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A nagy dol gok gyak ran egé szen 
kis dol go kon múl nak. Je len eset-
ben Bog lá ri Pálné bi o ló gia sza kos 
ta nár csa lá di kap cso la tai se gí tet-
ték a gyõ ri Apor kó rust Ame ri ká-
ba, egy vi lág hí rû, Grammy-díjas 
kó rus part ne ré vé. A gyõ ri ének kar 
el sõ CD le me zét ugyan is oda ad ta a 
ta nár nõ uno ka test vér ének Ctrefil 
Carmennek, a ka li for ni ai ma gyar 
is ko la igaz ga tó nõ jé nek, akit gyö-
ke rei a Gyõr höz kö ze li Nyúl hoz 
köt nek. Így ke rült kap cso lat ba az 
Apor kó rus a  Pacific Boychoir 
Grammy-díjas együt te sé vel, akik-
hez az óta is ben sõ sé ges em be ri, 
ba rá ti  és ki vá ló szak mai kap cso lat 
kö ti õket..

Ta lán em lé kez nek rá az ol va-
sók, hí rül ad tuk, hogy a Zichy-
pa lo ta ren dez vé nyén sztár ven dég 
volt Gyõr ben a ka li for ni ai fiú 
ének kar. 2008. ok tó be ré ben nagy 
si ke rû kö zös hang ver senyt adott 
a Ba rokk Nosz tal gi ák mû vé sze ti 
fesz ti vál ke re té ben a zsi na gó gá-
ban. Az ame ri kai gye re kek há rom 
na pot töl töt tek az Apor is ko la 
ven dé ge ként a vá ros ban, ahol 
kö zös prog ra mo kon, elõ adá so kon, 
hang ver se nye ken, kó rus pró bán, 
tánc ház ban  fûz ték szo ro sabb ra a 
ba rát sá got. Ak kor szü le tett meg 
a „Gyõr, a ma gyar kó rus kul tú ra 
kö ve te Ame ri ká ban” el ne ve zé sû 
prog ram, amely hez per sze tá mo ga-
tók ra volt szük ség. A Gyõ ri Mú zsa 
és a Gyõr-Moson-Sopron me gyei 
Ke res ke del mi és Ipar ka ma ra ál tal 
in dí tott Arts and Bu si ness fel hí vás 
meg hir de té se kor az el sõ he lyen 
aján lot tuk a tá mo ga tók fi gyel mé be 
a kó rust. Ugyan csak mel lé állt az 
Artists of Art Ala pít vány, amely a 
fi a tal mû vé szek fel ka ro lá sát tûz te 
zász la já ra. Az ala pít vány al el nö ke 
Velekei Lász ló Tóth Ilo na ko re og-
rá fi á ját vit te el az Apor is ko lá ba, 
ez zel is fel hív ván a fi gyel met a 
te het sé ges éne ke sek pat ro ná lá sá ra.

A MA GYAR KÓ RUS KUL TÚ RA

AZ APOR KÓ RUS AZ
A „Gyõr a ma gyar kó rus kul tú ra kö ve te Ame ri ká ban” prog ram ke re-
tén be lül az Apor Vil mos Ka to li kus Is ko la köz pont nem zet kö zi dí jas 
Ének ka ra Iván Gab ri el la kar nagy ve ze tés éve lés a Pacific Boychoir 
Academy Grammy- dí jas együt te sé nek meg hí vá sá ra tíz na pot töl tött 
Ka li for ni á ban há rom gim ná zi um kó ru sá nak ven dé ge ként, ahol kon cer-
te ken és in te rak tív elõ adá so kon nép sze rû sí tet ték a ma gyar ze ne kul tú rát.

A kóris fel lé pett az ala pít vány 
be mu tat ko zó kon cert jén az Egye-
te mi Kon cert te rem ben is.

Ös  sze jött. Szin te hi he tet len 
volt, hogy en  nyi gye rek ilyen 
te te mes költ ség be ke rü lõ ame ri-
kai út já ra si ke rült elõ te rem te ni a 
pénzt. Bár mi lyen sok a ne héz ség 
ma az or szág ban, ha az em be rek 
ös  sze fog nak, ak kor min den si ke-
rül het. A kó rus te hát út ra kelt. 
2009. ok tó ber 23-a és nov. 2-a 
kö zött õk vol tak Ma gyar or szág 
kó rus kul tú rá já nak kö ve tei a 

Csen des óce án part ján.    Az Apor 
Vil mos Ka to li kus Is ko la köz pont 
Ének ka ra Iván Gab ri el la kar nagy 
ve ze té sé vel nagy si ke rû, telt há zas 
kon cer tet adott a San Francisco-i 
Sant Grace ka ted rá lis ní vós kó rus-
ren dez vé nyén, de fel lép tek az 
öböl part ján lé võ Berkeley-ben, 
Santa Crus-ban, San Ramon-ban 
is. A kon cer tek mel lett az ének kar 
szá mos ka li for ni ai gim ná zi um-
ban tar tott in te rak tív elõ adást 
a ma gyar ze ne tör té ne té rõl, a 
ma gyar nép ze né rõl, a Ko dály 
mód szer rõl. Így nem csak a hi va ta-
los kon cert pó di u mon, ha nem köz-
vet le nül a jö võ nem ze dé ké vel is 
si ke rült élõ kap cso la tot te rem te ni, 
ér dek lõ dést kel te ni a ma gyar ze ne-

kul tú ra, s ál ta la Ma gyar or szág, 
Gyõr vá ro sa iránt.

A Kop pány Lász ló igaz ga tó 
ré vén, az út so rán le he tõ ség nyílt 
a kü lön bö zõ gim ná zi u mok ok ta-
tá si rend sze ré nek ta nul má nyo-
zá sá ra, a ta pasz ta lat szer zés re. A 
prog ram si ke rét, a kon cer tek és 
elõ adá sok ma gas szín vo na lát bi zo-
nyít ja, hogy az ének kar szá mos 
meg hí vást ka pott a jö võ re néz ve. 
Ugyan ak kor a szak mai ér té kek 
mel lett mind az is ko lák, mind 

a fo ga dó csa lá dok ki emel ték az 
együt tes ál tal hor do zott ma gyar 
szel le mi sé get, em be ri, lel ki po zi-
tí vu mo kat, ame lyek je len tõ sen 
hoz zá já rul tak ah hoz, hogy sok ré-
tû, hos  szú tá vú kap cso lat fel vé tel-
re ke rül jön sor a részt ve võ fe lek 
kö zött. Hi á ba, ezt már egy szer 
Ko dály meg ál mod ta. A kó rus mun-
ka er köl csi leg ma gas ren dû, ma gas 
ér zel mi in tel li gen ci á val ren del ke-
zõ kö zös sé ge ket ké pes te rem te ni. 
Több is ko la kó ru sa je lez te, hogy 
a kö zel jö võ ben ma gyar or szá gi 
tur né ke re té ben kí ván ja fel ke res-
ni Gyõr vá ro sát, de vis  sza vár ják 
a ten ge ren túl ra az Apor kó rust is. 
A San Ramon-i gim ná zi um ní vós 
együt te se a kö vet ke zõ év ta va szán 
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GYÕ RI KÖ VE TEI AME RI KÁ BAN

ARANY KAPU-NÁL
már hoz zánk is ér ke zik Ame ri ká-
ból. A kö vet ség si ker rel járt. Az 
el ve tett ma gok re mél jük, egy szer 
te re bé lyes fá vá nö ve ked nek. 

Kó rust utaz tat ni nem egy sze rû 
fel adat, hi szen meg va ló su lá sá hoz 
ko moly anya gi hát tér elõ te rem-
té se szük sé ges. Fel ér té ke lõ dik a 
gaz da sá gi ol dal sze re pe, se gít sé ge. 
Wass Al bert Vi rág te me tés c. mû vé-
nek so rai olyan em ber rõl szól nak, 
aki a Gond vi se lés be ve tett óri á si 
hit tel ké pes a ho mok sze mek bõl 
fel épí te ni a vá rat. Va la hogy így 
kell el kép zel ni azt az utat, ami a 
prog ram meg va ló su lás hoz ve ze-
tett. Szí vós és ki tar tó mun ka kel-
lett hoz zá, és hit.

Szé les kö rû ös  sze fo gás ered-
mé nye ként va ló sul ha tott meg a 
kö vet ség. A prog ram véd nö kei 
vol tak: Borkai Zsolt pol gár mes-

ter, Dr. Pápay La jos me gyés 
püs pök, va la mint Sza kács Im re 
a me gyei köz gyû lés el nö ke. Az 
Apor kó rus uta zá sá hoz töb ben is 
hoz zá já rul tak, így azt si ke res pá lyá-
za to kon a vá ros és a püs pök ség, a 
Gyõr Kul tú rá já ért Ala pít vány, a 
Gyõ ri Ba let tel kö zös jó té kony sá gi 
es ten az Artis of Arts Ala pít vány 
tá mo gat ta, va la mint a vá ros szá-
mos kép vi se lõ je, Hor váth Lász ló 
he lyi ön kor mány za ti kép vi se lõ, és 
Cziglényi Lász ló or go na mû vész, 
aki a kez de tek tõl fog va se gí ti az 
együt tes szak mai mun ká ját. A 
gya kor la ti meg va ló su lás hoz hoz zá-
já rult még a Hogg Ro bin son Uta-
zá si Iro da, a Zic cer Sport is.

Cé gek, ma gán sze mé lyek is se gí-

tet tek, hogy eb ben a ne héz gaz da-
sá gi hely zet ben a ma gyar kul tú ra 
kö ve te le hes sen a ten ge ren tú lon 
az Apor kó rus.

A pro jekt nem szól ar ról, hogy 
mind két ol da lon ha zá juk és hi va tá-
suk iránt el kö te le zett mu zsi ku sok, 
pe da gó gu sok van nak. Anél kül 
pe dig a prog ram mû kö dik. Nem 
ma gá tól jön a si ker. Sok mun ká-
val, erõ fe szí tés sel és ál do zat tal jár, 
ami azon ban nem hi á ba va ló. Ju tal-
ma öröm és büsz ke ség a gye re kek, 
a szü lõk ar cán. Nem kell mást ten-
ni, csak min den nap na gyon jól 
és ki tar tó an dol goz ni. Az is ko la 
mel let ti Szent An na Ott hon ked-
ves öreg jei ugyan is min den nap 
ki imád koz zák az ál dást a kó rus 
mun ká já hoz a dél utá ni ró zsa fü zér 
al kal má val.

Az út még in kább meg erõ sí tett 

a szín vo na las mun ka és az em be-
ri kap cso la tok óri á si ere jé ben. A 
hi va tá suk ban, ma gyar sá guk ban 
el kö te le zett em be rek meg ta lál ják 
egy mást a vi lág bár mely pont ján.

ÚTI NAP LÓ
KA LI FOR NIA, AME RI KA 
ÉK SZER DO BO ZA

Le nyû gö zõ, még is em be ri 
lép té kek kel fel fog ha tó volt San 
Fran cis co vá ro sa, a ha tal mas 
be ton fel hõ kar co lók, a kö zöt tük 
kacs ka rin gó zó ré gi vil la mo sok, a 
han gu la tos Kí nai-ne gyed s az a 
sok ná ció, amely a vi lág leg ter mé-

sze te sebb mód ján él együtt a Ka li-
for nia-öböl ben.

Ki sebb ség ben van a fe hér 
em ber ezen a tá jon. Ér de kes, hogy 
vi szony lag kis te rü le ten ként vál to-
zik a mik ro klí ma. Az óce án hû vös-
sé ge, a Ka li for nia-öböl me di ter rán 
klí má ja gyak ran bur kol ja köd be 
San Fran cis co-t. A he lyi ek sze rint 
is ki vé te les az a kris tály tisz ta ra gyo-
gó nap sü tés, ami ben fent rõl, a 
Twin Peaks ki lá tó ból cso dál hat tuk 
meg az alat tunk el te rü lõ vá rost.

Kü lön le ges él mény volt a Na pa 
és Sonoma men ti bor vi dék, a bor-
kós to lás he lyi tra dí ci ó i nak meg is-
me ré se, a tes tes, szá raz vö rös bor ok 
szé les vá lasz té ka. 

Egé szen sa já tos han gu la tú a 
Berke ley, Ame ri ka egyik leg na-
gyobb ál la mi egye te me, ahol 80 
szá za lék ban ta nul nak be ván dor-
lók, kül föl di ek. Ven dég lá tó ink 
ér dek lõ dés sel né ze get ték a gyõ ri 
pros pek tu so kat ba rokk vá ro sunk-
ról. A vi szony lag fi a tal tár sa da lom 
szá má ra ilyen ko rú mû em lék épü-
le tek lát vá nya is me ret len. A vá ros 
köz pont ja a fák kal öve zett park, 
ahol min den ki sza ba don hó dol hat 
sza bad idõs kedv te lé se i nek. 

Hi á ba ke res tük az ame ri kai 
au tó kat, he lyet tük né met és ja pán 
au tó kat ta lá lunk Ka li for ni á ban. A 
prak ti kus ság és a kön  nyû ke zel he-
tõ ség az oka- mond ják az ot ta ni ak.

Fe lejt he tet len volt a vég te len 
Csen des-óce án lát vá nya. Bár csak 
10 fok volt a hõ mér sék let, azért 
be le gá zol tak az ér ke zõ da gály ba a 
kó rus ta gok. Per szer csak tér dig jár-
tunk az óce án ban, de meg tud tuk, 
a ven dég lá tók még ilyen kor is 
rend sze re sen úsz nak, igaz hõ tar tó 
ru há ban. 

Az óce án part ján fek võ han gu la-
tos vá ros ban meg szok ták az óce án 
fe lõl ér ke zõ hû vös idõt. Itt vi szony-
lag rit ka al ka lom, hogy fû te ni kell. 
Lá to ga tást tet tünk Carmelben, az 
ame ri kai fe ren ces mis  szió köz pont-
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já ban is, amely nek temp lo má ban 
mû sort is ad tunk. Ér de kes volt 
lát ni Ka li for nia el sõ könyv tá rát, 
be pil lan tást nyer ni a haj da ni szer-
ze te sek él té be, mis  szi ó já ba.

Santa Cruse-ban egy ma gán-
gim ná zi um ven dé ge ként töl tött 
né hány na pot a kó rus. A 240 fõs 
Kirby gim ná zi um ban a tan díj 
nem ke vés, 27 000 USA dol lár. 
A di á kok ki vá ló kö rül mé nyek 
kö zött bon ta koz tat hat ják ki 
ké pes sé ge i ket. Jó volt hal la ni, 
hogy a mû vé sze te ket a töb bi tan-
tárgy cso port tal egyen ran gú ként 
ok tat ják az in téz mény ben. Meg-
tisz tel te tés volt, hogy az együtt 
töl tött jó han gu la tú nap után az 
is ko la igaz ga tó ja át nyúj tot ta az 
is ko la egyen pó ló ját a gye re kek-
nek.  A ma gyar ze ne tör té ne té rõl 
szó ló elõ adás so rán tör té nel münk 
szá mos ese mé nye ele ve ne dett meg 
sza vak ban, da lok ban és ké pe ken. 
Ahogy min de nütt, itt is lel ke sen 
fo gad ták a ma gyar nép da lo kat és 
tán co kat.

A hí res Mistery Spot op ti kai 
csa ló dá sok kal te li vi lá gá ba — aho vá 
a ven dég lá tók kí sér ték el a kó rust 
— a vi lág 600 or szá gá ból ér kez nek 
lá to ga tók. Fe lejt he tet len él mény 
volt a Monterey Aquarium, a 
ten ger va rázs la tos élõ vi lá ga, a fan-
tasz ti kus ki vi lá gí tott ak vá ri u mok, 
a test kö zel ben úsz ká ló cá pák lát vá-
nya. No és a vi dám park Vallejo-
ban, ahol min den a nagy ame ri kai 
ál mot su gall ja! Ame ri ka leg ko mo-
lyabb hul lám vas út ja it jár tuk be az 
utol só na pon, ve rõ fény ben, kö zel 
30 fok ban. Halloween es té je kö ze-
led té vel so kan már jel mez ben jöt-
tek. Is mét ta pasz tal hat tuk, hogy 
a ha tal mas tö meg ben hány fé le 
ná ció kép vi sel te ti ma gát. Jól ér zé-
kel het tük, hogy az ame ri ka i ak 
szá má ra men  nyi re nagy ese mény 
a Halloween. Mi kor el jött a nap ja, 
a kör nyék gyer me kei jel me zek be 
öl töz ve jár tak ház ról-ház ra és 
gyûj töt ték a cso ko lá dét. Be von-

ták eb be a ma gyar gye re ke ket is. 
Amit azon nal érez het tek: a mai 
vi lág ban a nyelv tu dás rend kí vül 
fon tos do log.

TAN TÁRGY A PO ZI TÍV 
ÉLET SZEM LÉ LET.

Po zi tí van gon dol kod ni per sze 
kön  nyebb egy olyan he lyen, ahol 
egész év ben süt a nap, an  nyi jó 
do log sû rû sö dik, egész év ben zöld-
sé gek ka val kád ja kí nál ja ma gát az 
egész sé ges élet mód meg va ló sí tá sá-
hoz. Ka li for ni át nem vé let le nül 
hív ják Ame ri ka ék szer do bo zá nak. 
Egy ki csit a gaszt ro nó mi á ba is 
be le kós tol hat tunk. Ér de kes vagy 
in kább bi zarr volt a mo gyo ró va jas 
lek vár a sós ízek kel, az édes reg ge-
lik, és a csipsz min den hez.  Mi vel 
ál ta lá ban ke vés húst, in kább ola-
jos mag va kat esz nek, ter mé sze tes, 
hogy a sa lá ták so ka sá ga mel lett 
ve ge tá ri á nus fo gást is gyak ran 
ta lál tunk. Itt nincs szük ség me leg 
le ve sek re és fõ ze lé kek re, hi szen 
gya kor la ti lag so sincs hi deg. Gyors 
gril len sü tött zöld sé gek, hú sok 
jel lem zik a kony hát. Idõ sincs a 
hos  szabb ide ig tar tó fõ zõcs ké zés-

Idé zet a hon la punk ról: www.aporisk.hu

No vem ber 2-án 20 óra kor sze ren csé sen „lan dol tunk” az Apor is ko la elõtt. Élet re 
szó ló ma ra dan dó él ményt je len tett az ének kar nak a Ka li for ni á ban töl tött 10 nap. 
El ve tet tük a ma go kat, ami re mél jük te re bé lyes fá vá nö ve ke dik majd. A gim na zis ták 
egy szer fel nõ nek, akik ta lán majd üz le ti part ner ként, tu ris ta ként szí ve sen ke re sik fel 
ba rá ta i kat vá ro sunk ban. 
A kul tú ra, az ok ta tás te rén ki ala kult kap cso lat kö ve te le het a jö võ ben egy szé le sebb 
kö rû kap cso lat meg va ló su lá sá nak is. Igaz hos  szú tá vú, de jó be fek te tés le het min den 
vál lal ko zás szá má ra a kul tú ra tá mo ga tá sa.

A közeljövõ…Jövõ ta vas  szal vár juk a San Ramon-i gim ná zi um ének ka rát. To vább-
ra is meg tart juk azt a ben sõ sé ges em be ri és ki vá ló szak mai kap cso la tot a Pacific 
Boychoir együt te sé vel, és a jö võ ben vár juk a kó rus is ko la fi a it ma gyar or szá gi lá to ga-
tás ra. Ben nün ket is sze re tet tel vár nak vis  sza. El ment a jó hí rünk, tárt ka pu kat ta lá-
lunk, va la hány szor út ra kelünk.Köszönetet mon dunk mind azok nak, aki az el múlt 
más fél év fo lya mán va la mi lyen for má ban mel let tünk áll tak és se gí tet tek ben nün ket, 
hogy va ló ra vált has suk az ál mun kat.
Most vis  sza té rünk a hét köz nap ok ba, igyek szünk a jó mun kát meg tart va to vább dol-
goz ni, bíz va ab ban, hogy új és új szép fel ada tok ta lál nak majd meg ben nün ket!

re, hi szen na pi több órát töl te nek 
au tó zás sal. 

A tö meg köz le ke dés gya kor la-
ti lag is me ret len fo ga lom. A több-
sá vos au tó pá lyák zsú fo lá sig meg-
tel nek a dél utá ni for ga lom ban. 
Ugyan így ke vés bé tûnt fon tos nak 
az ott la kók nak, hogy a há za ik kal 
ap ró lé ko san fog la la tos kod ja nak. 
Ezt az ame ri kai em ber szem lé le-
té nek is me re té ben ért he tünk meg 
csak iga zán. A föld ren gés pil la na-
tok alatt sem mi vé te he ti a há zat, 
bár mi kor gyor san új ott hont kell 
te rem te ni ük.

Még az ott töl tött né hány nap 
alatt is ta pasz tal hat tuk, hogy az 
ame ri kai tár sa da lom men  nyi re 
in di vi du á lis, de az egyé ni tö rek vé-
sek fe lett a kö zös sé gi cé lok el sõ sé-
get él vez nek. Így egy in téz mény 
meg íté lé sé hez az is hoz zá já rul, 
men  nyi re jó csa pa tai, kó ru sai 
van nak. 

Az egész tár sa da lom rend kí vül 
vál lal ko zó szel le mû, di na mi kus. 
A vál to zás az élet szer ves ré sze. 
Mind eh hez erõs ön tu dat és si ker-
ori en tált szem lé let tár sul.

Iván Gab ri el la
kar nagy


