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IGAZGATÓ ÚR
Andrási Béla életútja képekben1
1915. október 30-án született Budapesten
1934. május 14-én érettségizett a Jászberényi Magyar Királyi József Nádor Reálgimnáziumban
1939. szeptember 29-én a Budapesti Királyi Pázmány Péter Tudományegyetemen
szerzett magyar nyelv és irodalom, és német nyelv és irodalom szakos
középiskolai tanári oklevelet
1939. október 9-tõl 1940. november 15-ig a Jászberényi Községi Polgári Fiúiskolában
próbaszolgálatos, segélydíjas tanár
1940. november 15-tõl 1943. december 21-ig a Jászapáti Királyi Katolikus Gróf
Széchenyi István Gimnáziumban ideiglenes óraadó tanár, helyettes tanár,
majd rendes tanár
1943. december 23-tól 1949. szeptember 2-ig a Jászberényi Magyar Királyi József
Nádor Gimnáziumban rendes tanár
1949. szeptember 3-tól 1978. december 31-ig a Jászberényi Állami Tanítóképzõ –
késõbb Felsõfokú Tanítóképzõ, Tanítóképzõ Fõiskola – igazgatója és
fõigazgatója
1958. november 16-tól – 1980-ig volt tagja a Városi Tanácsnak
1963-1967 közötti ciklusban országgyûlési képviselõ
1992. március 28-án hunyt el, a Fehértói temetõben nyugszik

Szülei: Andrássy Béla és Skalnik Anna

A fiatal, lendületes gimnáziumi tanárt 1949-ben kinevezték a tanítóképzõ igazgatójának. Harmincnégy éves volt ekkor. Félt az új feladattól, egészen más világba
csöppent a megszokott környezetébõl. Idegen volt számára minden. Sokan – talán
irígységbõl – méltatlankodtak, hogy egy gimnáziumi tanár került a képzõ élére.
Önbizalom hiánya vagy áskálódás? – még most is nehéz eldönteni, hogy miért ment
el annyiszor a minisztériumba, hogy felmentését kérje. Nem kapta meg, s azoknak
lett igazuk, akik így döntöttek. „Huszonkilenc esztendõn át kormányozta a hajót”
– õ így emlegeti – és egyszer sem futott zátonyra. Nem volt könnyû.
(Részlet Tál Gizella: Évtizedek a katedra vonzásában c. írásából – Szolnok megyei
néplap 1978 december 31.)
1

A közölt dokumentumokat gyermekei: Ildikó és György bocsátották rendelkezésünkre

Testvéreivel Józseffel és Antóniával a húszas évek végén
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A tiszaligeti táborban 1973. júniusában
Rácz István, a késõbbi leánygimnáziumi igazgató társaságában az
iskolaudvaron az ötvenes évek végén

Országgyûlési képviselõi megbízólevele 1963. február 25.

Pro Urbe Jászberény kitüntetése
1973. november 12.

A Munka Érdemrend arany fokozata
1978. december 12.
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Kiss Henriett

KÉT ÍRÁS DARÁZS ÁRPÁDRÓL

Látogatóban a kollégiumban a hatvanas években

Hévizi nyaraláson feleségével és Kopácsy
Béla igazgató-helyettessel 1968-ban

Nyugdíjazása elõtt a hetvenes
évek végén

Darázs Árpád, a kiváló zenepedagógus, karnagy és karmester 85 évvel ezelõtt,
1922. július 7-én született Jászberényben. Az itt töltött gyermek-és diákévek után
Budapesten, a Liszt Ferenc Zenemûvészeti Fõiskolán folytatott felsõfokú zenei
tanulmányokat. Az 1941/42-es tanévtõl az 1943/44-es tanévig az egyházzenei
tanfolyamon Bárdos Lajos tanítványa volt. 1944-ben egyházkarnagyi oklevelet
kapott. Az 1944-/45-ös tanévtõl 1945/46-os tanévig ugyanabban az intézményben,
a középiskolai ének-tanárképzõ tanfolyamot végezte el Ádám Jenõ és Gárdonyi
Zoltán vezetésével. A második világháború végét követõen két tanéven át a
Jászberényi Állami Líceum és Tanítóképzõ Intézet ének-zene tanáraként dolgozott.
Ezután visszakerült Budapestre, ahol többek között a Magyar Rádió és Televízió
énekkarának lett a karnagya.
1956-ban családjával együtt elhagyta Magyarországot és az Amerikai Egyesült
Államokban telepedett le. Darázs Árpád Massachusetts, majd Connecticut
államokban szobafestõként és pincérként dolgozott. Muzsikusként elsõ jelentõs
munkája 1957-61 között Farmingdale-ben (New York) a Szent Kilián Fiúkórus vezetése
volt. Kodály Zoltán koncepciója szerint tanította az amerikai fiúkat, akikkel jelentõs
sikereket ért el. Többek között meghívást kaptak a Lincoln Center megnyitó
ünnepségére, ahol Leonard Bernstein vezényletével Mahler mûvében, az Ezrek
szimfóniájában énekeltek.
1961-66 között a rockville-i Molloy College-ban (New York), illetve 1962-66 között
a Columbia University (New York) tanárképzõ fakultásán mûködött. Ugyanitt 1972ben doktori fokozatot szerzett.
1966-ban a Dél-Karolina Egyetem professzora lett. Nem sokkal a kinevezése után
megalapította az egyetem Hangversenykórusát. Ezzel a kiváló együttesel kétszer is
(1976-ban és 1984-ben) elsõ díjat nyert a rangos debreceni Bartók Béla Nemzetközi
Kórusversenyen. Több helyi zenei együttes munkáját irányította Columbiában,
Dél-Karolina állam fõvárosában: így a Columbia Filharmonikus Zenekart, a Palmettói
Mesterdalnokokat, a -Columbia Fiúkórust, a Columbia Borbély Együttest, a First
Presbyterian Egyházi Énekkart vezényelte rövidebb-hosszabb ideig. Jel és hangzás
címmel tankönyvet írt, amelyben a kodályi elveket ültette át amerikai környezetbe.
Tanítványai a mai napig a legnagyobb szeretettel és tisztelettel emlékeznek
mesterükre. Legnagyobb karriert befutott tanítványa Raymond Hughes, aki jelenleg
a New York-i Metropolitan Operaház énekkarának karigazgatója.
Darázs Árpád leukémiában hunyt el 1986. december 16-án. Hatvannégy éves volt.
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