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Daróci Bárdos Tamás
 1931. szeptember 27. – 2019. augusztus 27.

Zeneszerző, karnagy, zenetanár. Édesapja Bárdos Lajos zeneszerző,  
karnagy, zenetudós, a Liszt Ferenc Zeneművészeti Egyetem professzora. 
11 gyermeke közül Tamás választotta a zenei pályát. 

Zenei tanulmányait cselló hangszeren kezdte. A Liszt Ferenc Zene-
művészeti Főiskola zeneszerzés szakán – Szervánszky Endre növen-
dékeként – 1958-ban kitüntetéssel diplomázott. 1961-ig a Fővárosi  
Zeneiskola Szervezet szolfézstanáraként dolgozott. 1970-ig a Duna  
Művészegyüttes karmestere, zenei vezetője. 1971-től 1990-ig a Magyar 
Állami Népi Együttes zenekarvezető karmestere. 1991 óta nyugdíjazá-
sáig a Weiner Leó Zeneis kola és Zeneművészeti Szakközépiskola zene-
elmélet-, zeneirodalom- és népzenetanára.

Művei között szerepelnek táncegyüttesek számára írt népzenei 
feldolgozások, táncjáték-, és táncdráma-kíséretek. Szerzett filmzenét is, 
leghíresebb a Ludas Matyi; színházi művekhez is komponált zenét: pl. 
Koldus és királyfi, Távolban egy fehér vitorla. Nagyszámú kórusművei 
között világhírű az Üszküdárá vagy épp a Járd ki lábam.

A szolnoki és zalaegerszegi néptánc-fesztiválokon több ízben elnyer-
te a zeneszerzői díjat.

1974-ben Erkel-díjat, 1995-ben Lyra-díjat kapott, 1997-ben Székes-
fehérvár díszpolgára lett, 2001-ben Apáczai Csere János-díjjal, 2005-ben 
KÓTA zeneszerzői díjjal ismerték el munkásságát, 2007-ben a Magyar 
Köz társasági Érdemrend lovagkeresztjének tulajdonosa lett. A KÓTA  
tisz teletbeli társelnöke, a Magyar Muzsikus Fórum elnökségi tagja volt. 

A Bárdos Lajos Társaság Társelnöke. Alapító tagként megválasztott 
tisztségét élete egész alkotó időszakában szívvel-lélekkel szolgálta.  
Az 1989-től alakuló Bárdos Iskolák „kedvence” volt. Minden ünnepsé-
gükön részt vett, vezényelt, előadást tartott és kedves humorával vidám-
ságra lendített mindenkit. Műveit mindenkor különös empátiával, nagy 
örömmel adták elő.
 

Requiescant in pace
Emléküket tisztelettel őrizzük!



Mohayné Katanics Mária (1929–2017) énektanárként, karnagy-
ként, kar vezetés tanárként nemzedékeket nevelt a zene szerete-
tére és magas szintű művelésére. Minden pillanatban lehetett 
tőle tanulni, de soha, egyetlen pillanatra sem lehetett őt utánozni, 
mert annyira egyéni volt minden megnyilvánulása, a szuggesz-
tivitása, az érzékenysége. Széles skálán mozgó érzel meiből, tu-
dásából, igényességéből, a kórusvezetés és -nevelés területén 
szerzett hatalmas tapasztalatából mindig lehetett meríteni.
Amikor a Kodály művek elemzését kezünkbe vesszük, nem száraz 

tudományos munkával találjuk magunkat szembe. A szerző saját tanári és kórus-
vezetői munkájának tapasztalataira támaszkodik. Ez adja a könyv hitelességét,  
a különlegességét pedig az, hogy mer és tud érzelmi oldalról közelíteni a kórus-
művekhez, ugyanakkor hihetetlenül praktikus karvezetői tanácsokat ad a betaní-
tásukhoz és a vezénylésükhöz egyaránt. Figyelmet szentel a legapróbb részletek-
nek, a néprajzi, történelmi, irodalmi párhuzamoknak is. Minden mondatában 
igényes, világos, adott esetben tudományos, emellett sokszor humoros is tud len-
ni. Pontosan érzi, hogy mire van szüksége egy kórus vezetőjének ahhoz, hogy 
ezeket az elemzéseket elolvasva új dimenzióban lássa Kodály kórusműveit.

(Részlet Mindszenty Zsuzsánna előszavából)

Flaccus Kiadó 2019



Varga Győző a Magyar Kodály Társaság Híreinek ajándékozta grafikáját


