
ZENE

Egy kántor vallomása

Korenika Géza, a szombathelyi vak kántor
alakja szinte élő legendává vált. 1930-tól
1978-ig szolgált a szombathelyi Szent Erzsébet
-' régebben ferences - templomban, példátlan
buzgalommal, nagy zenei tehetséggel, hittel és
áhítattal. Gyakran távoli vidékekről is össze
sereglettek a hívek, hogy az ő orgonálását,
énekét hallgassák. Muzsikált az esztergomi
bazilikában, a. szegedi dámban. a győri szé
kesegyházban 'és a pesti Szent István baziliká
ban is. A személyével kapcsolatos'történeteket,
mondásait feljegyezték barátai és ismerősei.

Az egyik: "Az Isten legtökéletesebb gondolata
a szeretet, a legnagyobb bűn pedig a szeretet
elleni vétek. És aki a szenvedoemberekben
Krisziust látja, elmondhatja: Ura"" nem hiá
ba'éltem, szeme voltam a vaknak."

Korenika Géza 1914. janúár3-án született
Vasszécsényben; édesapja közjegyző, édes
anyja szolgáláasszony volt. Szűleit' korán el
vesztette, három testvére van. Hároméves ko
rában vakult meg. 6-16 éves koráig a volt Zsi
dó Vakok Intézetében tanult, Budapesten. 16
évesen állt kántori szolgálatba a szombat
helyi ferencesekhez.

Korenika Géza a gondolatait, vallomását
életpályájáról, kantori hivatásáról beszámoló
előadásban mondta el 1947·ben, az összegyűlt
teológiai tanároknak. papoknak, papnövendé
keknek. Ebből az előadásból kozlünk részlete
ket az alábbiakban.'

Az én egyéni tragédiám úgy kezdödött, hogy
egy hároméves gyermek játszadozott egy
falusi közjegyző kúriájának virágos udva
rán. A vidámság gondtalansággal párosulva
vette körűl 'egész gyermeki valóját, Egy nap

Ia végzet úgy határozott, hogy letöröl rnín
den mosolyt erről a gyermeki arcról. Baráz-
dát szántva gyenge testén, megfosztva at
'emberi élet legnagyobb klncsétöl, a szeme
világától; a lélek tükrétöli Mit jelent a de
rékban kettétört emberi élet? Miért ez a tra
gédia?! És mihez kezd ez a mindenéböl ki-
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fosztott emberi lélek? Lesz-e valaha virág a
földre hullott bimbóból? Hová vezet az útja
annak, akinek a fizikai sötétség az útitársa?
Hogyan bírja vinni életének terhét? És ho
gyan tudja türni sorsának átkát, mely el
kíséri a sírig? ÉS hogyan lesz a szomorú si
vár valóságból mégis tartalmas emberi élet?
A természet örök törvénye a'fejlődés, és, így

, történt, hogy a könnyekkel öntözött talajból
mégis emberi élet fakadt, mely megindul a
szenvedés és haladás céljához vezető útján.

Hatéves korában leszakadva az anyai ke
belröl, távozott a-szűlöi háztól. Pestre kerűlt

ahol az emberi jóság épített fényes palotát a
sötétséggel sújtottaknak. A tudás vára volt
ez a vakok számára. Ahol az élet harcára fel-

_fegyverezték öket, hogy sorsukat alázatos lé
lekkel viselni tudó, dolgozni szeretö, küz
deni és szenvedni bíró emberré legyenek.
(A szeretet találékonyságára vall az az ör
vendetes tény, hogy a vakoknak ma már sok
eszköz áll rendelkezésükre. ami által tudá
sukat gazdagíthatják, szépség-szomjukat ki
elégíthetik és felkészülhetnek az élet nagy,
verítékes, hosszú útjára, melyet minden em
bernek meg kell járnia.) _Harcra és küzde
lemre tanítottak bennünket abban a ház
ban, melyet a szeretet építtetett és a jóság
tartott fenn. Az élni akarásnak ai ösztöne és
a nehézségeknek a sokasága sok erőt köl
csönöztek nekem is a tanuláshoz, mert az a
kisgyermek akinek- szomorú sorsát papírra
vetem, az én voltam. Tanulmányaim lefolyá
sát nem részletezem. Csupán csak annyit
említek meg, hogy amikor megtanultam a
vakoknak kétféle írásmódját: a Braille-féle
pontrendszert. valamint a domború latin
nyomtatott betuket, megnyílt számomra a
tanulás lehetösége. Nagy hozzáértéssel ve
zettek be tanáraim és nevelöim az ismere
tek világába. Amikor tanulmányaimat az in
tézetben befejeztem, megismertem az élet
igazi arculatát, szembe mertem nézni a ri
deg valósággal, miután li dolgok mélyére
tudtam hatolni. Megdöbbenve láttam azt a
csekély lehetőséget, melyet a jövő felém
kínál. Az intézetben zongorázni tanultam,
zenész akartam lenni. Sokat töprengtem



sorsom kialakításán és életem célján. Krisz
tus szavai jutottak ekkor ~szembe, aki a
vaksággal kapcsolatban azt válaszolta a ta
nítványok kérdésére: "Sem ő sem az ő szü
lei nem vétkeztek. hanem azért kell sorsát
viselnie, hágy az Isten dicsősége kinyilvá
níttassék."

Vallásos érzületű gyermek voltam, a hit
világosságával és reménység érzésével a lel
kemben megértettem az isteni programot.
Az Úr dicsőítése. Ez lett a célom. Az ISten
szolgálatába állítani emberi képességeimet.
Katolikus kántor lettem. Szándékom keresz
tülviteléhez a gondviselés csodálatos mó
don a segítségemre jött. Krisztus zászlajá
nak húséges hordozói, a szombathelyi fe
rences atyák segítettek szándékom megva
lósításában. Most az egyház szolgálatában
állok és az a kötelességem, hogy énekem
mel, játékommal szárnyalásrabírjarn az élet
harcában elfáradt és az élet ridegsége által
megdermedt emberi lelkeket. A kántor köti
össze kapocs gyanánt az oltárral a híveket.
Ha munkáját jó szándékkal végzi, akkor
éneke kétszeres imádság. ELEVATIO MEN
TIS AD DEUM (A lélek felemelkedése
az Istenhez) - BIS ORAT CVI BENE CAN;
TAT (Kétszeresen imádkozik. ki szépen
énekel).

Az ének a legtökéletesebb zene, mert a
szívböl, magából a lélekből fakad. Felséges
érzés, midön a kántor énekével az Úristen
hatalmát, nagyságát, jóságát, békéjét, harag
ját. bocsánatát és irgahnát hirdeti. A kántor
eszményképe az Isten teljes szolgálata. A pa
pi rendeletek és püspöki rendtartások pa
ragrafusait nem elég úgy tekinteni, mint a
törvény rideg elöírásait, hiszen a betűk mö
gött lélek van. Az elmélkedő lélek számára
nagy vonalakban fog kibontakozni a tör
vény szavai mögött a katolikus kántor esz
ményképe. A kántor értelméhez szólnak az
előírások. A kántor szívéhez szól az esz
mény. Az értelem világát óhajtotta kimű

velni a szertartásban. Az akarat és értelem
világát fogja kialakítani az előtte lebegő,

keresztény módon gondolkodó és melegen
érző eszménykép. Amint egész emberré
nem lehetünk, ha mindkét irányba harmo
nikusan ki nem fejlesztjük magunkat. Igazi
kántorrá is csak az lehet. aki kialakítja ön
magában azt a lelkületet. amelyet hivatása
megkíván. Mindig csak azt tenni, ami szép
és jó, ami eszményi, .magasztos, Istennek tet-

szes és.az ~mb~rhezJ~ginkábbméltó. Érezze
magát pedagógusnak minden kántor, neve
lőnek, népnevelőnek, de a szónak eredeti
értelmében. Valamikor görög rabszolgák
voltak a pedagógusok, akik kézen fogva ve
zették uruk gyermekeit. A kántor vezesse a
hivők lelkét.' Fogja meg a' dal erejével és vi
gye oda az Úristen trónusa elé, hogy meg
tanulják a boldog élet titkát, az' Istent di
csérő élet szent harmóniáját. Hogy rátalálja
nak a kántor vezetésével minden szépség és
jóság, minden boldogság örök forrására. Le
gyen a liturgikus szóriak a legszentebb értel
mében közjóra irányuló tevékenysége. Sze
retetszolgálatot lásson munkájában, ne rab
szolgalelkű pedagógus legyen, hanem tudja
szeretettel adni mindenét, minden tudását,
minden buzgalmát, minden erejét a lelkek
üdvösségéért. De hogy valaki ilyen liturgi
kus pedagógus lehessen, vallásos embernek
kell lennie. Nem elégszik meg azzal, hogy a
neve katolikus, ízig-vérig katolikus életet él.
Mert ha önmaga nem ég a vallásos buzgó
ságtól, hogyan fog másokat lángra lobban
tani? A jó kántor lélekkel végzi ténykedését,
hisz abban, hogy lélekre csak lélekkel lehet
hatni. A kántor könnyen megtalálhatja -azt

. az éneket. mellyel a felemelkedni akaró lé
lek számára utat nyit. A kántod szolgálatnál
is alá vagyunk vetve az örök változás tor
vényeinek. Ez.az egyházi ruhák színében és j

az egyházi énekeinkben egyaránt megnyil
vánul. Erre a változásra azért van szűkség,

nehogy a lelket belepje a közöny pora, vagy
a megszokottság köde, mert ezek béklyóba
verik a szárnyalni akaró lelket.

Engem mint vak embert a szenvedés tett
lélekben naggyá. 48 évig szolgáltam az Urat!
Több mint 50 OOO misét Iejátszottam, Vasár
naponként nyolc misét, sőt egy ízben, 1963:
július 14-én, Szentségimádás napján, mely
vasárnapra esett, 11 misét és 5 szentórát ját
szottam reggel 6-tól este fél 9-ig, tízperces
ebédidővel!Hihetetlennek hangzik, de Isten
rá a tanúm, hogy így volt. Nem hiszem, hogy
Magyarországon valaki utánam csinálta vol
na. Vakon, fejből mindent! Mindig arra tö
rekedtem: ahelyett, hogy ökölbe szorult vol
na a kezem a sok küzdelem folytán, inkább
imára kulcsolódjon. Ahelyett, hogy -:itok fa
kadt volna ajkamon. az Isten dicsőségét

igyekeztem hirdetni. Úgy érzem, hogy
misszió volt ez. megmutatva sokak számára,
hogy a legnehezebb feltételek között is le-
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het és kell is az Istennek szolgálni! Egy
egyetemi tanár költő barátom mondta rám
vonatkoztatva, mikor elöadást .tartottam
Dombóvárott: "A csalogány is sötétben
zengi énekét, de a világ megcsodálja, ez tör
ténlknálad is",

Én sok örömet és szépséget találok a
hangok birodalmában. A zene az én vilá
gom. A muzsika és harmónia szépségében
már eleve megtalálom azt a békét, mely a
jóakaratú embereknek megígértetett. A lel
kemben élő sok disszonancia már feloldást

. nyert a muzsikában. A hangszeremmel
annyira összeforrottam, hogy szinte az egész
érzésvilágomat tükrözi. Ha egy zeneértő

hallja játékomat, még a hangulatomat is
meg tudja állapítani. Nem könnyű dolog az
sem, amikor az embemek kötelességből

kell énekelnie. Talán mikor ugy érzem, sírni
tudnék, Te Deum-ot kell zengenem. Hogy
ha véletlenül az öröm napja mosolyogna
rám, akkor viszont kesergő gyászt kell hir
detnem. A Szombathely város közepén lévő

templomban, a ferenceseknél, ahová a nép
zöme jár, a sokféle kívánságot nehéz közös
nevezőre hozni. Bizony sokan kritizálják az
embert, és laikus véleményekkel sokszor
pálcát törtek fejem fölött. Például egy Bach
preludiumot játszom, melyben 16-od értékű

hangjegyeket kell megszólaltatnom. Azt
mondják: ·;a kántor ma valami foxot vagy
tangót játszott stb: Az életben mindennek
megvannak a fény és árnyoldalai. így van ez
a mi hivatásunkban is. Hiszen munkánk az
örök nyilvánosság előtt zajlik le. Egyedül
igáz bírám a jószándék, msllyel igyekszem
munkámat végezni, és így .könnyen tulte
szem magamat hozzá nem értő, vagy rossz
szándékú emberi véleményeken. Az imád
ság és a munka tartalommal tölti meg az
életet. Égre emelt szemmel és hivő lélekkel
igyekszem róni az élet országútját. Az egy
házi énekek szővegét és hangjegyeit nagyon
pontosan kell tudni. Nagy összhangzattani
ismeretekkel kell. bírni, hogya. harmonizá
lás jó és szép, a végzett munka emberileg
tökéletes legyen. Mert a legnagyobbat, a
legtökéletesebbet, a mindenség Urát szol-
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gálja a kántor a templomban. A zene na
gyon jótékonyan hat még a legelvetemül
tebb lélekre is. Innen ered, hogy már az
énekem nyomán is történt katolizálás. Ez
mindenesetre nagy misszió, és örömmel
töltheti ell! lelkeket. Egy kedves szállóige is
elterjedt rólam: sokan "hangásznak és égbe
kiáltó embernek" hívnak.

A szelgálatot a gyakorlatban nagyon meg
könnyíti a vak kántor számára a technika.
Nekem az orgonán volt egy villanycsengőm,

melyet szükség esetén a mísézö pap meg
nyom, és így minden zökkenő nélkül folyta
tódik a liturgia. Azok a hitetlenek, akik csak
karácsony ünnepén tévedtek be a templom
szent falai közé, munkámról így vélekedtek:
"Mégis nagy az Isten hatalma, ha egy világ
talan ember ilyen biztonsággal végzi a dol
gát", Mindenesetre sok küzdelem árán lehet
idáig eljutni, Tény az, hogy az emberi akarat
az isteni kegyelemmel együttműködve cso
dákat múvelhet. Hála az egek Urának, hogy
sok tövis közőrt néhány szál virágot, koldus
kenyér helyett megszolgált kalácsot adott
nekem. Életemet bár a sötétség árnyékolja
be, mégis jutott némi ~ny, mely azt elvi
selhetővé teszi. Remélem, ha egykor szenve
déssel teli és örömeitől megfosztott földi
életem véget ér, feloldódik orgonapont
szem disszonanciája. Bízom abban, hogy az
örök kérdöjelre, mely szornorú sorsomban
folyton előttem lebegett az imádságban, a
munkában és a lemondásban, az örök Bíró
nak méltó feleletet adok. Mert ha zokogva
zengem is el a dalom, arra törekszem, hogy
az életem örök Isten-dicséret legyen. Min
denki, aki birtokosa a fénynek, naponta
százszor térdenállva adjon hálát szemeiért.
Hisz milliók vannak akik fény nélkül kénv
telenek élni! A budapesti Volt zsidó vakok
intézetének az ormára az az ószövetségi idé
zet volt felírva, hogy: "átkozott legyen az,
aki a vakot megtéveszti és nem segíti utjá
ban". Akik ezt olvasták, megdöbbenve száll
tak magukba. Én is e szavakkal zárom elő
adásomat.

KORENIKA GÉZA
nyug. karnagy


