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a Javaslat emléktáblák elhelyezésére c. előterjesztéshez

a f0I7 . május l 1 -i Képviselő-testiileti Ĺilésľe

Indíwányozom, hogy a Tisĺelt Képviselő-testtilet a ,,Javaslat emléktáblák elhelyezésére'' c.
előterjesztés keretében a 4 emléktábla elhelyezésével kapcsolatos javaslat utlín ötödikként, aPźi
utcai Íiúk szoborcsoportjának éthe|yezésére vonatkozó kéľelmet is tárgyalja meg.

Vaľga Benedek' aMagyar Nemzeti Múzeum főigazgatőja 2016. december 6.án azza| a kéréssel
kereste meg onkormáĺnyzatunkat, hogy a Múzeum keľtjének rekonstľukciója keľetében a Pľáter
utcai iskola előtt álló, a Pál utcai Íiúk c. könyv Einstand jelenetét źbrázo|ő szoborcsopoľt kerüljön
áthelyezésre a Múzeumkertbe. A jelenet, melyet amii źtbrázol, a Múzeumkeľtben játsződik, így ott
megfelelő helyet lehetne neki találni, ismeľtebbé is válhatna, tekintettel a Múzeum nagy
látogatottságáľa.
Molnár Ferenc könyve megjelenésénęk szźnadik évfordulőjfua, f007. szeptember 28-án avatĺálk
fel a Fővárosi onkormányzatpá|yázatára készült ötalakos brolu szobrot aPrátęr utcai általános
iskola előtt. A mű alkotoja Szanyi Péter szobrászmuvész. Az öta|akos kompozíció a ľegény
Einstand jelenetét álbrźzo|ja, amint Nemecsek éppen gurítja az üveggolyót' köľülötte Kolnay és
Weisz, aPéiutcaiak köztil. Távolabb, páľ méterre tőlük pedig a vörös ingesek közül ketten. A két
Pźlsztor, akik a go|yőző fiúkat nézik.
A kérelem beérkezése óta eltelt időben egyeztetések történtek a szobor alkotójával, az iskola
vezetésével és a Főváros illetékeseivel is. A szobor alkotója, Szanyi Péteľ szobrászművész nem
emelt kifogást a szobor áthelyezésével kapcsolatban, továbbá felajánlotta segítségét az źtszá||ítźs
során. A Pľáter utcai iskolaépületet bérlő Szent Benedek Altalános Iskola, Középiskola, Alapfokú
Miĺvészeti Iskola és Kollégium BudapestiTagintézményének vezetoje szintén nem emęlt kifogást
az túhe|yezés ellęn. Budapest Főváros szakmailag illetékes szeľve' a Budapest Galéria' mint a
szoboľ á||íttatőja szintén szóbęli támogatźsáról biztosítottaakezdeményezést.

Tekintettel arra, hogy a Palotanegyed és a Magyar Nemzeti Múzeum egész Jőzsefuáros
szempontjából kiemelt jelentőséggel bír, valamint a keľt rekonstrukciőjźra vonatkozó 138fl20|6.
(uI. 21.) Koľmányhatározatban foglaltaka, mely a Nemzeti Múzeum keľtjének történeti
keľtrekonstľukciójára vonatkozik, javasolom a kezdeményezés támogatźsźt.

Határozatijavas|at
A Képvise|ő.testĺilet úgy dönt' hogy
tźtmogatja a Magyar Nemzeti Múzeum azon kezdeményezését, mely szeľint Szanyi Péteľ 'Pál
utcai firik szobra' címiĺ alkotása a Múzeumkert rekonstrukciójának keretében áthelyezésre
kerüljön a Múzeumkeľtbe.
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Budapest, 2016. november 25.

Tisztelt Polgáľmester Ur!

Mint Ön előtt is bizonyáľa ismeretes, a Magyar Nemzeti Múzeum kertjének rekonstrukciójáiä

a2OI7. év folyamán kenil sor. Ennek során visszaállítjuk a kert régi, torténeti struktúrźLjtlt, azt

a megjelenést, amelyben a mai józsefuárosi polgárok elődei köZül sokan gyönyoľködhettek. A
korrnanydöntés utali is erre, amikor a,,Pä| utcai fiúk'' korának megidézését célként említette.

Ezze| kapcsolatos kéréssel fordulnék most Önhoz: kérem, támogassa, hogy a Práter utcai

iskola *ětlett található Einstand szoborcsoport, Szanyi Péter 2007-ben készült alkotása a

Múzeumkertbe áthelyezésre kerülhessen. A.legjobb helye lehetne ez, hiszen a regénýeli
jelenet is itt játszódik. A kiváló emlékmű a Mú'eumkertben talán ismertebbé is válhatna, mint

ä jelenlegi nólyen. 
,.,!'

Célunk az, hogy a Múzeumkert ismét kedvelt pihenő- és találkozóhelye lehessen a helyi

lakosságnak. ľólgarmester úr és az onkormányzat kedvező dontése is ezt a kozos célt

szolgálhatná.

Tudjuk' hogy a Palotanegyed és ezen beltĺl is a Nemzeti Múzeum és kertje Polgármester úr

szívtigye, ezért bianĺlk támo gatásában.

Tisztelettel,
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