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Dr. Szili Katarul
az Otszaggyűlés Elnöke részére

Helyben

Tisztelt ElnökAsszony!

„A „vlperaházr,legújabb áldozatai"címmel a Házszabály 91 . §-a alapján kérdést
kívánok benyújtani Görgey Gáborhoz, a Nemzeti Kulturális Örökség
Minisztériumának miniszteréhez .
A kérdésre a választ írátihan kérem

Tisztelt Miniszter úr!

Legutóbbi döntésével felmentette az operaház vezetőit, noha a Kulturális Bizottság
előtti meghallgatásukon nem Foglalt 'állás -t a vitában, és a miniszterjelölti
meghallgatásán is azt mondta, hogy konszenzust szeretne teremteni az
Operaházban, bár nem ért egyet az ott zajló változásokkal.
Ezzel szemben - tudomásom szerint - egyeden lépést sem tett a konszenzus
megteremtésére . Soha nem hívta fel a felmentett vezetők £gyeimét, hogy Öa mivel
nem ért egyet .
A miníszterjelölri meghallgatásán arra is emlékeztette a bizottság tagjait, hogy „a
szalmán belül az operaházat „viperaháznak becézik" . Mit értett Ön ezen? Azt,
hogy mindenkit halálra marnak, akik meg szeretnék újítani a magyar operajátszást?
Esetleg azt, hogy személyes kapcsolatok alapján születnek a fontos döntések?
Ha az Operaház viperaház, ha az Ön személyes véleménye eltér a főigazgató úr és a
főzeneigazgatö úr pályázatában megfogalmaaott, a szakinai kuratórium által
elfogadott változtatásokkal, akkor mennyiben tekinthető szakmaínak az Ön
döntése, mellyel derékba törte a megüjítás folyamatát?

Tisztelt Miniszter úr!

Kérdezem Öntől-

1 . Mit tett a konszenzus megteremtéséért az Operaházban?
2. Szakmai vagy személyes szimpátiák vezették ennek a döntésnek a

meghozatalakor?
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3. Ha személyes szimpátiák vagy bárntinernű érintettség alapján döntött, akkor
nem érzi ügy, hogy ezzel konzerválja a „viperaházban" az elmúlt rendszerben
kialakult gyakorlatot?

4. Fia szakmai okok indokolták, akkor milyen problémát vélt felfedezni abban,
ahogy a főiga gató úr és a főzeneigazgató úr a szakmai kuratórium által
elfogadott pályáratukban vállalt változtatásokat végrehajtotta ?

5_ Miért nem merte vállolyi nyilvanosan, hogy döntését megindokolja?
6. Ha nem az Ün döntése volt, akkor ki tanácsolta e döntést Ünnek? Ki a

Magyar Operaház fantomja?

Várom válaszait!
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