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1. Nemzetközi Elôadó-mûvészeti 
Konferencia Alma-Ata
A Kazak Köztársaság mindössze 11 éve léte-
zik önálló államként. Területét tekintve a vi-
lág kilencedik legnagyobb országa, lakói-
nak száma 17 millió. Hivatalos nyelve a kazak 
és az orosz. Tekintettel arra, hogy a be- és 
kitelepítések miatt több mint száz külön bö-
zô nemzetiség él az országban, a vegyes la-
kosságú településeken elsôsorban az oroszt 
használják. Fordítónk tatár-kazak családból 
származik, de otthon ôk is oroszul beszél-
nek. Az iskolák többsége is orosz nyelvû. 
Az ország észak-keleti részén található a 
madjar törzs, mintegy 2000 család. Saját le-
gendáik szerint ezerötszáz éve élnek ezen a 
területen. A legújabb kutatások szerint a 
magyar alföldi népességgel állnak szoros 
génkapcsolatban. 
Itt említem meg hivatalból, hogy Kazahsz-
tán 13 601 km hosszú vasúti hálózattal ren-
delkezik.
1997-ig volt az ország fôvárosa a közel 1,3 
milliós Alma-Ata, vagy mai nevén Almati, 
de az ottaniak állítják, hogy rövidesen visz-
szakapja eredeti nevét, melynek jelentése 
egyesek szerint alma=alma és ata=atya. Ma-
gyar testvérvárosa: Budapest. A városban 
11 hivatásos zenekar mûködik (ide értve a 
népzenei és fúvós együtteseket is), és hét 
koncertterem áll rendelkezésre. 
Megérkezéskor kissé meglepett, hogy a szál-
lo dai szobában a szokásos felszerelés mellé a 
gázálarc is oda volt készítve (hála a letöltött 
sorkatonai szolgálatnak, megismertem e mû-
szerszámot), de egy rövid séta tapasztalata 
alapján kifejezetten kellemes és él hetô város-
nak véltem Alma-Atát. Rengeteg ugyanis a fa 
(sokszor az volt az érzésem, hogy egy er-
dôben járok, ahol egyébként vannak lakóhá-
zak is), és úton útfélen szökô kutakba és köz-
téri szobrokba botlik az ember.

2012. a kultúra éve  
Alma Atában

Ennek keretein belül került sor 
az 1. Nemzetközi Elô adó-mû vé -
szeti Konferen ciára a városban.

Mivel elôször rendeztek ilyen témájú konfe-
renciát, elsôrendû célja a nyitás volt a nem-
zetközi elôadó-mûvészeti szervezetek felé. 
Ennek megfelelôen az Egyesült Államoktól 
Japánig több országból érkeztek a részvevôk 

(Nagy Britannia, Francia-
ország, Olaszország, Svájc, 
Belgium, Magyarország, 
Oroszország, India, Kína, 
Tajvan, Kolumbia, Dél-Afrika és a házi-
gazdák). Összesen 21 szervezet képviselôi 
voltak jelen több területrôl: zenekarok, ze-
nekari szövetségek, filmproducerek, lemez-
kiadók, fesztiváligazgatók, zenei ügynöksé-
gek, nemzetközi zenei szervezetek, oktatási 
intézmények és hangversenytermek veze-
tôi. Az elôadó-mûvészet kategóriában vala-
mi oknál fogva a filmmûvészet és a show 
business is szerepelt. 
Az egész rendezvény fôszervezôje Marat 
Bisengaliev (www.maratbisengaliev.com) he-
gedûmûvész volt, aki jól ismert a nemzetközi 
zenei életben, és kiterjedt kapcsolatait moz-
gatta meg a konferencia sikere érdekében. 

Mivel a közel harminc delegált viszonylag 
kis létszámot jelentett, a rövid elô adások 
után hosszabb kerekasztal beszélgetések 
során cserélhettek tapasztalatot a részt-
vevôk. 

A hazai zenei tradíciókat bemutató elô-
adásból megtudhattuk, hogy a hagyomá-
nyok szerint egy kazak vagy költônek, vagy 
muzsikusnak születik. Történelmük során 
mindennapjaikat is áthatotta a zene. Az ok-
tatás dalok segítségével folyt, úgynevezett 
kérdezô- és válaszoló énekek segítségével. 
Mivel a különbözô törzsek nagyobb távol-
ságban éltek egymástól, minden régiónak 
jól elkülöníthetô stílusa alakult ki. Intenzí-
ven ápolják hagyományaikat, nem csak a 
szimfonikus zenekari darabjaiknak, de a 
könnyûzenéjüknek is része a hagyományos 
hangszerekbôl álló kisegyüttes. 

ASZKOR: ez a szervezet az orosz zenekarok 
vezetôit tömöríti magába. A szervezet te vé-
kenységérôl és az Állammal való viszonyá-
ról Silvian Lolita elnök tartott elôadást. Min-
den évben „zenekari körképet” rendeznek 
(mert hogy ami nincs Moszkvában, az nem 
létezik) vidéki zenekarok részvételével 
(Ekatyerinburg Omszk, Jaroszlavszk…) Ez-
zel párhuzamosan folyik a Szimfonikus Fó-
rum. 
Emellett év közben kurzusokat szerveznek 
zenekari muzsikusoknak, versenyeket fiatal 

tehet ségeknek 
fellépési le he tô-
séggel, mûveket 
ren delnek és mu-
tatnak be a fesztivá-
lon. Hangszerészekkel és 
hangszergyárakkal egyeztetve lehetôséget 
adnak a tagzenekaroknak hangszerek ki-
próbálására, tesztelésére. 
Létrehozták az Összorosz Szimfonikus Ze-
nekart, amelybe az ország 32 városának 
zene karaiból hívtak meg muzsikusokat. Ezt 
az együttest mindig valamelyik nagynevû 
orosz dirigens vezényli, és igazi, országos 
eseménnyé válik a média jóvoltából. Nem-
rég bôvítették nemzetközivé a körképet, 
szerényen a Világ Szimfonikus Zenekarai-
nak Fesztiválja címet adva a sorozatnak. Vé-
gignézve a meghívottakat, tényleg a leg-
nagyobb karmesterek és zenekarok a 
részt vevôk, de minden évben van olyan 
együttes, amelyik nincs a nemzetközi zenei 
élet körforgásában, és fellépésük kuriózum-
nak számít. Így került sor az idén a Kubai 
Nemzeti Szimfonikus Zenekar, illetve a 
Bogotai Filharmonikusok vendégszereplé-
sére. Jövôre az opera irányába kívánnak 
nyitni.
Az elôadás alcíme alapján (Együttmûködés 
az állammal) azt vártam, hogy a szokásos 
nehézségekrôl lesz szó. Kiderült azonban, 
hogy a fesztiválon rendszeresen részt vesz 
Putyin elnök is. Így aztán - jóllehet a sorozat 
méreg drága – financiális gondok nincse-
nek, minden évben állami támogatással va-
lósul meg.

A kínai Jiatong Wu beszélt az ország fan-
tasztikus lehetôségeirôl és az ellentmondá-
sokról is:
Az utóbbi évtizedben közel ötven hipermo-
dern koncertterem épült, függetlenül attól, 
hogy van-e potenciális közönségbázis az 
adott területen vagy sem. Átadás után vi-
szont nincs biztosítva a mûködési költség. 
Szintén hiányzik a professzionális menedzs-
ment. 
Nagy probléma például, hogy nem tudnak 
elôre tervezni (ezt magam is megtapasztal-
tam a kínaiakkal való együttmûködés so-
rán, még a turné alatt is változott a még hátra 
levô program). Példának hozta fel azt, hogy 
Budapestre azért jött a Pekingi Opera jú-
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liusban, mert elôre képtelenek a teremfog-
lalásra, viszont nyáron az operaházak sza-
badok.
Az egy-gyerek politika miatt a szülôk nagy 
gondot fordítanak az oktatásra és a nevelés-
re. Ez, valamint a feltörekvô erôs középosz-
tály jelenti az új közönségbázist Kínában. 
Az állam évente mintegy 20%-kal (!) növeli 
a kultúrára fordított támogatást. Sajnálatos 
azonban, hogy nagy része az állami ünnep-
ségek programjain kerül felhasználásra. 
Ugyanakkor kevés a fesztivál és az egyéb 
kreatív kezdeményezés.
A zeneoktatás hatalmas méretekben fej lô-
dik. Amellett, hogy a zeneiskolákban több 
mint 200 000 gyerek tanul valamilyen hang-
szert, a világ elismert mûvészei között is 
egyre több a kínai származású. Ezen mû-
vészek legtöbbjének azonban nincs profesz-
szionális ügynöksége.
Az elôadó mûvészeti intézményekben szin-
tén hiányzik a szakképzett munkaerô, hi-
ányzik a self-management, és épp hogy 
megkezdôdött a nyitás a nemzetközi piacok 
felé. Mûsorválasztás és repertoár építés te-
rén pedig teljesen tájékozatlanok, a szólis-
ták és karmesterek közül csak a legnagyobb 
neveket ismerik. A kortárs és régi zene szin-
te teljesen ismeretlen.
Legnagyobb feladatuknak most a megfelelô 
mûvészeti menedzserképzést tartják. 

Szó volt még a lemezpiac helyzetérôl, az 
Egyesült Államokban építendô játszóházak-
ról, amelyek zeneoktatással is foglalkoznak, 
az operaházak helyzetérôl világszerte, és az 
indiai filmgyártásról. Az indiai filmipar köz-
pontjában Bollywoodban (ez egy Bombay 
mellett épült hatalmas filmgyártó központ) 
évente közel ezer (!) film készül, melynek 
legnagyobb megrendelôje az a 623 TV csa-
torna, amely Indiában fogható. A filmgyár-
tás teljes költségvetésének 1%-át fordítják a 
filmzenék elôállítására. Érdekes volt, hogy 
többen beszéltek az „El Sistema”-ról is, mint 

olyan programról, amely értelmet adhat a 
fia tal nemzedékek életének, és kiránthatja a 
morális válságból ezt a generációt. Nem áll-
hattam meg, hogy ne fûzzem hozzá, hogy 
véleményem szerint az „El Sistema” csodá-
latos dolog, és, hogy ennél csak egy nagy-
szerûbb és hatékonyabb módszer van, ezt 
úgy hívják: Kodály-módszer. Véleményem 
szerint ugyanis az éneklés sokkal könnyeb-
ben és szélesebb rétegekhez jut el, mint a 
hangszeres zene, ugyanakkor nevelô hatása 
hasonló.

Nagy érdeklôdéssel hallgatták Szövetsé-
günk eredményeit. Az az illúzió viszont, 
hogy valami hasonló ott is létrejöjjön hamar 
szertefoszlott. Amikor ugyanis elmeséltem, 
hogy három évvel ezelôtt zenekarunk egy 
koncertet szervezett a Kazak Nemzeti Aka-
démia Szimfonikus Zenekarának, azonnal 
tiltakoztak, hogy az nem igazi kazak együt-
tes. Egyelôre folyik a helyezkedés és a riva-
lizálás, melyik a vezetô zenekar, ki képvi-
selheti joggal az országot, melyik együttes 
reprezentálja leginkább a kazak kultúrát. 
Szövetségrôl még csak nem is gondolkod-
nak. Mindegyik együttes egyéni partizán 
akció során közelít meg egy-egy befolyásos 
politikust és csapolja meg közvetítésével az 
állami költségvetést. (Ez azért nálunk sem 
teljesen ismeretlen.)

Négy koncertet hallgathattunk meg két nap 
alatt. Bemutatkoztak neves szólisták, kü-
lön bözô együttesek (szimfonikus zenekar, 
fúvós zenekar, népzenei együttes, könnyû-
ze nei formációk, kórusok stb.), verseny 
gyôz tes fiatalok, még a helyi zeneiskolások 
is szerepeltek, mégpedig nagyon magas 
szín vonalon.

A konferencia helyszíne a két éve épült 
Köz társasági Palota volt, de a koncertek al-
kalmával még három, hangversenyek ren-
dezésére kiválóan alkalmas nagytermet is-
merhettünk meg.

Összességében elmondható, a cél, hogy Al-
ma-Ata is rákerüljön a zenei világ térképére, 
ha nem is valósult meg, de a folyamat elin-
dult. Csak drukkolni tudok ennek a nagyon 
szimpatikus országnak, hogy jól gazdál-
kodjon azzal a rengeteg kinccsel (kôolaj, 
gáz, ércek, nemes fémek stb.), amivel ren-
delkezik, fordítson abból minél többet a köz 
javára, és ápolja kultúráját – aminek szerves 
része a szimfonikus zenekari élet –,legalább 
úgy, ahogy azt eddig tette.
Párhuzamosan zajlott egy másik konfe rencia 
is, melynek témája a „Kazak nemze ti ségiek 
repatriotizációja” volt. Óriási összegeket for-
dítanak ugyanis arra, hogy visszatelepítsék 
az egykori Szovjetunió területére szétszóró-
dott honfitársaikat, és anyagilag komolyan 
ösztönzik az orosz nemzetiségûeket arra, 
hogy visszatérjenek Oroszországba. 

Végül egy személyes megjegyzés. Nagyon 
jól esett az, hogy a világ különbözô szeg le-
té bôl érkezett szakmabeliek, mikor meg-
tudták, hogy Magyarországról érkeztem, 
elsô kérdésként azt tették fel: mi van Kocsis 
Zoltánnal, milyen az állapota, hogy van. 
Ôszinte érdeklôdésük és aggodalmuk azt 
sugallta, hogy nemcsak itthon, hanem vi-
lágszerte elismert és megbecsült mûvész.

 (Lendvai György)

A Köztársasági Palota épülete bizonyítandó, hogy egy modern rendezvényközpont és koncertterem 
lehet kívülrôl is esztétikus

Egy másik kép a Közt. Palotáról




