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Elhunyt a legendás magyar táncdalénekes, Aradszky László

Isten véled, édes Piroskám!

Aradszky László előadói 
karrierje előtt a Töltőtoll-
javító Ktsz. dolgozója volt. 

1958 és 1960 között az Orszá-
gos Szórakoztatózenei Központ 
stúdiójában Vécsey Ernő, 1960-
tól 1962-ig a Magyar Rádió Tánc-
zenei Stúdiójában Balassa P. Ta-
más növendéke volt, ezt köve-
tően magánúton tanult Gyulai 
Erzsébetnél. Aradszky László 
1963-ban a Magyar Rádió Tes-
sék választani! című könnyűze-
nei versenyének győzteseként 
vált ismertté Még ide-oda húz 
a szív című dalával. Három év-
vel később a Made in Hungary 
című versenyben győzött az Is-
ten véled, édes Piroskám!-mal, 

amely Magyarország első arany-
lemeze lett, az énekes korongjá-
ból pedig 300 ezer példány fo-
gyott el. Pályafutása során szá-
mos európai ország mellett kon-
certezett Amerikában és Auszt-
ráliában is. Legnagyobb sláge-
rei közé tartozott még az Annál 
az első ügyetlen csóknál, a Nem 
születtem grófnak, a Szomszéd-
asszony, fütyülök a lányára, a 
Nemcsak a húszéveseké a világ 
vagy a Pókháló van már az abla-
kon. Dalai jelentős részét Sze-
nes Iván írta.

„Mindketten indultunk az el-
ső Táncdalfesztiválon 1966-ban, 
aztán a következő ötön is. Az 
énekesek közül ő volt a legjobb 

barátom. Néha csipkelődtünk, 
cukkoltuk egymást, de ez in-
kább a külvilágnak szólt, mert 
nagyon szerettük egymást” – fo-

galmazott Koós János előadó-
művész barátja és kollégája ha-
lála kapcsán. Koós az MTI-nek 
elmondta: hasonló stílust képvi-

seltek, a közönség nagyon sze-
rette Aradszkyt, aki barátja sze-
rint aranyos, mosolygós, mindig 
jókedvű volt, akárcsak a dalai. 
Az énekes hozzátette, hogy ép-
pen vasárnap, Aradszky Lász-
ló halála előtt volt a televízióban, 
ahol a táncdalfesztiválra emlé-
kező műsort vettek fel. Hozzá-
tette, későbbre várták Aradszkyt 
is, de valószínűleg már nem tu-
dott elmenni. Számos nagy fesz-
tivál döntőseként szerepelt – az 
1967-es Táncdalfesztiválon elő-
adói díjat nyert –, gyakran szere-
pelt a beatelőadók között is a slá-
gerlistákon. 1969-ben jelent meg 
első nagylemeze, amelyet továb-
bi tizenkettő követett, a legutób-
bi, a Ha megszólal a telefon idén 
készült el. Pályáját 2003-ban a 
Magyar Köztársasági Érdem-
rend lovagkeresztjével ismer-
ték el, 2014-ben Szenes Iván-dí-
jat kapott, 2015-ben Miniszteri 
Elismerő Oklevelet, tavaly Arany 
Hangjegy Életműdíjat.
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Aradszky László táncdalénekes, a hatvanas évek 

egyik legnagyobb előadója vasárnap este 83 évesen 

elhunyt otthonában. Halálának okát egyelőre vizsgál-

ják, a temetéséről később intézkednek. Népszerű slá-

gereit korosztálytól függetlenül mindenki ismeri. 

Aradszky László mindig jókedvű volt, akárcsak a dalai
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