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Kedves Szilveszter!
A Hoffmann Meséi további próbáit tegnap este váratlanul törölni kellett, mivel úgy
hírlik, hogy a szólisták java része, és a rendező egyaránt a koronavírus fertőzéstől
szenved.
A szólisták részére külön tartott próbákon, csakúgy mint az énekkar próbáin a
statisztéria és a rendező egyaránt részt vettek, ennélfogva kontakt személyeknek
tekinthetőek, így a próbákon részt vett személyeknek – járványügyi ismereteink szerint
– a következő tíz napban karanténban kellene tartózkodniuk.
A társulati tagok (énekkari művészek, ügyelők, öltöztetők, fodrászok, műszakiak)
ennek ellenére - tudomásom szerint - nem lettek letesztelve. Ezért nem tudni közülük
hányan hordozzák a halált is okozható vírust.
Ráadásul holnap az Eiffel Műhelyház, Bánffy termében a “Ments meg, Uram!” című
darab előadását tervezik streamelni.
Az előadás során egyszerűen lehetetlen a minimális megelőzést biztosító
óvintézkedések - például a legalább másfél méteres védőtávolság - betartása. (Amely
a légzőszerveket takaró maszkban való éneklés során egyébként is annyit ér, mint
halottnak a csók.)
A zenekar tagjai pedig egy kellően át nem szellőztethető árokban ülve órákon
keresztül összezsúfolva kényszerülnek játszani.
Ráadásul a fúvósokat semmi sem óvja a levegőben lebegő gyilkos miazmáktól, és a
hangszereikből nagy intenzitással távozó levegőben egy esetlegesen fertőzött fúvós
tüdejéből távozó vírusok sokasága a fertőzés veszélyét jelentősen növeli.
Tagjaink közül sokan tökéletesen tisztában vannak a felesleges, értelmetlen, a saját
és mások egészségét, sőt életét fenyegető értelmetlen, valamint felesleges kényszerű
kockázat vállalás nagyságával. Pusztán a munkáltató esetleges retorziójától tartva,
egészségükért rettegve vesznek részt az előadáson.
Feltételezem, hogy a fentiekről nincs tudomásod.
Ezért bátorkodom - még nem késő - Téged tájékoztatni, és egyben kérni, mint az
intézmény vezetőjét, hogy rendeld el a holnapi élő közvetítés elhalasztását.
Miniszterelnökünk szerint kritikus két hét vár ránk. Igaza van! Senkinek sincs joga
tetézni a bajt. Mindenkinek kötelessége képességéhez és lehetőségéhez mérten talán azon is túl - megtenni a tőle elvárhatót embertársai egészségének megóvása
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érdekében. Megnyugtatlak, a nézők zokszó nélkül, mi több jóleső megértéssel fogják
tudomásul venni a MÁO főigazgatójának az emberség és a józan ész diktálta döntését.
Minden élet számít vigyázzunk egymásra.
Budapest, 2021. február 26.
Üdvözlettel,

