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a színész. A magam részérôl, ha pályáznék, 
biztosan kitalálnék ilyen produkciókat. 
Nagyon izgalmasnak találnám ezt a fajta új 
útkeresést. Remélem lesznek olyanok, aki-
ket ez a lehetôség szintén megérint.

❙ Mikor lesz a következô kiírás?

– Augusztus végén lesz a kiírás, és szeptem-
ber 28. lesz a beadási határidô.

❙ Mekkora lesz az elosztható összeg?

– Minden jel arra mutat, hogy jóval több tá-
mogatást fogunk tudni odaítélni.

❙ Mit javasol annak, akinek a pályázata 
semmilyen támogatást nem kapott?

– Ugyanúgy, ugyanarra nincs értelme pá-
lyázni. Mindenkinek magának kell átgon-
dolnia, hogy legközelebb milyen módon 
pályázik, hiszen az elutasításoknál indok-
lás nem szerepel, ennyi pályázat esetében 
ez olyan munkával járna, ami elképzelhe-
tetlen terhet jelentene az NKA-nak. Sajnos 
olyan is elôfordult, hogy nagyon jó pályá-
zatok súlyos formai hiba miatt estek ki a 
rostán.

❙ Szívesen végzi a kuratóriumi munkát?

– Igen, bár az, hogy kaptam egy-két elé ge-
det lenkedô telefont, némileg elvette a kedve-
met, de amiért nagyon hasznosnak tartom 
ezt a munkát, az egyrészt az, hogy együtt 
dolgozom a kurátor társaimmal, akik a ma-
guk területén mind kiváló szakemberek, 
másrészt nagyon érdekes embereket, együt-
teseket ismerek meg, és olyan információkra 
teszek szert az elôadói mûvészet terén, ame-
lyek számomra nagyon hasznosak, pozitívan 
egészítik ki az én mûködési területemet. 
Nem utolsó sorban úgy érzem, hogy, ha nem 
automatikusan végzem a munkámat, akkor 
talán segítek a mai magyar kultúra ügyének 
továbblendítésén.  Werner Judit

„Arra vagyok kíváncsi, mit tudunk 
kezdeni ezzel a kategóriával”
Új bérlet, új cím, új feladatok Gyôrött

❙ A legnagyobb változás talán a következô 
szezonukban az, hogy az eddigi négy 
bérlet helyett a következô évadtól kezdve 
már öt sorozat közül válogathatnak az 
érdeklôdôk. Ez azt jelenti, egyre többen 
kíváncsiak az elôadásaikra?

– Így van, nemcsak a koncertszámunk nô az 
igénynek köszönhetôen, hanem tavaly te-
mérdek alkalommal tettük ki a ’minden 
jegy elkelt’- táblát. Elôfordult, hogy száznál 
is többen maradtak az utcán, ezért gondol-
tuk azt, hogy növelni kellene az elôadások 
számát Gyôrben. Ezt egyrészt új progra-
mokkal, másrészt egyes hangversenyek is-
métlésével próbáljuk megoldani. Minden 
zenekar más környezetben tevékenykedik, 
nem lehet más városokban mûködô model-
leket alkalmazni, mi most ebbe vágtunk 
bele. A bérlet eladások kapcsán már most 
le tudtunk vonni néhány következtetést, 
amelyek rámutatnak arra, hogy milyen vál-
toztatásokkal tehetnénk hatékonyabbé és 
vonzóbbá a munkánkat. Három és fél hét 
alatt sikerült a tavalyi bérletszám kilencven 
százalékát újraértékesítenünk. Már akad 
olyan sorozat, amelyre az összes belépô el-
fogyott. 

❙ Hogyan választottak nevet?
– Sándor János és a Gyôri Filharmonikus 
Zenekar professzionálissá válása egymástól 

elválaszthatatlan fogalmak. Ô volt az 
együtte sünk elsô alapító-igazgató karna-
gya. Elévülhetetlen érdemei vannak a zene-
karépítésben, munkássága és személye 
méltó arra, hogy egy bérlet viselje a nevét. A 
névhasználathoz Sándor János családja is 
örömmel járult hozzá, mind az együttes, 
mind a közön ségünk nagy örömmel fogad-
ta e névadást.

❙ Milyen tanulságokat szûrtek le a mosta-
ni bérletezés kapcsán?

– Ami számunkra meglepô és örömteli, 
hogy sokkal nagyobb a bérletmegújítási 
kedv ebben az idôszakban, mint korábban. 
A bérletezési idôszak elsô felének derekán 
járunk, a nyári leállás alatt pontosítjuk az 
ôszi kampánnyal kapcsolatos teendôket, 
mivel a számok jól alakulnak, át kell gon-
dolni, át kell alakítani a tervet, ez azonban 
kellemes pluszfeladat.

❙ Megpróbálják a lehetetlent – írták a la-
pok, hiszen még vonzóbb programot állí-
tanak össze, mint a korábbi években…

– Biztos vagyok benne, hogy éppen az el-
múlt szezonoknak köszönhetô, hogy na-
gyobb a vásárlási kedv, mint korábban. 
Hosszú következetes munka hozhatja meg 
csak a gyümölcsét. A jó programok bizal-
mat ébresztenek a közönségben, ez a hall-

Növelte nézôszámát a Gyôri Filhar-

monikus Zenekar, olyannyira, hogy 

egy újabb bérletet is elindítanak a 
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Fûke Géza úgy véli, igazgató terveibôl 
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el képzelése van még a folytatáshoz 

is. 
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gatóságot arra ösztönzi, hogy váltsa meg 
mielôbb a belépôjét. A bérletvásárlás a biza-
lom jele, amit megfelelô szakmai munkával, 
meglepetésekkel és kedvezményekkel há-
lálunk meg.

❙ Mely koncertek, elôadók lesznek külö-
nösen fontosak a következô szezonban? 

– A vendég együttesekkel kezdeném, a Tö-
rök Köztársasági Elnöki Szimfonikus Zene-
kar fellépése mindenképpen különleges-
ségnek számít. Az ötlet másfél éve született, 
amikor Gyôrben járt a török nagykövet. So-
kan például miattuk váltották meg a Sándor 
János-bérletet. A másik pedig az Óbudai 
Danubia Zenekar, velük ez az együtt mû-
ködés kölcsönös, hiszen egymás bérletében 
szerepelünk. Egyébként az ô koncertjükkel 
kezdjük a szezont, ezen a hangversenyen 
fellép Mester Viktória, Szegedi Csaba, akik 
Kodály dalokat, ill. a Háry János címû daljá-
tékból énekelnek részleteket, ezzel is színe-
sebbé téve a szintén mûsoron szereplô szvi-
tet. Ebben az évadban is lesz zongoraest, 
Kocsis Zoltán érkezik hozzánk Schubert- és 
Rachmaninov szonátákkal. Nehéz válogat-
ni, hiszen mindenki kedves számunkra. A 
vendégeink között lesz Ránki Dezsô, Várdai 
István, Baráti Kristóf, Boldoczki Gábor. Fel-
lép Gyôrben a Wiener Sängerknaben is, 
Mozart- és Straus-esttel. Itt lesz nálunk 
Gilbert Varga, Varga Tibor fi a, de akad 
operaelôadásunk is. Bellini Normája Süme-
gi Eszter, Fekete Attila, Wiedemann Berna-
dett és Palerdi András fôszereplésével kerül 
bemutatásra. Ligeti András dirigálja azt az 
estet, melyen fellép a friss Kossuth-díjas 
Vukán György. Gershwin Kék rapszódiája 
mellett saját kompozícióval is bemutatkozik 
a gyôri közönségnek. Varga Tibor bérletünk, 
melyben helyt kapnak a nem szigorúan a 
klasszikus repertoárra épülô hangverse-
nyek is, folyamatosan vonzza a közönséget. 
Akiket be tudtunk csalogatni a hangver-
senyterembe ezekkel a programokkal, azok 
most már a Varga bérlet mellé klasszikus so-
rozatokra is jegyet váltanak. Az az elképze-
lésünk tehát, mely szerint a mûvészeti ágak 
összevonásával, mûfajok keresztezésével 
újabb hallgatóságot érünk el, s ezzel a pub-
likummal megszerettetjük a szimfonikus 
zenekari hangverseny mûfaját, úgy néz ki, 
mûködik. 

❙ A közönség lelkesedése is igazolja ezt…
– Kivételes helyzetben vagyunk, mert évek 
óta nô a nézôszámunk és a bevételünk (az 
elmúlt három évben megduplázódott), ami-
re mi nagyon büszkék vagyunk. Ez további 
elhivatott munkára késztet bennünket. A ja-

vuló tendenciák egyik meghatározó oka a 
folyamatos és dinamikus szakmai fejlôdés, 
melynek egyik záloga Berkes Kálmán mû-
vészeti vezetônk jelenléte, kivételes tehetsé-
ge és odaadó munkája. Ezt támasztja alá a 
hozzánk ellátogató karmesterek vélemé-
nye, akik az egész ország zenekari életét is-
merik. Évrôl évre érzik azt, hogy fejlôdik a 
társulat, hasonló véleményen vannak a hoz-
zánk érkezô szólisták is.

❙ Gondolom, a közönség szintén hálás, 
hogy nem kell Budapestre utaznia azért, 
hogy sztárokkal találkozzon. 

– Fontosnak tartjuk, hogy Gyôrben is fellép-
jenek nemzetközi hírû és rangú mûvészek, 
mint ahogy a 70-es, 80-as években is jel-
lem zô volt. Nyilvánvalóan a fi atal tehetsége-
ket is támogatjuk, és több lehetôséget 
adunk saját muzsikusainknak is akár szóló-
ban, akár kamaraprodukciókban.

❙ Tavaly ôsszel beszélgettünk, akkor emlí-
tette, nagy vágyuk, hogy duplázó kon-
certeket rendezzenek, és a régióban na-
gyobb szerephez jussanak. Ezek szerint 
ez most már mind mûködik…

– Így igaz, konkrét helyszínek nélkül, de 
már tárgyalunk arról, hogy a koncertjeink-
nek legyenek ismétlô estjeik, nemcsak 
Gyôrött, hanem a régióban is. A nemzeti ka-
tegóriába történt besorolás fokozottabb re-
gionális jelenlétet vár el tôlünk, és a hoz-
zánk közel esô, határon túli  magyar lakta 
vidékek zenei kiszolgálását is magába fog-
lalja. 

❙ Említette a legutóbbi beszélgetésünk so-
rán, hogy a Filharmónia nem használja 
az együttest annyira, mint amennyire 
használhatná. Ez ügyben mi a helyzet?

– A helyzet változatlan... Mindenesetre ne-
kem több tucat kérdésem lenne a Filharmó-
nia mûködésével kapcsolatban akár a mû-
sor szerkesztés, akár a közönségkapcsolatok, 
akár a fellépôk kiválasztása, a marketing-
stratégia, a gazdálkodás, a fajlagos költsé-
gek megoszlása tekintetében, stb., bár eze-
ket a kérdéseket nem nekem kell feltenni. 
És senki ne gondolja, hogy a számonkérés 
ihleti e kérdéssort, sokkal inkább a közös 
misszió sikere, az egymásrautaltság. 

❙ A megnövekedett feladatokhoz talán 
több pénz is társul a nemzeti címmel… 

– Ebben csak reménykedem. Azzal kapcso-
latban semmi információm sincs, hogy 
mekkora összeget jelent ez. Plusz feladatok 
vannak, hiszen a nemzeti cím kapcsán kö-
tött szerzôdésben akad jó néhány tennivaló, 

kérdés, hogy ehhez mekkora állami támo-
gatást kapunk. Az biztos, hogy a meg nö-
vekedett feladatainkra a jelenlegi létszá-
munk kevésnek tûnik. Ha valaki kidôl a 
sorból, az már komoly problémát jelent…

❙ Milyen többletfeladatot kell ellátniuk?
– Ha fesztivált kell szervezni kétévente, 
ahogy ezt a szerzôdés leírja, az komoly 
többletapparátust igényel. Ehhez a mostani 
létszám kevés, hiszen egy rendezvénysoro-
zathoz legalább öt-hat ember folyamatos 
munkájára van szükség. A regionális sze-
repvállaláshoz szintén kell segítség, a kö-
zönségszervezés szempontjából minden-
képpen. A határon túli területeken való fo-
kozottabb jelenlétnek is természetesen van 
anyagi vonzata. Az utazás, szállás, napidíj 
költséget jelent az együttes számára. 

❙ Az ötödik évét kezdi a zenekar igazga-
tójaként, munkájának is szép elismerése 
a nemzeti cím, amelyet most a Gyôri Fil-
harmonikusok megkapott. Hogyan ké-
szül erre az utolsó évre, emellett gondol-
kodik a folytatáson?

– A nemzeti cím büszkeséggel tölti el a tár-
sulat minden tagját, de a büszkeség kellô 
szerénységgel is társul, hisz’ mindannyian 
tudjuk, hogy a nemzeti besorolás a szak-
mai elismerésen túl kulturális stratégiai 
döntés is volt – ennek köszönhetô, hogy 
valamennyi vidéki nagyzenekar megkap-
ta. Igazság szerint arra vagyok kíváncsi, 
hogy mit tudunk kezdeni ezzel a kategóri-
ával, és milyen pozitív hozománya lesz en-
nek az együttmûködésnek... Én – mint 
ahogy általában – ezúttal is optimista va-
gyok. Ami az én pályámat illeti, abból a 
vezetôi pályázatból, amelyet elfogadott 
négy évvel ezelôtt a városháza, nagyon 
sok mindent sikerült megvalósítani, ezért 
is bíztatnak a folytatásra. Ha más nem jön 
közbe, szeretném ezt a munkát továbbvin-
ni. Most, az utolsó évadunkban is akadnak 
majd jócskán meg le pe tések, nagy dobá-
sok. A társulattal, Berkes Kálmánnal, Ôsz 
Gáborral az elsô ciklusban a zenekar sta-
bilitása, megerôsítése és hazai újrapozí-
cionálása volt a cél. A következô ciklusra 
merészebb terveink lennének, melyek elô-
készítése már folyamatban van. Az elmúlt 
idôszak közös munkája – úgy érzem –, jó-
nak mondható. Amikor belekezdtünk az 
együttes irányításába, nagy bajban voltunk 
a közönséggel, egyre fogyott a száma, és 
próbáltunk ezen változtatni. Úgy tûnik, jó 
úton haladunk, a jövôben biztosan még 
bátrabbak leszünk… 

R. Zs. 


