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Sharon McElveen Altman

DARÁZS ÁRPÁD AMERIKAI öREGDIÁKJAI
 

MAGyARORSZÁGRA KÉSZüLNEK

Darázs Árpád (1922. Jászberény – 1986 Columbia, Dél-Karolina, USA) magyar zene-
pedagógus az ún. Kodály-módszer egyik legelső képviselője volt az Amerikai Egyesült 
Államokban. Darázs neve ismerősen csenghet a Jászsági évkönyv olvasói számára, hiszen 
a kiadvány hasábjain több alkalommal is jelentek meg az életéről, illetve szakmai pálya-
futásáról szóló írások. 
A következő oldalakon Sharon McElveen Altmannek, a Dél-Karolina Egyetem Hangver-
senykórusa korábbi énekesének gondolatait olvashatjuk abból az alkalomból, hogy az 
egyetem jelenlegi együttese 2016 májusában egy közép-európai koncertkörútra készül. 
Larry Wyatt, a Hangversenykórus mostani karnagya magyar elődje iránti tiszteletből a 
Budapestet is érintő fellépésre meghívta az énekkar korábbi tagjait is, azokat, akik még 
Darázs Árpád irányítása alatt énekelhettek az együttesben. A Darázs-tanítványok nagy 
örömmel fogadták a meghívást és lelkesen készülnek Magyarországra. Az ő nevükben szól 
a magyar olvasókhoz McElveen Altman, mint a Hangversenykórus Darázs-korszakának 
kórustagja és az öregdiákok útjának egyik fő szervezője. 
A magunk részéről nagyon bízunk abban is, hogy Darázs Árpád öregdiákjainak a sűrű 
budapesti programjuk mellett lesz egy kis idejük a mai napig nagy szeretettel és tisztelettel 
emlegetett professzoruk szülővárosába, Jászberénybe is ellátogatni. Amennyiben sor kerül 
erre a történelmi jelentőségű látogatásra, az érdeklődőket a helyi sajtó útján fogjuk tájé-
koztatni az itteni programról.

A ford.

Kedves Jászsági Zenebarátok!

Első alkalommal, amikor megtudtam, hogy a Dél-Karolina Egyetem Hangversenykórusá-
nak öregdiákjai újra Magyarországra jöhetnek, azonnal kész voltam becsomagolni a bő-
röndömet 
– 18 hónappal a tervezett utazás előtt! Az első dolog, amit valóban megtettem a Dél-Karo-
lina Egyetem jelenlegi karnagyával, Larry Wyatt-tel való találkozás után, hogy hazamen-
tem és ellenőriztem az útlevelem érvényességét, hogy meggyőződjek róla, nem járt le.

Abban a megtiszteltetésben volt részem, hogy Darázs Árpáddal és a Dél-Karolina 
Egyetem Hangversenykórusával 1984-ben Magyarországra látogathattam, ahol részt ve-
hettem a Bartók Béla Nemzetközi Kórusversenyen, és alaposan kiélvezhettem a magyar 
emberekkel való találkozást. Ez nagyon különleges lehetőség volt számunkra, mivel tud-
tuk, hogy Magyarország Darázs Árpád szülőhazája. Sokat jelentett neki, hogy megmutat-
hatta nekünk a hazáját. 
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Azt akarta, hogy ebben az élményben minden kórusénekesének legalább egyszer része 
legyen a felsőfokú tanulmányainak ideje alatt.1 Bár ő ekkor már az Egyesült Államokban 
élt, szívében továbbra is jelentős helyet foglalt el Magyarország. Miután megtapasztaltuk a 
magyar emberek meleg és szívélyes vendéglátását – és megkóstoltuk a csodálatos ételeiket 
– megértettük, hogy miért akarta Darázs Árpád, hogy ellátogassunk Magyarországra, mie-
lőtt befejezzük a felsőfokú tanulmányainkat. Bár a Hangversenykórussal sok koncertkörúton 
vettünk részt az Egyesült Államokban és más országokban, mégis, mindannyiunk számára 
a magyarországi utak jelentették azt az epicentrumot, amelyek egyedülálló és személyes 
módon kötöttek össze bennünket Darázs Árpáddal. 

Amikor tudomást szereztünk a 2016-os magyarországi útról, és hogy mi, Darázs Árpád 
kórusának öregdiákjai is részt vehetünk rajta, tudtuk, hogy ez egy egyszer az életben adódó 
lehetőség. Igen, bárki eljuthat ma Magyarországra, de közülünk azoknak, akiknek abban a 
megtiszteltetésben volt részük, hogy Darázs Árpád kórusában énekelhettek, ez a különleges 
út azt az elképzelhetetlen lehetőséget adja, hogy megpróbáljuk újra átélni azt a varázslatot, 
amit a Darázs Árpáddal való éneklés során átéltünk.

- Bár a hangunk ma már nem olyan fiatal, mégis el fogunk tudni énekelni néhány magyar 
dalt, amelyek maradandó hatást gyakoroltak ránk. Ahol a hangunk minősége talán nem lesz 
már olyan jó, mint fiatal korunkban volt, ott a szenvedélyünk visz majd előre bennünket, mi-
vel ez egy olyan lehetőség, amelyről álmodni sem mertünk, hogy újra megadatik nekünk. 

- Abban az országban énekelhetjük el a csodálatos magyar népdalokat, ahonnan azok szár-
maznak, és eközben magyar emberek és magyar kultúra fog körülvenni bennünket.

- Még egyszer elénekelhetjük ezeket a dalokat olyan embereknek, akik megértik a bennük 
rejlő szenvedélyt.

- Leróhatjuk tiszteletünket annak az embernek, annak a legendának, aki olyan hatással volt 
az életünkre, mint senki más. Senki nem gyakorolt zenei szempontból erősebb hatást az éle-
tünkre, mint a mi szeretett Darázs Árpádunk.

- Újra Magyarországon lehetünk olyan emberekkel együtt, akik osztoznak velünk a zene és 
az ország szeretetében.

Továbbra is tartunk kórus összejöveteleket, ahol énekelni is szoktunk.2 Ezek a közös 
éneklések teszik lehetővé annak a testvéri szeretetnek az erősítését, amelyet a Darázs Árpád 
által húsz éven át vezetett Hangversenykórus különböző évjáratainak az énekesei éreznek, 

1 Darázs Árpád a Dél-Karolina Egyetem Hangversenykórusával többször is részt vett a Bartók Béla Nemzetközi 
Kórusversenyen. A legnagyobb sikert 1976-ban és 1980-ban érte el az együttesével Debrecenben. Mindkét alkalom-
mal első helyezéssel térhettek vissza az Egyesült Államokba. (A ford.)
2 A jászberényi és a jászsági olvasók két ilyen találkozóról is értesülhettek. Kiss Henriett: Darázs Árpádra emlékez-
tek. In: Jászkürt. XVIII. évfolyam, 2006. október 28. 6. o., Sharon McElveen Altman: Darázs Árpádra emlékeztünk 
Dél-Karolinában. In: Jászsági évkönyv 2012. Fordította: Kiss Henriett. 240–243. o. (A ford..)
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függetlenül attól, hogy mely években énekeltek a kórusban.3 Az összetartozásnak olyan ér-
zése ez, amelyet más kórus nem ismer. Az emberek barátságokat kötnek a felsőfokú tanul-
mányaik ideje alatt, és sok ezek közül a barátságok közül egy életre szól. Darázs Árpád arra 
tanította a kórusénekeseit, hogy családtagokként tekintsenek egymásra. Ez azt jelenti, hogy 
azok, akik már végeztek az egyetemen, a kórus fiatalabb, utánuk jövő tagjait öccseiknek és 
húgaiknak tartották. A kórus mindenkori tagjai pedig legendákként tekintettek az elődeikre, 
és megpróbálták a magyar dalokat éppen olyan jól énekelni, mint a korábbi évek kóruséne-
kesei. A kórus minden összetételében meg akart felelni azoknak az elvárásoknak, amelyeket 
az elődök támasztottak. Mindaz az egymás iránt érzett csodálat, amit Darázs Árpád tanított 
nekünk, azt eredményezte, hogy létrejött köztünk egyfajta családi érzés, amit a mai napig 
ápolunk, függetlenül attól, hogy merre sodort bennünket az élet. Szétszóródtunk az Egyesült 
Államokban és Európában, de a köztünk levő kötelék megmaradt. Mint minden jó barátság 
esetében, mi is ott tudjuk folytatni a beszélgetéseinket az összejöveteleinken, ahol előzőleg 
abbahagytuk.

Nem volt más professzor a felsőfokú tanulmányaink során, aki olyan nagy hatással lett 
volna az életünkre, mint Darázs Árpád.

- Azok, akik közülünk karnagyok lettek, arra törekszenek, hogy megvalósítsák a zenében 
rejlő szenvedélyt abban a műben, amit éppen tanítanak.
- Azok, akik közülünk énekesek lettek, meggyőznek arról, hogy ugyanazzal az őszinteséggel 
énekelnek, mint amit Darázs Árpád szemében láttak.

- Azok, akik közülünk karmesterek lettek, megpróbálják utánozni Darázs Árpád finom és 
visszafogott vezénylési technikáját, amely révén a legcsekélyebb mozdulattal is nagyszerű 
eredményt ért el.

A mindannyiunkban ott lakozó zenész tudja, ahhoz, hogy beteljesítsük azt a zenei nevelést, 
amit tőle kaptunk, azt jelenti, hogy a legjobb muzsikusokká kell lennünk, akik csak lehetünk. 
Őt tiszteljük azzal, ha így teszünk.

Nagyon izgatottan készülünk újra Magyarországra. Várjuk a finom ételek kóstolását, a ma-
gyar ajándékok vásárlását, a magyar emberekkel fennálló régi barátságok felfrissítését és 
új barátságok kötését. Valóban úgy érezzük, hogy különleges kapocs köt össze bennünket 
a magyar emberekkel, és nagyon izgatottan várjuk, hogy újra „zenei szülőföldünk” talajára 
léphessünk!

Fordította: Kiss Henriett

3 Darázs Árpádot 1966-ban nevezték ki a Dél-Karolina Egyetem oktatójává. Nem sokkal a kinevezése után alapítot-
ta meg az egyetem Hangversenykórusát, amelyet húsz éven át, 1986-ban bekövetkezett haláláig vezényelt.  
(A ford.)


