
DOMOKOS PÁL PÉTER

Kájoni János
halálának 300. évfordulójára

1567-ben János Zsigmond erdélyi fejedelem Csík vármegye katolikus népét az unitá
rius vallásra akarta áttéríteni. Csík népe a Hargita Tolvajostetö nevu helyén a gyer·
gyóalfalvi István pap vezetésével a fejedelem seregét megállította, majd csatlakozott
a csíksomlyói kegy templom Mária-szobránál imádkozó székelyekhez. A kegytemp
lomban imádkozók és a győztes sereg tagjai együttesen háromszor megkerülték a
kegy templomot a Te Deumot énekelve. Azóta minden év pünkösd szombatján az
egész Székelyföldröl, sőt Moldvából is összesereglenek a katolikus hívők a "somlyói
búcsúra". A búcsú méreteit érzékelteti, hogya legtávolabbi "Mikházi, dobos kereszt
alys," egy teljes hétig gyalogolva érkezett a búcsúra, és ugyanannyi napig ment haza
felé, a búcsúra jövők száma pedig 10 OOO-től 100 OOO-ig terjedt. (A búcsú 1948 óta nem
tartható meg.)

A búcsújárók a búcsú alatt végig imádkoznak és énekelnek. Megélik a mondást:
"Quis cantat bis orat" - azaz; aki szépen énekel. az kétszer imádkozik.

A XVII. század vége felé a búcsúsok kezében mind több és több Kancionálé volt
látható. Szemügyre véve a könyvet, a címlapon a következő szöveg olvasható:

CANTIONALE
CATHOLICUM

Régi és Uj, Deák és Magyar Aitatcs
EGYHÁZI
ÉNEKEK,

Dicséretek, Soltárok, és Lytániák;
Kikkel a' Keresztények Esztendő-által-való

Templomi-Solemnitásokban. Processiókban,
és

egyébb áitatosságokban szoktanak élni.
Halottas Temetéskor-való, és a' négy utolsó
dolgokról emlékeztetőÉnekekkel eggyütt.
Most újonnan nagy szorgalmatossággal egybe
szedettek, rneg-jobbittattak, és a' Keresztyé
nek éppűletire, s' lelki-vigasztalásokra ki
bocsáttattak,
A' Szent FERENC-Szerzetiben lévő

KAJONI, P. FRATER JANOS által.

Superiorum permissu.

A' csiki Kalastromban.

Nyomtattatott Cassai András-által. 1676-ban.
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Szívmelengető tény, hogy az évszázadok óta minden évben megismétlődő, testi fá
radságot jelentő, anyagi áldozatba kerülő búcsújárás serkentöje, buzdítója, megtar
tója az Egyházi Énekeskönyv. Megalkotója alapos ismerője volt az emberi léleknek.
Nevét a címlapról leolvashatjuk: Kájoni János szerzetes az, aki énekeskönyve ezer
énekével imádkozik.

*

Háromszáz éve dobbant utolsót Kájoni János nemes szíve (Gyergyószárhegyen, 1687.
április 23-án). Isten időszámításában,az örökkévalóságban ez csak egy pillanat, "mert
előtted Uram ezer év annyi, mint a tegnapi nap, mely elmúlt". Énekvilága változatlan
erővel hatja át és gyógyítja a tájat. Egyetlen mentsvár a könyve, mely a mai roppant
próbában is óvja hű népét.

Kájoni tudta, hogy énekeskönyvét nyomda nélkül nem adhatja ki. Rómához fordult
és egy nyomdácska (tipographiola) alapítására kért engedélyt. Ezt 1675-ben meg is
kapta. S már egy év múlva, 1676-ban megjelent a kancionálé. Thorma Istvánnak, Bel
sö-Szolnok vármegye főispánjánakvan ajánlva, aki Kájonit mindig biztatta és a költ
ségeket fedezte. A könyv három részből áll, terjedelme 786 lap. Az 1676-ban megje
lent első kiadás 820 éneket tartalmaz, melyböl 560 magyar és 260 latin nyelvű.

A Kancionálé második kiadása szintén Csíksomlyón jelent meg 1719-ben. Mártonffi
György püspöknek ajánlja Balázs Ágoston. Harmadik kiadása is Csíksomlyón jelent
meg, 1805-ben. Ekkor címét Keresztény Katolikusok Énekeskönyve címre változtatva
Andrássy Rafael adta ki. A Kancionálé negyedik kiadásának címe Erdélyegyházmegyei
Énekeskönyv. Az énekeskönyvet P. Sántha Angelusz és Baka János állította össze és
rendezte sajtó alá.

Az első három kiadás kotta nélkül jelent meg, csak az énekek szövegét tartalmazta.
A negyedik kiadás hangjegyekkel ellátva közli anyagát. 1979-ben Édes hazámnak akar
tam szolgálni címen a Szent István Társulat kiadta Kájoni János Cantionale Catholi
cumát, első betűjétől az utolsóig változatlanul. A könyvet én rendeztem sajtó alá. Kö
zöltem az énekanyag dallamsorát is, Kájoni forrásmegnevezésének megfelelően.A fő

forrás a Cantus Catholici, de jelentős mennyiségű dallam való a nép ajkáról. Régi
kántorok anyagával is gazdagodott (például Petri András kisasszonyi kántoré és
másoké).

*

Kájoni János születésének helyéül két falut jelöl meg a szaktudomány: Kiiskájont
és Jegenyét. Kájoni Hortulus Devotionis címü imakönyvének saját kezével írt cím
lapján többek közt ez olvasható: "Per me Frater Joannem Kaioni de Küs Kaion Ordi
nis Fratrum Minorum strict observantium Valachum et in Monasterio Csikiensis Or
ganistam" - azaz: Általam a Küskájonból való Kájoni János által, aki a szigorúbb
rendszabályok szerint élő, kisebb rendböl való fráter, aki oláh és a csíki kolostor or
gonistája." Az én olvasatom és fordításom szerint tehát Kájoni János Küskájonban,
1629-ben született, nyilvánvalóan ortodox, görögkeleti vallásban, mert a görög kato
likus vallás gyakorlása 1700 körül veszi kezdetét.
Meglepő és figyelmet érdemlő, hogy Kájoni egy másik müvében, a Custodia törté

nete című munkájában, amikor felsorolja Kolozsvár körül a katolikus hitben ma
radt négy községet: Monostort, Bácsot, Fenest és Jegenyét, ez utóbbihoz hozzáteszi:
"quae me in hane lucern edidit" - azaz "Jegenye hozott erre a világosságra". E mon
dat alapján tartották Jegenyét Kájoni szülöfalujának. Az eseményekból úgy látom,
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hogy a Hallerek és más főurak jobbágyfalujából, az ortodox Küskájonból több oláh
család Jegenyere költözött. A katolikus Jegenyérc jutott ortodox oláh Kájoni család
gyermeke katolikus iskolába került. Ez az iskola hozta Kájoni Jánost az ortodoxia vi
lágából a katolikus vallás világosságára (in hanc lucern!). Jegenyéről ugyanis feljegy
zik, hogya jezsuiták tulajdona volt.

A kitünő iskolákat tartó jezsuiták felfigyeltek az értelmes ifjúra, átvitték a katolikus
vallásra és iskoláik valamelyikében (Kolozsvár, Gyulafehérvár) orgonistává, orgona
építövé nevelték. Az említett jezsuita iskoláknak híres egyházi kórusaik voltak. Milley
írja az 1653. évi "iskolákról szóló jelentésében"; a tanulók jó része korálist tanul, isko
lai játékok, drámák előadásában vesz részt. Ezek az előadások nagyon látogatottak
voltak. A jezsuiták az Erdélyi Fejedelernségben egyedül megtúrt ferenccsekkel állan
dó kapcsolatban voltak és maradtak üldözésuk alatt is. A jezsuita nevelés Kájoni fi
gyelrnét a szcrzetcsi élet felé irányította. 1647-ben Kájoni János Csíksomlyóra rnent
és belépett a ferencesek szigorúbb szabályok szerint élő, ún. obszerváns rendjébe.
Egyszerü és végső fogadaImát Somlyai Miklós gvardián előtt tette Ic, és az ő kezébül
vette át il rend ruháját. Rövidesen "híres, nagy tehetségű" ifjúként emlegetik.

1650. augusztus lS-én Somlyai Miklós gvardián és Damokos Kázmér provinciális a
csíksomlyói Mária-kegytemplom ékesítésére és Isten tiszteletérc orgonát vett Haller
Istvánné született Barkóczi Anna .Jdchagyott alamizsnajokból ezerötven magyar fo
rintokért", Az orgonát a prázsmári szászok részére Eperjesi János orgonacsináló ké
szítette, de a szászok drágállották, beléhagyták és a somlyói barátok mcgvették. En
nek az orgonának az alkuvásában, megvételében és kihozásában - írja Kájoni - esz
köz voltam, sokat fáradtam. Kájoni ekkor már szorgalmas tanulással, önképzéssel
kész zenész, komoly szakember, akit a vezetok bizalmukba fogadtak és feladatokkal
láttak el. A sajátos ferences képzést is Somlyón kapta, és a rendtőrtenet megírására is
ekkor kapott utasítást. A rendi vezetők küldötteként az Erdélyi Fejedelemség katóli
kus vallásban megmaradt tisztviselőivel (az Apor, Mikes, Torma, Pctk i, Toldalagi csa
ládok tagjaival) tájismerete. latin nyelvtudása miatt Kájoni tartotta a kapcsolatot.

Teológiai tanulmányait 1652-1655 között Nagyszombatban végezte. Itt bővítette

zenei ismereteit és ismert meg más tudományágakat. Tanulmányainak középpontjá
ban a teológia állt, de szabadon maradt idejében olthatatlan szomjjal érdeklődött az
egyházi ének-zene, a nyelvészet, a természetrajz stb. után. Az egyházi ének hivatalos
dallamvilágának, a gregoriánnak megszólaltatásán túl, az anyanyelven való éneklés
hazai kezdete felé fordult. A nyomtatásban már megjelent énekek, énekeskönyvek
(Telegdy-, Nyéki Vörös-, Vásárhelyi-, Pázmány-, Hajnal- stb.) megismerése után a
hangjegyekkel elsőnek megjelent Szőllösi Benedek: Cantus Catholicija keltette fel
érdeklődését. Hasonló énekeskönyv megírásának szándéka érlelödött meg benne is.

A zenei müveiben előforduló nevek is mutatják, milyen utat járt meg a szent zene
világában. Az olasz zeneszerzők közül Banchieri, Adriano, Casati, Gasparo stb., a né
met zeneszerzők közül Frank Melchior, Hassler Leo, Spielenberger János stb. neve
jelzi, hogy Kájoni számára Nagyszombat, helyesebben annak egyeteme volt az a hely,
ahol minden kérdésére feleletet kapott. Nyugat-Európa zenészei bőségesen tálalták
az egyházi zenét és a világi muzsikát is.

Kájonit Zongott Zsigmond váradi püspök szentelte pappá. A fiatal pap szellemileg
jól felkészülten és könyvekkel ellátottan került első munkahelyére, Csíksomlyóra, a
régi ismerős anyaházba. Itt Hunyadi János óta rnüködö könyvtárat is talált 142 darab
incunabulummal; többek között Temesvári Pelbárt összes kiadványával. Fejérpataki
László 161 könyvcímet jegyzett fel század eleji kutatása alkalmával. Meglepő az
1511-ből származó Ortus Sanitatis címü könyv 1700-ból származó kéziratos másolata.
A "Gyertyán fáról" szóló cikkben ugyanis a következőket olvashatjuk: "Én is ilyen
fabul esinaltam az virginaban 75 tangentakat, mikor az virginat csinalo valék 1656
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esztendőben. Majusban Fr Joannes Kajoni Valachus Organista Conventus Csikiensis
Sacerdos." - Ez az új adat tovább szélesíti a zenész Kájoniról eddig kialakított képet.
A zongora ösét, a virginalt. annak "tangentáit" (billentyuit). szám szerint 75-öt (öt
oktáv szükségletét) fából akkor faragta ki, amikor virginacsinálá volt.

Kájoni János 1657 táján Mikházára került. Itt a bolgár ferencesek és a somlyói
anyaház ferencesei közott tulajdonjogi vita keletkezett, melvnek szálai Rómáig értek.
A vita az erdélyi római katolikus státusú férfiak segítségével a sornlvóiak javára dőlt

el. A mikházi vita egyik szemtanúja Kájoni János volt. Abban az idoben esett Il.
Rákóczi György lengyelországi csatavesztése is. A krími tatár fogságból hazakerült
Kemény Jánossal szemben a szultán úgy tudta Apaffv Mihály fejedelemségét biztosí
taní. hogy seregével végigpusztíttatta Erdélyt. Ez a pusztító áradat felperzselte a
Székelyföldet templomaival és kolostoraival együtt. Elpusztult a somlyói templom és
anyaház is, 1661. október 21-én.

Kájoni János a zajló események közepette a lelkek gondozása mellett a természet
nyújtotta lchetöségckkcl gyógyította népét. Herbáriumának megírásával sem végzett
hiábavaló munkát. Zenei vonatkozásban sem tétlenkedett. Az egyházi népének ál
landó gyűjtésén túl Damokos Kázmér és Somlyai Miklós tiszteletére a Spielenberger
János által írt és az előbbieknek dedikált "Officium Missac-t" szólaltatott meg és jegy
zett fel "Codex"-ébcn.

A megsemmisített templomok és rendházak újraépítése céljából Damokos Káz
mér országos gyújtöútra indult. Kájoni János mindenben hú segítőtársa volt. Az épít
kezésekhez csaknem az egész Erdély és Felső-Magyarország hozzajárult. Mint feljegy
zik: Damokos Kázmér a templomot csaknem fundamentumától megépíttette, meg
boltatta. megfedte, oltárokkal ellátta, a templomot felékesítette. Kájoni pedig ebbe az
újjáépített templomba, valamint a gyergyai és udvarhelyi templomokba orgonákat
épített, sőt túl mindezeken, mik házi gvardiánságában Falvai István és Ferenczi Mik
lós klerikusokat azok nyomására is megtanította.

Kájoni ezer teendöje közott soha nem hagyja el a muzsikát. Organo Missale címu
munkája 1667-ben, a Hortulus Devotionis és a Sacri Concentus címu munkái 1669-ben
készültek el. 1671-bcn a Herharium. majd Aranvoshar. címu imakönyve lát napvilágot.
ebben a székely ábécé és a rovásírás ábécéje is benne volt. Sajnos e munkáját nem
ismerjük, lappanghat valahol.

1671-ben történt, hogy Czeglédi István kassai protestáns prédikátort azzal a hamis
váddal. hogy Erdélyben Apaffynál járt volna a protestáns rendek számára hadisegélyt
kérni, elfogták és bebörtönözték. Apaffy fejedelem Damokos Kázrnért, az erdélyi püs
pököt hívatta 1671. április 9-én, és arra kértc, hogy tartson gyűlést a ferencesekkel. és
azon tiltakozzanak Czeglédi István bebörtönzése ellen. Kájoni Jánost pedig küldjék el
Czeglédi kiszabadítására. Minden rendelkezése szerint történt és Kájoni a legmaga
sabb fórumokig elment, de közbenjárása nem hozott sikert.

Kájoni János pályájának legmagasabb állomásáról egy saját kezu latin leveléből sze
rezhetünk tudomást, melyet a Propaganda Fide vezetőjének küldött 1678. március
25-én. Fordítása:

Fötisztelendö Úr, legméltóságosabb Patrónus Uram!
Jelen soraimmal igen szomorú hírt közlök Eminenciás Uraságoddal. tudniillik főtisz

telendő atyánknak, Damokos Kázmérnak, Erdély generális vikáriusának szentséges
halálát. Az elmúlt 1677. év szeprember 5-én hunyt el és még ugyanazon hó l2-én a
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csíki testvérek konventjében eltemették. Leveléből arra következtetek, hogy még
nem kapta meg az enyémet, melyet az elmúlt évben küldtem Eminenciás Uraságod
nak a kegyesen elhunyt Kázmér atya halálával kapcsolatban. Én pedig ez év február
22-én megkaptam Őszentsége bulláját és a Szent Kongregáció dekrétumát az apostoli
vikáriusról Erdélyben, egyszersmind Eminenciás Uraságod és a Szent Kongregáció
levelét, melyet a kegyesen elhunyt főtisztelendőurunknak küldtek, melyből megtud
tam a Szent Kongregáció határozatát, hogy legszentebb urunk beleegyezésével en
gem Erdély apostoli vikáriusává neveztek ki, Tapo1czai István atyát pedig a moldvai
püspökségben apostoli vikáriussá. Őszentségenek. a Szent Kongregációnak és Emi
nenciás Uraságodnak földre borulva adok a legalázatosabban hálát, hogy csekélysé
gemet elöléptette, és hogy a Szent Kongregációnak ajánlott. Amíg élek, nem fogom
elfelejteni méltatlan imáimban. A vikáriátus megerősítésévelkapcsolatban még nem
kaptam levelet felséges Fejedelmünktól. mivel a katolikus urak elhalasztották a kö
vetkező országgyűlésre, melyet a következő május hónapban ülnek. Nem tudom,
hogy mi lesz azután, mivel az egész klérus ellenzi, hogy a minoriták rendjéből kerül
jön ki a vikárius. Én mindenképpen azon fáradozom, hogy a Szent Kongregáció szán
dékának és utasításának eleget tegyek, és kérem egyben alázattal Eminenciás Urasá
godat, hogy ha jónak látja, szíveskedjék levélben ajánlani a katolikus vezetésnek,
hogy támogassanak, segítsenek és magának a klérusnak, hogy a Szent Kongregáció
és Őszentsége rendelkezésének engedelmeskedjenek. Az iskolatanító részére szánt
pénzt eddig nem kaptam kézhez, amínt megkapom, haladéktalanul jelentem. Hason
lóképpen nem szórom szét a Szent Kongregációnak Biale Ferenc kapitány úrtól való
pénzét, evvel kapcsolatban is várom Eminenciás Uraságod rendelkezését. Ezekkel
alázatosan csókolom szent kezeit.
A csíki kolostorból 1678. március 25., alázatos káplánja Frater Kájoni János Erdély
Custos provinciálisa és apostoli vikárius generálisa.

A levél keltezése alatt neve, majd rangja áll: "Vicarius Generalis Apostolicus" - azaz:
Erdély Vikáriusa és Apostoli Kormányzója.

Kájoni János aláírása után több alkalommal odaírja oláh (valachus) származását. A
szó maga nem jelent kisebbrendüséget, nem pejoratív. A helyettesítésére ajánlott,
római származásra emlékeztető (román-római) szó 1791 előtt ismeretlen. Az oláhok
első vajdaságát, mely 1324-ben alakult, Ungro-Vlachiának nevezték.

Magyarország prímása 1493 és 1502 között Oláh Miklós. Az Erdélyben élö legmű

veltebb oláhok, akik irányították és vezették népüket, panasziratot küldtek az or
szággyűléshez. Ennek címe "Supplex Libellus Valachorum", azaz "Az oláhok könyör
gő irata" volt. Az ortodox oláhnak született Kájoni János olyan katolikus magyar lett,
ki édes hazájának, Magyarországnak szíve teljes szeretetével szolgált.

1681-ben Piluzzi Vitus moldvai, martianopoli érsekkel templomokat szentel, nagy
egyházi ünnepségeket rendez. Ezekből látszik, hogy Csíksomlyó a katolikus élet irá
nyító központja lett, és Kájoni szerepe itt az volt, ami Pázmányé Magyarországon.

1686. január 29-én pater Custodiae, 1687. április IS-én szárhegyi gvardíán lett. 1687.
április 23-án halt meg. Szárhegyen temették el április 27-én.

Kájoni János akkor müködött, amikor az Erdélyi Fejedelemségben három nemzet
és négy vallás együttese élte állami életét. A római katolíkus vallás bár befogadott
vallás volt, püspöke mégsem lehetett. A katolikus élet irányítása Csíksomlyóra került.
A sors a legnehezebb időkre megadja az elméket is, akik kivezetik népüket a legnehe
zebb bonyodalmakból is.

Az ortodox oláhnak született és katolikus magyarrá lett Kájoni János előtt halálá
nak háromszáz éves jubileumán mélyen meghajtjuk hódolatunk zászlaját.
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