos az apró büfé
kapacitása szerény, így ez is a problémák közé sorolható .

Azt gondolom, hogy a méltán világhírű festők műveinek bemutatását
Budapesten is világszínvonalú körülmények között lehetett volna megszervezni .



Apró, nüansznyi dolgokról van szó, amely a művészi élményt nem csorbítja, csak
a látogatók tűrőképességét teszi próbára . Ha tréfásan akarnék fogalmazni, akkor azt
mondanám, hogy a kétszázezredik vendég által kapott párizsi út szép gesztus, de az
utcán ázó-fázó embereket nem tölti el nagy örömmel, miközben még messzire
vannak a bejárattól .

Tisztelt Miniszter Úr!

•

	

Mi az oka annak, hogy a több mint kétszázezer látogató jelentős része csak
egy pénztárban válthatott jegyet a kiállításra?

•

	

Miért nem lehet felgyorsítani a jegykiadási procedúrát?

•

	

Miért nincsenek tájékoztató táblák a múzeum környékén?

•

	

Nem gondolja, hogy jobb szervezéssel kevesebb bosszúságot és még
teljesebb élményt lehetett volna elérni a látogatók körében?

Budapest, 2004 . március 10 .

Dr . Kovács Zoltán
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