
Faragó	Laura		 -	énekművész,	népdalénekes,	zenepedagógus	
művészetének	péceli	gyökerei	
I. A JAVASLATTEVŐ ADATAI: 
1. A javaslatot benyújtó (személy/intézmény/egyház/szervezet/vállalkozás) neve: 
Települési Értéktár Bizottság, POLGÁRMESTERI HIVATAL, 2119 Pécel, 
Kossuth tér 1. +36 (28) 662 007, ertektar@pecel.hu 
 
2. A javaslatot benyújtó személy vagy a kapcsolattartó személy adatai 
Név: Települési Értéktár Bizottság, Pannonhalmi Zsuzsanna 
Levelezési cím: 2119 Pécel, Petőfi u.52.  
 
Telefonszám: +36 20-9432793 
E-mail cím: pannonzsuzsa@gmail.com 
 

II. 
A NEMZETI ÉRTÉK ADATAI 
1. A nemzeti érték megnevezése: Faragó Laura  - énekművész, népdalénekes, 

zenepedagógus művészetének péceli gyökerei. 
 
2. A nemzeti érték szakterületenkénti kategóriák szerinti besorolása 
 � agrár- és 

élelmiszergazdaság 
� egészség és 

életmód 
� épített környezet 

 � ipari és műszaki 
megoldások 

x kulturális örökség � sport 

 � természeti 
környezet 

� turizmus és 
vendéglátás 

 

 
3. A nemzeti érték fellelhetőségének helye: ------ 
 
4. Értéktár megnevezése, amelybe a nemzeti érték felvételét kezdeményezik 
 � 

települési 
� 

tájegységi 
x megyei � külhoni 

magyarság 
 
5. A nemzeti érték rövid, szöveges bemutatása, egyedi jellemzőinek és 

történetének leírása: 
Részletek Szombathy Gyula, a rákoskeresztúri református gyülekezet 

nyugalmazott lelkészének Faragó Laura énekművészről és családjáról c. cikkéből 
(TIZENHETEDIK ONLINE, ISSN 2062-9753 2015. november 14.): 

 […] 
            Az édesapa – Faragó Zoltán – Pécelen született 1909-ben, ősrégi erdélyi 

református nemesi családból. Miután Közigazgatási Akadémiát végzett, falusi jegyző lett 
belőle. Felesége – Vincze Gabriella – édesapja somogyi református esperes volt. Miután 
tanítónői oklevelet szerzett, Pécelre került tanítani. A jegyző és tanítónő házasságára 
1939-ben került sor. Példás házasságuk alatt 13 gyermekük született, akik közül 11-et 
nemcsak felneveltek, hanem 10 gyermeknek diplomát is tudtak adni.  

[…] 
            A gyermekek már kiskorukban megtanultak dolgozni és egymásra 

figyelni. Édesanyjuk beosztotta a tennivalókat heti váltásban. Volt, aki takarított, 



mosogatott, kerti munkát végzett, gondozta az állatokat, vagy vigyázott kistestvérére. 
Osztálytársaik közül, akiknek kellett, segítettek a tanulásban. Néha zsebpénzt is kaptak 
tőlük ezért. 

            Nyáron szünidőben a nagyobbak valamilyen munkát vállaltak akkor is, ha 
keveset fizettek érte. A keresetüket édesanyjuknak adták át. 

[…] 
            Édesapa kertészkedett is. Így megtermett a család részére a zöldség, 

gyümölcs, szőlő. Tömtek libát is, fejtek kecskét és nyírtak bárányt. Azoknak teje, húsa is 
odakerült az asztalra. Édesanya kézimunkázott, a kártolt gyapjút megfonta, pulóvert 
kötött, tányérokat festett, szaloncukrot, kekszet „gyártott”. Még a piacra is került belőle 
a nagy szegénység enyhítésére.  

[…] 
            A pedagógus édesanya az ötvenes években is rendszeresen ott volt az 

istentiszteleti alkalmakon a családjával együtt, pedig a pedagógusoktól elvárták, hogy ezt 
ne tegyék. Sőt, nem félt házi istentiszteleteket szervezni a saját házukban sem. 
Bensőséges kapcsolat alakult ki ezáltal az akkori lelkészházaspárral: Kántor Ervinnel és 
feleségével. Ők lettek a Faragó házaspár legjobb barátai. A szülők halála után a nagy 
család több tagjának pótszüleivé is váltak. 

            A Faragó házaspár hittel és örömmel fogadott minden gyermekáldást. 
Sokat dolgoztak, de boldogok voltak. Istenre figyelő, a református egyházon belül 
szolgálatot vállaló hívő emberek voltak. A hitükhöz őszintén ragaszkodtak. A férj 
mintegy 30 évig a gyülekezet presbitere volt. A feleség pedig diakóniai munkát végzett 
élete végéig. 

            Az édesapa gyermekeinek esténként bibliaórát tartott, aminek a végén 
hangosan imádkoztak. A gyülekezetben a betegeknek ebédet vitt. Tanítványait pedig 
születésnapjukon meglátogatta. Családon belül az esti mese sokszor egy-egy bibliai 
történet elmondása volt. 

            Karácsonykor sokat énekeltek. A karácsonyi történetet az édesapa olvasta 
fel, utána imádkozott. Aztán felhangzott a csengő szava és jöttek az ajándékok, amik 
szerények voltak ugyan, de a gyerekek örültek azoknak is. Bensőséges alkalmak voltak a 
születésnapok is. Mivel sokan voltak, erre sűrűn került sor. 

            A gyerekek jó bizonyítványuk mellett Isten áldotta zenei hallással és jó 
énekhanggal születtek. Énekeltek több szólamban a családban és a templomban is. 
Édesapjuknak szép bariton hangja volt, amit odahaza – ha énekelt – zongorán kísért. Az 
ő édesanyja a némafilmek korában filmkísérő mozi zongorista volt. A gyermekek szinte 
valamennyien tanultak zenélni. A testvérek közül hárman ének és zenetanárok lettek. 
Kiemelkedett közülük Laura, amikor a Szegedi Tanárképző Főiskola magyar – éne-zene 
szakos hallgatójaként 1970-ben a Magyar televízió „Röpülj páva” népdalverseny 
nagydíját megnyerte. A következő évben pedig az Angliában rendezett nemzetközi 
népdalversenyen első díjat nyert. Zenei tanulmányait elvégezve diplomás dal- és 
oratóriuménekes lett. 1976-ban a Magyar Rádió nívódíjasa, 1982-ben Kodály diplomával 
kitüntetett művész. 1994-ben a Magyar Köztársaság Érdemrend Kiskeresztjét kapta meg. 
1995-ben a Magyar Szellemi Védegylet a „Rendületlenül” c. diplomát nyújtotta át neki, 
majd 1999-ben az erdélyi Csomakőrösön „Kőrösi Csoma” kitüntetést kapott. 2004-ben a 
„Magyar Kultúra Lovagja” címet adományozták számára, ezen kívül 2005-ben megkapta 
a Béres Ferenc Emlékplakettet. Pécel község várossá nyilvánításakor Pécel város 
díszpolgára lett. 2009-ben a Magyar Köztársaság Oktatási és Kulturális Miniszterétől a 
Pedagógus Szolgálati Emlékérem kitüntetést kapta pedagógiai munkásságáért. 



            Laura a hatodik gyermek volt a családban. Ha az otthoni énekkarban a 
fiatalabbak énekeltek, akkor ő volt közöttük a legidősebb. Ha az idősebbek álltak fel 
énekelni, akkor közöttük ő volt a legfiatalabb.  

  

 
  
Faragó Laura 
  
            Nem lakott mindig Pécelen a család. A háború előtt és alatt az édesapa 

Szadán volt jegyző. […], a háború után pár hónapra internálták Kistarcsára. Rossz káder 
volt.  

[…] 
            A munkájából azonban elbocsátották. Először a MÁV-nál vagont rakodott, 

aztán kubikus lett, majd segédmunkásként dolgozott a téglagyárban, majd a Kőbányai 
Porcelángyárban. Itt a szép írása miatt bekerült bérelszámolónak. Végül elvégezte a 
mérlegképes könyvelői tanfolyamot és könyvelési ellenőr lett. Két évtized múlva 
gazdasági vezetőként ment nyugdíjba. Mint nyugdíjas még 70 éves koráig dolgozott 
Pécelen egy tanácsi vállalatnál. 

[…] 
            Amikor édesanyjuk – jóval később – nyugdíjba mehetett volna, az 

iskolában még két évig vállalt munkát, pedig ez már fárasztó volt számára. Pihenésként 
kézimunkázott, amit nagyon szeretett. Egyszer azt kérdezte: majd odaát az angyalok 
társaságában is lehet kézimunkázni? Lánya azt mondta, talán majd az édesanyja fogja 
megszervezni, úgy, ahogy ezt a péceli asszonykörbe. 

       […] 
Faragó Laura a Szegedi Tanárképző Főiskolán 1971-ben diplomázott, magyar- 

ének-zene szakon.  
1971-ben a  Liszt Ferenc Zeneművészeti Főiskolán megkezdte énekművészi 

tanulmányait Sziklay Erika növendékeként, majd  a berlini "Hans Eisler" Zeneművészeti 
Főiskolán dal- és oratórium-énekesi szakon folytatta énekesi tanulmányait.  

1979-ben Berlinben, a  Hans Eisler Zeneművészeti Főiskolán Dagmar Freiwald-
Lange  tanítványaként diplomázott, mint dal- és oratórium énekes. 

1976 – 1993 között az Országos Filharmónia énekes szólistája. 
1970 – 2000 között több mint ezer előadást tartott az ország minden szegletében: 

Földédesanyám c. balladaesten, Jancsó Adrienne Kossuth-díjas érdemes művésszel. 
Díjak, kitüntetések:  
1970 - a Magyar Rádió és Televízió első országos „Röpülj, páva” 

népdalversenyének „nagydíjasa”.  
1970 - az angliai Middlesbroughban rendezett nemzetközi népdalverseny  I. 

helyezettje, nagydíjasa. 
1976 – a Magyar Rádió Nívódíja 



1982 – A Kulturális Minisztérium által odaítélt Kodály Diploma 
1994 – Köztársasági Érdemrend Kiskeresztje 
1995 – Szellemi Védegylet A Magyarság Rendületlenül Szolgálaáért Kitüntetés 
1999 – Kőrösi Csoma Sándor Emlékplakett 
2000 – Pécel város díszpolgára - kitüntetés 
2002 – Béres Ferenc Díj 
2004 – A Magyar Kultúra Lovagja  kitüntetés  
2009 – Pedagógus Szolgálati Emlékérem kitüntetés 
2014 – Magyar Örökség Díj 
2015 – Köztársasági Érdemrend tisztikeresztje 
 
Repertoárja: 
Bartók Béla összes népdalfeldolgozása (a hangversenysorozat elhangzott a Csalán 

utcai Bartók Béla Emlékházban, Körmendy Klára és Kovalszki Mária zongoraművészek 
közreműködésével.) 

Kodály Zoltán (szinte összes) népdalfeldolgozásai (elhangzott a Rákoshegyi 
Bartók Zeneház hangversenysorozatán, Kereskedő Tamás zongorakíséretével.) 

Öt évszázad magyar műdalkincse (Csokonai-daloktól Ady Endre és József Attila 
(Veress Sándor által) megzenésített versein keresztül a XX.századi dalirodalomig.  

Önálló népzenei lemezeket készített (Szivárvány havasán; Júlia szép leány – szóló 
balladák és népdalok; A magyar dal évszázadaiból – zongorakíséretes hanglemez) 

Rádiós munkássága: 
2000-től - 2002-ig a Bartók Rádió Szülőföldem, zengő anyanyelvem című műsorát 

szerkeszti és vezeti.  
2005-től - 2008-ig a Magyar Katolikus Rádióban a Zene és Poézis  című műsorát 

szerkeszti és vezeti.  
Kutatómunkájának eredményei nyomtatásban is olvashatók. 
Könyvei:  
1999 - Ünnepeink (Vincze Papírmerítő Műhely),  
2003 - Szülőföldem, zengő anyanyelvem  - CD-melléklettel (Masszi Kiadó)   
2014 – Ünnepi Könyvhéten: Szép illatja száll a víg szívemre – CD-melléklettel, 

Juhász Ferenc előszavával (a Baranyában élő csángók dallamvilága) 
2015 – Ünnepi Könyvhéten második kiadása Szülőföldem, zengő anyanyelvem – 

CD-melléklettel (Napkút Kiadó) 
Önálló műsorai: Asszonyszerelmek - asszonysorsok (népköltészeti műsor) 
                        Elindultam szép hazámból (Bartók és Kodály népdalfeldolgozásai) 
                        A szerelem szárnyon jár (régi magyar dalok és táncok) 
                        A magyar dal ezer éve (a népdaltól a XX. századi műdalokig) 
                        Szeretném, ha szeretnének (Ady Endre szerelmei és dalai) 
                        Napfény és Holdfény (műsor nyugdíjasoknak) 
                        A pletykás asszonyok (vidám népköltészeti műsor) 
   Édes Hazámat akartam szolgálni  
   (Domokos Pál Péter: moldvai csángó népdal- és 

népmesegyűjtései) 
  Égre néző lélek – földre néző szem (Gárdonyi Géza emlékműsor, 

Gárdonyi születésének 250-ik évfordulójára) 
  Árad a fény – Petőfi Sándor megzenésített dalaiból (Egressy Béni 

emlékműsor, születésének 200-ik évfordulójára) 
Faragó Laura – pedagógusi pályafutása: 



Az Országos Filharmónia – 1993-ban – feloszlatta szólistáit, így a főhivatású 
énekesi státusza ezzel (jogutód nélkül) megszűnt. 

1995-től tanári pályafutása:  
Budapesti Köbölkúti Ének-zenei általános iskola –ének tanár, 
Budapesti Lónyay utcai Református Gimnázium – ének tanár,  
Budapesti VI.kerületi Tóth Aladár Zeneiskola – népi ének tanár, 
Budapesti VIII. kerületi Józsefvárosi Zeneiskola  - népi ének tanár. 
 
6. Indoklás az értéktárba történő felvétel mellett: 
Faragó Laurát születése, neveltetése, családi hagyományai Pécelhez kötik. 

Önéletrajzi jellegű megnyilvánulásaiban hálával emlékezik a helyi általános iskola kiváló 
énekszakos tanáráról, Zalatnay Ernőnéről, akinek jelentős szerepe volt énekes pályafutása 
megalapozásában, megemlékezik Bakonyi Árpádról, a másik nagyszerű péceli 
énekpedagógusról, aki sokat segített a „Röpülj páva” népdalverseny idején 
továbbjutásában. 

Faragó Laura péceli gyökerei akkor sem szakadtak el, amikor Budapestre 
költözött és munkája is oda kötötte, a péceli közművelődéssel és annak hűséges 
közönségével több mint négy évtizede kapcsolatban maradt, számtalanszor vállalt 
énekes-zenés és irodalmi alkalmakon közreműködést, tanácsokkal látta el az énekben 
tehetséges péceli fiatalokat. 

Faragó Laura életművét méltán tartjuk számon Pécel kulturális örökségének 
értékei között (Települési Értéktár), művészi pályájának eredményei indokolják 
életművének felvételét a Magyar Értéktárba.  

7. A nemzeti értékkel kapcsolatos információt megjelenítő források listája 
(bibliográfia, honlapok, multimédiás források) 

Faragó Laura – Wikipédia 
https://hu.wikipedia.org/wiki/Faragó_Laura 
Március 15. - Kossuth-díj - Faragó Laura énekművész, népdalénekes 
webradio.hu/.../marcius_15_-_kossuth-dij_-

_farago_laura_enekmuvesz_nepdalenekes 
2018. márc. 15. - Kossuth-díj - Faragó Laura énekművész, népdalénekes ... 

legszebb ünnepén, március 15-én vehetette át a Kossuth-díjat a Parlamentben. 
A magyar népballada és a Biblia - bemutatták Faragó Laura új kötetét 
https://www.szekesfehervar.hu/a-magyar-nepballada-es-a-biblia-bemutattak-a-

kossuth... 
2018. márc. 21. - A Kossuth-díjas Faragó Laura kötetbemutatója Fehérváron ... 

tette hozzá a Kossuth,- és Magyar Örökség Díjas énekművész, népdalénekes. 
„Terézvárosért” díjat kapott Faragó Laura - Tóth Aladár Zeneiskola 
www.tothaladar.hu/index.php/iskolankrol/231-terezvarosert-dijat-kapott-farago-

laura 
„Terézvárosért” díjat kapott Faragó Laura énekművész, népdalénekes, 

zenepedagógus. "Faragó Laura ... írta róla Juhász Ferenc kétszeres Kossuth-díjas költő. 
Dr. Tóthpál József: Laudáció  - Faragó Laura (elhangzott a Magyar Örökség 

Díj átadásakor). 
Eddigi díjazottak | Magyar Örökség Díj 
www.magyarorokseg.hu/dijazottak_tablazata 
Faragó Laura, személy, énekművész, népdalénekes, Tóthpál József, 2014. .... 
8. A nemzeti érték hivatalos weboldalának címe: 
III. 
MELLÉKLETEK 



1. Az értéktárba felvételre javasolt nemzeti érték fényképe vagy audiovizuális-
dokumentációja 

 
2. A Htv. 1. § (1) bekezdés j) pontjának való megfelelést valószínűsítő 

dokumentumok, támogató és ajánló levelek: 

 



 
3. A javaslathoz csatolt saját készítésű fényképek és filmek felhasználására 

vonatkozó hozzájáruló nyilatkozat 
 
Pécel, 2015. év november hó 17. nap 
Pannonhalmi Zsuzsanna 
 

 


