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RMK III 557:2 
Amores Josephini, sive divorum amabilissimi, divini amoris nutritii, Mariae sponsi, 
ditionum Austriacae domui subditarum patroni tutelaris, Josephi vita, fovendis 
piorum cordium amoribus ab ejusdem honori addictissimo academico, e caesareo 
Societatis Jesu Collegio Viennensi iconibus, et affectibus illustrata, anno MDCXCII 
Viennae Austriae [Wien]: typis Leopoldi Voigt, Universitatis Typographi, [1692] 
[5] fol. 224 p., [2] fol; ill., 53 rézmetszet.; 16 cm (8o) 
Ívjelzés: )?(6 A-Z8 Aa-Dd8 Ee7 Ff2 
Szabó III 3723 
 
Hevenesi Gábor (1671-1715), jezsuita teológus és történész, 1711 és 1714 között az osztrák-magyar 
jezsuita rendtartomány tartományfőnöke volt. Előbb Nagyszombatban, majd Bécsben és Grazban 
tanított. Tanácsadója volt Kollonich Lipót esztergomi érseknek is, akinek megbízásából a magyar 
történelmi források összegyűjtését kezdeményezte. Az így összegyűlt 91 kötetnyi kéziratot ma az ELTE 
Egyetemi Könyvtár és Levéltár őrzi. Igen termékeny szerző volt, több mint harminc könyve jelent meg 
nyomtatásban. Egyik legjelentősebb műve a bollandisták vállalkozása, az Acta sanctorum 
inspirációjára született Régi magyar szentség (1692), a magyarországú kötődésű szentek és boldogok 
rövid életrajzának gyűjteménye. Amores Josephini … (Szent József szeretete…) című műve 
ugyanebben az évben jelent meg Bécsben Leopold Voigt egyetemi nyomdájában, mely nagy számban 
adott ki magyar vonatkozású műveket. Bár Szent József kultuszának erősödése Nyugaton már a 
későközépkortól kezdve megfigyelhető, a Szent Józsefről való írások, elmélkedések igazi aranykora a 
16. és 17. századra tehető. Lipót császár (ur. 1657-1705) 1675-ben Szent Józsefnek ajánlotta a 
Habsburg tartományokat, és elsőszülött fiát is róla nevezte el. Hevenesi szerint – aki a korábbi 
hagyományra támaszkodik – a szentet anyja fájdalom nélkül szülte, felnőtt férfiként pedig szüzességi 
fogadalmat tett. Ábrázolásában József egyszerre a Szentcsalád feje és gondoskodó édesapa, aki 
altatja, eteti, később írni, olvasni, majd ácsmesterségre tanítja fiát. Halálát követően József jegyese, 
Mária mellett foglalhatta el helyét Krisztus színe előtt. Az 53 rézmetszetet tartalmazó mű végén külön 
fejezetek szólnak a Szent József tiszteletét terjesztő Avilai Szent Terézről, és arról, hogy nemcsak a 
jezsuiták, hanem a világ minden államának patrónusa. 
 
Gábor Hevenesi (1671-1715) was a Jesuit theologian and historian, and the provincial of the 
Hungarian Jesuit Province.  He first he taught in Trnava, then in Vienna and Graz. He was the 
counsellor of Leopold Kollonich, archbishop of Esztergom, at whose request he launched the 
collection of historical documents pertaining to Hungary. The material gathered during this enterprise 
fills 91 manuscript volumes preserved today in the University Library and Archives. Hevenesi was a 
prolific author: he published more than 30 books. One of his most important works, Régi magyar 
szentség, published in Vienna in 1692, was written on the inspiration of the Bollandists’ great 
enterprise, the Acta sanctorum, and it contains the short vitae of saints and blessed related to 
Hungary. His book titled Amores Josephini was published in the same year and city in Leopold Voigt’s 
University Press that published a great number of Hungarian documents. Although the strengthening 
of the cult of St. Joseph in the West had started already in the high Middle Ages, the real heyday of 
the production of writings and meditative treatises on him took place in the 16th and 17th centuries. 
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Emperor Leopold (r. 1657-1705) offered the Habsburg realms to the patronage of St. Joseph, and 
named his son after him, too. According to Hevenesi, who relied on earlier literary tradition, his 
mother did not feel any pain when she had given birth to him, and as an adult, he took a vow of 
chastity. Joseph is represented in this work as the head of the Holy Family and a caring father, who 
makes sleep and feeds the baby Jesus, later teaches him to read and write, and trains him for 
carpenter work. 
 

 
 

Méretek: 15,5 cm x 9cm, 225 db lap. 
 

 
A könyv állapota:  
Barna, fatáblás egészbőr kötés.  A nyomtatvány élein aranymetszés van. A gerinc hiányzik, a kötés 
kopott, hiányos, nagyon sérült. 
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A könyvön kapocs volt, de a hátsó táblán lévő kettő darab a pánttal együtt hiányzik. 
Csak az előtáblán lévő bütykök maradtak meg. 
 

 
A márványozott előzékek a könyv elején és hátulján megvannak. Látható rajta a házilag készült 
megerősítés. 
 
A könyv elején és néhány helyen tintával írt bejegyzés van. A fűzés 3 darab zsinegbordára készült. 
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Restaurálási tervezet: 
Tintavizsgálat, ha szükséges levédés, száraztisztítás, javítás, fűzés, oromszegő pótlás, egészbőr kötés 
készítése, az eredeti kötés és előzékek tisztítása, konzerválása és visszahelyezése. Korhű rézkapocs 
készítése. 
Savmentes anyagból tok készítése. 
 
A restaurálás ára: 250.000Ft 
 


