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Nagyon szerethető, nagyon kedves, 
jókedvű, humoros személyiség, ízig-vérig 
zenész, zeneszerző, karmester és család-
jának élő ember távozott 2019. augusztus 
27-én, Budapesten a földi létből. Gyászol-
ja szeretett családja, a magyar és nemzet-
közi kórusmozgalom, köztük a böször-
ményi felnőtt énekkar is, amelynek 2009-
ben „Hajdúsági rondó” címmel remekbe 
szabott kórusművet írt és amelynek 2014 
májusától névadója.

Daróci Bárdos Tamás 1931. szeptember 
27-én született Budapesten. Édesapja Bárdos 
Lajos zeneszerző, karnagy, zenetudós volt. 
Zenei tanulmányait cselló hangszeren kezdte. 
A Liszt Ferenc Zeneművészeti Főiskola zene-
szerzés szakán tanult, ahol Szervánszky Endre 
növendékeként 1958-ban diplomázott.

1961-ig a Fővárosi Zeneiskola Szervezet 
szolfézstanáraként dolgozott, majd 1970-ig a 
Duna Művészegyüttes karmestere, zenei veze-
tője volt.

A szolnoki és zalaegerszegi néptánc-feszti-
válokon több alkalommal is zeneszerzői díjat 
vehetett át.

1971-től 1990-ig a Magyar Állami Népi 
Együttes zenekarvezető karmestere. 1991 óta 
a Weiner Leó Zeneiskola és Zeneművészeti 
Szakközépiskola zeneelmélet-, zeneirodalom- 
és népzenetanárát tisztelhették benne.

Művei között találjuk a táncegyüttesek szá-
mára írt népzenei feldolgozásait, táncjáték-, 
és táncdráma-kíséreteit. Szerzett filmzenét is, 
többek közt a Lúdas Matyihoz, a Szaffihoz, a 
Tetovált nőhöz. Színházi művekhez is kom-
ponált zenét: Koldus és királyfi, Távolban egy 
fehér vitorla, Telihold. Világhírű kórusművei az 

„Üszküdárá” és a „Járd ki lábam” című darabok.
Hajdúböszörmény Város Önkormányzata 

2009 tavaszán  – a Városi és Pedagógus Kórus 
kezdeményezésére – készülve a hajdúk Böször-
ménybe telepítésének 400. évfordulójára, Daró-

ci Bárdos Tamást kérte fel egy négyszólamú 
zenemű megírására, aki nagy örömmel és lel-
kesedéssel vállalta a számára is kedves népze-
nei téma feldolgozását. A Mester Papp János 
böszörményi népdalgyűjtéséből „Hajdúsá-
gi rondó” címmel 2009 áprilisában – májusá-
ban készült el a művével. Az énekkar a darab 
nagysikerű ősbemutatóját – Daróci Bárdos 
Tamás és felesége, Katalin asszony jelenlété-
ben – 2019. szeptember 13-án, a Város Nap-
ján tartotta a Kálvin téri templomban. Az ese-
ményt – Böszörmény és Hajdú-Bihar Megye 
kiválóságain, a testvérvárosok delegáltjain és 
az érdeklődő közönségen kívül – megtisztelte 
jelenlétével és felszólalásával dr. Schmidt Pál 
köztársasági elnök is, aki feleségével érkezett 
az ünnepre. 

Az előadás előtt – a volt II. Rákóczi Ferenc 
Általános Iskolában – alig bő órát tölthettek a 
Mesterrel az énekkar tagjai. De örökre emléke-
zetesek maradnak azok a sziporkázó pillanatok, 
amelyekben egy-egy humoros és kedves meg-
jegyzésével segítette Gáll Péter karnagyurat, 
Tóth Erika másodkarnagy korrepetitorunkat 
és a kórust a mű karakterének megformálásá-
ban. Tanár Úr többünknek dedikálta művét és 
több fotó is készült a társaságában. Nagyon jól 
érezte magát az énekkarral és hálásan köszönte, 
hogy új művét, a rondót sikerült neki tetszően is 
előadni. Az énekkartól azt kérte: „Énekeljetek 
szívből és örömmel. Ha ez megvalósul, akkor 
a közönség lelkesedése és tapsa sem marad el”. 
Igaza lett: a Kálvin téri templom hallgatósága 
nagy tetszésnyilvánítással és tapssal fogadta a 
zenemű előadását.  Természetesen nagy öröm-
mel ünnepeltük Őt is valamennyien, aki művé-
vel örökre beírta nevét Hajdúböszörmény zenei 
kultúrájának történetébe.

A kórusunknak az elmúlt tíz évben ez volt 
az egyetlen személyes találkozása a Mesterrel, 
szobához és ágyhoz kötött betegsége miatt nem 
jöhetett közénk. Harminchat évvel énekkarunk 
létrejötte után egyesületi formát öltöttünk, már 

új névvel.  Nem volt kétséges előttünk, hogy a 
Mester lesz az, akihez fordulunk  2014 májusá-
ban levélbeli megkeresésünkre örömmel járult 
hozzá, hogy névadónk legyen. Aztán a telefon-
ban szerényen megjegyezte:  addig még soha, 
senki sem kérte arra, hogy életében nevét adja 
valamelyik együttesnek. S nagy érdemnek tart-
ja, hogy neve szóba jöhetett. A böszörményi 
énekkar azóta is büszke névadójára és igyek-
szik megfelelni azoknak a követelményeknek, 
amelyek az Ő munkásságát jellemzik.

Daróci Bárdos Tamás zenei termékenységé-
nek kiváló értékét több elismerés is bizonyít-
ja:  1974-ben Erkel-díjat, 1995-ben Lyra-díjat 
kapott, 1997-ben Székesfehérvár díszpolgá-
ra lett. 2001-ben Apáczai Csere János-díjban, 
2005-ben KÓTA zeneszerzői díjban részesült, 
2007-ben a Magyar Köztársasági Érdemrend 
lovagkeresztjével tüntették ki. 

A Bárdos Lajos Társaság társelnöke, a 
KÓTA tiszteletbeli társelnöke, a Magyar 
Muzsikus Fórum elnökségi tagja volt. Mind 
hozzá méltó megbízatás,  és fáradtságot nem 
kímélő szolgálat a magyar zene és kórusmu-
zsika ügyében.

Lackfi János, a kiváló költő 2019. augusztus 
27-i internetes bejegyzésében így búcsúzott tőle: 
„Isten nyugosztalja drága apósomat, aki nem-
csak remek, szellemes zeneszerző volt, hanem 
igaz ember is, hét gyermek odaadó édesapja, 
tizenhat gyermek kedves nagypapája, négy 
picinek pedig szerető dédnagyapja. Aranyos 
humorával, kifogyhatatlan játékos lelkületével 
családját, barátait, munkatársait, tanítványait 
is mindig jókedvre derítette. Focizott, barká-
csolt, tudta élvezni az életet, és bármit megtett 
volna, sok lemondást vállalt az övéiért. Őszinte, 
gyermeki hittel élt, így is hunyt el, sok szen-
vedés után. Most leült a cserepadra, de tudom, 
hogyha összehozunk egy jó meccset, mindig 
lesz kedve beállni focizni.”

Ilyennek és így őrzi meg a Mester emlékét a 
nevét viselő a Hajdúböszörményi Daróci Bár-
dos Tamás Vegyeskar Egyesület és Böszörmény 
zeneszerető közönsége is. 2019. szeptember 
13-án, a hajdúk Böszörménybe  telepítésének 
immár 410. évfordulóján, a Bocskai téri temp-
lomban rendezendő ünnepi önkormányzati 
képviselő-testületi ülésen műsorunkban újból 
felcsendül a rondó Daróci Bárdos Tamás tisz-
teletére és emlékére. Ahol az énekkar  (ősbe-
mutató keretében)  az esemény záró akkord-
jaként Mike Ádám – Kertész László: Szerel-
münk ez a föld című művét is előadja majd.

Csak remélhetjük: munkásságának lesz 
majd értő méltatója, zenekincsének összefog-
laló tudósa, aki vagy akik az Ő távozása után 
is felhívják a zeneszeretők figyelmét arra, hogy 
milyen csodás darabokat írt a magyarságnak. 
Tovább gyarapítva édesapja, Bárdos Lajos és 
Kodály Zoltán kórusoknak komponált zenei 
örökségét.

Daróci Bárdos Tamás végső nyughelye a 
budapesti XII. kerületi Városmajori Jézus Szí-
ve templomban lesz, ahol hamvait 2019. szept-
ember 16-tól kegyelettel áldott urna őrzi majd. 

 
Kedves Mester! Drága Tamás Bácsi! 

Nyugodj Istenünk és szeretetünk 
örök békéjében!

Balla Zoltán

Daróci Bárdos Tamás (1931 – 2019)






