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Kedves Szilveszter!
Alig múlt el az Óév, így még nem feledhetted azon az elvárhatónál többet
nyújtó teljesítményt, amellyel a Magyar Állami Operaház nagyszerű művészei
december hónapban szolgáltak a közönségének.
A Diótörőt az átlagos havi előadásokhoz viszonyítottan kimagasló számban, 24
alkalommal adták elő. A balettkari művészek nagy többsége az összes előadáson
fellépett, nem egyszer naponta több alkalommal. Az érintettek közül rengetegen
még a heti pihenőnapjaikat sem tudták eltölteni, az egekbe szökött - minden
határokat meghaladó számban elrendelt szolgálatok teljesítése miatt.
A megpróbáltatás ellenére zokszó nélkül tették dolgukat, vállalva az
elhivatottságuk diktálta áldozatot, holott joguk lett volna az Mt. 54. § (2)
bekezdése alapján az Eamtv.-ben a részükre előírt szolgálatszámon felül
elrendelt szolgálatok teljesítését, minden rájuk nézve hátrányos
jogkövetkezmény nélkül bármikor megtagadni. (Nem tudom ez esetben mivel
vigasztaltad volna az előadásra betért, hoppon maradt nézőket?)
Az erőn felül nyújtott művészetük fogadtatása pedig rendre a közönség
elragadtatott, hálás tetszésnyilvánításában tükröződött, amely bizonyára
rendkívül jólesett a testileg és lelkileg egyre inkább megfáradó
táncművészeknek. Azonban a közönség feléjük áradó szeretete sem tudta velük
feledtetni azon dölyfös és fösvény elbánást, amelyben utóbb részesültek.
Ugyanis vélhetően megfeledkeztél arról, hogy a szokásos járandóságokon felül,
a havi átlagos előadásszámot sokszorosan meghaladó fellépésért, valamint a
jogellenesen elrendelt többletmunkáltatás jámbor tűréséért, az elismerést a
köszönetet kifejező ékesszólás, és a drámai hangú őszintének ható elnézést-kérés
elmaradásán túl, tisztes anyagi viszonzással honoráld.
Hiszen míg korábban az általad álnokul felmondott KSz előírása alapján
Szenteste, és a neved napján végzett munkáért méltó többlet díjazás járt, addig a
decemberi monstre 24 részes műsorfolyam résztvevői közül többen még az
általad kreált furmányos - a MÁO-t elhivatottsággal szolgálok sokaságát az őket
méltán megillető jutalomtól megfosztó - jutalmazási ukáz jóvoltából, még az év
végi 100.000 Ft-os jutalomból, a KT és a szakszervezetek tiltakozása ellenére
sem részesülhettek.
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Remélem megérted, hogy az érintett művészek rém megkeseredettek,
kiábrándultak, mivel csalódtak benned. Hiszen a nyílt színen az irányukba
megnyilvánuló szüntelen áradozáson túl, a művészek felé tett annyi “szépet és
jót” ígéret, a jövőt illetően lassan - mint egykoron - a Rajna ködébe veszik.
Ugyanakkor e párját ritkító, áldozattal és megterheléssel járó, az őket nézők
lelkeit gyönyörködtető cselekedetért, az arra érdemes sokaságának, mint a
Magyar Állami Operaház főigazgatója az elismerés minimumát sem nyújtottad.
A mulasztást pótolni még nem késő.
Kérlek, fontold meg milyen hozzád méltó módon kívánod mielőbb
megcselekedni!
Budapest, 2019. január 20.
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