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A karantén és az izoláltság ellenére egy felejthetetlen online kórustalálkozó 

zajlott november 21-én két afáziás személyekből álló énekkarral, a Sing Aphasia 

kórussal New Jersey-ből (USA), és a Hangadó Énekegyüttessel Budapestről (HU). 

Huszonkilenc énekes és három kórusvezető - Gillian Velmer, Eckhardt Fanni és 

jómagam, Fekete Zsófia – találkoztunk egymással, énekeltünk, nevettünk, 

beszélgettünk, tapasztalatot cseréltünk, inspiráltuk egymást az online térben. 

A találkozó alatt azt éreztem, hogy a 7 076 km távolság, a nyelvi és kulturális 

különbségek, az időeltolódás sem akadályozott meg minket abban, hogy örüljünk a 

találkozásnak, hogy közelebb tudjunk kerülni egymáshoz és hogy együtt énekeljünk. 

A három kórusvezető előzetes megbeszéléseken alakította ki közösen a 

kórustalálkozó programját. Igyekeztün kolyan dalokat keresni, 

amikmindkétnyelvenvalamilyenszempontbóljelentőséggelbírnak, 

példáulmindkétnyelvenlétezikszövege a dalnak, vagyvilághírűénekes is énekelteazt - 

Freddie Mercury, Tavasziszél. Mindegyik dal valamilyenmódonösszekötötte a 

kétországot. KétnyelvűPowerpointdiákatkészítettünkés a 

találkozóidejénképernyőmegosztássaleztmindenrésztvevőszámáraláthatóvátettük, 

hogy a történéseket a lehetőlegjobbanstrukturálnitudjuk a jelenlévőkszámára. 

Azelhangzottbeszédeketfolyamatosantolmácsoltuk, a 

dalszövegeketpedigelőzetesenírásbanlefordítottuk. Mind a 

háromkórusvezetőkreatívbeéneklésigyakorlatokattartott, mely a testtartást, a 

mozdulatokat, természetesen a hangindítástvalamint a hangmagasságokintonációját 

is érintette. Mindkéténekkarénekeltegy-egydaltazalaprepertoárjából, így a Sing 

(Énekelj) c. dalt a Szezámutcábólés a 

Tavasziszélvizetárasztkezdetűmagyarnépdaltosztottuk meg egymással. Összesen 

hat egyszólamúdalrakerültsorgitár, ukulele vagyzongorakísérettel. A kávészünethez 

a Zoom applikáció “breakout room” lehetőségétkihasználvakisebb, 

kevertnemzetiségűcsoportokraosztottuk a társaságot, ígylehetőségnyílt 7-8 

főscsoportokbanbeszélgetniegymással. Elképesztő volt látni, hogy a 



verbálisnyelviakadályokellenéreazemberekmegnyíltakegymásnak, meséltek a 

stroke-juktörténetéről, azéneklésről, ráébredtek, hogynincsenekegyedül. 

Köztünkmindenkiszereténekelni, aminemcsupán a verbálisakadályozottságán old, 

hanemfontostámogatófunkciójavan. Azafáziásközösségiéneklésnekjelentősszerepe 

van abban, hogyazérintettszemélytársadalomintegráltabbrészénekérezhetimagát, 

hogy a zenénkeresztülmegvalósulhatazinkluzió a 

társadalmibeilleszkedéslegmagasabbszintje. 

A magyarénekesekközülegyénekkari tag, BálintZsoltmindenkivel meg 

szerettevolnaosztani, hogyhogyanélte meg a stroke-ot. Elmesélte, hogy 14 

napigkómában volt. Ezalattazidőalattaztkezdteérezni, 

hogyegészenmagasrafelemelkedik, ésvalaki, aki a képzeletébenmegjelent, 

megkérdeztetőle: 

• Felszeretnélmenni, vagy le? 

Erre a kórusénekesaztválaszolta, hogy ő le szeretnemenni, vissza a Földre. 

• De a jobboldaladnemúgy fog működni, mint korábban - 

válaszoltaazelképzeltszemély. 

A kórusénekesaztmondta, hogynemszámít, ő lefelészeretnemenni. 

• De nemfogsztudniúgybeszélni, mint korábban! - figyelmeztetett a 

megálmodottszemély. 

A kórusénekesazonbanragaszkodottahhoz, hogy ő visszaszeretnemenni a Földre, 

mertmégdolga van. VégülZsoltelmondtanekünk, hogyazért van ő most itt, 

mertcéljaivannak, dolga van ebbenazénekegyüttesben is, hogyelmondjamilyen volt 

számára a stroke megtapasztalása. Zsolttörténetesokakatmegindított, kiszóval, 

kigesztusokkalválaszoltrá. Ezutánfolytattuk a közösdalokéneklését. 

Karácsonyrahangolódva a Jingle bellskezdetűdalténekeltül el kétnyelven. 

A találkozómajdnemkétóránáttartott, de mindezúgytűnt, mintha 20 perc 

lettvolna. Minden perce élvezhető volt, egy különös sugárzó, 

közösségiáramláselfeledtettevelünkazidőmúlását. Közbenmegtapasztaltuk, hogy a 

stroke, illetveazafáziávalvalóéletnempusztánelválasztjaazembereketegymástól, 

hanempontössze is tudkapcsolni. Azéneksegíthetáttörniazafáziaizolálóerején, 

feloldnyelviakadályokatésösszekötembereket.  

 



 
 

FeketeZsófia 

  



Unforgettable Choir Meetup 

USA-Hungary 

Two aphasia choirs, the Sing Aphasia Choir from New Jersey, USA and 
Hangadó Vocal Ensemble from Budapest, Hungary had an unforgettable Meet Up on 
the 21st of November. 29 singers living with aphasia and 3 choir leaders, Gillian 
Velmer, FanniEckhardt and ZsófiaFekete met, sang, laughed, talked, exchanged 
experiences, and inspired each other on Zoom.  

We felt that the 7,076 kms distance (7,738,407 yards), the language, the 
cultural differences, the time shift didn’t impede us from enjoying the meeting, from 
getting closer to each other, from singing together. We managed to translate the 
texts and the song lyrics. We tried to look for songs that gave meaning to both 
countries; some had translations, some were formerly performed by famous singers. 
All the songs somehow joined the two countries together. We prepared Powerpoint 
slides with English and Hungarian translations to make the meetup as well-
structured as possible. All the choir leaders prepared creative warm-ups with body 
movements, breathing, improvisation, and melodic exercises. Each choir sang a 
song from their standard repertoire: Sing, from Sesame Street and a Hungarian folk 
song “TavasziSzél” (Spring Wind). Altogether we sang six songs. To have a little 
break, we used the breakout rooms function on Zoom, where smaller groups could 
get to know each other with the help of translators (family members and choir 
leaders). It was amazing to see how people started to open up and told their stories 
about their stroke and about singing. They realized that they are not alone. 
Everybody loved singing, and felt that it helps not only with the linguistic difficulty, but 
the sense of belonging to a community and the feeling of being connected to the 
society and one another through music. 

One of the Hungarian members wished to tell how he experienced his stroke. 
As he said, he was in a coma for 14 days and during this time he felt that he started 
to be "lifted up," and then at some stage, somebody - he dreamed of - asked him: 

- Do you want to go up now, or to go down? 
The choir member says: 

- I want to go down.  
- But your right limbs won’t function very well - says the person.  

He says: 
- It doesn’t matter.  
- But your speaking won’t function very well - adds the imaginary person. 

He says: 
- It doesn’t matter, I want to go back, down, because I have things to do.  

 
That is why he is there with us now. He has a goal with living, he has things to do, 
like participating in this singing group and to tell his experience about a stroke. After 
his story we kept on singing. 

The meet up lasted nearly two hours, but it felt like 20 minutes, because every 
moment was enjoyable and we were experiencing the sensation of "flow" that made 
us forget the time passing by. We experienced that surviving a stroke and living with 
aphasia is something that not only divides people from each other, but it can also 
join people together. Music can help break through the isolation of people living with 
aphasia, it relieves linguistic obstacles, and joins people.  
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