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A Miskolci Szimfonikus Zenekar Míívészeti Bizottsága

A művészeti bizottság, illetve nís
néven a tnűvészeti tanács funkciójá_
ról, hatískÓréről |<érdeztem a zele-
kar e szcrvezetének tagiait.

A beszélgetés résztvevői Ápró
Lász|ó (uuokt), Cá| Káro|y (kon-
ceÍ hlrc;tcr), Miklós-Díenes András
(méIyhegedű) ' Zobay Béla (tronbi-
ta) , Halász IsLván (fdgotÍ) '

MÍkor allku]t a zeneklr nűuészeti
tanácstl?

A'L.: Á művészeti tanács mindig
is ]étezett a zerrekarban, de talán
l984 cgy ( 

'I}'.lll d,itutn. ,tmi entlités-
l e mél[ó. szerintetrr a zenekar szerrt-
pontjíb(ll is rerrdszerváltíst jelen-
Íe|t e7' a?' év. Azóta működik egy
oly.tn rJetrtoI<r,ttikrrs IegkÜr,,rrni
szükséges.

Mi tt llnhciója a szcruczetnel(?
Á.L': Á külörlboző fórunroktlrr

cs,l|< j.tv.tsI,ltok sZüIetlek. hogy lni-
ként kellcrre núködni, lrozták pél-
dának az ÁHZ egész munkarendjét,
a nűvészeti tanács múködési prog-
r.rmját. Ní)unk l fel,tdat lrorzlsztó-
an kis hatalommal bír, mivel mi csak
tanácsadó testület vagyunk, Közve-
títő szerepúnk van a Vezetőség és a
zenekar között, .rmi lzt jclenti.
lrogy n vezetóség döntéseiben kiké-
lik a véleményünket'

Volt'rk prób'ilkoz.isol<,rz évck fo-
lyamán, hogy erősebb jogkclrünk le-
gyen, de ez nern jírt eredménnyel'
Áz érem másik oldala, lrogy igazín
sosem éreztilk ennek a hiányát,
mert va]ahol ez rlégis Létezil<.

MiIyL11 I|ndlcÍo: uaruwk l bkott:rig-
nah?

A.L.: Á merev fortnai dolgok elu-
tasítása. Megjelent például aZ, lrogy
}ravonta egyszer me8határozott
időben üléseznürrk kell. Ez nálunk
úgy működik, hclgylra szükség van
rirrk;kkor nregkeresnek, v.rgy mi
megyünk.

M-D'Á.: Biza]ommal fordulnak
hozzánk a kollégák is' észrevélele-
il<kel, kéréseikkel megkeresnek
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bennünket, s mi igyekszünk ezeket
a n'regoldísra várÓ feladatokat a ma-
gasabb fórurn elé terjesztelli.

Mcddíg tcrjad a feLadntllörük, bcLe-

szólási joguh?

Z.B': l' bérek a]akulásán kívül
mindenre r'irn rálátásunk, minden-
ről vatr tudotlísunk' Szerződteté-
sek, pr óbljiitékok, Programok, szó'
listíI<, karmesterek választása Vala-
me trtryire vlrl lchetőségünk ennek
az a]akítiisára is Ötleteket bármil<or
clfogadnak tőliinl<' Lnnek a szerve'
Zetnek hossZú t.iVú irínyító szerepe
van.

M-D'A.: Sokszor kis problémík
merülnek íc], de ezekben a kis dol-
gol<ban rlegpróbílunk egyensúlyt
t,r: t.lni. Di;nt(lsjogunk nittcs, vi-
szont figyclenrbe veszil< a vé]erné-
nyüllket, í8y ezíltal az állásfogla)í-
sul1l( dajntósl e jtlt'

Mil1,cn p, oL,11,,r',, huiilnch felszín'
re' s uóttu t ucgoLdúsrd!

M D.Á.: A próllljítékok lrclyze-
te, mjl<or, tlilycn hangszerre írunk
l<i próbajítól<ot, mi lyen lehetőségek
varrtrak, (LlI nébeos7'tások, ' ' 's1b'
Kotlhétatr is elnlítel( egyet, leg
ulóbb egy lcm,'zle)vctel a ny.tgi
elosztísín volt nérni kis korrfliktus.
A vezetók ekkor a lni segítségünket
kertek, lrogy rrrorr'.liuk el ,r veleme
nytinket, s így e]ég hamar közös ne-
VeZőre iu tot tullk'

G.K.: H; példiiul bírmelyik szó'
lamban goltd vatl, Va8y nézeteltérés
szaklnai kérdése](bcn, akkor a ta'
nícs a problénrának a segítő l<iérré-

kelésében lILrtat utat.
Kihből í I dbizltÍ5óg? MÍókt uanrutll

Önijk cbben l bízottsógllan?
Á.L.: Mísfél ér'e volt aZ utolsó vá-

lasztís, ennek az évadnak a végén
jár le a nlandítttnrttnk' A testúletlren
két évcnkétlt vii]asZtunk új tagokat,
entrek llegvan a maga szabálya.

Áz első iclőkben nyolc tagja volt a

bizottsá8lrak, későbl) szűktilr le öt
főre' Lz reális létszám, lnert ha túl
sokan vannak, akl(or neln biztos

hogy negegyezéSre iutnánk egy-
mással'

z'B.| Azzal elyútt, hogy a válasz-
tás nenr l(oIIátozódik szó]amokra,
elég jól sikerült összehozni a szerve-
Zetet, minden szólam képviseltetve
van a zenel<arból. Dz így egy ideális
összeállítísú szervezet.

Nent oltoz nehÚzséget d kettős Íul'Lk'
ció batö] tése, uagyis koncertnrcstcnnll
t's l,lliulij.(1l bizo!ts,ís !n3jntt,]]l L'nt1i

e gyszcrre?

G'K': Ní]unk tradíció, hog.v a

l(unccl I rrrcstcr rulom,ltlkus,rn LlBj,l
a nűvészeti biZottságnirk, és ti1kos
szavazíssal választjiik meg a másil<

négy tagot. A kettős szereP nem
lnond ellent egym.isn.rk, sől tttitt-

d"nkeppcn eIónyt jt'Ierrt l nrÜkö-
désbcn.

M-D.^.: A konceftmeslcr a zene-
l<;rrban a létező össZes sZelvezcllre]{
a tagja A legjobbatr isrneri a ploblé-
rrríl<at, s pozíciójíból atlódóan az
övé a legIragyobb felclősség

Mílyen a kollektíu cg1liittn űk ö dís !

Z.B.: |'lég régÓta dolgclzrlnl<
cByűll, sol(.l( is v.rgyurtk e8) iill. tsV
egyíorrlárl látjuk a do)gokar, s

igyekszünl< segíteni e gymiist.
,\z tlvek sur.in tnirtrltnki rtzi .r

zenekar fcjlődését, működését, és

az irírnyoka(' I]bben hasonlóak i'a-
gyun)<.

Á'L.: A zctrekatban niircs prob)é-
na, bárnilyen összctétclű volt is ilz
e]rtruIt tiz Úvben l ]lizotts'iB' rit.L

rragyritl<ín Íbrdrrlt csa]< clíj. Nertt il

beIsó, egymís köZötti dolgokat ]{e]l

me gbeszélni, Iratlcn sokkal na-
gyobb ldtekintéssc), nyitottsággal
kell hogy legyürnl< ftrnl<ciónkat te-

kintve.
c'K.: 'ló l kottl.t]<lLt. i] Vl'Zclós.A

és a bizottság között, )tiszctr tlinclig
sil<erül kotnprotnisszurnr.-r jItÍtti vi-
tís kérdésekben is. Mondharom azt'
lrogy ez egy pozitíV együlttműködés.

Kö5ző11ö11l l baszéIgcLést ós touóbbi

síheres eg),ii ltniíhödést kíu (lnoh

l'ukócs Móttiha
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