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Mint a mesében,
úgy indult a történet. Ahogy

egyre inkább megismertem, azt
kellett megállapítanom, hogy úgy
is folytatódott... Tehát: hol volt,
hol nem volt, volt egyszer egy kato-
likus iskola, melynek kórusa több-
éves komoly szakmai munka után
kiadott egy igényes CD-t. Ezen a
magyar és a keresztény zenei kincs-
bõl állítottak össze csokorra valót,
s tették ezt olyan színvonalasan,
hogy hírük még az óceánon túlra is
eljutott.  Igaz, kellettek hozzá nép-
mesei elemek, konkrétan: egy lel-
kes biológiatanárnõ (Boglári Pál-
né), aki egyik – „Újvilágban” élõ –
rokonának ajánlotta szíves figyel-
mébe a zenei anyagot. Jó helyre
ajánlotta, mert Ttrefil Carmen – a
nyúli gyökerekkel bíró unokatest-
vér – lelkes zenepedagógus és a

magyar kultúra ápolója egy hétvégi
magyar iskola igazgatónõjeként, fia
az Apor kórus CD-jének hatására
lett a kórusiskola tagja. Az õ közve-
títésével jutott el Gyõrbe a Kevin
Fox karnagy vezette, világjáró ame-
rikai fiúkórus, ahol nagy sikerû kö-
zös hangversenyt adott az Apor-kó-
russal a Barokk Nosztalgiák mûvé-
szeti fesztivál keretében. Olyan jól
érezték magukat nálunk, hogy
meginvitálták a mieinket maguk-
hoz: hadd folytatódjon  a szépen
induló szakmai és baráti kapcso-
lat... Ezzel újabb erõpróba követ-
kezett a szereplõk életében.

A „Gyõr a magyar kóruskultúra követe Amerikában” program keretén belül az Apor Vilmos Katolikus Iskolaközpont nemzetközi díjas Ének-
kara Iván Gabriella karnagy vezetésével, Koppány László igazgató kíséretében a Pacific Boychoir Academy Grammy-díjas együttesének meg-
hívására tíz napot töltött Kaliforniában, ahol koncerteken és interaktív elõadásokon népszerûsítették a magyar zenekultúrát.

A ZENE NEMCSAK ÉLMÉNY, HANEM HATÁROK FELETTI KÖZÖS NYELV…

Több mint egy turné... missziósként az óceánon túl

Homokszemekbõl
várat építeni

Egy 30 tagú kórust Amerikába
utaztatni nem egyszerû feladat.
A megvalósításához komoly anyagi
háttér elõteremtése szükséges. Mind-
ezt a „válság” kellõs közepén, amikor
mindenki százszor meggondolja,
hogy hová adja a pénzét… Nem lehe-

tett számítani a csodatévõ tündérre,
aki „zsebbõl” kifizeti az útjukat. He-
lyette a Wass Albert-i gondolat lelküle-
te adta az erõt: „Volt egyszer egy em-
ber, aki az õ háza udvarán oszlopot
épített az õ Istenének. De az oszlopot
nem márványból faragta, nem kõbõl
építette, hanem ezer, meg ezer apró
csillámló homok-szemcsébõl, és a ho-
mok-szemcséket köddel kötötte
össze. És az emberek, akik arra járva
látták, nevettek rajta és azt mondták:
bolond. De az oszlop csak épült, egy-
re épült, mert az ember hittel a szívé-
ben építette az õ Istenének.” 

Az „emberünk” ebben az eset-
ben egy törékeny énektanárnõ, az
út megszervezõje – Iván Gabriella, a
gyõri kórus karnagya –, aki hitte,
hogy jó ügy szolgálatában kilincsel,
pályázik, kalkulál… 

– Egyházi iskola kórusát vezetni
számomra mindig is többet jelentett
egyszerû szakmai munkánál – hal-

lom tõle, amikor a miértekrõl kérde-
zem õt. Hiszem, hogy feladatunk
van a magyar-keresztény értékek õr-
zésben, közvetítésében. Nem csupán
a tõlünk telhetõ legszínvonalasabb
munkával jár ez a hivatás, hanem
egy erkölcsileg magas szinten álló
közösség nevelésérõl, felelõsségvál-
lalásról, áldozathozatalról a társa-

kért. Úgy gondolom, hogy egy ének-
kar akkor tud misszionálni, ha a ze-
ne nyelvén tesz tanúbizonyságot hi-
térõl, értékrendjérõl, nemzeti elköte-
lezettségérõl. Eddig is ilyen elvek
szerint dolgoztunk, és most, hogy
egy távoli kontinensen is megmutat-
hattuk magunkat, még inkább arra
törekedtünk, hogy ne csupán kirán-
duláson vegyünk részt, hanem e kül-
detésünket teljesítsük.

A program megvalósításához kel-
lett aztán az a sok-sok apró és ke-
vésbé apró segítség, amelyek ho-
mokszemenként segítették a „lehe-
tetlen” létrejöttét. Egyház és önkor-
mányzat, szülõk és az iskolavezetés,
vállalatok, és a Szent Anna Otthon

[ SZÉKELYNÉ SZÉNÁSSY JUDIT ]

idõs lakói hordták össze a kért se-
gítséget: kik anyagiakkal, kik ötle-
tekkel, kik idejükkel és kétkezi
munkájukkal, kik imájukkal… 

Méltón a bizalomra    
A kórus, mint az a bizonyos legki-

sebb fiú az óperencián túl, bizonyítot-
ta, hogy nem volt hiábavaló sok em-

ber sok áldozata. 2009. október 23. és
november 2. között telt házas elõadá-
sokon vitték hírét a magyar kóruskul-
túrának, népzenénk értékének San
Franciscóban, Berkeleyben, Santa
Cruz-ban, San Ramon-ban. A koncer-
tek mellett gimnáziumokban mutat-
ták be szóban és zenével Magyarorszá-
got, Gyõrt, a befogadó családok pedig
– ahogy ez a visszajelzésekbõl kiderült
– kiemelték azt az emberi és lelki érté-
kességet, amit fiataljainknál megta-
pasztalhattak. Ezért aztán nem is cso-
dálható, hogy az énekkar számos
meghívást kapott a jövõre nézve, visz-
szavárják õket. Ugyanakkor több otta-
ni iskola kórusa jelezte, hogy a közel-
jövõben magyarországi turné kereté-
ben kívánja felkeresni Gyõr városát. A
követség sikerrel járt: emberi, baráti,
szakmai szálak szövõdtek, kultúrák,
népek kerültek egymáshoz közelebb.
Az elvetett magok – reméljük – terebé-
lyes fává növekednek a jövõben.

„...Vannak a léleknek
régiói, amibe csak
a zene világít be...”


