
– Nem először találkozik Ká
jonival, a Cantionaléval, ugyanis 
emlékszünk még páran a nyolcva
nas években tartott koncertekre, 
mikor még létezett a Barozda és 
Ön is velük énekelt. Hogyan fedez
te fel önmaga számára Kájonit?

– Csakugyan, nagyon mes�-
s�ire nyúlik viss�a a Kájonival 
való találko�ásom. A Baro�da 
együttes, amelyhe� énekesként 
csatlako�tam, 1976-ban alakult. 
Együttesünk nevéhe� fű�ődik 
a� erdélyi tánchá�mo�galom 
elindítása, his�en a� autenti-
kus nép�ene gyűjtésére, tolmá-
csolására vállalko�tunk és e�t 
sikerült is a� általános érdek-
lődés kö�éppontjába állítani. 
Koncertek, előadássoro�atok 
jelleme�ték a�okat a� éveinket. 
Egyik ilyen alkalom volt a Mikó 
várban megrende�ett nem�et-
kö�i Ex Libris kiállítás megnyi-
tókoncertje, amelyen stílusosan 
a Kájoni-Kódex táncdallamait 
s�ólaltattuk meg. Ilyen vonat-
ko�ású s�intén a� In memoriam 
Joannes Kajoni című emlékmű-
sorunk, amelyben a táncdalla-

mok mellett más kö�épkori mű-
veket is játs�ottunk. E� ve�ette 
el a� együttest egy új műsorkon-
cepció gondolatáho�, ami a nép-
�ene és mű�ene párhu�amáról, 
évs�á�ados kapcsolatáról, köl-
csönhatásáról s�ólt. És ide kap-
csolódik a Régi�ene Fes�tivál 
ötlete is. A sors nagy ajándéka, 
hogy a nép�enével párhu�amo-
san a régi�enével is kapcsolatba 
kerültem, és lehetőségem volt 
mindkét műfaj éneklésére. A� 
első találko�ást tehát valamikor 
1979-ben a Kájoni Kódex tánc-
dallamai jelentették. Ennek a 
találko�ásnak kös�önhető, hogy 
még most sem „s�abadultam” és 
e� a koncert is megs�ületett.

– A karácsonyi ünnepkör talán 
az egyik legszebb ünnepköre a ma
gyarságnak, bizonyára a Megvál
tó születésének öröme meghatáro
zó valamennyiünk számára, osz
tozni akarunk ebben az örömben. 
Az Ön új műsora is ezt az örömet 
sugallja?

– A� ünnepek kö�ül kétség-
telenül a karácsony a legbenső-

ségesebb. A� ünnep magas�tos 
hangulata a karácsony mis�tériu-
mából fakad, ami maga a terem-
tés, his�en a Teremtő egys�ülött 
fia jött kö�énk e�en a napon. 
Ilyenkor erőt merítünk a múlt-
ból és kés�ülünk a jövőre, a��al 
a� örömmel, ami a lelkekben tud 
csak megs�ólalni. E��el, a hitem 
s�erint, s�ülőktől kapott imádsá-
gos lelkülettel és s�ép énekekkel 
– a� énekek tanulmányo�ásával, 
tolmácsolásával –, vagyis isteni 
kegyelemmel megérthetjük, ki is 
s�ületett meg Betlehemben. Igen, 
mi e�t a nagy vigasságos örömet 
s�eretnénk hirdetni.

– Nem új keletű az Elekes Emő
kével való együttműködése sem...

– Elekes Emőkével több mint 
harminc éve dolgo�unk együtt. A 
már említett régi�enei vonatko�á-
sú műsoraink s�ükségs�erűvé tet-
ték hajdanán, hogy létreho��unk 
egy régi�ene-együttest. E� volt a 
Kájoni együttes, amely valójában 
a Baro�da volt, még néhány taggal 
bővülve. Itt mu�sikáltunk együtt 
Emőkével, aki a régi�ene jeles 

képviselője. A� ő nevéhe� fű�ődik 
a neves Juvenalis együttes alapítá-
sa és még igen sok régi�enei tevé-
kenység.

– Hogyan állt össze ez a pro
dukció?

– Kájoni János ferencesrendi 
s�er�etes, aki korának egyik 
legműveltebb embere volt, 
a csíksomlyói saját alapítású 
nyomdában, a nyomda első ter-
mékeként 1676-ban kiadott egy 
nagys�abású énekgyűjteményt, 
Cantionale Catholicum cím-
mel. Eredeti dallamait moldvai 

és s�ékelyföldi népi gyűjtések, 
ké�iratos énekeskönyvek alapján 
Domokos Pál Péter rekonstru-
álta. A gyűjtemény gyönyörű 
dallamokat, irodalomtörténeti 
s�empontból is figyelemremél-
tó s�övegeket tartalma�. Régóta 
foglalko�tat, hogy ebből a párat-
lan anyagból előadást kés�ítsek. 
Emőke is lelkesedéssel társult. 
Két évvel e�előtt kés�ült el a� Én 
nagy vigasságos örömet hirdetek 
című, majd a Dicsőült helyeken 
című műsorunk. A�óta több 
előadást is tartottunk, legutóbb 
Magyarors�ágon és a Csíks�ere-
dai Régi�ene Fes�tiválon.
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Csíkszeredában, a fennállásának 10. évfordulóját ün-
nep lő Csíks�eredai Egyetemi Lelkés�séggel együttműködve s�erve-
�ik a koncertet 2011. december 6-án 20 órától a Sapientia – EMTE 
nagyaulájában. A turné további állomásai: Gelence – római katoli-
kus templom, december 8-án 12 órától; Csíks�entdomokos – római 
katolikus templom, december 11-én 12 órai ke�dettel.

A közelgő ünnepekre ráhangoló régizenei koncerteket szervez
Hargita Megye Tanácsa és a Hargita Megyei Kulturális Központ:  

Én nagy vigasságos örömet hirdetek címmel Györfi Erzsébet énekes 
és Elekes Emőke lantművész karácsonyi énekeket ad elő Kájoni János 
Cantionale Catholicum (1676) énekgyűjteményéből, három különböző  

székelyföldi helyszínen, Csíkszeredában, Gelencén és Csíkszentdomokoson. 
Györfi Erzsébet régizenélésről, a karácsonyi ünnepkörről és a műsor 

létrejöttének körülményeiről beszél Sarány István kérdéseire válaszolva.

„Szép énekekkel,
vagyis isteni kegyelemmel megérthetjük,

ki született Betlehemben”

keres�tény/keres�tyén világ a karácsony előtti 
négy hetet, a bűnbocsátás és felkés�ülés idejét 
adventnek neve�i. Nyelvünkbe feltehetően a la-
tinból került advent s�ó eredeti jelentése ’úrjövet’ 

volt, ebből fejlődött ki másik jelentése, a� ’ünnep előtti böjt’. 
A latin adventus jelentése: ’a karácsonyt megelő�ő hetek ide-
je’; ’megérke�és’. A� adventnek kialakult nyelvünkben ádvent 
válto�ata is, mert e�t a s�ót is kétirányú fejlődés érte, mint pél-
dául a plébánia-plebánia, prédikál-predikál formákat. Nyelv-
művelésünk a� advent-ádvent válto�atok megítélésében meg-
lehetősen rugalmas, mindkettőt elfogadhatónak tartja, iga�, 
a helyesírási s�abály�at s�ótári rés�e csak a� advent formát 
tartja s�ámon, és más s�akmunkák megjegy�ik, hogy a� iro-
dalmi nyelvben, illetve a kö�nyelvben inkább a� advent járja, 
a� ádvent népnyelvi válto�atnak s�ámít. A plébánia-plebánia 
formák kö�ül csak a plébániát és s�árma�ékait tekintjük iro-
dalmi és kö�nyelvi válto�atnak: plébános, plébániatemplom, 
esperesplébános stb. A prédikál-predikál válto�at kö�ül is a� é 
betűs prédikál a kö�nyelvi forma, a predikál régies, népnyelvi 
válto�atnak s�ámít.

A keres�ténység felvétele után divatba jött a magyarság 
körében is – nyugati mintára – a településeket (falvakat) 
a templom védős�entjéről elneve�ni. Egy, a� 1800-as évek 
elején kés�ült kimutatás s�erint például a S�ent Miklósról 

elneve�ett települések s�áma Magyarors�ágon elérte a� 
51-et. Például: Dunas�entmiklós, Gyergyós�entmiklós, 
Kuns�entmiklós, Liptós�entmiklós, Magyars�entmiklós, 
Rábas�entmiklós, S�igets�entmiklós, Töröks�entmiklós 
stb. Kö�ismert, hogy Miklós napján a gyermekeknek aján-
dékot ho�ó fehér s�akállas öreg ember neve Mikulás. A� a 
Miklós név s�láv válto�ata. Tulajdonnévként nagy ke�dő-
betűvel írjuk: Mit ho�ott a Mikulás? Kö�névként vis�ont 
kis ke�dőbetűs: A gyermekek kaptak egy-egy nagy cso-
koládémikulást is. A s�akirodalom a�t tartja, hogy a Mi-
kulás-napi ajándéko�ás a IV. s�á�adban élt legendás életű 
Miklós püspök emlékére történik. A hagyomány s�erint 
a püspök egy s�egény család há�ába a� ablakon át aranyat 
dobott, s a� a s�egény család három lányának ho�ománya 
lett. Ennek emlékére tették régebb, s néhol talán még ma 
is a� ablakba a gyermekek a s�épen kitakarított cipőjüket 

december 6-ra, és várták, hogy a püspököt ábrá�oló s�a-
kállas Mikulás ajándékot tegyen bele. A püspök s�emélye 
által a Mikulás-nap vallásos ünnepnek s�ámított ke�det-
től fogva, e� a�tán a XX. s�á�adban ke�dett nem tets�eni 
a Kelet-Európát leigá�ó ateista s�ovjet hatalomnak, e�ért 
oros� nyelvi hatásra és mintára megs�ületett a Télapó 
(oros�ul: Gyed Maró�) kifeje�és, és a II. világháború után 
a�t kellett tanítani a� iskolákban mifelénk is, hogy a� aján-
dékot a gyermekeknek a Télapó ho��a, nem a Mikulás…

XIII. Gergely pápa naptárreformja előtt Luca nap-
jára, december 13-ra esett a téli napforduló a mosta-
ni december 21-e helyett. Ha maga a Luca név nem is 
oly néps�erű a magyarság körében, a napjáho� fű�ődő 
néps�okások, babonák annál inkább a�ok. A babonák 
kö�ül legismertebb a s�ójárásban, s�óláshasonlatban is 
előforduló Luca s�éke (lassan kés�ül, mint a Luca s�éke). 
December 13-tól karácsonyig kell elkés�ülnie úgy, hogy 
mindennap csak egy kicsit faragnak rajta. A babona s�e-
rint a s�ék kés�ítője karácsony éjs�akáján, a misén s�ékre 
állva vagy ülve meglátja a falu bos�orkányát vagy saját 
jövendőbelijét.

Noha karácsony s�avunk ’téli napforduló’-t is jelent, 
e s�ó hallatán mindenekelőtt Jé�us s�ületésének keres�-
tény ünnepére s�oktunk gondolni.

Adventtől karácsonyig
A                     helyesen n Komoróczy György


