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"JÓILLATÚ VIRÁGOS KERTEKBŐL
EGYBE SZERKESZTETT ÁJTATOSSÁGOKNAK
GyAKORLÁSA ..."
(AZ OFFICIUM RAKOCZIANUM TÖRTÉNETE)

Régi könyvtárak ódonlevegőjű termeiben, a finom porral lepett pol
cokon letűnt századok szellemi kincsei sorakoznak szótlanul. Puha, fe
hér hártya, vagyaranyveretes, vastag bőr takarja őket. A századok
enyészetétől megviselten némán pihennek. Nehezen nyilatkoznak láto
gatójuknak. Sokat kell velük barátkozni, míg lassan-lassan beszélni kez
denek. Mindegyiknek van valami külső jellemvonása. A nyomdász, a
könyvkötő vagy a könyvszerető olvasó korok és műfajok szerint ráveti
tette a hallgató kötetekre a maga izlését, gondolatát. Az egyházatyák
és a jog klasszikusainak foliánsai, a negyedrét prédikációs kötetek és a

. kisalakú Elzevirek, párisi vagy amsterdami görög-római auktorok között
sajátos jellegük van a megkopott kötésű, szorongatástól, hordozástól el
feketedett imádságoskönyveknek. Egyűgyű özvegyek vagy kollégiumok
deákjai. törökök ellen táborozó vitézek vagy Szűz Szent Klára egyik ér-

, demtelen szerzetes leánya, országbíró-palatinusok vagy erdélyi nagyasz
szonyok forgatták öket. A kutató a sárgult lapokon szinte érinti a ré
giek imádságos kezét és szavukat ismételve ••jóillatú virágos kertek-s-nek
nevezi. Köztük a magyar katolikus irodalom legnépszerűbb imádságos
könyve, az Officium Rákócziánum méltán felkeltheti il Vigilia, őseink
áhítata iránt eddig is érdeklődő olvasóinak figyelmét. ~

Első kiadása az egyetemi nyomda ősénél, Nagyszombatban. 1693-ban
látott napvilágot. Az ötszáz oldalt meghaladó, zsebbenhordozható köny
vecske itt indult, hogya XVIII. század legelterjedtebb hazai nyomtat
ványa legyen. Rendkívüli kedveltségét bizonyítja, hogy latinul, magyarul
és németül jelenleg hatvanhárom kiadását tartjuk számon. Köztük csu
pán az első való a XVII. századból; negyvenkilenc 1800 előttről, a többi
tizenhárom is jobbára a XIX. század elejéről. Az előállító nyomdák he
lye is változatos: Nagyszombat, Kassa, Buda, Pest, Győr, Bécs, Zágráb,
Grác, Laibach. Keresett, használt könyv volt, hiszen számos kiadása el
lenére ma már aránylag nehéz megtalálni. Forgatták ezt a kis imád
ságoskőnyvet, és elnyűtték.

Első tekintetre megállapíthatjuk, hogy egy különleges imádságfaj
tától, az u. n. kisofficiumtól kapta eimét. Az Egyház officiumnak a hi
vatalos papi imádságot, a zsolozsmát (breviárium) szokta nevezni. Elmon
dása a felszentelt papok számára kötelező, hivatalos szelgálatot jelent.
Az egész Egyház egyetemességében imádkozzák. A hét napjaira azétosz
tott 150 zsoltárból, olvasmányokból (szentírás, szentatyák írásai, szen
tek élete), himnuszokból és könyörgésekből vett anyagát a hagyományos
napi nyolc imaórában szokás mondani. Az éjszakai és hajnali Isten
dicséreten (matutinum, laudes) kezdve a négy kis hórán (prima, tertia,
sexta, nona) át egészen a vesperásig és completoriumig szünet nélkül
folyik a közösségí Isten-dicséret. Hozzátartozik a liturgiához. ltppen ezért
érthető, ha a hívek sem akartak kimaradni belőle. A vecsernyének, ves
perásnak éneklése még ma is sok helyen szokásos. A középkorban a



laikusok szívesen résztvettek a káptalannak vagy a szerzetnek a tem
plomban közösen, kórusban mondott zsolozsmáján. Ez az imádságos vá
gyódás hozta létre a hívek, illetve a szerzetekben a laikustestvérek szá
mára a lerövidített zsolozsmát, a kisofficiumot. A legelterjedtebb és az
Egyház által hivatalosan is elfogadott a Szűz Mária kisofficiuma (Offi
cium Parvum Beatae Mariae Virginis). De már a középkori kézírátos
kódexekben, még inkább az első nyomtatott imádságoskönyvekben se
szeri, se száma az önállóan szerkesztett kisofficiumnak. Ezek, a zsoltá
rokat mellőzve, egy-egy himnuszt bontanak a breviáriumi imaóráknak
megfelelőerr nyolc részre. Az egy-két szakaszos himnusz-töredékeket pe
dig bevezető és befejező könyörgésekkel illesztik bele az imaórák egy
másutánjába. Ezzel a középkorból örökölt, rövidsége és változatossága
miatt kedvelt imádság-formával a barokk ember is - megelőzve rnin
den liturgikus mozgalmat - belekapcsolódott az Egyház egyetemességé
nek hivatalos imádságába.

A magyar imádságos irodalomban először a Festetics- és Czech-kódex
lapjain találkozunk az officium hagyományával. A XV. és XVI. század
fordulóján, a nagyvázsonyi pálos kolostor névtelen szerzetese szorgos
kézzel másolgatta a »Bódogasszony Hórált« a tragikussorsú Kinizsy Pálné
Magyar Benigna számára. Utána a mohácsi vész és a hitújítás rohamos
térfoglalása hosszú évtizedekre eltűntet minden további nyomot. Csupán
a XVI. század második felében, a katolíkus megújaódás egyik legko
rábbi képviselőjénél, S z á n t ó A r a t o r I s t v á n nál vehetjük fel is
mét a kisoificiumok fonalát. 1574. július 15-én, Bécsből kelt latin leve
lében római előljáróinak megírta, hogy »egynémely nagytekintélyű fér
fiak, nemes asszonyok és hajadonok«, - nyilván a bécsi kollégium
kongregációjának tagjai, - magyar imádságoskönyv írására kérték. O
el is készítette azt, mégpedig »nagyrészben a Pius pápa parancsolatából
és megjobbításával nemrég kinyomtatott Szűzanya-Officiumból«. Kéz
irata már a bécsi nyomdász kezében volt; sőt egy évi hosszú várakozás
után a hitújító cenzorok jóváhagyását is elnyerte. A kiadás további szor
galmazására ott kellett volna maradnia Bécsben, de előljárói Rómába
rendelték a magyar zarándokok gyóntatójának. Az ébredező katolikus
megújhodás e türelmetlen tervezgetőjénekés lázas irodalmi munkásának
(mint más alkalmakkor a bibliafordítása, magyar katekizmusa, stb.) ez
a kezdeményezése is abbamaradt. Mégis fel kellett jegyeznünk ezt a
nyomot is, mert - igaz csak hetven év múlva talán éppen a Szántó le
veléből idézett kérelmezök unokái, »több aitatos Uri Aszszonyok« kéré
sére, 1643-ban végre megjelenik az V. Pius pápa által megreformált
Szűz Mária-kisofficium.

Draskovich János, a hitéért harcoló és buzgó Mária-tisztelő palati
nus, horvát bán, a magyarul nemtudóknak lefordítja és a pozsonyi
nyomda vezetőjével, Némethi Jakab atyával névtelenül kiadatja a Szűz

anya kisofficiumát: Officium B. M. Virgo azaz, Asszonyunk Szűz Maria
nak Három Különb időre valo Szolosmájá-t. Megilletődve forgatjuk ezt
a piros-fekete betűs, fametszetekkel gazdagon díszített, külsejében is a
francia középkori Office-ok, Heures-ök, a Hortulus animae-k (jóillatú
virágoskertek !) világára emlékeztető Imádságoskönyvet. És ugyancsak
megilletődéssel olvassuk Draskovich János kortársának, Ráttkay György
zágrábí kanonok és kalocsai nagyprépostnak munkájában (Memoria
Regum et Banorum Regriorum Dalmatiae, Croatiae Et Sc1avoniae. Vien
nae, 1652.), hogya névtelenség homályába rejtőző bán mílyen benső

séges áhitattal szerette és tisztelte a Szűzanyát, Palatinussá választása
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után első útja Pozsonyból a máriavölgyi kegyhelyre vitt, ahol Szeplő

telen Fogantatás napján megáldozott és hivatalához a Szűzanya segít
ségét kérte, A kiváló forrásértékű krónikaíró feljegyzi róla, .hogy nem
sokkal negyvenötéves korában bekövetkezett halála előtt is a pozsonyiak
kedvelt kegyhelyén látták, amint két óra hosszat ••lángoló szívvel« tér
delt a csodatévő Szűzanya oltára előtt és szeretetének zálogául remekbe
készült ötvösmunkát, egy ezüst szívet ajánlott fel neki. Életében buz
gón imádkozta a kisofficiumot és hogy Mária-tiszteletének külső tanú
jelét adja, magyar nyelvre is lefordította.

Draskovich János fordításának ajánlása Eszterházy Juliannának, az
l671-ben lefejezett Nádasdy Ferenc országbíró feleségének, Eszterházy
Pál nádor testvérhugának szól. Egy ő a ..több aitatos Uri Aszszonyole
között, akikhez többszörös sógorsági kötelék fűzte a fordítót. Draskovich
János 1643. február IG-án (az ajánlás dátuma), Szent Julianna napján
talán éppen ezzel a kis imádságoskönyvvel akarta meghálálni rokoná
nak, hogy feleségét, Thurzó Borbálát az igaz hitre visszahozta. A közép
kori »Bódogasszony Hóráí« után másfél századdal folytatódnak tehát a
szálak. Julianna asszony szomorú özvegységében az ezüsttáblás, ezüst
csattos zsolozsmáskönyvből (Szabó Károly említi) merített talán vigaszt
és ezt valamikor névnapjára maga a fordító küldhette neki. Középkorra
emlékeztet a könyv születése, a névtelenségben rejtőző fordító, de a
-Congregatio kezdetire- és végire-való könyörgések« már a vallási meg
újulás korát idézik.

A XVII. század második felében a ferences K é r i S á m u e l től je
lent meg Bécsben A Boldogságos Szűz Zsoltár-Koenyve (1660). Ebben
azonban a Szent Bonaventurának tulajdonított, a dávidi zsoltárok ké
peíből, kifejezéseiből alakitott Mária-zsoltárokat találjuk. Csupán könyv
táblából kiáztatott, A nl a d é J u d i t asszonyhoz intézett »Ajánló
lenel-s-ét ismerjük. Judit asszony - olvassuk a töredékben - már ed
dig is »sok rendbéli buzgó aítatosságokkal« dicsérte és tisztelte a Szűz

anyát; de most »özvegyhez illendő galarnbí együgyösegböl származó
fenn-zengő szóual« régi zsoltárokkal egészíti ki áhitatát. A négyleveles
töredékben a zsoltárok magyar szövegét nem találj uk. Mint annyi más
esetben, itt is ősi Mária-tiszteletünk egy emléke, a »Szent Ferenc szer
zetén lévő Sz. Katalin kalastromabéli Barátok- buzgó munkája kalló
dott el.

Szűz Mária kisofficiumát, kevés változtatással a Draskovich-léle for
dítást, B á t h o r i Z s ó f i a adatja ki újra, l662-ben. Ez a rendkívül
érdekes, markáns egyéniségű, protestánsból katolíkussá lett nagyasszony,
Rákóczi György fejedelem özvegye, akit unokája, II. Rákóczi Ferenc
Isten ájtatos szolgáló leányának és emberi vélekedés szerint szentéletú
nek nevez, protestáns férje kedvéért és nagyratörő céljai érdekében
hagyja el katolikus 'hitét. De férje halálával, l660-ban visszatér és magá
val hozza 17 éves fiát is. Attérése a XVII. század katolikusai előtt pél
daadó tanuságot és országszerte megerösödést jelentett. Konverzióját a
Szúzanya-kisofficium kiadásával nyomatékozta. Úgy látszik, hogya csa
ládi ügyekben ellentmondást nem tűrő nagyasszony a vallás terén is
családi hagyományt inditott. Fiáról, L Rákóczi Ferencről a halotti bú
csúztatóban Kereskeny István a kassai kollégium diákjainak l677-ben
mondta, hogy a fejedelem szentmisére olvasóval és Szűz Mária ima
könyvével a kezében ment. Nevét beíratta a környék valamennyi kongre
gációjába. Sok pénzt áldozott a Mária-könyvecskék (bizonyára az emlí
tett kiadás) megvásárlására és azokat szétosztotta udvari embereinek és
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külsőknek egyaránt. Érdemes meghallgatnunk e tanúvallomást: »Ferenc
annyira lángolt a buzgóságtól Isten anyja iránt, hogy előbb adta volna
oda vérét és életét, semhogy annak dicsőségét kisebbíteni engedje ...«

Ez a vérét ontani kész, lelket-testet áldozó Mária-tisztelet családi hagyo
mánnyá lesz a Rákócziaknál. A gyökér pedig Báthori Zsófiánál kezdő-

dik 'Á' Draskovích-féle fordítás a század második felében már a kJngre
gácíók közkincse lett. Kívülről tudják, mindenütt ezt rnondják és ezért
nem érdemes újra fordítani. Ez kerül bele a Mária-társulatok regulás

. könyvébe (Nagyszombat, 1684), sőt B a r a n y i P á l Lelki Paradicso
mába is. Ugyanakkor azonban megjelennek újabb kisofficiumok is. A
Két égő lámpás-ban Loyolai Szent Ignác és Xavéri Szent Ferenc kis
officiumával, másutt Páduai Szerit Antaléval találkozunk. Miridig imád
kozó, jámbor közösség, vallásos társulat használja őket. A családi vo
natkozásokon keresztül is mindig egy-egy csoportnak az imádsága, tehát
annak lelkülete, jámbor igénye, a magyar barokk áhítata formálja ezt
az imádságos anyagót. A következő XVIII. század imádságos lendülete
formálódik, bontakozik ezekben a könyvecskékben. De talán. nem is len
nénk igazságosak a kor vallásos buzgóságának lemérésében, ha itt még
csak egyszerűen formálódásról beszélnénk. Hiszen már itt megtaláljuk a
nagy elmélyülésnek, bátran mondhatjuk, a misztikus hajlamnak bizony
ságait. A nagyszombati Szent Kereszt-konfraternitás jegyzőkönyve, a
Myrhából Szedett Lépes Méz (1700) például így ajánlja »üdvözítőnk ke
serves kínszenvedésének buzgó elmélkedésére édesgető Szent Kereszt
Szolosrnáját« (Draskovich fordítása!) a »Dicsöséges Szent Kereszt Zász
lója alatt Vitézkedő Sodalis Uraímék-s-nak:

»- ••• Kóstollyad, és kóstolgatván igyad a ' te szerelmesed sebeiből ki mond
hatatlan édességnek gyönyörúségét: merülly-el sebeiben, és eíégedgyél keserves
kínszenvedésének édességével, mert ennek kedves íze el nem fogy, ha az el
epett szivtül meg nem utáitatik Ragaszkodgyál a' Kereszthez, temesd-el szívedet
a' Kristus sebes óldalában; szorítsad szívedhez a' szerelmes Jesust. Mivel ha az
ő szenvedésének buzgó elmélkedésében szüntelen gyönyörködöl, az ő szent ke
resztének érdeme által a' mennyei böldogságnak koronáját el-nyered ... OK

A kisofficiumoknak egész kis gyüjteményét találjuk a század végén,
a Lőcsén kiadott Lelki utiköltségben (1693). A jámbor hívek egy cso
portja áll ismét mőgötte, Az összeállító »Az Halálra vált, a' Keresztfán
megholt Úr Jésus Congregatíojának« szánta. Kilenc magyar kisofficium
között az egyik, a »Nagy Boldog Aszszonyról« való, eredeti magyar kom
pozlelőnak látszik. Összeállítója a Szegedi Lénárd-féle Cantus Catholici
(1674) egyik énekéből szerkesztett magyar zsolozsmát. Az ismerős ősi

versezettel és mínden bizonnyal a közismert dallammal különösen kö
zel kerülhetett ez az imádság "az egyedül kívánatos Boldogságnak úgy
mint üdvösséges Boldog halálnak el nyeréséért- imádkozó magyar hí
vek lelkéhez. Ime a matutinum himnusza:

Isten Udvarának, s' szentek várasának
üdvöz légy uj Csillagja.

Te vagy ékessége, s' fénlő dicsősége,

Meny-Országnak, Mária I
Az édes Jézusnak, Angyalok Urának,

Helheztettél jobbjára.
Hogy lennél kéncsénnek, s' minden kegveímének

Osztogató Sáfára ...

Ilyen magyar előzmények után, az ezüstveretes könyvecskék, a »ga
lambi együgyösegből« mondott imák, a vértontani kész Mária-tisztelők,
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a jó halálról elmélkedő »Sodalís uraímék« világában születik meg az
Officium Rákócziánum. A XVII. században ismételten találkozunk la
tin elődeivel is. Erről árulkodik már az alcíme: » •.• sive varia pietatis
exercitia«, Másutt ez önálló cím volt (Varia pietatis exercitia, 1674. Offi
ciosa pietatis exercitia, 1687.). A latin előzmények tartalomban, felosz
tásban nagyrészben rokonok, sőt helyenként teljesen megegyeznek az
Officium Rá~ócziánummal. Ezt kell mondanunk a latin Manuale Ma
rianumokról, a Mária-társulatok gazdag kézikönyvéről is. öt kiadásban,
azonos címmel, de állandóan változó anyaggal jelennek meg a század
folyamán. Véleményünk szerint az Officium Rákócziánum e Manuálék
és Exercitíák kikristályosodott, két évszázadra állandó formát öltött vál
tozata.

Igy magyarázható a címlapnak egy másik, állandóan ismétlődő meg
jegyzése: Editio novissima, omnibus prioribus auctior et locupletior (A
legújabb, minden előbbinél gazdagabb és bővebb kiadás). Ott találjuk
ezt a megjegyzést az elsőnek tudott 1693-as kiadás címlapján is. Nem
jelenthet ez mást, mínt li közös imádság- és offícíum-anyagot tartalmazó
előzményeket: a sokfajta és sokcímű zsolozsmáskönyv után az 1693-as,
új címmel megjelenő kiadás is valóban »legújabb és bővebb«,

»Ad Iectorern« megszölítással valamennyi kiadás elején változatla
nul megtaláljuk az ajánló levelet. Vedd,Kedves Olvasó, a különféle áj
tatosságí gyakorlatokat, melyeket a te buzgóságodra különböző virágos
kertekből gyűjtöttek egy csokorba ... A középkori »lelki vírágoskertek«
(hortulus animae) emlékét idézve a kompilátor-szerkesztő barokkos for
dulattal, szerénykedve »jelentéktelennek, súlytalannak- nevezi gyüjte
ményét; de hozzáteszi, hogy ez a kis könyvecske »az emberi változandó
ságok között hányódó léleknek súlyt ad: egyrészt azért, hogy kiegyen
súlyozott repülésével az igaz útról le ne térjen; másrészt, hogy csodála
tos könnyedséggel szárnyalhasson mindenek fölé. Az a súly ugyanis, me
lyet az isteni Szeretet rak a lélekre, nem teszi azt nehézkessé ... « Gyüj
teményével a változatosságot - ismét egy ízig-vérig barokk vonás 
akarja szolgální, hogy- a különféle izlésűek is egyformán kedvüket lel
hessék benne és sokakban növelhesse a [ámborságot, Célja egyedül az
Isten dicsősége:..»Egyéb célt nem néztünk, csak hogy mindenben dícsér
tessék Isten ...« Rövidrefogja a szentígnácí jelszót, mely a trienti zsi
nat után az egyház és a hitélet megújrtását jelentette.

A Benevolus Lector, az ajánlólevél címzettje, akinek az összeállító a
kis könyvecskét szánta, nyilván a .Jézustársaság gimnáziumainak, kollé
giumainak növendéke, az itt virágzó Mária-társulatok tagja. Ot érdekli
elsősorban a kongregáció szabályzata és búcsúi, ő imádkozta a kongregá
ció előtti-utáni könyörgéseket. Az ő számára sorakoznak példaképül az
ifjúsági szentek: Alajos, Szaniszló, Imre, Elek és a többiek. O imád
kozta a tanulás előtti imát. Az Officium Rákócziánum anyagát nem lehet
összetéveszteni a majdnem azonos anyágú egykorú kiadványokkal. Tipi
kusan ífjúsági imakönyv. Érdemes például lelkitükrét összehasonlítani a
Manuale Marianum-ok felnőttek részére készült lelkitükrével. A.. Ifjú
ság világát tekintő egységse, katolikus nevelés segédeszköze ez az imád
ságoskönyv. Nagy népszerűségének is itt kell keresnünk az okát. Válto
zatos és sokoldalú imádság-kincse kielégített minden igényt és kort.
Még a mult század kilencvenes éveiben is a nagyszombati érseki gim
názium növendékei - a Graffl-féle átdolgozásban - az Officium Rákó
czíánumot használták közös iskolai imádságoskönyvnek.

A naptár. után (melyből a magyar vonatkozású ünnepek a bécsi, sőt
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a zágrábi kiadásokban sem hiányoznak) összesen huszonkét officiumot
találunk. A Szenthárornság-, az Atyaísten-, Jézus neve-, a Szentlélek-, az
Oltáriszentség- és a Szent Kereszt-officium után adja a teljes Officium
Parvum B. Mariae Virginis-t, majd a Szeplőtelen Fogantatás, Szűz Mária
ünnepeiről és a Hétfájdalmú Szűzről szólót. Ezután következik a szen
tek, köztük az őrangyalek tiszteletére szerkesztett kisofficiumok sora:
Szent József, Anna,. Elek, Nepomuki Szent János (az 1726-osban elő

ször l), Szent Ignác, Xavéri Szent Ferenc, Borgia Szent Ferenc, Alajos,
Szaniszló, a három japán jezsuita vértanú, Alexandriai Szent Katalin
és Borbála. Tehát együtt van a gazdag középkori örökség a Jézustársa
ság szentjeivel, különösen az ifjúság védőszentjeivel. De az officiumok
mcllől elmaradhatatlanok a litániák, a himnuszok (itt szerepelnek teljes
számban a magyar szentek) és a kor közismert imáinak egész sora.
Mintha a régi barokk. templomok képekkel, szobrokkal zsúfolt, kacska
ringós, aranytól ragyogó oltárait látnők. Ezek a rnozgó, gesztikuláló, fá-

. ban-kőben majdnem megszólaló »példaképek« lépnek elénk itt a zsebbe
rejthető imádságoskönyvnek lapjairól a cikornyás-barokkos, de igen gyak
ran még a középkorból örökölt hímnuszok lendületével.

A szentek tisztelete után az .. Isten-szolgálatnak különféle gyakorla
taí« (Variae praxes Deo dobite serviendi) című részben megtaláljuk a
nap minden szakára, a keresztény ifjú életének minden mozzanatára a
megfelelő imádságot. Jelentős helyet foglalnak a betegekért és halottakért
végzendő könyörgések, litániák, kisofficiumok. A »Preces miscellaneae«
(vegyes könyörgések) után a Mária-társulat szabályaival és búcsúival
zárul az 506 oldal körül mozgó tizenkettedrétű imádságoskönyvecske.

Az első magyar fordítás 1746-ban, Budán jelent meg. Ezt a kiadást
ma nem ismerjük; csupán a későbbiek előszava hivatkozik rá: .

»vegved buzgó ájtatosságnak tüzétől felgerjesztett Keresztény Lélek, ezen
Különb-féle ájtatosságoknak gyakorlását, mely régen ez előtt Deák nyelven sok
jó illatu virágos kertekből, sokaknak buzgó ájtatosságokra egybe szerkesztetett;
azután a Nemes Magyar Nyelvre fordíttatván, 1746-dik Ftsztendőben Budán az áj
tatos Keresztény híveknek' lelki buzgóságokra kiadatott vala ... «

Az első kiadás után tíz évre egyszerre három helyen látjuk viszont:
Budán, Kassán és Győrben. "Az Ajtatos Olvasóhoz« címzett, előbb idé
zettbevezetést a győri kivételével minden későbbi kiadásban megtalál
juk. Ebben elég részletesen átrendezésről, új csoportosításról és anyag
bővítésről értesíti az olvasót a szerkesztő, Mindezt megfigyelve az isme
retlen budai kiadást legjobban megközelítőnek a győri 1756-ost tartjuk.

Ki volt a fordító? _~- Amint a latin kiadásoknál ismerjük az ösz
szeállítót, aki másfél századra végleges formát adott a sokat forgó kö
zépkori és barokk anyagnak, úgy a "Nemes Magyar Nyelvre« történt
átültetésnek sem ismerjük szerzőjét. Helyesebben szerkesztőjét, Mert ha
csak futólagosan is -összevetjük a magyarnyelvű előzményekkel, a fordí
tás dolgában is inkább szerkesztőről kell beszélnünk. Az 1756-os györi
kiadásban például megtaláljuk Draskovich János· Mária-officiumát, a
Szent 'Kereszt- és Szentlélek-kisofficiumokat. További négyet a Lelki
Utiköltségből kölcsönzött, míg a Szeplőtelen Fogantatás és Szent József
tiszteletére valókat a magyar Manuale Marianumból vette a szerkesztő.

A kassai 1756-osban még a Baranyi-féle Lelki Paradicsomból is felbuk
kan a Szűz Mária minden ünnepére szóló kisofficium.

Úgy látszik, hogy a magyar fordítás keletkezése is hu vetülete a
latin anyag alakulásának. Altalánosan ismert és közszájon élő hagyorná-
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nyes imádság-kincs állapodott meg benne. Egyébként a XVIII. század
végéig az officium-anyag csökken, egyszerűsödik. A szentek officiuma
helyett az 1771-es kassai kiadás már csak a Míndenszeritek kisofficiumát
adja. A XIX. század elején (valószínűleg 1801-ben) F e j é r G y ö r g y,
a történetíró még egyszer hozzányúl a magyar fordításhoz. Az összeve
tésekből kitűnik, hogy csupán símítgatja a régi versezeteket, betoldja
»A Kereszten Függőnek« kezdetű himnuszt, a Miatyánk és üdvözlégy
parafrázisát, az »Irn! Arcunkra borulunk« kezdetű miseéneket és néhány,
ünnepekre szóló könyörgést.

Miért nevezik Rákócziánumnak ezt a népszerű könyvecskét? 
Olvasó és kutató egyaránt kívánesi erre a kérdésre, a legégetőbbre. A
hagyományaszabadsághős I I. R á k ó c z i F e r e n c nevéhez kapcsol
ta; őt tartotta szerzőnek. Ezt fogadta el az irodalomtörténet is gyér meg
emlékezéseiben.

Ez a hagyomány azonban az Officium Rákócziánum korai kiadá
sainak ismeretével egyre tarthatatlanabbá vált. Ezt sejtette már F r a k 
n ó i V i l m o s is, aki Ordódy János jezsuitában kereste a szerzőt. A
nemrég előkerült legrégibb kiadás, a nagyszombati 1693-as pedig már
világosan kizárja az ifjú fejedelem szerzőségét, Semmikép sem adhat
ták ki az ő nevével és használatára (a kor szokása szerint valamelyik
gazdag rokon adományából), hiszen ebben az évben már nem tagja sem
a jezsuita kollégiumoknak, sem a prágai egyetemnek, ahol nevével a
Mária-társulatok elnökei között találkozunk. Az első ismert kiadás évé
ben, április 5-e után Olaszországba indul.

A Rákóczi-kor kiváló ismerője, E s z e T a m á s levéltáros hívta fel
figyelmemet egy általa ismert, de szem elől tévesztett nyomtatott for
rásra, mely az Officium szerzőjéüla fejedelem nagynénjét, R á k ó c z i
E r z s é b e t et nevezi meg.. Ezt a forrást egyelőre nem sikerült újra
megtalálnunk. Az azonban megállapítható, hogy Rákóczi Erzsébet is
mert életrajzi adatai nem mondanak ellene ennek a feltevésnek. Erdődy

Adám, majd Erdődy György szerehcsétlen, gyermektelen hitvese, ki
»anyaí szeretettel viseletik vala fiatal öccsei, Rákóczi Juliánka herceg
kisasszony és II. Rákóczi Ferencz fejedelemfiú íránt« (Thaly), Kistapol
csányban Mária-kongregácíót alapított a maga védnöksége alatt és ennek
tagjaivá fiatal rokonait is beíratta. Nem lehetetlen, hogy néhány év múl
va éppen a kistapolcsányi kongregáció ifjú tagjaira is gondolt, mikor
a közeli nagyszombati nyomdában a hagyományos kongregációs offici
um-anyagot a maga nevével adatta ki. Egyébként Rákóczi-nevet csak
uralkodó-hú családtag adhatta. Már pedig Erzsébet ilyen volt egész éle
tében és ezért kellett unokaöccse felkelő csapatai elől férje birtokára,
Száva-Ujvárra menekülnie. A rebellisnek bélyegzett Rákóczi Ferenc ne
vével aligha terjedhetett el officiumunk éppen a Habsburg-birodalom
országaiban.

A hagyomány azonban ezt az eredetet hamar elfelejtette és a legnép
szerűbb XVIII. századi imádságoskönyvünkben - gazdag és változa
-tos örökséget krístályosítva - a magyar ifjúság számára a növekvő
magyar nemzedékek titkos eszményének. a nagy szabadsághősnek,

I I. R á k ó c z i F e r e n c nek emlékét örökítette meg.
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