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Tisztelt Elnök Úr!

„Csák Ferenc nemzetközi szakállamtitkár és Petőcz György kulturális intézetigazgató
antwerpeni ámokfutása avagy hogyan ne rendezzünk Vajda-kiállítást külföldön” címmel
a Házszabály 91 .§-a alapján kérdést kívánok benyújtani Dr. Hiller István oktatási és kulturáli s
miniszterhez .

Kérdésemre a választ írásban kérem !

Tisztelt Miniszter Úr !

2007. december 15-én Petőcz Györgynek, a Brüsszeli Magyar Kulturális Intézet (BMKI )
igazgatójának kérésére a Pest Megyei Múzeumok Igazgatósága (PMMI) Szentendrén fogadt a
Dr. Paul Huvenne-t az antwerpeni Szépm űvészeti Múzeum magyarországi látogatáso n
tartózkodó főigazgatóját . Amint kiderült, a főigazgató úr a korábban Szentendrén már
informális látogatást tett antwerpeni főpolgármester-helyettes kérésének megfelelően . A
tárgyalások Vajda Lajos festőművész illetve egy a művész köré csoportosított XX . századi
modern magyar kiállításról folytak . A PMMI jelezte, hogy Vajda Lajos m űveit szívesen a
rendelkezésre bocsátja, de ennél jóval nagyobb kiállítás megszervezése meghaladj a
lehetőségeit. A tárgyaló felek – miután megállapították, egyik fél sem rendelkezik megfelel ő
anyagi forrásokkal még egy kisebb terjedelm ű, Vajda Lajos életművét bemutató kiállítás
megrendezéséhez sem – megállapodtak, hogy a kulturális külkapcsolatok szintjén kel l
megteremteni egy esetleges kiállítás finanszírozási feltételeit . A tárgyalásról szóló
emlékeztetőt a PMMI 2008 . februárjában elküldte Dr . Paul Huvenne úrnak .
Arról, hogy a háttérben, magasabb szinten folytak-e egyeztetések, a PMMI nem kapott
tájékoztatást . A Brüsszeli Magyar Kulturális Intézet felkérésére Dr . Pataki Gábor, az MTA
Művészettörténeti Kutatóintézet XX . századdal foglalkozó igazgatóhelyettese készített több ,
döntés-előkészítő szinopszist, melyet átadtak az antwerpeni múzeum igazgatójának .
2008. május 26-án a PMMI-t az OKM Közgyűjteményi Főosztályának vezetője, Dr. Vígh
Annamária egyeztető tárgyalásra hívta. A tárgyaláson a főosztályvezető asszony ismertette ,
hogy a minisztérium anyagilag is támogatná egy Vajda Lajos művészetét vagy életművének
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összefüggésekbe ágyazott bemutatását reprezentáló antwerpeni kiállítás megrendezését 200 9
őszén. Mindehhez azonban pontos el őzetes költségvetésre van szükségük, hogy a megfelel ő
forrásokat biztosítani tudják . Kurátornak Dr . Pataki Gábort fogják felkérni . A PMMI itt is azt
az álláspontot képviselte, hogy kizárólag műtárgyainak kölcsönzésével járul hozzá a projekt
megvalósításához, a kiállítás szervezését vagy a Magyar Nemzeti Galéria, vagy a hasonl ó
rendezvények lebonyolításában jártas Hungarofest Kft . végezze . A jelenlévők mindkét
felvetést elutasították . Végül a lebonyolító intézmény kijelölése és a kurátor véglege s
felkérése függőben maradt a belga fél válaszáig .
2008 . július végén az 0KM-ben zajló újabb egyeztetések alkalmával a PMMI-t, mint a Vajda
Lajos művei tekintetében legjelentősebb közgyűjteményi anyaggal rendelkező intézményt,
kijelölték az antwerpeni múzeumban rendezendő kiállítás magyarországi lebonyolítójának .
2008. október 4-én látogatott Szentendrére a Koninklijk Museum által kinevezett belg a
kurátor, hogy megtekintse a Vajda Lajos Emlékmúzeum anyagát .
A munkák előrehaladását lassította, hogy az OKM a kurátor hivatalos kinevezését halogatta ,
és erre csak a 2009 január végén került sor .
2009. február 6-án a PMMI Vajda Lajos Emlékmúzeumában hivatalos látogatást tett Dr . Paul
Huvenne úr, Petőcz Györgynek, a BMKI igazgatójának társaságában . A tárgyaláso n
megállapodás született arról, hogy a Koninklijk Museum helyet biztosít a kiállításnak,
amelyet a kurátorok által előkészített, három különböző terjedelmű projektből kíván
kiválasztani, továbbá a kiállítás felállításával és belgiumi meghirdetésével kapcsolato s
költségeket vállalja .
A PMMI, mint lebonyolító, elvállalta a kurátorok által kiválasztott, saját tulajdonú művek
kölcsönzését és más köz- és magángyűjteményekből származó művek összegyűjtését, a
szállítással, a biztosítással és kiviteli engedélyek ügyintézésével kapcsolatos feladato k
ellátását kizárólagosan abban az esetben, amennyiben az OKM biztosítja e tevékenysége k
végrehajtásához szükséges anyagi fedezetet, mert saját költségvetésből erre lehetősége nincs .
A megállapodás birtokában a tárgyaló felek felkeresték, és tájékoztatták az 0KM-t anna k
tartalmáról . Ez után az OKM szóban 6 .000.000,-Ft-ot ígért a költségek fedezetére .
Ezt követően a PMMI, mint lebonyolító, úgy tekintett a feladatra, mint amelynek sorá n
Magyarországot képviseli a külföldi féllel történő együttműködésben .
A kurátorok együttm űködésének eredményeként megszületett három kiállítási projekt : egy
160, egy 110 és egy 82 művet tartalmazó válogatás . Ennek alapján a PMMI a kölcsönzési
hajlandóságról érdeklődő leveleket küldött szét a köz- és magángyűjteményeknek, továbbá az
árajánlatokat kértünk be . A beérkezett anyagokat továbbította az 0KM-nek . A beérkezett
ajánlatok mindegyike meghaladta a rendelkezésre bocsátott összeget . Az OKM nem mondt a
le a kiállítást, hanem 2009 . április 16-án kelt levelében a Közgyűjteményi Főosztály írásbeli
kötelezettséget vállalt 4 .000.000,- Ft átutalásáról a PMMI-nek, továbbá szóban biztosította az
intézményt, hogy további 2 .000.000,-Ft a Külkapcsolatok Főosztálya fog biztosítani .
Mindezek birtokában a PMMI 2009 . május 6-án megküldte a belga félnek a tervezeteket a
költségvonzatokkal együtt, hogy döntsön róla, melyik változatot választja, és természetese n
milyen anyagi hozzájárulással. Az antwerpeni múzeum hosszas hallgatásba burkolódzott .
Időközben az OKM azt is tudomásra hozta, hogy a gazdasági válság miatt korlátozták a
költségvetését és a Külkapcsolatok Főosztálya nem bocsátja rendelkezésünkre a 2 .000.000, -
Ft-ot . Ebben az ügyben a PMMI külön megkereste Csák Ferenc nemzetközi szakállamtitkárt ,
aki mereven elzárkózott a kiállítás anyagi támogatásának még a gondolatától is . Tudomásunk
szerint ugyanakkor ugyanezen nemzetközi szakállamtitkár közpénzből nagyon jelent ős
támogatást nyújtott a Petőcz György (BMKI) és baráti társasága kiadásában megjelenő
tanulmánykötetnek .
Ezt követően az antwerpeni múzeum – bár a kiállítást már meghirdette honlapján é s
programfüzetében – válaszlevelében közölte, hogy anyagi forrásait mind a három terv
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meghaladná, ezért csak kb . 60 művet tartalmazó Vajda Lajos kiállítás megrendezésére lát
lehetőséget .
Gyakorlatilag a helyzet holtponton volt . A kiállítás szervezésének bonyolítását a PMMI azért
nem mondta le, hogy ne lehessen egy megyei múzeumot egy nemzetközi projek t
meghiúsulásának okozójává avatni, és így meg őrizze jó hírnevét, és nemzetközi szintére n
növelje tekintélyét . Ennek érdekében konstruktív lépésre szánta el magát. Egy olyan szállítási
konstrukciót készített elő , amely jelentősen csökkentette a költségeket anélkül, hogy a
múzeumot kiadásokkal terhelte volna meg . Ez az áthidaló megoldás elősegítette, hogy az
OKM a visszavont támogatásnak egy jelentős részét az új árajánlatok alapján átutalja . Ettő l a
ponttól kezdve felgyorsultak a lebonyolítás megteendő lépései .
A PMMI ugyanakkor megdöbbenéssel értesült arról a tényről, hogy a kiállítás
megnyitójának meghívójára a Pest Megyei Múzeumok Igazgatósága – Ferencz y
Múzeum (a legtöbb műtárgy kölcsönz ője!), valamint a Vajda Lajos m űvészi hagyatékát
őrző szentendrei Vajda Múzeum nem került feltüntetésre, továbbá a kiállítást Budapes t
Főváros Főpolgármestere, dr. Demszky Gábor nyitja meg, miközben a Budapest
Főváros a kiállításhoz semmivel sem járult hozzá .
Mivel a PMMI végig lebonyolító szervként működött közre, az OKM, annak nemzetközi
szakállamtitkára és a Brüsszeli Magyar Kulturális Intézet igazgatója nem tartotta
kötelezettségének azt, hogy a megnyitó személyr ől vele is egyeztessen, vagy akárcsak
előzetes is informálja róla. Valójában minden közreműködő csak a meghívóból értesült errő l .
Így nem lehet tudni, hogy milyen háttérmegállapodások eredményeként állhatott össze a
megnyitó protokollja.

A fentiekre tekintettel az alábbi kérdéseimre várom Miniszter Úr válaszát :

l ./ Vizsgálta-e/vizsgálja-e az OKM az antwerpeni Vajda-kiállítás kapcsán történteket ?
2./ Elfogadhatónak tartja-e Miniszter Úr, hogy miközben egy megyei fenntartású intézmény ,
szűkös költségvetésb ől mindent elkövet egy külföldi magyar kiállítás sikere érdekében, az
OKM nemzetközi szakállamtitkára baráti társaságok tanulmányköteteit támogatj a
közpénzbő l ?
3./ Elfogadható-e Miniszter Úr szerint, hogy a kiállítás anyagain a szentendrei Vajda Múzeu m
léte, anyaga, jelentősége még csak megemlítésre sem került ?
4./ Mikorra várható a vizsgálat befejezése ?

Várom megtisztel ő válaszát !

Budapest, 2009 . október 20 .

ajos

Fidesz – Magyar Polgári Szövetség
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