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Az 1968-as megyésítést követően 
a sepsiszentgyörgyi iskolákhoz 
számos felsőfokú zenei képzett-
séggel rendelkező tanár került, 
akik 1972-ben elhatározták, hogy 
a maguk örömére alkalmanként 
összeülnek énekelni. Ezek a ta-
lálkozások aztán egyre rendsze-
resebbek lettek, műsort is ösz-
szeállítottak, és 1973 májusában 
megtartották az első koncertet, 
akkor még Sepsiszentgyörgyi 
Tanárok Kamarakórusa néven. 
A frissen odahelyezett zenetaná-
rokkal egyre bővült az énekkar, 
széles repertoárt alakítottak ki, 
a kórus vezetője pedig Szilágyi 
Zsolt lett, aki több mint negyven 
éven keresztül látta el ezt a fela-
datot. A Vox Humana nevet 1976-
ban vette fel a kórus, és ugyaneb-
ben az évben szerepeltek az akkor 
induló Megéneklünk, Románia 
fesztiválon, amelyet kétévente 
szerveztek meg, és amelyről min-
den alkalommal első díjjal tért 
haza a háromszéki csoport.

Rómából a sötét szobába

Első külföldi kiszállására 1979-
ben indult a kórus, az észak-olasz-
országi Goriziában második és 
harmadik díjban részesült egy 

rangos versenyen. Másik emléke-
zetes külföldi turnéjuk is ebben 
az időszakban zajlott, 1982-ben 
a szintén olaszországi Arezzóban 
harmadik díjat nyertek. Nagy 
öröm volt ez számukra, de az igazi 
élmény csak ezután következett. 
„Katolikus egyházi kapcsolatai 
révén édesapám elintézte, hogy II. 
János Pál pápa fogadja a kórust. 
Ez nem szerepelt a hivatalos prog-
ramban, a hivatalos kísérősze-
mélyek sem tudtak róla, hanem 
egyszer csak buszra ült a kórus, 
és Rómába ment. Ekkor mondta 
II. János Pál pápa a kórusnak ma-
gyarul az azóta jelmondatunkká 
is vált biztatást: »Tanítsátok Isten 
népét szépen és ájtatosan éne-
kelni. Apostoli áldásom reátok.« 
Nem mindennapi esemény volt 
ez európai szinten: a kommunis-
ta blokkból fogadott egy kórust a 
pápa. Mindez délelőtt tíz órakor 
történt, tizenkettőkor pedig már 
a Szabad Európa Rádió jelentette, 
mi történt. Persze itthon is meg-
tudták, és nem is maradt követ-
kezmény nélkül: miután hazajöt-
tek, elkezdődtek a behívások és a 
megfélemlítések a sötét szobától 
elkezdve egyéb módszerekig. Egé-
szen addig, míg apukám elment 
az első titkárhoz és azt mondta, 

ha nem szűnnek meg a behívá-
sok és kihallgatások, a kórus fog 
megszűnni. A behívások abbama-
radtak, de 1990-ig többé nem en-
gedték az énekkart sehová. Csak 
országon belül turnézhattak, a 
szervek végig fi gyelemmel kísér-
ték az aktivitását”– magyarázta 
Szilágyi Zsolt Herbert.

A kórus jelenlegi vezetője 
mintegy belenőtt ebbe a világba, 
több mint húsz éven át énekelt a 
kórusban, majd a karnagyi tevé-
kenység apáról fi úra szállt. „Mi-
után apukám megbetegedett, 
megkért, hogy vállaljam el a Vox 
Humana vezetését. Rábólintot-
tam, de mondtam, hogy vannak 
dolgok, amelyeket másképp fo-
gok csinálni. A legnagyobb vál-
toztatás az, hogy kotta nélkül 

énekeljük a műveket. Mert amíg 
az énekes a kottát nézi, megszű-
nik a karmesterrel való kapcsola-
ta. Úgy vagyok vele, hogy mindig 
másként érzem a műveket egy-
egy koncerten, és ezt a frekven-
ciát a kórusnak át kell vennie. De 
ahhoz, hogy átvegye, végig en-
gem kell fi gyelnie.”

Munka is van benne,
de siker is

A Vox Humana változatos re-
pertoárjában a capella és vo-
kálszimfonikus művek egyaránt 
szerepelnek. Az a capella műve-
ket mindig kotta nélkül ének-
lik, mert – amint azt a karnagy 
elmondta – soha nem szögezik 
le előre, mit énekelnek majd egy-

egy koncerten. „Amikor kiállunk 
a színpadra, ránézek a közön-
ségre, és annak függvényében, 
hogy mit látok, bemondom a cí-
met, odafordulok a kórushoz és 
kezdünk. Ez azt jelenti, hogy va-
lamennyi kórustagnak kívülről 
kell tudnia az összes művet.” 

Évente öt-hat kórustalálkozóra 
járnak, de vannak egyéni kon-
certjeik is, és igyekeznek mindig 
változatos és egyedi repertoárt 
felvonultatni. Számos rangos 
hazai és külföldi díjjal büszkél-
kedhetnek, évente egy-két alka-
lommal külföldi fesztiválon vagy 
versenyen is részt vesznek. 2017-
ben Svájcban és Ausztriában volt 
koncertkörútjuk, idén Krakkóba 
készülnek, ugyanakkor vendégül 
látják a thesszaloniki zeneakadé-
mia kórusát, amelynek 2020-ban 
a vendégeik lesznek. 

A Vox Humana nagyban hozzá-
járult a háromszéki kóruskultúra 
kialakulásához és virágzásához, 
a városban jelenleg több mint tíz 
kórus működik. Az évek során 
változott a Vox Humana össze-
tétele, ma már nem csak zeneta-
nárok alkotják. Hetente két alka-
lommal próbálnak, mindenki a 
szabadidejéből áldoz erre a tevé-
kenységre. „Áldozat ez mindenki 
részéről, de olyanfajta áldozat, 
ami szakmai kielégülést is hoz. 
Ha egy koncert befejeztével azt 
mondjuk, hogy sikeres volt, ak-
kor mindenkiben ott van az elég-
tétel: sokat dolgoztunk, de meg is 
volt az eredménye”– hangsúlyoz-
ta Szilágyi Zsolt Herbert.

A Vox Humana repertoárjában a capella és vokálszimfonikus művek egyaránt szerepelnek
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– a sepsiszentgyörgyi Vox Humana Kamarakórus –

– a hetvenéves Murakami Haruki köszöntése –

„Tanítsátok Isten népét szépen és ájtatosan énekelni. 
Apostoli áldásom reátok”– ezeket a szavakat intézte II. Já-
nos Pál pápa magyarul a sepsiszentgyörgyi Vox Humana 
Kamarakórus tagjaihoz, amikor 1982-ben Rómában fo-
gadta őket. A jelenleg mintegy harminc tagot számláló kó-
rus meghatározó szereplője a háromszéki kulturális élet-
nek, és szerte a nagyvilágba viszi a térség jó hírét.

Bevallása szerint 1978-ban egy 
baseballmérkőzés kellős köze-
pén jött rá, hogy tud regényt írni. 
Első művét (Hallgasd a szél da-
lát!) irodalmi pályázatra küldte, 
meg is nyerte az első díjat. Az 
akkor bártulajdonos Murakamit 
nagyon meglepte a siker, már el 
is feledkezett a pályázatról. Má-
sodik regénye (Flipper, 1973)
1980-ban jelent meg. E művek 
magukon viselik a kezdő írók 
minden jegyét: a párbeszédek ki-
dolgozatlanok, a történetek aka-
doznak, maradnak elvarratlan 
szálak, de mégis sajátosan mu-
ra kamis művek. A szerző rajong-
va szereti a klasszikus zenét, a 
dzsesszt, a Beatlest, a nyugati 
írókat (Márquez, Kurt Vonnegut, 
Kafka, Thomas Mann, F. Scott 

Fitzgerald és mások), ezek a ha-
tások köszönnek vissza írásaiból. 

Első igazi nagyregénye, mely-
ben meglelte a saját hangját, 
1982-ben jelent meg, és a külö-
nös Birkakergető nagy kaland 
címet viseli. Itt már megjelenik 
a Murakamira annyira jellem-
ző mágikus realizmus, a precíz 
kidolgozás, az alapos átgondo-
lás és a mesteri, izgalmas törté-
netvezetés. Bár kitűnő munka, 
mérsékelt sikert aratott. 1985-
ben újabb nagyregénnyel je-
lentkezett, címe Világvége és a 
keményre főtt csodaország, ami 
egy rendkívül változatos, álom-
szerű, bonyolult kalandtörténet. 
1987-ben jött a Norvég erdő 
című regény, mely elhozta az író-
nak a világsikert (a cím utalás 

a Beatles egyik dalára). Műveit 
milliós példányszámban vásá-
rolták, rangos irodalmi lapok 
munkatársa lett, rajongói any-
nyira zavarták, zaklatták, hogy 
kénytelen volt távozni Japánból. 
Európai körút után az Egyesült 
Államokban telepedett le, egye-
temeken tartott előadásokat. 
2001-ben költözött vissza Japán-
ba. Újabb jelentős műveket írt: A 
kurblimadár krónikája (1995), 
Kafka a tengerparton (2002); ez 
utóbbi az egyik legbonyolultabb 
regénye, tele rengeteg utalással a 
nyugati kultúra különféle zenei 
és irodalmi, fi lozófi ai m űveire, 
de a keresztény mitológiából is 
merítkezett. 

Legfontosabb műve, a három-
kötetes, monumentális 1Q84 

(Ezerkülöncszáznyolcvannégy) 
2009-ben látott napvilágot. A 
mágikus realizmus, szürrealiz-
mus egyik csúcspontja a regény, 
a párhuzamos világban játszódó 
történet teljesen magának kö-
veteli az olvasót. Felsorolni is 
nehéz, hány hatás mutatható ki 
a műben, a zenétől kezdődően 
Csehovon, Márquezen, Kafkán, 
a keresztény és japán mitológián 
át egészen napjaink történéséig. 

Bár Murakamit populáris 
íróként tartják számon, rég az 
irodalmi Nobel-díj várományo-
saként tekintenek rá. A tavaly 
év végén egykori tokiói egyete-
mének ajándékozta regényei és 
fordításai kéziratát, levelezését, 
és mintegy tízezer bakelitlemez-
ből álló hanglemezgyűjteményét. 
Ko runk egyik legfontosabb író-
ja idén januárban töltötte be a 
hetve ne dik életévét.

JAPÁN PENGE NYUGATI MÓDRA Miklóssi Szabó István

A legenda szerint az istenek darabokra törték a híres japán kardot, a katanát, tenger-
be dobták, s ahol a darabok a vízbe hulltak, megszületett Japán. Szigorú hagyományok, 
kasztrendszerek, állandó háborúskodás, enyhülésre csak a második világháború után, 
a császár lemondásával adódott lehet őség. Ebben a változásokkal teli korban született 
1949. január 12-én Murakami Haruki író, aki a japán irodalmi hagyományokat ötvözte a 
nyugati mintákkal; mintha a toledói acélt kovácsolná a katana formájára.
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