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Szesztay Zsolt – Emlékdíj

Szesztay Zsolt 1974-től 2007-ig a debreceni zeneművészeti képzés, kórus-
művészet és zenei élet meghatározó alakja volt. Tanári és művészi te-
vékenységével jelentősen hozzájárult a magyarországi szolfézs- és zene-
elmélet-tanítás megújításához, e szak terület magas színvonalú tanárkép-
zéséhez és a kar ve ze tőképzéshez. A Debreceni Egyetem Zeneművészeti 
Karán és a Kodály Zoltán Zeneművészeti Szakközépiskolában eltöltött 
évtizedek alatt számos fiatal tehetséget irányított a zenei hivatás felé. 

Szesztay Zsolt Liszt- és Kodály-díjas karnagy-tanárnak a zene nem 
csak foglalkozása, hanem szenvedélye, a tanítás nem csupán feladata, ha-
nem hivatása volt. Pedagógiai hatása az általa vezetett továbbképzéseken 
és a versenyek zsűrijében kifejtett tevékenysége által az egész országra 
kiterjedt, munkásságát kiváló tanítványok sora fémjelzi. 

Az általa alapított és vezetése alatt harminckét évig működő Bárdos 
Lajos Leánykar sikere jelzi karnagyi tevékenységének erejét, rangját a 
magyar és nemzetközi kórusművészetben. Győzelmeket aratott a Bartók 
Béla Kórusversenyeken és szerte Európában. Folyamatosan jelenvolt a 
budapesti koncertéletben, de örömmel vitte kórusát Debrecen környéki 
kisvárosok kórustalálkozóira is. Két évtizedig zsűri elnöke volt a Kodály 
Zoltánról elnevezett Országos Zeneiskolai  Szolfézsversenyeknek. A Bár-
dos Lajos Társaság alapító tagja, a Kórusok Országos Tanácsának tagja, 
a Hajdú-Bihari Zenei Egyesület elnöke volt. 

Nevéhez fűződik az évente megrendezett, ma már országos hírű Bárdos 
Szimpózium életre hívása. 

„…Az ember belső tulajdonságai, műveltsége, erkölcse, az, hogy milyen 
ember, épp úgy szerepet játszik a végső megfogalmazásban, mint a zenepe-
dagógiai vagy általános felkészültsége…”

Emlékére adjuk át a Bárdos Lajos Szimpózium ünnepi hangversenyén 
a Szesztay Zsolt emlékdíjat. A díjat elnyert hallgató minden évben Bögös 
Loránd szobrász – erre az alkalomra készített – kisplasztikáját és az ezzel 
járó elismerő oklevelet kapja.

 Az emlékdíjat a Debreceni Egyetem Zeneművészeti Karának az a hall-
gatója kapja, aki Szesztay Zsolt szakterületén, a zeneelmélet, szolfézs/
zeneismeret és kórusvezetés szaktárgyak terén együttesen kiemelkedő 
teljesítményt nyújt, valamint általános tanulmányi eredménye, a zenei, 
illetve zenetanári pályára való felkészülése példaértékű.  

A díj alapítója , Szesztay Zsoltné. A díjat elsőízben 2009-ben adták ki. 
Most 2010-ben a díj nyertese: Tihanyi Imre.
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