
M Űvészi fejlődés mindenek előtt
Beszélgetés AndrÓssy PÓ]|o|, o rÓdiizenekori tonÓcs műkÖdésérÓl

- Ha úgy óÍczzük, hogy e műsorra tűzötl darlb
színYonalas elóadásához löbb próbára Ielrne sziiksé_

günk' akkoÍ vagy n pÍóbík sűÍűségó( ]avesoljuk; vagy

azt, hogy más darabo! vá].ssZanak ki

D MilJen elvárások Yánnak az új tagok felvételé_

nél?
Ez a bctöltendó hclytó] fÚgg Nyilvínvaló' hogy

lényegesen magasabb a köve(clmény azokt l slemben.
akik konceÍtmestcÍi. szó]amVeze16i, elsó iúvósi pÍóba_

jílékon indulnak. mint 'kik 
mísodik' haÍmidik íúYósi

és vonósi státuszÍa jclentkcznek' Mjndig az illetékes
szólam vczetóségc jclöli ki a próbajáték anyagít, s te_

sZi meg ,l jcraslatot a Zcnekal-adminisztÍatív vc7efósé'

ge felé az idő|onl kiiÍáSáJe' A nyilvános pÍóbfljátóko'l

NZ felel mcg' aki a 7sűÍi lctszését lcginkíbb e1nycÍ1.

Egy prób.jíték sikcrlclen is lehet. amennyjben a zsűri

úgy íté]i meg. hogy. pályízók egyikc senl ütiLte ncE
alt a mércét, cmit egy clső osltílyú zcneklr lagsága

megkövetel'

o A z€nek'Íi ílnács tagjain és a szó|ámvezetőn kí
Yűl kik vehetnek Inég részt a próbájátékon?

Á zcnckíÍ bírmely tagja részt vehet Íajfa. Ncm

kÓtelezó, de mindig szívescn lÍtot! vendég lz jgazglltó

karnagy 1s. ltkinck beles7ó]ásll v|rn mindcn ']ijnlésbe' 
s

jogJh'lll llll ckJÍ J/ cgc.Z /cn.k.ll JoIlIe'cl i' mcEr'_
rózni' A zcnek.lr kídcÍpoliLikí'jáéIt Ínaga a zenekrÍ fe_

le]ós.

! Nlit tehetnek öni'k akkoÍ, ha az €lképzeléseikhez
nincs meg az €tegendő anyagi fedezet, illet\'e
Yan'€ b€leszólásuk pénzügyi kérdésekbe?

- A' pénzze\ ncm mj ÍendeIkc7ünk' hánem a mun

kíltató' Neklnk gyakorlnlilag minden]rc csat bcleszó

lási jogunk van. dönlési nincS' JirvaslakÍ lchetiink arle

is. milycn napidíjórL víllnlunk el cgy tur ót. a döntó

s7ó czonban itt js a RÍdió vezctéSéé

D NÍilyen á zen€kar próbrrendje?

- ÁtlaIilan havolrta 3'' 35 szo]gílítol írnak ki ne_

künk' ebból a még órvényben lévó koltekLív szeÍ7ódés

1] pjiin a vonóstutListáknlk 28_a1, a konccÍtmeslcrek'
lrck és a szó]0mvezctóknek pcdig ennó] v1lemivel ke_

vescbbct kell Lclj€sítcnie. Ha ennél többet vílgy
kevesebbel írnat ki. rkkor mrndenkilrck aÍányosxn töb_

bel illcLv€ kevcscbbet kcll váll0lnia.

u N€mrégib€n kerÜtt a zeneklri tanács éléÍe. Mi-
ly€n progfamjá, €Iképze|és€i vannak a 2enekár
fejlődéséÍe?

A manalátumom kél óvre szól' Fó fcladatomnat
tartom a zenetar művészi fej]ódósének clósegíLésél,

mindcn köÍüImények kózott Ez olyan konkrél kéldó
seket ls fclYethet, mnrL példjul az clódöm ál(al s'kcÍe_

sen elkezdcLt bérhaÍc tovíbbi lolytalóSa.
P. G.

Nyugaí-EuróPában a zene-
karok éIén már évtiz€d€k óta
működnek zenekari tanácsoki
hazánkba! a rendszerváltás
idején kezdrek kiaIakuIni és
nlűködni ezek a f6ként nűvé-
szeti érdekképviseleti szerve'
zetek. A Rádiózenekar zene-
kari ílnácsánák vez€tőjével'
Andnássy PólhI a tanács mű-
ki'déséről' Íeladaúról és hE-
tásköréről besZéIg€ttünk.

Azzal a céllJj' hívluk életre, hogy kÜlönböz6 fó-
rumokon a zcnekar miívés7j s7cnpontjait' e]kópzeléseit
kópvrsc]jiik' Ez egy demokrlrLikusan válasl1otl testüle(.
amclyct ncm a munkí]tató' hal)cm a zenekaÍ tagj'i vá'
las7Lalrak meg ti(kos szavazássa] Nem azollos a szak'
szervezcllcl: bizon'vos fokig inkább a tégi üzcmi laná_

csokhoz hasolrlítlrató A médilhclyzet miatt - a Rí_
d,ón1k \il'cs cllogJJnll ln'lt'dcsl 5/3l'Jl)ZílJ _ J ln]l
nap;g a mi működésünk sincs tajrvényesen ]e!a]izálva
Ennek.llenére működÜnk. S a munkálLctó is kikéri a
véleményúnket egyes dajntések elólt'

tr Konkrétabbán milJen területekÍe terjed ki a ha-
táskörÜk? Például Y:lB-e beleszólásuk a Íep€rto-
ár ósszeálIíÍásábá?

- Vólcmél]ylryilvÍnítási, bcleszóllisi jogunk van
mind a múSorpolitikÍtbí, milrd pedig bba, hogy milyen
karncslcrckeL. szólistíkal hívjunk meg AdoLt eselben
javaslelol lchctün*. illetve kózvclíLhetjük r zcnckaÍ kí_
vínsígait a munkált.tó felé, arra ki legyen a zelrckrÍ
iP_7r!l' l.ln.lIy_' Fc'JdJlUnl mcP J |'el*i mú\cL/'
munka figyelemmcl kísérés€. s bizonyos lbkig a mi fc-
]clősségünk a trgok ÍriívéSzl fejlódósónek elósegítóse
is Ha úgy ljtjuk. hogy valchol komoly pÍoblómák van-
nak, 

'ikor 
mi teszünk jrvrslalot a munkíltató vagy 0Z

igaz-sató klrnagy fcIé a probléma mcgoldásíra Például,
ha meglÍLásunk szeÍint vll]aki llcm üti meg a ZcnekaJ
műYószi méIcé]ét. és cz7cl vcszélyeztcli a tovíl)bl fej
lódósünket. akkor mj javaslaLot tehetünk a szerzódés'
bontáSra Fontos szeTcpÜnk van a pÍóbajdtókok meg'
szervezésóbcn' új tlgoli felvéIcIóbcn' kü1t]nlr0zó kü]lo]_
di i' l'e.|'''Ji mulll_vJllJlJ\ l. luÍncl lneg./er!c/cii'
bcn. Val.mcnny1 olyítn kóÍdósbcn' ami a zenckaÍnak a

magy.ü zenei ólclbcn betijllt]tt funkciójít érinti, vó1c

ménylryiIYánítási jo!unk van. Annak cllcnéÍe' hogy
annyi emberneli. amcnnyi a zenekirban tcvékenykedik.
nem lehet teljescl] cgységes íl]ásponLj|, mi mégis an'
nak a iolmÍcsolísáÍa LÓÍekszünk'

D A műsoÍ-koncepciót is i'nök Alakítják ki?
_ \ctÜnk iIl l. c.rk ]x\J.jl"llclelijogunl \rn.. igJ_

zodnunk kell a Rádió Zenel FószcÍkeszLósége íltal ki_
do1gozott műsor-kol]ccpcióhoz.

a A próbá beosztásba is tan bel€szóIásuk?
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