
  Vass Lajos Életpálya Díj 
 

A Vass Lajos Népzenei Szövetség az elismerést a Szövetség fennállásának 25. évfordulója 

alkalmából alapította olyan példaértékű szakmai életpálya elismerésére, amely Vass Lajos 

sokrétű alkotói és pedagógiai tevékenységének szellemi örökségét hordozza. 

 

A díj azon személynek adományozható, aki a Kárpát-medencei magyarság népzenéjének, népi 

kultúrájának kutatásában, a hagyományőrzés ma élő formáinak -népzenei mozgalom, pávaköri 

mozgalom- támogatásában, a nemzeti értékek megőrzésében, gyarapításában szerzett 

érdemeket, aki több évtizeden át végzett kiváló-, hiteles alkotói, művészi, pedagógiai, 

közösségteremtő munkát. 

 

Az Életpálya Díj egy bronzból készült 11 cm átmérőjű plakett, melyhez a kitüntetett névre szóló, 

igazoló oklevelet kap. 

 

 

 
 

Első alkalommal 2021. október 23-án a XIII. Vass Lajos Népzenei Verseny Döntőjének keretében 

került átadásra a díj Kóka Rozália szövetségünk alapítója és dr. Gerzanics Magdolna (posztumusz) 
szövetségünk néhai szakmai vezetője részére. 

 

Kóka Rozália (Érd) Magyar Örökség díjas mesemondó, népdal- és népmesegyűjtő, népdalénekes, 
néprajzkutató, újságíró, író, a Népművészet Mestere, a Magyar Művészeti Akadémia rendes tagja, a 

Vass Lajos Népzenei Szövetség tiszteletbeli elnöke. 

 

 

 
Kóka Rozália, dr. Alföldy-Boruss István, Dévai János  



Tíz éves korától népitáncolt, ifjú korában már néprajzi gyűjtőmunkára indult. Meséket, népdalokat 

gyűjtött. 1971-ben megalapította és 2019-ig vezette  az Érdi Bukovinai Székely Népdalkört.  
Előadóművészi pályát futott be, gyűjtéseiből előadóesteket, meseműsorokat szerkesztett, amelyekkel 

több száz alkalommal fellépett. Könyvek, hanglemezek, kazetták is készültek ezekből. 

Az 1995 előtti esztendőkben munkáltatójától, a Művelődési Intézettől már feladatául kapta a népzenei 
csoportok feltérképezését, kik vezetőinek népzenei táborokat, továbbképzéseket szervezett. 1995-ben 

javaslatára és általa létrejött a Vass Lajos Népzenei Szövetség. 

Kóka Rozália munkássága, életpályája Vass Lajos sokrétű alkotói és pedagógiai tevékenységének 

szellemi örökségét hordozza, ez által teljes mértékben jogosult a létrehozott díjra. 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

dr. Gerzanics Magdolna (Budapest) népzenekutató, újságíró sok éven keresztül segítette a népzenei 

mozgalomban tevékenykedő csoportok, szólisták szakmai munkáját. Nyugalmazott pedagógusként 
kellő empátiával, pedagógiai érzékkel tudott az emberek felé fordulni akár versenyek, akár szakmai 

napok, akár tábori oktatások terén. Szövetségünkben és a népzenei mozgalom támogatásában végzett 

kimagasló tevékenysége által jogosult a posztumusz díjra, melyet lánya Sperl Zsuzsanna vett át. 
 

          
                             dr. Gerzanics Magdolna             dr. Alföldy-Boruss István, Sperl Zsuzsanna 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

                  


