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Személyiségedben az ember, a pedagó-
gus, a művész szorosan egymásba fonódva, 
egymást erősítve megbonthatatlan egysé-
get alkot. Emberi tartásod principiuma 
Isten és a haza, amelyet sohasem féltél 
megvallani. Életviteledben szereteted ára-
dó gazdagsága, a feladatokkal megbirkózó 
erős akaratod erre a fundamentumra épül. 
Pedagógiád sikerének titka példamutatá-
sod, szakmai biztonságod és a tudás átadá-
sában és számonkérésében a szigorú kö-
vetkezetesség. Több vagy, mint egy zenét 
tanító mester. Tanítványaidban feléb resz-
tetted az emberi méltóság, a közösségi fe-
lelősség, a népdal megszerettetésével a 
hovatartozás tudatát. Előadói művészeted-

ben mindig érezni lehet a tudatosság és ösztönösség titokzatos, eleven 
kapcsolatát. Elemi erővel ható karmesteri tehetségeddel alázatos közve-
títője vagy az alkotók üzenetének. A zenetörténet különböző korszakai-
nak alkotásai – a cappella, hangszerkíséretes kompozíciók, oratóriumok 
a kortárs szerzőkig szerepeltek repertoárodban. De képességed mindig 
akkor fénylik a legragyogóbban, ha Bartók vagy Kodály műveket tanítasz, 
vagy szólaltatsz meg a hangversenyek légkörében. 

Sok kiváló kórus alapítója, szervezője, éltetője vagy. Hanglemezek, kü-
lönböző hangfelvételek, számos iskolai tankönyv, eredményes kurzusok, 
a Kodály Társaságban végzett munkád, a sok-sok felejthetetlen koncert 
itthon és határainkon kívül mind-mind egy csodálatosan színes gazdag 
életmű képét mutatja, amelyen rajta van a rangos állami kitüntetések 
pecsétje is. Tudom, hogy a legnagyobb elismerés számodra az a sok-sok 
hálából fakadó visszajelzés, amely volt tanítványaid, kórusaid tagjaitől 
érkezik feléd.

Sok tehetséges ember van, de nem mindenki tud mit kezdeni tá len-
tumaival. Mi a titka annak, hogy felülről kapott fénylő aranyaiddal egy 
nehéz történelmi helyzetben is jól sáfárkodtál? Az a belső lelki kényszer-
ből fakadó küldetéstudat, amely arra ösztökélt, hogy példaképünk Kodály 
Zoltán szellemében mindig a legtöbbet, a legjobbat adjad. Ezért tudtál 
hiteles képviselője, prófétája lenni annak az ősi gyökerű, világhorizontba 
került sajátosan magyar kultúrának, amelyben a zene fontos szerepet ka-
pott. Boldog lehetsz, hogy ilyen megbízatást kaptál és teljesíthetted. 

A Teremtő adjon nyugdíjas éveidben szeretteid körében lelki békessé-
get és jó egészséget, hogy kincseidet még sokáig osztogathassad! Isten 
éltessen!

Barátod, kollegád,
Kertész Lajos

A 40 éves Bartók Béla Leánykar,  
az 55 éves Mecsek Kórus

és a 70 éves karnagy, Kertész Attila köszöntésére

Tisztelt Ünneplők, kedves kórustagok,  
kedves Karnagy Úr!

Különleges ünnepre gyűltünk össze Pécs város pompás, új hangverseny-
termébe, a Kodály Központba. Ebben az esztendőben emlékezünk Kodály 
Zoltán születésének 130. – halálának 45. évfordulójára, holnap lesz Bartók 
Béla születésének 131. évfordulója. 

És itt, most hármas jubileum ad okot az ünneplésre: 40 éves a Bartók 
Béla Leánykar, 55 éves a Mecsek Kórus, – és az a karnagy, aki ezeket az 
együtteseket hosszú évek óta, nagy sikerrel irányítja, KERTÉSZ ATTILA 
tanár úr, éppen 70 éves.

Ebben a gyönyörű korai tavaszban gondtalanul énekelhetünk néhány 
sort az anakreóni költeményből:

„Tücsök, ó be boldog is vagy,
mikor ott a lomb hegyében,
pici harmatot beszíva,
valamint király dalolgatsz .
A tiéd egészen az mind,
amit ott a réteken látsz,
s valamit csak ád az erdő…
…dal-adója, föld szülötte,…
…te tücsök, te csaknem isten .”

(Anakreóni dal: Tücsök, ó be boldog is vagy – ford.: Devecseri Gábor)

Az ókori költő a dalt és a dalolót dicsőíti. Pedig nem hallhatott olyan 
gyönyörű éneket, amelyet az itt ünneplő kórusok ajkáról ezerszer csalt 
elő a kar vezetője. 

Csodálatos életút rajzolódik ki Kertész Attila munkássága nyomán! Az 
itt örvendező kórusok sikerei, a mindennapi munka öröme, a közösség 
összetartó ereje teszi, hogy Kertész karnagy úr életereje ma is ösztönző 
például szolgál a fiatal muzsikusok számára. Ő a kórusaitól kapja az ener-
giát és az ihletet.

Ám ha megkérdezzük, hogy mi születik meg előbb: a siker, – a próbák 
és a közös erőfeszítések öröme, – vagy a zenei és szellemi irányítónak, a 
karnagynak a vonzása,– akkor bizonyosan mondhatjuk: a karnagy az 
alkotó, ő a közösség megteremtője. Ő a műhelymunka értelmének létre-
hozója, a műsorok és a célok kitalálója, a szakmai kapcsolatok alakítója 
és fenntartója. 
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Minden kedvező vagy nehézségekkel teli körülmény ellenére a kórus 
vezetője határozza meg együttesének sorsát. A karnagy a kórus társadal-
mi helyének meghatározója, – végül is a sikerek megálmodója, az élményt 
adó hangversenyek elővarázslója. Óriási a felelőssége, és tudjuk, hogy 
testi-lelki erőfeszítéseinek az a motorja, ha látja, hogy énekeseinek örömet 
ad ez a közös muzsikálás.

Természetesen, ezen megállapításokkal nem becsüljük le az énekeseket, 
akik odaadó hívei és fegyelmezett munkatársai a karnagynak. Ők maguk 
is igen sok áldozatot hoznak a várható sikerekért, és amitől ez a gyönyö-
rű képlet még bonyolultabb: a kórustagok családja is tevékeny résztvevő-
je az alkotó folyamatnak. A család támogatása nélkül egy-egy énekes nem 
áldozhatná föl szabadidejét, nem juthatna el a kirándulásokra, a hang-
verseny-körutakra, fesztiválokra és versenyekre. Sokszor közös anyagi 
áldozatot is hoz a család. Emiatt is ezer köszönet illeti őket. 

De ha már létrejött a rend, kialakult a kórus értékvilága, akkor mindig 
új és új élmények teszik színessé az életét, és ez ösztönző hagyományt 
teremt. Jó esetben olyan hosszú évtizedekre, mint ahogy az a most ün-
neplő együttesek életében történt. 

Nem lehet elfelejteni azokat a fölemelő pillanatokat, amikor egy közös 
lélegzet irányítja a zenei folyamatot. A karnagy ilyenkor finom olvadó 
üvegből formálja a muzsikát, amely a lelkek hőfokán melegszik, és a föl-
csendülő mű egy zengő kristály szivárványos fényében jelenik meg.  
Átszellemült, csodálatos élmény ez. Sugárzása összesűríti a fölkészülés 
hónapjainak energiáit, és minden korábbi fáradságot elfeledtet.

Aki soha nem élte át, nem tudhatja, milyen érzés, és valószínűleg soha 
nem is érti meg a kórusmuzsika titkát. Mert ez nem hasonlítható a sport-
teljesítmények öröméhez, a festő, szobrász vagy építész időben föloldott 
élményéhez, de még a zenekari muzsikus sem érezheti meg a közös  
lélegzetvétel és az emberi hang együtt szárnyalásának ilyen gyönyörű-
ségét. 

Kodály Zoltán ismerte a titkot, és ezt az örömöt kívánta odaadni min-
den embernek. Egyúttal nekünk adta a megvalósítás eszközét, a minden-
napi éneklés lehetőségét az iskolában. Mert ott dől el, hogy a felnőtt em-
ber életét is megszépíti-e a kórusmuzsika.

Megértjük tehát a Bartók Béla Leánykar és a Mecsek Kórus énekeseinek 
választását: ők ezt a szárnyalást megtapasztalták, ők így akarnak élni, így 
gazdagítják közös napjaikat, esztendeiket.

Most nincs mód arra, hogy elősoroljuk a kórusok legfényesebb sike-
reit. Csak őszinte köszönetünket fejezhetjük ki az énekeseknek, az őket 
fönntartó intézmények vezetőinek, és művészeti irányítójuknak. 

Szívből gratulálunk Mindnyájuknak! Isten éltesse a kórusokat és kar-
nagyukat, Kertész Attilát! Azt kívánjuk, hogy sokáig őrizzék értékes kin-
csüket, megújuló dalaikkal gazdagítsák hallgatóikat, városukat, magyar 
hazánkat. 

A Magyar Kórusok és Zenekarok Szövetsége és a Magyar Kodály Tár-
saság nevében fogadják szeretettel oklevelünket!

Balassi Bálint és Kodály Zoltán szavaival boldog születésnapi hangver-
senyt kívánok minden kedves résztvevőnek!

 „Áldj meg vitézséggel, s az jó hírrel névvel,
Hogy szép tisztességgel mindent végezzek el!
Öltöztess fel fegyvereddel, jó hittel, bátor szívvel…
 . . . Kiért dícsérhessen lelkem mindenképpen,
Hogy mindenek ellen megtartottál épen .
Áldott Isten, hála légyen néked örökké . Amen!”   

Kollár Éva

A Pécsi Tavaszi Fesztivál programsorozat részeként 
tartották a nagyszabású Jubileumi hangversenyt 

a Kodály Központban 2012. március 24-én
 

A koncert védnökei Kodály Zoltánné Péczely Sarolta és dr . Páva Zsolt Pécs 
város polgármestere. 

A gyönyörű hangversenyterem nagyközönsége előtt dr . Hoppál Péter 
országgyűlési képviselő, az Oktatási és Kulturális bizottság elnöke kö-
szöntötte a megjelent kórusokat és karnagyukat Kertész Attilát. Elismerő 
szavaiból kicsengett a zenész őszinte elismerése és öröme, hogy városának 
jó hírét ilyen nagyszerű zenei együttesek hirdetik országunkban és szer-
te a nagyvilágban, és mindehhez további szép sikereket kívánt.

 A továbbiakban neves kollégák mondtak igaz elismerő szavakat Kertész 
Attila munkásságáról, így Tillai Aurél professzor emeritus, mint kedves 
tanítványát üdvözölte. Ivasivka Mátyás karnagy, akinek kiváló tanári 
munkáját Kertész Attila követte és folytatta a gimnáziumi ének-zene ok-
tatás területén, versbe foglalta köszöntését. 

Dr . Kollár Éva Liszt-díjas karnagy köszöntőjét követően a KÓTA dísz-
oklevelét adta át Kertész Attilának a „Magyar Zenekultúra szolgálatában 
végzett kimagasló pedagógiai és karnagyi munkásságáért.” 

Az ezt követő nagyszerű műsor igazolta az elismerések mindent felül-
múló valóságát. Bevezetőként a Mecsek kórus énekelte Karai József – pécsi 
bemutatóra készült művét: Szép a tavasz, szép a nyár. Majd csatlakozott 
a szereplőkhöz a Bartók Béla Leánykar. 

A műsort Szijártó Ildikó konferálta, bejelentve a fellépő kórusokat, 
szólistákat: Körtesi András – zongora; Gregorovics Tamás, Lantos Judit, 
Nagy Johanna, Rózsa Bernadett – ének. Valamint a Pannon Filharmoni-
kusokat akik Bartók Béla: Öt egy neműkar c. művének – Szabó Ferenc 
hangszerelte kíséretét játszották. 


