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Hármas jubileumi hangverseny
a pécsi Kodály Zoltán Gimnáziumban

Kertész Attila Liszt-díjas karnagy munkásságának 40 éves, az általa alapí-
tott Bartók Béla Leánykarnak 35 éves és a Kodály Zoltán Vegyeskarnak 
30 éves fennállását ünnepelhették 2010. március 27-én a Kodály Zoltán 
Gimnáziumban.

Pécs városában a zenei élet és a kórusmozgalom az előző századokban 
már jelentős szerepet töltött be. A bicentenáriumi Erkel évben időszerű 
megjegyezni, hogy a 19. században Erkel Ferenc korában a Dalárda moz-
galom elsők között Pécsett bontotta szárnyait. A 20. században Kodály 
Zoltán népzenekutatói, zeneszerzői és a korán felismert, ifjúság zenei ne-
velése felé való figyelme, ugyancsak jó talajra talált e városban. Jelentős 
eredménnyel is járt – a következő évszázadra előre mutató nevezetes 
Éneklő Ifjúság első hangversenyét Agócsy László vezetésével – éppen itt 
rendezték, mintegy tíz évvel megelőzve a budapesti rendezvényt. Bizonyos 
hullámvölgyeket átvészelve ma már a 70-80 évet megközelítő nagy jubi-
leumi Éneklő Ifjúság versenyeket, bemutatókat tartanak országszerte. 
Mindez persze tehetséges és mindenkor lelkes, elhivatott karnagyok, ének-
tanárok munkája révén jöhetett létre. Egymásnak adták a staféta botot. 
Így indulhatott meg Pécsett az első ének-zene tagozat szervezése is, mely 
Kodály Zoltán személyes közbenjárására 1963-ban a Janus Pannonius 
Gimnáziumban megkezdte működését Ivasivka Mátyás irányításával.

1973-ban Kertész Attila vette át az ének-zene tagozat vezetését, és 
ugyanekkor megalakította a Bartók Béla Leánykart. Már a következő 
évben elnyerték Pécs város Nívódíját. Ez időtől hírük, nevük ismertté vált 
hazai és nemzetközi versenyeken. A nagykórus mellett Kodály Vokál né-
ven kamarakórus is megkezdte működését, majd egyre több fiú jelentke-
zett és megalakult a Kodály Zoltán Ifj sági Vegyeskar. Évente nyerték 
a kórusok a KÓTA minősítő hangversenyein, az Éneklő Ifjúság bemuta-
tóin, a Helikon Országos Diák Napokon a legmagasabb díjakat. Emléke-
zetes sikereket arattak külföldi útjaikon, Európa országainak a legkülön-
bözőbb nemzetközi fesztiváloknak mindenkor kitüntetett résztvevői 
voltak. A 21. század nyitányaként „A Kultúrával a Nyugat Kapujában Nem-
zeti Fesztivál” első helyét és fesztiváldíját kapta a pécsi Bartók Béla Le-
ánykar. Műsorukon Bartók és Kodály művei mellett mai magyar zene-
szerzők darabjai szólalnak meg. 

A Dobó István utcai Gimnázium zenei eredményei és az ott kibonta-
kozó kiváló énekkarok sikerei alapján Kodály Zoltánné Péczely Sarolta 
hozzájárult ahhoz, hogy 1982-ben a Mester 100. születésnapja alkalmából 
a Gimnázium felvehesse Kodály Zoltán nevét. 

 A jubileumi hangverseny műsorán elsőként a Kodály Zoltán Ifjúsági 
Vegyeskar szerepelt, Bárdos, Bartók, Liszt Ferenc műveivel és egy Spiri-
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tuálé előadásával. A következő generáció ifjú zenésze Várkonyi András 
vezényletével. Ő az aki átveszi a stafétabotot: az iskola ifjú énektanára és 
egy éve a Vegyeskar karnagya. 

Az ünnep értékét és meghitt hangulatát egyaránt kifejezte a köszöntők 
hosszú sora, és a különböző felállású énekkarok magas színvonalú műso-
ra. A jól szervezett rendezés és a két kiváló műsorvezető Gombár Gabriella 
és Szili Györgyi – akik természetesen egykori kórustagok – frappáns irá-
nyí tá sával változatos egymásutánban pergett a műsor. Elsőként köszön-
tötték a hangverseny fővédnökét Kodály Zoltánné Péczely Saroltát és 
édesanyját Dr. Péczely Lászlónét, aki „pár évvel ezelőtt” Kertész Attila gya-
korlatvezető tanára volt. 
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A neves eseményt köszöntötte Tillai Aurél, professzor emeritus, a neves 
Pécsi Kamarakórus karnagya, a KÓTA tiszteletbeli- és a Pécs-Baranyai 
Kórus Szövetség elnöke. Pécs város Önkormányzata nevében Póla József 
a Humán Főosztály vezetője, és az iskola igazgatója Gaál Tibor hangsú-
lyozták azt az értékteremtő munkát amit a tanár-karnagy és kórusa a 
művészeti nevelés terén az évtizedek során kifejtettek, ezzel is öregbítve 
az iskola jó hírnevét és a város kulturális jelentőségét. 

A Magyar Kodály Társaság nevében e sorok írója köszönthette Kertész 
Attilát, méltatva azt a következetes munkát ami odavezetett, hogy meg-
alakult a Pécs-Baranya Megyei Kodály Társaság alapszervezete, és mint a 
Kodály Társaság elnökségének aktív tagja beszámolóival mindenkor hoz-
zájárul, hogy országosan is mind szélesebb körben megismerhessék Pécs 
városának és környékének zenei jelentőségét és határainkon messze túl-
mutató sikereit. Munkássága elismeréseként Kertész Attila Liszt-díjas 
karnagy, a Kodály Társaság elismerő oklevelét, és karnagyi munkásságá-
ért a KÓTA Díszoklevelét vehette át.

Megható volt a köszönetnyilvánítások hosszú sora, elsőként mindazon 
kollégák, volt zenetagozatos osztályfőnökei felé akik már nem tanítanak 
az iskolában, de aktív részesei voltak az eredményeknek. Ugyancsak ok-
levéllel jutalmazták azon volt kórustagokat akik visszajöttek az „alma 
materba” tanítani, és azoknak akik a karnagyi szakmában értek el komoly 
sikereket. 

 Csengő énekhang örvendeztette meg újra a jelenlévőket, a Bartók Béla 
Leánykar szólaltatta meg elsőként Kodály Zoltán, Agócsy Lászlónak aján-
lott művét az: Éneklő Ifjúsághoz (dr. Vargha Károly verse). Majd elhang-
zott Fodor András költeménye: az Énekmondó, és Tillai Aurél e versre 
komponált kórusműve. Ezt követően gyönyörű válogatást mutatott be a 
kórus Kodály Zoltán kórusműveiből. Majd Kocsár Miklós, Karai József 
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és Orbán György egy-egy műve hangzott fel. A kórus pedig kiegészült a 
Nosztalgia Női kar tagjaival akik Kodály 150. genfi zsoltár és Pergolesi 
Stabat mater műveit adták elő. A hallgatóság számára is érezhető 
érzelemgazdag előadással felelevenítették a zenei élmény azon gazdagsá-
gát amit a közös éneklések alkalmával a hosszú évek során átéltek. 

A következő köszöntők hosszú sora éppen ezt a szavakkal nehezen 
kifejezhető zenei élményt köszönte meg Kertész Attilának. Megemlíteném 
Baranya megye egyik kis községének általános iskolai énektanárát aki 
megköszönte a kórus szerepléseit, mert művészetükkel olyan vonzó és 
ösztönző példát mutatnak, hogy azt követően az iskola tanulói, létszám-
ban tapasztalható, őszinte kedvet éreznek a kórus énekléshez.

A Nosztalgia Vegyeskar létszámában is megható közössége, egységes 
hangzása, átélt előadása, Kodály, Szokolay és Petrovics művek során, élő 
bemutatása volt annak az értékes zenei alkotásnak ami évtizedekre visz-
szamenően is elevenen hat minden résztvevőre. A műsorban szereplő 
zongorakíséretes művek közreműködője Körtesi András volt, aki a hosz-
szú évek során együtt vállalta a kórusokkal a részvételt munkában, siker-
ben egyaránt. 

Befejezésül a kórus műsorán állandóan szereplő művek szólaltak meg: 
Kodály: Esti dal, vezényelt: Várkonyi András. Kodály-Berzsenyi: A ma-
gyarokhoz, vezényelt: Dobos László. Karai József: Estéli nótázás, Kertész 
Attila vezényletével. Ez a gyönyörű nosztalgia műsor olyan lelkes, öröm-
teli előadásban szólalt meg, hogy csak azt kívánjuk, hogy őrizzék szívük-
ben továbbra is a zene örömszerző erejét. 

Megfogadva Kodály Zoltán tanácsát a XXI. században is: „Az iskolában 
úgy tanítani az éneket és a zenét, hogy ne gyötrelem, hanem gyönyörűség 
legyen a tanulónak és egész életére beleoltsa a nemesebb zene szomját.”

Márkusné Natter-Nád Klára




