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„Strausz Kálmán gondos munkájának köszönhetően a 
Honvéd Férfikar érzékenyen és színgazdagon szólt, hatáso-
san és magas színvonalon jelentek meg interpretálásukban 
a szélesen ívelő dallamok.” „Köszönet illeti a Honvéd Férfi-
kart a művek megrendeléséért és magas színvonalú előadá-
sáért”. Így számoltak be laptársaink – a Zene-Kar és a Muzsi-
ka – a novemberben bemutatott, Mikor megyek Galícia felé 
című produkcióról. Strausz Kálmán azt mondja, a Nemzeti 
Múzeumban előadott, versrészletekkel, vetítésekkel, kora-
beli híradórészletekkel színesített előadásuk a közönség kö-
rében is nagy tetszést aratott, ezért szeretnék, ha máshol is 
színre kerülhetne. „Ilyenkor sajnálom igazán, hogy nincs 
saját játszóhelyünk… Mindenesetre tárgyalásokat folyta-
tunk, szervezzük a produkció utóéletét. Életem végéig büsz-
ke leszek rá, hogy Csemiczky Miklóst, Gyöngyösi Leventét, 
Orbán Györgyöt, Selmeczi Györgyöt és Vajda Jánost rávet-
tem arra, írják meg ezeket az I. világháborúra emlékező mű-
veket. Nagyon jó darabok egytől egyig. Hatalmas zenekari 
anyag született, amelyet értőn tolmácsolt a MÁV Szimfoni-
kus Zenekar, s az előadásban két fiatal színész és több szólis-
ta is szerepelt. A novemberi produkciókról felvétel is ké-
szült, amit jó lenne megjelentetni DVD-n, ízelítőt egyébként 
mindegyik műből találni az interneten.” 
Az együttes vezetője hozzáteszi: a Honvéd Férfikar reper-
toár ján nagyon lényeges szerep jut a kortárs kompozíciók-
nak, egyre igényesebb művekből válogatnak. Ezért is örül-
tek annak, hogy az év elején részt vehettek egy olyan 
kü lönleges operában, mint a német kortárs szerző, Aribert 
Reimann Lear-je. „Nagyon nehéz énekelni valót tartogat a 
darab, de igazán izgalmas feladat, jó, hogy a Honvéd Férfi-
kar ebben is bemutathatja tudását. Sokszor nem a legnép-
szerűbb utat választjuk, bízom azonban abban, hogy így is 
jó irányba vezetjük a közönséget, és elérjük a célunkat. A 
dalszínházi együttműködésünk egyébként a jövő szezonban 
is folytatódik, s olyan operákban lépnek fel a művészeink, 
mint az Aida, A bűvös vadász vagy a Carmen.”
Feladatból pedig akad temérdek, hiszen a dalszínházi pro-
dukciók mellett sok-sok saját hangversenye is van az együt-
tesnek, egy szezonban hatvanöt esten találkozhat velük a 
publikum. „Most már annyi a felkérésünk, hogy más di-

menzióba léptünk. Sibelius egyik szimfóniájának magyar-
országi bemutatójára is minket hívtak s örülök, hogy olyan 
elő adásnak is részesei lehettünk, mint a Johanna a mág-
lyán. Tervez egyébként francia évadot az Operaház, bízom 
benne, hogy ez a Honegger-produkció is újra színre ke-
rülhet. Mindemellett vannak saját bérleti előadásaink is, 
hiszen szép sikerrel szerepelünk az MTA Dísztermében. 
Februárban kevéssé ismert férfikarokat adtunk elő a ve-
zényletemmel: Arriaga, Volkmann Róbert, Sibelius, Cor-
nelius vagy Silcher itthon ritkán játszott alkotásait. A kö-
vetkező estünkkel a gyengébb nem előtt tisztelgünk, hiszen 
a március 7-i koncert címe Nőnapi meglepetés, s a program-
ban olyan művek kaptak helyet, amelyek a hölgyek magasz-
talásáról, nélkülözhetetlenségéről szólnak. Az esten a 
crossover műfajából is ízelítőt adunk, Riederauer Richárd 
– kórusunk másodkarnagyának – dirigálásával. A soroza-
tunk záróestje április 29-én lesz, s ekkor Szirtes Edina Mó-
kus Vidróczki-variációi hangzanak fel. Darabja ősbemuta-
tó, s Riederauer Richárd  hangszerelésével és vezényletével 
hallhatja a közönség. Az együttes öt év után tér vissza a vi-
lágzenéhez, s ez is rendhagyó produkció lesz.”

A Honvéd Együttes honlapja: www.honvedart.hu
A Honvéd Férfikar honlapja: www.honvedferfikar.hu

„Nem a legnépszerűbb utat választjuk”
Kortárs kompozíciók és ritkaságok a Honvéd Férfikarnál
Nagy sikert aratott a Honvéd Férfikar Mikor megyek Galícia felé című, 2015-ben bemutatott 
estje. Szeretnék, ha az öt kortárs kompozíciót felsorakoztató produkció mielőbb újra színre 
kerülhetne. Az együttes fontos feladatának tartja a modern művek műsorra tűzését; ezért is 
élvezik legutóbbi bemutatójukat, a német kortárs komponista, Aribert Reimann Lear-jét az 
Operaházban. A dalszínházi együttműködés továbbra is folytatódik, de az MTA Díszter-
mében adott, tavaszi hangversenyeik is tartogatnak még különlegességeket. Strausz Kál-
mán karigazgatót kérdeztük.

Strausz Kálmán: Most már annyi a felkérésünk, hogy más dimenzióba 
léptünk
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