
 

                 

                 KÁJONI JÁNOS
                az erdélyi kultúra követe

                (1629/1630 – 1687)

                    Halálának 325  éves évfordulója
                      



 

 "Édes hazámnak akartam szolgálni, és másoknak is 
alkalmasságot e kis munkámmal adni, hogy akadály 
nélkül dicsirhessék az Istent..." 

“Am vrut să slujesc patriei mele dragi şi prin modesta mea 
lucrare să dau şi altora  prilejul ca fără piedică să aducă 
laudă Domnului...”

  “My beloved homeland I wished to serve, and with my 
humble work to help others do the same.”

     
MOTTÓ/MOTTO:
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    Kájoni János 17. századi tudós 
ferencrendi szerzetes, zeneszerző és 
dallamgyűjtő, orgonista és 
orgonakészítő, nyomdaalapító és 
nyomdász, építész, történetíró, 
botanikus. 

     Teológiai, zenei, irodalmi , történelmi, 
botanikai tárgyú műveivel hozzájárult 
a 17. századi Erdély művelődéséhez, 
műveltségének kibontakozásához. 

    „Erdély Pázmányának” is nevezték, 
munkásságának, humanista 
egyéniségének igazi értékelésére 
azonban csak több mint két évszázad 
elteltével került sor. Méltán tartják a 
Székelyföld első és legnagyobb 
polihisztorának. 

      Sokoldalú tudományos, irodalmi, 
zenei és építő munkájával jelképes 
személyiséggé vált.

A polihisztor Kájoni



 

     Neve és származása : 
  KájoniJános/JoannesKajoni/
   IoanCaioni/Căianu
    Valószínüleg a Kolozs megyei Jegenyén 

született 1629 végén, vagy 1630 elején. 
Román családból származott, maga is 
többször használja a „valachus” jelzőt 
neve mellett, például a Hortulus 
Devotionis című munkája címlapján:        
 

    
   „Per me…  Joannem Kaioni…Valachum".  

Kájoni János életpályája



 

Kájoni János életpályája

 
     Neve és származása: 

Ő maga legtöbbször a latin 
Joannes Kajoni formában használta 
nevét. 



 

    1648-ban belépett a csíksomlyói ferences szerzetesek közé, 1655-
ben szentelték pappá Nagyszombatban. Munkássága szorosan 
kapcsolódik Csíksomlyóhoz, 1652-1657 között itt tevékenykedett 
orgonistaként, hangszerkészítőként. 

Kájoni János életpályája



 

A régi gótikus templom rekonstruált képe Csíksomlyón 

Márványtábla Kájoni János emlékére 
a csíksomlyói kegytemplomban

Kájoni János életpályája



 

    

Kájoni egész életén át 
tevékeny szerepet vállalt az 
erdélyi ferencrendi őrség 
(kusztódia) ügyeinek 
intézésében.  1660-tól 
több évig volt a kusztódia 
definitora. 

Kájoni János életpályája



 

Ferences kolostor és templom 
Mikházán

Kájoni János életpályája

1664-ben kapta első rendházfőnöki 
megbízását,  Szárhegyen lett 
gvárdián. 
1666-1669-ben a mikházi kolostor 
első erdélyi házfőnöke. 
Kájoni vezette a mikházi és a 
szárhegyi kolostorok építését, 
orgonát készített Csíksomlyón, 
Mikházán, Szárhegyen és 
Székelyudvarhelyen. 



 

   

   Csíksomlyón 1675-ben 
megalapította Székelyföld első 
nyomdáját, ahol elsőnek 1676-ban 

     Cantionale Catholicum 
     címmel kiadta katolikus 

énekgyűjteményét, amely több 
kiadást is megért.

Kájoni János életpályája



 

   1669-1675 között Kájoni a szárhergyi kolostor házfőnöke, 1675-1678 
között az erdélyi ferences kusztódia őre volt, 1677-től püspöki 
helynökként tevékenykedett. 1681-1684 között csíksomlyói házfőnök. 
Gazdag, sokoldalú munkásságát 1687 április 25-én  
Gyergyószárhegyen bekövetkezett halála szakította félbe. 

         

      A szárhegyi kolostorban 
temették el.  

      Kisméretű szobra a 
kolostor     falában 
látható.

Kájoni János életpályája



 

A kor jellegzetes humanista értelmiségi 
típusa.  

Teológiai,  zenei, irodalmi, történelmi, 
botanikai tárgyú műveivel hozzájárult a 
17. századi Erdély művelődéséhez, 
műveltségének kibontakozásához. Művei 
közül kiemelkedő jelentőségűek azok, 
amelyeknek  köszönhetően a 17. századi 
erdélyi zenekultúra tárul fel az olvasó 
előtt.  

   
             A humanista tudós



 

Kájoni hangszere az orgona. Orgonista és hangszerkészítő. 
Hangszereket, orgonákat, virginálokat javít, készít, épít.  
1661. október 21-én Csík teljes feldúlásakor, a tatárok a csíksomlyói 
templomot is felgyújtották. Kájoni tanusága szerint “az orgona is 
mind elégett volt.”  Kájoni János 1664-ben új orgonát épített a 
csíksomlyói kolostor számára. Az általa épített orgona 1855-ig 
működött Csíksomlyón. 

   
A zenész, orgonista, orgonaépítő



 

A zenész, orgonista, orgonaépítő
A csíksomlyói ferences templom régi orgonájának felirata, 1664.
A fakeretes kézirat Kájoni János kézírása, az 1661-es tatárjárás irodalmának 
és a 17. századi erdélyi zenetörténetnek egyik fontos forrása és emléke. 

“A romlás után, pro gloria Dei meg csináltam ujjolag, helyben állítottam,
 fel   építettem és meg corrigaltam.” 



 

A Sacri Concentus 
címlapja, 1669. 

Ezután még három orgonát épített: Szárhegyen, Mikházán  és 
Székelyudvarhelyen. Két jeles zenei könyvét, az Organo Missalét  és a
Sacri Concentust a mikházi és csíksomlyói ferences növendékek, a leendő 
orgonisták számára írta. Elsősorban orgonistaként működött.

   
A zenész, orgonista, orgonaépítő



 

   
A Kájoni Kódex

Énekgyűjtő munkásságának eredménye az 1634-1671 között 
keletkezett, róla elnevezett Kájoni Kódex  - kéziratban fennmaradt 
dalgyűjtemény, amely egyházi művek mellett világi énekeket is 
megörökített.



 

A Kájoni Kódex részlete, Folio 137.
A kódex 212 lapja 346 zenemű tabulatúrás lejegyzését tartalmazza. 
Csak részben Kájoni kézírásában maradt fenn. 
Tartalma: A zeneművek nagyobb része az akkori Európában 
általánosan ismert zeneszerzők művei. Számos darab az egyetemes késő 
reneszánsz és kora barokk zene jellemző képviselője.  Hazai 
szerzemények is találhatók benne, több mű szerzője feltehetőleg Kájoni.

   
A Kájoni Kódex



 

     A kódex egyértelmű bizonyítéka annak, hogy a 
17. századi erdélyben élő Kájoni sokoldalú élő 
kapcsolatban állt a  korabeli európai zenei élettel. 
Kájoni az első erdélyi zenész, aki európai 
hírnévre tett szert.

                A hosszú ideig lappangó kézirat csak a 20. 
század  végén, 1985-ben  került elő,  ép, 
restaurálható állapotban.  A Csíki Székely 
Múzeum gyűjteményeiben  őrzik.

Codex Caioni  címmel hasonmás - és átírt kottás 
kiadása 1993-ban, a Musicalia Danubiana
sorozatban jelent meg, román-magyar közös 
kiadásban, három nyelven. 

       A Kájoni-kódex dallamai ma Európa-szerte hazai 
és külföldi régizene együttesek repertoárjában 
szerepelnek. 

   
A Kájoni Kódex



 

   
A Cantionale Catholicum

Cantionale Catholicum 

Régi és új deák és magyar aítatos 
egyhazi enekek, dicseretek, 
soltarok  és lytaniak. 
         
Csíksomlyó, 1676.

Kájoni legnagyobb hatású 
egyházzenei munkája, nemcsak 
a katolikus székelység énekelt 
belőle, a magyar  nyelvterület 
legtávolabbi vidékeire is eljutott 
(ma is éneklik a moldvai 
katolikusok), 742 énekszöveget 
tartalmaz, amelyből 205 latin 
nyelvű, a többi magyar. 

        



 

“Harmadszor, édes hazámnak 
akartam szólgálni, és másoknak-is 
alkalmatosságot e’ kis munkámmal 
adni, hogy akadály nélkül 
dicsirhessék az Istent.”

   
A Cantionale Catholicum



 

     Kájoni Jánost a történettudomány és az 
irodalomtörténet is számon tartja, 
maradandót alkotott e területeken is, bár 
több műve is elveszett. 

     A 17.  századi katolikus énekgyűjtés 
legjelentősebb képviselője, aki tudatosan 
gyűjtötte az énekszövegeket, jegyezte 
azok dallamát, nótajelzését és jelentős 
részüket nyomtatásban is kiadta. 

     1650-ban Aranyos  Ház  címmmel 
magyarul írt imakönyvet a nép számára, 
amelyet később  ki is nyomtatott. Műve  
nem maradt fenn, egyetlen példánya 
sem ismert.  

     A Hortulus Devotionis   című  latin 
nyelvű imagyűjteménye 1655. évvel 
jelzett. 

A tudós, történetíró, író



 

A tudós, történetíró, író
Az irodalomban legismertebb, legnagyobb 
hatású műve a  Cantionale Catholicum.
Kájoni énekgyűjteményének szövegeit 
nyomtatott gyűjteményekből és az erdélyi 
kéziratos hagyományból vette.  
Fontosabb forrása az énekeknek a kéziratos 
szöveghagyományozás, a Székelyföldön a 
nép ajkán fennmaradt énekek.  

“... S mivel minden ének egyben vers is, itt 
végez Kájoni költői munkát, a romlott 
versek megifjításában, helyes ritmusba és 
rímbe szedésében.” 
(P. Benedek Fidél) Latin-magyar versgyűjtemény.

 Kézirat, Csíksomlyó, 1659-1677



 

Kájoni  megírta az erdélyi ferences 
kusztódia történetét 1630-tól 
kezdődően. 

A kéziratban fennmaradt kötet fekete 
bőrkötéséről a Liber niger/Fekete 
könyv/  (1683-1684) címet kapta, a 
későbbi ferences rendtörténetek 
fontos forrása, számos rendkívül 
értékes adatot tartalmaz. 
Magyar fordítása kritikai kiadásban 
1991-ben jelent meg Fekete könyv
címmel.

A tudós, történetíró, író

Fekete könyv/Liber niger/. Csíksomlyó, 1683-1684



 

    Anno 1681. factus Guardianus Conventus Csikiensis, et per tres 
annos duravit, sub hoc triennio, az templomnak a fel oldalat ujolag meg 
cserepeztuk, a Cellakat hasonlokeppen meg cserepeztette, az 
Templomban az Orgonat meg ujtatta, mert egy igen szep Pedalt 
czinaltatot melleje,  egy Positivumot hátul pro Cantu Ungarico pro fl. 
80. <...> 
Item P. Joannes Kajoni czinaltatta a szep Koporsot minden kessegevel 
arnyazasdaval, mellyet Nagy Penteken szoktunk ki tenni: pro devotione 
populi. <...>

     

Az építész
Kájoni János 1681-1684 között csíksomlyói házfőnökként a templom 
és kolostor helyreállításán, újjáépítésén fáradozott. 
Kájoni bejegyzése 1681-ből, a  Fekete Könyv/Liber niger/(1683-1684) 
címen ismert, saját kézirásában fennmardat könyvben:



 

A fűvész 

Kájoni fűvészként, botanikusként 
is ismert: 

Herbariuma (1656-1673) – nem 
eredeti munka, forrása Beythe 
András fűveskönyve, magyar és 
latin növényneveket, és a 
gyógynövények felhasználási 
lehetőségeit, gyógyászati hatását is 
tartalmazza.
Kájoni nem tudományos, hanem 
gyakorlati céllal írta 
Fűvészkönyvét. 



 

  A Kájoni János által 
Csíksomlyón 1675-ben 
alapított nyomda 
művelődésétörténeti 
szerepe felbecsülhetetlen. 

    

     A nyomdaalapító és könyvnyomtató

A 18. században felújított 
csíksomlyói könyvsajtó



 

    “P. Joannes Kajoni szerzette a Typografiat, pro 
neccesitate Missionis Apostolicae et Catholicorum huius 
regni, a melynek szerzeseben, se Csik, se Mikhazi 
Kalastrom egy penzt sem adot,  hanem kézi  munkajaval 
szerzette az arrat, cum omnibus requisitis et pertinentijs 
suis. [minden kellékével és tartozékával együtt].”

    
   Kájoni bejegyzése a nyomda alapításáról az erdélyi ferences kusztódia 
(őrség)  történetében, amely  fekete bőrkötéséről a  Fekete Könyv/Liber 
niger/(1683-1684) címen ismert.

    A nyomdaalapító és könyvnyomtató



 

   A csíksomlyói nyomda 

     első kiadványa:   

    Cantionale Catholicum. 
    Régi és új   deák és magyar aítatos 

egyhazi enekek, dicseretek, 
soltarok  és lytaniak.

        Csíksomlyó, 1676.

     A nyomdaalapító és könyvnyomtató



A csíksomlyói könyvsajtón készültek  1849-ben a Hadi Lap című 
forradalmi lap és melléklapja, a Csíki Gyutacs számai. 

     A nyomdaalapító és könyvnyomtató



 

      A nyomdaalapító és könyvnyomtató

     A Kájoni-sajtón két évszázadon át tankönyveket ima- és 
énekeskönyveket nyomtattak.

Ambrus Kapisztrán: A Kájoni-
nyomda lebontás előtt,  1924.



 

      A nyomdaalapító és könyvnyomtató

A 18. században és a 19. század első felében Csíksomlyón, a Kájoni 
–nyomda által nyomtatott könyvek a Kájoni János Megyei Könyvtár 
gyűjteményeiből.



 

                Kájoni művei, öröksége 

A csíksomlyói ferences kolostor 
könyvtárnak  a története a  XV. 
századra nyúlik vissza. Erdély egyik 
legértékesebb és leggazdagabb 
középkori  egyházi gyűjteménye.
Kájoni szervezte és gyarapította a 
csíksomlyói ferences kolostor 
könyvtárát, ma is sok kézjegyével 
ellátott könyv, és több kézirata
megtalálható a Csíki Székely 
Múzeumban őrzött ferences 
gyűjteményben. 

A csíksomlyói ferences könyvtár 
elveszettnek vélt könyv  –és kézirat-
kincsei közt találták meg 1980-ban és 
1985-ben Kájoni János kilenc  
kéziratát.



 

                Kájoni művei, öröksége 

Kájoni Bibliája (1647),  – 1679-ben Kájoni olvasta, valószínűleg ő köttette be a 
könyvet, a Csíki Székely Múzeum Gyűjteményeiben őrzik.



 

     A szakirodalom több mint húsz címet tart nyilván Kájoni János 
kéziratban és nyomtatásban fennmaradt munkáiból. 

     Fennmaradt munkáinak egy részét újabban kiadták, a Kájoni-
kutatás előtt azonban újabb feladatok is állnak.

     Műveinek jegyzéke, valamint a Káioni életével és működésével 
kapcsolatosan nyomtatásban megjelent művek jegyzéke 
megtalálható P. Benedek Fidél  összeállításában a Csíksomlyó  című 
tanulmánykötetben, amelyet Sas Péter rendezett sajtó alá 

     (Kolozsvár: Szent Bonaventúra, 2000) .

                
Kájoni művei, öröksége 



 

Nyomtatásban megjelent művei:

Aranyos ház, 1670 k. - ima- és énekeskönyv a hívek számára, (ma 
egyetlen példánya sem ismert);

Cantionale Catholicum, Csíksomlyó, 1676, 1719, 1805 – 
kottafeljegyzések nélküli énekgyűjtemény; 

Calendarium  in quo omnes sancti, breviarij Romani, Ordinis Fratrum 
Minorum, Regni Hungariae, ... Csíksomlyó, 1678 (egyetlen példánya 
sem ismert).

                
Kájoni művei, öröksége

 



 

                
Kájoni művei, öröksége

 Kájoni kéziratban fennmaradt legismertebb munkái: 
Kájoni kódex – 1634-1671 között keletkezett nagy zenei antológia, a 
kézirat anyagát két kéz jegyezte le: Seregély Mátyás és Kájoni János. 
Tartalma: erdélyi és román dalok, táncok, 16-17. századi nyugat-európai 
zeneszerzők műveinek másolatai, orgonatabulatúrás feljegyzésekkel. 
Tartalmát az 1993-ban megjelent hasonmás kiadásból ismerhetik meg a 
kutatók. 
Csíkcsobotfalvi kézirat, 1651-1676 – kottás egyházi énekgyűjtemény;
Herbarium (1656-1673) – nem eredeti munka, forrása Beythe András 
fűveskönyvve , magyar és latin növényneveket és gyógynövények 
felhasználási lehetőségeit tartalmazza; 
Hymnarium – Csíksomlyó, 1659-1677, latin és magyar nyelven 
lejegyzett vallásos versek gyűjteménye, főként korábbi gyűjtemények 
anyagából;
Organo-Missale 1667, Kájoni mikházi házfőnöksége alatt írta, 
orgonatabulatúrás mise és litániagyűjtemény;
Hortulus devotionis –1667?  Kájoni János imádságoskönyve, 
öröknaptárral, kalendáriummal és naptári versekkel;



 

Sacri Concentus –1669 – a kézirat 193 motettát tartalmaz, amelyből 142 
Ludovico Viadana műve, orgonatabulatúrás másolatok;

Calendarium festorum sanctorum ordinis fratrum minorum. Officia 
sanctorum ad libitum. Szárhegy, 1672 - latin nyelvű ferences kalendárium 
kézírata;

Fekete könyv/Liber niger/ Csíksomlyó, 1683-1684 az erdélyi ferences 
kusztódia 1650-1684 közötti története; 

A csíksomlyói templom régi orgonájának felirata. 
Az 1664-ben készült felirat az 1661. évi tatárjárás-irodalom és a XVII. századi 
erdélyi zenetörténet egyik fontos forrása 

                
Kájoni művei, öröksége

 



 

    “Kájoni János ferences atya neve 
és érdeme az átlagon felül 
emelkedik. 

      Akkora egyéniség személyében, és 
oly értékhordozó műveiben, hogy 
magasra kell emelni őt. Nemcsak 
önmagáért, hanem az építő és 
hasznos közjóért…”

         (P. Benedek Fidél)

      Kájoni egyénisége



 

Vezéregyéniség ifjúságától 
haláláig. Magas kultúrájú, vonzó 
erejű, tettleges ember. Minta 
életében, hatóerő alkotásaiban. 
Kiváló szerzetes, fáradhatatatlan 
missziós pap, hallatlan 
szorgalmú munkás, tudós és 
művész a szellemi síkon.  
 (P. Benedek Fidél)

                   Kájoni egyénisége



 

A kortársak Kájoniról 

”Legkiválóbb tehetségekkel megáldott, felette tevékeny férfiú és örök 
emlékezetre méltó. “

 (Somlyai Miklós ferenc-reni házfőnök bejegyzése Csíksomlyón az újoncok 
anyakönyvébe, 1649-ben, Kájoni neve után). 

“Kajoni nagyon  jó szerzetes, kiváló tudós, példás, buzgó férfiú, jó 
szónok, befutott ember, s az országban mindenki ismeri.”

(Kájoni jellemzése püspökké való ajánlásának tárgyalásán,  a Propaganda Fide 
levéltárában őrzött  1676-os jelentés).

Kájoni egyénisége



 

       “Kájoni az erdélyi magyarság éneklő 
Pázmány Péterje. Nyugodt lélekkel 
állítom, hogy hálátlan a magyar 
irodalom és a magyar egyházzene 
történelem ez ember iránt...

     Rendkívül éles szemével meglátta a 
legsürgősebb tennivalókat. 
Akaratát szédületesen magas 
intelligenciával párosult sokirányú 
szaktudással minden nehézség 
dacára érvényesítette”. 

                                  Domokos Pál Péter 
     

  Kájoni emlékezete



“Kájoni elfogadta a más nemzetiségűeket, a velük való együttélést, a 
vallások kibékülésének, az ökumenizmusnak egyik előfutára... 
Gazdag egyénisége, sokoldalúsága, mély vallásossága, a nép lelki-
szellemi megsegítésének felvállalása sokakat megérinthet, indíttatást 
adhat. “

(P. Pap Leonárd)

“Törvény az, hogy a valós értékek nem semmisülnek meg. Akkor se, ha 
elfelejtik, tán tagadják, vagy nem becsülik meg. A gyémánt drágakő 
marad a tenger fenekén is. Az igazság igazság, ha nem is látja senki sem. 
Kájoni közel háromszáz éve halt meg. De maradandó utána hatása és 
szenvedélyesen eleven felőle az érdeklődés. Művei emberi gyarlóság 
folytán elvesztek, de folyton kutatnak utána, a régi akadémikusoktól a 
hivatalnokokig.”

                      (P. Benedek Fidél)

         
Kájoni emlékezete



“Kájoni igazi humanista volt, aki 
fel tudott emelkedni valláson, 
nemzetiségen, öntelt hiúságon, aki 
úgy tudott az egyetemesség 
szolgálatába állni, hogy átmentette-
rögzítette saját nemzeteinek 
kulturális vagyonát.”

 Róth András Lajos  (a  Kájoni János 
Megyei Könyvtár névadó ünnepségén, 
2008). 

         
               Kájoni emlékezete
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