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KÖRKÉP – Réfi Zsuzsanna összeállítása

„Az őszt lemezfelvétellel kezdtük: Bartók összes férfikari 
mű vét gyűjtöttük egy CDre, s ezek egytőlegyig nehéz és 
igényes darabok” – mondja Strausz Kálmán. „Vannak köz
tük székely népdalfeldolgozások, vagy olyan fiatalkori szer
zemény is, mint az Est, ami akár RIchard Straussalkotás is 
lehetne, s persze magyar és szlovák gyökerű kompozíciók. 
A december 7i koncertünkön veheti majd először kézbe a 
közönség ezt a lemezt. Az esten műsorra tűzzük az Elmúlt 
időkből, a Székely népdalok, a Négy régi magyar népdal, a 
Tót népdalok című férfikari kompozíciókat is. Egyébként 
nem sak lemezre vettük ezeket a műveket, hanem született 
belőle egy élő program is, amelyet a Felvidéken, a Zene ház
hoz megy című sorozatunkban szintén bemutattunk. Sok felé 
turnéztunk már ezzel az interaktív énekórával, amelynek 
keretében mesélek Bartókról, a népdalgyűjtésről, vetítünk, 
megénekeltetjük az iskolásokat, főiskolásokat, s persze az 
együttes is pódiumra lép. Az őszi vendégszereplés során 
most Párkányba, Érsekújvárra, Dunaszerdahelyre és Komá
romba látogattunk el, ez utóbbi helyszínen még külön kon
certet is adtunk.“ A lemezbemutató hangversenyre az MTA 
Dísztermében, az együttes bérleti sorozatában kerül sor. 
Ugyanitt kerül színre a karácsonyi koncert is (december 19.), 
és a programban, amelyet Strausz Kálmán és Riederauer 
Richárd dirigál, olyan ismert dalok feldolgozásai hangza
nak fel, mint a Mennyből az angyal vagy a Kiskarácsony. 
Hatalmas mennyiségű a már meglévő ünnepi anyaguk, de 
mindig szeretnének frissíteni. „Temérdek volt a felkérésünk 
az elmúlt hónapokban” – teszi hozzá az együttes vezetője. 
„Az Operaházban a férfikar az Aidában, a Carmenben, a 
Lear királyban énekelt. A Zrínyiév kapcsán szintén volt be
mutatónk: Vajda János írt egy közel félórás kantátát férfi
karra és női karra. Érdekes programot állítottunk össze az 
1956os forradalom és szabadságharc 60. évfordulója előtt 
tisztelgő estünkre is. Az MTA Dísztermében adott koncer
tünknek Pesti srácok volt a címe, s ebben a zenéhez a köl
tészetet hívtuk segítségül. Illyés Gyula: Egy mondat a zsar
nokságról, Babits Mihály: Miatyánk és Márai Sándor: 
Mennyből az angyal című verse hangzott fel ezen az estén 
egy fiatal színésznő, Kiss Emma előadásában. S olyan kom
pozíciókat énekelt az együttesünk, mint Liszt De profundis 
(Mélységből kiáltok hozzád) kezdetű zsoltára, Weill Berlini 

Requiemjének részlete, Orbán György Daemon irrepit 
callidus vagy Erkel Ferenc Bánk bánjából a Hazám, hazám 
ária. Természetesen az est címadó műve, Gyöngyösi Levente 
Istenkép című kompozíciójából a Pesti srácok című tétel is 
felhangzott. Kodály A magyarok éneke című alkotása is 
helyet kapott a programban, amely a zeneszerző egyetlen 
német nyelvű kórusműve, s bár 1848ról szól, erős az áthal
lása 1956ra. Szintén érdekes a Nemzeti dala, amelyet a 
Honvéd Férfikarnak komponált, s az 1956os előadásából 
szinte tömegtüntetés lett…  Azt esten felhangzott még Vajda 
János I. világháborúról szóló darabjának egy részlete is, 
amelyet együttesünk felkérésére írt. Egyébként ezt az alko
tást is lemezre énekeljük a jövő év elején. Azt tervezzük 
ugyanis, hogy az I. világháború emléke előtt tisztelgő, öt 
kortárs kompozícióból – Csemiczky Miklós, Gyöngyösi 
Levente, Orbán György, Selmeczi György és Vajda János 
férfikarra született műveiből  február végén dupla CDfel
vételt készítünk.

Honvéd Férfikar:  
lemezbemutató és felvidéki turné
A Honvéd Férfikar december 7-én nemrég elkészült Bartók-lemezét mutatja be, az MTA 
Dísztermében. Izgalmas feldolgozások hangzanak fel a karácsonyi hangversenyükön, 
emellett pedig az I. világháborúra emlékező, kortárs kompozíciókból is új felvételt ké-
szítenek. A Honvéd Férfikart irányító Strausz Kálmán emellett az őszi fellépésekről, a 
Pesti Srácok címet viselő estről, valamint a Bartók muzsikáját népszerűsítő, felvidéki 
turnéjukról is nyilatkozott a Gramofonnak. 

A Honvéd Együttes honlapja: www.honvedart.hu

Strausz Kálmán karnagy

Fo
rr

ás
: H

on
vé

d 
Eg

yü
tt

es




