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„A divat antitézise vagyok”

Lassan hatvanéves, de még mindig úgy néz ki és úgy beszél, mint egy punk 
tinédzser. 1989-es Négy évszak lemeze eladási rekordot döntött annak ide-
jén, most mégis készített egy crossover változatot belőle – és azzal turnézik. 
Yehudi Menuhin egykori tanítványával, a hegedű brit fenegyerekével, Nigel 
Kennedyvel beszélgettünk budapesti koncertje után. 

2 Tóth Endre

Találkozás  
Nigel Kennedyvel
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Gramofon: Milyen volt a közös munka a Magyar Virtuózok 
Kamarazenekarral és a Virtuózok ifjú tehetségeivel (Kiss Zol-
tán, Sándor Zoltán és Váradi Gyula)? Beavatnál a kulissza-
titkokba?

Nigel Kennedy: A zenekarral kezdem, mivel velük 
találkoztamelőször.Elképesztővoltvelükdolgozni,hiszen
hatalmas koncentrációról és fogékonyságról tettek tanú
bizonyságot, de mindemellett szenvedéllyel játszottak. Ez
nagyszerűkombináció,ugyanissokzenekarralvoltmárdol
gom,akik szenvedélyesen játszottak,depontatlanul,vagy
épppontosakvoltak,denemszóltszívbőlazene.Nagyon
sokatadehhezazországzeneihagyománya–különösena
hegedűsökregondolok,deigazábólmindenkinagyontud
ja,hogyankelljátszani,egykicsittudnakimprovizálniis,
keményen dolgoznak, mindezt nagyszerű adottságokkal,
szóvalállatijóvoltvelükmuzsikálni.Agyerekekpedigazt
mutatják, hogy a következő generáció is rendben lesz:
mindhármanmásbanügyesek,másmáskarakterrelbírnak
ésrendkívülierővanbennük.Hihetetlen,hogyMagyaror
szágrajönazemberésnemisegy,hanemmindjárthárom
ilyenkisgézengúzzaltalálkozik.

G.: Nem volt furcsa a zenekarnak Jimmy Hendrixet játszani? 
N. K.: Néhakicsitnehezenbírtákazerősítőket,dehátc’est
lavie...azéletmegytovább...Azenéhezmindenkikönnyen
hozzászokott,deahangerőhöznemigazán.

G.: Négy évszak-albumod 1989-ben Guinness-rekordot dön-
tött eladás tekintetében. Miért volt szükség most erre az új 
crossover köntösre? Vivaldi és a pop-rock közötti összefüggé-
seket akartad megmutatni? 
N. K.: Igen.Bárazthaddmondjamelmindenekelőtt,hogy
azemlítettelsőalbumugyanbekerültaGuinnessrekordok
könyvébe,desenkisemadottnekemegyüvegGuinnesst.
Tehátvanráokom,hogykiadjakegyújabbalbumot.[nevet]

Detudod,aztgondolom,hogynemcsakexportálniakartam
Vivalditagyanútlanközönségnek,hanemmellettemegmu
tatniazenekarsajátkultúrájátis.AhangsúlyaNégyévsza
konvolt,amitalehetőlegjobbanpróbáltunkelőadni,Vival
diszellemiségénekmegfelelően,aszükségesvonókezeléssel
éshangszínekkel,demegmutatvaasajátbandámszellemisé
gét is.Csakalkottamegypiciteltérőmintát, improvizatív
elemekkeltarkítva,hogymegmutassamazenekarsajátossá
gait,azt,hogyképeseknemcsaklejátszaniahangokat.

G.: Piacfüggő a zene? Szükség van arra, hogy az ember min-
dig produkáljon valami újat? Említetted nem olyan rég, hogy 
imádod Bartók Szólószonátáját, de még sem játszod gyak-
ran, mert más a közönség elvárása feléd.  
N. K.: Személyesésnyilvánosvéleményemebbenakérdés
bentulajdonképpenugyanaz:apiacotannakkellenemegszab
nia,hogyazenészekmitcsinálnak,hiszenénvagyokaművész, 
vanegyvilágképem,amitnemfogokmegváltoztatnisemmi
féle átkozott piac kedvéért. Nem nyomorult halrudacskát,
hamburgertvagyvacakautókatárulok–hamárautót,ak
kormegmindenképpRollsRoycet,mertannaknincsszük
ségereklámra.Vegyükpéldáulaletöltéseket:azemberekkis
műanyagizékretöltikleazenéket,deabbanemgondolnak
bele,hogyazenészeknélkül,akikaztfelvették,nemlenne
mit letölteni és hallgatni ezeken a kütyükön. A zenészek
gyakrantúlolcsónadjákelmagukat,holottnagyonfontos,
hogy felelősek legyenek a saját jövőjükért és legyen némi
autonómiájukvagylegalábblegyenekfelelősekajelenért.

G.: Az emberek divatokat követnek, nem?
N. K.: Szeretnémremélni,hogyénadivat antitézise va
gyok,mivelutálom.Nézdmeg,hogynézkiezarégiAston
Villamezrajtam,ésmégmindigviselem.[nevet]

G.: Ha már szóba került Bartók: megemlítenéd még néhány 
művét, amit szeretsz vagy játszottál?
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N. K.: AmiketmostjátszottunkakoncertelejénaHegedű
duókból,azokatnagyonszeretem,aztánaDivertimentót,
amit fiatalon rengeteget játszottunkYehudiMenuhin vo
nószenekarában.Érzem,hogyvanvalamikapcsolatomBar
tókkal,hiszenőismerteMenuhint,akinekírtaaSzólószo
nátát. New Yorkban Bartók szörnyű helyzetben volt, és
Menuhinbüszkevolt,hogyamegrendelésével is támogat
hatta őt, de talán ő maga sem gondolta, hogy cserébe a
Bachután–sőtBachhalegyütt–valahaírtlegnagyszerűbb
szólószonátátkapjatőle.Bennevanahangjábanahuszadik
századagressziója is.Bartókaháborúéveialatt írtaezta
művet, de szerintem más oka nem lett volna arra, hogy
NewYorkbamenjen,hanincsezakatasztrófa.ÉsbárAme
rikábankomponálta,Európárólszól.

G.: Menuhinnál tanultad a Szólószonátát?    
N. K.: Igen, de nem szerettem, ahogy csinálta,mivel az
utolsótételbenpéldáulnemjátszottaazelőírtnegyedhan
gokat.Voltegysajátkülönlegeskiadásafélhangokkal.Való
színűlegatizenkétfokúrendszerutánnemkönnyűmeghal
lanipéldáulegyhúszfokút.Énsokindiaizenétmegbluest
játszottam,éssokkaltöbbidőmvoltarra,hogyezzelfoglal
kozzam,mertnemvoltmunkám.[nevet]

G.: Ezt leszámítva jó tanár volt? 
N. K.: Bámulatos.Komolyanmondom,mindenzenésznek
három jó tanárra lenne szüksége. A kezdetekben az első
érjeelazt,hogyagyerekrajongjonazenéért,amásodiknak
olyannakkellenelennie,akiviszontnagyontudjaatechni
kát.MondjukénmásodiknakkaptamMenuhint,aki iga
záninspiratívésnyitottvilágnézetűvolt,együttdolgozott
Ravi Shankarral és StéphaneGrappellivel.Majd lett egy
csodás tanárom New Yorkban Dorothy DeLay személyé
ben,akitőlelsajátítottamatechnikát.ŐtanítottaPerlmant,
ChoLiangLintésmégsorolhatnám.Aztánaztismegkell
tanulni,hogyazautomatikusanbegyakoroltdolgokontúl
azembermerjenkockáztatni,valamimástcsinálni,amihez
elengedhetetlenabiztostechnika.AmikorelhagytamMe
nuhiniskoláját,kétlehetőségemvolt:MoszkvábavagyNew
Yorkbamenni.HaMoszkvátválasztottamvolna,megtaní
tottákvolnaavonókezeléstmegbajlódhattamvolnahason
lókkal,deottcsakkomolycsávókvoltak,aminemsegítette
volnaatehetségemkibontakozását,ésnemtudnámmost
annyiraajazzt.MitkezdtemvolnaOroszországbanegyan
golírnévvel?ElégbutánhangzanaaNigelKennedewski.
[nevet].IlyennévvellegfeljebbÍrországbansüthetnémakol
bászt.Oroszországbanperszemegtanulhattamvolnaanyel
vet, láttam volna Szentpétervárt, ahol Dosztojevszkij élt,
nagyszerűlettvolna,demásrésztNewYorkbanaGreenwich
VillageijazzklubokbanmegtalálkozhattamMilesDavissel
ésmáshíres zenésszel.Legalább száz ilyenhely voltott...
öregem,azvalamigyilkosvolt.
   
G.: Talán Glenn Gould nyilatkozta egyszer, hogy az volt a 
klasszikus zene aranykora, amikor a zeneszerző és az előadó 
egy és ugyanaz a személy volt. Mennyire értesz egyet ezzel?

N. K.: Vanebbenvalami,bárő elsősorbanBachra gon
dolt, amikor ezt mondta, hiszen nem igazán szeretett
BrahmsotvagyChopintjátszani.Ezazállításalázatosah
hozképest,hogynekivoltalegnagyszerűbbBachfelfogása.
Én a huszadik század aranykorát szeretem nagyon, ahol
pontazenészekírjákazenét.PéldáulaRollingStones,ami
jobb,mintStockhausen,akirőlszerintemnegyvenévmúl
vaaztsefogjáktudni,hogykivolt,deaBeatlesre,aStones
ra,aLedZeppelinreésazösszestöbbimenőbandára–fő
képpAngliából!–mégmindigemlékeznifognak!

G.: Játszol klasszikust, jazzt, népzenét. Kik voltak rád a leg-
nagyobb hatással ezekben a műfajokban? 
N. K.: NépzenébenAlyBainskóthegedűstkellmegemlíte
nem,mivela skótokhegedűlésevalahogysokkal szöglete
sebb,mintazíreké,akikinkábblágyanjátszanak.Szeretem
azírekjátékátispersze.Nagyonfontosakszámomra,akik
nekdedikáltamamaesteelhangzottdalaimat.Ilyenalen
gyelgitáros,JarekSmietana,akikiválózenekarvezetővolt:
tőlemegtanulhattam,mitjelentzenekartvezetniazontúl,
hogyjólésokosanjátszol,miveltámogatnikellatöbbieket
iszenélésközben.Mástóleztnemistudtamvolnamegta
nulniilyenjól.IsaacSternnekatisztaságaésazőszintekife
jezésmódjamentesvoltmindenfélehülyesallangtól.Aleg
többen unalmasan játszanak rohadt nagy vibratóvalmeg
rohadtnagyhülyeségekkel,deeza fickóhaeljátszott egy
dallamot, az olyan őszinte volt...intonáció, kontrollált
hang, és tudottdühösen is játszani.A legtöbbklasszikus
zenészmindigolyanbaromiszépenjátszik,pedigazember
néhadühösis,aztánlemegyanyamvadtgarázsbaésütögeti
egykicsitaboxzsákot.

G.: Egyre kevesebb fiatal jár klasszikus zenei koncertekre. Mit 
gondolsz erről a tendenciáról? Lehet tenni valamit? Gyaní-
tom, van néhány jó ötleted.
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N. K.: Vanis,megnincsis.Úgygondolom,hogyazembe
rekszámáraigazánfontoszenéknekfelkelltudniakeltenia
gyerekek figyelmét is.Őknembuták.Amodern társada
lomban az a tendencia, hogy mindenki mindent ingyen
akar:mindenkönnyenjön,könnyenmegy.Deaklasszikus
zenenem ígyműködik.Megkell tanítaniagyerekeknek,
hogymekkora értéke van annak, ha tudnak egy dologra
koncentrálni,éserreaztánbüszkéklehetnek.Nagyonbo
nyolultez,ésnemvagyokbennebiztos,hogyénlennéka
megfelelőszemély,akitudjaaválaszt.Azlennea jó,haa
gyerekekbejöhetnénekpróbákra, vagynekünkkellene is
kolákban próbálni, hogy lássák, valami érdekes történik
ebbenafrányasuliban,aminemcsakatörténelemrésze,
hanemnagyonisélő!
Hamegakarjukfogniakölyköket,élőzenétkellnekikmu
tatni,eseményekrekellőketvinni,igazi,érdekeshelyekre.
Ésnemcsakaklasszikuszenérőlbeszélek,szükségvanjazz
re,csárdásra,macedónzenére,zsidómuzsikára,mindenre.
Szóval a legjobb hely szerintem a kocsma, ahol mindezt
meg lehet tenni. Írországbanmindenki játszikvalamilyen
hangszeren a hentestől a könyvtárosig. Este elmennek a
kocsmábaésbámulatosanmuzsikálnak.Ésezegyhely,ahol
eseményvan,aholazemberektörténeteketmesélnekegy
másnak, az életről szól, nem úgy,mint a számítógép. Az
embereksokkalfontosabbak.

G.: Talán kötelezővé sem szabad tenni dolgokat. 
N. K.: Igen,valaholezisigaz,dehamáragyerekarraadja
afejét,hogyzenélnitanuljon,ahangszeresgyakorlástköte
lezővékell tenni,mivelnemfognakmaguktól fölkelniés
gyakorolni.Énsemtettemsráckoromban.[nevet]

G.: Tanítasz is időnként? 
N. K.: Nemigazán,bárnagyonfontosatanítás.Csaképp
nemszeretem,ahogyanatanárokhozzáállnakagyerekek

hez.Szerintemazegyüttműködésalegjobbmódszer.Most
isahogydolgoztamagyerekekkelazestikoncertre,egyenlő
partnerekkéntkezeltemőket.Eznagyonfontos.Deapro
fesszoroksajnosalekezelőmódszertalkalmazzák.Amikor
találkozom főiskolásokkal, mindig próbálom rábeszélni
őket,hogyhagyjákottafősulitéstűnjenekeldolgozni,mi
velmindenkinekszükségevanmunkára.Miértkellenetíz
évig tanulni? Mesterképzés, doktori, blabla, baromság az
egész.Csakarrajó,hogylegyenmajdnyugdíjad.

G.: De szükség van a papírra.
N. K.: Nincs.Nekemsosemvolt.OtthagytamaJuilliardot
is,amikoraztkérték,hogymutassamapapírjaimat.Elme
hetnekafenébe,hiszmégmindigvanmunkám.

G.: Úgy látom, nem törődsz a határokkal és szabályokkal. 
Feltételezem, a zenében sem kategorizálsz, hiszen mindenfé-
lét játszol. 
N. K.: Nemigazánkategorizálok.VegyükAlfredBrendelt,
akinagyszerűenjátszikBeethovent,amiaszólegszigorúbb
értelmébenklasszikus.Úgygondolom,hogyaművésznek
kellmegválasztaniavagymegalkotniaakategóriáit,dene
azüzletmiatttegye.Csináldazt,amitszeretsz!Éntúlsok
dolgot szeretek,ésképtelenvagyokkategóriákatgyártani.
Azalényeg,hogyBachhal,egymodernjazzkvartettelésa
Radioheaddelismindigkapcsolatotteremtsekazemberek
kel. Az olyan zenéket szeretem, amelyek felérnek egy ka
landdal,mertnemtudod,hogymifogkövetkezni.

G.: Fontosak a show-elemek egy koncerten? 
N. K.: Úgygondolom,valamennyire igen,deattól függ,
mit akarsz csinálni.Énpróbálokúgy tenni,mintha csak
egy nappaliban játszanánk, de ezt ilyenkor nagyban kell
megmutatni, több energiával. Koncert közben a zenekar
végébeisodamegyek,csakhogymindenkivelmegosszama
közösalkotásélményét.Lehet,hogyeznemazénnappa
lim,deaztszeretném,haaközönségaztérezné,hogyasaját
nappalijábanvan.Mondjukazénnappalimbanperszemeg
lehet tennibármit,mivelnincs szomszédomLondonban,
ígyhajnali5:30korsemzavarsenkitajamsession.Maxa
kínainagykövetséget,deőkethazaküldöm.[nevet]

G.: Gyakran látogatsz Magyarországra. Milyen emlékeid 
vannak a magyar zenészekről és a magyar közönségről? 
N. K.: Igen,szerencsésfickóvagyok,ésnagyonjóemléke
imvannak.Amagyarközönségrőlelmondhatom,hogya
legjobbak,mivelazemberekértikazenét,alegmélyebbmó
don,ésezgyönyörű.Tudjákkövetniazenét,hatássalvan
rájuk,szomorúakvagyvidámaklesznektőle.Ésbárénnem
játszomúgy,mintamagyarhegedűsök,azemberekmégis
méltányolják,amitcsinálok.Amagyarhegedűsökcsodála
tosak. Roby Lakatossal például többször is játszottunk
együtt.Naővalamióriási.Deigazánszeretnéktalálkoznia
bátyjával,aszaxofonosTonyLakatossal is.Hatalmas jazz
zenész.Robyisaz,deénishegedűsvagyok,szóvalinkább
egyszaxofonossaltalálkoznék. n
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Támogatók:

EMBERI ERŐFORRÁSOK
MINISZTÉRIUMA

zempléni
fesztivál

JOHN WILLIAMS FILMHARMONIKUSOK – június 25. 

BOLERO/CARMINA BURANA – július 16.

Jegyelővétel márciustól:
www.jegy.hu, www.fesztivalkatlan.hu

Jubileumi év

EXTRA PROGRAMOK
A FESZTIVÁLKATLANBAN

A

tagja

Együttműködésben:

www.zemplenfestival.hu



A Gramofon, az International Classical Music Awards (ICMA)  
zsűritagja szeretettel és tisztelettel köszönti  

az ICMA 2016. évi fődíjasait

klasszikus KalEidoszKóp – iCMa

Életműdíj: Dame Felicity Lotte

Az év művésze: Christian Lindberg

Az év fiatal művésze: Pablo Ferrandez

Az év felfedezettje: Nikolai Song

Díjkiosztó gálaest: 
2016. április 1. San Sebastian (Spanyolország).
Részletes program és bővebb információ: 
www.icma-info.com 
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Az év hAnglemezkiAdójA: 
HarmoniaMundi

A zsűri különdíjA: 
PalazzettoBruZane
(Velence–Olaszország)

A zsűri különdíjA: 
DinorahVarsi
Edition–
aGenuinhang
lemezkiadó
kiadványa

rÉGizEnE
ArgentumetAurum–Akorai
Habsburgreneszánszzeneikincsei
Előadók:EnsembleLeones, 
MarcLewon
Naxos 8.573346

BArOkk HAnGszErEs zEnE
LaFollia
ArcangeloCorelli:6szonáta
MichalaPetri,MahanEsfahani
OurRecordings 6220610

BArOkk VOkÁlis zEnE
Agrippina
Porpora–Graun–Händel:Operaáriák
AnnHallenberg,IlPomod’Oro,
RiccardoMinasi
DeutscheHarmoniaMundi

88875055982

VOkÁlis ElŐAdÁs
Joyce&TonyatWigmoreHall
Haydn–Rossini–Santoliquido– 
DeCurtis–Foster–Kern
JoyceDiDonato,AntonioPappano
Erato 2564610789

OrATÓriUM/kÓrUs
AntoninDvořák:Requiem
IlseEerens,BernardaFink,Maximilian
Schmitt,NathanBerg

CollegiumVocaleGent,Flamand
KirályiFilharmonikusok
PhilippeHerreweghe
PHI LPH016

OPErA Cd
Csajkovszkij:Jolanta
OlesyaGolovneva,Alexander
Vinogradov,AndreiBondarenko,
DmytroPopov,VladislavSulimsky,
JohnHeuzenroeder,MarcOlivier
Oetterli,DaliaSchaechter, 
JustynaSamborska,
KölniOperakórus, 
GürzenichOrchestra(Köln)
DmitrijKitajenko
OehmsClassics OC963

szÓlÓ HAnGszErEs ElŐAdÁs
FranzSchubert:Szonáták,
ImpromptukésMomentsMusicaux
SchiffAndrás
ECM 4811572

kAMArAzEnE
JohannesBrahms:Hegedűszonáták
23.,RobertSchumann:Románcok,
Brahms/Schumann/Dietrich:F.A.E.
szonáta
IsabelleFaust,AlexanderMelnikov
HarmoniaMundi HMC902219

VErsEnYMűVEk
NikolaiMedtner:III.zongoraverseny,
AlexanderSzkrjabin:Zongoraverseny
YevgenySudbin
BergeniFilharmonikusZenekar,
AndrewLitton
BISRecords 2088

sziMFOnikUs zEnE
JeanSibelius:SzimfóniákNos.1–7
BerliniFilharmonikusok, 
SirSimonRattle
BerlinerPhilharmonikerRecordings
BPHR 150071

kOrTÁrs zEnE
KrzysztofPenderecki:Klarinétverseny,
Fuvolaverseny,Concertogrossohárom
csellóraészenekarra
MichelLethiec,LukaszDlugosz, 
ArtoNoras,BartoszKoziak, 
RafalKwiatkowski
PolishSinfoniaIuventusOrchestra
KrzysztofPenderecki
Dux 1186

A lEGjOBB GYűjTEMÉnY
GuerreetPaix(Háborúésbéke)
Blow–Biber–Caldara–Händelés
másokművei
HesperionXXI,LeConcertdes
Nations,CapellaReial,JordiSavall
AliaVox AVSA9908

ArCHíV FElVÉTEl
LucerneFestivalHistoricPerformances
Vol.VIII
Beethoven:II.zongoraverseny,
Schumann:Zongoraverseny
FischerAnnie,LeonFleisher,Swiss
FestivalOrchestra,SzéllGyörgy,
PhilharmoniaOrchestra, 
CarloMariaGiulini
Audite 95643

dVd VidEÓ (OPErA/kOnCErT)
GustavMahler:VII.szimfónia,
Gewandhausorchester(Lipcse),
RiccardoChailly
AccentusMusic ACC20309

dvd videó  
(zEnEi dOkUMEnTUMFilM)
DaniilTrifonov
Azenevarázslatai–ACastelfranco
Venetoiszólókoncert
Rendező:ChristopherNupen
AllegroFilms
A19CND

Az International Classical Music Awards 
(ICMA) 2016. évi kategória-győztesei
2016. április 1-én Spanyolországban, San Sebastianban adjuk át az International Classical 
Music Awards (ICMA) idei díjait. A nemzetközi zsűri munkájában 2002 óta folyamatosan 
részt vesz Retkes Attila zenetörténész, lapunk főszerkesztője. A zsűri tagjairól és a szava-
zási folyamatról a www.icma-info.com honlapon lehet részletesen tájékozódni. Az idei fő-
díjasok neve és arcképe a 28. oldalon található. Az alábbiakban közöljük a különdíjakat, 
valamint a CD és DVD kategóriadíjasok listáját.

Bővebb információ és a díjkiosztó 
gálakoncert teljes programja: 

www.icma-info.com


