
Jéz_s, szívnek ékessége
Elő kuta, fényessége,
Minden kintsének szekrénye
Kívánságának jó vége ..•

Sem nyelv azt meg nem mondhatja,
Sem bőtú fel nem írhattya,
Tsak ki próbálta, tudhattya,
Mi légyen Jézusnak: lángja ...

... En Jézusom, add éréznem
Szerelmeiinek lángját bennem,
Engedd nyilván szemlélhetnem
Szent Szíved s veled egy lennem ...

Az egyes tudományágak történetének kutatói okkal és joggal teszik mérlegre
Bertalanffi könyveit a maguk szempontjai szerínt. Egy tényről azonban nem fe
ledkezhetünk meg. Nem természettudós volt, hanem lelkipásztor. íróként nem
állítható például Faludival egy sorba, viszont amit írt, nem fordítás volt, hanem
a kor kívánalmai szerínt létrehozott önálló alkotás. Nevelni akart s ennek érde
kében használta fel míndazt az ismeretanyagot, amit kora tudományosságából meg
tudott látni és el tudott fogadni.

ER DÉLYI ZSUZS.4NNA

"... ÉDES' HAZÁMNAK AKARTAM SZOLGÁLNI ..."
Kájoni János: Cantionale Catholicum

Petrás Incze János: TudósÍtások*

" ... édes Hazámnak akartam szolgálni ..." - olvassuk a kezünkben lévő nagy
mű főcímét. Az eredeti terv szerint az alcím így alakult volna: 1. Kájoni János
szolgálata, II. Petrás Incze János szolgálata. Ehhez közvetlenebbül csatolhattam
volna harmadik egységként indító gondolatom: Domokos Pál Péter szolgálata.
Ugyanis e könyvben ez az egyik lényeges elem, a ma eléggé nem hangsúlyozható
magatartás, életforma: a s z o l g á l a t, és - ennek akarása. E lényeges elem
alapján került egyazon kötetbe a két, időben egymástól távol álló ferences tudós
alakja. A maga Kájoni megfogalmazta szövegrész, - immár cím - mely Éne
keskönyve előszava harmadik indokaként szerepel, valójában három ember éle
tének lehet summás megjelenitése. Kájoni János és Petrás Incze János mellett
jelen mű közreadójáé: Domokos Pál Péteré is. A dolgok rendje, mely e - hár
masságában is egész, különbözőségében is egységes, történelmi Időléptékében.

százötven éves ritmusában is: (1676, 1838, 1979,> összecsengő - műből árad, arra
késztet, hogy előbb róla szóljak, a két nagyel-Od nyomába szegődött utódról, a
közöttünk munkálkodó "összeállító"-ról, Domokos Pál Péterről.

Domokos Pál Péter e kötetével .summázza életművét. E több mint félévszá
zados tevékenység célja míndig az értékmentés : a magyar kultúra s a magyar nép
szellemi kultúrája fehér folt jainak eltüntetése, történeti vákuumjainak feltöltése. Er
dély, szűkebben Csíksomlyó szülöttje a bartóki felhívásra indulj el, a benne már
előzőleg megfogalmazódott cél megvalósítására, Moldvába, a moldvai magyarság
népzenei hagyományainak föltárására, emlékeinek összegyűjtésére. E célból ment a
bukovinai székelyek közé s a Székelyföld falvaiba. E célból járta végig a ritkán,

* összeáIlitotta: Domokos Pál Péter (Szent István Társulat, Budapest, 1979)
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vagy soha nem bolygatott kis könyvtárak, kolostori archívumok, magángyűjtemények

tároló helyeit és írta ki, fényképeztette le, ismertette, rendszerint szerény pedagó
gusi fizetéséből, a ritka értékű fölfedezett forrásmunkákat. Mind a hangszeres és
vokális zene emlékeit, mínd pedig a korabeli énekanyag kéziratos rögzítéssel is ha
gyományozott szövegeít.

,,70 esztendő népe szolgálatában - írhatnánk fel címül megemlékezésünk élére.
Es ezzel még nem is túloztunk. .." - kezdi Vargyas Lajos. Domokos Pál Péter ünnepi
köszöntését, 70-ik születésnapja alkalmából, - megjelent az Ethnographia 1972/1
számában a 95-98 oldalon, - majd így folytatja: "Aki bepillant munkássága fel
sorolásába, láthatja azt a széles skálát, amelyben a gyakorlati kérdések, oktatásügy
és énekkari mozgalorn éppúgy elfér, mint a néprajz és zene tudományos kérdései.
Egy a közös mindegylkben ; a magyarság és a magyar művelődés ügye iránt érzett
felelősség." Majd fejtegeti, hogy Domokos Pál Péter míndíg odament, ahol "feladat"
várta. S ha ezt megoldotta s megnyitotta munkatársaí számára az új területet,
újabb fehér folt után nézett, újabb vákuum fölszámolásának gondját vette vállára.
Nem tett különbséget magas, vagy népi kultúra emléke között, Mindkettőt egyaránt
történeti értéknek vette s joggal: az eredményt tekintette s nem azt nézte, hogy az
írásbeliség, vagy a szóbelíség őrizte-e meg. .

E csöndes szolgálat során találkozott Domokos Pál Péter Petrás Incze János és
Kájoni János szolgálatával s e szolgálat révén teszi le most a magyar tudomány
asztalára jelen művét.

. A fölismerésből származó hivatástudat, a szívós szorgalommal társult célratörés
hozza meg Domokos Pál Péter búvárkodásainak eredményeit, és adja meg tudomá
nyos tevékenysége. belső logikáját, szép tiszta rendjét. E rend jegyében született
meg e kötet is, a magyar művelődéstörténet és népismeret páratlan értékű forrás
anyaga. Ez most a Szent István Társulat jóvoltából könyvvé válhatott és' az
európai szakkutatás rejtett tartalékaiként közkinccsé emelkedhetett.

Erdély és kísugárzásí területe: Bukovina-Moldva népének történetébe épül
bele Kájoni János és Petrás Incze János tevékenysége. Az első a XVII. század leg
nagyobb énekgyűjteményével gazdagította ft magyar irodalmat és zenetörténetet, a
második a XIX. századi moldvai magyarság archaikus életformájának, kultúrájának
hiteles leírását-jellemzését, szellemi emlékei első szakszerűgyűjtésétadta, illetve végezte.

E két ferences tudós sorsa,' azonosságaik és külső körülményeik okozta elté
rések elemzése tanulmánysort igényelne. De ez még a jövő feladata, és nem is
Domokos Pál Péteré. Az övé volt működésük azonossága alapján fölidézni őket, új
megvilágításba helyezni alig ismert, vagy elfeledett alakjukat és ezzel megadni
nekik az utókor elismerését, tísztességtevését, vagyis biztositani nekik az őket meg
illető tudománytörténeti helyet. S ezen azonosság leglényegesebb mozzanata a haza,
a nép és kultúrájuk szolgálata, amelyet Kájoni nemcsak saját maga, hanem szellemi
utódjai. így Petrás Incze János, Domokos Pál Péter, valójában azt híszern mínd
nyájunk számára kijelölt.

Kájoni János Cantionale Catholicum című énekeskönyve 1676-ban jelent meg
Csíksomlyón 818 oldalon. Eltérően az 1651-es első nagy énekgyűjtemény a Cantus
Catholici gyakorlatától, dallamokat anyagi okok és "nyomdácskájának" hiányossá
gai míatt nem közölt. A Cantus Catholici szerzője Szőlősy Benedek, a nagyobb
pénzalappal és korához viszonyítva modern technikájú nyomdákkal rendelkező kirá
lyi Magyarországon élt. Kájoni a nem sokkal előtte (1661) tatárdúlta Erdélyben. Ű
csak egy kis nyomdát "tipographiola"" tudott rendházában létrehozni, hogy az Er
dély egyik szellemi központjává alakuló Csíksomlyó nyomdailag is önellátó, azaz
szellemileg független lehessen. A mostoha körűlmények nem tették lehetővé, pél
dául nem voltak megfelelő kottafejek, - hogy Kájoni az énekszövegekkel együtt
dallamokat is jelentessen meg. Ismerjük ebbéli szándékát; egyéb kiadványaiból és
kéziratos munkáiból tudjuk, hogy rendelkezett a járulékos zenei anyagga"! is. Kény
szermegoldásból élt részint az ad no tam jelzésekkel, részint meg a korabeli zenei
köztudat-énekgyakorlat és szóbeli kultúra magas színtfének ismeretében a "nóta
tulajdon" megjelölést használta.

Azt hiszem nem érdektelen főlidézni - most, amíkor előttünk fekszik az "új"
Kájoni-Cantionale - mít írt le a századfordulón föllendülő Kájoni-kutatás egyik
jeles tagja, Jénáki Ferenc. Elemezte a Cantionale anyagát és forrásait, kitért a
latin-magyar kéziratos versgyűjteményre is, az ún. Kájoni Hymnariumra. Össze
gezte művelődéstörténeti fontosságukat s így fejezte be szavait: H'" Azonban nem
csak a Kéziratos Gyűjtemény kiadására van szükség, hanem az 1676-iki nyomtatott
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Cantionale kiadására is. Nagy szolgálatot tenne az irodalomnak a Magyar Tudo
mányos Akadémia, ha a régi énekeskönyvek kiadását megvalósítaná. .. Mindaddig,
míg énekeskönyveink szövege az új betű szerinti kiadás folytán nem lesz megszeréz
hető, a XVI. és XVII. század énekköltészetéről nem lesz teljes ismeretünk." (Ká
joni János Enekeskönyve és forrásai. 68. oldal. Magyar Irodalomtörténeti Szemina
rium. Kolozsvár, 1914.). Jénáki kívánságának fontosságát most látjuk csak igazán,
mikor Kájoni műveinek legnagyobb része az első világháború, majd az utána kö
vetkező események forgatagában megsemmisült, eltűnt, vagy hozzáférhetetlenné vált.
Igy veszett el a világi és egyházi hangszeres zene egyedülálló XVII. századi for
rása a Kájoni kódex, a fent említett Kájoni Hymnarium, a 24 Kájoni műből 21
darab. Megmaradt a Cantionale, és a kéziratos kottás latin miseénekgyűjtemény

magyar szővegutalásokkal (1681), továbbá a szerzőségét nem teljesen tisztázott csík
csobotfalvi kézirat az 1670-es évekből.

A hazai jelenkori irodalomtörténeti kutatással együttjáró népénekkutatásCso
masz Tóth Kálmán, Holl Béla, Papp Géza, Rajeczky Benjamin, Stoll Béla stb. ki
adványaival nélkülözhetetlen és hatalmas alapanvagot adott. Mindezt adván
azonban újabb igényeket is támasztott. Fölvetette Kájoni munkásségának újraérté
kelését, és megmaradt főművének a Cantionalé-nak hozzáférhetővé tevését, magya
rul kiadását. Pontosabban fogalmazva rekonstrukcióját. Ma már a modern filológia
és zenefolklorisztika korában időszerűtlen lett volna Kájoni Enekeskönyvét pusztán
szövegeíben föltámasztani és ezzel a zene-szöveg egységének elvét elvetni. Ezt az elvet
Herderék nyomán már a múlt században is érvényesítették, századunkban növekvő

hangsúlyt kapott, leülönösen Bartók-Kodály-Lajtha tevékenysége nyomán, melyben
a gyakorlat fémjelezte az elv gondolati tartalmát. A dallam és a szöveg, a zenei és
az irodalomtörténeti vizsgálatok egymást kiegészítő kettős egysége hozhatta csak
meg azt az eredményt, melyet egy ilyen hatalmas, előző korok ének- és szöveg
hagyományait-emlékeit összegező forrásmunka rejthet magában, mínt a Kájoni
Cantionale.

A Cantionale zenei anyaga rekonstruálható volt. Ismerjük nyomtatott forrásait
- azon énekeskönyveket, amelyekből- Kájoni merített - sejtjük-ismerjük, ahogy
jeleztem, jobbára Domokos Pál Péter jóvoltából kéziratos forrásait, és igénybe ve
hetjük a közösségí emlékezés szellemi javakat, múltbéli megnyilatkozásokat meg
őrző-átmentő képességet, együttesükben a néphagyományt.

Ezen "eszközöket" vette igénybe Domokos Pál Péter, amikor hitelesen keltette
életre a Cantionale zenei anyagát. Tette ezt félévszázados búvárkodás-gyűjtés ősz

szeszedte emlékek alapján. Kezdte "Kájoni továbbélésének" vizsgálatát az irásbeli
terjedés nyomozásával s szinte vele párhuzamosan folytatta a néphagyomány szó
rásában. mely szűkség szerint jelentkezik olyan nagy hatású irodalmi alkotásoknál.
amilyen a maga korában a Cantionale volt. Hogy milyen nagy volt, mutatja az a
tény, míszerint Laltha László és Rajeczky Benjamin valamint munkatársaik gyűj

tései gazdag Kájoni anyagot hoztak. Nemcsak az Alföldön, vagy Palócföldön hoztak,
hanem a Csíksomlyótól nagyon messze eső Nyugat-Magyarországon is. Ezen Iolklorí
zációs folyamatok szellemtörténeti hatása ma már tény és éppen ezek révén is
mertük föl á folklór-zenefolklór történeti kutatásbéli szerepét. A gyűjtés "szellemi
régészkedés" jelentősége különösen ott mutatkozik, ahol a múltvíszontagságok meg
emésztették az írásos emlékeket, ezzellecsökkentették az írásbeliség múltközvetitő

képességét, Viszont ugyanezen múltvíszontagságok nem pusztíthatták el a népi-kol
lektív tudat állományát; nemzedékek továbbította szellemi hagyatékát. A szóbeli és
írásbeli kultúra kölcsönhatásainak ismeretében kezdte el Domokos Pál Péter már
fiatal tanár korában az ő számára már a húszas-harmincas években egyre sürge
tőbbé váló "Kájoni rekonstrukció" elvégzését. Domokos Pál Péter fölismerte azt a
tényt is, hogy il Cantionale anyaga nemcsak a filológia körébe vonható művelő

déstörténeti komplexus, hanem a népi gyakorlatba is átkerült szellemi örökség már,
melyet e szájhagyományozó gyakorlat folyamatosan: "élőben", így hűebben. mert
emberre szabottan - életre alkalmazva közvetíthet. FöltehetőenKájoni is fölhasználta
írásos (nyomtatott-kéziratos) forrásai mellett a népi emlékezet tároló erejét. Erre
enged következtetni rendezői és szerkesztőí elve, melynek következetes érvényesí
tése folytán vált Enekeskönyve színte a kereszténység fölvételétől folytatott ének
gyakorlat tükrévé. E rendezői elvet saját maga határozta meg. Ezzel valójában a
legfőbb érvet adta Domokos Pál Péter számára, aki éppen ezzel nyert egyre újabb és
újabb biztatást és munkája helyességéhez igazolást. Kájoni következetesen végigvitt ren
dezőí-válogatói elve-gyakorlata teszi elérhetővé számunkra azokat a történeti vízs-
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gálódásokat is, amelyeket egy zenei anyagával hitelesen rekonstruált korabeli ének
gyűjtemény nyújthatott mind középkorba nyúló mélységében, mínd nyelvi határa
kig szétszaladó terjedésében, netán interetnikus kapcsolatatban.

A' Magyárok - írja a Cantionale előszavában Kájoni, - mínek-utánna a' po
gányságból az igaz Hitre tértek vólna, szép Isteni Dicsíreteket. Lytaniakat, és egyéb
aitatosságra-gerjesztő Hymnusokat szerzének, Szent Dávid Sóltáriban sokat magya
rúl fordítának, mellyekkel Templomban, és házoknál dicsirték az Istent... Kájoni
ezen szavai egyértelműen utalnak a népi, otthoni gyakorlatra, de a' reformáció fel
vétele előtti katolikus énekköltészet gazdagságára és - általános gyakorlatára
h a z a i n y e l ven, azaz magyarul. Ez utóbbi tényt ltódexirodalmunk anyaga is
tanúsítja, nyilvánvalóvá téve, hogy a protestantizmus előtt is volt magyar nyeívű

énekkultúra az országban, jóllehet a protestáns énekeskönyvírók-szerzők ezt nem
vallják. Ezért írnak ők magyarul, fölismerve a térítés munkájában a hazai nyelvi
éneklés fontosságát. Valóban nem voltak közhasználatú katolikus énekeskönyvek, de
a magyar nyelvű énekkultúra meglétét irodalmi és liturgikus emlékek-utalások sora
igazolja. Gondolhatunk az lll4-es esztergomi zsinat idevágó végzéseíre, vagy a
Halotti beszédre a XIII. század elejéről, a Könígsbergí Töredék karácsonyi énekére a
XIV. századból, a nemrég fölfedezett Iglói töredék Feltámadási énekére, a XV. szá
zad kódexeinek hírnnuszaíra, imádságaira vagy akár Oláh Miklós esztergomi érsek:
1560-as rendeletére. Nem is beszélve a "későbbi"-nek nevezhető Telegdi Miklós-val
lomásról, melyet postil1ásköteteinek énekei tesznek (1578-83), és még sok kisebb
nagyobb mozzanatáról az első hivatalos énekeskönyv megjelenéséig 1651-ig. (Cantus
Catholici). Mindez és számtalan egyéb körülmény mutatja, hogya protestantizmus
előtt is volt magyar nyelvű- éneklés, csak nem csapódott le énekeskönyvekbe, ha
ugyan nem a protestáns énekeskönyvekbe. így maradhatott a protestantizmus előt
ti énekek egy része kontinuus a protestáns gyakorlatba való átvétel révén. Köz
ismert irodalomtörténeti tény, hogy a protestáns énekköltészet kezdetben katolikus
hatást mutat. Az ifjú protestáns liturgia igénybe veszi a katolikus énekköltészet
anyagát, (ahogy térítőik is gyakran katolikus papokból kerültek ki) mível kezdet
ben nem rendelkeztek elegendő énekanyaggal. Ezért énekeskönyvekbe bevettek
népszerű és általuk is használt katolikus énekeket. Viszont a katolikusok, nem lévén'
énekeskönyvük, szívesen forgatták a protestáns énekeskönyveket rátalélva bennük
eleik kedvelt énekeire, himnuszaira. Legjobb példa e sajátságos, de érthető ket
tösségre a Batthyány kódex az 1441-63 közöttí évekből. Alakja szerint református
graduale-rituale, tartalma szerint katolikus szertartáskönyv-énekeskönyv. Az sem
lehet véletlen, és ennek a közigény szerint alakulgató énekgyakorlatnak a következ
ményét jelzi, hogy az első katolikus énekeskönyv, a Cantus Catholici (1651) szám
talan "regi enek"-et vett át protestáns énekeskönyvekből, illetve vett most már
végérvényesen vissza katolikus énekeket. De különösebb fenntartás nélkül vett át
eleve protestáns énekeket, ha népszerűségüle folytán már beágyazódtak a katolikus
énekgyakorlatba. A legtöbb régi éneket, akár protestáns énekeskönyvekbőlvette visz
sza, akár kéziratos gyűjteményből válogatta Kájoni, Cantionale Catholicumjában
őrizte meg legjobban. Az ő könyvének hatalmas terjedelme - (535 magyar és 205
latin éneket bocsátott ki a Cantus Catholici 112 magyar és 80 latin énekével szem
ben,) - fejlett ízlése, biztos zenei tudása és ítélete, vallási eltogulatlansága s fó
leg a történeti énekek iránti fogékonysága emeli énekeskönyvét középkorí énekeink
legelső összegezett forrásává, valójában a történeti egyházi énekköitészet leltárává.
A Cantionale a Cantus Catholici énekei nagy részének beolvasztásával az ugyan
csak forrásértékű Cantus Catholicit - az ő forrásaival együtt - is kivetíti, nem
különben saját kora énekgyakorlatát. A Cantus Catholici szerzője - összeállítója
-- Szőlősy Benedek, mint tudjuk, szintén nagy gonddal és körültekintéssel válogat
ta ki anyagát. Kájoni Énekeskönyve így a Cantus Catholici közvetlen forrásait is
"tálalja".

Az elmondottak hátterelik Kájoni idézett kijelentéseit, de egybeesnek előszavá

nak azon részével is, amelyből kitűnik, hogy a közhasználatban -' ahogy láttuk:
gyakran a protestáns hívek kezében, ajkán is - nagyon sok ének élt és rögzítődött

kéziratos gyűjteményekben, és egyéni Ieljegyzésekben. Különben aligha írta volna
Kájoni Énekeskönyve előszava egy másik részében: " ... sok szép Új és Régi, Deák
és Magyar énekeket, noha sok munkával és fáradtsággal, de igen szép rendesen
szedtem egybe, mível láttam, a' Romano-Catholica Religión-levő effele Énekes-Köny
veknek szűk-vóltokat, úgy-annyira, hogya' Cántorok, és Tanító-Mesterek, kény
szeríttettek magoknak sok alkalmatlansággal Énekes Könyvet írni, és így a' sok
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írás, és kézről-kézre adott Énekek (mínt-hogy jó rész-szerint, nem mínnyájan jó
irók vagyunk) úgy meg-vesztegetődtenek, és corrumpáltattanak, hogy az első szü
letésektől igen távol estenek vólt, azokat pedig szép ruhájokban öltöztetvén, és
elébbeni épségekben állítván ki-bocsátottam."

Kájoni Énekeskönyve előszavának van egy része - harmadik indoka - melyet
fontosnak tartok közölni: ..... Harmadszor, édes Hazámnak akartam szolgální" 
írja ő a magát - születésére nézve - valachusnak "olá"-nak valló szerzetes. S míg
ezeket írta eszébe sem jutott, - nem is juthatott, - hogy alakja magatartásbeli
modellt [elenthetne, melyet az egyetemes emberség gondolata, a többnyelvű haza
tudata, történelml-kulturális kölcsönhatások ismerete, s az egymásrautaltság szük
ségszerű fölismerése formált benne és elődeinkben és formálhatna mindannyi-
unkban' az utódokban... .

E nem mindennapi ember és tudós nem míndennapí könyvét adja most ke
zünkbe Domonkos Pál Péter. Az eddig hozzáférhetetlen mű ezzel a legkülönbözőbb

tudományok művelői számára lesz elérhető alapkutatási anyag. Szövegí anyagában
az eredetivel teljesen azonos, zenei anyagában hitelesen rekonstruált a már jelzett
módon: részint magukból Kájoni forrásaiból, majd régi énekeskönyvekből, kézira
tos gyűjteményekből és Domokos Pál Péter gyűjtései folytán, tehát a néphagyo
mányból.

Mielőtt e könyvvelrészletesen foglalkoznék s ismertetném Domokos Pál Péter
munkáiát is, röviden szólok Kájoni Jánosról és tevékenységéről. Teszem mindezt
azért, hogy e könyvet létrehozó nagy vállalkozást háttereljem. "

Kájoni János ferences szerzetes (1629-1687) érdemének nem megfelelőerr mél
tányolt erdélyi polihisztor, tudós, muzsikus, orgonista és orgonakészítő. Teológiai,
történeti, nyelvészeti, irodalmi, zeneszerzői, zenepedagógusí, természettudományi mun
kát folytat. Híre túljut Erdély határain is. Elismerik Magyarországon. Ebben része
van humanista mivoltának, mely elsősorban békítő, kiegyenlítésre törő szelíd ter
mészetében, vallási türelmében, elfogultságában nyilvánul meg. Nem véletlen,
hogy egyházi elöljáróinál történő közbenjárásra őt kérte fel Apafí Mihály feje
delem az ártatlanul bebörtönzött kassai prédikátor, a protestáns Czeglédi István
kiszabadítására. Aligha lehet a XVII. századi ellenreformáció vallási fanatikusai
kö zé sorolni azt a míndíg csak az igazi értékeket néző, számba vevő tudóst, aki kéz
iratos és nyomtatott műveibe neves protestáns énekszerzők: Batizi András, Skaricza
Máté, Sztárai Mihály, Szegedi Gergely stb... szerzeményeíből is vett át Énekes
könyvébe a legkisebb - dogmatikus célú, érdekű - alakítgatás nélkül. Ellenségei
ezért és így könnyen vádolhatták eretnekséggel, protestánsokkal való szimpatizá
lással. Meg is tették, ahogy ez a Cantionale második, 1719-es kiadásának előszavá

ból is kiderül. A heves vallásháborúk, prédikátori indulatok idején ilyen vallási
tolerancia - Pázmány Péter korában vagyunk! - és humanitárius magatartás
mélyrétegeit a többnyelvű, több vallású Erdély szellemiségében, továbbá a magát
- ahogy tudjuk - valachusnak író Kájoni egyéni életsorsában kell keresnünk. Az
ortodoxnak született Kájoni római katolikus ískolázottsága és ferences szerzetesi
léte folytán belenőtt a nyugati kereszténységbe, a magyar nyelvű kultúrába, ahogy
ezt művei is mutatják: kizárólag latinul és magyarul írt. Mindezen tényezők

eleve meghatározták, mai kifejezéssel élve, okumenikus egyeztető törekvéseit, ma
gasrendű s eszmei palánkokon túltekintőszemléletét-gondolkodásmódját. De ha mind
ezt visszahelyezzük a XVII. század tridenti zsinat kialakította ecclesia militans ke
mény jezsuita mentalitásába, érthető, hogy az európai látású művészpolíhísztor

emelkedett embersége, melyet a korát messze megelőző tordai vallásbéke (1568)
is éltet, csak negatívelőjelet kaphat és fölkeltheti ellene az eretnekség vádját.

Kájoni János Erdély püspöke is lehetett volna, ha elfogadja Róma megbízását.
Ezt visszautasította. Elég volt neki rendtartományagondja, vezetése. Szerényen,
visszavonultan dolgozik s avatja Csíksomlyót, melynek rendházát hosszú időn át
vezette, az irodalom, a művészet, a sokarcú tudomány műhelyévé.

. Ahogy említettem, a magyar filológia Kájoni János 24 művéről tud. Érdemben,
terjedelemben európai rangú alkotásokról. A századfordulón még sok olyant is
mertek belőlük, amely ma már nincs meg, vagy nem áll rendelkezésre. Mind az
eltűnt, - de ismertetett-lefényképezett, mind a megmaradt műveket Kájoni "filosz
erényei" avatják nagyértékű forrásokká. Ilyen erényei a Tárgyilagosság (vallási el
fogultság nélkül kezeli anyagát), a hűség (ragaszkodik az eredeti formához, nem
változtat az átvett szövegeken, hacsak nem torzultságain romlásaikon,) a pontosság
(föltüntetni forrásait, hivatkozik az egyes szerzőkre), a magas kritikai érzék (első- .
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sorban az értéket nézi, irodalmi, zenei érdekeket szolgálva), a széles európai látókör
(ismeri kora kiemelkedő muzsíkusait, használja, gyűjti műveiket: a rendház zene
műtárában majd minden kortárs-zeneszerző alkotása föllelhető, legalábbis adat
van róla. (H. Schütz, L. Viadana, H. Pratoríus, G. Casati, G. Rovetta, hogy csak a
legjelesebbeket ernlítsem), a lényeg látás, mely az összegezésre való képesség alapja;
a szerénység, mely az igazi nagyság jele stb. Ezen és hasonló tulajdonságok
joggal avatják Kájoni Jánost, ahogy Seprődi János írja róla "a XVII. század magyar
irodalmának érdemes művelőjé"-vé s ezért kell alakját "az irodalomtörténet folya
matába beleállítani s emlékét a meg nem érdemelt feledésből kiemelni." (Seprődi

János: A Kájoni-codex irodalom- s zenetörténeti adalékai. Irodalomtörténeti Köz
lemények XIX. 1909. 129-146, 282-301, 385-424., idézett rész a 136. oldalon.) Eh
hez még azt tehetjük hozzá, hogy Kájoni személyének és munkásságának megisme
rése a XVII. századi Erdély s Magyarország élesebb kultúrtörténeti rajzát adja.

Ezért tartjuk szükségesnek, hogy Kájoni egyetlen megmaradt nyomtatott és egy
ben főművének a Cantionalé-nak alapos filológiai elemzése megtörténjék. (Holl Béla
közvetve foglalkozott már vele a Régi Magyar Költők Tára 7. kötetében, 1974.)
A Cantionale, ahogy írtuk, summázó mű, Előző korok nyomtatott-írott énekgyűjte

ményei átnézésével. értékelésével létrejött gyűjtemény. így lehetőséget ad a XVII.
század irodalmának, különösképpen a magyar egyházi énekköltészet fejlődésének

alaposabb verstani, költői, nyelvi, folklorisztikai, tudati tanulmányozására, netán
egyes történeti kérdések tisztázására is. A Cantionale bizonyos énekei régi rítusokra,
mísztéríumokra engednek következtetni. Jeleznek egykori dramatikus mozzanatokat,
irodalmi gyakorlatot, például a Mária líra-epika terén. Nem tekinthető véletlennek,
hogy Kájoni még közli az Ómagyar Máriasiralom latin eredetijét a Planctus ante
nesci a kezdetű sequentiát, A Cantionale mind szövegí, mind zenei (vokális) szem
pontból túlmutat korának énekkészletén, átível a XVI. századi protestáns ének
anyagba. Ezen keresztül visszajelez a középkor katolikus énekgyakorlatára is, ahogy
erről már föntebb szóltam.

Mindezt jól tudták elődeink, ahogy a múlt század végi szép eredménnyel foly
tatott Kájoni filológia. tanúsítja. Simon Jukundián, Ráduly Simon, Seprődi János,
Jénaki Ferenc alapvető kutatásai mellett Bartalus István, Dankó József, Rupp Kor
nél, Horváth Cyrill, Frick József, Erdélyi Pál és még sokan mások foglalkoztak
Kájoni Jánossal, nem ok nélkül szentelve oly nagy figyelmet neki. S nem ok- nélkül
tűzte életcélul Csíksomlyó szűlöttje, Domokos Pál Péter Kájoni nagy művének a
Cantionale Catholicum-nak közzétételét. A cél amint tapasztalhatjuk, nemcsak cél
maradt, meg is valósulhatott. Ez volt az ő feladata, a többi már a kortársaké, akik
közül szintén sokan rendelkeznek Kájoni néphagyományban föntmaradt-gyűjtött,

énekeivel.
Domokos Pál Péter könyvét "történeti áttekíntés'i-sel indítja. A kezdetektől is

merteti az erdélyi és a moldvai-bukovinai magyarság és katolikum (egyházszer
vezet-hívek) kialakulását, helyzetet, a kun-tatár népekkel való kapcsolatát és Ró
mával való viszonyát, kulturális helyzetet, viszontagságait. Bemutatja az irántuk
megnyilvánuló magyarországi érdeklődést, mely a Herder utáni hazai ébredés során
főleg a nyelvészet, irodalom, néprajztudomány részéről jelentkezik. Domokos Pál
Péter egyidejűleg művelődés- és irodalomtörténeti háttérrajzot is ad. Szól a hazai
énekköltészet fejlődéséről, a Kájoni előtti törekvésekről. majd ismerteti Kájoni Já
nos életét, munkásságát, tudománytörténeti szerepét, Külön foglalkozik a Cantio
nalé-val, szövegí, zenei anyagával, lévén dallamközlése, annak lantes zenei anya
gával. (Ad notam utalások, "nóta tulajdon" megjelölésele a közkeletű énekeknél.)
Bemutatja a Cantionale forrásait, végezetül ismerteti míképpen végezte a zenei
anyag rekonstrukcióját: az. alapkútfőkön kívül (Cantus Catholici 1651. Gönczi-féle
Enekeskönyv váradi és kassai kiadása, mindkettő 1654-ből) kéziratos énekgyűjtemé

nyekből: Gyöngyösi Toldalék, 1628-32. Petri András Énekeskönyve 1630/31-68.,
Csíkcsobotfalvi kézirat 1670-es évek, Hymni Vesperarum, Ferences Névtelen, mínd
kettő 1741-ből, majd a magyarországi ferences kolostorokban föllelhető kéziratos
emlékekből. Ezek feltehetően Kájoni hatást rejtenek, az évente változó helyen tar
tott rendi nagygyűlések során liturgikus-teológiai-énekes anyag is cserélődött-ván

dorolt, - és végezetül kiváló emlékezetű adatközlői révén rekonstruálta a zenei
anyagot, tehát li néphagyományból. Munkája során szem előtt tartja a Cantionale
későbbi, főleg második 1719-es kiadásának szövegállományát, jelzi a kettő közöttí
eltérést. Az eltérés főoka, mínt már érintettük, a második kiadást rendező Balás
Agoston kényszerű purifikátori tevékenysége, aki - előszava szerint az eretnekség
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vádjával illetett Kájoni védelmében s az új könyv érdekében az e vádat igazolható
énekeket kiemelte és helyükbe másokat tett: ("... Theologus - által a' megfogyat
kozásokból meg-jobbíttatván újjak tetettenek hellyekben...") ahogy magát fino
man kifejezi. Balás Agoston kettővel kevesebb éneket tett vissza, mint amennyit
elvett. Latin énekből viszont kevesebbet, 36 helyett csak ID-et. Domokos Pál Péter
az első kiadás alapján dolgozik. Csak kiegészítő adatok formájában utal a második
kiadásra s szakmailag nem is érinti az 18D5-ös, már erősen alakított-manipulált
harmadik kiadást. Azonban jelzi, hogy ilyen hatással volt a Cantionale a későbbi

énekköltészetre-énekgyűjteményekre, kezdve Illyés István "Halottas Énekek. .." cí
mű könyvétől (a népi gyakorlatban máig is használt számtalan. a XX. század ele
jéig megjelenő kiadásai révén) az ún. Deále-szentes 1774-es gyűjteményeri át a fe
rences hatásokra azétszaladó térjedésig s így a néphagyományba való bellleszkedé
sig. Ezzel igazában egy, a középkorból eredő s napjainkig is tartó folyamatos tör
téneti áramlást követ, malynek sodrásában így, vagy úgy - írásbeliségen, szóbelí
ségen át - az egész magyar irodalomtörténet és ének-zene kultúra jelen van.

Amint a kötet alcíméből is kiderül, Domokos Pál Péter művének második ré
szeként s mégis szerves részeként szerepel egy, a Kájoniéval sokban azonos sorsú,
azonos törekvésű mínoríta, Petrás Incze János alakjának, szolgálatának (1813
1886) bemutatása. E tudós ferences szerzetes előbb a moldvai Pusztina, majd szinte
egész életén át Klézse község plébánosa, a magyar néprajz-népismeret folklór ön
kéntes nagy kutatója, az ő esetében nagyon is találó kifejezéssel élve: misszíonáríu
sa. Nevéhez kiemelkedő értékű néprajzí-szocíológíat, nyelvészeti, irodalmi érdekű

forráskutatási tevékenység fűződik az 1838-1886 közötti időkből.

Domokos Pál Péter révén megismerjük Petrás Incze János életét, sokoldalú
egyéníségét; munkásságát, melynek kézzelfogható nyomát az Okmánytárban közlí,
Vagyis kőzli levelezését, írásait, tudósításait, melyek mind a moldvai magyarságra
vonatkoznak. Néprajzi-társcidhlmi (lélekszám, települési struktúra, foglalkozási ágak,
anyagi, gazdasági helyzet, birtokviszonyok, építkezés, ipar, kézművesség, népművé

szet, tudatLkérdések (népi-történeti-etnikai stb.) ískolázásí lehetőség, kulturális kép,
vallási-hitbéli körűlmények stb.) ... Nyelvészeti - helység-határ-dűlő-tájnevek, csa
lád-kereszt-ragadvány-gúnynevek, növény-gyümölcsmegjelölések, nyelvjárási [egyzé
kek stb. Mindezekben nagyon sok szociológiaí adat is van a közösségí és egyéni
életre, gondokra, terhekre, megélhetési lehetőségekre, nyelví-kulturálís harcra, ér
tetlen egyházi-világi hatóságokra stb. vonatkozóan. Az időben különösen a nyelv
tudomány értékelte ösztönözve Petrást tudósításai tolyamatosságára. Szarvas Gábor,
Kunoss Ignác, Munkácsi Bernát, Ballagi Aladár, Rubinyi Mózes még személyesen
is fölkeresték őt Moldvában. Sorait rendszeresen megjelentetik az időközben meg
induló Nyelvőr hasábjain. Ez időben használt álneve - volt oka így írni- Ro
konföldi. Hűséges munkálkodása tragikus halálával ért véget. 1886-ban rablógyil
kosok áldozata lett.

S most összegezésként: egyedülálló vállalkozás Domokos Pál Péter "összeállí
tása". Könyve míndkét része a szaktudomány régi igényét szolgálía, elégíti ki. Régi
igény - régi adósság. Ui. régi adóssága ez a magyar múvelődéstörténetnek.Nem
ismétlem el, amit menet közben többször kíemeltem, milyen értéket képvisel a most
közreadott kötet, azaz forrásgyűjtemény. Mind a Cantionale, mind a Tudósítások
különíeges tudományos értékű történeti (irodalom, nyelv, folklór, zene...) forrás
anyagnak könyvelhető el. Sajnálatos tény volt. hogy mind ez ideig jóformán. mind
kettő hozzáférhetetlen volt. Ez gátolta értékelésüket is.

Jelzett hiányt pótolja most Domokos Pál Péter hosszú azorgos élet fáradozásait
kivetítő nagy munkája. E munka föltámasztja és így az őket megillető helyre
teszi ezt a két nagy tudóst és példás jellemű embert, akiknek olyan sokat köszön
het a tudományos utókor, ha úgy tetszik az utókor tudománya. Hogy mennyit,
azt Domokos Pál Péter könyve azokkal is megérteti és tisztán láttatja, akik csak
jobbára hírből ismerték őket. így másodkézből, vagy talán még úgy sem foglalkoz
hattak velük: Kájoni Jánossal és Petrás Incze Jánossal.

Domokos Péter Pál fáradozásából és a Szent István Társulat jóvoltából most
egy, mind a magyar, mind a nemzetközi tudomány számára meglepő. mert nem várt,
nem ismert szellemi érték, nem is remélt könyvészett ritkaság kerül asztalunkra. Nyu
godtan elmondhatjuk, hogya szakma hasznára, de a köz javára is, mert megje
lenése fémjelzi jelen törekvéseinket: úgy akarjuk mentení értékeinket, hogy színk
ronba hozhassuk a múltat a jelennel, a hagyományt az eszmeíséggel, a magyarságót
az egyívású egyetemes közösséggel.
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