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A hangverseny szervezési munkájáért, a közreműködőknek átadott 
szerény köszönetek és oklevelek, előkészítéséért Bárdos Ágotát illeti kö-
szönet, akinek gondos munkája mindig hozzájárul a Bárdos Társaság 
hangversenyeink jó hangulatához.

Az ünnepelt szerzőnek ezúttal mindnyájunk nevében, csak üzenetben 
tudjuk küldeni üdvözletünket, jókívánságainkat, erőt és egészséget kí-
vánva, tisztelettel és szeretettel!

Márkusné Natter-Nád Klára

Ünnepi Köszöntő
Daróci Bárdos Tamás 85. születésnapja alkalmából

Tizenéves diáklányként a Patrona Hungariae Gimnáziumban álmomban 
nem gondoltam volna, hogy csaknem öt évtized múltán abban a meg-
tiszteltetésben lehet részem, hogy én mondhatom a köszöntőt Daróci 
Bárdos Tamás 85. születésnapja alkalmából. 

Drága emlékű igazgatónk, Dr. Papp László, aki maga is zenerajongó 
volt, és a gimnáziumi énekkar nagy támogatója, rendszeresen meghívott 
iskolánkba olyan zeneszerzőket, akiknek a darabját énekeltük akkori 
énektanárunk, Herpyné Légár Piroska vezetésével. Nagyon emlékezetes 
pillanat volt számomra Daróci Bárdos Tamás látgatása. Arra gondoltam, 
hogy milyen csodálatos dolog lehet, hogy valaki képes olyan gyönyörű 
zeneműveket létrehozni, amelyek minket, énekeseket, de a hallgatóságot 
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is ennyire fellelkesíti, megörvendezteti. Azt gondoltam – nekem is 
zenésznek kell lennem, mert ez a zene valami különleges csoda!

Aztán sok év eltelt és én zenészként is csodálhattam Tamás tevékeny-
ségét. Sokakat, számos generációt tanított, nevelt a zene értésére és sze-
retetére. Zeneszerzői díjakat nyert kiváló népi feldolgozásaival, táncjáték 
kíséreteivel. Számtalan rendkívül népszerű kórusművét éneklik külön-
féle összetételű együttesek országszerte. Az ARTISJUS nyilvántartása 
szerint az egyik legtöbbet énekelt magyar szerző a kórusaink körében. 
Nem véletlen ez, hiszen Daróci Bárdos Tamás olyan zeneszerző, aki 
különleges empátiával pontosan érti és érzi, hogy mi az, ami jól énekel-
hető, szépen hangzik és örömet okoz a kórusénekeseknek és egyben  
a közönségnek is. Daróci Bárdos Tamás közéleti tevékenységében is igen 
aktív, és a Magyar Kórusok és Zenekarok Szövetsége – a KÓTA büszke, 
hogy tiszteletbeli elnökeink sorában tudhatja. 

Mindezek a szakmai élet felsorolható eredményei. De azt hiszem leg-
alább ilyen fontos, és azoknak, akik ma itt összegyűltek az ünneplésre 
még talán fontosabb is Daróci Bárdos Tamás különleges egyénisége. 
Nagy tudása, sok irányú érdeklődése, és mindemellett kedvessége,  
figyelmessége egyedülálló. Bocsássanak meg, hogy még egy személyes 
történetet elmondok: kezdő karnagy koromban életem első nagy kórus-
versenyén a színpadról lejövet – amikor még az eredményt nem tudhat-
tuk – Daróci Bárdos Tamás lépett hozzám, és kezemet megszorítva  
melegen gratulált. Már ez is végtelenül jól esett, de a különösen a figyel-
messége – másnap, amikor kiderült, hogy első díjat nyertünk – vette a 
fáradságot, és írt nekem egy képeslapot, amelyben még egyszer gratulált. 
Sajátos, összetéveszthetetlen aláírásával mind a mai napig őrzöm ezt a 
képeslapot! Azt hiszem sokan őriznek hasonló kedves gesztusból eredő 
emléket tőle. Humora, mosolya, amellyel néha a komoly és gyakran  
a fergeteges viccekbe torkolló történeteket ontja magából – mindnyájunk 
számára ismerős. Ahol ő van, ott biztos a jókedv is!

Ha most egészségi állapota engedné, és itt lenne közöttünk, azt  
mondanám neki: 

Kedves Tamás! Köszönjük, köszönjük sok évtizedes áldásos karnagyi, 
zeneszerzői és tanári tevékenységedet, mellyel megörvendeztettél ben-
nünket. Köszönjük, hogy VAGY! Nagyon hiányzol nekünk innen a mai 
estéről – szeretettel kívánunk jobbulást, őrizd meg a jó kedvet, a humo-
rodat, – a Jóisten áldását kívánjuk – egyszerűen, mert SZERETÜNK! 
Isten éltessen!

Mindszenty Zsuzsánna
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