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Tisztelt Államtitkár Úr!

A témához kapcsolódó petíció az elmúlt években több országos fórumot is
megjárt. A helyzet azóta romlott. Az elmúlt két évtized alatt a közönség számára
vidéken elérhetetlenné váltak az opera műfajt hagyományosan reprezentáló opera és
operett előadások. Az előadásszámok a töredékükre estek vissza. Jelentősen csökkent a
zenés műfajt kiszolgáló együttesek, zenés társulatok, zenekarok, kórusok, tánckarok
színpadi szakmák létszáma. Kevesebb az ügyelő, a súgó, a korrepetitor, a színpadi
asszisztens. Nagymértékben szűntek meg zenés státuszok. A folyamat vidéken
negatívan hatott az alsó, közép és felsőfokú művészetoktatásra, a gyermeklétszámra, a
pedagógusok óraszámára. Rontotta a vidéki magyar énekes, zenész életpálya esélyeit.
Paradox módon a helyzet a közszolgálati szerződések megkötésével romlott
leginkább. /2012/ A szerződések a garantált zenés előadásszámokat olyan alacsony
szintre viszik, amelyen a műfaj nem prezentálható. /35-40 zenés előadás Debrecenben,
Szegeden. Vidéken megszűnt a repertoárjáték, így nincs repertoáron nemzeti operánk,
a Bánk bán sem. Pl.: Pécsett 30 éve nem is játszották./ Ez a fordulat ellentétes a
színházak egykori alapító okirataival és gazdag nemzeti, zenei hagyományainkkal.
Tisztelt Államtitkár Úr!
A petíciót eddig 735-en támogatták aláírásukkal, köztük 12 Kossuth-díjas
művész kolléga. Ketten a Nemzet Színészei. Az aláírók kérik, hogy Államtitkár Úr
vizsgáltassa meg az opera és operett előadásszámok, a repertoárjáték, a társulatiság
vidéki helyzetét, majd vesse össze azt a műfaj helyi hagyományaival. Vizsgáltassa ki a
2012-óta bevezetett közszolgáltatási szerződések hatását! Kérik, hogy a vizsgálat
eredményeivel készüljön megoldástervezet. A munkához a petíció támogatói
felajánlják segítségüket. Közvetlen segítséget ajánlott fel Kiss-B Atilla, a Budapesti
Operettszínház főigazgatója, Kocsár Balázs, a Magyar Állami Operaház
főzeneigazgatója és Vashegyi György, az MMA elnöke.
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