
Czapik Gyula

A CAVATE-LITÁNIA
A magyar kátolrkus lélek májushavi hangulutának szinezője:

a májusi liturgia. Eunek imarészét loretói litánia címen ismer
jük. Reá vonatkozó tanuhnanvaim anyagából egy töredéket eme
lek ki itt és ennek általános. de a külföld előtt ismeretlen ma
gyar vonatkozású adatait is meg-világítoin.

Az úgynevezett Cavate-litániáról lesz szó, amelyegyidőben

a loretói litániának kouk urrcnse volt. A Lauretanát magában
a loretói kegyhelyen évekig háttérbe szorította, sőt teljesen el
nyomással fenyegette.

Fölemlítem, hogy munkámban erőseu töretlen területen moz
gok. A Laurotana ugyanis cgy azon sokszámu imaszövegek kö
zül, amelyről tekintélyes könyvtárat kitevő szövegmagvarázat,
prédikációs gyüjtemény jelent meg, de történetéről, keletkezésé
ről, elterjedéséről igen kevés.

Illusztrálásul említem . száznál több Lauretanáról szóló 'zö
vegrnagvarúzó és prédikációs könyv eimét ismerem; közűlük 52
latin, német, olasz és magyar munkát felkutattam és átnéztem,
de egyetlenben sem találtam a Lauretana szerzöjére, történetére
vonatkozó komoly adatot. Megemlítem közűlük Iustinus de,
Miechow lengyel dominikánus opusát, amely először 1660-ban
Lyonban .ielent meg. FJgy későbbi kiadását 1735-Uől sikerült meg
szereznem a szembathelvi szeminárium konyvtárúból. Egybekötött
két részben, fólió alakú 1026 számozott és 144 számozatlan gar
mond-nyomású oldalon a Laurotana invokációinak szövegruagya
rázatát adja a régi Mario lógiák bőséges utalásával. Ez a ha
talmas munka bevezető részében csak annyit említ, hogya LauI'P
tana igen régi, szerzője ájtatos és a teológiúban júratos lehe
tett: találó jelző i és logikus rendszer szerinti összeállítása errr
mu tatnak.

Meunyire töretlen a Lau retann története földerítésének útja.
muí atja még, hogy egész irodalmát nehány sorban összeí'oglal
hatom, Legelső a német Sauren volt, aki 18fl;'j-ben tudományos
alapon fogl alkozott vele. Alapjún elindulva Angelo de Santi te
k intélve» római jezsuita komoly kutatások alapján revizió alá
vette Sauren nézcteit a Ciuiitá Cattolica 1897-98 évfolyarnaiban
négy cikkben. E cikkek könvvalakban és kibö vítve f'runciúul és,
uémetü l is mcgjolclItek. Hurru adi kuak P. Braun jezsuita a St.im
inen aus Muria-Lacl: l!J02-es évfolyamában egyetlen cikkben ösz
szefoglalta és néhány adattal meatoldotta Santi nézeteit. Végül
(ll'. Paulus az Lnushruck i Zeitschrift [iir Knl h, Theologie 1902.
«vf'olvamában kilenc oldalas cikkben bebizonyította, hogy a
Lauretanát Canisius Szent Péter vitte át Nérnetorszáuba. Ezeken
kívül csak néhány jelentéktelen és mellékes alintokat tartalmazó
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cikk jelent meg. Ez az egész speciá.lis irodalolll azonban, amint
Santi is hangsúlyozta, nem tártu fel a Lauretana rtörtéuotét, csak
néhány adatot hozott és a jövü kututás útjút egyeng'ctte. Ennek
eredményét azonbau kilátásta!auuá teszi, hogv a lorct.ó i auvag
eltünt;, amikor ugvauis Napoleon elrámolta tta 'a bazilika kincs
tárát, az archívum Iegnagyobb reszének nyoma veszett, Kevés a
remény, hogy felbukkanjon valahol,

Magam hosszú ideig fnglulkoztam e kérdcssol. Levelezés út.ian
felkut.attam a Lauret.ana szövcgvúltozatai t az összes európai á:,
lamokban, Kauadában és a? LJ nióban. Felkutattam néhány eddig
ismeretlen Máriu-Iitániát, de ezek egyike sem rokon a Laureta
nával. Összeg'yüj töttem a Laurctu uu eg ósz magyar anyugút é,.
valamennyi szövegváltozatút. Be kell val lanom uzonban. hogy
néhány kisebb jelentőség-ű pon tbau helyesbithotcm s a magyar
anyaggal kiegészíthetem Santi megú llup itúsn i t, dl' mngának a
történetnek föltárását előre vinni nem tudom,

1897-ben P. Santi fölfedezte Giulio Candiotti loretói archi
diaconusnak 1578-bun XlIL Gergely Pápához n-ott olaszrivelvű
fölterjesztését. Ehhez egy latin Mária-litánia volt mctlékelve.
amelynek dicsőítő jelzői, miut II fö1terjesztés írja, "Cavate dal la
Sacra Scrittura" vannak, azaz a Szcntirúsból szedettek össze,
Innét a Cavate név. Candiotti azt jelenti, hogy a loretói kegyhe
lyen ezt a litániát éneklik minden szombaton. mindeu Mária-ün
népen és vigiliáján, továbbá ünnepélyes alkalmakkor, mint ami
kor valaki fejedelmi és jelesebb zarándok tartózkodik Loretóban,
Nem kevesebbet kíván, mint hogy a Pápa loretói m intára vezesse
be ezt a litániát a Szent. Péter Bazilikában és kötelezően írja
elő az egész. Egyház mindazon templomaira. ahol énekesek álla
nak rendelkezésre. E célra mellékel egy nyolc haugru feldolgozott
és hangszerelt, valamint egy négy hangra f'eldolgozutt dalIamut
hangszerelés nélkül. Ha a púpa kívánja, küldhet még több dalla
mot is.

Ilyen, a Szentírás kifejezéseiből összeállított litániák abban
az időben, főkép a következi) két században divatosak voltak.
Például említem, hogy H orst i us l!i30-as kiadású Paradisu: a.ni
marum-ában nyolc ilyen hosszú Cavate-litánia va.n ; egy az Atya
istenhez, egy a Fiúhoz, egy harmadik a Szentlélpkhez, egy a szen
vedő Jézushoz, stb. Candiotti Cavaté-ja is jelentósen hosszú,a
Szentírásból,' főkép az Ószövetségből kikapott kifejezesekből áll,
emelyeket erőszakolt aecomodatióval vonatkoztattak Máriára. Pél
dánl: Élőknek Anyja, Szentsógos szerelemnek Anyja. Szcntremény
ségnek Anyja, Életnek fája stb.

Meg tudjuk állapítani, hogy Loretóban valóhan az volt a hely
zet, amit Candiotti jelentett. Abból az időből több Gnit1a és manu
ale-füzet maradt meg, melyeket a zarándokok számára készítet-
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tek és melvek a kegyhely történetét. valamint HZ ott szokásos áj
tatosságok szövegót tartalmazták. Az 1568. körüli manualékban a
Cavate van első helyen, a Laurotana pedig az utolsó. A reá kö
vetkezőkben pedig a Lauretana múr nem is található.

Nem g-ondolom, hogy távol járok a valóságtól, ha úgy vélem,
hogy a Cavate uralmát a loretói bazilika karuagva mozdította
elő. Ekkor ugyanis Constanzo Porta minorita, korának jelentős

zeneszerzője és elismert dirigense volt a loretói karnagy. Porta
1575-ben Velencében .kiadta a Cavatét nvolo hangra feldolgozva
és hangszerelve. Valószínű, hogy a Haját szerzernéuvét szorgalmaz
ta és így a Lauretánát kiszorította.

P. Santi felkutatta a vatikáni levéltárat, de a Cavatéra és
Candiotti előterjesztésének további sorsára vonatkozólag csak
egyetlen íratot talált. Ez annak a teológus konzultornak jelentése,
akinek a Cavatét és Candiotti javaslatát véleménvezésre kiadták
Neve a szokás szerint nem szerepel az Ira ton. Santi mind Candiotti
kívánságát, miud a konzultor votumát leközölte a Ciuiitá Catto
licá-ban. Tanulmányaimnál ezt a szővcget használtam.

A konzultor először a Cavatéról mond véleményt. Szerinte
áhítatkeltő és szép munka. Epitetonjainak többsége azonban a
Szentírásban Krisztusra és Egyházára vonatkozik és csak átvitt,
sokszor erőszakolt értelemben moudható Máriáról. A második
részben rátér Candiotti [avaslatúra, és ellenzi azt. Azt írja: nem
szokás, hogy egy vidéki bazilika adjon imaszöveget a Szent Pé·
ternek. A rendes út a megfordított: Róma ad imaszöveget az Egy
háznak. A harmadik proponáló részben azt javasolja, hogy enge
delyezze a Pápa a Cavatét egyedül Loretónak, mint specialis és
csak ott használható litániát.

A teljes szöveget áttanulmányozva, a voturnot furcsának tar
tom. A Cavatét dicsér i, de ugyanakkor megállapítja, hogy ep i
tetonjai erőszakoltak. A második rész érthető és a római menta
litást fejezi ki. A harmadik rész, ahol az előzmények után mégis
javasolja Loretó számára a Cavate privilegiumát, amolyan fél
úton való megállás.

A konzultor óvatosságát megérthetjük, ha figyelembe vesszük
ca mellékkőrülményeket, Az első Candiotti személye. Igen nagy te
kintélyű családnak volt utolsó sarja. Két többkötetes teológiai
munkája jelent meg, amelyek tudományos téren is tekintélyessé
tették. A második Candiotti viszonya a Pápához, XIII. Gergely
fiatal korában, mint Ugo Buoncompagni, ci viljogtanár volt Bo
lognában. Ebből az időből eredt barátsága Candíottival, aki szin
tén jogász volt és késői hivatás. Ez a barátság magyarázza meg
Candiotti kérelmét is, amely az egyházias illem szerint kissé me
rész volt

Milyen választ kapott Candiotti, nem tudjuk. P. Santi átku
tatta a vatikáni levéltárat, de semmit sem talált. Loretóban sincs
.nyom,
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Valószínű, hogy tekin tettel Candiotti szemé] vére és a papa
val való kapcsolatára, nem küldtek egyenes elutasltást. Főltehető,

hogy tapintatosan, élőszóval hárították el kérését, Eae kove t.kez
tethetünk abból, hogy még 1578-ball, tehát II kérelem évében meg
szüutették Loretóban a Cavate éneklését. Ez évben jelent meg
Girolamo Angelita zarándokok számúrn készült hietóriús k őuvve,
amelyben már a Lauretana áll első helyen; a Cavatét csak ma
gánhasználatra közli.

A Cavatét Loretón kívül a német jezsuiták terjesztették ,el.
1579-ben Perellius német jezsuita kiadott Ingolstadtbau egy Manu
álét a Sodalitas Mari ana, vagyis az akkori Múria Kougreg áció
használatára. Ebben a Laureuma után músod ik litáuiául felvette
a Cavatét. Ezt a példát aztán a Németorszáabau és Ansztriábau
megjelenő többi jezsuita is követte. Amikor 160l-ben VIII. Kel e
men pápa rendezte a Iitáuiák üg'yét és egyedül a Lauretánát
hagyta meg nyilvános Mária-litániának, il Cavate hamarosan
eltünt az imakönyvekből.

P. Santi a különbiiző országokban élő rendtársai útján k u
tatott a Cavate további sorsa felől. Nyert értasülései szerint 164,
hen jelent meg utoljára egy flamand imakönvvbcu. ]Jz a megálln
pi tás azonban, amint II következőkből látni fogjuk, tévedés.

•••
A Cavate magyarul legelőször l'úzlllún;v' imakiinyvében jl'

lent meg 1606-ban és azóta ennek nrínden kiudúsában bentmaradt
és onnét szúmos más imukönyvhe is átvétetett.

Honnét vette Pázmány a Cavatét. nem t ndjuk. Tmakőuv vét
második gráci teológiai tunúrsúgn idején adta ki, amikor még
jezsuita volt. Vulósz ínű, hogy valamelyik jezsuita kongregációs

,kézikönyvben találta.
A Cavatét a Lauretana után köz li. "Ugyauazoll Szeplőteleu

Szűzről más litúniu" címmel. Eie.íél'e Szent Ago"ton egyik b(~RÚ

déből rövid könyörgést éld. Szokásu volt ugyau i«, hogy hosszabb
áj tatosaágok elé a Szeutatvak tól vett neháuy soros könyörgést
vegyen bevezetőül. A l itún ia Múria-invokfll'ióit a Cuvate loretói
szövegóből, illetve ennek német útv(ítelóbíjl hűcu lefordította, dl?
második részletében a kiinyörgésokhe i-:ajút 1'I'szeket toldott lll'

Éspedig magyar részeket. Ezek a következők ;
Hogy rnínden keTes,;;Iény nemzeieknek nJ/erj !)(;l.:e~,~é!Jet és ifj'z

egHezséllet, .- Kérünk hallgass mea minket,
HO!IJl a mi Királynnlwnk nunden -tu« sr"!Je i ellen nyerj lIYU

zedeimet ...
H ogy a kereszt.nénele sereué! nl irulen l:e8,2;1 delemiől meuoltol

mazzad , ..
Hom; a Te oltalmadra IJizott MOfI.IJfli'OTsuífjof me,q8zah(ulit

seu]. h az iynz hitre I'Pzéreljed ...

"""
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Végigkutattam az összes hozzúférhető rog i magyar ima- é,;
knekes könvveinket a Cavate után. A következőket találtam:

Pázmányt követően elsőnek Kopehánvi Márto/J imádságos
könyve jelent meg, amelynek első két kiadása ismeretlen, csak II

harma <lik k iadúsból van egy példány a pesti egyetem könvvtá
'ráhan. Átvizsgá!tam, <le á 304--309 lapjai hiányoznak. Lehet. hogy
-ezeken jelent meg a Cavate. Kopchanvi ugyanis bőségesen má
solta Pázmáuvt. A 303. lapon a Lauretana befejező könyörgése ta
lálható. Lehetséges, hogy Púzmúnyt követve a 304. lapon a Ca
vatét kezdte meg. Ez ~zo!lban csak föltevés és a dolog a tarta
lom-mutatóból nem állaníthutó meg.

Időrendben a következő: Kisdi Benedek Cantus Cofholici-júJlak
első kiadása Hi;jl-hől. Ebber, a Lauretuua után még két Szcntirás
ból vett Mária-litánia található. A második teljesen ismeretlen
eredetű és k űlöuböz ik a Cavatétól. A harmadik azonhan a Páz
mány-féle Cavate átulnk í tásu. Az átalakitásnak kézenfekvő oka.
hogy kottára készült és a hangjegyek nietszetei mi att kellett n
szővege t átdolgozni. A könyiirgő részből azonban hiányzanak il

Pázmány-féle magyal' vonatkozúsú hetoldúsok ós a szöveg' 11 10
rr-tó i Cavatét követi.

A harmadik ;io!etlWs IIlHI.{.Hlr i makönvv: Barunyi Púl Lelki
paradicsoma, amely először HOO-ban Erdélyben "kolozsvári atyák
szerkesztése" jelzéssel jelent meg. A második kiadásen már Bara
nyi Pál neve szerepel. Az elsőből egyetlen példány sincs ma Ma
gyarországon, a másodikból csupán néhány.

Itt egy kitérést kell tennem. Tudvalevő, hogy imakönvv-iro
dalmunk nincs felkutatva. Egy-két szórványos disszertációnk van
c térről és néhány oldalas általános összefoglalás-félénk. Egyesek
szerinf Baranyi "Lelki paradicsoma" a magyar irodalom Iegklasz
szikusabb műve, mások szerint pedig nagy érdeme, hogy lapjain
megmentette a XVIII. század elejének a magyar imatárát.

Sajnos meg kell tépáznom Baranyi tekintélyének babérkoszo
rúját. Megállapítottam ugyanis. hogy az egész hatalmas könyv
négyötödében Jacobus Merlo Horstius kölni plébános Paradisus
Animae Christianae, először 1630-ban megjelent ájtatossági köny
vének áldolgozása, E könyv a következő években szamos új ki
adást ért és birtokomban van a kilencedik. Összevetettern Baranyi
könyvével és úgy találtam, hogy ennek minterrv négyötöde Hors
tius fordítása; egy ötödéről nem tudom megállapítani, Baranvi
irta-e avagy az akkor haszuálatos, de ma mar teljesen ismeretlen
imafüzetekből szedte-e össze.

Fölemlítem még Baranviról, hogy a könv v első kiadásakor
Bárány László álnéven Erdély hen lappangott, 1720- as kiadású
nak nyomtatását pedig nem érte meg, mert 1719 végén meghalt.
Baranyi Pál másirányú fontos műkődését Hum méltányol.ia az
egyháztörténelem. A románok uniójának román oldalra való ha
tással jelentős tényezője volt. Sokat tett, mí nt nz eg'~-ik ortodox
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püspök konzul tora és Ő írta román Ilyelvell az első g-öriigkato
likus Katekizmust 1702-ben.

A Lelki Paradicsomban van egy Cavate-litáuia, ami azonbau
egészen más, mint a loretói és a Pázmány-féle és k ülönbozik a
Cantus Catholici Iitániájától is. Ennek oka: Baranyi a Horatius
által közölt Cavatét fordította le, amely önálló és nem rokon a
loretóival. Eljárása érthetetlen. hiszen Pázmáuy imakönyve. benne
a Cavatéval, 1700-ig hét kiadást ért és nagyon elterjedt, Ebből is
látszik, hogy Baranyi nem annyira a magyar nép használatos
imakincsét akarta összegyüjteni, hanem Horstlust fordította és
azt csak csekély mértékben bővítette.

Imakönyvirodalmunk jelentős, de eddig sohasem méltánvolt,
sőt föl sem említett képviselője özvegy Apponyi Miklósné, szú
letett báró Pongrácz Eszter "ArmJy'kol'ona" cnnű nagyalakú ex
vaskos imakönyve. Első kiadásának évét nem sikerült megállauí
tanom, sem régebbi példányait felkutatnom. Nekem a XXI. ki
adás van birtokomban és a néhány elérhető előző kiadással ösz
szehasonlítva látom, hogy változtatás nélküli uiranvomás. A ki
adások számából következtetve az első az 1800-as évek elején je
lenhetett meg.

Pongr-úcz Eszter nem volt imuk öuvviró, hunern neven nevezve
jámbor és jótakaró komnilá í.or. F'elhasználta az előző imakönyve
ket, éspedig elsősorban Pázmányt, ősszegyilj.tötte a haszn álatban
lévő ájtatosságokat és elég jól elreudezte őket. Érdeme tehát, hogy
a XVIII. és XIX. száJlad fordulójának magyar iruak incsét egy
begyüj tötte.

Imakönyvének tulajdonjogát, amint a szriveghen található, a
'l'rattner családnak adta el, Ezzel szem ben a k ósőhb i kiadások
címlapján, mint kiadó és nyomdász Bucsáuszkv Alajos szereuel.

Mi ennek a magvarúzatn.t Feleletül ismét kitérést kell ten
nem, ami nem tartozik ugyan felvetett tómá mhoz, dc nem érték
telen, mert azzal, amit elmondandó vagyok, soha Hem foglalkozot!
a magyar katolikus irodalom.

Az 1700-as évek közepétől 1827-il! a 'I'rattuer csalúd .\ usztria é::.
Magyarország legnagyobb n yomdúsz- ('s könyvkiadó dinasztiája
volt. Egyik tagja elmagyarosodott, -niugyur nomességet nyert (;,.,
megszerezte a 'I'rattner család pesti nvomdújánu k tulajdonjogát.
Atyjával együtt egész új stílust vitt be a köuvvkiadásba: az ide
alizmust és az üzleti nyereség hajhászásának kerülését. Ezzel
körébe vonta az összes magyar írókat. Hogy r-suk egy példát em
lítsek, meghirdette kilenc kötetben Kazi nczv munkáinak teljes
kiadását. Az előfizetések begyülte után a pénz értéke fokozatosan
csökkenni kezdett, de 'I'ruttner ráf'izetéat uern követelve kiadta .:",
pontosan leszállította előfizetőinek mind akiIene kötetet. Valósz í

nűleg az indította Pong-rácz Esztert, hogy 'I'rntí.ueréknek adja pI
az Arawukorona kiadási jogát, mert ezzel könvv« értékes márkát
nyer t., másrész! pedig tudta, bogy 'I'rní.t ncrúk iunn fogják elsősor-
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ban a Idadúsnak üzleti részét tek iu teu i : s ez a járnbor [rónőnél

igen fontos szempont volt.
A Trattner cég 1830 körül félig-meddig tönkrement és az

üzemét Bucsánszky Alajosnak adta el. Bucsánszky Alajos egri
kőnyvk ő tő volt. A könyvkiadást ambicionálta, de jól látta, hogy
az akkori Egri Érseki Nyomdával, amely csak úg'y ontotta a kü
lönböző tudománvos és teológiai könyveket, valamint más kiad
ványokat, nem tud versenyezni. Elköltözött Pozsonyba, onnét pe
dig hamarosan Pestre, ahol nyomdát nyitott. Eleinte komolyabb
könyvek kiadásával foglalkozott, de hamarosan rátért az ima
könyvkiadásra és a jó értelemben vett ponyvatermekek nyomta
tására. Jó szervező tehetsége is volt; k iópf tette és hitelt nvujtvn
kézben tartotta a váro..sokr-a és búcsúkra járó kolportázst is. Igy
óriási forga lilla t csinált. A népies irodalom nivóját ugyan nem
emelte, de el kell ismernünk, hogy Almoskönvvén kivül egyetlen
kiadványa sem volt, amely a hit- és erkölcs szempontjából kifogás
alá eshetett vo lua. Elüregedvén, üzenrét vejének, Rózsa Kálmánnak
adta út, aki azt RrJ.:zs(l Kálmán ós neje néven f'olvtattn. Rózsa még'
erőss-bbeu kultivúlta HZ imnk öuvvk indást, de á.itatossági könyvei
között igen sok a selejtes. Katol ikus szempontból érdeme még
a Rózsa ('(;gouek, hogy megteremtette a katolikus naptúrkludást,
és léleknevelő szempontból igen helyes irányban.

E kitpl'és utúu kanyarodjunk v isszn a Pong-rácz Eszter kőnv

véhez. Ebben megvolt a Cavate, mégpedig szóról-szóra Pázmány
szövcge szerint. Itt azonban Pongrácz Eszter egy hibát követett
,'L PúzlIIflllynr>! meatalálta a Szeut Agoslolllól vett bevezető imá l;
amelynek lelőhelvét Pázmány a margón pontosan közölte. Pong
rár-z Eszter csak annyit vett észre, hogy Szent ÁgoHtonról van
szó és a Cavate litániát megtette "Litimiának a Boldogságos

.Szíiz Máriáról Szent Ágoston szerint", Ugyanígy szerepe i a Ca-
vate Pongrácz Eszter valamennyi általam ismert kiadásában, rle
ugyanígy szerepel azon néhány más és tömegcikknek szánt Bu
«suuszkv és Rózsa Kálmán kiadású imakönyvben is, amelyeket
hosszabb rövidebb alakban Poug-rácz ElsJller imakönyvének anya
!-'itlJoJ úl1ítottak össze.

A Cavate megállapításaim szerint legutoljára Po agrác» Esz
ter Aranvkoroná.iúnak 1872. évi kiadásában jelent meg.

A XIX. század első felének magyar nuak inesét ősszegyiijtve
találjuk Radlinszky Endre "Mennyei hangok" cimű 896 lapos
i mnk önvvóben, amely véleményem szer-int i makönvvirodalmunk
legjobb összefoglalója. Ebben a Cavate már nem szercpel. Ugyan
csak hiányzik a Cavate az összes, hatvanat meghaladó Stein
brenner-féle imakönyvből is. Megállapíthatjuk továbbá, hogy bár
1651-ben a Cantus Catholiciban hangjegyes kiadása is megjelent a
Cavatúnak, a XVIH. 87ÚJladball mú,' 118m énekelték.

1797-hen Szent-Mihályi Míhálv egri kanonok Eszterházy püs
pök par-ancsáru kiadta az "Egyházi énekeskönyvet", Ez kisquart
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alakban három külön számozott részletben összesítve 761 lapon
egybegyüjtötte hangjegyek nélkül az akkor használt. éneleszöve
geket. Célja a teljesség volt és így nem igen szolg álta a helyes
éneklést, mert összehordott sok jót, de igen sok selejteset is. by t:'

kig az egész ország kántorainak közreruűködésóvel szeute ÖSSZf

anyagát, úgy, hogy alig maradhatott ki könyvéből valami. Ez
a gyüjtemény a Mária-litániák közül csak a Lauretanát közli la
tinul és magyarul, Pázmány megállapodott szövegezésével. A Ca
vate nincs benne, amiből következik, hogy nem énekelték; de ninc
kizárva, hogy recitando imádkozták.

•••
Ezek után összegezzük. az elmondottuk alapján megálluju tú

sainkat,
1. Téves a külföldi szakirodalomuak az az adata, hogy a

Cavate 1647-ben flamand nyelven jelent meg utoljára. Vele szetu
ben a valóság, hogy magyar nyelven további kettőszúz esztendőn

keresztül egész 1872-ig - nem is számítva Pázmány imaköuyvé
nek 1895-ös í'aesimile kiadását - a Cavate közhuszuúlatru szán
tan magyarul ismételten megjelent. 11Jnnek oka, hogya szakir«
dalom figyelme még a flamand adatokra is k i tei-jedt, de sajnos il

magyarokra nem. Nem is terjedhetett ki, mert a magyal' szakiro
dalomban ezzel eddig senki sem foglalkozott.

2. Sajnálatos tény, - amit a Cavate uiagytu- vonatkozásai mu
tatnak - hogy a római liturgikus elő irásokat ui i niugyarok new
tartottuk meg. Tudvalevő, hogy JGiil. úta csuk a Luuretuna ha sz
nálható ny ilvúuosun a l\lál'ia-litáJli:!~. !;():liiI; II kósőbbiek k »
zül pedig a Jézus Neve, Jézus Szive, Szcnt .Iózsef és Mindcn
szentek litániája. Más litánia, ha egyhúzilag jóváhagyást nyert.
csupúu : mint magánájtatossúg, hungos előimádhozás nélkül vé
gezhető. Ezeknél a litániúkuál il magúnájtatossúgi jelleget II

szöveg címe után föl kell tüntetni. Ez a Cavate egyetlen magya r
kiadásánál sem tőrtént eddig Illeg. (Hu.sonl« szok ásuk máig ész
lelhetők. Vannak például egyházrnegyék, anrelvek cgyenesen elő

írják Nepomoki Szerit .JÚIlOS oktávúja a lat.t lif áu iájanak hangos
előirnádkozúsát, Utalunk arra is, hog~' templomainkhun ugyanígy
imádkozzák a Szent Antal, Prágai kis .Jézus, a Fájdalmas AnY'I.
stb. Iitániá.iát, Ezen a téren, továbbá népájtato",ságaink és ima
könyvirodalmunk egész terén a Püspüki Kurnak majd rendet kel l
teremtenie.)

3. Végül nem mulaszthatom el, hogy a Cavate kapesán reá nl'
mutassak vallási életünk és imairodalmunk kialakításában Páz
mány Péter munkájára és hatúsára. Akár Hituálénkat, akár "1]('
ciális magyal' szertartásainkut, irodalmi nvclvűuket, papneveici
irrtózetuinket, prédikációs irodalmunkat szeruléliük, Pázmány lel
kének, kezének, tollának, pónztárcájáuak nyomait még' ma is ész
revehetően meutulúljuk. l~s itt fájlIniommal kell felsohajtunuuk:
Sajnos, hogy csak eg,y Púznumv Póteriink volt !
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