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Tüskés Anna

A Bagó Márton nyomdájában kiadott
vallásos ponyvanyomtatványok

A vallásos ponyvanyomtatványok a populáris grafika egyik szeletét alkotják,
kiadásukkal mintegy harminc nyomda foglalkozott a XIX. századi Magyarországon.1 A nyomtatványok jelentős része ugyanakkor nyomdamegjelölés nélkül
jelent meg, így nehéz a nyomdához kapcsolásuk. Az azonosításban segíthet a
nyomtatványok tartalmának és illusztrációinak elemző összevetése. E kiadványok fő műfajai az ének, az imádság és a csodaleírás, központi témájuk Mária és
Jézus tisztelete, illetve a búcsújárás.
Tanulmányom célja a Bagó Márton nyomdájában megjelent vallásos ponyvanyomtatványok képi világának és a kép-szöveg viszonynak a vizsgálata. Kutatásom során áttekintettem százhetvenegy, Bagó Mártonnál megjelent füzetet
és további mintegy százötven, más magyarországi nyomdában kiadott vallásos
nyomtatványt. Az áttekintett Bagó-kiadványok szinte mindegyikében van illusztráció címlapkép elhelyezésben, ritkábban fejléc és záródísz funkcióban. Az
ábrázolások előképei, mintái nagyobbrészt a XVIII. századi Magyarországon
kialakult búcsújáróhelyek sokszorosított grafikai ábrázolásai, kisebbrészt az új,
aktuális egyházi törekvések (pl. Maria Immaculata koncepció dogmájának elfogadása) képi megjelenítései.2
*
1

2

A szerző az MTA BTK Irodalomtudományi Intézetének tudományos segédmunkatársa.
Budapest: Bucsánszky Alajos, majd Rózsa Kálmán és neje (Ősz u. 20.), Bartalits Imre (III.,
Remetehegy; Eszterházy u. 5.; Eszterházy u. 12.; Budapest – Óbuda), Hunyadi Mátyás
Intézet, Landerer Anna (Buda), A. Müller (Pest); Eger: Érseki Lyceum; Esztergom: Horák
Egyed; Gyöngyös: Breuer M. Mihály; Hatvan: Jatzkó Lajos; Hódság (Szerbia, Vajdaság): Özv.
Pfister Josef; Keszthely: Sógor György, Grünbaum Márk, Farkas János; Mosonmagyaróvár:
Czéh Sándor; Nagykanizsa: Wajdits József; Nagyszombat (Tyrnau): Wenzel Jelinek; Nezsider
(Neusiedl am See): Horváth J.; Pápa: Főiskola; Pécs: Schön József; Selmecbánya: Lorber
Ferenc; Sümeg: Horvát Gábor; Vasdobra (Neuhaus und Tabor): Al. Landsraß (?) und Sohn;
Vác: Magyar Királyi Szabad könyvnyomda, Plessel Lipót; Veszprém: Krausz Ármin.
Vö. Richard Jeřábek, Leonardo da Vinci, Cranach d. Ä., Rubens, Velázquez und andere auf
volkstümiche Weise = From Academic Art to Popular Pictures (The 5th international SIEF
conference), ed. by Nils Georg Brekke, Bergen, Bergen Museum–University of Bergen, 2000,
81–98; Knapp Éva, Tüskés Gábor, Illusztrációk a 18. századi vallásos ponyvairodalomban =
K. É., T. G., Populáris grafika a 17–18. században, Bp., Balassi, 2004, 189–214.
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A vallásos ponyvanyomtatványok kutatásának fő nehézsége, hogy a műfajból és a viszonylag igénytelen előállításból adódóan esetleges a példányok fennmaradása. Egy nyomda teljes kiadványsorozatát, bibliográfiáját több köz- és
magángyűjteményből lehetne összeállítani.3 Nem elég a magyarországi múzeumok, könyvtárak és magángyűjtemények áttekintése. A Bagó nyomda füzetei
például amerikai gyűjteményekben is fellelhetők, és online katalogizálásuknak
hála a magyar érdeklődők számára is kutathatók. Kutatásom során bukkantam
a jelen vizsgálat tárgyánál kétszer nagyobb gyűjteményre, a burgenlandi Adalbert Riedl (1898–1978)4 696 tételes vallásos ponyvanyomtatvány-kollekciójára,
amelyet 1969-ben adott el a Pennsylvania Egyetemnek, és amelynek katalógusát 2014-ben online közzétették.5 Ez a gyűjtemény Bagó nyomdájának vallásos
ponyvái közül huszonkettőt tartalmaz, de emellett más magyarországi nyomdák
magyar, német és horvát nyelvű füzetei is megtalálhatók benne főként a XIX.
századból (1746–1929): Johannes Wewerka Lajtabruckban (1), Bucsánszky Alajos (24), Rózsa Kálmán és neje (11), Bartalits Imre (13), Müller A. (1) Budapesten,
Dick Ede Kismartonban (8), Bertalanffy Kőszegen (1), Horváth J. Nezsiderben
(3), C. Romwalter (1) és G. Röttig & Sohn (1), A. Reichard (1), Székely (2), J. J.
Siess (4) Sopronban, A. Schreiber (20) Pozsonyban, a püspöki nyomda (2) és
Nitsmann J. (1) Győrben, Czéh Sándor (37) Mosonmagyaróváron. A katalógus a
tételek címleírását tartalmazza, nem szkennelték be a gyűjteményt, így a tételes
összevetésre jelenleg nincs mód.
A fametszetek és litográfiák jelentős része nem konkrét szöveghez készült
illusztráció, hanem a nyomdász a meglévő dúcokból választott a szöveg tartalmához leginkább közel állót, vagy a megcélzott befogadó közönséget megszólítónak vélt ábrázolást. Ritkán, főként csodatörténetek esetében készültek új, önálló, a szöveghez szorosan kapcsolódó illusztrációk. A ponyvanyomtatványok
kiadói, vásárlói és használói számára nem volt fontos, hogy a kép ikonográfiája
megegyezzen a szövegben leírt esemény, búcsújáróhely ábrázolásával. A ponyvanyomtatványok esetében ezért nem alkalmazható a szépirodalmi művekre
használatos tipológiák egyike sem.6 A kép ikonográfiája és a szöveg tartalma kö3

4
5
6

Jelentős ponyvanyomtatány-gyűjteményt őriz többek között az Országos Széchényi Könyv
tár Kisnyomtatványtára, a Fővárosi Szabó Ervin Könyvtár Budapest Gyűjteménye és Szüry
Gyűjteménye, a Magyar Néprajzi Múzeum és a Somogyi Károly Városi és Megyei Könyvtár.
Néhány darabot közölt gyűjteményéből Szilárdfy Zoltán, A magánáhitat szentképei a
szerző gyűjteményéből, III, Alkalmazott szentképek (16–21. század), Szeged–Bp., SZTE–
METEM, 2008 (Devotio Hungarorum, 12), 557, 561.
Tanár, politikus, néprajzkutató, 1950-től a Burgenlandi Tartományi Múzeum igazgatója.
University of Pennsylvania: Kislak Center for Special Collections, Rare Books and Manuscripts,
Ms.Coll. 1048. Katalógus: http://dla.library.upenn.edu/dla/ead/ead.html?id=EAD_upenn_
rbml_MsColl1048.
Illusztrációtipológiák összefoglalása és javaslat egy új tipológiára: Varga Emőke, Az
illusztráció a teóriában, a kritikában, az oktatásban, Bp., L’Harmattan, 2012, 49–63.
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zötti kapcsolatban három fokozatot figyeltem meg a ponyvanyomtatványokon:
1) szoros kapcsolat, pl. Háromkirályokhoz szóló imádságot tartalmazó nyomtatvány címlapján a Háromkirályokat ábrázoló képet látunk; 2) laza, általános
kapcsolat, pl. a Lourdes-i Mária-jelenések történetét tartalmazó füzet címlapján
egy Mariahilf litográfia szerepel, nem a Lourdes-i Mária; 3) semmilyen kapcsolat, pl. egy gazdaságban apja akaratával szembeszálló fiatalemberrel történt
csoda elbeszélését tartalmazó füzet címlapján a Háromkirályok szerepelnek.
A nyomda korabeli ismertségét egy irodalmi említése is jól bizonyítja. Mikszáth Kálmán a Pesti Hírlapban 1882-ben megjelent Az új ezresek című cikkének elején így ír Bagóról:
Mióta arról a kolozsvári katonáról olvastam, ki majdnem egy kötet könyvet írt
rá egy közönséges postai levelezőlapra, azóta kisebb respektussal viseltetem a tíz
forintos bankók iránt. Hiszen azt mi író mesteremberek is csinálhatunk. Éppen
meg van a tíz forint honoráriuma, aki nekifekszik s teleír egy tíz forintos bankó
nagyságú papirost – persze a kolozsvári katona betűivel, amik bizony sokkal
kisebbek lehetnek a Bagó Márton híres betűinél.7

Ez is bizonyítja, hogy a nyomda milyen széles körben ismert és „elismert” volt.
I. Kutatástörténet
A vallásos ponyvanyomtatványok kiadói közül a kutatás eddig főként a Pozsonyban, majd Pesten működő Bucsánszky Alajossal (1802–1883), a váci nyomdával,
az Egri Nyomda Rt-vel és Réthy Lipót működésével foglalkozott részletesebben.8
Kovács I. Gábor monográfiája a kalendáriumok műfaját helyezte vizsgálata középpontjába.9
Gyurián és Bagó nyomdájának történetével Borsa Gedeon és Novák László
foglalkozott átfogóan, Pogány Péter mindössze néhány nyomtatványt közölt a
7
8

9

Mikszáth Kálmán, Cikkek és karcolatok, II, Szentendre, Mercator Stúdió, 2005, 590.
Bálint Sándor, Sacra Hungaria: Tanulmányok a magyar vallásos népélet köréből, Budapest,
Veritas, 1944; Pogány Péter, Folklór irodalom kölcsönhatása a régi váci nyomda működése
során. I. vásári ponyvairatok, Bp., 1959; Kovács István Gábor, Bucsánszky Alajos útja a
kalendárium- és ponyva-tömegtermeléshez, MKsz, 101(1985), 1–17; Antalóczi Lajos, Az
Egri Nyomda Rt. Története, Eger, Heves Megyei Levéltár, 1986; Ballóné Mike Ágnes,
A szarvasi Réthy nyomda története (1847–1856) = Körös Népe, VI, Békéscsaba, Városi
Tanács, 1965; Kovács István Gábor, Kossuth alakja a Bucsánszky Alajos–Rózsa Kálmánféle populáris kiadó naptáraiban a szabadságharctól az első világháborúig = K. I., Elitek és
iskolák, felekezetek és etnikumok, Bp., L’Harmattan, 2011, 425–431.
Kovács István Gábor, Kis magyar kalendáriumtörténet 1880-ig, Bp., Akadémiai, 1989.
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nyomda terméséből.10 Az 1724-ben a német eredetű magyar Landerer nyomdászcsalád által alapított budai nyomdát annak utolsó tulajdonosától, Landerer
Annától 1833-ban vásárolta meg Bagó Márton a műhely akkori vezetőjével,
Gyurián Józseffel együtt. 1847-ben Gyurián kivált, és saját nyomdában folytatta kiadói tevékenységét, így Bagó maradt a nyomda egyedüli tulajdonosa.
Népszerű, olcsó kiadványokat adott ki: hetilapot, gazdasági témájú füzeteket
és kalendáriumot. Az 1850-es években a Dunasoron álló házból műhelyével
együtt a Víziváros másik részébe, a Ponty és a Kapucinus utca sarkára költözött. 1873-ban bekövetkezett halála után azonos nevű fia a XIX–XX. század
fordulójáig a korábbi keretek között dolgozott. Mindössze szerény modernizáció történt a nyomdában a XIX. század második felében: a kézi sajtókat két
gyorssajtó váltotta föl, egyik az 1860-as, másik az 1880-as években.11 A nyomda
természetesen nemcsak vallásos ponyvanyomtatványokat adott ki, hanem például iskolai tankönyveket is, továbbá rigmusokat vőfélyeknek és szépirodalmi
műveket magyar, latin és német nyelven, de ezek a kiadványok nem tárgyai
jelen tanulmányomnak.
Az elmúlt húsz évben Lengyel Ágnes foglalkozott a legtöbbet a XIX–XX. századi vallásos aprónyomtatványokkal.12 Sokféle irányból közelítette meg a témát:
kutatástörténet, történeti háttér, népi vallásosság, műfaj, téma, stílus, funkció,
Szűz Mária alakja, használat, palócok. Tanulmányom szempontjából a XIX.
század második felében kiadott vallásos ponyvanyomtatványok illusztrációiról 2006-ban megjelent tanulmánya lehetne mértékadó, ugyanakkor általános
megállapításokig kizárólag az egyes nyomdák vallásos ponyvatermelésének átfogó, viszonylag teljes katalogizálásával juthatunk el.13
Bálint Sándor hagyatékának a szegedi Móra Ferenc Múzeumba került részében található vallásos ponyvanyomtatványok feldolgozása N. Szabó Mag10 Novák László, A nyomdászat története, VI, 1868–1900, Bp., 1929; Pogány Péter, A magyar
ponyva tüköre, Bp., Magyar Helikon, 1978; Borsa Gedeon, A csízió kiadástörténete, Az
Országos Széchényi Könyvtár Évkönyve 1976–1977, 307–378.
11 A nyomda további történetével (Bagó Márton és Fia utóda nyomda) nem foglalkozom, ehhez
lásd pl.: Voit Krisztina, A budapesti sajtó adattára, 1873–1950, Bp., Argumentum, 2000.
12 Lengyel Ágnes, A szakrális nyomtatványok kutatásáról és jellemző jegyeiről, Kriza János
Néprajzi Társaság évkönyve, 7(1999), 160–182; Uő, Szűz Mária alakja a vallásos ponyva
irodalomban = Boldogasszony: Szűz Mária tisztelete Magyarországon és Közép-Európában,
szerk. Barna Gábor, Szeged, Szegedi Tudományegyetem Néprajzi Tanszék, 2001, 136–151;
Uő, Amulettként használatos XIX–XX. századi szakrális ponyvanyomtatványok = „Nyisd meg,
Uram, szent ajtódat…”: Köszöntő kötet Erdélyi Zsuzsanna 80. születésnapjára, szerk. Barna
Gábor, Bp., L’Harmattan, 2001, 75–90; Uő, Vallásos ponyvanyomtatványok a palócoknál a 19.
század közepétől napjainkig, Doktori értekezés, kézirat, Bp., ELTE Folklore Tanszék, 2004.
13 Lengyel Ágnes, A 19. század második felében megjelent vallásos ponyvanyomtatványok
illusztrációiról = Kép, képmás, kultusz, szerk. Barna Gábor. Szeged, Szegedi Tudomány
egyetem Néprajzi és Kulturális Antropológia Tanszék, 2006, 211–218.
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dolna és Zombori István szerkesztésében jelent meg 2010-ben.14 A mintegy
1563 darabos gyűjteményben 7 nyomtatvány szerepel a Gyurián–Bagó, és 174
a Bagó, illetve a Bagó és Fia nyomdából. A forrásközlés bevezető tanulmányai
bemutatják a vallásos ponyvanyomtatványok általános formai és tartalmi jellemzőit, azonban sajnálatos módon nem térnek ki egy–egy nyomda sajátosságaira.15
Kitűzött célom, hogy a Gyurián–Bagó, a Bagó, illetve a Bagó és Fia nyomda vallásos ponyvanyomtatványait megvizsgáljam a nyomda által alkalmazott
sokszorosított grafikai illusztrációk szempontjából, egy több száz darabos gyűjtemény alapján. A következő kérdésekre keresem elsősorban a választ: 1) milyen
az illusztrált és illusztrálatlan kiadványok aránya; 2) milyen ikonográfiájú és
technikájú ábrázolásokat választott a kiadó a nyomtatványok illusztrálására, s
vajon miért; 3) van-e kapcsolat a tartalom és a kép között, és ha igen, milyen.
Kísérletet teszek továbbá néhány nyomdajelölés nélkül megjelent nyomtatvány
nyomdához kapcsolására.
A vizsgált anyag mennyisége: következtetéseimet egy 171 darabos magángyűjtemény alapján teszem, ami a Gyurián–Bagó nyomda 1834 és 1847 között
megjelent 20 darab, a Bagó nyomda 1848 és 1874 között megjelent 113 darab,
és a Bagó és Fia nyomda 1875 és 1895 között megjelent 38 darab vallásos ponyvanyomtatványát tartalmazza. Összehasonlítottam az általam vizsgált gyűjteményt az Országos Széchényi Könyvtár Kisnyomtatványtárának anyagával és
a Bálint Sándor-hagyatékból kiadott vallásos ponyvanyomtatványokkal, hogy
megállapítsam az átfedést. Az átfedések a három gyűjtemény között nem jelentősek: az OSZK 15, a Bálint Sándor-gyűjtemény 14 darab, az általam vizsgált
gyűjteményben is fellelhető kiadványt tartalmaz. Mindössze egy olyan nyomtatványt vettem számba, ami mindhárom gyűjteményben megtalálható. Tehát
a vizsgálat alapjául választott gyűjtemény 140 olyan nyomtatványt tartalmaz
a Gyurián–Bagó, Bagó, illetve a Bagó és Fia nyomdából, amely a két közgyűjtemény egyikében sincs meg. Az összehasonlítás más további tanulsággal is
szolgált: Az OSZK Kisnyomtatványtárának nyomdák szerinti cédulakatalógusa
nagyon hasznosnak bizonyult a lehetséges egyezések megállapítására, ugyanakkor minden esetben mégis szükséges volt a példányok kézbevétele is a részletes
összevetéshez. Ennek során egyrészt ki tudtam egészíteni három hiányos példány leírását (B1863.03, B1864.4, B1865.12), két másik esetében pedig megállapítottam, hogy noha a cédulakatalógus alapján valószínűsítettem az egyezést, a
kézbevételkor ez nem igazolódott be (B1859.3, BF1895.1).
14 Vallásos ponyvanyomtatványok Bálint Sándor hagyatékában, szerk. N. Szabó Magdolna,
Zombori István, Szeged, Móra Ferenc Múzeum [?], 2010.
15 Barna Gábor, Székely Anna, Vallási ponyvanyomtatványok Bálint Sándor hagyatékában =
Uo., 21–44.
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A Bálint Sándor-hagyaték katalógusával való összevetés során a helyenként
hiányos, máshol pontatlan leírások miatt nem minden esetben tudtam eldönteni a példányok azonosságát (pl. B1862.4).16 Ez rávilágít arra, hogy a ponyvanyomtatványok pontosabb azonosítása érdekében nem elég csupán a cím leírása, hanem szükség van a tartalmi egységek és az illusztrációk (vagy legalább
a címlapillusztráció) részletes leírására, és lehetőség szerint nemcsak a címlap,
hanem az utolsó oldal képi közlésére is. Az összehasonlítást megkönnyítette
volna, ha a katalógus készítői nem úgynevezett „tematikus rendben” közlik
az anyagot, hanem nyomdák szerint, és azon belül időrendben csoportosítva,
mert a katalógusban való keresés óriási türelmet igényel a példányok összehasonlítására vállalkozó kutatótól, elsősorban a mutató és a leírások hibái miatt.
Egy nyomda és azon belül időrend szerinti csoportosítás rámutatott volna arra,
hogy bizonyos kiadványok esetleg több példányban szerepelnek a gyűjteményben: így például az 1213. tétel nagy valószínűséggel azonos az 1293. tétellel.
A lapméret eltérése ugyanis a ponyváknál nem jelent lényegi eltérést, azaz más
kiadást. Kolligátumok esetén minden benne szereplő nyomtatvány címlapját
közölni kell, nem csak az elsőét. Fontos lett volna a betűhív, illetve a központozást és szóközöket betartó leírás. Félrevezető a régi írásmód modernizálása:
ha a nyomtatványon úgy szerepel, hogy „asszonynyal”, akkor nem szerencsés
„asszonnyal” formában közölni.17 Nem szabad a szövegszerkesztő programok
által felkínált javításokat elfogadni. Hiszen van olyan eset, amikor két kiadás
között csak egy pont vagy vessző eltérés van (vö. B1859.4 és B1859.5 tétel), és
minden egyéb tekintetben megegyezik a két kiadás.18 Természetesen ez minden
feldolgozótól alapos, egyenletes, aprólékos munkát, és a publikáció kiadójától
jelentős anyagi áldozatot kíván.
A három gyűjtemény példányokat összehasonlító vizsgálata a Bagó nyomda
szempontjából egyrészt rámutatott arra, hogy milyen óriási mennyiségű kiadványt nyomtattak, másrészt tartalmi elemzésük során kitűnik, hogy a füzetek tartalma jelentős részben ismétlődő, illetve visszatérő jellegű. A legegyedibb műfaj
talán a csodaleírás: az általam vizsgált gyűjteményben három olyan csodaleírást
találtam, amit a szakirodalom eddig egyáltalán nem ismert és elemzett.
Nem minden kiadványon szerepel megjelenési év. Mintegy öt kiadvány hiányos, hiányzik az első vagy további oldala, de egyértelműen megállapítható a
nyomda (B1853.2, B1863.16, B1864.4). A kiadványok nyelve – tükrözve az ország
és a vásárlóközönség nyelvi megoszlását – nagyobbrészt magyar és kisebb részt
16 A német cím hibás, és az egész nyomtatvány leírása hiányos, pl. Uo., 130. tétel.
17 Uo., 1034. tétel leírása a 283. lapon.
18 Egy másik példa: a Bálint Sándor vallásos ponyvakatalógus 1298. tétele a címlapkép alapján
jól megkülönböztethető az itt bemutatandó gyűjtemény B1851.2 tételétől, ugyanis az első
ének kezdete az elsőn „Bé megyek”, míg a másodikon „Bémegyek”.
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német: a Gyurián–Bagó nyomdából 19 magyar és 1 német, a Bagó nyomdából 94 magyar és 19 német, a Bagó és Fia nyomdából 20 magyar és 18 német
nyomtatványt találtam a gyűjteményben. Egyes esetekben az azonos tartalmú
kiadvány magyar és német nyelvű változata is előkerült. A számokból levonható
következtetéseknél figyelembe kell venni, hogy nem ismerem a nyomda teljes
vallásos ponyvanyomtatvány-anyagát, de általános megközelítésben az adatok
érvényesnek tekinthetők.
II. A nyomtatványok tartalma és az illusztrációk aránya
Tartalmukat tekintve az általam vizsgált gyűjtemény ponyvái három fő csoportba oszthatók: 1) énekek és 2) imádságok különféle alkalmakra: advent,
böjt, este, szent misére, esőért, különböző Mária-ünnepekre, szentek ünnepére,
konkrét búcsújáróhely (Radna, Csatka, Péliföldszentkereszt, Andocs) felkeresésekor vagy általában búcsúban, „haldokló embernek utolsó óráiban”, rózsafüzér, 3) csodatörténetek leírása (Legujabb Csuda-történet 1861-ben Manuában,
Olaszországban egy istenfélő jámbor asszonynyal”, 1863; Egy uj csoda történet
mely Zalamegyében Bödör nevü malomba történt, 1874; Lourdes, 1882; Uj csodatörténet a kereszt ostromlásáról, vagyis a kővé vált szőllőről, 1890). Tartalmuk
szerint változások, eltolódások érzékelhetők a három nyomda termékei között:
míg a Gyurián–Bagó nyomda nyomtatványai kizárólag énekeket és imádságokat tartalmaznak, az 1860-as években megjelentek a csodatörténetek leírásai is.
Az énekek és imádságok között olyanokat is találunk ebben az időszakban, mint
A Názáreti Jézuska kis rózsakeresztjének éneke, A hét Lakatú Imádságok19 és az
Arany-Miatyánk.20
Ezek a vallásos ponyvanyomtatványok álló formátumúak, általában 8 lap
terjedelműek, de előfordulnak 4 és 16 oldalas füzetek is. Méretük 11,7 × 8,8 cm
és 21 × 14 cm között változik. Több kiadvány esetében megfigyeltem, hogy a
szöveg, az illusztráció és a megjelenés éve egyezik, csak a tipográfia alapján lehet
újabb kiadásra következtetni. Ezeket külön kiadványnak vettem.
Az illusztrált és illusztrálatlan kiadványok aránya változó a három nyomdában.21 Általánosságban megállapítható, hogy a vallásos ponyvanyomtatványok
19 Ezt a kiadványtípust az amulettszerű nyomtatványok körébe sorolja Lengyel Ágnes,
Amulettszerű…, i. m., (75–90) 86–87. Valójában ezeknek az imádságoknak az eredete a
középkorba nyúlik vissza. Lásd pl. Das Gebet der 7 Versiegelungen (= Das Sieben-SchlossGebet). A XVII–XVIII. századi imádságoskönyvekben gyakori, magyar nyelven is.
20 Az Arany-Miatyánkról lásd Medgyessy S. Norbert, Az Arany Miatyánk-ének eredetének
vizsgálata, Vasi Szemle, 56(2002), 253–264.
21 A Gyurián–Bagó nyomda kiadványai közül 18 illusztrált, 2 nem (GYB1844.2, GYB1847.1).
Bagó nyomda kiadványai közül 96 illusztrált, 12 nem (B1848.1, B1852.1, B1856.2, B1857.1,
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legnagyobb része mind a három nyomdában illusztrált. A kisméretű (11,7 × 8,8
cm és 13,7 × 9,5 cm), általában négyoldalas, imát tartalmazó nyomtatványokon
nincs illusztráció, de van olyan nagyobb méretű (20 × 12,5 cm), nyolclapos, litániát, imát és éneket tartalmazó kiadvány is, aminek nincs illusztrációja. Az
illusztráció hiánya vagy jelenléte bizonyosan befolyásolta az előállítási költséget,
a nyomtatvány árát és vonzerejét.22
A XVIII. századi vallásos nyomtatványokhoz képest alacsonyabb művészeti
színvonalon létrejött kiadványok vizsgálata egyáltalán nem érdektelen. Az illusztrációk és a szövegek elemzése során betekintést kapunk abba, hogy a vallásukat gyakorló, talán búcsúba is járó emberek az imakönyvek szövegein és
képein kívül milyen imákat, énekeket, aktuális csodatörténeteket ismertek, és
milyen képekkel találkoztak.
III. Illusztrációk technikája, ikonográfiája, kapcsolat a szöveggel
Az illusztrációk technikája rézmetszet, fametszet vagy litográfia, méretük a
3,7 × 3,3 cm-től a 11,5 × 6,5 cm-ig terjed. A kép formátuma négyzet, fekvő vagy
álló téglalap és ovális lehet. Az illusztráció leginkább a címlapon, a cím alatt
és a kiadási adatok felett, a lap közepén vagy alsó kétharmadában helyezkedik
el. A metszet néha szinte az egész címlapot kitölti. A kiadás adatai esetenként
átkerülhettek az utolsó nyomtatott oldal aljára.
Ikonográfia szempontjából az ábrázolások nyolc fő csoportba sorolhatók: 1)
Madonna-ábrázolások; 2) Krisztus a kereszten; 3) Pietà; 4) Mária és Jézus életéből vett egyéb jelenetek; 5) Maria Immaculata; 6) katolikus szimbólumok; 7)
szentek, ereklyék; 8) csoda.
1. A Madonna-ábrázolások rendkívül változatosak. A Mariahilf, azaz Segítő Mária litográfiája több nyomtatványon szerepel (B1858.2, B1868.2, B1869.6,
BF1882.1). Érdekes a vizsgálatuk a kép–szöveg viszony tekintetében. Az egyik
kiadvány Máriához szóló öt éneket tartalmaz, tehát laza viszonyról beszélhetünk (B1868.2). A második füzet címe Három szép ájtatos ének és egy imádság a
szent Kúti bold. Szűz Máriához (B1858.2), de szövegből nem derül ki, pontosan
melyik szentkúthoz való zarándoklat során hangzottak el az énekek. Talán épp
az volt a kiadó célja, hogy ne kapcsolódjon konkrét kegyhelyhez a kiadvány,
hanem a szentkút mellett létrejött számos zarándokhelyen aktuálisak legyenek
az énekek. Lehetséges azonban a füzet Tétszentkúthoz kapcsolása, hiszen ott
B1862.5, B1863.1, B1863.4, B1863.15, B1864.5, B1867.2, B1870.1, B1870.2), és 3 esetében nem
megállapítható, hogy tartalmazott-e illusztrációt, mert hiányzik az első lapja (B1853.2,
B1863.16, B1864.4).
22	Két- és négylapos illusztrált nyomtatvány ára 1 krajcár (B1865.06, B1865.12, B1862.1).
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1. kép
Illusztráció: Ugo Lamberti, Orribile inaudita scoperta…, Bologna, Ugo Lamberti, 8º
Edizione, 1890.

az oltáron Mariahilf-kegyképet tisztelnek a hívők. A harmadik nyomtatvány „a
lourdesi történet rövid előadásá”-t tartalmazza, rajta a Mariahilf-litográfiával,
tehát itt nincs kapcsolat a tartalom és a kép között (BF1882.1).
A Havas Boldogasszonyt ábrázoló, azonos litográfia díszít két, tartalmában
egyező, de magyar, illetve német nyelven megjelent füzetet 1863-ból (B1863.3,
B1863.12). A szöveg egy 1861-ben Mantovában történt csodát mond el, amelyben a négygyermekes családanya ötödik gyermekét várva érezte, hogy meg fog
halni (a teljes szöveget lásd: Függelék 1). Férjével és gyermekeivel együtt naponta
imádkozott, nehogy hirtelen halált haljon. Az asszony azonban meghalt. Eltemették, és gyermekei minden nap kilátogattak a sírjához. Halála után kilenc
nappal a gyermekek a sírnál anyjuk énekét hallva, kérték apjukat, menjen velük
a sírhoz. Velük menve az apa is hallotta szeretett felesége énekét. Ezután egyházi
engedélyt kért és kapott, hogy a sírt felnyissák. A koporsóban felesége újszülött
gyermekükkel játszott. A papok kérdésére az asszony elmondta, hogy háromna-
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pi alvás után Mária felébresztette, karjába adta gyermekét, naponta élelmet vitt
neki, és mondta, hogy ismét világra fog jönni, és további három évig fog élni.
Mária azt üzente az asszonnyal: a bűnösök térjenek meg, hogy „Isten haragját
magukról eltávolítsák”.
Nehéz eldönteni, hogy vannak-e valós elemei a történetnek, ahogy azt is, hogyan vált ismertté Magyarországon. Mindenesetre tény, hogy 1861-ben Mantovában állomásozott egy magyar zászlóalj (44. Császári és Királyi Gyalogezred), egy
hasonló történet pedig épp Mantova környékéről ismert. Egy 1890-es ponyvanyomtatvány beszéli el a halottnak hitt és eltemetett várandós asszony történetét,
aki a koporsóban megszülte gyermekét, majd mindketten meghaltak (1. kép).23
Az eset Mantova közelében, Moglia di Sermide nevű faluban történt. Érdemes
megemlíteni az Udinétől északra, Trava falu közelében található, XVII. századi
Madonna-kegyhelyet (Lauco). A korábbi épület helyén 1660 körül emelt kápolnát
sokan felkeresték, mert úgy tartották, hogy a halva született vagy a néhány naposan, keresztség nélkül meghalt csecsemők rövid időre magukhoz térnek, hogy
megkeresztelhessék őket. Szlovéniából és Karintiából is zarándokoltak ide.
Külön csoportot alkot a rózsakoszorúban álló egészalakos Madonna, ahol
a gyermek Jézus rózsafüzért tart.24 Ugyanaz a litográfia öt Bagó-nyomtatvány
címlapját díszíti (B1853.1, B1858.1, B1859.3, B1867.4, B1867.5), amelyből négynek
a rózsafüzér a témája, tehát a kép és a szöveg szoros kapcsolatban áll egymással.
Az egyik kiadvány (B1867.5) szerzője, kisteleki Farkas Antal, a rózsafüzér erejét
írja le a végítélet idején 13 szakaszos versében. Mária és Jézus egyaránt rózsafüzért tart a kezében a Bagó és Fia nyomda egyik füzetének címlap litográfiáján
(BF1887.5): az álló Madonnát körbeveszi az örvendetes, a fájdalmas és a dicsőséges olvasó öt–öt–öt titkának ábrázolása összesen tizenöt medalionban. Ez az
ikonográfia széles körben elterjedt egész Európában a XVII. század első felétől.25
Egyik ábrázolása a Bodeni-tó északi partján lévő Überlingen Münster St. Nikolaus Rózsafüzér-oltára az első déli kápolnában (Martin Zürn, 1631).
23	Köszönöm az adatot Alberto Milanónak. Ugo Lamberti, Orribile inaudita scoperta, fatto
incredibile e raccapricciante di una Madre che partorisce nella Cassa mortuaria avvenuto
nel Cimitero di Moglia di Sermide (Mantova), Bologna, Ugo Lamberti, 8º Edizione, 1890.
A tetszhalott és a halva született gyermekekről: Deáky Zita, Krász Lilla, Minden dolgok
kezdete: A születés kultúrtörténete Magyarországon (XVI–XX. század), Bp., Századvég, 2005,
252–259.
24 Rózsafüzér és a ponyvanyomtatványok kapcsolatáról: Soós Sándorné, „…fonjunk rózsafüzért
szép Üdvözletébül!”: A rózsafüzér imádsága és rózsafüzéres versek a XIX–XXI. századi
magyar irodalomban, PhD disszertáció, Debreceni Egyetem BTK Irodalomtudományok
Doktori Iskola, 2008, 78–85; Barna Gábor, Adatok a 19–20. századi rózsafüzéres társulati
és áhítatirodalomhoz = B. G., Vallási néprajzi tanulmányok, Szeged, SZTE BTK Néprajzi és
Kulturális Antropológiai Tanszék, 2014, 99–133.
25 Urs-Beat Frei, Fredy Bühler, Der Rosenkranz: Andacht, Geschichte, Kunst, Bern [?], Benteli
Verlag–Bruder Klaus Sachseln, 2003, 42–43, 99, 137, 147, 249–251, 303.
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A konkrét magyarországi búcsújáróhely kegyképét vagy kegyszobrát ábrázoló metszetek közül három kegyhelyet tudtam azonosítani: Andocs (B1867.6,
B1867.7, B1869.5, B1875.2, BF1887.4), Máriapócs (B1866.1, BF1881.1) és Budakrisztinavárosi templom (GyB1843.2, GyB1845.3, B1859.1). Az utóbbi szoptató
Mária kegyképe három énekes füzet címlapját illusztrálja. A fametszet szorosan
követi Binder János Fülöp 1770 körül készült rézmetszetét.26 Az ábrázolás lazán kapcsolódik a szövegekhez, amelyekben nincs utalás a Buda-krisztinavárosi
kegyképre.
2. A Krisztus a kereszten-ábrázolások ikonográfiai szempontból négy csoportba sorolhatók az ábrázolt alakok száma szerint. A legtömörebb kompozíción Krisztus függ a kereszten, nincs körülötte senki. Ebben a csoportban az
egyik litográfia konkrét keresztet ábrázol, amit a keresztszárak fölötti szalag
azonosít: „Crucifixus Ferdinandi II.” (B1863.9). Ez a kereszt II. Ferdinánd német-római császár és magyar király feszülete. A császár a protestáns követségekkel való tárgyalást megszakítva e kereszt előtt imádkozott 1619 júniusában,
amikor a kereszt megszólalt: „Ferdinánd, nem hagylak el téged!”. Ez a történet a
XIX. században is közismert volt.27
3. A Mária siratja Krisztust-jelenetnek hat ábrázolása jelenik meg a gyűjteményben, négy fametszet és két litográfia. Három fametszet a Pietát mutatja különböző testhelyzetekben: Mária ölében tartja Krisztust baldachin alatt
(B1851.2), ami a sasvári kegyszobrot ábrázolja; Jézus földön fekvő testét Mária a jobb térdéhez támasztva tartja oszlopos építmény előtt (B1854.1, B1869.3),
aminek talán a radványi (Zólyom m.) kegyszobor az előképe; Mária bal térdére támaszkodik fia teste, akinek jobb kezét angyal csókolja (B1856.5, B1857.3,
B1863.11, B1869.4). A nyomtatványok „istenes énekeket” és „szép ájtatos imádságokat” tartalmaznak általában Máriához és Jézushoz, és néhány esetben a
„hét fájdalmú Boldogságos Szűz Máriához”.
4. A Mária és Jézus életéből vett jelenetek nagyon sokfélék. E jelenetek általában csak lazán, távolról kapcsolódnak a füzet szöveges tartalmához. A kép és a
szöveg egyaránt vallásos, de nincsenek szoros kapcsolatban.
Ugyanaz a Szent Anna olvasni tanítja Máriát témájú fametszet két Szent
Annával kapcsolatos nyomtatványt is illusztrál: egy 1850-ben megjelent, éne26 Szilárdfy Zoltán, Tüskés Gábor, Knapp Éva, Barokk kori kisgrafikai ábrázolások ma
gyarországi búcsújáróhelyekről, Bp., Egyetemi Könyvtár, 1987, kat. 53; Rózsa György,
Grafikatörténeti tanulmányok: (Fejezetek a magyar vonatkozású grafikai ábrázolások múlt
jából), Bp., 1998, 89, kat. 153.
27 Ma a kereszt a Bécsi Császári Egyházi Kincstárban (Kaiserliche Schatzkammer Wien,
Geistliche Schatzkammer) található. A keresztről és XIX. századi ismertségéről: Stefan
Malfèr, Kaiserjubiläum und Kreuzesfrömmigkeit: Habsburgische „Pietas Austriaca” in
den Glasfenstern der Pfarrkirche zum heiligen Laurentius in Wien-Breitensee, Wien–Köln–
Weimar, Böhlau, 2011, 41, 69.
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ket, litániát és imát tartalmazó német (B1850.4) és a 1857-es magyar
énekes füzetet (B1857.2). Az utóbbi
címe Öt istenes ének, és csak az első
ének szól Szent Annáról, a második
és harmadik Máriáról, a negyedik
Szent Józsefről, az ötödik „Szent
Alojziushoz” szól. A fametszet előképe feltehetően Adam Napert bécsi
rézmetsző azonos témájú rézmetszet
technikával a XVIII. század első
felében készült szentképe volt (2.
kép).28 A fametszetet már a Landerer
nyomda füzeteinek illusztrálására
is használták. Az Öt uj istenes énekek című, Landerer Anna betűivel
1831-ben kiadott ponyva29 tartalma
és illusztrációja megegyezik Bagó
1857-es azonos című kiadványáéval.
Bagó tehát nem tett mást, mint újrafaragtatta a fadúcot, modernizálta
az énekek helyesírását, és 26 év után
2. kép
Adam Napert: Szent Anna olvasni tanítja újra kiadta a füzetet. Ez feltehetően
Máriát
nem egyedi eset volt.
Rózsaszín selyemre nyomott rézmetszet.
A Háromkirályokat ábrázoló faTelfs, Noaflhaus, Fasnacht- und
metszet két, azonos szövegű német
Heimatmuseum, ltsz. 1403, 108 × 80 mm.
nyomtatványon szerepel (B1869.2,
B18xx.1). A Háromkirályok önálló –
a betlehemi jelenettől független – ábrázolása nem szokatlan, már a XVIII. századi vallásos ponyvanyomtatványokon is megjelenik.30 A bal oldali király jobbra fordulva, profilban, a másik két király szemből látható. A Bagó nyomdában
28 Rózsaszín selyemre nyomott példány: Telfs, Noaflhaus, Fasnacht- und Heimatmuseum, ltsz.
1403, 108 × 80 mm.
29 Öt új istenes énekek. Budán, Landerer Anna’ betüivel. 1831. 172 × 100 mm, 4f. Fametszet:
95 × 54 mm. 1. Első. Szent Annához. „Üdvözlégy sz. Anna”; 2. Második. „Istennek Szent
Annya”; 3. Harmadik. Ajánlás Szüz Máriához. „Máriát tisztelni vágyódik lelkem”; 4.
Negyedik. Szent Jósefről. „Üdvöz-légy Szent Jó’sef”; 5. Ötödik. Szent Aloyziushoz. „Egekből
eredett ártatlan virág”
30 Knapp–Tüskés, i. m., 206–207; Tasnádi Zsuzsanna, 43. Vallásos ponyva: Három királyokhoz
= Legendás lények, varázslatos virágok – a közkedvelt reneszánsz. Kiállítás-katalógus, Bp.,
Néprajzi Múzeum, 2008, 45.
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3. kép
The Four Indian Kings in two parts. London, John Pitts, 1820 körül.
London, British Museum, 1992,0725.132.

használt fametszet párhuzamát megtaláljuk egy 1820 körül Londonban, John
Pitts nyomdájában The Four Indian Kings in two parts címmel kiadott nyomtatványon is (3. kép).31 A londoni kiadvány és a Bagó-nyomda fametszete szinte
bizonyosan azonos előképre vezethető vissza.
5. A többi ikonográfiai típushoz képest feltűnően sok ponyvanyomtatványt
illusztrál Maria Immaculata-ábrázolás 1856-tól kezdve. Ez elsősorban azzal magyarázható, hogy IX. Piusz pápa 1854-ben dogmává emelte Mária szeplőtelen
fogantatásának tanát. A hatféle litográfia mindegyike földgömbön álló, kígyón
taposó Máriát mutat. Némelyik változaton kezéből fénysugarak áramlanak a
föld felé, fejét glória övezi. A legegyszerűbb és egyben legkisebb, keret nélküli
változaton a csillagkoszorús Mária felhők között jelenik meg (1859.2, B1861.1,
B1863.7, B1868.1). Egy másik litográfia ovális kompozícióban, rózsakoszorúban ábrázolja az Istenanyát (B1864.1, B1865.3, B1867.1, BF1884.2, BF18xx.10).
Az 1884-es nyomtatvány a litográfia alatt jelzi, hogy a Lourdes-i Mária szobra
Máriaradnán is látható: „Die Statue ist auch in Radna zu sehen.” A radnai kegytemplom előtt létesített „lourdes-i barlang” fontos eleme a búcsújáróhelynek a
XIX. század végén és a XX. század elején. Erről tanúskodik egy 1899-ben feladott képes levelezőlap, ahol a jobb felső sarokban megjelenik a lourdes-i szo-

31 London, British Museum, 1992,0725.132.
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4. kép
Szent Vendel. Maerten de Vos rajza alapján id. Johann Sadeler rézmetszete az
Oraculum Anachoreticum c. album 20. tábláján. Velence 1598–1600 között.

bor.32 A nyomtatványok tartalmukat tekintve mind jól kapcsolódnak a képhez,
Máriához szóló énekeket, imádságokat, rózsafüzért adnak az olvasó kezébe.
Némelyik címében hangsúlyozza a szeplőtelen fogantatás koncepcióját. Más füzetek búcsús célokra születtek.
6. További katolikus szimbólumok jelennek meg tizenegy ponyvanyomtatványban. A leggyakoribb ezek közül a kereszt a szárak végéből és metszéspontjából kinövő levelekkel, ami három, azonos témájú kiadvány (címváltozatok: A Názáreti
Jézuska kis keresztje; A Názáreti Jézuska kis rózsakeresztjének éneke) címlapján szerepel (B1862.7, B1862.8, B1864.3). Mindhárom füzet tartalmazza azt a tíz versszakos
éneket, ami elmondja, hogy a gyermek Jézus „kis rózsa keresztfá”-t készített József
műhelyében, s Mária kérdésére, hogy mit jelent a kereszt, Jézus megjövendöli saját
kereszthalálát. A litográfia tehát szoros kapcsolatot mutat az énekszöveggel.
32	Kiadó: Gregor Fischer, Innsbruck; No. 1647. Példány: Országos Széchényi Könyvtár, M623.
Egy 1924-ben feladott képes levelezőlapon a radnai „lourdes-i barlang” kívülről jelenik meg.
Kiadó: Hangya fogy. szöv.; 2203. Példány: Országos Széchényi Könyvtár, M636.
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5. kép
Diego Quispe Tito köre: Szent Vendel. Peru.

7. Szentek és ereklyék ábrázolásából összesen négy van a Gyurián–Bagó és a
Bagó nyomdából. Egy Szent Vendelhez szóló német imádság címlapján szerepel
a juhait legeltető, féltető alatt ülve könyvet olvasó szent ábrázolása (B1863.2).
A fametszet előképe id. Johann Sadeler (1550–1600) rézmetszete Maerten de
Vos (1532–1603) rajza alapján, ami a VIII. Kelemen pápának ajánlott Oraculum
Anachoreticum című album 20. táblájaként jelent meg Velencében 1598–1600
között (4. kép).33 A sorozat nemcsak Európában volt ismert, hanem Dél-Amerikában is elterjedt, a perui Diego Quispe Tito (1611–1681) köréhez tartozó festő
az egész metszetsorozatot megfestette (5. kép).34 Szilárdfy Zoltán gyűjteményének egy 1740 körülre datált fametszete német felirattal ugyancsak Sadeler rézmetszetét követi.35
Szent Korona szűz mártíromságának ábrázolása illusztrálja egy, a szenthez szóló 1864-es német imádságszöveg címlapját (B1864.2). A II. században,
33 F. W. H. Hollstein, Dutch and Flemish etchings, engravings and woodcuts c. 1450–1700,
Amsterdam, M. Hertzberger, 1949, 448 1070. Példány pl.: British Museum, 1958, 0712.240
34	Korábban: Claustro del Noviciado, Convento de la Recoleta, Cuzco, Peru. Ricardo
Estabridis, Un cuaderno de grabados de Halbeeck y una serie de anacoretas del Cusco,
Kantú: Revista de Arte (Lima), 1989/6 (aug.), 37–38.
35 Szilárdfy, i. m., 562–563, kat. 445.
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Szíriában élt lányt úgy végezték ki keresztény hitének megvallásáért és azért,
hogy férje egyik légiós társát, Viktort a hitben való kitartásra biztatta, hogy
két lábát két lehajtott pálmafához kötözték, amelyek felegyenesedve a lányt
széttépték.
A Szent István jobb kezének ereklyéjét ábrázoló rézmetszet két nyomtatvány
címlapját is díszíti: először 1838-ban jelent meg az Ének Szent István Magyarország első apostoli király, dicsőséges jobb-kezéről (GyB1838.2), majd 1865-ben
egy két éneket tartalmazó füzet címlapján (B1865.4).36 A nyomtatványok szövege ebben az esetben is szoros kapcsolatot mutat a képpel, hiszen az elsőnek
az egész tartalma a Szent Jobbról szól, a másodikban az első ének „Szent István
magyar király jobb kezéről”, a második „Sarlós Boldog-Asszonyról” szól. Az
1838-as és az 1865-ös kiadvány Szent Jobbról szóló éneke egymás variánsa: az
első 24, a második 22 versszakban mondja el kisebb-nagyobb eltérésekkel az
ereklye történetét, minden versszak végén könyörgő refrénnel: „Kérünk, áldd
meg országunkat…” A rézmetszet az ereklyét az 1771-ben készült tartójában
ábrázolja, amit 1862-ben felváltott a magyar püspöki kar által megrendelt új,
Lippert József prímási főépítész tervei alapján a bécsi Anders cég készítette neogótikus ereklyetartó. A régi tartó jelenleg az Esztergomi Bazilikában van, és a
XVII. század elején mártírhalált halt Szent Kőrösi Márk ereklyéit tartalmazza.37
Az ereklyetartó változása tehát nem ösztönözte a kiadót új metszet készítésére
az 1865-ös nyomtatványhoz. A metszet további érdekessége, hogy az egyetlen
szignált ábrázolás a gyűjteményben, a bal alsó sarokban nehezen olvasható: „I.
Ritter sc.” Joseph Ritter a XIX. század első felében dolgozott Budán, rézmetszete
szorosan követi Binder János Fülöp 1771 körül készült rézmetszetét (6. kép).38
Az ebbe a csoportba sorolt ábrázolások szoros kapcsolatban állnak a nyomtatvány szövegével. Összességében megállapítható, hogy speciális témájú szövegekhez szorosan kapcsolódó képeket választott Bagó illusztrációként.
8. Egy olyan nyomtatvány van, amelynek az illusztrációja a füzetben leírt konkrét
csoda történethez készült: Uj csodatörténet a kereszt ostromlásáról, vagyis a kővé vált
szőllőről (BF1890.1). A szöveg elmondja, hogy gróf Gyöngyhalmi Zoltán birtokos
nem tisztelte az istent, és el akarta távolítani a szőlőjében álló keresztet (teljes szövegét lásd: Függelék 2). Erre szüret idején talált indokot, de kocsisa, akinek kiadta a ke36 Knapp Éva, Adalékok a XVIII. század végi nyelvi archaizálás kérdéséhez: Egy tévesen fel
tételezett 1484-es magyar nyelvű nyomtatvány eszmetörténeti kapcsolatai, MKsz, 121(2005),
167–192.
37 Lepold Antal, Az esztergomi székesegyház ereklyéi = Magyar Katolikus Almanach, IV–V (1930–
1931), szerk. Gerevich Tibor, Lepold Antal, Zsembery István, Bp., 1931, 557–558 (557–571);
Szent Kőrösi Márk ereklyéje = Magyar szentek tisztelete és ereklyéi [Kiállítás-katalógus], szerk.
Cséfalvay Pál, Kontsek Ildikó, Esztergom, Keresztény Múzeum, 2000, 114.
38 Rózsa, i. m., 92, kat. 164; István a szent király, szerk. Kerny Terézia, Smohay András,
Székesfehérvár, Székesfehérvári Egyházmegyei Múzeum, 2013, 340–343.
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reszt megsemmisítésére vonatkozó parancsot, ellene szegült,
és leszállt a kocsiról. Erre a gróf
maga pusztította el a keresztet.
Szőlőjébe érve jelentették a grófnak, hogy a még le nem szüretelt
szőlő kővé, a pincéiben levő bor
pedig vérré vált. A grófot végül
egy kígyó ölte meg. A litográfia
központi eleme a négy vágtató
ló húzta hintó, amit a gróf irányítani próbál. Az előtérben és a
háttérben szőlők, jobboldalt áll
a kereszt az út mentén, mellette
– a nézőnek háttal – áll a kocsis.
A litográfia tehát bizonyosan
konkrétan ehhez a nyomtatványhoz készült. Gyöngyhalmi
Zoltánról semmilyen adatot
6. kép
nem találtam; a helyszín talán
Szent Jobb-ereklye. [1771 körül] 59 × 65 mm
a Szabadka szegedi határában Rézmetszet. J.b.l.: Binder Sc. Budae. 53 × 52 mm
fekvő Gyöngyhalom.
Ez egy bűn és bűnhődés típusú történet, ami igen gyakori a folklórban.39
A kővé és vérré válás motívuma ősi, a Bibliából is ismert. Ezek olyan motívumok,
amelyek az emberiség több évezredes európai kultúrkincsét jelentik, eredetük,
illetve a hagyományalakulás kifürkészhetetlen. A birtokos és a vidék neve fikció. Ami a szöveg szüzséjét illeti, két alaprétege van: egyrészt egy, a kereszt meggyalázásáról szóló tabusértés története, másrészt a kővé válás isteni büntetését
elbeszélő szöveg. Magyar Zoltán mondakatalógusában ezeknek számos folklór
analógiáját feltünteti, viszont e XIX. századi ponyvának csupán egyetlen, viszonylag közelinek tűnő, párhuzama ismert. Manga János gyűjtötte 1947-ben
Mátraszőlősön, ám az adatközlő azt a gömöri Várhosszúréten hallotta, tehát
onnan eredeztethető.40 A monda szüzséje szerint itt egy uraság szemrehányást
tesz a kocsisának, amiért az mindig kalapot emel egy feszület előtt. Mire aztán a
szőlőbe érkeznek, az úr döbbenten látja, hogy a szőlője és a hordók kővé váltak,
a bora pedig vérré változott. Egyéb büntetés nem említtetik. A kővé vált szőlő
mondája ismert még a nógrádi Istenmezejéről, számos szövegváltozatban, XIX.
39	Köszönöm Mikos Éva és Magyar Zoltán segítségét a történet néprajzi elemzésében.
40 A mondát Magyar Zoltán is közli: Bebek juhász kincse: Népmondák Rozsnyó vidékén,
Dunaszerdahely, Lilium Aurum, 2011, 228.
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7. kép
A Szűz Máriát tisztelő szarándok című nyomtatvány (B1850.2) illusztrációi

századi ponyvaközlése is akad, az azonban sok tekintetben más, hiszen ott a
szőlőbirtok egy, a szőlőt megkívánó terhes asszony elutasítása miatt válik kővé.41
A kővé vált szőlőst a falu határában egyébként máig mutogatják, tipikus helyi
monda.
A több illusztrációt tartalmazó nyomtatványok közül kiemelkedik a
Bagó nyomdában 1850-ben megjelent, Szűz Máriát tisztelő szarándok című
24 lapos kiadvány, amely a Madonnát négyzetbe rajzolt medalionban ábrázoló címlapillusztráción kívül további 11 fametszetet tartalmaz (7. kép)
(B1850.2). Ezek közül kilenc aláírása konkrét magyarországi búcsújáróhelyre utal: Máriavölgy, Szenttamás, Máriacell, Máriapócs, Skapul (?), Szentantal,
Szentmárton, Késmárk, Nagyszombat. Két további metszet nem konkrét kegytárgyra utal: Hét fájdalmú csudálatos Szűz és Magyar-Ország Királynéja. Míg
a címlap illusztrációja más nyomtatványokon is megjelenik, a további 11 képet
egyelőre csak ebből a kiadványból ismerem. Ez egy XVIII. századi kiadványtípus, aminek jó példája az 1737-es Marianischer Pilgram.42
Ha összevetjük az egyes metszeteket a konkrét magyarországi búcsújáróhelyre utaló aláírásban jelzett búcsújáróhely valódi kegyképével vagy -szobrával, arra jutunk, hogy nem hasonlítanak egymásra, azaz a metszet nem azt
ábrázolja, amit az aláírás tartalmaz. A Máriavölgyet jelző aláírás (Mária-Táli
41 Hála József, Noé szőlője Istenmezején = Borkultúra és társadalom visszatekintve a 21. századi
Magyarországról, szerk. Muskovits Andrea Anna, Bp., 2013, 257–267.
42 Szilárdfy–Tüskés–Knapp, i. m., 78.
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8. kép
Uj történet, hallhatlan csuda, mely
1861-ben Mantua városában Olaszországban egy istenfélő jámbor
asszonynyal történt.
Pápán, nyomatott a főiskola betüivel
1863. 170 × 112 mm, 4f.
Fametszet. 96 × 67 mm
1. „Halljátok csak oh keresztyének!
azon csodálatos eseményt”; 2. Imádság a szűz Máriához. „Oh boldogságos szűz Mária, anyja”; 3. Elmélkedés
és imádság az Isten szent parancsolatjáról. „Krisztus Jézus élő Istennek
szent fia”

csudálatos Kép) felett a kegyhely szobrától lényeges elemekben eltérő ábrázolás
látható. A Szent Tamási csudálatos Szűz aláírás feltehetően a Csíkszenttamási
Madonnaként ismert szoborra utal, de nem hasonlít arra. Ugyanez az eredmény Mariazell, Máriapócs, Szentantal, Késmárk és Szombathely esetében is.
A Skapuli csudálatos Szűz aláírás értelmezése nehéz, hiszen nincs ilyen nevű
búcsújáróhely, viszont a fametszet Pietát ábrázol. Az aláírás feltehetően a skapulárés Madonnára akar utalni. A Szent-Mártoni csudálatos Szűz aláírás feltehetően Kunszentmártonra utal, de az ábrázolásnak nincs köze a búcsújáróhely kegyképéhez. A Hét fájdalmú csudálatos Szűz aláíráshoz kapcsolt metszet valóban
a hét tőrrel átjárt szívű Máriát ábrázolja ölében a halott Krisztussal (B1850.1).
A Magyar-Ország Királynéja aláíráshoz kapcsolt metszet a balján a gyermek Jézus, jobbjában jogart tartó Máriát mutatja, lábánál puttóval.
Ebben a kiadványban a kép, a képaláírás és a szöveg viszonya laza. A képek
általánosságban megfelelnek a Máriához szóló imádságoknak, segíthették az
imádkozót, de ikonográfiai szempontból nem állnak összhangban az aláírással.
A metszet nem azt ábrázolja, amit az aláírás tartalmaz, a szöveg pedig nem utal
a konkrét búcsújáróhelyre.
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IV. Összehasonlítás más nyomdák illusztrációival
A vizsgálat során mintegy további 150, más nyomda által kiadott vallásos ponyvanyomtatványt tekintettem át főként az illusztrációk szempontjából. Az azonos műfajú nyomtatványokat kiadó nyomdák biztosan figyelték egymás „termékeit”, és feltehetően ötleteket is merítettek egymástól szöveg és illusztráció
tekintetében egyaránt. A Bagó Márton-nyomdában 1863-ban magyar és német
nyelven egyaránt megjelentetett mantovai istenfélő jámbor asszony csodáját elbeszélő történetet a pápai főiskola nyomdája is kiadta (8. kép).43 Mindkét nyomda ugyanazt a 18 versszakba szedett szöveget közli, csak az utána következő
imádságban van eltérés.
Az azonos cím – Egy uj csoda történet mely Zalamegyében Bödör nevü malomba történt – miatt tartalmi egyezés feltételezhető a Bagó nyomda 1874-es
(B1874.1) és a pécsi Schön nyomda 1873-as kiadványa között (9. kép), azonban a
pécsi nyomtatványnak csak hiányos példányát ismerem, ezért nem tudom megállapítani bizonyossággal a tartalmi egyezést.44 A történet szerint egy malomból
hazafelé tartó ember felvesz kocsijára egy ruhátlan, hófehér embert (teljes szövegét lásd: Függelék 3). Hazaérve feleségét kéri, adna ruhát az embernek, míg ő
elrendezi az állatokat és a kocsit. Amikor az állatok eltűnnek, a gazda segítségül
hívja Istent, és nem káromkodik. Az időközben felruházott ember ezért megdicséri, és jeleket mutat neki az égen: először hullócsillagokat, másodszor sok
koporsót, harmadszor bő termést és aratásra siető embereket, negyedszer két
kardot keresztbe téve.
A történet nem vert gyökeret a szájhagyományozó népi műveltségben.45 Bár
lokalizálás alapján úgy tűnhet, hogy ez helyi folklóradat, Bödör-malmot nem
sikerült azonosítani. A különféle égi jelek egy része (koporsó, kard) a háború
előjeleiről szóló mondákban tűnnek fel.46
43 Uj történet, hallhatlan csuda, mely 1861-ben Mantua városában Olaszországban egy istenfélő
jámbor asszonynyal történt. Pápán, nyomatott a főiskola betüivel 1863. 170 × 112 mm, 4f.
fametszet: 96 × 67 mm. 1. „Halljátok csak oh keresztyének! azon csodálatos eseményt”; 2.
Imádság a szűz Máriához. „Oh boldogságos szűz Mária, anyja”; 3. Elmélkedés és imádság az
Isten szent parancsolatjáról. „Krisztus Jézus élő Istennek szent fia”
44 1. Egy uj csoda történet mely Zalamegyében Bödör nevü malomba történt. Nyomatott Budán,
Bagó Mártonnál. 1874. 180 × 113 mm, 4f. litográfia: 78 × 58 mm. 1. Egy uj csoda történet
„melyet egy Istenfélő ember, ki miután a malomban”; 2. Ének. Nóta: Jertek Máriának
tisztelői sat. „Oh ember hallgasd meg”; 3. Ének. A boldogságos szüz Máriához. „Szentséges
szüz Mária könyörögj érettünk”; 2. Egy uj csoda történet mely Zalamegyében Bödör nevü
malomba történt. Bajkor István Szt. Mártoni lakos tulajdona és felelősége. Nyom. Schön J.
Pécsett 1873. 179 × 110 mm, 4f. fametszet: 55 × 50 mm. Hiányos példány. Hiányzik a 2–3.ff.
45	Köszönöm Magyar Zoltán segítségét.
46	Nem sikerült azonosítanom a Bödör nevű malmot. Köszönöm Marx Mária etnográfus, a
Göcseji Múzeum főmuzeológusa segítségét.
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9. kép
Egy uj csoda történet mely
Zalamegyében Bödör nevü
malomba történt. Bajkor
István Szt. Mártoni lakos
tulajdona és felelősége.
Nyom. Schön J. Pécsett 1873.
179 × 110 mm, 4f.
Fametszet. 55 × 50 mm
Hiányos példány. Hiányzik
a 2–3.ff.

V. Összegzés
A kép központi szerepet töltött be a vallásos ponyvanyomtatványokon. A Gyurián
és Bagó, a Bagó, a Bagó és Fia nyomdából alig került ki füzet címlapillusztráció
nélkül. Azonos szövegű nyomtatványokat különböző metszetekkel is kinyomtak.
A szöveg és a kép kapcsolata általában laza, azonos képet eltérő szövegek illusztrálásához is használtak.
A gyűjteményből nem lehet következtetni a nyomda három időszakának teljes
vallásos ponyvanyomtatvány kiadására, de általános tendenciák megállapíthatók.
A Gyurián és Bagó nyomda – egy rézmetszet kivételével – kizárólag fametszeteket
használt, a Bagó nyomdában 1851-ben jelent meg az első litográfiával illusztrált
nyomtatvány. Az 1860-as években egymás mellett él a két technika, az 1870-es
években már minden esetben kőnyomatokat alkalmaztak. A technikai eltérésből
adódik, hogy a litográfiák részletgazdagabbak és nagyobb méretűek.
A vallásos ponyvanyomtatványok virágkora a Bagó nyomdában feltehetően
az 1863–1865-ös évekre tehető, hiszen ezekből az évekből maradt fenn a legtöbb
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kiadvány. Ikonográfia tekintetében a Maria Immaculata gyakorisága jól jelzi a
kor egyházi törekvéseit. Az általánosan elterjedt kép- és szobortípusok mellett
egy-egy magyarországi búcsújáróhely (pl. Andocs, Csatka, Máriapócs, Barka) is
megjelenik az ábrázolásokon és a szövegekben. A szövegek nagyrészt különböző
alkalmakra való imádságokat és énekeket tartalmaznak. Kiemelkedik közülük
a kevés számú magyarországi és külföldi csodás esetek elbeszélése. A nyomtatványok főként magyar, ritkábban német nyelvűek. Ugyanaz a szöveg apró (pl.
központozási vagy ékezet-) eltéréssel, azonos illusztrációval megjelent többször
is egy évben.
Az illusztrációk metszője és a szövegek szerzője kevés kivételtől eltekintve
ismeretlen: mindössze egy rézmetszőt (Joseph Ritter a XIX. század első felében)
és három írót (kisteleki Farkas Antal és Négó József az 1860-as években, Fejes
András és Varga Lajos az 1880-as években) ismerünk név szerint. A XIX. század
utolsó negyedében más nyomdákban megjelent vallásos ponyvanyomtatványok
átnézésekor viszonylag sok szerkesztő, író nevével találkoztam: Ambruss Pál
Csányon,47 Bajkor István „Szt. Mártoni lakos”, Balázs Ignác „éneklő és szentföld látogató” Leleszen, Bors István, Csizmadia István „szent Ferencz III. rendű,
balaton-keresztúri születésű sümegi lakos”, Gara József, kapuvári Gitzy György
„bucsujáró énekes tertiárius”, Gyurits Franciska „sz. Ferencz 3-ik rendü”, Hegedűs István „Duna-Földváron”, Horváth Géza varsányi lakos, Jáky Ferenc osli
lelkész, Kenderessy Danyi Péter Pál „a szent kegyhelyek látogatója, Lurdi lelki
zarándoklat bucsu vezetője (Somogymegye) Szőllős-Györök.”, Klimo Mária,
Koós Bálint „tanító Füleken”, Kovács Sándor „Szent Domonkos harmadrendü
bucsujáró” és „első előénekes Sümegen”, Körtély István, Nyitrai János előénekes Nagykanizsán, Orosz István Jászladányban, Sápi István Horton, Szabó József apostagi lakos, Szabó Juliánna Niklán, Szemennyei Mihály, Szécsi Ignácz
Kömlőn, Vranaski Alajos „ki Istenszerető és Máriatisztelő Gyöngyösön”. Az ő
szerepüket az egyik nyomtatványt idézve úgy lehet meghatározni, hogy „Isten
kegyelméből az eredeti után kidolgozta, énekbe, versekbe foglalta és kiadta”.48
Az „eredeti” szöveg pontos vagy utalás szintű említése nagyon ritka.
Ha összevetjük az ábrázolástípusokat a XVIII. századi vallásos ponyvairodaloméval, azt látjuk, hogy jó néhány típus eltűnt, mások megmaradtak, és új típusok is megjelentek.49 Jézus gyermekségének és kínszenvedésének a XVIII. századból ismert, részletes ikonográfiája hiányzik a Bagó nyomda illusztrációiról.50
47 Máshol: „Ambrus Pál, Istent szerető, s szűz Mária tisztelő énekes, Csángón”.
48 A vértanu hite. Egy csuda történet vagyis, szivet szivért. A nagy mária-czelli „zarándok-Leány”
bucsujárása a rablók között. Kiadta: Kenderessy Danyi Péter Pál. Nyomda: Farkas János,
Keszthely, [é.n.].
49 Knapp–Tüskés, i. m., 194–205.
50 A Bucsánszky nyomda rózsafüzér titkokat közlő füzeteiben (1865) viszont találkozunk Jézus
gyermekségének és kínszenvedésének jeleneteivel, pl. OSZK KNYT 6069.
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A ponyvanyomtatványokon megjelenő szentek száma is radikálisan lecsökkent.
A számos magyarországi és külföldi búcsújáróhely ábrázolásaiból csak Andocs, Sasvár, Buda-Krisztinaváros és Máriaradna tűnik fel a Bagó-nyomdában.
A korábban konkrét kegyhelyhez kapcsolt ábrázolások sematikussá, általánossá
váltak, pl. Mariahilf. A XVIII. századból továbbélő típus például II. Ferdinánd
keresztjének képe, vagy a Háromkirályoknak a betlehemi jelenettől független,
leegyszerűsített ábrázolása. A XVIII. századi típusokhoz képest új viszont például a nagyszámú Immaculata-ábrázolás.
Czéh Sándor magyaróvári nyomdász-kiadó mintakönyve51 több, a Bagó
nyomda nyomtatványaiban is alkalmazott illusztrációt tartalmaz, például: 1)
A Krisztust a kereszten csillagdíszes keretben mutató 109. kép illusztrálja többek között Bagó 1856-ban kiadott Bőjti időre való énekek című nyomtatványát;
2) A Szent Vendelt ábrázoló 332. számú fametszet azonos Bagó fent bemutatott
német nyomtatványának címlapképével (13. kép); 3) A prágai kis Jézus kegyszobrát ábrázoló 327-es fametszet megjelent például az 1843-ban a Gyurián–
Bagó nyomdában kiadott Hat Istenes énekek és a Bagó-nyomdában 1860-ban
kiadott Istenes énekek című nyomtatvány címlapján. Tanulságos lenne a Czéhmintakönyv több mint ezerszáz képének eredetét és ikonográfiai előzményét
meghatározni. Több ábrázolás XVIII. századi nyomtatványból származik, például a Hodigitria Istenszülőt ábrázoló 267. számú kép az 1705-ben Szakolcán
megjelent Marianischer Pilgram… című könyv címlapillusztrációja.
Az illusztrációk művészi kvalitása változó, összehasonlítva azonban a
korszak más magyarországi nyomdáinak azonos műfajú termékeivel, a Bagó
nyomda magasan kiemelkedik azok közül mind az illusztrációk mennyisége, minősége és változatossága szempontjából. Egyedül a Bucsánszky Alajos,
majd Rózsa Kálmán és neje tulajdonában lévő nyomda kiadványai képviselnek hasonló színvonalat. A Bagó nyomda mindenképpen fontos része a XIX.
századi magyarországi vallásos témájú populáris grafikának. Mint azt már a
fenti adatok is érzékeltették, érdemes lenne egy-egy nyomda teljes fellelhető
vallásos ponyva kiadványsorozatát összeállítani és azok illusztrációit összehasonlítani.

51 Helle Mária, Czéh Sándor magyaróvári nyomdász-kiadó illusztrációinak mintakönyve
az 1836 és 1875 közötti évekből, Bp., Balassi, 1998. A mintakönyv ábrázolásainak néhány
meghatározása további pontosításra szorul, például a „folyóparti erődített város látképe”ként meghatározott 614. kép a kanizsai várat ábrázolja.
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Függelék 1.
Legujabb csuda-történet 1861-ben Mantuában, Olaszországban egy istenfélő
jámbor asszonynyal. Budán, 1863. Nyomatott Bagó Mártonnál.
Hallgassátok csak oh keresztények! azon csodálatos eseményt, mely Man
tuában, Olaszország egyik városában, egy istenfélő és jámbor asszonynyal történt, ki egész életén át Máriát igazfélelemmel tisztelte.
2. Épen közép nyárban volt, épen Mária-hirdetés napján, midőn amaz istenfélő asszony érzé hogy viselős; mindennap tiszta szivből imádkozott és magát
Mária Isten anyja ótalma alá ajánlotta.
3. De a mindenható Isten, magas bölcseségénél fogva nagy betegséggel látogatta meg, és midőn érezte, hogy közel áll a halálhoz, kérte az Istent, hogy
szerencsésen szülhesse meg gyermekét.
4. Ezen ájtatos imádságot imádkozta ez istenfélő asszony férjével és gyermekével együtt naponként, hogy Isten a mindenható őt a hirtelen haláltól mentse
meg, és az Isten anyja utolsó órájában őt el ne hagyja.
5. De a mindenható Isten megmutatta neki hatalmát, éj jobb életre híta; nagy
szomoruságok közt hagyta el férjét és négy kicsinyeit, szeretett és jó gyermekeit.
6. Oh kedves keresztények, halljátok tovább, mi történt. A gond a
gyermekeknnek annyira hatott szivükre, hogy mindennap sirtak anyjukért, és
meglátogatták a sirboltot, melyben nagyon szeretett anyjok hideg testrészei voltak.
7. De midőn 9 nap elmult és ők megint könyes szemekkel anyjok sirjához
jöttek; most oh csodák minden csodája fölött! Hallották anyjok hangját, mintha
egy gyermeknek énekelt volna.
8. Midőn a gyermekek ezt hallották, hamar örömmel az atyjokhoz futottak
és örömmel elbeszélték, a mi történt; az atya mély gondolkozásba elmerűlve,
nem hitte, de a gyermekek folytonosan kérték.
9. Ekkor föltette magában gyermekeit követni, s midőn a sirhoz értek, akkor
hallá az atya is szeretett nejének hangját, s a fölsőséghez ment engedelmet kérni,
hogy szabad-e a sirt kinyitni.
10. Sok ember sereglett össze, közöttök több papok és urak; és midőn a koporsót kinyitották, akkor egy csoda történt szemeik előtt, mert az anyának karjain egy gyermeket találtak, ki épen vele játszott.
11. Az asszony élt és a gyermeket kezei közt tartotta és midőn a koporsóból
fölemelték, kényszerittetett a papok által, hogy mesélné el, mi módon történt
megmenekedése.
12. „Halljátok tehát csodálatos megmenekedésemet – elkezdé: Háromnapi
csendes alvásom után egy szép asszony jött hozzám és kedvesen fölébresztett
álmaimból, és ezen csecsemőt kezeimbe nyujtotta.”
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13. Háromszor napjában jött ő hozzám és eleséget hozott, hogy ezen gyermeket táplálhassam, és mondá nekem, hogy én 9 nap mulva megint a világra jövök,
hogy e csodálatos eseményt elbeszélhessem.
14. ’A te szent imádságod által – mondá ő – kegyelmet szereztem az Úr királyi széke előtt; Jézus Krisztus megharagudott ránk, és ha magunkat meg nem
jobbítjuk: akkor nagyon meg fog büntetni.
15. Mert nagyok a bünök, melyek most tétetnek; de én Fiamat kértem, hogy
a világon megkönyörülne; de nem tudtam rábirni; azért jobbitsátok meg magatokat ti vétkes emberek.’
16. Ezen nekem kedves imádságot kinyilatkoztatom nektek, melyet én egész
életemben férjemmel és gyermekeimmel naponta imádkoztam, ebben ismerjétek meg azon parancsolatokat, mellyek minket még megmenthetnek.
17. Még három évig leszek köztetek; de ezen imádságot imádkozzátok és tanuljátok oh emberek, mert szörnyü az Isten haragja, mely minket érhet, ha magunkat meg nem jobbítjuk.
18. S így bűnös emberek térjetek meg mostan, hogy képesek lehessünk az
Isten haragját magunkról eltávolítani és egymást a mennyországban minden
szentekkel örömmel láthatni mindörökké. Amen.”

Függelék 2.
Uj csodatörténet a kereszt ostromlásáról, vagyis a kővé vált szőllőről. Budapesten,
1890. Nyomatott Bagó Márton és fiánál.
A keresztgyülölő gróf története.
A mult évben történt Gyöngyhalom táján, ugyan a gróf neve is Gyöngyhalmi
Zoltán volt. Ősei a katholikus egyház gyermekei voltak, hanem ő megtagadta
azt, kilépvén az egyházból, eretnekké vált és nagy ellensége lett mindannak, a
mi jó, szent és tökéletes.
Kastélyától nagy kiterjedésü szőlőbirtokáig jó termő szántóföldek közt vezetett egy út, melynek végénél régi időktől fogva egy szentelt feszület állott, mint
hű őre a vidéknek és emlékeztető jele a Jézus szenvedésének. Ez nagy szálka volt
a gőgös urnak szemében, hogy a feszület ott van, de a néptől való félelmében
nem merte azt elpusztittatni.
Azonban megjött a várt alkalom, szép szüreti idő volt; a szüretelők víg dala
tölté be a gazdagon megáldott hegyoldalt. – A grófnak is nagy területü szőlejében
vígan folyt a munka, midőn Zoltán gróf kiadta díszkocsisának a parancsot, hogy
fogjon be és vigye őt a szőlőbe. Néhány pillanat mulva előállt a pompás fogat,
Zoltán úr büszkén felugorva kocsijára, a gyeplőt megragadván, habzó négy lova
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közé suhintott. Ezen, mind forgószél, ragatták tova a könnyü hintót. Alig robogott ki kastélya udavrából, midőn megpillantá a nap fényétől csillogó feszületet,
mindjárt büszkén szólt kocsisához: „te! ennek a rézistennek nem szabad megérni
születése napját azon helyen, vágd ki tövestől, neked adom, feltüzelheted!” A kocsis elsápadva vetett magára keresztet, egy pillanatnyi remegés fogta el, de a másik pillanatban megfogta földesurának két karját és megragadván a gyeplő szárát,
a lovakat megállitotta és ura felé fordulva, igy szólott hozzá: „Én ilyen istentelen
emberrel Jézusom keresztje előtt nem fogok elmenni, sem ilyet nem akarok szolgálni. Térjen meg vakságából, hogy az Isten irgalmazzon önnek.”
Ezen szavak után otthagyta a kocsis gőgös urát. – A gróf tajtékzó dühében
véresre harapta ajakát és bőszülten vágott a már félig megvadult lovak közé,
melynek következtében ezek elvesztvén a helyes irányt, a feszülethez oly közel
rohantak, hogy a kocsi hátulsó tengelye oly erővel ütődött annak oldalához,
mely szerint az egyet roppanván és ketté törött. – A mi ezután következett, azt
leirni nem lehet. A gróf iszonyu eget hasító káromlások között fejszét ragadván, tigris dühösséggel rohant az ártatlan Krisztus képének, iszonyu nagy erővel
vágott hozzá és egy siralmas hang szólalt meg, mintha a sirból jött volna: „Én
ártatlan vagyok.” A gróf egy perczre összerezzent, de azért tovább folytatta vad
munkáját. Ekkor ismét hangzott egy siralmas hang, hogy: „Én ártatlan vagyok!”
De az elvakult ember csak puszta képzelődésnek tartotta, még egynehány csapást mért hozzá és a szent kereszt arczczal a poros uton keresztül bukott, melyet
egykor egy ősz áldozár szentelt meg ezernyi hivő nép előtt, mely isteni csapás
ellen oltalom, bánatban vigasztalás, a vidéknek őre és ékessége volt. Midőn a
kereszt kidőlt, tiszta gyémánt szinü lángok között eltünt örökre, azután még egy
hang hallatszott, hogy: „Én ártatlan vagyok.” – A gróf, midőn pogány tettével
végzett, mint hitetlen, az örökké való Isten nevének káromlása közt rohant szüretelő munkásai közé.
Az Isten átka.
Még nem ért a hegy lábához, midőn egyik tisztje kétségbe esett dult arczczal
és remegő léptekkel vánszorgott kegyelmes ura elé. „Mi lelt, nyomorult kutya?”
rivalt rá amaz, fölemelve lovag ostorát. „Kegyelmes gróf, az Isten csapása van a
szőlőjében!” „Isten csapása vagy ördög csapása, hitvány eb; tán te is predikácziót
akarsz tartani? vigyázz, ugy ne járt, mint ama rézisten ott. Azt hiszem, azért
jöttél előmbe, hogy szememre lobbantsd tettemet!? Menj előlem te hitvány eb!”
– „Kegyelmes uram, én nem tudom, ön mit tett, de a kegyelmes úr szőllőjében
nagy a kár.” „Tán loptak ugy-e? nyomorult, adok egy pofont, az lesz a jutalmad;
azért fizetem én azt a sok kutyát, hogy nekem minduntalan boszuságot szerezzen?” S ekkor ugy vágta arczul hű tisztviselőjét a gróf, hogy annak helyén vér
kezdett szivárogni. – „Kegyelmes uram, nem loptak semmit, hanem a mi szőllő
még szedetlen volt, az tőkéstől, szemestől együtt mind kővé változott.” – „Jöjj
velem,” ordit a gróf, „de ha hazugsággal akarsz elámitani, jaj neked!”
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Midőn őseitől öröklött szőllőbirtokának végén megállt a gróf, széjjel nézett
és – csodák csodája! – az aranyszinü szőllő helyett szürkés fehér szinü kővé változott szőllőfürtök sorai terültek el szemei előtt. – Sötét villámló szemekkel nézett szét maga körül, mintha valakit keresne. De hiába! Mindenki sietett ez átkos
helyről elmenekülni; – és midőn igy egyedül látta magát, kitört a poklok viharja:
ha az ég és pokol összeesküszik is ellenem, egy Gyöngyhalmi Zoltán gróf nem
tud megijedni, búsulni meg épen nem szokott, mert van bora elég s olyan, mint
a tüz. „Hol vagytok ebek! hozzátok elő pinczém kulcsait.” Előállt egy szolga és
mondá: „most jövök a pinczéből, kegyelmes uram, de sem a most szüretelt, sem
a régi borokból nem lehet inni, mert mind vérré változott. Különben itt vannak
a kulcsok, az Isten irgalmazzon kegyelmes uramnak; én elmegyek.” Ezzel a kulcsokat a gróf lábaihoz dobta, maga pedig sietve elmenekült.
A gróf önkénytelenül haladt pinczéje felé, a melyben roppant sok borait tartotta és midőn kinyitá annak nehéz vasajtaját, mintha a föld alól egy siró hangot
vélt volna hallani: „Én ártatlan vagyok.” Rekedten kaczagott fel a gróf. „Félre
a kisértetekkel, ha mindenki elhagyott, boraim türében keresek megnyugvást.
Mit törődöm én vele, Isten átka vagy ördög átka.” Ezzel hordói sora közé lépett,
de borzalommal tántorodott hátrább és végre vasmarkával megfogta egyik hordónak az aknáját, a mint kicsavarta, egy rövid sóhajtás kiséretében összerogyott.
– De vadállati ereje az ájulás rohamait legyőzve, csakhamar felegyenesedett és
ujra kezdé nézegetni borait, de hiába! mindenik hordó tele volt tisztán aludt
vérrel; és ezt a borzasztó embert még ez sem téritette meg. Kőből és vérből rakatok lépcsőt, mondta, a hegy legmagasabb pontjára, öklével az eget fenyegetvén
s midőn a magasban egy széditő mélység zárta el utját, annak szélén megállott,
sürü repkény és borostyánindák fogták be a tátongó mélységet, melyeknek egyes
szálai a gróf lábáig kapaszkodtak.
Csöndesen megmozdult a borostyán sürüje, de ezt az Istennel harczolni
akaró gróf nem vette észre, a mely közül borzasztóan ragyogott ki egy koronás
kigyónak zöld szinü feje. Fején lángszinü koronával és sárgába játszó kékes szemekkel, széles szájából villámgyorsan öltögetvén ki kétágu fekete nyelvét. Akkor is mormogta magában: igen, számot fogok tőled kérni, te Isten, hogy mit
tettél, és meglátom, hatalmasabb vagy-e nálamnál! – Ezen káromlását végzé a
gróf, midőn a kígyó testének előrésze villámgyorsan kúszott fel derekára és hideg gyürüit iszonyu erővel csavarta össze nyaka körül s egy percz alatt magával rántá az iszonyu mélységbe. „Isten átka vagy ördög átka!” orditá a gróf oly
vadállati hangon, mely még a távolabb levőkbe is borzalmat keltett. – Minden
elcsöndesült, a borostyán és repkény széttépett indái és néhány véres kő jelölte
ama helyet, a hol az istentelen bünös kiadá fekete lelkét.
Azon helyen, a hol ez történt, mindenki kerüli, ha mellette elmegy is, előbb
azonban keresztet vet magára.
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Függelék 3.
Egy uj csoda történet mely Zalamegyében Bödör nevü malomba történt. Nyomatott Budán, Bagó Mártonnál. 1874.
Egy uj csoda történet
melyet egy Istenfélő ember, ki miután a malomban tiz zsák buzáját megőrlette, Isten segitségét kérvén hazafelé indult. Utjába egy mezitelen utas ember
megszolítja, ki olyan fehér volt mint a hó, hogy venné fel szekerére, fel is vette,
haza érkezvén, feleségét felszólítja; hogy keresne vendége számára némi ruhát,
míg ő a tiz zsák lisztet behordja a kamarába, az ökröket beköti az istállóba, a
szekeret a félszer alá tolja azután az istálló küszöbére állott, két kezét hóna alá
tette, és ment ki az Istenfélő ember. Óh Jézus Mária Sz.-József! hová lett az én
jószágom? kiáltá. Miután berendelte volna helyére az ő jószágát, mondá az Istenfélő ember az idegennek, hogy jönne be a szobába és venné magára a ruhát,
ki ily szavakkal szolítá meg őt: meg vagyok elégedve jó cselekedeteddel, mert
Isten káromló nem vagy, és minden indulatodban Isten segélyét kéred, hanem
fiam! Jer ki velem az ég alá, mutatok egy példát, hogy a mi Urunk Istenünknek
mily hatalma van, s mily csodákat tesz, és mégsem tér az ember a jóra. Ime a
nagy égdörgés s háboruról láthatni, miszerint van egy hatalmas erős Isten. Most
lépjél fiam a lábom hüvelykujjára, nézz fel az égre, s milyen jelenséget látsz? azzal felnézet az Istenfélő ember, nem látván egyebet, minthogy a csillagok esnek;
másodszor is mondá, lépjél ismét a lábom hüvelykujjára és nézz fel az égre, s
micsoda látványt látsz? Óh Jézus Mária Sz.-József! nem látott egyebet mint sok
koporsót; harmadszor is mondá neki, lépjél ismét lábom hüvelykujjára s nézz
ismét az égre, s milyen példát látsz ismét? látott bő termést s a népeket sietni az
aratással; negyedszer is mondá néki: lépjél fel az égbe, micsoda példát látasz?
nem láték egyebet, mint 2 kardot keresztbetéve.
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Katalógus
A katalógus a tanulmányban meghatározott teljes forrásanyagot tartalmazza.
A leírások a nyomda három időszakán belül időrendben követik egymást. A datált ábrázolások után következnek a datálatlan nyomtatványok. A tétel leírások
a hiányzó adatok értelemszerű elhagyásával ugyanebben a sorrendben a következő szempontokat tartalmazzák:
1) A teljes címfelirat, író, kiadó, ár, egyéb megjegyzés (pl. sokszorosításra)
2) Megjelenési hely, nyomda, év. Lapméret, lapok száma
3) A címlapillusztráció előállítási technikája. A címlapillusztráció szignálási
helye, szignálása. A címlapillusztráció lemezmérete vagy dúcmérete
4) Tartalmi egységek és a kezdő szavak, hiány jelzése
5) További példány: OSZK KNYT PNy; közlés: Bálint Sándor 2010
Gyurián János és Bagó Márton betűivel

GyB1834.1
Szép és ájtatos imádság; melly által magát részessé teheti az ember az egész Világon való Szent
Misékben.
Budán, Nyomtatt. Gyurián János és Bagó Márton betűivel. 1834. 167 × 102 mm, 2f.
Fametszet. 48 × 61 mm
1. „Ajánlom óh én Uram Istenem magamat”; 2. Imádság, midőn Oltári szentséggel Áldás adatik.
„Szentséges Lábaidhoz”
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GyB1834.2
Istenes énekek.
Budán, Nyomtatt. Gyurián János és Bagó Márton betűivel. 1834. 170 × 107 mm, 4f.
Fametszet. 42 × 43 mm
1. Első Böjti Ének. „Kérlek, óh emberi nemzet!”; 2. Második. „Repül az én lelkem”; 3. Harmadik.
A’ Szent Kereszt Feltalálásáról. „Oh áldott szent Isten”

GyB1838.1
Istenes énekek.
Budán, Nyomtatt. Gyurián János és Bagó Márton betűivel. 1838. 176 × 106 mm, 4f.
Fametszet. 40 × 44 mm
1. Első. „Mikor Máriához az Isten Angyala”; 2. Második. Nóta: Üdvöz légy Tengernek etc.
„Üdvözlégy mái nap”; 3. Harmadik. Ad notam: Time homo, mors etc. „Félhetsz méltán bünös
Ember”; 4. Negyedik. „Oh Keresztény, Keresztény mit”; 5. Ötödik. „Intselkedik ellenem a’
Sátán”; Hatodik. A’ Szűz Máriához. „Üdvöz légy Mária, kit az Isten”
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GyB1838.2
Ének Szent István Magyarország első apostoli király, dicsőséges jobb-kezéről.
Budán, Nyomtatt. Gyurián J. és Bagó M. betűivel 1838. 179 × 103 mm, 4f.
Rézmetszet. I. Ritter Sc. 44 × 44 mm
1. Jobbkezéről. „Oh dicsőséges Szent Jobbkéz!”

GyB1840.1
Estvéli ének.
Budán, nyomatott Gyurián és Bagó betűivel 1840. 178 × 107 mm, 4f.
Fametszet. 26 × 53 mm
1. Első. Nóta: Intselkedik ellenem a’ Sátán. „A’ fényes Nap immár elnyúgodott”; 2. Második.
Nagy Boldog asszony Napjára. „Örülj vigadj tisztaságban”; 3. Harmadik Kis Asszony Napjára.
Nóta: Tulajdon. „Ma születt egy Kis aszszony”
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GyB1843.1
Hat Istenes énekek.
Budán, Nyomatott Gyurián és Bagó betűivel. 1843. 173 × 99 mm, 4f.
Fametszet. 65 × 42 mm
1. Első. „Nyújtsd ki Menyből”; 2. Második. „Bús szívemnek nagy öröme”; 3. Harmadik. „Ébredj
fel óh lelkem”; 4. Negyedik. „Dítsérjétek, tiszteljétek”; 5. Ötödik. „Oh én szerentsétlen szegény”; 6. Hatodik. „Add nékem Jézus szívedet”

GyB1843.2
Öt istenes énekek.
Budán, nyomatott Gyurián és Bagó betűivel. 1843. 178 × 108 mm, 4f.
Fametszet. 103 × 66 mm
1. Első. Öröktöl választott drágalátos Szüz”; 2. Második. „Te hozzád sietünk”; 3. Harmadik. „Ide
járúlj a’ templomba”; 4. Negyedik. „Óh szerelmes, óh kegyelmes”; 5. Ötödik. „Éltem szine,
világ’ kintse”; 6. Bé-fejezés. „Áld-meg minket Jézus”
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GyB1843.3
Négy ájtatos énekek.
Budán, nyomatott Gyurián és Bagó betűivel. 1843. 180 × 106 mm, 4f.
Fametszet. 82 × 52 mm
1. Első. Intselkedik ellenem a’ Sátán”; 2. Második. Az Oltári Szentséghez való Ének. „Imádlak
nagy Istenség”; 3. Harmadik. Nepomunki Szent Jánosról. „Világnak nagy Pátronussa”;
4. Negyedik. „Most lett a’ Kenyér Krisztus Testévé”; 5. Hitnek, Reménységnek, és Szeretetnek
indulati. „Hiszek mindent, a’ mit az Isten hirdet”

GyB1844.1
Hat Istenes énekek.
Budán, Nyomatott Gyurián és Bagó betűivel 1844. 177 × 99 mm, 4f.
Fametszet. 60 × 50 mm
1. Első. „A’ mennyei szent Városnak”; 2. Második. Szűz Mária bémutatása a’ Templomban. „Három esztendős korában”; 3. Harmadik. „Uram Jézus Krisztus”; 4. Negyedik. „Te hozzád óhajtunk”; 5. Ötödik. A’ Krisztus Kínszenvedéséről. „Üdvözlégy Keresztfán meghólt”; 6. Hatodik.
A’ Prédikátzió előtt való Ének. „Jöjj-el szent Lélek Úr Isten!”
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GyB1844.2
Imádság a’ titkos fogságban levő idvezitő Jézushoz, mellyet minden titkos szükségben, és szenvedésben lévő Keresztény lélek fohászkodással mondhat.
Budan, Nyomatott Gyurián és Bagó betüivel. 1844. 193 × 118 mm, 4f.
Nincs illusztráció.
Felvágatlan példány

GyB1845.1
Hat Istenes énekek.
Budán, Nyomatott Gyurián és Bagó betűivel 1845. 185 × 108 mm, 4f.
Fametszet. 58 × 50 mm
1. Első. „A’ mennyei szent Városnak”; 2. Második. Szűz Mária bémutatása a’ Templomban. „Három esztendős korában”; 3. Harmadik. „Uram Jezus Krisztus”; 4. Negyedik. „Te hozzád óhajtunk”; 5. Ötödik. A’ Krisztus Kínszenvedéséről. „Üdvözlégy Keresztfán meghólt”; 6. Hatodik.
A’ Prédikátzió előtt való Ének. „Jöjj-el szent Lélek Úr Isten!”
Bálint Sándor 2010, 1393.
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GyB1845.2
Négy istenes énekek.
Budán, Nyomatott Gyurián és Bagó betűivel 1845. 178 × 110 mm, 4f.
Fametszet. 31 × 46 mm
1. Bútsútjárók Éneke. Nóta. Szent vagy Uram Szent vagy etc. „Borúlunk elödben”; 2. Második.
Nóta: Üdvözlégy Krisztusnak. etc. „Oh kegyelmes atyánk”; 3. Harmadik. Nóta: Oh Mária
drága Név etc. „Oh irgalmas Istenünk”; 4. A’ Szűz Máriához. Nóta: Egekbűl eredett etc. „Egek
nagy aszszonya”

GyB1845.3
Öt istenes énekek.
Budán, Nyomatott Gyurián és Bagó betűivel. 1845. 171 × 105 mm, 4f.
Fametszet. 103 × 69 mm
1. Első. Öröktöl választott drágalátos Szüz”; 2. Második. „Te hozzád sietünk”; 3. Harmadik. „Ide
járúlj a’ templomba”; 4. Negyedik. „Óh szerelmes, óh kegyelmes”; 5. Ötödik. „Éltem szine,
világ’ kintse”; 6. Bé-fejezés. „Áld-meg minket Jézus”
Bálint Sándor 2010, 1208.
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GyB1845.4
Besnyői pusztában találtatott, és tiszteletre kitétetett szent képhez járúló szarándok.
Budán, Nyomatott Gyurián és Bagó betüivül. 1845. 171 × 105 mm, 8f.
Fametszet. 103 × 69 mm a 2.f-n
1. A’ besnyői bóldogságos Sz. Szűz Maria képének meg-talalása „El-tökéllette magában Ő
E×cellentziája”; 2. Ezen szent képet köszöntő ének. Tulajdon Nótára. „Oh Mária! Kegyelemnek”; 3. Ezen Szent Képtűl bútsuzó Ének. „Ah tehát már el-kell mennem”; 4. Ezen Szent Kép
előtt mondandó Ajtatos Imádság. „Menynek, és földnek Királynéja!”; 5. Ajtatos ének, melly a’
Laureromi Litánia után Tisztelendő Besnyői PP. Kapucinusoknál énekeltetik. „Üdvözlégy óh
Mária! malasztal”

GyB1846.1
Istenes énekek.
Budán, Nyomatott Gyurián és Bagó betűivel, 1846. 185 × 108 mm, 4f.
Fametszet. 38 × 33 mm
1. Első. „Vasárnap hajnalban”; 2. Második. „Oh szentséges Mária”; 3. Harmadik. „Mária készül
sietséggel Judeában”; 4. Negyedik. „Mária betegek orvosa”
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GyB1846.2
Istenes énekek.
Budán, Nyomatott Gyurián és Bagó betűivel 1846. 185 × 108 mm, 4f.
Fametszet. 42 × 43 mm
1. Első. Böjti Ének. „Kérlek, óh emberi nemzet!”; 2. Második. „Repül az én lelkem”; 3. Harmadik.
A’ Szent Kereszt Feltalálásáról. „Oh áldott szent Isten”

GyB1847.1
Hat Istenes énekek.
Budán, nyomatott Gyurián és Bagó betűivel 1847. 177 × 103 mm, 4f.
Nincs illusztráció
1. Első. „Hol vagy én szerelmes Jézus”; 2. Második. „Gerjedezzen minden szív”; 3. Harmadik.
„Máriában én vigadok”; 4. Negyedik. „Óh Mária ékes ró’sa”; 5. Ötödik. „Mária, mária, fényesebb”; 6. Hatodik. „Mária, Mária, te Hóldnál”
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GyB1847.2
Imádság. Hogy a’ Szent Mise áldozatokban részesülhessünk.
Budan, Nyomatott Gyurián és Bagó betűivel. 1847. 192 × 120 mm, 2f.
Fametszet. 95 × 60 mm
1. Imádság. Hogy a’ Szent Mise áldozatokban részesülhessünk. „Oh én édességes Jézusom!” Felvágatlan, egyben a GyB1847.3 tétellel

GyB1847.3
Imádság. Hogy a’ Szent Mise áldozatokban részesülhessünk.
Budan, Nyomatott Gyurián és Bagó betűivel. 1847. 192 × 120 mm, 2f.
Fametszet. 85 × 53 mm
1. Imádság. Hogy a’ Szent Mise áldozatokban részesülhessünk. „Oh én édességes Jézusom!” Felvágatlan, egyben a GyB1847.2 tétellel

470

GyB1847.4
A’ boldogságos Szűz Máriához imádság és két Ének.
Budán, 1847. Nyomatott Gyurián és Bagó betűivel. 189 × 120 mm, 4f.
Fametszet. 45 × 38 mm
1. Imádság. „Oltalmad alá folyamodunk”; 2. Első énék. „Siess bűnös lélek”; 3. A’ második. Nóta:
Óh Mária kinylit rózsa. „Üdvözlégy szűz Mária”

GyB1847.5
Reggeli és estvéli imádságok.
Budan Nyomatott Gyurián és Bagó betűivel 1847. 196 × 116 mm, 4f.
Fametszet. 54 × 41 mm
1. Reggeli imádság. „Az Atyának a’ ki engemet teremtett”; 2. Estvéli imádság. „Ditsösség Néked
Mennyei”; 3. Imádság. „Oh malasztal tellyes!” Felvágatlan
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GyB18xx.1
Két istenes énekek.
Budán nyomatott Gyurián és Bagó betűivel. 185 × 107 mm, 4f.
Fametszet. 74 × 49 mm
1. Első. A’ Bóldogságos Szűz Máriához Ének. „Lelkem lángadozva ég”; 2. Második. „Mária betegek orvossa”

GyB18xx.2
Zwei Andächtige Wallfahrts-Lieder zum heiligen Kreuz.
Ofen, gedruckt bei Johann Gyurian und Martin Bagó. 161 × 107 mm, 4f.
Fametszet. 73 × 50 mm
1. Das Erste. „Maria! Wir fallen dir zu Füssen”; 2. Das Zweite. Ein Urlaublied. Im Ton: Maria wir
fallen dir alle zu Füssen. „Traurig fang ich an zu singen”
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Bagó Márton

B1848.1
Vertrauen auf Gott.
Ofen, 1848. Gedruckt bei M. Bagó. 138 × 96 mm, 2f.
Nincs illusztráció
1. Vertrauen auf Gott. „Sei ruhig meine Seele!”; 2. Gebet. „Eile o Herr! mein Herz zu stärken”

B1850.1
Szép ájtatos imádság, a’ hét fájdalmú Boldogságos Szűz Máriához, két radnai énekkel.
Budán. Nyomatott Bagó M. betűivel 1850. 182 × 114 mm, 4f.
Fametszet. 63 × 49 mm
1. Imádság. „Idvözlégy milliom ezerszer”; 2. Első ének. „Köszöntlek tégedet Radnai Virág”; 3.
Második. Az Oltári szentséghez való Ének. „Imádlak nagy Istenség”
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B1850.2
Szűz Máriát tisztelő szarándok, vagy: Magyarországnak némelly helységeiben találkozó Szűz
Mária csudálatos képéhez való rövid ájtatosságok.
Budán. Nyomatott és kapható Bagó Mártonnál. 1850. 170 × 106 mm, 12f.
Fametszet. 39 × 43 mm
1. Imádság. „Oh legboldogabb Istennek Annya”; 2. Imádság. „Nagy bizodalommal”; 3. Imádság. „Örülj és örvendezz! Mária?”; 4. Imádság. „Üdvözlégy Mária! a’ mindenkor”; 5. Imádság.
„Keserves Szűz Mária!”; 6. Imádság. „Oh legédesebb, legkedvesebb”; 7. Imádság. „Üdvözlégy,
oh dicsőséges Szűz!”; 8. Imádság. „Oh Mária! szentséges Anyám”; 9. Imádság. „Oh Mária! mivel te kegyelmes”; 10. Imádság. „Oh boldogságos Szűz Mária”; 11. Imádság. „Oh boldog Szűz
Mária”; 12. Kis Üdvözlet a’ Szűz Máriához. „Üdvözlégy fejér Liliom”; 13. Boldog kimulásért.
„Oh én bizodalmas”

B1850.3
Három igen szép és áhítatos imádság, haldokló embernek utolsó óráiban.
Budán, 1850. Nyomatott Bagó M. betűivel. 164 × 107 mm, 4f.
Fametszet. 66 × 39 mm
1. „Vala egy időben egy igen sok bűnökkel terhelt Római Pápa”; 2. Első Imádság. „Ur Jézus Krisztus! te Istennek kedvelt…”; 3. Második Imádság. „Ur Jézus Krisztus! ki a keserves keresztfán”;
4. Harmadik Imádság. „Ur Jézus Krisztus! te Isteni Szent Jóság”; 5. „Ez alatt kimulván a’ halálban a’ Pápa”
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B1850.4
Gesang sammt Litanei und Gebete zur heiligen Mutter Anna.
Ofen, 1850. Gedruckt mit M. Bagó’schen Schriften. 165 × 110 mm, 4f.
Fametszet. 94 × 53 mm
1. Im Tone: „Herr ich glaube.” „Mutter Anna mit Maria”; 2. Andächtiges Gebet zur heiligen
Mutter Anna. „O heilige Anna, du Mutter”; 3. Litanei von der heiligen Mutter Anna. „Herr,
erbarme dich unser!”; 4. Gebet. „O liebreiche Mutter”; 5. Ein anderes Gebet. „O Gott, der du
aus besonderer Gnade”

B1850.5
Szép új istenes énekek.
Budán, 1850. Nyomatott Bagó Márton betűivel. 176 × 107 mm, 4f.
Fametszet. 39 × 44 mm
1. Első. „Igaz bíró Krisztus Jézus”; 2. Második. „Uram Jézus Krisztus, Isten ő felsége”; 3. Harmadik. „Siralmas e világ, lásd mely igen csalárd”
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B1851.1
Ájtatos imádság; melly által magát részessé teheti az ember az egész Világon való Szent Misékben.
Budán, Nyomatott Bagó M. betűivel. 1851. 168 × 106 mm, 2f.
Litográfia. 51 × 80 mm
1. „Ajánlom, óh én Uram Istenem, magamat”; 2. Imádság, midőn Oltári Szentséggel Áldás adatik. „Szentséges Lábaidhoz”

B1851.2
Négy Istenes énekek.
Budán. Nyomatott Bagó M. betűivel 1851. 177 × 105 mm, 4f.
Fametszet. 68 × 56 mm
1. Első. „Bémegyek Szent Templomodba”; 2. Második. Ad Notam: Jaj keseűségre jutott Magyar-ország ’sa’t. „Buda, Magyar-Ország’ tündöklő Tüköre”; 3. Harmadik. „Oh! Hol vagy Magyarok tündöklő Csillagja?”; 4. Negyedik. „Áldott szempillantás, mellyben elindúltam”; 5. Imádság „Mellyet
a’ megfeszített Úr Jézushoz II. Ferdinánd, Római Császár, Bécsben 1619. Esztendőben”
Nem azonos a Bálint Sándor 2010, 1298. tétellel (!)
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B1851.3
Egy szép ének, mellyben Szent Jeromos Doktor az utolsó itéletkor leendő rettenetes csudákat
bizonyitván, mellyeket régen az Úr Isten mint kedves Tanitványának megjelentött, ekképpen
magyarázza azokat.
Budán. Nyomatott Bagó M. betűivel, 1851. 190 × 113 mm, 4f.
Fametszet. 57 × 44 mm
1. Ad notam. Óh rettenetes, elkerülhetetlen. „Minden Keresztények jól meghallgassátok”
OSZK KNYT PNy 934; Bálint Sándor 2010, 956

B1852.1
Herz-Jesu-Fest Andacht.
Druck von M. Bagó in Ofen, 1852. 201 × 126 mm, 4f.
Nincs illusztráció
1. Litanei. „Herr, erbarme dich unser!”; 2. Gebet. „O Gott, der du uns in”; 3. Fürbitte für alle
Menschen. „Vater aller Menschen!”; 4. Lied. „Im Himmel und auf Erden”
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B1852.2
Egy szép ének a’ boldogságos Szuz Máriához.
Budán 1852, Nyomatott Bagó Márton betűivel. 173 × 108 mm, 4f.
Fametszet. 74 × 44 mm
1. „Drágalátos Isten’ Annya”; 2. Szép Imádság a’ Bóldogságos Szűz Máriához, az üdvösséges
halálért. „Szentséges Szűz Mária! azzal”

B1853.1
Élő lelki rózsa füzér, mellyben a’ szent Olvasó-Társulatnak minden hónap első Vasárnapjára,
úgy az olvasó minden részeire, imádságok és énekek foglaltatnak.
Budán, 1853. Nyomatta és kiadta Bagó Márton. 177 × 113 mm, 4f.
Litográfia. 93 × 64 mm
1. Első ének. Nota: Üdvözlégy oltári Szentség. „Ott a’ mennynek teremében”; 2. Könyörgés,
mellyet minden hónap első Vasárnapján mondhatni. „Óh! Dicsőséges szűz Mária”; 3. Szűz
Mária Zsoltára, vagy is a’ tizenöt olvasói titok énekbe foglalva. Nóta: Add nékem Jézus szívedet. Örvendetes része. „Örvendetes olvasóddal Mária tisztelünk”; 4. Ajánlás az olvasó után.
„Örök mindenható Úr Isten! hálákat”; 5. Más Ének az Olvasórúl. „Isten annya szűz Mária”
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B1853.2
[?]
Budán, 1853. Nyomatta és kiadta Bagó Márton. 178 × 110 mm, 4f.
4.f. recto: „Te vagy Magyarok’ nagy Asszonya” Hiányos példány, csak az utolsó lap van meg

B1854.1
A boldogságos Szűz Máriához mondandó Énekek.
Budán, 1854. Nyomatta ’s kiadta Bagó Márton. 178 × 110 mm, 4f.
Fametszet. 72 × 49 mm
1. Első. Nóta: Eljött már órája búcsuzásunknak. „Siess bűnös lélek”; 2. Második. Ugyan azon
nótára. „Ime hozzád jöttünk”; 3. Harmadik. Keresztfánál Kálvárián mondandó ének. Nóta:
Jaj! Valjon mellyik nap. „Ti gonosz zsidóság miért kínozzátok”
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B1854.2
Szép négy új Istenes énekek.
Budán, 1854. Nyomatta ’s kiadta Bagó Márton. 185 × 115 mm, 4f.
Litográfia. 95 × 74 mm
1. Első ének. „Oh keserves anya”; 2. Második ének. „Köszöntlek téged, szép szűz Mária!”; 3.
Harmadik ének. A’ szent kúthoz. „Csuda tündöklő patrónánk”; 4. Negyedik ének. ÁldozóCsütörtökre. Nóta: Sz. Háromságnak. „Örömöt zengnek ma mennyben az angyalok”

B1855.1
Andächtiges Gebet zu Maria Hilf.
Ofen, 1855. Druck und Verlag von M. Bagó. 175 × 115 mm, 4f.
Fametszet. 74 × 48 mm
1. Gebet, nützlich in aller Roth. „Allergnädigste, barmherzigste”; 2. Anderes Gebet zu Maria
Hilf. „O gebenedeite Mutter Gottes Maria!”; 3. Lied. „Königin des Himmels, O Maria hilf”
OSZK KNYT PNy 3685
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B1855.2
Öt istenes énekek.
Budán, 1855. Nyomatta és kiadta Bagó Márton. 1. példány: 178 × 110 mm, 2. példány: 185 × 112
mm, 4f.
Litográfia. 50 × 81 mm
1. Első. Reggeli Ének. Nóta: Óh áldott szűz Anya. „Mennyei sz. Atyám”; 2. Második. Estvéli
Ének: ugyan azon nótára. „Teljes sz. Háromság elődbe borulok”; 3. Harmadik. Könyörgő
Ének. Nóta: Add nekem Jézus szíved. „Folyamodunk Felségedhez”; 4. Negyedik. Szűz Máriához. Nóta: Jőj el szent Lélek Isten. „Boldogságos Szűz Mária, Atya Isten leánya”; 5. ötödik.
Áldást kérő Ének. Nóta: Oh Áldott Szűz Anya. „Uram Jézus áldd meg ezt a magyar népet”
Két példány

B1856.1
Krisztus Urunk az ő szűz szent anyjával és őtőle való vég-bucsúvételéről. Énekek.
Budán, 1856. Nyomatta és kiadta Bagó Márton. 176 × 110 mm, 4f.
Litográfia. 75 × 57 mm
1. Nóta: Bágyadt sérelmétől mártirok sat. „Óh egek sírjatok”; 2. Krisztus urunk kínszenvedéséről. „Jézus szenvedéséről bűnösök emlékezzünk”
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B1856.2
Kisasszony napjára, avagy Szűz-Mária születése ünnepére való Énekek.
Budán, 1856. Nyomatta és kiadta Bagó Márton. 176 × 110 mm, 4f.
Nincs illusztráció
1. Első: Nóta: Tulajdon. „Oh szerencsés elérkezett éjszaka”; 2. Második. Nóta: Tulajdon, vagy:
a mennyei szent város. „Oh örvendetes áldott nap”; 3. Harmadik. Nóta: Kelj föl keresztény
lélek. „Keresztények halljátok, legszebb ujságot mondok”; 4. Negyedik. Nóta: Vígan zengjetek
czitarák. „Örvendjen már egész világ, Mária született”; 5. Ötödik. Nóta: Tulajdon. „Örvendetes hírt mondok”

B1856.3
Felajánló imádságok a Bold. Szűz Mária szeplőnélküli fogantatásának ünnepére.
Budán, 1856. Nyomatta és kiadta Bagó Márton. 176 × 110 mm, 8f.
Litográfia. 101 × 58 mm
1. „Szentséges urunk, a szerencsésen uralkodó I×. Pius Pápa”; 2. Litánia a bold. Szűz Mária szeplőtelen fogantatására. „Uram, irgalmazz nékünk!”; 3. Más Imádságok. Az Atya Istenhez. A Fiú
Istenhez. A Szentlélek Istenhez. A boldogságos szűz Máriához.; 4. Énekek a bold. Sz. Máriához. Első. „Oh egeknek lilioma”; 5. Második. Nóta: Nyujtsd ki mennyből oh std. „Seretetnek
édes anyja, Mária!”; 6. Harmadik. „Oh szüzek csillaga, édes napom”; 7. Negyedik. „Nagy boldog asszony, védanyánk”
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B1856.4
Bőjti időre való énekek.
Budán, 1856. Nyomatta és kiadta Bagó Márton. 189 × 114 mm, 4f.
Litográfia. 69 × 46 mm
1. Első. „Jézus szent halálának meghallád ember létit”; 2. Második. „Jaj mit látok s mit szemlélek”; 3. Harmadik. „Jaj nagy kedvem tartott”; 4. Negyedik. „Oh szívem meghasadt”

B1856.5
Ének Jézus és Szűz Máriához.
Budán, 1856. Nyomatta és kiadta Bagó Márton. 178 × 112 mm, 4f.
Fametszet. 74 × 49 mm
1. A’ bold. Szűz Máriához. „Gábriel angyal küldetett”; 2. Minden bucsúra alkalmazott ének.
Nóta: Sz.-Háromságnak. „Örömöt zengnek ma”; 3. Imádság a’ kereszten függő Jézushoz.
„Epesztő keserűséggel tekintek felhozzád”
OSZK KNYT PNy 959
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B1856.6
Krisztus urunk az ő szűz szent annyával és őtőle való vég bucsúvétele. Énekek.
Budán, 1856. Nyomatta és kiadta Bagó Márton. 190 × 115 mm, 4f.
Fametszet. 84 × 54 mm
1. Nóta: Bágyadt sérelmétől mártirok sat. „Óh egek sírjatok”; 2. Krisztus urunk kínszenvedéséről. „Jézus szenvedéséről bűnösök emlékezzünk”

B1857.1
Istenes énekek.
Budán, 1857. Nyomatta és kiadta Bagó Márton. 177 × 105 mm, 4f.
Nincs illusztráció
1. Első. „Esztergomi boldog vár”; 2. Második. „Uram hiszlek, és reménylek”; 3. Harmadik. A Lélek szól. „Oh! jaj, jaj, félek!”; 4. Negyedik. Öregek fölött temetőben mondandó ének. „Megfizettem már én bűneimnek zsoldját”
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B1857.2
Öt istenes ének.
Budán, 1857. Nyomatta és kiadta Bagó Márton. 182 × 112 mm, 4f.
Fametszet. 92 × 52 mm
1. Első. Szent Annához. „Üdvöz légy szent Anna”; 2. Második. „Istennek Szent Anyja”; 3. Harmadik. „Máriát tisztelni vágyodik lelkem”; 4. Negyedik. „Üdvöz légy Szent József”; 5. Ötödik.
Szent Alojziushoz. „Egekből eredett ártatlan virág”
Bálint Sándor 2010, 810/12

B1857.3
Istenes énekek.
Budán, 1857. Nyomatta s kiadta Bagó Márton. 1. példány: 177 × 111 mm, 2. példány: 188 × 115
mm, 4f.
Fametszet. 74 × 50 mm
1. Első. Nóta: Oh Mária drága név. „Angyalok Ékessége Szűzünk gyönyörűsége”; 2. Második. Nóta:
Nagy örömmel, énekléssel Zeng. „Szűz Mária születése midőn”; 3. Harmadik. Estvéli Ének.
Nóta: Felvitetett magas mennyországba. „Oh mennyei szerelmes szent Atyám” Két példány
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B1858.1
Élő lelki rózsa-füzér melybe a szent Olvasó-Társulatnak minden hónap első Vasárnapjaira, úgy
az olvasó minden részeire, imádságok és énekek foglaltatnak.
Budán, 1858. Nyomatta és kiadta Bagó Márton. 173 × 110 mm, 4f.
Litográfia. 92 × 64 mm
1. Első ének. Nota: Üdvözlégy oltári Szentség. „Ott a mennynek teremében”; 2. Könyörgés mely
minden hónap első vasárnapján mondandó. „Óh dicsőséges Szűz Mária”; 3. Szűz Mária Zsoltára, vagyis: a tizenöt olvasói titok énekbe foglalva. Nóta: Add nékem Jézus szívedet. Örvendetes része. „Örvendetes Olvasóddal Mária tisztelünk”; 4. Ajánlás az Olvasó után. „Örök mindenható Ur Isten! hálákat”; 5. Más Ének az Olvasóról. „Isten Anyja, szűz Mária”

B1858.2
Három szép ájtatos ének és egy imádság a szent Kúti bold. Szűz Máriához.
Budán, 1858. Nyomatta és kiadta Bagó Márton. 177 × 108 mm, 4f.
Litográfia. 65 × 50 mm
1. Első ének. A szűz Máriához. Nóta: Áldja ember e nagy jódat. „Jertek ide Keresztények!”; 2.
Második ének. „Óh szerelmes Istenem!”; 3. Harmadik ének. A Feszület előtt. „Ki vagy? miért
fügsz itt”; 4. Imádság. „Ime én szerelmes Jézusom!”
OSZK KNYT PNy 5963
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B1858.3
A boldogságos szeplőtelen Szűz Máriának tisztelete.
Budán, 1858. Nyomatta és kiadta Bagó Márton. 186 × 115 mm, 4f.
Litográfia. 57 × 63 mm
1. Szent Erzsébet látogatása. „Mária tisztelői”; 2. Szűz Mária születése. „Szűz Máriának születése”;
3. Az Uri imádság értelme szerint. „Szent úr Isten!” a ki lakol magas egedben”; 4. Fohászkodás.
„Oh én szegény emberi állat!”; 5. Halottas ének. „Öltözzetek gyászruhába”; 6. Olvasóhoz. „Oh
Mária, Jézus anyja!”
Bálint Sándor 2010, 769

B1859.1
Négy istenes énekek.
Budán, 1859. Nyomatta és kiadta Bagó Márton. 178 × 116 mm, 4f.
Fametszet. 102 × 67 mm
1. Első. „Öröktől választott drágalátos Szűz”; 2. Második. „Tehozzád sietünk”; 3. Harmadik. „Éltem szine, világ kincse”; 4. Befejezés. „Áldj meg minket Jézus”; 5. Negyedik. „Jer, menjünk
kálváriára.
Bálint Sándor 2010, 1214
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B1859.2
Énekek és imádságok.
Budán, 1859. Nyomatta és kiadta Bagó Márton. 187 × 114 mm, 4f.
Litográfia. 41 × 30 mm
1. Ének, a holtakról. „Óh siralom, óh fajdalom!”; 2. Igen nagy erejű Imádság a megholtakért.
„Légy kegyelmes szerelmes édes Jézusom”; 3. II. Ének. „Áldj meg minket teremtő Atya Isten”
Bálint Sándor 2010, 1192

B1859.3
Élő lelki rózsa-füzér melybe a szent Olvasó-Társulatnak minden hónap első Vasárnapjaira, úgy
az olvasó minden részeire, imádságok és énekek foglaltatnak.
Budán, 1859. Nyomatta és kiadta Bagó Márton. 171 × 103 mm, 4f.
Litográfia. 92 × 64 mm
1. Első ének. Nóta: Üdvöz légy oltári Szentség. „Ott a mennynek teremében”; 2. Könyörgés mely
minden hónap első vasárnapján mondandó. „Óh dicsőséges Szűz Mária”; 3. Szűz Mária Zsoltára, vagyis: a tizenöt olvasói titok énekbe foglalva. Nóta: Add nékem Jézus szívedet. Örvendetes része. „Örvendetes Olvasóddal Mária tisztelünk”; 4. Ajánlás az Olvasó után. „Örök mindenható Ur Isten! hálákat”; 5. Más Ének az Olvasóról. „Isten Anyja, szűz Mária”
Nem azonos az OSZK KNYT PNy 974 nyomtatványával!
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B1859.4
Három istenes ének.
Budán, Nyomatta és kiadta Bagó Márton, 1859. 186 × 116 mm, 4f.
Litográfia. 67 × 54 mm
1. Első. (Nóta: Óh szerelmes Istenem!) „Megindítom nyelvemet”; 2. Második. Karácsonyi ének.
„Pásztortársaim! Új hírt mondok”; 3. Harmadik. Más, Karácsonyi ének. „Áldott légy, régen
várt”

B1859.5
Három istenes ének,
Budán, Nyomatta és kiadta Bagó Márton, 1859. 186 × 115 mm, 4f. Hiányos példány, az utolsó
lap hiányzik
Litográfia. 68 × 53 mm
1. Első. (Nóta: Óh szerelmes Istenem!) „Megindítom nyelvemet”; 2. Második. Karácsonyi ének.
„Pásztortársaim! Új hírt mondok”; 3. Harmadik. Más, Karácsonyi ének. „Áldott légy, régen
várt”
Bálint Sándor 2010, 850/4
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B1860.1
Istenes énekek.
Budán, 1860. Nyomatta és kiadta Bagó Márton. 177 × 110 mm, 4f.
Fametszet. 64 × 41 mm
1. Első. „Örülj és örvendezz Krisztusnak Anyja”; 2. Második. „Minden, ki élsz e gyarló világban”; 3. Harmadik. „Szent olvasót elvégeztük”; 4. Negyedik. „Oh áldott szűz anya”; 5. Ötödik.
Az Oltári Szentséghez. „Leszállott mennyekből kenyér”

B1860.2
Énekek a boldogságos Szűz Máriához.
Budán, 1860. Nyomatta és kiadta Bagó Márton. 180 × 110 mm, 4f., hiányos példány: hiányzik a
3.f.
Litográfia. 90 × 58 mm
1. Első ének. „Csudát látok bünös lélek”; 2. Második ének. Búcsúzásra. Óh Mária drága szív
szerént: „Isten hozzád szűz anyánk”; 3. [hiányzik]; 4. Negyedik: Nóta: Jézus szenvedéséről
bűnösök emlékezzünk. „Fájdalmas jaj énnékem”
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B1861.1
Énekek és imádságok.
Budán, 1861. Nyomatta és kiadta Bagó Márton. 175 × 110 mm, 4f.
Litográfia. 40 × 30 mm
1. Ének, a haltakról. „Óh siralom, óh fajdalom!”; 2. Igen nagy erejű Imádság a megholtakért.
„Légy kegyelmes szerelmes édes Jézusom”; 3. II. Ének. „Áldj meg minket teremtő Atya Isten”;
4. Imádság. „Óh szerelmes édes Istenem!”

B1861.2
Istenes énekek.
Budán, 1861. Nyomatta és kiadta Bagó Márton. 178 × 108 mm, 4f.
Fametszet. 73 × 49 mm
1. Első. A Segitő Boldogságos Szűz Máriához való ének. „Egek királynéja”; 2. Második. Nóta:
Üdvözlégy tengernek sat. „El nem kerülheti Isten országát”; 3. Harmadik. Szent-Kereszt előtt
való ének. „Előttünk tündöklik Jézus keresztje”
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B1862.1
A szeplőtlenül fogantatott Bold. Szűz Máriának tizenkét csillagu koszorúja és két szent ének
ugyanazon szűz anyáról.
Dudán, 1862. Nyomatta és kiadta Bagó Márton. 176 × 109 mm, 4f.
Fametszet. 71 × 50 mm
1. A szeplőtlenül fogantatott Boldogságos Szűz Máriának tizenkét csillagu koszorúja. „A szeplőtlenül, azaz eredendő bűn nélkül”; 2. Első ének. „Máriát tisztelők, kik hozzám jöttetek”; 3.
Második ének. Rózsafüzérhez. Nótája: Előtted szűz anyánk leborulunk. „Üdvözlégy Mária,
ezt zengi ma minden”
OSZK KNYT PNy 1547: bejegyzés az 1.f. alján: Ára: 1 Kr.

B1862.2
Der Zwölf Sternen-Rosenkranz, auf die Meinung Sr. Heiligkeit Pabst Pius I×. empfohlen.
Gedruckt bei M. Bagó in Ofen. 1862. 208 × 133 mm, 2f.
Litográfia. 117 × 82 mm
1. „Maria, die ohne Makel empfangene”; 2. Gebet. „O Gott, der Du durch die unbefleckte”; 3.
Gebet zur heiligen Mutter Gottes. „Heilige Jungfrau Maria”
OSZK KNYT PNy 3639/36
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B1862.3
Legújabb négy istenes ének a fájdalmas Szűz Máriához. M.T.
Budán, 1862. Nyomatott Bagó Mártonnál. 1. 177 × 110 mm, 2. 176 × 109, 4f.
Litográfia. 74 × 58 mm
1. Első. Reggeli ének. „Igazság rég várt hajnala!”; 2. Második. Nóta: Szerelmes édes Jézusom.
„Mindnyájan, kik Máriának”; 3. Visszajövet. „Adjunk hálát az Istennek”; 4. Harmadik. Halottas ének. „Ide Ádám maradványi!”; 5. Negyedik. „Hejh víg juhászok, csordások!” Két példány

B1862.4
Leghasznosabb két szép imádság a boldogságos Szűz Mária szent képe előtt.
Budán, 1862. Nyomatta és kiadta Bagó Márton. 173 × 117 mm, 4f.
Litográfia. 89 × 58 mm
1. „Leghasznosabb két szép imádság”; 2. Legujabb istenes énekek a szent helyekre az ájtatos
bucsujárók számára. Első: Notája: Jertek hivek, keresztények. „Oh te áldott szűz szent Anna”;
3. Második. A szenthelyről bucsúzó. „Oh hiv lélek hogy indulsz el”; 4. Harmadik. Visszaindulás előtt. „Eljött már órája bucsuzásomnak”; 5. A fölfeszitett Jézushoz. „Óh édes Jézusom!”
Bálint Sándor 2010, 778 (?)

493

B1862.5
Ájtatos ének
Budán, 1862. Nyomatta és kiadta Bagó Márton. 170 × 114 mm, 2f.
Nincs illusztráció
1. A Boldogságos Szűz Máriáról. Dalam: Az igéretek betöltek, Megváltónk eljött. „Boldogságos
szűz Mária egykor magában”; 2. „Figyeljetek kissé keresztények azon énekre, melyet az angyalok énekeltek az érsekujvári Szűz Mária kápolnájában. „Kérjétek az Isten fiát”

B1862.6
Három legujabb istenes ének.
Budán, 1862. Nyomatta és kiadta Bagó Márton. 170 × 107 mm, 4f.
Fametszet. 86 × 55 mm
1. Első. Szent Mihály főangyalról. Nóta: Ujuljon meg. „Szent Mihály, Istennek legfőbb angyala”;
2. Második. A boldogságos szűz Máriához. „Oh Mária, malasztok edénye”; 3. Harmadik. Az
őrző szent angyalról. „Szent angyal, szent angyal”
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B1862.7
A Názáreti Jézuska kis keresztje. Kiadta Boda Terézia.
Budán 1862. Nyom. Bagó Mártonnál. 180 × 117 mm, 2f.
Litográfia. 65 × 34 mm
1. Nóta: Tizennégy esztendős korában. „Jézus gyermek korába” Eltérés a B1862.8-tól kizárólag a
tipográfiában: a betűköz itt sűrűbb

B1862.8
A Názáreti Jézuska kis keresztje. Kiadta Boda Terézia.
Budán 1862. Nyom. Bagó Mártonnál. 171 × 113 mm, 2f.
Litográfia. 65 × 34 mm
1. Nóta: Tizennégy esztendős korában. „Jézus gyermek korába” Eltérés a B1862.7-tól kizárólag a
tipográfiában: a betűköz itt ritkább
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B1863.01
Arany-Miatyánk az imádandó, dicsérendő és keserüséggel szenvedő Úr Jézus Krisztus halálához.
Budán, 1863. Nyomatott Bagó Mártonnál. 157 × 102 mm, 2f.
Nincs illusztráció
1. „A mindenható Atya Istentől”

B1863.02
Gebet zum heiligen Wendelin, in Roth wider die Zieh-Seuche.
Ofen, 1863. Druck und Verlag von M. Bagó. 150 × 97 mm, 2f.
Fametszet. 118 × 67 mm
1. „O du mächtiger Helfer in allen Röthen”
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B1863.03
Neueste Wundergeschichte, welche sich im Jahre 1861 in Mantua in Italien mit einer gottes
fürchtigen Frau ereignete.
Ofen, 1863. Druck und Verlag von M. Bagó. 168 × 102 mm, 4f.
Litográfia. 76 × 59 mm
1. „Höret nur o Christen die Wundergeschichte”; 2. Gebet zur Mutter Jesu Christi. „O
allergütigste Mutter Maria!” Hiányos példány, hiányzik: 2–3.ff. A tartalmi leírást kiegészítettem az OSZK példány alapján
OSZK KNYT PNy 6308

B1863.04
Ein sehr schöner Morgen- und Abend-Segen.
Ofen, 1863. Druck und Verlag von M. Bagó. 160 × 100 mm, 2f.
Nincs illusztráció
1. Morgen-Segen. „Im Namen Jesu steh ich auf”; 2. Ein schöner Abend-Segen wenn man schlafen
gehet. „Ich leg mich nieder zwischen”
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B1863.05
Öt istenes énekek.
Budán, 1863. Nyomatta és kiadta Bagó Márton. 177 × 110 mm, 4f.
Litográfia. 75 × 48 mm
1. Első. A boldogságos szűz Máriához. „Nagy Isten kedvében, Sion tetjében”; 2. Második.
Szűz Máriáról. Nóta: Ave Maria Stella. „Üdvözlégy Mária!”; 3. Harmadik. A boldog szűzről.
„Mondjunk dicséretet a szűz Máriának.; 4. Negyedik. A szent kereszthez odamenetkor. Nóta:
Üdvözlégy Krisztusnak. „Serkenj fel óh bűnös!; 5. Ötödik. A szent keresztről visszajövetkor.
„Üdvözlégy Krisztus szent keresztfája”

B1863.06
Négy istenes ének.
Budán, 1863. Nyomatta és kiadta Bagó Márton. 178 × 112 mm, 4f.
Fametszet. 53 × 34 mm
1. Első. „Üdvözlégy Mária! mondjuk mindnyájan”; 2. Második. „Üdvözlégy kegyes Mária szive”;
3. Harmadik. „Minden szenteknek fénye”; 4. Negyedik. „Szent vagy, Jézus, szent vagy”
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B1863.07
Énekek és imádságok.
Budán, 1863. Nyomatta és kiadta Bagó Márton. 172 × 102 mm, 3f.
Litográfia. 41 × 30 mm
1. I. Ének, a holtakról. „Óh siralom, óh fájdalom!”; 2. II. Ének. „Áldj meg minket teremtő Atya
Isten”; 3. Igen nagy erejű Imádság a megholtakért. „Légy kegyelmes szerelmes édes Jézusom”

B1863.08
Hat istenes ének.
Budán, 1863. Nyomatta és kiadta Bagó Márton. 180 × 113 mm, 4f.
Fametszet. 57 × 47 mm
1. Első. „Nyújtsd ki mennyből, óh szent Anyánk!”; 2. Második. „Bús szivemnek nagy öröme”;
3. Harmadik. „Ébredj fel óh lelkem”; 4. Negyedik. „Dicsérjétek, tiszteljétek, ti keresztények!”;
5. Ötödik. „Oh én szerencsétlen szegény bűnös lélek”; 6. Hatodik. „Add nekem Jézus szivedet”
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B1863.09
Három uj istenes ének.
Budán, 1863. Nyomatta és kiadta Bagó Márton. 167 × 110 mm, 4f.
Litográfia. 75 × 44 mm
1. 1. Búcsúztató ének. „Mária-tisztelők, kik hozzám jöttetek”; 2. 2. Halottas ének. „Oh szomorú
gyászos napom”; 3. 3. A szent keresztfa előtt. „Szent keresztfa, fák királya”; 4. Imádság. „Oh
egeknek királya mi atyánk!”
Bálint Sándor 2010, 849/1

B1863.10
Gebet zur Mutter Gottes Maria von Einsiedl in allen Röthen andächtig zu beten.
Ofen, 1863. Druck und Verlag von M. Bagó. 196 × 124 mm, 2f.
Fametszet. 66 × 59 mm
1. „O hoch-wunderthätige Gottesgebärerin”
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B1863.11
Ének Jézus és Szűz Máriához.
Budán, 1863. Nyomatta és kiadta Bagó Márton. 178 × 114 mm, 4f.
Fametszet. 74 × 48 mm
1. A bold. Szűz Máriához. „Gábriel angyal küldetett”; [2. Minden bucsúra alkalmazott ének.
Nóta: Sz. Háromságnak. „Örömöt zengnek ma”;] 3. Imádság a kereszten függő Jézushoz.
„Epesztő keserűséggel tehintek fel hozzád” Hiányos példány, hiányzik 2–3.ff.

B1863.12
Legujabb csuda-történet 1861-ben Mantuában, Olaszországban egy istenfélő jámbor asszonynyal.
Budán, 1863. Nyomatott Bagó Mártonnál. 173 × 113 mm, 4f.
Litográfia. 76 × 59 mm
1. „Hallgassátok csak oh keresztények!; 2. Imádság Jézus Krisztus anyjához. „Oh jóságos anya
Mária!” Hiányos példány, hiányzik 4.f.
Bálint Sándor 2010, 1034
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B1863.13
Új ének.
Budán, 1863. Nyom. Bagó Mártonnál. 188 × 119 mm, 3f.
Litográfia. 66 × 77 mm
1. Új ének. Nóta: Betlehem városában sat. „Szent, szent az Úr”; 2. Könyörgés esőért. „Nincsen, a
ki megsegítsen”; 3. Imádság esőért. „Irgalmas Úr Isten!”

B1863.14
Imádság, hogy a sz. mise-áldozatokban részesülhessünk.
Budán, 1863. Nyomatta és kiadta Bagó Márton. 177 × 110 mm, 2f.
Fametszet. 95 × 60 mm
1. Imádság, hogy a sz. mise-áldozatokban részesülhessünk. „Oh én édességes Jézusom! a te
szent kezeidbe”
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B1863.15
Két ajtatos ének esőért.
Budán, 1863. Nyomatott Bagó Mártonnál. 177 × 110 mm, 2 f.
Nincs illusztráció
1. Első. Nóta: „Kérésünk hallgasd meg.” „Hallgasd meg, Úr Isten, néped imádságát”; 2. Második.
Nóta: „Áldott légy régen várt szerencsés óra.” „Szentséges Szüz Mária, kérjed szent fiadat”

B1863.16
[?]
Budán, 1863. Nyomatta és kiadta Bagó Márton. 177 × 107 mm, 4f.
Nincs illusztráció
1. [Hiányzik]; 2. Második. Nóta: Tulajdon. „Mint a szomjas szarvas”; 3. Harmadik. Nóta: Tulajdon. „Oh egeknek lilioma”; 4. Negyedik. Nóta: Nyujtsd ki emnnyből oh. „Szertetnek édes
anyja, Mária!”; 5. Ötödik. Nóta: Add nekem Jézus szivedet. „Mária szép szeretetnek” Hiányos
példány, hiányzik 1.f.
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B1864.1
Hat istenes ének a szeplőtelen szűz Mária tiszteletére.
Budán, 1864. Nyomatta és kiadta Bagó Márton. 178 × 111 mm, 4f.
Litográfia. 45 × 37 mm
1. Első. „Oh Mária! malasztok edénye”; 2. Második. Nóta: Újuljon meg lelkünk e mai napon.
„Oh gyönyörüséges, boldogságos szűz”; 3. Harmadik. Szent Józsefről. Nóta: Jézus édes emlékezet. „Szent József a buzgó kebel”; 4. Negyedik. Mária szeplőtelen fogantatásáról. Nóta: Jézus
édes emlékezet; vagy: Mennyországnak királynéja. „Igazság rég várt hajnala”; 5. Ötödik. Nóta:
Szentháromságnak az én életemet. „Ezernyi ezerszer áldott az az óra”; 6. Hatodik. Szent Anna
tiszteletére. Nóta: Sz. Olvasót elvégeztük. „Dicsértessél magas mennyben”

B1864.2
Gebet zur heiligen Martirin Korona.
Ofen. Druck und Verlag von M. Bagó. 1864. 150 × 96 mm, 2f.
Litográfia. 84 × 63 mm
1. Antiphona. „Komm Du Braut Christi”; 2. Gebet. „Heiliger, starker und unsterblicher”; 3.
Hymnus. „Heilige Korona, ich rufe Dich”
OSZK KNYT PNy 3891
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B1864.3
A Názáreti Jézuska kis rózsakeresztjének éneke.
Budán 1864. Nyomatta és kiadta Bagó Márton. 176 × 114 mm, 4f.
Litográfia. 65 × 34 mm
1. Nóta: Tizennégy esztendős korában. „Jézus gyermek-korában” M.T.; 2. Második ének. Legujabb
reggeli és napközti ének Jézus Krisztushoz. „Reggel, ha ébredek, igy énekelgetek”; 3. Harmadik ének.
Köszöntő a fájdalmas szűz Máriához. Nóta: Könyörülj rajtunk Istenünk. „Köszöntünk szép szűz
Mária”; 4. Negyedik ének. A Szentháromsághoz. „Csodálatos Szentháromság”; 5. Nyolczvanezer
lélekért, kik mindennap megjelennek az isteni itélőszék előtt. „Oh jó, oh kegyes Jézus!”
Bálint Sándor 2010, 92

B1864.4
[Új ének.]
Budán, 1864. Nyomatott Bagó Mártonnál. 184 × 118 mm, 2f.
Litográfia. 66 × 77 mm
[1. Új ének. Nóta: Betlehem városában sat. „Szent, szent az Ur”;] 2. Ádventi ének. Nóta: Most
az Úr Krisztusnak drágalátos teste. „Istentől Gábriel küldetett” Hiányos példány, a tartalmi
leírást kiegészítettem az OSZK példánya alapján
OSZK KNYT PNy 405
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B1864.5
Istenes énekek.
Budán, 1864. Nyomatta és kiadta Bagó Márton. 181 × 114 mm, 4f.
Nincs illusztráció
1. Első. „Hol vagy én szerelmes Jézus”; 2. Második. „Gerjedezzen minden szív”; 3. Harmadik.
„Máriában én vigadok”; 4. Negyedik. „Óh Mária ékes rózsa”; 5. Ötödik. „Mária, Mária, fényesebb”; 6. Hatodik. „Mária, Mária, te holdnál”

B1864.6
Új ének.
Budán, 1864. Nyomatott Bagó Mártonnál. 178 × 112 mm, 3f.
Litográfia. 66 × 77 mm
1. Új ének. Nóta: Betlehem városában sat. „Szent, szent az Ur”; 2. Ének szent Annához. „Mária
édes anyának”; 3. Porcziunkulai bucsúra. „Mily boldog szerencsés e nap”; 4. Szűz szent Margithoz. Nóta: Mária drága kincs. „Pannoniából nyőlt kinyilt szép viola”
OSZK KNYT PNy 1777: 2f., ebben hiányzik a fent leírt példány 1.f.
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B1865.01
Hat uj istenes ének és két ájtatos ima szent József olvasójához.
Budán, 1865. Nyomatott Bagó Mártonnál. 175 × 110 mm, 8f.
Litográfia. 74 × 58 mm
1. Első. A fájdalmas szüz Máriáról Reggeli ének. Nóta: Előtted Jézusom. „A te házad, Uram”;
2. Második. A fájdalmas szüz Máriához. Nóta: Menyországnak királynéja. „Oh jaj nékem
Máriának”; 3. Harmadik. Nagy-Boldogasszony napjára. Nóta: Téged Isten magasságban.
„Menyország gyöngy-kapuja”; 4. Két szép ének és két ájtatos ima szent József olvasójához. Negyedik. Kisasszony napjára. A szent olvasó-társulat részére; azon énekre: Gyulladozik szivem
szüz. „Köszönteni jöttünk”; 5. Ötödik. Jézus szent véréről. Nóta: Királyi zászlók lobognak.
„Lehullott a Jézus vére”; 6. Hatodik. Jézus kis köntöséről. Nóta: E nagy szentség valóban.
„Egykor a szüz Mária”; 7. Szent József olvasója. „Ezen szent olvasó 60 ima-szemcséből”; 8.
Imádság. „Oh Istenem! ki sz. Józsefet”

B1865.02
Három istenes énekek, és egy ájtatos imádság a Jézus fájdalmaihoz.
Budán, 1864. Nyomatta és kiadta Bagó Márton. 176 × 111mm, 4f.
Litográfia. 75 × 58 mm
1. Első. Ájtatos köszöntés, vagy is: Jézushoz hálaadó ének. „Mihelyt múlik álmom”; 2. Második.
Mária, a koporsóban fekvő fiát jajgatja. „Nyugodjál már virágom”; 3. Harmadik. Bőjti ének.
„Jézus az olajfák hegyére elutazott”; 4. Jézus fájdalmaihoz való imádság. „Isten báránya, ki
magadat”
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B1865.03
Négy uj ének a szenkúti boldogságos szűz Máriához.
Budán, 1865. Nyomatott Bagó Mártonnál. 176 × 110 mm, 4f.
Litográfia. 43 × 38 mm
1. Első. „Atyaisten leánya”; 2. Második. Nóta: Tehozzád kiáltunk szüz anya, sat. „Oh Atyaistennek tiszta szűz leánya”; 3. Harmadik. „Oh gyönyörűséges, boldogságos”; 4. Negyedik. „Egekben tündöklő szentséges virág!”; 5. Szent szózat. „Istennek legméltatlanabb szolgálója”

B1865.04
Két istenes ének.
Budán, 1865. Nyomatott Bagó Mártonnál. 176 × 111 mm, 4f.
Rézmetszet. I. Ritter Sc. 44 × 44 mm
1. Ének. Az énekes. „Oh! dicsőséges szent jobb kéz”; 2. Sarlós Boldog-Asszonyról. „Kövessük
Máriát”
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B1865.05
Ének.
Budán, 1865. Nyom. Bagó Mártonnál. 1–2. példány: 176 × 113 mm, 4f.
Litográfia. 40 × 58 mm
1. „Én is vőlegény vagyok”; 2. Ének. „Föltették a szűz koszorút”; 3. Szeretet éneke a bold. Szűzhöz. Nóta: „Atyánk bölcsessége.” „Üdvözlégy Szűz Mária, rózsapiros hajnal!” 2 példány.

B1865.06
Legujabb ének Sallós Boldogasszony napjára.
Budán, 1865. Nyomatta és kiadta Bagó Márton. 175 × 110 mm, 2f.
Litográfia. 57 × 62 mm
1. Nóta: Nagy örömmel sat. „Názáretből Judeába indult”
OSZK KNYT PNy 1606: bejegyzés az 1.f. alján: Ára: 1 Kr.
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B1865.07
Öt istenes énekek.
Budán, 1865. Nyomatott Bagó Mártonnál. 172 × 112 mm, 4f.
Fametszet. 73 × 49 mm
1. Első. „Mária készül sietséggel”; 2. Második. „Mária bujában igen siránkozik”; 3. Harmadik.
Az Úr koporsója előtt mondandó ének. Nóta: Jézus szenvedéséről. „Vége van már mindennek”; 4. Negyedik. Nóta: Álla a keserves Anya. „Vesd fel bűnös szemeidet”; 5. Ötödik. Nóta:
Álla a keserves Anya. „Keseregjünk az egekkel”
Bálint Sándor 2010, 798

B1865.08
Andächtiges Gebet zu Maria Hilf.
Ofen, 1865. Druck und Verlag von M. Bagó. 175 × 112 mm, 4f.
Fametszet. 73 × 49 mm
1. Gebet, nützlich in aller Roth. „Allergnädigste, barmherzigste”; 2. Anderes Gebet zu Maria
Hilf. „O gebenedeite Mutter Gottes Maria!”; 3. Lied. „Königin des Himmels, O Maria hilf”
Hiányos példány. Hiányzik: 2–3.ff.
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B1865.09
Három igen szép és ájtatos imádság a haldokló embernek utolsó órájában, melyek az örök üdvösségre felette hasznosak.
Budán, 1865. Nyomatott Bagó Mártonnál. 170 × 113 mm, 4f.
Litográfia. 89 × 58 mm
1. „Vala egy időben egy igen sok bünökkel terhelt római pápa”; 2. Első Imádság. „Ur Jézus Krisztus! Te Istennek kedvelt…”; 3. Második Imádság. „Ur Jézus Krisztus! Ki a keserves keresztfán”;
4. Harmadik Imádság. „Ur Jézus Krisztus! Te isteni sz. jóság”; 5. „Ezalatt kimúlván a halálban
a pápa”

B1865.10
Arany-Miatyánk az imádandó, dicsérendő és keserüséggel szenvedő Úr Jézus Krisztus halálához.
Budán, 1865. Nyomatott Bagó Mártonnál. 157 × 102 mm, 2f.
Litográfia. 72 × 50 mm
1. „A mindenható Atya-Istentől”
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B1865.11
Legújabb négy istenes ének az olvasó társulatról.
Budán, 1865. Nyom. Bagó Mártonnál. 178 × 111 mm, 4f.
Litográfia. 60 × 45 mm
1. Első. „A szent olvasó-társulat”; 2. Második. Nóta: Hol vagy én szerelmes Jézusom. „Szépen,
gyönyörűen énekelni fogunk”; 3. Harmadik. „Óh Mária! im hozzád”; 4. Negyedik. Nóta: Jézus
szenvedéséről bűnösök emlékezzünk. „Fájdalmas jaj énnékem”

B1865.12
A hét Lakatú Imádságok, melyekkel az ájtatos lélek isten kegyeibe ohajt bezárkozni, és három
imádság a boldogságos szüz Máriához.
Budán, 1865. Nyomatta és kiadta Bagó Márton. 175 × 113 mm, 4f.
Fametszet. 44 × 51 mm
1. Imádság. „Oh mindenható örök Isten!”; 2. A Boldogságos Szűz Máriához boldog kimulásért
első imádság. „Legkegyelmesebb és irgalmasabb”; 3. Az Isten Anyjához boldog kimulásért
második imádság. „Oh gyönyörüségnek paradicsoma”; 4. A Boldogságos Szűzhez bizonyos
dolog megnyeréseért igen szép és nagy erejü imádság. „Oh Istennek tisztelendő”; 5. A Boldogságos Szűzhöz egy igen szép üdvözlet. „Üdvözlégy ezernyi ezerszer” Hiányos példány, csak az
1.f. van meg. A leírást az OSZK teljes példánya alapján készítettem
OSZK KNYT PNy 1598: bejegyzés az 1.f. alján: Ára: 1 Kr.
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B1866.1
Énekek és imák.
Budán, 1866. Nyomatta és kiadta Bagó Márton. 176 × 111 mm, 4f.
Litográfia. 108 × 69 mm
1. Reggeli ének. „Nagy örömmel korán reggel”; 2. Szenvedők imádsága a szenvedő Jézushoz.
„Keresztfán felfeszitett Jézus Krisztusom!”; 3. Esőért könyörgés a bold. Szűz Máriához.
I. Nóta: Oh áldott szüz Anya. „Leborulunk Isten mostan”; II. Nóta: Ah, hol vagy magyarok
stb. „Mária szüz anyánk, tekints”; III. Nóta: Indulj lelkem Istenemhez. „Szent úr Isten kiben
élünk”; IV. Nóta: Tulajdon. „Kérésünket hallgasd meg”

B1866.2
Új ének.
Budán, 1866. Nyomatott Bagó Mártonnál. 176 × 111 mm, 4f.
Litográfia. 65 × 76 mm
1. Új ének. Nóta: Betlehem városában. „Szent, szent az Ur”; 2. Ének szent Annához. „Mária édes
anyának”; 3. Porcziunkulai bucsúra. „Mily boldog szerencsés e nap”; 4. Szűz szent Margithoz.
Nóta: Mária drága kincs. „Pannoniából nyőlt kinyilt szép viola”; 5. Ádventi ének. Nóta: Most
az Úr Krisztusnak drágalátos teste. „Istentől Gábriel küldeteit”
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B1866.3
Öt istenes ének.
Budán, 1866. Nyomatott Bagó Mártonnál. 167 × 108 mm, 4f.
Litográfia. 72 × 51 mm
1. Első. Nóta: Gyuladozik szivem szűz anyámért. „Köszönteni jöttünk”; 2. Második. Nóta: Fájdalmas szentséges szüz Mária. „Bűnös ember öltözz gyász ruhába”; 3. Harmadik. Nóta: Óh
örök szeretett nagy mélység. „Óh Mária nálad keres néped”; 4. Negyedik. Nóta: Oh hol vagy
magyaroknak tündöklő. „Fölkiáltunk hozzád”; 5. Ötödik. Nóta: A mennyei szent város. „Oh
bűnös kétségbe ne ess”

B1866.4
Uj énekek az Olvasó társulatosak számára.
Budán, 1866. Nyomatott Bagó Mártonnál. 175 × 112 mm, 4f.
Fametszet. 66 × 60 mm
1. Első ének. Nóta: Zöldellő virágszál. „Üdvözlégy Mária szűzeknek”; 2. Második ének. Nóta:
Köszöntsd lelkem mai napot, melyet ma elértél. „Mária! tiszteletedre”; 3. Harmadik ének.
Nóta: Óh áldott Szűz Anya. „Óh rózsák rózsája”; 4. Negyedik ének. Nóta: Bús szívemnek nagy
öröme. „Rózsafűzár királynéja”; 5. Ötödik ének. Nóta: Zöldellő virágszál te vagy óh Mária!
„Üdvözlégy mennyország ékes lilioma”; 6. Ádventi ének. „Gábriel indula követséggel”
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B1867.1
Boldogságos szűz Mária Rózsa füzér királynéja, Koszoruba füzött arany a-b-c-éje.
Budán, 1867. Nyomatott Bagó Mártonnál. 173 × 110 mm, 2f.
Litográfia. 43 × 38 mm
1. (Dallama: „Zöldellő virágszáll.” stb.) „Áldunk szüz Mária”

B1867.2
Uj énekek. Szombati áldozat a boldogs. szűz Mária tiszteletére.
Budán 1867. Nyom. Bagó Mártonnál. 176 × 110 mm, 2f.
Nincs illusztráció
1. Első. Nóta: Gonosz kegyetlen Heródes, Uj királytól vagy félelmes. „Szombat szűz Mária napja”; 2. Második. „Hol vagy én szerelmes Jézusom Anyja?”; 3. Harmadik. „Jó hírt, pajtás!”
OSZK KNYT PNy 5968
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B1867.3
Három istenes énekek.
Budán, 1867. Nyomatott Bagó Mártonnál. 176 × 109 mm, 4f.
Litográfia. 73 × 51 mm
1. Első. A szent kereszthez. Nóta: Gyuladozik szivem Szüz. „Köszönteni jöttünk szent keresztfa”;
2. Második: Nagy-Bőjti ének. Nóta: Előtted Jézusom leborulok. „Lábadhoz Jézusom leborulok”; 3. Harmadik. Ének Nagy-Pénteken a Kálvária indulásnál. Nóta: Köszöntünk szép szüz
Mária. „Menj kálvária-hegyére”

B1867.4
Négy uj istenes énekek.
Budán, 1867. Nyomatott Bagó Mártonnál. 175 × 111 mm, 4f.
Litográfia. 92 × 64 mm
1. Első: Szüz Mária éneke az élő sz. olvasóhoz. Nótája: Gyuladozik szivem szüz anyámért. „Jertek
Máriának tisztelői”; 2. Második: Szüz Mária eljegyzése ünnepére. Nótája: Köszönteni jöttünk
áldott kisasszony. „Üdvözlégy Mária ki eljegyeztetett”; 3. Harmadik: Ének a fájdalmas szüz
Máriához a szomoru árvák vigasztalójához. Nótája: Purgatorium tüzébe. „Oh kesergő szüz
Mária”; Negyedik: Esti ének a boldogságos szüz Máriához. Nótája: Oh mennyei szerelmes
szent. „A fényes nap tőlünk eltávozott”
OSZK KNYT PNy 5969
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B1867.5
A szent olvasóról. Farkas Antal Kisteleken.
Budán. Nyomatott Bagó Mártonnál. 1867. 178 × 111 mm, 2f.
Litográfia. 92 × 63 mm
1. „Hallgassatok csak én rám jól”

B1867.6
Legujabb Énekek. Szombati áldozat a boldogs. szűz Mária tiszteletére. Irta: Négó József.
Budán 1867. Nyomatott Bagó Mártonnál. 170 × 111 mm, 4f.
Litográfia. 74 × 62 mm
1. Első. Nóta: Gonosz kegyetlen Heródes, Uj királytól vagy félelmes. „Szombat szűz Mária napja”; 2. Második. Nóta: Oh szépséges, oh kegyelmes. „Indulj szivem, siess lelkem”; 3. Harmadik.
A visszaemlékeztető ezer nyolcszáz hatvan hatodik évre, melyben minden lefagyott. Nóta:
Előtted Jézusom leborulok. „Siralmas e világ nekünk bünösöknek” Eltérés a B1867.7-től kizárólag a tipográfiában: a betűköz itt sűrűbb
Bálint Sándor 2010, 574
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B1867.7
Legujabb Énekek. Szombati áldozat a boldogs. szűz Mária tiszteletére. Irta: Négó József.
Budán 1867. Nyomatott Bagó Mártonnál. 167 × 96 mm, 4f.
Litográfia. 74 × 62 mm
1. Első. Nóta: Gonosz kegyetlen Heródes, Uj királytól vagy félelmes. „Szombat szűz Mária napja”; 2. Második. Nóta: Oh szépséges, oh kegyelmes. „Indulj szivem, siess lelkem”; 3. Harmadik.
A visszaemlékeztető ezer nyolcszáz hatvan hatodik évre, melyben minden lefagyott. Nóta:
Előtted Jézusom leborulok. „Siralmas e világ nekünk bünösöknek” Eltérés a B1867.6-tól kizárólag a tipográfiában: a betűköz itt ritkább

B1867.8
Négy istenes új ének a Szűz Máriához kisasszony napjára és más napokra.
Budán 1867. Nyom. Bagó Mártonnál. 174 × 112 mm, 4f.
Litográfia. 109 × 70 mm
1. Kisasszonynapra ének. Nóta: Örülj, vigadj tisztaságban megvirágzott. „Ma született egy kisasszony, kinek neve Mária”; 2. Szűz Mária eljegyzésére és mennybe vitelére. Nóta: Istennek sz.
Anyja! Könyörögj stb. „Örvendnek az egek, harsog a trombita”; 3. Imádság Szűz Máriához.
„Üdvözlégy szűzeknek szent Szűze!”; 4. Más, ugyanazon napra. Nóta: Mária! Mária! Fényesebb csillagnál. „Mária! Mária! Istennek kedvese Te, vagy szerelmese”; 5. Ének. Nóta: Jézus
szenvedéséről. „Jertek keresztény hivek Jézus tiszteletére”
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B1868.1
Boldogságos szűz Mária, Rózsafüzér királynéja, koszoruba füzött arany á-b-c-je.
Budán, 1868. Nyomatott Bagó Mártonnál. 174 × 114 mm, 2f.
Litográfia. 41 × 30 mm
1. (Dallama: „Zöldelő virágszál.” stb.) „Áldunk szüz Mária”
OSZK KNYT PNy 6164

B1868.2
Öt istenes ének a boldogs. Szűz Máriához.
Budán 1868. Nyomatta és kiadta Bagó Márton. 176 × 112 mm, 4f.
Litográfia. 64 × 50 mm
1. Első. A boldogságos Szűz Máriához. „Égi szűz virág!”; 2. Második. Szeplőtelen boldogságos
Szűz fogantatásáról. „Oh Mária ékes Rózsa!”; 3. Harmadik. Búcsúzó énekek. Nóta: „Oh egeknek királynéja” szerint. „Köszöntünk oh Szűz Mária”; 4. Negyedik. „Isten hozzád oh Mária!”;
5. Kisasszony napjára szűz Máriához a szent Olvasótársulat éneke. Nóta: Téged Isten magasságba, sat. „Téged jöttünk köszönteni”
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B1868.3
Négy uj istenes ének a boldogságos Szűz Máriához.
Budán, 1868. Nyomatott Bagó Mártonnál. 174 × 113 mm, 4f.
Litográfia. 45 × 50 mm
1. Első ének. (Nóta: Ki az egek felségében lakol.) „Édes anyám köszönöm teneked”; 2. Második
ének. (Saját nótája van.) „Üdvözlégy ékes angyali Szűz!”; 3. Harmadik ének. Nagy boldog As�szony napjára, Mária mennybemenetelére. Nóta: Üdvözlégy óh tisztaságos Mária! „Köszönteni jöttünk szentséges Anya”; 4. Negyedik ének. Nóta: Gyuladozik szivem. „Jertek keresztények
Jézus szűz Anyjához”

B1869.1
Imádság, hogy a sz. mise-áldozatokban részesülhessünk.
Budán, 1869. Nyomatta és kiadta Bagó Márton. 179 × 113 mm, 2f.
Fametszet. 83 × 53 mm
1. Imádság, hogy a sz. mise-áldozatokban részesülhessünk. „Óh én édességes Jézusom!”
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B1869.2
Ein sehr kräftiger Segen und Gebet, zur Verehrung der heiligen drei Könige.
Ofen, 1869. Druck und Verlag von M. Bagó. 166 × 97 mm, 2f.
Fametszet. 59 × 72 mm
1. „Heute stehe ich auf”

B1869.3
Ein schönes Gebet zu Maria, Mutter der Verlassenen.
Ofen, 1869. Druck und Verlag von M. Bagó. 167 × 98 mm, 2f.
Fametszet. 72 × 48 mm
1. Gebet. „O du allerseligste und liebreicheste”

B1869.4
Ein schönes Gebet zu Maria, Mutter der Verlassenen.
Ofen, 1869. Druck und Verlag von M. Bagó. 165 × 99 mm, 2f.
Fametszet. 72 × 48 mm
1. Gebet. „O du allerseligste und liebreicheste”
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B1869.5
Igen szép könyörgő énekek az Andocsi boldogs. szűz Máriához. Emlékeztet az 1869. május 6-ik,
az az áldozó csütörtöki reggeli erős dér- és hidegről.
Budán 1869. Nyom. Bagó Mártonnál. 178 × 108 mm, 4f.
Litográfia. 74 × 62 mm
1. Első. Nótája: Előtted szűz anyám leborulok. „Rebegő nyelvemet felemelem”; 2. Második. Mind
a háromnak nótája: Ujuljon meg lelkünk e mai napon. „Keseredett szivek ide jőjetek”; 3. Harmadik. „Eljött már órája bucsuzásomnak”; 4. Negyedik. A boldogságos szűz Máriához. „Oh
életünk reménye”

B1869.6
Kräftige Gebete für die tägliche Andacht.
Ofen, 1869. Druck und Verlag von M. Bagó. 181 × 116 mm, 8f.
Litográfia. 64 × 50 mm
1. „Wer dieselben mit frommer Hingebung verrichtet”; 2. Morgen-Gebet. „Mein Gott, alle meine
Roth”; 3. Segen und Gebet. „Heute stehe ich auf”; 4. Zu Gott. „O Gott! Sei mir armen”; 5. Gebet
zur Mutter Gottes in der Roth. „Gott Vater vom Himmel”; 6. Zur Mutter Gottes. „O Maria! Du
allerheiligste”; 7. Jesus, Maria, Josef und Anna. „Herr Jesu Christe! Du Sohn des lebendigen”; 8.
Zu Maria Hilf. „Du kommst eben recht zu mir”; 9. Andächtiges Gebet zum heiligen Johann von
Nepomuk. „Zu Dir, Beschützer der Ehren”; 10. Zu Gott neun Täge in der Roth zu beten. Das
erste Gebet.; 11. Beschluß. Gebet zu der allerseligsten Mutter Gottes Maria. „O allerbetrübteste
Mutter”; 12. Zutrauen auf Gott. „Mein Gott und Herr!”; 13. Abend-Segen. „Der Friede unsers
Herrn Jesu Christi!”; 14. Unserer lieben Frau Traum. „Im Namen Gottes des Vaters, des Sohnes”
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B1870.1
Különbféle ünnepekre való énekek.
Budán, 1870. Nyomatott Bagó Mártonnál. 187 × 120 mm, 8f.
Nincs illusztráció
1. Adventi énekek. „Im a hajnal”; 2. Második. „Mária borúlva térdre”; 3. Harmadik. „Mostan kinyilt egy szép rózsavirág”; 4. Negyedik. „Gabriel indula követséggel”; 5. Karácsonyi
Énekek. Ötödik. „Óh mely szerencsésen én ma felébredtem”; 6. Hatodik. „Üdvözlégy áldott
legy”; 7. Hetedik. „Pásztorok keljünk fel”; 8. Nyolczadik. „A szép szűz Mária szent fiának”; 9.
Kilenczedik. „Nagy örömet hirdetek, ne féljetek”; 10. Tizedik. A fájdalmas sz. Máriához. Dallama: Oh! én szegény bűnös lélek, örök halálnak fia. „Mária hét fájdalmait”; 11. Tizenegyedik.
A szűz Máriához. Mint: „Keljetek fel boldog lelkek.” „Kármélusnak ékesége szüz Mária”; 12.
Tizenkettedik. A Boldogságos szűz Mária Skapuláré királynéjához. Ária: „Üdvözlégy a Krisztus” stb. „Óh Szentséges Anya szép Szüz Mária”; 13. Tizenharmadik. A fájdalmas szüz Máriához. Ária: „Jézus szenvedései.” stb. „Oh fájdalmas Szüz anya”; 14. Tizennegyedik. „Imádság
a kereszten függő Jézushoz.” „Epesztő keserűséggel tekintek fel hozzád”

B1870.2
Lied.
Ofen, 1870. Druck und Verlag von M. Bagó. 117 × 88 mm, 2f.
Nincs illusztráció
1. „Maria! Unschulds-Krone!”
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B1872.1
Hét új Pünkösdi énekek.
Budán, 1872. Nyomatott Bagó Mártonnál. 174 × 112 mm, 4f.
Litográfia. 64 × 50 mm
1. Első. A Szent-Lélek Istenről. „Jöjj el Szent-Lélek Isten!”; 2. Második. „Köszöntsd lelkem e
mai napot”; 3. Harmadik. Pünkösd napjára. Dallama. Szentháromságnak az stb. Örülj vigadj lelkem viradtál szép napra”; 4. Negyedik. Husvéti ének. „Öröm napunk felviradott, mert
Krisztus feltámadott”; 5. Ötödik. Áldozó csütörtökre. Dallama. Örvendnek az egek. „Az Úr
Jézus Krisztus mennyekbe felméne!”; 6. Hatodik. A Szűz Mária litániája. Dallam. Bemegyek
szent templomodba. „Jertek buzgó keresztények Máriát köszönteni”; 7. Hetedik. „Nyújtsd ki
mennyből, oh szent Anyánk! kezedet”

B1873.1
Három igen szép és ájtatos imádság a haldokló embernek utolsó órájában, melyek az örök üdvösségre felette hasznosak.
Budán, 1873. Nyomatott Bagó Mártonnál. 183 × 111 mm, 4f.
Litográfia. 90 × 58 mm
1. „Vala egy időben egy igen sok bünökkel terhelt római pápa”; 2. Első Imádság. „Ur Jézus Krisztus! Te Istennek kedvelt…”; 3. Második Imádság. „Ur Jézus Krisztus! Ki a keserves keresztfán”;
4. Harmadik Imádság. „Ur Jézus Krisztus! Te Isteni sz. jóság”; 5. „Ezalatt kimulván a halálban
a pápa”
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B1873.2
Andächtiges Fastenlied.
Ofen, 1873. Gedruckt bei M. Bagó. 182 × 113 mm, 4f.
Litográfia. 75 × 58 mm
1. „O alle Menschen, helfet weinen” Felvágatlan példány

B1873.3
Gesang sammt Litanei und Gebete zur heiligen Mutter Anna.
Ofen, 1873. Druck und Verlag von M. Bagó. 180 × 112 mm, 4f.
Litográfia. 100 × 57 mm
1. Im Tone: „Herr ich glaube.” „Mutter Anna mit Maria”; 2. Andächtiges Gebet zur heiligen
Mutter Anna. „O heilige Anna, du Mutter”; 3. Litanei von der heiligen Mutter Anna. „Herr,
erbarme dich unser!”; 4. Gebet. „O liebreiche Mutter”; 5. Ein anderes Gebet. „O Gott, der du
aus besonderer Gnade”
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B1874.1
Egy uj csoda történet mely Zalamegyében Bödör nevü malomba történt.
Nyomatott Budán, Bagó Mártonnál. 1874. 180 × 113 mm, 4f.
Litográfia. 78 × 58 mm
1. Egy uj csoda történet „melyet egy Istenfélő ember, ki miután a malomban”; 2. Ének. Nóta: Jertek Máriának tisztelői sat. „Oh ember hallgasd meg”; 3. Ének. A boldogságos szüz Máriához.
„Szentséges szüz Mária könyörögj érettünk”

B18xx.1
Ein sehr kräftiger Segen und Gebet, zur Verehrung der heiligen drei Könige.
Ofen. Gedruckt mit M. Bagó’schen Schriften. 158 × 93 mm, 2f.
Fametszet. 57 × 71 mm
1. „Heute stehe ich auf”
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Bagó Márton és fia

BF1875.1
Radnai és más ájtatos énekek.
Budapest, 1875. Nyomatott Bagó Márton és fiánál. 177 × 112 mm, 4f.
Litográfia. 116 × 73 mm
1. Első. Búcsú járó ének. „Krisztusnak zászlói ime fénylenek”; 2. Második. Radnai ének. „Köszöntünk
téged Radnai virág”; 3. Harmadik. Ének szűz Máriához. Nota: Áldjad ember ez napot stb. „Oh
csudáknak csuda jele, Radna hegyen”; 4. Negyedik. A Radnai templomban Máriát köszöntő ének.
„Egek, mi ez a hely? hol vagyok”; 5. Ötödik. Az örök atya Istenhez fohászkodás. Nóta: Imádunk
szent ostya stb. „Örök mindenható, fölséges Úr Isten”; 6. Hatodik. Más ének. „Jertek keresztény
hívek”

BF1875.2
Legujabb szép istenes énekek.
Budán, 1875. Nyomatott Bagó Márton és fiánál. 178 × 109 mm, 4f.
Litográfia. 75 × 62 mm
1. Első. Az Andocsi szűz Anyánkhoz. „Köszönteni jöttünk óh Mária!”; 2. Második: A boldogságos szűztől elváláskori bucsú versei. Nóta: Már megyek a sirba. „Oh Istennek anyja”; 3.
Harmadik: Nóta: Hol vagy én szerelmes Jézus Krisztus. „Hol vagy én szerelmes fájdalmas
anyám”; 4. Negyedik: Nóta: Előtted szűz anyánk leborulok. „Ha lelked vigasszát, elvesztenéd”;
5. Ötödik. A kisded Jézusról. Nóta: Megindítom nyelvemet. „Vigadjunk hát szivünkben”
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BF1876.1
Geistliche Wallfahrts-Lieder zu Maria der Mutter Gottes.
Ofen, 1876. Druck und Verlag von M. Bagó und Sohn. 175 × 113 mm, 4f.
Nincs illusztráció
1. Das Erste. „1. O Maria! Sei gegrüßet”; 2. Das Zweite. „Auf! Auf! Ihr frommen Christen!”; 3.
Das Dritte. „1. Erfreut euch von Herzen”; Das Vierte. „1. Wunderschön prächtige”

BF1877.1
Tägliche Aufopferung.
Ofen, 1877. Druck und Verlag von Martin Bagó & Sohn. 180 × 111 mm, 2f.
Litográfia. 90 × 58 mm
1. „O mein Gott und Herr! ich empfehle mich”
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BF1880.1
Legujabb szent ének a boldogságos szüz Máriának keserves könyhullatásának emlékezetére és
az árvák és özvegyek siralma.
Budán, 1880. Nyomatott Bagó Márton és fiánál. 180 × 113 mm, 4f.
Litográfia. 51 × 80 mm
1. Ének a szent kereszthez. Nóta: Oh siralom, oh fájdalom. „Dicsértessél szent keresztfa”; 2. Havi
boldogasszonyhoz. Dala: a mennyei szent városnak. „Üdvözlégy szép szüz Mária”; 3. Legujabb
szent ének Krisztus koporsója felett. Dala: Ki az egek helységében lakol. „Dicsértessék Jézus
koporsója”; 4. Árvák vigasztalója. Dallama: Ime hogy magzatja született a Szüznek. „Sir egy
árva kis lány kint a temetőben”

BF1880.2
Három igen szép és ájtatos imádság a haldokló embernek utolsó órájában, melyek az örök üdvösségre felette hasznosak.
Budán, 1880. Nyomatott Bagó Márton és fiánál. 180 × 112 mm, 4f.
Litográfia. 90 × 58 mm
1. „Vala egy idóben egy igen sok bünökkel terhelt római pápa”; 2. Első Imádság. „Uram Jézus
Krisztus! Te Istennek kedvelt…”; 3. Második Imádság. „Úr Jézus Krisztus! Ki a keserves keresztfán”; 4. Harmadik Imádság. „Ur Jézus Krisztus! Te Isteni sz. jóság”; 5. „Ezalatt kimulván
a halálban a pápa”
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BF1880.3
Lied zu Ehren der heil. Jungfrau Maria.
Druck von M. Bagó & Sohn in Budapest. 1880. 180 × 112 mm, 2f.
Nincs illusztráció
1. „1. O heiligster Name Maria wie schön”; 2. Marienlied zur Mai-Andacht. „Geleitet durch die
Welle”

BF1881.1
Négy uj istenes ének a Szűz Máriához kisasszony napjára és más napokra.
Budán 1881. Nyom. Bagó M. és fiánál. 172 × 108 mm, 4f.
Litográfia. 108 × 69 mm
1. Kisasszonynapra ének. Nóta: Örülj, vigadj tisztaságban megvirágzott. „Ma született egy kisasszony”; 2. Szűz Mária eljegyzésére és mennybe vitelére. Nóta: Istennek sz. anyja! könyörögj
sat. „Örvendnek az egek”; 3. Imádság Szűz Máriához. „Üdvözlégy szűzeknek szent Szűze!”;
4. Más, ugyanazon napra. Nóta: Mária! Mária! fényesebb csillagnál. „Mária! Mária! Istennek
kedvese”; 5. Ének. Nóta: Jézus szenvedéséről. „Jertek keresztény hivek”;
A lapok rossz sorrendben vannak fűzve: 1–2.pp., 7–8.pp., 3–6.pp.
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BF1881.2
Eine schöne Geschichte und Gebet, welches eine arme Seele dem Priester,
Ofen, 1881. Gedruckt bei Martin Bagó & Sohn. 182 × 117 mm, 4f.
Nincs illusztráció
1. „Es war einmal ein frommer Priester”; 2. Gebet. „O du mein allerliebster und süßester Herr
Jesu Christe!”; 3. Gebet. bei der heil. Messe zu sprechen. „O allerheiligste Dreifaltigkeit!”; 4.
Unterricht. „Zu berichten allen Denjenigen”

BF1881.3
Gebet zu der allesselicsten und unbefleckten Empfängniß Mariae.
Ofen, 1881. Druck von Martin Bagó & Sohn. 179 × 112 mm, 4f.
Litográfia. 93 × 58 mm
1. Gebet. „O du glorwürdigste, und in Ewigkeit”; 2. Der Engels-Gruß. „Ave Maria mit dem
Engels-Gruß”
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BF1882.1
A lourdesi történet rövid előadása miként a szent szűz Bernadettnek 18-szor megjelent, és a
lourdesi olvasó énekbe foglalva.
Budapest, 1882. Nyomatott Bagó Márton és fiánál. 176 × 113 mm, 4f.
Litográfia. 72 × 56 mm
1. Lourdes. „Déli Francziaország s a spanyol”; 2. A Mária-Lourdesi olvasó VI. tizedben. Melynek
elmondása annyit tesz, mintha valaki az egész olvasót elmondaná. I. tized. „Szépen szól a kis
harang”

BF1882.2
Imádság, hogy a szent mise-áldozatokban részesülhessünk.
Budán, 1882. Nyomatott Bagó Márton és fiánál. 172 × 107 mm, 2f.
Litográfia. 90 × 59 mm
1. Imádság, hogy a sz. mise-áldozatokban részesülhessünk. „Oh én édességes Jézusom! a te szent
kezeidben”
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BF1882.3
Kräftiges Gebet zur Ehre der heil. 3 Könige, Caspar, Melchior, Balthasar,
Ofen, 1882. Druck von Martin Bagó & Sohn. 178 × 115 mm, 2f.
Litográfia. 100 × 66 mm
1. Gebet. „O ihr heiligen drei Könige Caspar, Melchior, Balthasar”

BF1883.1
Lelki tanitás, melyet ha valaki akár öreg, akár ifju olvas és vele hordozza, nagy lelki üdvére szolgál és testi könnyebbséget nyer. Irta: G. Gy. K. P.
Budapest, 1883. Nyomatott Bagó Márton és fiánál. 182 × 110 mm, 4f.
Litográfia. 74 × 57 mm
1. Szózat a búcsujárókhoz. „Dicsértessék Jézus és szűz Mária!”
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BF1884.1
Ein schönes Gebet, wie sich ein jeder Christ alle Tage dem bitteren Leiden und Sterben Jesu
Christi anempfehlen solle.
Ofen, 1884. Druck von Martin Bagó & Sohn. 180 × 113 mm, 2f.
Litográfia. 100 × 66 mm
1. „Sei gegrüßet, du edles gekröntes Haupt Christi!”; 2. Gebet zu dem gekreuzigten Jesu Christi
um ein seliges Ende. „O Herr Jesu Christe!”

BF1884.2
Andächtige Gebete und Lieder.
Druck von Martin Bagó & Sohn. 1884. 184 × 113 mm, 4f.
Litográfia. 44 × 38 mm
1. Die Geschichte des Lourdeser Gnadenortes. Die Statue ist auch in Radna zu sehen. „In der
unter dem Namen Masabielle bekannten uralten Höhle”; 2. Lied vor dem Rosenkranz der
heiligen Jungfrau von Lourdes. Im Tone: Zur treuen Anbetung des heil. Herzens Herrn
Jesu. „1. Wir bieten, öffne unsere Lippen”; 3. Abbeten des heiligen Rosenkranzes. „Der zur
Verherrlichung”; 4. Gebet nach dem heiligen Rosenkranz. „Oh Du theure heilige Jungfrau”; 5.
Gesang nach dem Rosenkranz. „1. Den geheiligten Rosenkranz haben wir beendet”
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BF1884.3
Lobgesang zu dem glorwürdigen Herzen Jesu und Maria.
Druck von M. Bagó & Sohn in Budapest, 1884. 181 × 113 mm, 2f.
Litográfia. 55 × 42 mm
1. „1. Maria, Himmelskönigin! Du mächtige Fürsprecherin!”

BF1885.1
Legujabb ének és bucsujárási ima a boldogságos Szűz Máriához.
Budán, 1885. Nyomatott Bagó Márton és fiánál. 2 példány: 1. 172 × 106 mm; 2. 168 × 110 mm; 4f.
Litográfia. 97 × 69 mm
1. Ének. „Jertek Jézus hivei”; 2. Az odaérkezésnél. „Immár ide értünk”; 3. Induláskor. „Jertek
ide most”
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BF1886.1
Ájtatos szent énekek.
Budán, 1886. Nyomatott Bagó Márton és fiánál. 180 × 114 mm; 4f.
Litográfia. 108 × 70 mm
1. Angyaloknak királynéja; 2. Ének a szüz Máriához.

BF1887.1
Szüz Mária hete, vagy a boldogs. Szüz Mária tiszteletére szentelt mindennapi felajánlások.
Budapest, 1887. Nyomatott Bagó Márton és fiánál. 164 × 110 mm, 8f.
Litográfia. 64 × 50 mm
1. Hétfőn. „Oh Isten szülője és dajkája”
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BF1887.2
Legujabb énekek és egy ima. Irta Fejes András Bodonyban a ki Isten szerető és szüz Mária tisztelő.
Budán, 1887. Nyomatott Bagó Márton és fiánál. 162 × 112 mm, 4f.
Litográfia. 92 × 58 mm
1. Kisasszony napra való ének. Nóta: Ürvendnek az egek sat. „Nagy örömmel ragyog”; 2. Mária
neve napjára. Nóta: Szézezerszer üdvözlégy sat. „Máriának drága neve”; 3. Ének az őrangyali
rózsafüzérhez. Nóta: Add nekem Jézus szivedet sat. „Édes őrző szent”; 4. Felajánló ima az
angyali koszorúhoz. „Úr Isten ki csudálatos”; 5. Beköszöntő ének a szent kúti szüz Máriához.
Nóta: Zöldelő virágszál sat. „Köszönteni jöttünk mennyország”; 6. Esőért. Nóta: Borulunk
elődbe sat. „Hatalmas úr Isten ki”; 7. Halotti ének. Nóta: Sírod szélén állok Megváltó sat. „Én
állok lássátok”

BF1887.3
Buzgóság Gyöngyvirága vagyis énekkoszoru a boldogságos szüz Máriáról. Irta: Varga Lajos,
Jász-Árokszálláson.
Budán, 1887. Nyomatott Bagó Márton és fiánál. 183 × 112 mm, 4f.
Litográfia. 97 × 60 mm
1. Énekek a Nagyboldogasszonyról. A szüz Mária elalvása. Dallama: Mennyei virágszál Názáreth
galambja. „Hatvanhárom évet betöltött Mária”; 2. Mária mennybemenetele s megkoronáztatásáról. Dallama: „Atyaistennek leánya Mária segíts.” „Ma lettél megdicsőülve”; 3. Kisasszony napjára való ének. Dallama: „Mária tekints le mennyekből.” „Mária gyönyörü nevednek”; 4. Mária
nevenapjára. Dallama: Oh gyönyörüséges sat. „Mária szent neve öt arany betüje”; 5. Ugyanarra.
Dallama: „Illatozva nyillik a május virága.” „Mária szent nevének arany virága”; 6. Szent József és
szüz Mária menyegzője. Dallama: Im a hajnal jön az angyal sat. „A jeruzsálemi templom”; 7. Mária
utazása. (Legenda után.) Dallama: Oh Mária szüz virág. „Midőn az Isten anyja utazott Judeába”
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BF1887.4
Legszebb énekfüzetek, mely a csatkai szent kútnál levő csodálatos szent kép előtt mondandó.
Budán, 1887. Nyomatott Bagó Márton és fiánál. 163 × 110 mm, 4f.
Litográfia. 75 × 62 mm
Első. Dallam: Oh áldott szent Isten. „Csatkai Szent-Kútnak tündöklő csillaga”; 2. Második. Dall:
Dicsérjétek ti keresztények nepomuki szent Jánost. „E szent olvasó társulat”; 3. Harmadik.
Dallam: Pásztorok keljünk fel. „Fujdogál a szellő”; 4. Negyedik. Dallam: Oh áldott szent Isten. „Isten hozzád anyánk”; 5. Ötödik. Dallam: Úr Jézus szent anyja angyalok asszonya. „Oh
gyönyörüséges ékes”

BF1887.5
Drei schöne Gebete nebst auserbaulicher Betrachtung.
Ofen, 1887. Druck von Martin Bagó & Sohn. 183 × 115 mm, 4f.
Litográfia. 106 × 65 mm
1. Gebet zur Verehrung der Namen Jesu und Maria. „O Ihr meine herzlichsten Freunde”; 2. Seufzer
zu Jesu und Maria, „Jesus Maria, ich lobe euch”; 3. Die zehn Tugenden Maria’s. „1. Ihre Reinheit
als sie sprach”; 4. Gebet zur Verehrung Maria’s. „Gnadenreiche Jungfrau Maria!”; 5. Vom Ablaß
der zehn Tugenden Maria’s. „Diese zehn Tugenden Maria’s werden”; 6. Betrachtung. „Dem
heiligen Vater Joachim”
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BF1888.1
Legujabb énekfüzér búcsuk alkalmára.
Budán, 1888. Nyomatott Bagó Márton és fiánál. 171 × 108 mm, 4f.
Litográfia. 109 × 73 mm
1. Első ének. „Gábriel arkangyal”; 2. Második ének. Dallam: Gábriel sat. „A barkai templom”;
3. Harmadik ének: „Zöldelő virágszál te”; 4. Negyedik ének. Dallam: Szent Anna, szent Anna
sat. „Oh bünös miért nem sirsz”; 5. Ötödik ének. Dallam: Szépen szól a kis harang sat. „Hálát
ádunk teneked”; 6. Búcsuzó ének. Dallam: Oh áldott szent Isten sat. „Szerelmes szüz anyánk”

BF1890.1
Uj csodatörténet a kereszt ostromlásáról, vagyis a kővé vált szőllőről.
Budapesten, 1890. Nyomatott Bagó Márton és fiánál. 170 × 113 mm, 4f.
Litográfia. 60 × 82 mm
1. A keresztgyülölő gróf története. „A mult évben történt”; 2. Ének a szentkúti Szüzhöz. Nóta:
Üdvözlégy Krisztusnak stb. „Mennyország ajtaja ki van már nyitva”
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BF1890.2
Gebet zum heil. Schutzengel.
Druck von Martin Bagó & Sohn in Budapest. 1890. 180 × 112 mm, 2f.
Litográfia. 53 × 38 mm
1. „Von meiner Kindheit mir”; 2. Gebet. „O du mein lieder Herr Jesu Christ”

BF1895.1
Három istenes ének.
Budapest. 1895. Nyomatja és kiadja Bagó Márton és fia. 172 × 114 mm, 4f.
Litográfia. 30 × 50 mm
1. Első. Estvéli ének. Nóta: Incselkedik ellenem a sátán. „A fényes nap immár lenyugodott”;
2. Második. Nagy-Boldog-Asszony napjára. „Örülj, vigadj tisztaságban”; 3. Harmadik. KisAsszony napjára. Nóta: Tulajdon. „Ma született a szent Kis-Asszony”
Nem azonos az OSZK KNYT PNy 6283 példányával!
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BF18xx.01
Nagyböjti szent énekek Krisztus szenvedéséről. A szenvedő Jézus tiszteletére, a fájdalmas szűz
Máriának dicséretére nyomatta Szabó Antal.
Bagó Márton és fia, Budapest II. kerület, Ponty-utcza 4. 164 × 110 mm, 4f.
Litográfia. 89 × 57 mm
1. Nóta Jézus szenvedéséről. „Jézus vérontásodnak”; 2. A fájdalmas olvasó után. Dallama: Keresztények sirjatok. „Jézus kínjáról való”; 3. Imádság. „Oh minden fájdalmaknak”; 4. Nagyböjti szent énekek. Krisztus szenvedéséről ének.; 5. Dallama: Jézus szenvedéséről emlékezünk
stb. „Jertek keresztény népek”; 6. Te Deum laudamus. „Téged Isten dicsérünk”; 7. Dallama:
„A mennyei szent városnak.” „Mária kis hajlékában”; 8. Szűz Mária fájdalmairól. „Könyek
árja hull”

BF18xx.02
Ájtatos imádság, mely által magát részessé teheti az ember az egész világon való szent misékben.
Budapesten. Nyomatott Bagó Márton és fiánál. 167 × 106 mm, 2f.
Litográfia. 47 × 81 mm
1. Imádság. „Ajánlom oh én Uram Istenem magamat”; 2. Imádság, midőn az Oltáriszentséggel
áldás adatik. „Szentséges lábaidhoz”
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BF18xx.03
Zwei schöne Geistliche Lieder.
Budapest. Druck von Martin Bagó & Sohn. 182 × 111 mm, 4f.
Litográfia. 33 × 36 mm
1. Das Erste. Im Tone: „Der heiligsten Dreifaltigkeit” „1. O großer Gott!”; 2. Das Zweite. „Strenger
Richter aller Sünder!”; 3. Gebet um einen heilsamen Regen. „Allmächtiger, ewiger Gott!”

BF18xx.04
Ein schönes Lied zur Mutter Gottes zu Mariahilf.
Ofen Druck von Martin Bagó & Sohn. 180 × 110 mm, 2f.
Litográfia. 68 × 54 mm
1. „1. Maria sei gegrüßt, Von mir demüthiglichst”
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BF18xx.05
Zwei heilige Gebete zur durchstochenen Zunge Christi.
Druck von Martin Bagó & Sohn in Budapest. 181 × 113 mm, 4f.
Litográfia. 73 × 58 mm
1. Erstes Gebet. „O Jesu du Sohn des lebendigen Gottes”; 2. Das heilige Leiden. „Als Christus der
Herr gegeißelt worden”; 3. Zweites Gebet. „Nach der schmerzlichen Krönung unseres lieben
Heilandes”; 4. Abendgebet. „Unter dem heiligen Himmel”; 5. Morgengebet. „Schwung und
kalt vergist setze dich”; 6. Für Brand und Rothlauf. „Marienmilch und Christiblut”

BF18xx.06
Rosenkranzlied.
Druck von Martin Bagó & Sohn in Budapest. 178 × 113 mm, 2f.
Nincs illusztráció
1. „1. Es glänzt sein Licht im Sternenfaal”; 2. Ein schönes Lied zur Mutter Gottes zu Maria Hilf.
„1. Maria sei gegrüßt, Von mir demüthiglichst”
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BF18xx.07
Lied vom Glauben.
Druck von Martin Bagó & Sohn in Budapest. 180 × 112 mm, 2f.
Litográfia. 58 × 40 mm
1. „1. Ich glaube an Gott in aller Roth”; 2. Urlaub-Lied. „1. Ach weh, o Schmerz, o Pein”

BF18xx.08
Ein schönes Gebet zum heil. Wendelin.
Druck von Martin Bagó & Sohn in Budapest. 162 × 102 mm, 2f.
Litográfia. 98 × 61 mm
1. „O Du mächtiger Helfer in allen Röthen”
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BF18xx.09
Négy szent új ének Krisztus kínszenvedésére és a boldogságos szűz Mária koszorújához. Kiadta:
Bedő Mihály, Sárbogárdon.
Budapesten. Nyomatott Bagó Márton és fiánál. 177 × 112 mm, 4f.
Litográfia. 99 × 64 mm
1. Örülj, vigadj tisztaságban megvirágzott anyaság. „1. Isten hozott benneteket szent olvasóbeliek”; 2. Nóta: Oh szomoruságnak keserves órája. „1. Üdvözlégy Mária! Mondjuk az
olvasót”; 3. Nóta: Oh szomoruságnak gyászos stb. „1. Készül a mennyország gyászmenyegzőre”; 4. A Kálvária-induláshoz. Nóta: Oh áldott szent Isten sat. „1. Isten hozzád anyám itt
a gyászos óra”

BF18xx.10
Vom Maria Nostra Wallfahrts-Ort. Marien-Geschenk zum ewigen Heile.
Druck von Martin Bagó & Sohn in Budapest. 180 × 112 mm, 2f.
Litográfia. 44 × 37 mm
1. Ein Andenken von der Wallfahrt. „Mutter Gottes schickt mich her”; 2. Was Maria dir
schenkt. „Sieh’, Maria spricht zu dir”; 3. Dein Pilgerweg. Was du auf demselben außer dem
heil. Rosenkranze zu beteh hast. „Zu Maria zu gelangen”; 4. Auf dem Heimwege. Außer dem
heiligen Rosenkranze zu beten. „In die Heimath khr’ ich wieder”; 5. Gebet. „Das HirtenMädchen hütete”
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