
Mdgikus tónc az üres pénztórca körül

Ritktin telik el hét az utóbbi időben anélkül, hogy a sajtóban ne lehetne a Zeneakadémia katasztrofólis gaz'dasági helyzetéről, vizs-
gálatokrót, kérelmekről, méltónyossógról' alulfinanszírozósról olvasni' Decemberben még készségesen nyilatkoztak az intézmény

míívészeti és atJminisztratív vezetői, a Művelőc]ési és Közoktatdsi Minisztérium illetékese. Jttnutirban aztán hirtelen csönd lett - a

Zeneakadémióra kincstári biztos érkezett és munkójának befejeztéig kölcsönös médiamoratóriumban állapodtak meg a felek. Egy
decemberről megkésett és a Zeneakadémióval előzetesen nem e7yeztetett cikk haragra gerjesztette ugyan a Mini'sztériumot, de Jel-
htttalmazya érezte mttgíLt arra, hogy viszonzásul saitóköz'lemény jelenjen meg a gazdasági főigazgató felmentéséről, amely a kincs-

tári biztos vizs?ólódósainak első szakttszában mór bekövetkezett.

A szakma és a zeneszerető közdnség az'ért továbbra is kíváncsi; A Zenekar megpróbált tehót szóra bími az ügyben kompetens sze-

mélyiségeket. Falvai Sánr]or rektor azatl a feltétellel vállalta a riportot, hogy csak szakmai dolgokról nyilatkozik. Domonkos

Istvónné Görög Mória, a Míívelődési és Közoktatási Minisztérium főtanócsosa pedig Dinya László helyettes óllamtitkór hozzójórlt-

lósóval ült a mikrofon elé'
Minctkét sz'akember aggólyai érthetőek; felelősek lehetnek olyan helyzetért, ami mos valóban drámcti' Óvni kell a két intézmény

egymós irónti mararJék bizalmát; a Zeneakadémiának nem lenne jó' ha kisstílíj, empátia és toLerancia nélküli, pusz'tón a szómokkal

törődő gazdasógi főigazgató kerülne Gallai István megüresedett helyére. A Mini'sztérium Jbntosnak tartja a Zeneakadémia jó hírét

és zavartalan mííködését, és bítr a hivatali hierarchia Szerint övé a ,,nyerő pozíció'', nyilvón nem örülne a Zeneakadémia szómos

szimpatizánsának esetleg tapintható.formában me?n)lilvónuló ellenszenvének
A felek megegye7ésre törekednek - a végkifejlet a hatóridők módosíttisa miatt mórcius elejére vórható.

A dicsőség még a régi...
_ Falvai Sóndor rektor, zongora-

míív é s z a Z e ne akadémia v áltozatlan
szakmai tekintélyéről' az ebből fakadó

lehetőségekről, a képzés jelenlegi
helyzetéről _

- Minden vihar ellenére továbbrtt is a
viLóg egyik legjobb hírű és legpatinósabb
7enei felsőoktatási intézménye a Zeneaka-.:Jemia. Erezhető-e nég e jó hírből '[ukut]ó
kapcsolatok előnye?

Feltét|enü|; ezt igazolják űjabb éIő
kapcsolataink is. Intézményünkben ren-
geteg külföldi diák tanul, elsősorban Ja-
pánból és Dél-Koreából' Nemrég kötöt-
tünk egyezséget három japán várossal,
hogy a mi professzoraink ott a helyszínen
hallgatják meg a hozzánk jelentkező ja-
pán növendékeket és választják ki közü-
lük azokat, akikkel Budapesten foglal-
koznak majd. Adolognak azér1 is nagy a
jelentősége, mivel nem lehet nem észre-
venni, hogy az utóbbi időben mennyit Íej-
lődtek zenei szempontból a japán muzsi-
kusok. Ez érvényes mind a hangszeres
előadókra' mind a karmesterekre'

- Érkezik mós, kéz'zel foghatóbb támo-
gtttós is Japtinból?

Mi is részesei voltunk annak a prog-
ramnak, amelynek keretében Japán tech-
nikai berendezéssel segíti kiemelt kultu-
rális intézmények működéSét' Mi teljes
stúdiótechnikai berendezést kaptunk,
amely jó minőségű hangfelvételek készí-

tését teszj lehetővé a Nagy- és a Kiste-
remben, valamint más helyszínen is a két
hordozható gép segítségével.

- Lehetőségiik yan arra, hog,y magyar
növendékek, esetleg tanárok Japtinban
tanulhassanak-dolgozhassanak bizonyos
mególlapodások révén?

_ E'bben a formában még nem egyez-
tünk meg, de évről évre bővül ottani le-
hetőségeink köre.

- MiLyen eséllyel kezdik pályójukat az
itt végzett növenclékek? Miben tud nekik
se gíteni a Zeneakadémia ?

-Tíz-tizelöt éve ez könnyebb vo]t, és a

Zeneakadémiának kellett is valamennyit
segíteni avégzett növendékeknek az elhe-
lyezkedésben. Sajnos mostanság nem túl
sokat tehetünk. Igyekszünk ösztöndíjak-
hoz juttatni őket a külonböző európai or-
szágokban, sőt az Egyesült Allamokban is.

- Mennyire céltudatos a növendékek
ilyen irányú törekvése, ami a választott
y áro st, e s et Le g p rofe s szort illeti ?

- Minden külföldi egyetemnek meg-
vannak a maga ,,erős'' tanszakai, profesz-
szorai. Ma azért már sokat megismerhet-
nek közüliik a fiatalok növendékként is.
ami nyilván befolyásolja szándékaikat.
Leggyakrabban azonban mégis az hatá-
Íozza meg az ösztöndíj helyét, hogy hol
tanít magyar származásű muzsikus' mert
ott találhatnak leginkább pártfogásra a

mieink.

-Van-e arról elkepzelése egy intézméry,-

vezetőnek, hogyan teremtik eLő a hallgatrik
a me g élhe té s ükhö z s züks é 8 e s pé nzt ?

- Egyelőre nem olyan magas maga a

tandíj, de aki nem budapesti, sokat kell fi-
Zessen a száLlásélt - még annak is. aki
kollégiumban lakik, hiszen manapság
már annak is borsos ára van. Az éIet

egyéb szükségletei is nagyon sok pénzbe

kerülnek' Legtöbben ezt így tudják előte-
remteni, hogy már alacsonyabb évfo-
lyamokon munkát vállalnak' Tanítanak'
zenekarokban játszanak.

- Biztos, hogy mindenki szakmailag
nem kifogósolhcltó körülmények között
keresi a kenyerét?

- Nem. hiszen számukra sincs több mun-

kalehetőség, mint végzett kollégáik számá-

ra. Biztos sokan hakniznak esküvőkön vagy
egyéb mulatságokon, de amíg nem érződlk
mindez afőtargy órákon is, nem érdemes be

nem tartható szabályokat hozni.

- Mindez természetesen nemcsak azért
érdekes, mert annak idején hivatalosan
c'sak a negyedik évt(íl lehetett munkót vál-
lalni. Azért is, mert ha egy harmadéves
diók megfelel egv olyan po'szton, ahová
stótuszba csak diploma birtokában keriil-
het, némi ellentmondásossóg látszik fog'
lalkoztató zenekarok részéről is.

- Most is csak negyedik évtől lehetne
hivatalosan munkát vállalni a növendé-
keknek, ezÍmí azonban nem ellenőrizzük
túl szigorúan. A másik oldalon látsződó
ellentmondást pedig minden bizonnyal
okkal vállalják a munkáltatók.
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- Az énekesekkel mi a helyz'et? Nekik
mintha jobb lehetőségeik lerulének itt, Bu-
dapesten is.

- A sikerek arra utalnak, hogy az ének
tanszék kiváló munkát végez' Sikerekkel
azonban minden tanszékünk dicsekedhet.
hiszen sorra nyerik növendékeink a kü-
]önböző nemzetközi versenyeket. KüIön
örömet szereznek a vonósok. hiszen a
múlt híres magyar hegedűiskolája egy
ideig nem tgazán kényeztetett el bennün-
ket komoly versenyeredményekkel. Hu-
bay Jenő' Zathureczky Ede, majd a jelen-
legi tanári kart kia]akító és az lntézmény
éltében meghatározó Kovács Dénes tan-
széke - ebben a tanévben már Kiss And-
rás irányításával - ismét a legsikereseb-
bek közé tartozik.

- Mi jelenti ctz itteni képzés súLypontjtit?

- A mi dolgunk itt elsősorban az eIő-
adómíívész-képzés' Ennek kell a teljes
hátterét megteremteni - tananyagban is'
Fontosnak tartjuk, hogy az itt mindenki
által megszerzett pedagógiai diplomához
megfelelő pedagógiai oktatást is biztosít-
sunk. Művészként ugyanis nemigen lehet
manapság megélni, csak nagyon kevesek-
nek - tanítani előbb-utóbb tehát szinte
mindenki fog.

- Ttllcín eZ aZ a pont, ahol véget ér a s'i-
kertörténet. Mi.ndez' ugyanis pénzbe, ntég-
pedig nagyon sokpénzbe kerül. Ez'ekben a
hetekben on is ezzel a problémával szem-
besül leggyctkrabban. Minden hivatalo's
vizsgólaton és álltisponton túl biz'onyóra
gondolkodik azon, hogyctn lehetne egyen-
'súlyba hozni ezt u piLLctnatnyilctg kedve-
zőtlen irtinybcl billeg(í mérl.eget. Milyen
elképzeLései vanrLak?

- Az állami mecenatúra. a Művelődési
és Közoktatási Minisztérium is elismer1e.
hogy az úgynevezett normatív támogatás
rendszere nem Í'edezi az inÍézménynél je-
lentkező összes költséget. Ebben az évben
250 millió forintot kell saját bevételeinkből
előteremteni. Ennyivel kevesebbet kapunk
a nekünk hivatalosan járó költségeknél.

- Hogvan lehet ilyen sok pénzt megke-
resni ebben az intéz'ményben ahol a bevé-
tel gerincét szoLgóLó terembérleti díjakkal,
kiilfoldi növendékek tandíjaival eddig is
pótolni kényszerültek a .finanszíroz'ásból
hiányzó összegeket?

Át kell gondolni a bérleti díjak eme-
lésének lehetőségét, a kölcsönadott hang-
szerekért bérleti díjat kell Íizetni növen-
dékeinknek. némi bevételt kezd termelni

ajapán segítséggel kiépült stúdiónk, léte-
sítettünk egy alapítványt, amely számlára
a Zeneakadémia Baráti Köre, egy nem-
zetközi társaság is segített pénzt juttatni
egy jótékonysági koncert révén. Ennek
bevétele másfél millió forint volt; a szé-
keket megjelöltük réztáblával egy tábla
25 évig őrzi az adományozó nevét. Abér-
leti díjat itt is meg fogjuk emelni, helye-
sebben differenciálni Íbgunk a jobb és
rosszabb helyek között, ahogy az min-
dennapos jegyvásárlás esetében is meg-
szokott.

Kaptunk segítséget magánemberektől
is; egy német úr éppen a napokban ajánlott
fel egy konceftzongorát tartós használatra.

_ Minclez a7onban csak vegetólós; eb-
ből nem lehet nem1etközi szaktekinÍél,-e-
ket hívni, ami peclig feltétleniil cL kclrsz,erű,
v e rs eny,ké1le s képzé s e gy ik .fe ltéte l.e.

_ Ehhez segítséget kaptunk a Művelő-
dési és Közoktatási Minisztériumtól. sze-
mély szerint Magyar Bálint miniszter úr-
tól. Egy tekintélyes összeget bocsátott
rende]kezésünkr'e kurzusok céIjára. Éppen
most tervezzük Kurtág György és Ligeti
György meghívását; beszélgetésünk során
Kurtág György még ar:ról is biztosította a
Zeneakadémiát, hogy anyagilag nem lesz-
nek különb elvárásai, mint ami a Zene-
akadémia nyugdíjasaként mást is megil-
letne.

_ És a minclerula1li mtmka? A clip!.oma-
koncertek, cunel1'ekre esetenkénÍ külön
s zíttpad, ze ne kar s zíjks é g e s ?

_ Gondot jelentenek természetesen. Ré-
gebben péIdául lehetóségünk vo|t leg-
alább az év végi operavizsgát az Erkel
Színházban, ígazL színházi körülmények
között, zenekari kísérettel, egyszóva1
,,élesben'' megrendezni. Mostanában ma-
rad a Kisterem, egy pianínóval'

_ Ezzel egyÍitt optimista?
Igen, mert úgy érzern, adottak a sze-

mélyi feltéte]ek ahhoz, hogy oktatásunk
színvonalát megőrizhesstik. Bízom a Mi-
nisztériummal kialakítandó ter_mékenyebb
munkakapcsolat 1ehetőségében is.

Dokumentumok hiányában...
- beszélgetés Domonkos Istvánné

Görög Mória főtanácsossal a Zene-
akadé mitÍn kialakult v dls ógh e ly zeh'őI,
a kincsttÍri biz'tosról' a Művelődési és
Közo ktatási Minis zté rium m e g o ldási

javaslatairól _

Nem óllítható, ho gy ttirsadaLmunkban
kiilönösebb becsíil etnek rirvend.enének
azok tt szelleni termékek, ctmelyek nincse-
ne k kö zv e t l e n ö s's z,efii g g é s ll e n ct g azd.a s ti g i

és pénziigyi szférával. Kitüntetett közönl-
nyel szemlélik ct legtöbben cl műyészetek
vergődését, Lassan alamizsnóért való es-
deklé'sét. Hogyan lehetne a1t elérni, hogy
legalább a Míívelődési és Közoktatási Mi-
nisztérittmntil ne kelljen nap mint Itdp ma-
gyarózkodni a Zeneakadémia ( e gl;ébként
művészként tevékenykedő) vezetőinek,
hogy az intézményben nem tekinthető lu-
rusnak a zongorók hangolósa, a hangsze-
rek karbanÍartása? Iga7, hogy ennek a mi-
ni s zt é riumnak v a l ami.fe l e .fe l ü g y e le t e t ke l l
gyakorolnitt ttz irÚéz'mény felett, de tctlcín

itt is vannak (akór döntési helyzetben)
tllyanok, akik nem tekintik partlzitct.ságnak
és 'fényűzésnek ezeket az elengedhetetlen
kiadásokat, és nem ragaszkodnttk olyan
gazdasógi vezetők kinevezéséhez, akik
osztanak-szoro7nak, majd egyszerííen
drágónak minősítik a zon?ora tanszéket a
sok hangolás mitltt.

Minden bizonnyal valahol kordóban
kell tartttni a kiadtisokat, cle ttzért annak
idején Bartók, Dohntinyi, Cz1ffra is ,'jól-
httngolt'' zottgorcin játs'zott, és' mind tt mai
ttct1lig .jobb hírét keltették a világban Ma-
g'va ro rsztigtlttk, mirÍ botrónyból botrány -

ba evic:kélő banktiraink.

-Tisztázzunk először valamit: a Mííve-
lődési és Közoktatási Minisztérium eseté-
ben a felügyeleti szerv kifejezés nem a ré-
gi, hagyományos értelemben vett felLigye-
leti szerep. Amai Művelődési és Közok-
tatási Minisztérium sokkal inkább szol-
gáltató, mint felügyelő minisztérium' A
rendszerváltás, de különösen az új felső-
oktatási törvény életbelépésével nagyon
sokat változotÍ ez a bizonyos felügyeleti
szerep. Feladatunk elsősorban a törvé-
nyességi felügyelet gyakorJása, szakmai
kérdésekben ezt nem tesszük. nem tehet-
jük rneg, hiszen éppen a Zeneakadémián
dolgozik a szakma ,,krémje''. Azt kell el-
lenőrizniink, hogyan tartják be a törvé-
nyeket a Í'elsőoktatási lntézmények _ más
kérdés, hogy jelenleg nagyon nehéz a
helyzetlik. Nemcsak a Zeneakadémiának,
hanem valamennyi t'elsóoktatási intéz-
ménynek'

A korábbi bázisfinanszírozásról áttér-
tünk az úgynevezett normatív finanszíro-
zásra. Elvben ez aztjelenti, hogy a koráb-
ban egy összegben rnegkapott költségve-
tési állami támogatás most aZ lntézmé-
nyek feladatokhoz, teljesítményekhez
rende]ten kapják. A költségvetési támoga-
tás jelentős hányad, de nem a működés
teljes összege. Az egyetemnek korábban
is voltak, és most is vannak olyan tevé-
kenységei, amelyek saját bevételeket hoz-
nak és mint ilyenek szintén a mííködőké-
pességet biztosídák. A gazdálkodás ma is
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azt jelenti, hogy a költségvetési támogatá-
son túl takarékossági intézkedéssel, szer-
kezetváltássaI, szponzorok keresésével,
alapítványi és egyéb pályázati lehetőség-
gel is gazdálkodni kell. Mindezt meg kell
tanulniuk a felsőoktatási intézményeknek,
bármilyen nehéz is. Ezért kell az intézmé-
nyek élére menedzser típusú vezetés és ez
elsősorban a gazdasági és az oktatásszer-
vezés területén fontos. A speciális képzést
folytató művészeti főiskolákon e szemlélet
térnyer'ése még az átlagosnál is nehezebb.

A művészeti felsőoktatási intézmények
töt vényességi Í-elügyeletből adódó Í'e]ada-

taival én foglalkozom - magával aZene-
akadémiával nem olyan régen, mindössze
másfél éve. Úgy tapasztalom, hogy a kul-
turális kormár7yzat, ezeÍ belü1 a Miniszté-
rium megértő és toleráns ezzel a képzési
formával, mert figyelembe veszi a speciá-
lis képzés tényét, és a támogatásban is en-
nek megfelelően differenciáI. Az áItaIá-
ban elÍbgadottól teljesen eltérő mértékű
Iehet az oktatók-hallgatók aránya - művé-
szeti területen gyakori, hogy egy hallgató-
ra három tanár isjut a képzés adott fázisá-
ban. A szemlélettel tehát ezen a ponton
nem lehet probléma. Finanszirozási oldal-
ról is méltányolják a sajátos képzési struk-
túrát - a normatív tárnogatás mértékének
megállapításakor a magasabb kategóriába
sorolták a mÍívészeti főiskolákat.

_ Úgv ln!lottam. hogl' az tln'osi e8)'ele-
méyel azonos nonnát kapnak, bár az or-
vosi egyetemen nem erLnyire egyéni jelle-
gű a képzés.

Az orvosok képzése világszerte a leg-
költségesebb tétele a felsőoktatásnak, és

nagyon nagy eredmény' hogy ilyen szintű
finanszírozást sikerült e]érnünk a mi terü-
letünkön. A vá]tozás az elmúlt évek ered-
ménye' Érzésem szerint a kulturális kor-
mányzat a kedvezőtlen körülmények kö-
zött is megpróbálja és meg is tudja teremte-
ni a művészeti felsőoktatás továbbélésének
feltételeit, ami nem kevés munkát jelent.

_ Ennek ellenére a muzsikusok amolyctn
s zemre htin 

-y- 
ós -fé Lét é re zne k amittt t, l'Lo gy

képzésük drága és drágtin karbantarthatrí
e's zkö zö k s' e g ít s é g év e l .fo ly ik. A Ze n e a ka d é -

miónak u1!e vannak bevételi köteLezettsé-
gei, ttmit jelentős részbell a kiilft;ldi hall-
gcttók tanclíjóból fedez. Hogyan szedhetne
tandíiat, ha lepusztult hangsz'er mellé iiL-

tetné őket? És tarulíjat Jízetnek emellett a
maqyar növendékek is, akiknek néha az
alctpdíj is megterhelő, é's' nem ttz (í dolguk,
htlgy'' ebb(il mit ltit viszont a Zeneakadémia
és mit nem. Es bizony nem órt a Nagyter-
meÍ is karbantartani, htt másért nem, azért

a pénzért, amit bérbeadósóból kap a Zene-
akadémia, és amibőL jelentősen le tudja fa-
ragni ct normatív finanszírozós során meg

nem kapott költségvetési ttimogatósÍ. Ha
hullik a vakolat, 'fel kell ítjíttatni a homlok-

zatot. Vannak tehítt tárgyi költségek is.

- A normatív finanszírozás több elem-
ből épül fel: részei a hallgatói normatíva,
a képzési és létesítmény-fenntar1ási nor-
matíva. Ez utóbbinak a kidolgozása jelen-
leg folyamatban van, a legközelebbi kor-
mányüJések valamelyikén kerül elfoga-
dásra. A normatív finanszírozáson túl az
intézmények elkülönítve kapj ák a f elűjítá-
si és beruházási támogatást és szintén
költségvetési forrás a fedezete a kutatási
és programfin anszírozási pály ázatoknak'

- Addig?

- A nagyobb beruházásokr a a Zeneaka-
démia külön összegeket kapott az elmúlt
években. Tételesen ezt nem tudom felso-
rolni, de a műszaki osztályon dolgozó
kollégám felvilágosítást tud adni. Azt
azért tudom, hogy a homlokzat felújításá-
ra komoly összeget kapott az intézmény

- A kincsttiri biztost január 31-ig kérte

fel a Minisztériwn az oÍtani vizsgálatra, a
mwka te r mé s zete s en me gho s s atbbíthatri.
A Zeneakaclémict vezetői és mclga a kincs-
tóri biztcl"^ is szigorúttn tartitik mttgukat tt

M ini s zt é ri ummal kö t ö tt me g tillap o dás ho z,

amely szerint gazdastigi dolgokróL nem

nyilatkoznak a médiumoknak a vizs gálat
b e.fe.j e z'é s é i g. J ctnutir 2 } - én ( t dv o l L é t é b e n ! )
mégis J'elmentették a Zeneakadémia 8(lZ-
dastigi főigaz7atóját, amiről közlemény is
me gj e lent a I,{ é p s zab ads ti gb an,

Ez, amiatt történhetett, hogy ennek a
vizsgálatnak megvannak már bizonyos
részeredményei, amiknek alapján a Mi-
nisztérium ezt a lépést szükségesnek tar-

totta megtennr...

- Ez'ért is sttjátos eliórás ez a.felmentés,

amely védhet(í pontok esetén eg)) per lehe-
t(íségét is magciban hordozza _ ez pedig
senkinek nem tenne jót.

Fontos információ volt ezen kívül a
lt{ é p s zab ad s á gb e Li kis köz,leményb en, ho gy

felmerült a Hangszerés7képző Iskola és a
LiszÍ EmLékmúz'eum levólasztástt a Zene'
akadémitiról. Ami tt Hangszerészképző Is-
koltit ilLeti: Európa-szerte (lriósi elisme-
rés't aratott ez' a képzé'si 'forma, amely a
le gfelsőbb szintű muzsikusképzés,,szenté-
lyéberL" vtt!ósította meg a hangsz'ereket

építő és jctvítri s'zakemberek képz,ését.

Hosszú évek óta éppen ezekben a hetekben

tartottlk először mestervizsgát a hangsze-
részek körében, amelynek'színvonaltiróL
nagyon nagy eLismeréssel nyilatkoz'tak a

sz'akemberek. MiLyen irányban szereÍné
mozdítani a Minisz'térium. ezt a doLgot és

ez milyen stádiumban van jelenleg?

_E'z a kérdés ugyancsak a vizsgálatok
tárgyát képezi. Azintézményt a kilencve-
nes évek elején csatolták a Zeneakadémi-
ához, az alapítási körülményei máig nem

tisztázottak. Ez a Í-eltigyeleti vizsgálat
fontos kérdése; a dolgot rendbe kell tenni.

LeváIasztásról nem hallottam, de anól
igen, hogy a pontos működési feltételeket
és annak költségeit ki kell dolgozni. rend-

be kell tennt az alapító okiratot, meg kell
határozni az iskola pontos feladatát, meg

kell átlapítani még a megítélendő noÍTna-

tíva jellegét és mértékét is. Akkor eldönt-
hető' hogy a Zeneakadémián belül, azon
kívül, vagy meghatározott kapcsolódási
pontokkal működjék tovább az iskola.
Ugyanez a helyzet aLiszÍ Emlékmúzeum-
mal is. (A leválasztás csupán pénzügyileg
értelmezhető úgy, hogy ezen intézmények
működési előtrányzatait elkülönítetten
kell tervezni és kezelni.)

- Ha kialctkul a tiszta helyzet tt Zene-
akadémián, amibe példóul a maradék ta-

nárképző intézetek, a Bartók szakiskola
leválósa is beletartoz'ik, ti'szttt lappttl in-

dulhat a Zeneakaclémia esetleg ít1 tan-

szakok igényével is? on említette példít-
ul a Reformban a régi zenét, cle működött

ott annak idején igaz 1';clsztgraduáLis,
ré s z,ben önJinanszírozási módsz'erre l
zenei menedzserképző és z'enei rendező
szak is.

- Az említett normatíV finanszírozás az

egyetemi alapképzésre vonatkozik. A
normatív finanszírozás minden kérdésé-

ben az úgynevezett Felsőoktatási és Tu-
dományos Tanács dönt. Ez a bizottság te-

het javaslatot szakok újraindításáról, ala-
pításáról. Ez az új felsőoktatási törvény
megjelenése (1993) őtaIétező két bizott
ság egyike (a másik a Magyar Akredi-
tációs Bizottság). Mindkét esetben ma-
gas rangú szakmai-tudományos grémium
kezében van a tanácsadás, értékelés, ja-

Vaslattétel.
Könnyebb a helyzet az önköltséges

képzést biztosító szakok esetében, hiszen
ott eleve kisebb az igénylendő osszeg.

_ Az' egyik napilap a múLt év végén azÍ

sérelmezte, hog1' a Zeneakctdémitinak
nincs pénze a karntester-viz'sgához sziik-
s é g es s zimfo niku s z'e ne kct rok kiÍize t é s é re.

'",r. 
É' va!óban eLég nehéz a Leenclő kar-

mestereket szóban vizsgtiztatni, tle még a

zongor(l meLletti clirigáLós sem az igctz'i.
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Ez a tanszék sem olcsó, igoz, az, egyetlen is eltűnnek szózmittkik, ami viszont a Mi- megf'etelni a felatlatnak. Most tehtit nincs
Magyarors'zítgon. Hírnevéhez kétséT nem nisztérium hitelét ronrja éppen a nagvol1 se főtitktia se gaztlctstigi Íőilazgató, c'sak
Jérhet, hct csttk hirtelen ormóndyt, kényes pén1ügyek nLegítéléseklr. kitlcstári biztos.
Fricsayt, Kertész. lstvánt, Soltit említem.

_ Egy ilyen intézménynek saját szim-
fonikus zenekarral kellene rendelkeznie.
hiszen a zenekari muzsikusok képzése is

' a Zeneakadémia proÍilj ába tartozik. Jelen
voltam azon aZ egyetemi tanácson, ahol
komoly problémaként merüIt f'el, hogy a
gyerekek nem hajlandőak az intézmény
növendékzenekarában játszani' mert in-
kább pénzért ,,hakniznak'' más zeneka-
rokban' Szakmai szégyen, hogy nincs egy
olyan együttes, amit adott esetben a kar-
mesterképzős növendékek is dirigálhat-
nának. E'z nem pénz kérdés. Hozzáítllás
kérdése és nem a mi kompetenciánk. En_
nek meg kel] teremteni, akár a képzési
követelménvek egy részeként is, a
feltételeit..

- Tudomó'som s7erint az' utóbbi években
klmrlly .figyelmet .fordítclnak a z'enekari
muzsikusok képzésé re is.

_ E'zt fontos dolognak tartom. A Szín-
ház- és Filmművészeti Főiskolán a ren-
dező szakos hallgatók például úgy diplo-
máznak, hogy a színésznövendékek ad-
ják a színészgárdát. Nagyon jó produkci-
ók jönnek létre, amelyek a nagy színhá-
zakban is megállják a helyiiket. Ta]án a
Zeneakadémiának sem kellene külső ze-
nekart fizetnie akkor, amikor saját nö-
vendékeiből is ki kell tudnia állítani egy
működő együttest? Ezen a ponton bizony
alapos szem]életváltásra lenne szükség,
és ez az a pont, aho] a szemléletvá]tás
egyúttal a gazdaságos műkodés feltétele-
inek javítását is jelentheti. A növendé-
keknek meg kellene órizniük azt aztgye-
kezetet, amivel be akarnak kerülni egy
ilyen intézménybe. Nem kel]ene a már
biztonságosnak ítélt falak között rangon
alulinak érezni a főiskolai zenekart. ami-
nek egyébként olyannak kellene lennie,
hogy mindenki megtisztelőnek érezze az
ottani munkát. Egy ilyen növendékzene-
kar hátterét adhatná a karmesterképzés-
nek.

A szemléletváltásra amúgy is szüksége
Ienne az intézménynek, mert az az érzé-
sem, hogy még mindig gyakran a készre
várnak. Az éIet pedig megváltozott, ami-
hez alkalmazkodni kell - mírsok is ezt tet-
ték. Nern jó hallani olyan megjegyzése-
ket, hogy ,,nem baj, ha adósságLrnk van,
majd a Minisztérium kiköhögi''.

- Sttjruls közben ez'en dZ' é1ltil.eten beli,il

- Ez nem az én asztalom, és amúgy sem
megyünk sernmire az oda-visszamutoga-
tással.Ezzel együtt el lehetne és el is kell
mozdulnia a Zeneakadémiának az új kö-
rüIményekhe z törÍénő i gazodásban.

- Ez jelen piLlantttban ítgy néz' ki, hclgy
ttz ott főóllósbrln dolgozóknclk vissztt kelL
vonni mintlen megbízítsos szerződését,
amiért ők külön pénzt kctptak. A Zeneaktl-
démitin rendkív ii l cLlac s ony ak ct,fizeté s ek ;
ingl,en senki nem.fog munkaiclőn é,s mwn-
kakörön túl doLgolni. Az' adott nlunktikat
pedig valakinek el keLl lámia, az illetíínek
e?,t meg kell Jizetni. HoL itt a takarékosko-
dós, kinek hoz ez' bítmtilyen has'znot?

- Három éve kérjtik, hogy a Zeneaka-
démia végezze el saját tevékenységének
átvilágítáSát. Vegye számba a feladatokat,
nézze meg, mennyi ehhez a rendelkezésre
álIő pénz. Az áIlamháztartás kemény fe-
gyelmet diktá] és az intézmény fe]adata,
hogy a rendelkezésre á11ó források (költ-
ségvetési támogatások, saját bevételek) és
a vállalt vagy vállalható Í'eladatok közötti
összhangot megteremtse.

Az elemzés elkészítése nagy és aprólé-
kos munka. Ennek ellenére meg kell csi-
nálni és mind a mai napig nincs meg. A
legutóbbi határidő január 3l. volt; az in-
ténnény újból hosszabbítást kért, miköz-
ben a gazdasági főigazgató szabadságr'a
ment' Ez ilyen formában kezelhetetlen. A
segítséghez tiszta kép kell, ami nincs'

Egv- éven beltil ct kinc:sttiri biz'tos a
harmadik kívülr(íl delególt revizorÍele, aki
aktdt kér, szaimoltctt, rtikért]ez, ellenőriz''
s ziimlcikat vízs gtil, stb'

_ Azért, mert mindig születik valami-
lyen anyag, de még egyszer sem született
meg aZ, amit kértünk. Szeretnénk végre
tudni melyek afinanszírozatlan vagy rész-
ben fi nanszírozott Í'eladatok.

- Jelen pillanatban ctzért tt helyz'etet
nem könnyítették meg; ős'szel még úgy
voLt, szerződtet az intéz.ntény eg\, állam-
i?ttzgctrósbalt, jogban jdrtcts f(ítitktírt. A
.jelentkezők köziil volt rll.',-cLn, aki megfe-
lelt a meghirdetetÍ kritériuntoknak, de
300 000,- Ft-os fi1etést kért. A Zenea.ka-
d.émia pedig nem tud többet fizetni brut-
tó 120 000, Ft-nóL. A1 ilyen munku Íelies
embert igéry,el, eLeinÍe inkább teljes mtÍs-

Jél embert. Etltlyi Pénzért csak olyanok
vtillctLtók yolnct, tlkik nem tutJtak volna

Hamarosan mindkét probléma meg
Íbg oldódni, és úgy ítélem meg, megfele-
lő főtitkár kerül majd az intézménybe.
Keil is. hiszen tíz éves a Szervezeti és
Mííködési Szabályzat - ami a működés
bibliája. 1991' szeptember 30.-t jelöIte
meg a törvény a módosítás elkészítésének
határidejéü1. Egyéb intézményi dokumen-
tumok átalakltása sem történt meg. Alap-
vető dokumentumok hiányoznak, és a ha-
marosan munkába áIIó főt1tkár legsürgő-
sebb dolga azlesz, hogy ezeket megalkos-
sa. Meg kell mondjam, hogy e dokumen-
tumok hiányában,,egyedülálló módon''
működik ma Magyarországon a Zeneaka-
démia a többi felsőoktatási intézmény kö-
zott.

Mindenrellett és is azt állítom, hogy
több pénz kellene, ez azonban nem a mű-
ve]ődési tárcán mú]ik. Az sem volt sze-
rencsés. hogy a karácsonyi ötvenmilliós
,,gyorssegély'' után januírr elején megje-
lent egy újságcikk, amiben az áIIt, hogy a
Zeneakadémiárl,ak 46 mi]lió forint köztar-
tozása van.

- Sajnos az a cikk egy kevésbé korrekt
úisógíró kolléga inkorrekt írásct volt, ctmi-
nek egyetlen sorót nemhogy nem sugallta,
de jóvti sem hagyttl a Zeneakadémía veze-
Íősége.

- Nagyon rossz visszhangja volt. Nem
tételezek Í'el rosszindulatot, csak éppen
ügyetlenséget, nem egyeztetett időponto-
kat _ a kicsengés azonban így is nagyon
rossz volt. Helyesbíteni is lehetett volna a
tévesen leírt adatot.

Azér1 vagyunk és az én feladatom is az,
hogy ezért az tntézményért dolgozzunk.
En ezÍ nagyon nagy örömmel teszem' hi-
szen mindig öröm viszontlátni egy-egy te-
hetséges növendéket a pódiumon. A kö-
rülmények azonban változnak, és ezt a
Zeneakadémiának is érzékelnie kel1.
Szakmailag ene nincs is szükség; gazda-
ságilag, szervezetileg, a működés feltét-
eleiben és annak megszervezésében vi-
szont változni kell.

Miniszter úr komoly összegű támoga-
tást ajánlott fel aZeneakadémiának azért,
hogy világnagyságokat hívjanak meg kur-
zusokra, szemináriumokra. Lehetőség
lesz a legkiválóbb muzsikus egyéniségek
meghívására. Fontos tehát a tárca számára
a Zeneakadémia akkor is, ha vannak, akik
mást állítanak.

Tóth Anna
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