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Agoston Péter Martin von Cochem fordításának
utóéletéhezu

. /,**'*,",-#"

Martin von Cochem kapucinus szerzetes, a 17. századi délnémet elbeszélő egy-
házipróza- és imádságirodalom jeles művelője munkáinak magyarországi kiadás-
és befogadástörténetét kutatva figyeltem fel a szerző Preces Gertrudianae című
műve Ágoston Péter (161B-l689) jezsuita által készített, először 1681-ben megje-
lent magyar fordításának korábban nem regisztrált Ig-2O, századi kiadássoroza-
tára. A fordítás előszőr Mennyei követek, majd Len kötelecske és Az két atyafi szent
szüzek Gertrudis és Mechtildis imádságos könyve címeken látott napvilágot, végül
1845-1911 között Jó illatú kis rózsáskert címen és ennek változatain huszonegy
kiadásban került ki a sajtó a|ő|. Azaz a Jó illatú kis rózsáskert egy, a 19. század első
felétől számos kiadásban megjelent, valójában azonban 17. századi áhítati mun,
ka. Az új címadást minden valószínűség szerint egy I7O3-tól ugyancsak számos
kiadást megért, hasonló című másik imádságoskönyv a SigrayEtzsébet Róza által
fordított JÓ illatú rózsáskertkelendősége ösztönözte. A címek nagyfokú hasonló-
sága, valamint a 17. század óta elsősorban a német áhítatirodalomból jól ismert
,,I<is-'i ,,kőzép-" és ,flAly-" jelzők címbeli használatal azt sugallja, hogy a Jó illatú
kis rózsáskert cimű összeállítás valamiféle tartalmi kapcsolatban á|l a Jó illatú ró-
zsáskert cimű gyűjteménnyel. A valóságban azonban a címen kívül a két munká-
nak nincs köze egymáshoz.

A hosszú időn át keresett/ó illatú rózsáskert eladhatósága és a címbelivirág-
szimbolika mély beágyazottsága a vallási gondolkodásba a 19. századL<özepétől
arra ÖsztÖnőzte az imádságoskönyvek összeállítóit, a nyomdákat és a kiadókat,
hogy kihasználva a jól bevált cím reklámértékét, újabb, a Jó illatú rózsáskerttő|
tartalmilag eltérő, de ahhoz közel álló című imádságoskönlweket jelentessenek
meg. Ilyen volt például a Lelki zöld-koszoru (Pest, Bucsánszky Alajos, 1855),
melynek alcímében a kertekben nyi|ó jő illatú rózsák helyett a ,jó illatu virágokkal

" A tanulmány elŐzménye: I(Nepp Éva, Martin von Cochem Magyarországon, Első rész, Mennl,gí,
kÖvetek, Len kötelecske, Az két atyaJi szent szüzek Gertrudis és Mechtildis imádságos kőnyve,
Zebegény, Borda Antikl.árium, 2014; vö, Uő, ,,Ex mellifluis verbis" Martin von Cochem (Linius,
1634-1712) imádságoskőnyve magyarul (l681) Studia Litteraria, 2073l3-4 (Prózai kegyességí
műfajok a kora úfkorban: Prédikáció, meditáció és ímáclság, szerk. F,rzer<es Gergely Tamás,
Iunr Mihály, SzÁtllz Orsolya), [meg;.2014. szeptember], 34I-362.l Pl. ManrtN von Cochem, Der grosse Baum-Garten 1.../, Franckfurt am Mayn, J. M. Bencard,
1687; Uő, Der Mittlere Baum-Garten 1.../, Franckíurt am Mayn, J. M. Bencard,169I; tJő, Das
kleine Baumgcirtlein [...], Franckíurt am Mayn, 1687. Vö.I(onradin Rorn, P. Martin von Cochenl
1 6 3 4- ] 7 1 2, Ver such eín er Bib li o gra p h i e, I{oblenz -Ehernebreitstein, Is. n. ], 1 980.
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teljes zöldelö kertekből" kifejezés olvasható. Tárkányi Bélra Uj Rózsáskert címen,
,,imádságos és énekes könyv kathol. hivek használatárd' alcímmel állított össze
egy, a Jó illatú rózsáskerttől különböző tartalmú imádságoskönyvet (Pest, 1865).

I{is Rózsáskert címmel kis nyolcadrét formátumban NagykanizsántMajdits lózsef
nyomdájában két kiadást (1865, IB71,) ért meg egy újabb gyújtemény, melynek
tartalma szintén eltér a Sigray-féle összeállítástól. Munkay János Jó illatú kis Ró-
zsakert (Budapest-New York, Steinbrenner l(er. }ános, [1890?]) és Ajtatossági vi-
rágol<kal felszerelt új rózsakert (Budapest-'Winterberg, Steinbrenner J., [1899?])
című, ,,imakönyv keresztény katholikusok részére" alcímű áhítati munkájának
sincs köze tartalmilag a Jó illatú rózsáskerthez. A cím további váItozata ismert
Szécsi lgnác (IB45 - 1923) kömlői parasztköltő egyik ponyvanyomtatvá nyábőI,

Illatozó rózsás kis kert melyből minden édesség /<e/ (Budapest, Bartalits Imre ny.,

1893) formában. ]elenlegi ismereteim szerint a felsorolt munkákhoz hasonlóan
a különféle címvariánsokon 1845-1911 között megjelent további Jó illatú kis rÓ-

zsáskert kiadások sem állnak kapcsolatban a Sigray Erzsébet Róza által németből
fordított imádságolóól szerkesztett, említett gyűjteménnyel.

I(utatási előzmények

A Jó illatú kis rózsáskert cimű munkával eddig önállóan senki nem foglalkozott.
Bán Izabella két dolgozatot készített a Jó illatú rózsáskertről, s egy harmadikban is

megemlítette, anélkiil azonban, hogy közelebb jutott volna a kiadvány eredetének
vagy történetének kérdéseihez.2 l(adástörténeti munkájában néhány mondatot
szentelt aJó illatú kis rózsáskeríeknek is.3 Összemosva az általa felhasznált kataló-
gus- és autopszia-adatokat, a jelenség szintjén maradva aztáIlitla,hogy az ,,I87B,
as, 1893-as és 1895-ös kiadások !ti. a Jó illatú rózsáskertkiadások] címébe a >kis<

jelző került bele: Jó illatú kis rózsáskert. Valójában már csak a cím emlékeztet az

eredeti imakönyvre, már nem emelkedik ki a |ézus Szíve-ájtatosság, szerkezete
és tartalma teljesen e|tér az í713-as kiadástól]'a Ezekkel a mondatokka| Bán a Jó
illatú kis rózsáskertet minden közelebbi vizsgálatot mellőzve egyszerűen belehe-
lyezte a Jó illatú rózsáskert kiadástörténetébe. Mindössze három Jó illatú kis rÓ,
zsáskert kiadásra lett figyelmes az Országos Széchényi l(önlwtár állományában,s

r BÁN lzabella , Állandóság és változás a.Ió illatú rózsás kert című ímakönyvben = N),elv, irodalom,

esztétikum, szerk. ReovÁNszt<y Anikó, Piliscsaba, PPI(E BTI(, 2017,36-50;UŐ,.Ió illatú rózsás
kert: Egy klarissza eredetű imakönyv kíadásairóI = Régí magyar imakönyvek és imádságok, szerk.

BoeÁn ludit, Pi]iscsaba, PPI(E BTK,2012,23-32;Uő, Társulati imakőnyvek a misztika szolgá-

latában = Mísztika a 16-18. századi Magyarországon, szer|<. Boe Án Judit, Pi]iscsaba, PPI(E
BTI(, 20 1 3, 23_30, itt 27 _28.

3 BÁN, /ó illatú rózsás kert.. ,, i. m.
1Uo.,32.
5 Ismereteim szerint ezzel szemben az Országos Széchényi I(önyr.tár (OSzI§ tizenkét különböző

kiadást őriz a Jó illatú kis rózsáskertbőI.
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s szerinte ezen a címen Bucsánszky Alajos jelentetett meg először nyomtatványt.
Jó illatú kis rózsáskertetazonban nem Bucsánszky adott ki eIső ízben6 ,,LB7B"-
ban,7 hanem Czéh Sándor Mosonmagyaróváron és l(arsch Károly könlvkötő Pes-
ten 1845-ben.8 Téves állítás az is, mely szerint a hivatkozott ,,1878"-as, valójában
1882-ben megjelent kiadásban ,,már nem emelkedik ki a |ézus Szíve-ájtatosság,
szerkezete és tartalma teljesen eltér az 1713-as kiadástól'l A kiadványok tartalmá-
nak ismeretében megállapítható, hogy nem lehet szó semmiféle ,,kiemelkedés"-
ről, mivel a jelzett imádságot azl882-es kiadás nem tartalmazza. Amiaszerkezet
és a tartalom ,,teljes eltérését" illeti, a valóság az, hogy a Jó illatú kis rózsáskert
című imádságoskönyvnek semmi köze nincs a Sigray által fordított és szerkesztett
Jó illatú rózsáskertekhez. A sajátos nyomdai-kiadói gondolkodás révén a Jó illatú
kis rózsáskert kizárólagcímében emlékeztet a Sigray-féle összeállításra. Tartalma
- amint ezt a szerkezet- és szövegösszevetés bizony ítja - egészen más. A Jó illatú
kis rózsáskert cimen és ennek címvariánsaival megjelent kiadványok egy másik
imádságoskönyv kiadástörténetéhe z tartoznaL<.

I(iadások, címváltozatok, tartalom, szerkezet

összeállítva a Ió ittatú kis rózsáskert azonos, illetve közel azonos szerkezetű és
tartalmú kiadásainak bibliográfiáját,IB45-I911 között eddig huszonegy kiadást
vettem számba. A kiadások megjelenési év, nyomdahely és nyomda szerinti ösz-
szesítése a következő:

Megjelenési idő Nyomdahely Nyomda, könyvkötő

I845 Mosonmagyaróvár czéh sándor

1845 Pest I(arsch l(ároly könywkötő

7847, 1853, 1856, 1863, 1864,
1868,1876

Pest Bucsánszky Alajos

1882, 1BB8, 1890, 1892, 1893,
1896, 1896, 7902, 1903, 1,907,
190B,1911

Budapest Rózsa I(álmán és Neje

6 Bucsánszky először 1847-ben nyomtatott ezen a címen.
; A Bán által hivatkozott péIdányt nem Bucsánszky, hanem Rózsa I(álmán és neje adta ki. Az

OSzI{32I.222 jelzetú példánya az OSzI( katalógusában tévesen 1B78. évi kiadásként szerepel.
ElkerÜlte a figyelmet, hogy az utolsó nyomtatott lap alján a következő olvasható: ,,Budapest,
1882 RÓzsa i(álmán és neje (ezelőtt Bucsánszky A.) könyvnyomdája'| Mindössze a r,áltozó ünne-
pek táblája kezdődik 1878-tól. A Bán á]tal említett másik, 1895,ós ]<iadás pedig valójában 1896-
ban jelent meg. Ld. I(Nepp Éva, A Jó iltatú kis Rózsáskertek bibtiográfiája (1845- 1911), kézirat,
2015.

E Ld. I(Nepp, z.ro.
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Eszerint Mosonmagyaróváron kívül az összes kiadás Pesten, illetve Budapes-
ten jelent meg, L847-1911 között Jó illatú kis rózsáskertetkizáró|ag Bucsánszky
Alajos, majd veje, Rózsa l(álmán adott ki. A kiadvány négy címváltozata a követ-
kező: Illatozó l{is Rózsás-Kert (1845), I{is rózsáskert (IB47 ,1853), I{is jó illatu RÓ-

zsáskert (1856, 1863), Jó illatu kis rózsáskert (1864, 7868, L876, 1882, 1BB8, 1890,

L892,IBg3,1896,1896,I9O3,L9O7,1908, 1911), A cím Bucsánszky révénL864,től
hosszú időre rögzüIt, ezen Rózsa l(álmán sem váItoztatott.

A ma ismert legkorábbi, Czéh Sándor nyomdájában megjelent 1845-ös kiadás
a ,,most legújjabban kiadatott" formulával reklámozta magát a címlapon. Ebből
egyrésztarra következtethetünk, hogy azösszeállítás esetleg megj elenhetett ennél

korábban is. Másrészt feltételezhető, hogy a,,legújabb kiadás" megjegyzés ebben

az esetben kizárólaga tartalomra vonatkozik, azaz ismét megjelent egy korábban
más címen ismert szövegegyüttes. A feltételezést erősíti, hogy az 1B45-ös kiadás

tartalommutatója nem közli sem a kötetben megjelent részek, sem az imádságok
címét, s e két lehetőség helyett egy harmadik megoldással él: több imádságot kö-
zös, a tartalomra utaló címen regisztíáI, azaz va|amilyen ok miatt elrejti a részek

és az imádságok címét, a következő módon:g

9 Példaként a kötet nyolc részébőIazelsőrészszőveganyagátfoglaltam táblázatba.
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Tartalom Részcím a kötetben Szövegcím a kötetben

Reggeli imádságok
17,41,. p.

Első rész. Reggeli és Estvéli Reggeli Imádságok

Estvéli I(önyörgések I(órryörgések Az édes )ézusnqk Ajánlás

lézlshoz óhajtás

Egész napra rendelt jó szándék

Istennel tett szövetség

Nagyobb szövetség, melly minden
héten megújjíttassék, szükséges

Imádság a Bold. Asszonyhoz

Az Órző Szent Angyalhoz Imádság

i(önyörgés Imádságok előtt

Estvéli kónyörgések

Nagy erejü Hálaadás

A lélektől Számvétel

Aiánlás a' ]ézus' Szívéhez

szűz Máriához és a'szentekhez

Az Órző Szent Angyalhoz

Álom előtt



Az Összesen nyolc, imádságokat tartalmazó részutánűjabb részcím nélküI, bő-
vítésként, miseénekek és egyéb énekek találhatók. A kötet szerkezete és tartalma
lényegében azonos a Mennyei követek, illetve Az két atyafi szent szüzek Gertrudis
és Mechtildis imádságos könyve címeken ismert 17, századiösszeállítás szerkeze-
tével és tartalmával.lo

Vajon mi ösztönözte Czéh Sándort arra, hogy egy korábban általa is kiadottl1
sikerkönlw-címből vett új címen jelentessen meg egy másik, ugyancsak közis-
mert, számos kiadást megért gyűjteményt?l2 l(evéssé valőszínű, hogy pusztán
tévedésről van szó. Czéh Sándor (1813-1883) - mielőtt önálló nyomdai vállal-
kozásba kezdett 1836-ban - 1825 és 1835 között sajátította el a szakmát Győrben
a Streibig nyomdában, Pozsonyban\X/-eber Lajosnál, Székesfehérváron és Vesz-
prémben a Számmer nyomdában, valamint Pozsonyban Belnaynál. E nyomdák
kÖzül 1836 előtt Streibig és Számmer adott ki Jó illatú rózsáskertet (1829, 7831,
7834), azaz Czéh ismerhette ezt a kiadványt. Míg azonban IB25-I845 között a
Jó illatú rózsáskertből huszonhat kiadás jelent meg,13 a Az két atyafi, szent szüzek
Gertrudis és Mechtildis imádságos kőnyvéből - a pótlásokkal együttla - tizenhat
kiadás látott napvilágot, Nyilvánvaló lehetett számára, hogy melyik címen tud
jobban eladni egy imádságoskönlwet.

ugyanakkor ismeretes, hogy mindkét áhítati munka ugyanabban az évben
tÖbb kiadónál is megjelent. Így például 1838-ban a Jó itlatú rózsáskertet Budán
Gyurián és Bagó, Komáromban 'Weinmüller, Veszprémben |esztany adta ki, Az
kt atyafi szent szüzek Gertrudis és Mechtildis imádságos kőnyvétl(assán Ellinger,
Győrben Streibig, Pesten Trattner és Vácon Plöszl (Plessel)jelentette meg, 1841,
ben czéh sándor három kiadásban * valójában három különböző címlappal -
jelentette meg a Jó illatú rózsáskertet,Is s az összesen négy 1841. évi Jó illatú ró-
zsáskert kiadással csak egyetlen Az két atyafi, szent szüzek Gertrudis és Mechtildis
imádságos könyve kiadást (Vác, Plöszl) lehet szembeállítani. Mindebből arra kö_
vetkeztethetünk, hogy Czéh Sándor pontosan felismerte, mennyire vonzó cím a
JÓ illatú rózsáskert. Ez a felismerés ösztönözhette arra, hogy néhány élryel később,
1845-ben a Az két atyafi szent szüzek Gertrudis és Mechtildis imádságos könyvét
is egy ebből a címből kialakított új címen, Illatozó l(is Rózsás-IGrtkéntnyomtassa

10 l(Nepp, Martin von Cochem Magyarországon..., i. m.
1r 1B4l-ben három, egymástól eltérő címlappal, két különböző címen (Illatozó Rózsás-Ikrt; Jó

illatu Rózsáskel"' ,ielentette meg a /ó illatú rózsáskertet.
]' 1845 előtt ezen a címen a pótlásokkal együtt ,jelenleg huszonhét kiadása ismert. \rö, I(N,A.pp,

Martin von Cochem Magyarországon.,., i. m.; lJő, Pótlások és kiegészítések (Martin von Cochem
Magyarországon, első rész, Mennyei követek, Len kötelecske, Az két atyafi szent szüzek GertrutJis
és Mechtildis imádságos kőnyve bibliográJiai részéhez), kézirat, 2015.

':]Ld. I(NeppÉva,SigrayErzsébetRózaJóil]atúrózsáskertjénekbibliográJiája(1703_1913),kéz,
irat, 2015.

'a I(Nell, Pótlások és kiegészítések..., i. m.
15 Egv további kiadás ugyanebben az ér,ben Szegeden a Grúnn nyomdában jelent meg.
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ki.Ezt a megoldást alkalmazta a könyvkötőként ettől az évtől Pesten vállalkozó
I(arsch i(ároly is. Az ,,ötletet" később egyedül Bucsánszky Alajos kamatoztatta,
aki Kls rózsáskert (L847, 1853), Kis jó illatw Rózsáskert (1856, 1863) és Jó illatw
kis rózsáskert (1864,1868, 1876) címváltozatokon jelentette meg a Az két atya-

fi, szent szüzek Gertrudis és Mechtildis imádságos könyvét,1882-1911 között Őt

követte utóda, Rózsa l(álmán a Jó illatu kis rózsáskert további kiadásaival. Nem
zárhatő ki az sem, hogy a címadásban kőzrejátszott Czéh Sándor, I(arsch l(ároly
és Bucsánszky Alajos ismerete aAz két atyafi szent szüzek Gertrudis és Mechtildis
imádságos kt)nyve Mennyei követek című korábbi (1681, 1727,1767) megjelené-
séről, és tudhattak az ebbőL készült szemelvényes kiadásokró| is (Len kötelecske,

I720-I768).
A kiadástörténet további sajátossága, hogy I845_I876 között párhuzamosan

jelent meg Martin von Cochem Preces Gertrudianaejának Ágoston Péter-féle
fordítása Az két atyafi, szent szüzek Gertrudis és Mechtildis imádságos könyve és

Jó illatu kis rózsáskert címeken, illetve ez utóbbi 1864 előtt használt variánsain.
E párhuzamos kiadások a következők:

Az két atyafi szent szüzek Gertrudis
és Mechtildis imádságos könyve

Megjelenés
éve

|ó illatu kis rózsáskert

1845 Mosonmagyar óvár, Czéh Sándor

1,845 Pest, I(arsch l(ároly

Vác, Plessel Leopold I846

Pest, Bucsánszky Alajos 1847 Pest, Bucsánszky Alajos

Pest, Bucsánszky Alajos 1848

1853 Pest, Bucsánszky Alajos

I(omárom, Szigler testvérek I854

Pest, Bucsánszky Alajos 1856 Pest, Bucsánszky Alajos

Pest, Bucsánszky Alajos I857

Pest, Bucsánszky Alajos 1859

Pest, Bucsánszky Alajos 1B60

Pest, Bucsánszky Alajos 1B60

Pest, Heckenast Gusztáv 1860

1863 Pest, Bucsánszky Alajos

Pest, Bucsánszky Alajos [é.n.]

1B64 Pest, Bucsánszky Alajos

Pest, Bucsánszky Ala.ios [é.n.]

1868 Pest, Bucsánszky Alajos

Budapest, Bucsánszky Alaj os I876 Budapest, Bucsánszky Alaj os

ill
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A táblázatból nyilvánvaló, hogy egyedül Bucsánszky Alajos volt folyamatosan
érdekelt a mindkét címen történő párhuzamos megjelentetésben.

A kiadástörténet jelenleg ismert adatai tükrében szembetűnik három olyan év
(IB47, LB56, L876), amikor Bucsánszky eltérő címeken jelentette megugyanaztaz
Ágoston Péter-féle szöveganyagot. Összev etre az IB47 , és 1856. évi párhuzamos
kiadásokat, megállapítottam, hogy mindkét évben ugyanaz a szedés jelent meg
eltérő címeken. Mindkét évben a könyvtesttől eltérő minőségű papírra nyomta-
tott kétleveles előzék készült eltérő címekkel és címlapelőzékekkel, s a címlap után
következő recto oldalakon - figyelmeztetve a címlapok helyes illesztésére - a ,,I(is
Rózsáskert'] illetve a,,Gertrudis" felirat olvasható.

A szerkezeti sajátosságok közül a legszembetűnőbb az,hogy az Ágoston Péter
által kialakított nyolcré szes szerkezet a részcímekkel együtt érintetlen maradt:

Bucsánszkyná| ez a nyolcrészes szerkezet 1856-tól tízrészessé alakult át a
,,bold. szűz Máría szeplőnélküli fogantatásának ünnepére tartandó imádságok"
éS a ,,szent keresztutjárás" betoldásával (9. rész: keresztútjárás; IO. rész: a mise
részeihez tartozó énekek). 1868 után a mindkét címen megjelent kiadásokban -
ugyancsak Bucsánszky révén - visszaállt a nyolcrészes szerkezet: a szeplőtelen
fogantatással kapcsolatos imádságok integrálódtak az ötödil( részbe, míga ,,szent
keresztutjárás" a nyolcadik részben kapott helyet. A jelenleg ismert utolsó, 1911.
évi kiadás is nyolcrészes, s a részek címe megegyezíkaz 168l-es Mennyei követek
kiadás részcímeivel.

A tartalmi c

Mennyei követe}

Christus LItuni .

lL
Oh! Jesus emle..
faidalmidrol, r:,.,
szenvedtél, fei.:
Mind az álta] Sl.
mondl,án
bocsáss meq r,.l
mivelnek. Eze:-_ ,,

hogy büneime: - ,

nyerjek.

A két imác,
gok különítik .
sodik példába:
mert utolsó k._

Mennyei köt,eteI
V. r,191-193.
Boldog aszony öt
vagy Faidalmok ó

Mellyek boldog A
urunk szenvedést
verték. [...]
V.

1aa{,r ,loo

Mennyei követelt, 1681 Rész Illatozó kis rózsáskert, 1845

Reggeli, és estvéli könyórgések I Reggeli és Estvéli I(önyörgések

A Szent Mise áldozattyárol II A Szent Mise áldozatjárol

Á meg-foghatatlan Szent Háromságrol ilI. A megfoghatat]an Szent Háromságrol

Christus Urunkhoz I(önyörgések IV. IGisztus Urunkhoz l(önyörgések

Boldogságos szüz Mariahoz V. Bóldogságos Szűz Máriához

Bünökböl ki térö, és Angyali kenyérrel élö
emberek könyörgési

VI. Bűnökből kitérő és angyali kenyérrel élő
embereknek könyörgései

Az Isten szenteiröl VII. Az Isten'szenteiről

Sok fé]e szükségokbéli könyórgések VIiI Sokféle Szükségbéli könyörgések

Bánatnak keseru
borult szüz Marii
eszedbe, annak a;

fajdalmodnak tör
szivedet által iárt
szent Fiadnak ho]

keresztfárol, le tö
ölödbe vötted szt
könyhullatásiral r

Oh! melly keseni
szenvedett akkor
mikor apolgattad
val liggatot feit, li
tapogattad dárdá
oldalátt, kezein h
kegyetlen szegek
szemléited. Ohl s
hányszor szent H



A tartalmi összevetésre két szöveget választottam ki:

A két imádság szövege teljesen azonos, egyedül az eltérő helyesírási sajátossá-
gok különítik el egymástól a 164 év különbséggel megjelent két változatot. A má-

sodik példában kibővítettem az összevetést a Jó illatú kis rózsáskert általam is-
mert utolsó kiadásában megjelent imádság szövegével;

Jó illatú I(is Rózsáskert, I9lI,
Y, t, 166-171,

Boldog aszony öt epesége
vagy Faidalmok öt törei.
Mellyek boldog Aszony szívit,
urunk szenvedésekor által

Bánatnak keserü homáll,ába
borult szüz Maria; jutatom
eszedbe, annak az te
fajdalmodnak tórit melly
szivedet által járta, midön
szent Fiadnak holt testit az
keresztfárol, le tötték, és te
ölódbe vötted szemeid
könyhullatásiva1 meg óntözted:
Oh! melly keserves kint
szenvedett akkor a' szived,
mikor apolgattad tövis koroná-
r.a1 liggatot feit, lágyan
tapogattad dárdával meg íurt
oldalátt, kezein 1ábain
kegyetlen szegek sebeit
szemlélted. Oh! szomoru Anya,
hányszor szent Fiadnak,
romlott orcsáját meg

Bóidog asszony öt epedtsége,
vagy fájdalmok öt tőrei,
mellyek Bóldog Asszony'
szívet, Urunk szenvedésekor
általverték. [...]
5.

Bánatnak keserű homályába
borúlt Szúz Mária, juttatom
eszedbe, annak a'te fájdal-
madnak tőrét, melly szívedet
átaljárta, midőn Szent Fijadnak
hólt testét a'

keresztfáról, levették, és te
óledben vetted, szemeid'
könnyhullatásival megóntöz-
ted.
Óh melly keserves kínt
szenvedett akkor a'te szíved,
mikor ápolgattad tövis
koronával
meglyukgattatott fejét, gyen-
gén tapogattad dárdával meg-
fúrt óldalát, kezein, lábain, a

kegyetlen szegek' sebeit szem-

Boldogasszony öt epedt§ége,
vagy fájdalminak öt tőrei,
melyek a Boldogasszony szívét,
Urunk
szenvedésekor általverték. [... ]

V.
Bánatnak keserü homályába
borult szúz Mária! juttatom
eszedbe annak a te
fájdalmadnak tőrét mely
szívedet általjárta, midőn szent
Fiadnak holttestét a
keresztfáró1, levették, és te

öledbe vetted, szemeid
könyhullatásival megöntözted.
Oh mely keserves kínt §zenve-
dett akkor a te szíved,
mikor ápolgattad, töviskoro-
nával
meglyukgattatott fejét gyengén
tapogattad, dárdával megfúrt
oldalát, kezein, 1ábain a

kegyetlen szegek sebeit
szemlélted. - Oh szomoru

lélted. Oh szomorú Anyal Anya! hányszor szent Fiadnak

10/

Mennyeí kővetek, l68L, IV. r. 130. p. Illatozó kis rózsáskert, 1845, IV. t, 134-135, p,

Christus Urunk szenvedésirö1 könyörgések. [...]

II.

Oh! )esus emlékezzél meg az te erötlenségedrö1
faidalmidrol, mikor az keresztre íel emeltettél
szenvedtél, fejed tetijg nem lévén benned épség:
Mind az által Szent Atyádnak kónyörögtél,
mondván
bocsáss meg nékik, mert nem tudgyák mit
mivelnek. Ezért az te szeretetért enged meg,

hogy büneimért eleget tegyek, és bocsánatott
nyerjek.

I(risztus Urunk szenvedésiről kör' yörgések. [...]

2.

Óh |ézust emlékezzé1 meg a'te erőtlenségedről,
fájdalmidról, mikor a' keresztre felemeltettél,
szenvedtél, íejed tetejéig nem lévén benned épség.

Mindazonáltal, Sz. Atyádnak kónyörögtél,
mondr.án:
Bocsásd meg nékiek, melt nem tudják mit
mívelnek. Azért a' szeretetért engedd meg,

hogy bűneimért eleget tegyek, és bocsánatot
nyerjek.

Mennyeíkővetek,168l, I Illatozó kis rózsáskert, 1845,
V. r. 191-193. p. I V. r. 165-169.



Mennyeí kővetek,I68L,
V. r. 191-193. p.

Illatozó kis rózsáskert, 1845,
V. r. 165-169. p.

|ó illatú l(is Rózsáskert, 1911,
Y, r. 166-17í, p,

csokoltad: hanyszor szivedböl
forro könyhullásiddal testit
meg
mosogattad, hány keserves
jajgatással halálát meg sirattad.
Oh! faidaimas Anya mind
ezekért a'te keserves szived
ohaitásiért; kérlek

vigaztald meg
ielkemet, midön
testemtö] el válik; vedd szent
karjaidra, és vidd az öró]<

dicsöségbe. Amen.

hányszor Szent Fijadnak,
rom]ott or czáját me gcsókol-
tad? Hanyszor szívedből forró
könyhullatásiddal testét meg-
mosogattad? hány keserves
jajgatással megsirattad.
Óh fáldalmas Anya! mind
ezekért a'te keserves szívednek
az ő sok súrü óhajtásiért kérlek
szívembőI tégedet
vigasztald meg szívemet lelke-
met, midőn lelkem az én
testemtő1 elválik vedd sz.
kar;'aidra, és vidd az örök
dicsőségbe. Amen.

romlott orczáját megcsókoltad!
hányszor szivedből forró
könyhullatásiddal testét
megmo§ogattad! hány keserves
jajgatással megsirattad!

Amen.

Az összevetés szerint Ágoston Péter latinból fordított 17. századigyűjteménye
lényegében szó szerint megegyező, változatlan formában látott nyomdafestéket
230 énrel később, 1911-ben is.

Martin von cochem egyik megjegyzése szerint a preces Gertrudianae leg-
fontosabb része, ,,quinta essentiá"-j^ a Testamentum a.nimae (,,istenes lélek
testamentomja").t0 O kétrészes áhítatban a hosszabb szövegű testamentumot an-
nak lezárása, ,,bepecsételése" követi. A világi végrendeletek mintájára jogbiztosító
formulákat használó szőyeg az imádkozó testéről, lelkéről és lelki javairól rendel-
kezik. A testamentum szimbolikus pecsétj e |ézus sebei, a mennyei ,,Cameta" íő
kancelláriusa Szent |ános evangélista, assessorai Szűz Mária és a rendelk ező szent
Patrónusai, az Őrzés helye a Szentháromság,,tátháza]'s nem hiányzik a közismert
aláírási formula sem: ,,Ita testor, [,,.] Indignus Dei famulus [.,.] Manu propria"
(,,Igy vallom, bizonyitom, én Istennek méltatlan szolgá)a. I(ezem irásával").
Ez az archaikus szemléletet tükröző áhítati szöveg l864-től kimaradt a |ó illatu
kis rózsáskertbő|, s a Az két atyaf, szent szüzek Gertrudis és Mechtildis imádsá-
gos kinyve sem tartalmazzal7 - valószínűleg a megváltozott vallási kőzízlés miatt.
A gyűjtemény egy másik jellegzetes imádsága, a,,gyöngykorona" (corolla gemmea,
azaz egy Jézushoz cimzett ,,tózsaÍizér") azonban változatlanul ftsze maradt az
imádságoskönyvnek egészen 1 9 1 1 -ig. 18

AIó i

A Martin von,
meretében kor:
tovább bőűteü

Martin von (
(1666_1aa,

lMartinvon(
Nagyszomfu

[Martin von (

Mennyei kő,e

[Martinvon{
Az két atyafi l

[Nlartirr-, :,.

Á - l-^, --
^l 

I\tI (: -

fNlartin , -

^- 
l.^+ -.. -

^/ 
l\tL l!,

...
.',

19 I(Nepp,,}íarrri

16 Vö. I(Nelr,, Martin von Cochem Magyarországon..., i. m., 47 -'48.
1; Yő. uo.,47-5l.
18 Az 1911. évi kiadásban a 99. oldalon kezdődik.
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A, Jó illatú kis rőzsáskerú kiadások beillesztése a korábbi,
eltérő című kiadások sorozatába

A Martin von Cochem Preces Gertrudianae-ja és Ágoston Péter munkássága is-
meretében korábban megralzo|tstemmátlg az újabb kutatási eredmények nyomán
tovább bővítettem és pontosítottam a következő formában:

Martin von Cochem, Preces Gertrudianae,
(1666-1680, egyik latin nyelvű kiadás)

J

[Martin von Cochem] - Ágoston Péter (ford.), Mennyei lóvetek,
Nagyszombat, 1681

I
Len kötelecske, Pozsony, 1720 (szemelvényes kiadás)

i
Len kötelecske, Pozsony, 1723 (szemelvényes kiadás)

J

[Martin von Cochem - Ágoston Péter (ford,)],
Mennyei követek, I{assa, 1727

Len kötelecske, Pozsony, 1736 (szemelvéuyes kiadás)
JJ

Len kötelecske, Győr 1737 (szemelvényes kiadás)
l

fMartin von Cochem - Ágoston Péter (ford.)],

Az két atyafi szent szüzek, Buda, 1737

Len kőtelecske, Győr 1746 (szemelvényes kiadás)
ll

Len kötelecske, Győr [17a9] $zemelvényes kiadás)
1

Len kötelecske, Pozsony, 1768 (szemelvényes kiadás)

[Martin von Cochem - Ágoston Péter (ford.)],
Az két atyafi szüzek, Pozsony, 1774

J

fMartin von Cochem - Ágoston Péter (ford.)],
Azkét atyafi szent szüzek, ltovábbi kiadások: l778-1876l

l
fMartin von Cochem - Ágoston Péter (ford.)],
Illatozó Iűs Ró'sás-I{erí, Mosonmagyaróvár, Pest, 1845

J

[Martin von Cochem - Ágoston Péter (ford.)],

IQs rózsáskerf, Pest, 1847, 1853
.l

19 l(xell, Martin von Cochem Magyarországon..., i, m.,3I.
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[Martin von Cochem - Ágoston Péter (ford.)],
I{is jó illatu Rózsáskert, Pest, 1856, 1863

l
[Martin von Cochem - Ágoston Péter (ford.)],
IÓ illatu kis rózsáskert,Pest,1864; Budapest, [további kiadások: 1868-1911]

A kibővített stemmából látható, hogy 1845-ben - megváltozott címen - el-
kezdődött a Mennyei követek (1681) újabb, teljes szövegű utóélete. Az 1845-1876
kÖzÖtt eltérő címeken megjelent párhuzamos kiadások után 1882-1911 között
jelenleg tizenkét újabb kiadás ismert/ó illatú kis rózsáskert címen.

Illusztrációk

MegvizsgálvaaJó illatú kis rózsáskertek egész oldalas illusztrációit, megállapítha-
tÓ, hogy ehhez az imádságoskönyvhöz nem készült előre megtervezett képsoro-
zat.Egyetlen olyan kiadás sem ismert, melynek címében említés lenne a kötethez
tartozó képekről, ugyanakkor a szövegbővítésekre folyamatosan felhívták a figyel-
met.20

Honnan származnak a kiadásolóan található képek? i(ét forrásvidék lehet-
séges. Az egyik a Az két atyaf. szent szüzek Gertrudis és Mechtildis imádságos
lönyvhenmegjelent illusztrációk. Amikor azonban megvizsgáltam ennek agyűj-
teménynek a képanyagát, szembetűnt, hogy 1845, a párhuzamos kiadássorozat
megindulása előtt az utolsó olyan kiadás, melynek címe felhívja a figyelmet a
kéPekre, 7789-benjelent meg,2l s az illusztrált kiadásokban csak a cimlapelőzé-
kek Gertrúd- és Mechtild-ábrázolásai tekinthetők kiadás-specifikusnak. A másik
forrásvidék a címhez ősztőnzést je|entő Jó illatú rózsáskert-kiadások illusztráció-
sorozata lehet. itt a címekben ugyan általában fellelhető az utalás a képekre, a
kiadások egy részében azonban nincs illuszttáciő,22 azaz innensem kerülhettek át
egész oldalas ábrázolások a Jó illatú kis rózsáskertekbe.

Az egész oldalas illusztrációsorozatok megjelenése nem az előzmény kiadá-
sokkal, hanem Bucsánszky Alajos tevékenységével áll kapcsolatban. Az eltérő
című, de azonos tartalmú 1847 -es kiadásokat - az eltérő címlapelőzékek és egy
belső illusztráció kivételével - ugyanazok az egész oldalas ábrázolások díszítik.
A kivétel az első illusztráció (1r"): aAz két atyafi, szent szüzek Gertrudis és Mechtildis
imádságos könyvébe erre a helyre egy imádkoző apáca, a l{is rózsáskertbe Mária
Magdolna képe került. 1856-ban ez a különbség is eltúnt, s a címlapelőzék kivé-

'() 1856: ,,A bold. szűz Mária szeplőnélküli íogantatásának ünnepére tartandó imádságokkal és a
szent keresztutjárás módjával megbővittetett1'

21 l(Nepp, Martin von Cochem Magyarországon..., i. m.,83, nr. 14.
]' 1843:,,szép l(épmetszéssel" - a kiadásban nir-rcs kép. 1B41;,,I(épekkel megből,ítve kiadatott"

a kiadásban nincs kép. 1841:,,I(épekkel újjítva" - két fametszetes ábrával.
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telével az egész oldalas illusztrációk mind megegyeznek a két eltérő című kia-
dásban. Bucsánszky minden valószínűség szerint úgy adott ,,önálló arculatot"
az általa megjelentetett kiadásoknak, hogy a nyomdakészletéből kiválasztott, a
szőveghez többé-kevésbé illeszkedő képeket belekomponálta az összeállításba.
Az illusztrációk nem minden esetben kapcsolódnak a kötet részeinek kezdeté-
hez; elsősorban a szentekhez szőlő imádságokhoz illeszkednek, s nem oszlanak el
egyenletesen a szövegben.23

A Bucsánszky-féle cimlapelőzékek elsősorban a megcélzott katolikus vásárlók
képigényét és ízlésvilágát igyekeztek követni. Így például azLB47,,1853. és 1856.
évi kiadások címlapelőzéL<én Mária immaculata-ábtázoIások láthatók, melyek a

Szűz Mária szeplőtelen fogantatásáről' szóIó egyházi tanítással és a IX. Piusz pápa
által 1854. december B-án kihirdetett dogmával kapcsolatosak, 1863-tól a föld-
gömbön állő,kigyőn taposó SziizMária mint a rózsaíizér királynője jelenik meg
a címlapelőzékeken.2a Ezt a megoldást Rózsa Kálmán is átvette és folytatta, majd
az íB96-tól megjelent kiadások nagyobb részét több színnyomású címlapelőzék-
kel és címlappal látta el. Ezeken a címlapelőzékeken rőzsaíizéres Szűz Mária-,
a címlapokon rózsakoszorúba foglalt Mária immaculata-ábrázolás kapott helyet.

A Jó illatú kis rózsáskert cimű imádságoskönyv kiadástörténete a vizsgálat tanú-
sága szerint elválaszthatatlan Martin von Cochem Preces Gertrudianae-jának
(L673) hosszan tartó, eddig csak részben feltárt anonim magyarországirecepciő-
jától. Az e címen és annak változatain megjelent L9. századi kiadások lényegében
módosítás nélkül megőrizték a Martin von Cochem gyűjteményére visszamenő,
Ágoston Péter által tovább örökített (1681) kötetszerkezetet és tartalmat. A válto-
zatlan tartalom (lj ,fog|alat"-ba rendezése figyelmeztet a 19. századíkiadók bevett
gyakorlatára, melynek keretében piaci tényezőket is figyelembe vettek az áhítat-
irodalmi művek címadásában, s a tartalmat másodlagosnak tekintették egy hatá-
sos típuscímmel szemben.

23 l(Nall, MartinvonCochemMagyarországon...,i.m., 100-111, nr.3I-42: I(Nepp,,4/ó illatúkís
Rózsáskertek bibliográfiáj a..., i. m.

]1 Itt két képtípus (Szűz Mária a rózsafizér királynője és a Mária immaculata) kontaminálódott.
Ugyanez az ikonográíia figyelhető meg a Bucsánszky-féle Jó íllatú rózsáskert-I<iadások jelentős

részében, azzal a kúlönbséggel, hogy Szűz Mária ezeken nem a földgömbön, hanem a holdsarlón
ál1. Vö. pl. Pest, 1867, 186B.
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