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E L Ő SZ Ő

E sorokat írván a gyerekkori emlékek rémiének vissza: a kunszentmártoni karmelita
templom sajátos hangulatú októberi rózsafüzér ájtatosságai, amelyeken gyakran magam is
ministráltam. Szerettem ezeket a félhomályos estéket - villany csak az oltárnál égett, a
szentolvasó morzsolásához nem kellett nagyobb világosság, hiszen mindenki tudta fejből
az imádságokat - sejtelmességük, bensőséges hangulatuk miatt. Azután felrémlenek ben
nem gimnazista és egyetemista korom kunszentmártoni gyűjtőútjai, amikor a Felvégben,
a Kulacsos iskola környékén, az Eötvös utcában, Láziék imaházánál, az összegyűlt kör
nyékbeli asszonyokkal magam is elmondtam a rózsafüzért. S csak utána beszélgettünk az
engem akkor még jobban érdeklő más témákról. Vagy az 1980-as években az Ung me
gyei Nagykaposon, amikor a templomban figyeltem a rózsafüzér társulat áhítatát, rám
kerülvén a sor, nekem kellett mondani a soron következő titkot és tizedet. Vagy a kárpát
medencei búcsújáró helyek világa, amelyet évtizedek óta figyelek, s ahonnan elmaradha
tatlan a szentolvasó imádkozása. És felvillan a kép, amikor szüleim este, már lefekvés után
közösen imádkozzák az ágyban a szentolvasót az egyre gyarapodó családjukért, s a lét
számmal együtt növekvő gondok megoldásáért. S korosodván, családunk is gyarapodván,
vajon ennél bölcsebbet tudunk-e mi is tenni?

Szegedi és Szegedről inspirált kutatások

A vallási társulatok, s ezen belül különösen a rózsafüzér társulatok működésével kapcsola
tos érdeklődésünket azok a fiatalkori élmények és tapasztalatok, elbeszélések formálták,
amelyeket szülővárosunk, Kunszentmárton mindennapi életében értek, amelyekkel helytörténetének és vallási kultúrájának kutatása során találkoztunk, valamint terepkutatásaink
során a történelmi Magyarország és Közép-Európa számos helyen szereztünk. A második
világháború előtt szinte áttekinthetetlenül gazdag, szerteágazó vallási társulati élet virág
zott, amely szervezte és keretbe foglalta mindkét nembeli egyének életét szinte a szüle
tésről a halálig. E szervezeti élet nyomai elbeszélésekben, aprónyomtatványokban, fény
képekben, újságokban, vallási kiadványokban megérték a 20 . század utolsó évtizedeit.
Ám ez a gazdag civil szervezeti élet megszűnt a második világháború utáni hatalmi tiltá
sok következtében. De volt kivétel: a rózsafüzér társulat élt és működött minden általunk
felkeresett katolikus településen. Kíváncsivá tett, hogy ez az egyetlen szervezet, a rózsafüzér társulat, amelyet formálisan ugyan nem oszlattak föl, hogyan élhette túl a civil szer
vezetek általános feloszlatását, hogyan tudott és tud élni, kik éltetik, mit találnak benne
fontosnak, mit nyújt a tagoknak stb. még a létező szocializmus évtizedeiben, vagy ma is,
annak felbomlása után.
Az 1980-as években először még eléggé strukturálatlan érdeklődésünk folyamatosan
körvonalazódott és a napjainkban még élő vallási társulatok működésére irányult. A ró
zsafüzér társulatok mellett más vallási társulatokkal először a búcsújárás kutatása során ta-
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lálkoztunk. A 19-20. század fordulójának búcsújáró társulatai az 1980-as évek visszaem
lékezéseiben még éltek, illetőleg bizonyos írásbeli dokumentációk maradtak utánuk. így
olvashattuk a Kecskemétről Hajósra járó búcsúsok szervezett útjairól készített feljegyzé
seket,' majd a Kunszentmártonból 1726 óta Máriaradnára vezetett zarándokutak írásos
dokumentumait,2 majd jóval később Szeged-Alsóvárosból ugyancsak Máriaradnára in
duló szervezett zarándokcsoportok feljegyzéseit3 stb. Ezek az adatok részben bekerültek a
magyarországi búcsújárás néprajzáról Bálint Sándor hagyatékának felhasználásával írt
munka kéziratába.4 Búcsújárást szervező egyesületek, társulatok bizonyára még sok he
lyen működtek az országban, de feltárásukra, történetük, vagy akár jelenük megírására
nem fordított figyelmet sem a történeti, sem a néprajzi kutatás.
Az 1970-1980-as években figyeltünk fel a tokaj-hegyaljai Tállyán élő és az 1990-es
évek elejéig működő eucharisztikus társulatra, a Fáklyás Társulatra. Ennek írásos dokumen
tációját vezetőjük engedélyével feldolgozhattuk, részt vehettünk gyűléseiken, és mind
azokon a liturgikus alkalmakon, amelyeken a fáklyások szolgáltak. Minderről egy elemző
tanulmánnyal ellátott forráskötetet jelentettünk meg.’ Ugyancsak az 1980-as évek elejé
től kezdve kutattuk a Gömör megyei Barkán az 1759-től máig élő skapuláré társulat mű
ködését, szerepét a búcsús ünnep megszervezésében. Egy forráskiadványban elemző
tanulmány kíséretében közzétettük a társulat működésének első ötven évéről szóló,
1809-ben készült dokumentumot.6 A társulatról szóló közléseink alapján Galavics Géza
megfogalmazta, hogy „az ellenreformáció idején alakult vallási társulatoknak igen fontos,
ma már alig megragadható jelentősége volt, s nemcsak a vallási, de a társadalmi élet szer
vezésében is. Vajon akad-e még köztük olyan, mint a bárkái, amely - s ez első hallásra
szinte hihetetlen - , a 18. század óta szinte töretlenül él és működik. Noha körötte - nem
is egyszer - megváltozott az államkeret, az államforma, a társadalmi struktúra s benne az
egyház szerepe, megváltozott az országhatár s a hivatalos államnyelv is. S hogy ebben a
szlovákiai magyar faluban e vallási társulat minden változások közepette fennmaradt, mert
funkciója mindvégig azonos volt azzal, amelyért a 18. században létrehozták, az - egye
bek között - a vallásos élet templomon kívüli, nem hivatalos, önkéntesen szerveződő
közösségeiben a hagyományok rendkívül erős megtartó szerepét bizonyítja.”7 Részletes
vizsgálatot végeztünk a Kunszentmártonban működő Élő Rózsafüzér társulat körében",
majd legutóbb a zombori kármelita harmadrend mindennapjait, társulati szervezeti kere
teit illetően’ . Legújabban pedig az Allambiztonsági Szolgálatok Történeti Levéltárának
adatai alapján a kunszentmártoni karmelita harmadrend tagjainak megfigyelésével kap
csolatos, 1958-1959-ben rögzített iratok elemzését végezzük. Tanulságos, hogy e titkosszolgálati módszerekkel végzett rendőrségi vizsgálat kapcsán derült fény arra, hogy az
1950-es évek végén még működött a Szent Ferenc harmadik rendje mintegy 30 taggal.
A harmadrendek működését a rendőrség szigorúan betiltotta, s az imatársaságokat vezető
lelkészeket szigorúan megfedte .10 Azaz térben és időben többféle, részben 18. századi
gyökerű jellegében barokk társulattal (Tállya, Barka), részben 19-20. században megala
kult vallási egyesülettel (Kunszentmárton, Zombor) foglalkoztunk.
A Szegedi Egyetem Néprajzi és Kulturális Antropológiai Tanszéken az 1990-es évek
második felében indítottuk el „Csoportszerveződés és egyéni szerepek a népi vallásosság
ban” címmel azt az O T K A kutatást, amely elsősorban a vallási csoportszerveződéssel és a
vallási élet egyéni szerepeivel foglalkozott. A kutatást a pályázat lejárta után is folytatjuk.
A kutatásba szemináriumi munkájuk keretében egyetemi hallgatók is bekapcsolódtak.
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Szakdolgozatok készültek és készülnek ebben a nagy témakörben." A projekt a laikus
vallási egyesületek közül hangsúlyosan vizsgálta a nagyobb múltra visszatekintő, de nap
jainkban is talán legelteijedtebb ún. Élő Rózsafüzér társulatokat. A történeti érdeklődés
itt azt is jelenti, hogy a csoportszerveződés morfológiai és funkcionális kérdései mellett
nagyobb időtávlatban tudtuk rögzíteni és elemezni a társulatok összetételében, társadalmi
kapcsolatrendszerében bekövetkezett változásokat. A társulathoz kötődő kegyességi iro
dalom és folyóiratok tartalmi elemzése pedig segített megismerni nemcsak a tagság szem
léletét és gondolkodását befolyásoló irodalmi kínálatot, hanem a klérus által - itt hangsú
lyosan a lelkészkedő alsópapságra, valamint a szerzetesi közösségek tagjaira gondolok közvetített vallási norma- és értékrendet is."
A történeti érdeklődés továbbá azt is jelenti, hogy vizsgálunk, s elemzőnk újabb élő és
működő barokk kori társulatokat is. Szeretnénk megérteni két-három évszázados mű
ködésük, társadalmi szerepük, változásaik, stagnálásuk, vág)' épp vitalitásuk okait. Ezért is
adtuk közre egyesületi dokumentumaikat, lehetőséget teremtve mások számára is azok
elemzésére. A már említett kötetek után feldolgoztuk egy másik eucharisztikus társulat, a
gyöngyöspüspöki Fáklyás Társulat írásos emlékanyagát.u A barokk kori laikus vallási tár
sulatok korpuszát Magyarországon Tüskés Gábor és Knapp Éva foglalták össze, s elemez
ték őket. Nem vizsgálták, s itt mi sem tesszük a nem-laikusok által szervezett barokk és
legújabb újkori testvérületeket, vagy a nem vallási, ám jellegében azokhoz hasonló cso
portszerveződéseket (céhek, remeteségek, szabadkőműves páholyok, pártok stb .).14 Kuta
tószemináriumok keretében elemeztük a Csongrád Megyei Levéltárban esetlegesen és
hiányosan meglévő 19-20. századi vallási társulati anyagot. Az általunk kiválasztott és irá
nyításunk alatt feldolgozott szegedi társulatok a következők voltak: A Budapesti Urak
Mária Kongregációjának Szegedi Kolóniája (1909),13 A Szegedi Katolikus Nővédő Egye
sület,"' a Szent Tarzíciuszról elnevezett eucharisztikus fiúszövetség ,17 valamint a Mária
Radnai Társulat.H A kurzus nemcsak kutatásmódszertani oktatási célokat tűzött maga elé,
hanem egy elfeledett, fel nem fedezett forráscsoport elemzési és értelmezési lehetőségeire
is utalni kívánt.1'
A keresztény, elsősorban katolikus gyökerű vallási társulatok mellett a tanszéki (OTKA)
kutatások másik szintjét a jelenkorban megfigyelhető, részben keleti eredetű és gyökerű
vallási közösségek vizsgálata jelenti. Például a szegedi és általában a magyarországi rasztafarik, a Krishna-hívők szegedi egyháza, a Magyar Brahman Misszió. A Krishna-tudatúak
és a Magyar Brahman misszió kutatása természetesen egyéb problémákat is felvet a cso
portszerveződés törvényszerűségeinek vizsgálata mellett, a közösségi szerepek, a kulturá
lis minták és normák ütközésének kérdését, az akkulturáció, a kultúrák keveredésének
problémáját is.2"
A szegedi kutatásaink másik nagyon fontos szintjén azoknak a kérdéseknek megfigye
lése, rögzítése és elemzése áll, amit tömören úgy fogalmazhatunk meg: hogy az egyén és
a csoport hogyan jeleníti meg magát a szimbolikus kommunikáció mezőjében, milyen
ünnepei, szimbólumai, ünneplési formái vannak, s hogyan formálják ezáltal egyéni és
csoportidentitásukat. Már több publikáció is megjelent egy keresztény (ökumenikus) is
kola formálódó közösségéről és szokásrendjéről.21 Eg)' most folyó kutatásban vizsgálni kí
vánjuk egy lazább katolikus vallási szubkulturális csoport/mozgalom/divat (még nem
tudjuk, hogyan is definiálható valójában): a keresztény könnyűzenét/gospelt művelő és
kedvelő csoportok működését és szerepét.22 Bennük a közösség (communitas) utáni vágy
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megjelenését és működését figyelhetjük meg csakúgy, mint az utazási irodák által szerve
zett zarándokutak esetében. Kutatjuk a zarándoklatok új formáit, az út során létrejövő
„élményközösségeket”.21 E munkálatokat igyekeztünk nemzetközi keretekbe illeszteni, s
folyamatosan tájékozódni a vallási társulatok kutatásával kapcsolatban a külföldi szakiro
dalomban is. Az 1990-es években nemzetközi konferenciákat is szerveztünk a vallási tár
sulatok és mozgalmak kutatásáról, ahol tájékoztathattuk kollégáinkat saját eredményeink
ről is.21
Jelenlegi tanulmányunkban leszűkítettük érdeklődésünket a még működő, élő társu
latok körén belül a Magyarországon, de Európa-szerte is leginkább elteijedt vallási egye
sületi formára: az Elő Rózsafüzér Egyesületre, amelyet a köztudat a rózsafüzér társulattal
azonosít általában. Úgy gondoljuk, hogy ennek a hazánkban a 19. század közepén meg
jelent, s főleg a 19-20. század fordulóján elteijedt társulati formának történeti és néprajzi
elemzésén keresztül, bepillantást nyerhetünk általában is a vallási társulatok működésébe.
A hazai kutatások mellett az 1990-es évek közepétől folytatott közép-európai terep-,
könyvtári és levéltári kutatásainkat már hangsúlyosan ennek a témának rendeltük alá.
Freiburgban, Prágában, Brnóban, Pozsonyban, Krakkóban, Zágrábban, Ljubljanában és
Kolozsváron végzett levéltári és könyvtári kutatásaink segítettek a rózsafüzér társulatok
közép-európai kitekintésű vizsgálatában, szerepük értelmezésében.
A fentebb említett kiteijedtebb alapkutatások után, s a szervezettudomány szempont
jait is szem előtt tartva, csupán azt mondhatjuk, hogy vizsgálatunk, amelynek középpont
jába tehát a rózsafüzér társulatok egyik formáját, az Elő Rózsafüzér Egyesületet állítottuk,
nyilván nem tud minden felmerülő kérdésre, problémára kielégítő választ adni. Csupán
első kísérlet a magyarországi néprajzi és antropológiai irodalomban bizonyos értelmezés
re és elemzésre. Ez magyarázza és mentse hiányait.2"
Ezen a helyen nem részletezhetjük a nem katolikus egyesületek és vallási társulatok,
valamint a protestáns és neo-protestáns kisegyházak kutatástörténetét. Csak utalunk arra,
hogy vizsgálatuk messze elmarad a katolikus társulatok és egyesületek vizsgálata mögött,
de feltárásuk legalább megkezdődött.26 A 19. századi politikai mozgalmakkal való kap
csolatukra már a marxista egyháztörténeti és társadalomtörténeti kutatás is rámutatott.27
E gazdagnak tűnő áttekintés ellenére összefoglalóan megállapíthatjuk, hogy a vallási tár
sulati formák magyarországi kutatása messze elmarad a nyugat-európai országok átlagos
szintjétől is. Tüskés Gábor úgy fogalmaz, hogy a „magyarországi kutatás kezdetlegességé
vel a nemzetközi szakirodalom viszonylagos gazdasága áll szemben ”.28 Ez a megállapítás
mindegyik tudományterületre vonatkozik. Nem sokat tett az egyháztörténet, a történettudomány, a szociológia, a művészettörténet, de a néprajz sem, bár az arányok erősen el
térhetnek.
Áttekintésünkből azonban az is látszik, hogy ez csak az érem egyik oldala. Az 1990-es
évektől fontos könyvek és tanulmányok sora jelent meg, amely a vallási életnek ezt a je l
lemző területét vizsgálja. S ebben nem kis része, ösztönző szerepe volt e sorok írójának.
A kéziratot 2006 végén lezártuk, 2007 elején akadémiai doktori értekezésnek be
nyújtottuk. A jelenlegi kiadáshoz új szakirodalmat már nem használtunk fel. Kivételt csu
pán egy könyvvel tettünk: Nathan D. Mitchell 2009-ban The Mystery of the Rosary.
Marian Devotion and the Reinvention of Catholicism címmel kiadott könyvével, amely a ko
ra újkori katolikus megújulás keretében világította meg a rózsafüzér szerepét.29 Az erede-
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ti kéziratban még megjelenés alatt állónak jelzett, s időközben már publikált munkákat
természetesen a megjelenésük bibliográfiai adatainak idézésével hivatkoztunk.
Az akadémiai doktori értekezés bírálói Pócs Éva egyetemi tanár, folklórkutató, Török
Jó zsef egyetemi tanár, egyháztörténész, Voigt Vilmos egyetemi tanár, folklórkutató vol
tak. Véleményüket értekezésünk kiadásánál lektori véleményként felhasználtuk. Köszö
net érte.
Ezúton köszönjük minden munkánkat segítő egyetemi hallgatónak, munkatársaink
nak, könyvtárosnak, levéltárosnak, múzeumi szakembernek, lelkipásztornak itthon és a
környező országokban, a vasvári domonkos gyűjtemény munkatársainak, s leginkább in
formátorainknak, a rózsafiizéres asszonyoknak és embereknek, hogy idejüket, tudásukat
megosztották velünk, segítettek megismerkedni egy gazdag, összetett világgal, aminek
szépségét kutatásunk elején még magunk sem sejtettük.

Budapest-Szeged, 2011. Szent Márton napján
Barna Gábor
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C SO P O R T SZ E R V E Z O D E S ES EG Y EN I
SZ ER EPEK . PRO BLÉM AFELV ETÉS

A társadalom különböző szervezeti kereteinek kutatása a legtöbb tudományterületen in
terdiszciplináris megközelítésű. Azok a szervezeti keretek, amelyeket a társadalomtudo
mányoknak leírni, értelmezni, működésüket prognosztizálni és ellenőrizne kell(ene), leg
inkább a gazdaság, a közigazgatás, valamint a politika területéről származnak.1 Vannak
kevéssé kutatott közösségek, közéjük sorolhatjuk a vallási élet sajátos szervezeteit is. Ez
utóbbiakat általánosan úgy határozhatjuk meg, mint környezetük felé nyitott rendszere
ket, amelyek időben folyamatosan működnek, sajátos célokat követnek, egyénekből,
egyének kis csoportjaiból szerveződnek, s sajátos tevékenységek koordinálásához szüksé
ges meghatározott szerkezettel rendelkeznek, amelyeket az esetek többségében sajátos
munkamegosztás és a felelősség hierarchikus megosztása jellemez. Tömören úgy is meg
fogalmazhatjuk, hogy a szervezetek a társadalom olyan testületi szereplői, szociális kép
ződményei, amelyekre az egyének anyagi és/vagy szellemi javaik egy részét önkéntesen
átruházzák.2
Az emberek tevékenysége és élményvilága az egyes szervezetekben rendkívül sokszí
nű és sokrétegű. Ezek többségével (mindennapi kommunikáció, barátságok kialakulása,
sajátos rétegfolklór stb.) a társadalomtudományok többsége nem, vagy csak mellékesen
foglalkozik. A tudományos kutatást az emberek tevékenysége ezekben a szervezetekben,
valamint magának a szervezetnek a struktúrája és működése érdekli elsősorban. A népraj
zi és antropológiai kutatás foglalkozik az embereknek a társulatokról, egyesületekről val
lott nézeteivel, véleményével, a velük kapcsolatban elbeszélt történetekkel is.3
A szervezetek emberek által létrehozott jelenségek és részei a kultúrának. Függenek
az emberektől, akiknek életében sajátos funkciókat töltenek be, ki vannak téve a társadal
mi változások hatásainak, s ennek megfelelően történetileg is szemlélhetők. Ezeket a
szervezeti formákat lehet kívülről vizsgálni elsősorban formai szempontok alapján, de
megvan a jogosultsága a belülről való szemléletnek is: meg kell tudni mondani, hogy mi
a jelentőségük az egyén életében, hogyan értelmezik azokat, s milyen képet alakítanak ki
róluk az emberek.
A szervezeteket mint rendkívül komplex képződményeket, amelyeken belül embere
ket, feladatokat és technológiákat meghatározott struktúrák keretei között célirányosan
koordinálnak, a társadalomtudományi kutatások során különböző metaforákkal írhatják le.
Egyik ilyen metafora a gép, amelynek fogaskerekei egymásba kapcsolódva forognak,
működtetik a gépet. S ha egy gép elöregszik, akkor szükséges a megújítása, alkatrészeinek
teljes kicserélése. Eszerint a nézet szerint a szervezetek általános törvényszerűségek szerint
működnek, a matematika nyelvén kvantitatív módon leírhatók. A másik hasonlat szerint
e szervezetek a családhoz hasonlíthatók, amelyben szerepek, alá- s fölérendeltségek, de
egymás mellé rendelt személyek élnek. Egy harmadik értelmezés szerint a szervezetek
egy kerthez hasonlíthatók, amelyben az egyes növények egymással versengenek, de egy
mást ki is egészítik, immanens s önszabályozó törvényeknek vannak alávetve. S van egy
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negyedik, elsősorban politológiai értelmezés is, amely egy világnézet (vallás, politikai
ideológia) köré szerveződött közösségek, társulások, kapcsolathálók létrejöttét, működé
sét, s az egyének életében elfoglalt helyüket értelmezi.4
A társadalomtudományok a szervezeteket azonban leginkább az emberek közötti vi
szonyokat stabilizáló és szabályozó viszonyokként íiják le.
A szeivezet és kultúrája: 1. a benne résztvevők számára magától értetődő és az esetek
többségében nem reflektált,5 2 . azonos értékek alapján közös tájékozódást nyújt tag
jainak, egységessé és koherenssé teszi a társadalmi cselekvést,'’ 3. egy, a külső és belső fel
tételekhez alkalmazkodó, tanulási folyamat eredményeként jö n létre, 4. egy összetett,
bonyolult világban tájékozódási és értelmezési lehetőséget biztosít, egységesíti ezek értel
mezését és cselekvési programot nyújt, 5. egy szocializációs folyamatból ered, azaz azonos
kulturális tradíció alapján való cselekvést jelent, nem kizárólag tudatosan tanult tehát.7
A szervezetnek van tehát kultúrája, amely a társadalom érvényes kulturális rendsze
réhez képest szőkébb és kevésbé sokrétű," de gyakran magát a szervezetet is kultúra ré
szének tartják. Ezt a szociálpszichológia szervezeti kultúrának nevezi. Megalapozásában
legnagyobb szerepe a szervezetet létrehozó embereknek van, akik megfogalmazzák a
szervezet működésének alapját jelentő értékeket és norm ákat.Ilyennek tekintünk min
den jelenséget, amely a szervezettel kapcsolatban megfigyelhető, mint sajátos és alapvető
meggyőződés és érték, pl.: verbális megnyilatkozások, emberek közötti interakciók, tár
gyak. Ezek mind a szervezet egyfajta szimbolikus megnyilatkozásai. A szervezeti kultú
rának tehát három nagyobb megnyilatkozási terepe van: 1. az általában tudattalan alap
meggyőződések: környezethez, embertársakhoz, igazsághoz való viszony, 2 . normák,
értékorientációk, amelyekhez a szervezet tagjai tudatosan igazodnak, 3. azok a tárgyak,
amelyek célorientáltak, s szimbolikusan is kifejezik a szervezet meghatározó értékrendjét.
A szervezeti kultúra megteremti a szervezet saját idejét és saját terét is: megjelennek a
szervezet ünnepei, tárgyi szimbólumai, a közösségi élet színterei és a mindennapi élet rí
tusai, szokásai."1Ezek alapján és segítségével hozható létre a szervezeti identitás, amely
nek alapján az egyén a csoporthoz tartozás pozitív attitűdjét alakítja ki, s megfogalmazza a
másik csoporttól, szervezettől való elkülönülését."

Terminológiai kérdések

Ha egy szervezetet szeretnénk meghatározni, elsősorban a működése céljára kérdezünk,
majd felépítésére, szerkezeti rendjére (organigram). Az organigram mintegy terv működik,
amely a valóságnak megfelelő működési tevékenységet jelent. Fontos a tagok egymáshoz
való viszonya a szervezeten belül. A szervezeti struktúra a szeivezet és tagjai közti viszo
nyokat stabilizálja, amelynek változása magának a szervezeti keretnek a változását is ma
gával hozhatja.1'
Az egyén születése pillanatától kezdve alakuló, változó, szélesedő, majd élete végéhez
közeledve fokozatosan szűkülő kapcsolathálók keretében él. Ezek a közösségek építik,
alakítják, irányítják, kényszerítik, vagy ösztönzik bizonyos dolgok megtételére, viselke
dési minták követésére. Közéjük tartoznak a vallási egyesületek, társulatok is. Ezek a ke
retek pozitív vagy negatív szerepet is betölthetnek
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Ferdinand Tönnies nagyhatású munkája szerint az egyén közösségi életkereteinek
kétfajta formája létezik: az egyik a társadalom (Gesellschqft), a másik „egy valóságos, szerves
fejlődéssel létrejött élet” (Gemeinschqft). A közösség véleménye szerint a vér, a terület, har
madsorban pedig a szentnek tartott hely és/vagy istenség tisztelete kapcsán formálódik .13
Hankiss Elemér közvetlen és eszmei közösségekről beszél.14 Ezek némi megszorítással a
Tönnies-i közösség és társadalom fogalompárnak feleltethetők meg. Mérei Ferenc intézmé
nyes alakzatokról és spontán társulásokról beszél.'5 Csepeli György meghatározza a közösség
jellemzőit: 1. a közösségben az ember társadalmisága koncentrálódik, közvetlen élmény
ként, pszichológiai realitásként jelentkezik, 2 . a közösség nemcsak a tagok számára jelent
motivációs ösztönzést, 3. a közösségben lezajló folyamatok szüntelenül megújulnak, 4. a
közösségi ember önmaga alakítója önmagának és társas kapcsolatainak.16 Szerinte közös
ség létrejöhet mind kiscsoport, mind pedig nagycsoport keretében. A kiscsoportban a bensőségesség, a közvetlenség, a kölcsönös személyes ismeretségek hálózata érvényesül. A nagy
csoportokban a meghatározó alap „az érdekek, értékek, normák, szokások hasonlósága,
az együttélés rendjében kidolgozott közössége” . Más szempontból informális és formális
csoportokat emleget.17 Az informális csoportok lényegében a bensőséges kiscsoportoknak
feleltethetők meg. Egy harmadik szempontból Csepeli elsődleges és másodlagos csoportokat li
le, ahol az elsődleges csoportok a közvetlen interakciós-kommunikációs adottságokat je 
lentik. Empirikus kutatási szempontból pedig fontosnak említi a csoportok tagsági vagy
vonatkoztatási jellegét.1" Hankiss Elemér elsőfokú, másodfokú és harmadfokú közösségeket
említ. A másodfokú közösségek alatt a civil társadalmat érti. Ide sorolja a vallási közössé
geket is .1'7A vallási közösségek esetében azonban a kutatók némelyike hangsúlyozza a tár
sulás transzcendensre irányuló vonatkozását. A transzcendens dimenzió ugyanis a Krisz
tussal egyesülés, amely túlmutat ezen a földi, világi életen .20 Ez általában elhanyagolt
szempont volt az eddigi kutatásokban, ám fontosságát és szerepét éppen vizsgálatunk
eredményei is aláhúzzák.
A néprajz 20. századi művelőinek a közösségekről alkotott véleményét és velük kap
csolatos kutatásai eredményeit Szabó László foglalta össze. Szabó László Tönnies fogal
mait, Fél Edit és mások (Hankiss Elemér, Sárkány Mihály és néhány külföldi kutató)
megállapításait továbbgondolva a nem organikus közösségi formákat nem tekinti valódi
közösségeknek, s nem tekinti a néprajz vizsgálatai tárgyának sem. Hangsúlyozza, hogy
közösségen „közvetlen és intenzív közösséget ért, amelynek tagjai ismerik egymást, kap
csolatban állnak egymással. A néprajz által vizsgált parasztság ugyanis ilyen közösségekre
tagolódik. A paraszti közösségekre erősen a helyhez kötöttség, a lokalitás nyomja rá a bé
lyegét, kapcsolataik pedig személyesek.”21 Szabó László ebben a véleményében tehát a
néprajz kutatási tárgyának csak a parasztságot és annak lokális közösségeit tartja. Kizáija
a néprajz érdeklődési köréből az eszmei közösségeket, azaz a nemzetet és a vallási jellegű, a
lokális kereteken túlnövő egyesületeket, társulásokat is. Ugyanakkor pedig, amikor a kö
zösségek komplexitásáról ír, mintha az oszloposodás folyamatát mutatná be - más szavakkal.
Az oszloposodás azt a folyamatot jelenti a politológia és a szociológia nyelvén, amely
nek során az egyházak köré vallási alapon - vagy politikai pártok köré ideológiai alapon különböző szintű és formájú intézmények, közösségek, társulások szerveződnek, ame
lyek egymáshoz szorosan kapcsolódva egyfajta „oszlopot” alkotnak. Az oszlopnak saját
szubkultúrája van, s közösségei (intézményei) a születéstől a halálig elkísérhetik az egyént
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élete egész folyamán. Intézményei az élet minden területén: lelki élet, érdekképviselet,
szakmai szervezetek, társas élet, oktatás, pártok, megjelennek. Alapját a 18. századi vallási
szerveződések: a legényegyletek és kongregációk alkotják.” A katolikus alapú szervezetek
- közéjük számíthatjuk a lelkiségi mozgalmakat és az imatársulatokat is - egészen az
1940-es évekig meghatározóak voltak a magyarországi társadalomban, vidékiben és váro
siban egyaránt. Kapcsolódva az egyház szervezetéhez, a szerzetesrendekhez, illetőleg a
keresztény pártokhoz, határozott jelét adták az oszloposodásnak a 20 . század első felének
Magyarországában. E folyamatnak a kommunista hatalomátvétel vetett véget. Az ezt kö
vető évtizedekben pedig a kommunista párt volt az, amely Magyarországon - és más
közép- és kelet-európai országokban - ideológiai alapon megteremtette szatellit intéz
ményeivel a hatalmat kisajátító saját oszlopát. Ennek kultúráját, csoportkultúráit, szub
kultúráit azonban csak kevesek vizsgálták.23
A különböző típusú közösségekhez, közöttük a vallási társulatokhoz tartozás valósá
gos vagy pedig csak imaginárius társadalmi kapcsolatai az egyén számára egyfajta társadal
mi biztonságérzetet keltettek, keltenek. Az egyén számára a „ki vagyok én” kérdése mel
lett a „hová tartozom” kérdésére is feleletet adhatnak. A kapcsolatok, a kapcsolatháló
hiánya pedig bizonytalanságérzést kelthet.2*1Ezt ugyan csökkenti a valahová tartozás tuda
ta, de a (vallásos és. nem vallásos) ember számára még így is számos bizonytalansági ténye
ző fennmaradhat: miért szenvedek, miért leszek/vagyok beteg, mi lesz velem halálom
után stb. Ezek a kérdések pedig nemcsak bizonytalansági érzést kelthetnek, hanem az
ember sérülékenységét jelzik. A vallási társulatok, úgy tűnik, tagjaik részére spirituális se
gítséget jelenthetnek ebben a vonatkozásban. Ez adta és adja vonzerejüket a múltban és a
jelenben, sokan ezért csatlakoztak, csatlakoznak hozzájuk. Egy szervezet - tagjai kölcsö
nös hasznára - megkönnyíti az együttműködést az egyének között. A társadalmi köte
lességek és elvárások teljesítése és a normaszegők szankcionálása a közösségi bizalmat erő
síti. A vallás így a társadalmi tőkét (social capital) biztosítja és erősíti nemcsak az egyén,
hanem a közösség javára .25 A lélektani tényezők a kultúra más területének, egészének ér
telmezése szempontjából is fontosak. A kulturális különbségek mögött sem csak objektív
okok húzódnak meg, hanem számos esetben lélektani tényezők.2"
N em minden szervezet jelent egyúttal közösséget is. Az emberek közötti kapcsolatok
sokszor megmaradnak a felszínes érintkezések, a lazább kapcsolathálók szintjén, s nem in
tézményesülnek. Ám szerepük ekkor is nagyon jelentős. Egyfajta biztonságos „kikötőt”
jelentenek a valahová tartozás tudatában, biztosíthatják a csoport segítségét, azaz elsősor
ban kis szolgálatokat nyújthatnak, érzelmi segítséget adhatnak a mindennapok feszültsé
geinek kezelésére.27
Tanulmányunk egyik gondolati fonala, hogy megállapítsuk, vajon a rózsafüzér társu
latokra vonatkoztathatók-e ezek a közösségről kiformált nézetek? Ha igen, milyen for
mában vannak jelen? Mutatnak-e valamilyen sajátosságot? Kínálnak-e és milyen közössé
gi, kulturális és lelki kapaszkodót tagjaik számára?

A szervezetek kutatási módszerei

A szervezeti kultúra kutatása nem könnyű feladat. Nincs mindig lehetőség a résztvevő
megfigyelésre és az alapos esettanulmányra. A kérdőívek, az inteijúk persze kiegészithe-
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tik ezeket.'" A szervezetek kutatásánál legcélravezetőbb a különböző kvalitatív és kvanti
tatív módszerek együttes, egymás melletti alkalmazása. Az alábbi munkában is ezt teszszük: az esettanulmányok, s a kérdőíves kikérdezéssel nyert kutatási adatok általánosítható
tanulságai mellett a sűrű leírás és a mélyinterjú módszereivel nyert értelmezéseket mutat
juk be. Használtuk a résztvevő megfigyelés néprajzban jól bevált módszerét is. Alkal
mazzuk a tartalomelemzés módszerét, amikor a szervezet működése során keletkezett
szövegeket elemzünk, s az összehasonlítás módszerét is, amikor a modellszerűen leírható
azonos típusú szervezeti keretek működésének, struktúrájának jellemző, azonos vagy he
lyenként eltérő elemeit vetjük össze. A szervezetek kutatása sosem független a kutató
személyétől, hanem mutatja annak szemléletét is.
így reméljük azt, hogy a vizsgált vallási szervezeti keretek kultúrája sokoldalúan, kon
textusában és folyamatában, azaz a kultúra és a társadalom szövetében és változásában ér
telmezhető és leírható. Ha a szervezetet kultúraként fogjuk fel, akkor vizsgálatára nyil
vánvalóan alkalmazhatónak tartunk minden kultúrakutató módszert. A közösség és az
egyén életében elfoglalt szerepüket vizsgálva funkcionalista szempontokat érvényesíthe
tünk. Ha a szervezetet magát kultúraként értelmezzük, akkor a komplex szervezeteket a
tumeri értelemben vett „bennszülött törzseknek” tekinthetjük, s értelmezésükhöz struk
turalista értelmezési szempontokat is alkalmazhatunk. Kísérletet teszünk a szervezet rítu
sainak, szertartásainak feltárására és értelmezésére, s megkíséreljük a rítusokban, valamint
a szervezetről szóló szövegekben (= „mítoszok” ) rejlő értéktartalmak kibontását is.
Tanulmányunk - bár használtuk a szervezettudomány, a társadalomlélektan, a művé
szettörténet, az egyháztörténet és sok más tudományág kutatási eredményeit - vallási
néprajzi jellegű. A vallási néprajz szintetizáló szemlélete segítségével kívánja bemutatni
egy csoport, egy közösség összetettségében sajátos vallási kultúráját a 19-20. században.

Egyesületek, társulatok, vallási társulatok. Fogalmi keretek
A különböző céllal, a különböző alapon és a sajátos érdekek képviseletében megalakult
szerveződések végigkísérik a társadalom egész történetét. Az egyén ezeken keresztül (pl.
rokonság, lokalitás, foglalkozás, vallás stb.) kapcsolódik nagyobb társadalmi egységekhez.
Politikai, kulturális, gazdasági és vallási szervezetek megtalálhatók voltak a múltban, s mű
ködnek napjainkban is.
„Társulatok” címszó alatt legtöbbször elég differenciálatlanul emlegeti a szakirodalom
a középkori céheket, a kolostori és egyházmegyei imatársulatokat, a kézműves mesterek
és segédeik társulatait, a papi (klerikus) és a civil (laikus) egyesületeket, a vezeklő társula
tokat.'' Közülük a magyarországi - de általában az európai - néprajzkutatás is legtöbbet a
céhekkel foglalkozott.
Céhek

A céhek és a vallási társulatok egymáshoz való viszonya a nemzetközi és a magyarországi
szakirodalom is vitatott, hiszen az érdekvédelmi, sőt várospolitikai szerepet is játszó cé
hek vallási funkcióval rendelkeztek.3" A szakirodalom általában arra hajlik, hogy a céhe
ket és a testvérületeket egymástól megkülönböztesse, de aláhúzza működésük közös vagy
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hasonló vonásait. Kubinyi András megkülönbözteti „egymástól a céheket és a testvérületeket, bár mindkettő azonos feladatokat ellátó vallási társulat, de a céheknél az elsődlege
sek a gazdasági és politikai szempontok, ezért csak a mesterség gyakorlói léphetnek meg
határozott feltételek mellett be. A testvérületeknél viszont a vallási cél az elsődleges, ide
bárki beléphet néhány megkötéssel...”31 Megjegyzi még Kubinyi András, hogy különb
séget jelent a kétféle egyesületi forma között az is, hogy amíg a céheket általában a világi
hatóságok erősítik meg, addig a vallási társulatokat az egyházi hatóság .33
Abban azonban egyetért a céhekkel foglalkozó szakirodalom tekintélyes része, hogy a
céhek életének és működésének vallási vonatkozásai erősek, sőt gyakran hasonlóak a val
lási társulatokéihoz. Ez nemcsak azt jelezheti jól, hogy a fogalmi tisztázatlanságnak mik
lehetnek a következményei, de azt is, hogy valószínűleg a valós élet mindig is bonyolul
tabb és összetettebb, színesebb volt annál, mint ahogyan azt a rendszerezésre törekvő
analitikus kutatói elmék elképzelik. Egy biztos, hogy az ipartörténeti és a néprajzi iroda
lomban elsősorban gazdasági jellegűnek tartott céhek működésében tehát egészen meg
szűnésükig (1872) nagyon sok vallási funkciót figyelhetünk meg.
Szádeczky Lajos nagy összefoglaló munkájában az iparűző céheket részben a vallási
társulatokból vezeti le, létrejöttükben, megalakulásukban párhuzamosságokat lát.33 Pász
tor Lajos a működésbeli hasonlóságokra utalt a kétféle egyesületi fonna között.34 Kubinyi
azonban vitatja, s nem tartja teljes mértékben igazoltnak Szűcs Jenőnek azt a megállapítá
sát, miszerint „egyes iparágaknál a formális céhalakulás előtt létezhetett már egy laza, for
málisan vallásos társaságuk”.35
A történészek véleménye - még ha a céhek és a társulatok közös vág)' eltérő eredeté
ben meg is oszlik - abban megegyezik, miszerint a céhek formai vonatkozásban szoros
szálakkal kötődnek a vallási társulatokhoz. Bármi is legyen azonban a céhek megalakulá
sának idején a vallási társulati és a gazdasági funkciók kapcsolata, a középkortól kezdve
egészen megszűnésükig a céhek működésében nem volt elhanyagolható a vallási vonat
kozás .36 Ennek egyes elemei a 20. század közepéig, vagy napjainkig megőrződtek az ipar
testületek és a kisiparosok gyakorlatában.37

Laikus vallási társulatok és kutatásuk története

A vallási társulatok mint egyesületi formák, a laikusok, a világi hívők önszerveződésének
fontos formái, a vallásos társadalom fontos szervezeti kereteit jelentik, amelyek fontos
funkciót töltenek be mind az egyéni, mind pedig a közösségi vallásosság gyakorlati (min
dennapi) megvalósításának terén. Ezen túlmenően a társadalmi alkalmazkodás és szolida
ritás számos feladatát magukra vállalhatják: karitatív, szociális, művelődési szerepköröket
is betölthetnek. Összetett funkciójú szerveződések tehát.
E szerepek és funkciók közül koronként más-más kaphat hangsúlyt, kerül előtérbe
vagy éppen szorul háttérbe, vagy éppen végképp kikopik a szerveződés életéből. Ám ez a
sokszínűség, a többféle funkció biztosíthatta hosszabb időn keresztül bizonyos társulatok
fennmaradását, működését. Az egyén számára minden történeti korszakban ezek jelent
hetik a közélet egyik fórumát, azaz az egyén öntudatosodásának (polgárosodásának) fon
tos szervezeti keretét. A különböző célok és érdekek megjelenítésének és érvényesítésé
nek kereteit biztosíthatják.
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A hivatalos klérus, az „egyház” általában támogatta, támogatja ezeket a szerveződése
ket, mert a múltban rajtuk keresztül általában az egyházi érdekérvényesítés lehetőségét
látta, napjainkban pedig megfelelnek a modern egyházfelfogásnak, amely szerint az egy
ház mint szervezet a papok és hívek szervezett közössége.
A vallási társulatok amúgy is rendelkeznek a csoportszerveződés minden lényeges is
mérvével: sajátos cél, érdek, hierarchizált szervezet, szimbolikus nyelv, szimbolikus viselkedésformáké A vallási közösségek esetében (is) fontos a valahová tartozás tudata. A vallási rí
tusok pedig gyakran emlékeztetik az egyéneket erre, s gyakorlásuk kialakíthatja az
összetartozás intenzív érzését. A közösségi vallási események az egyéni vallásgyakorlatban
kiformálhatják egy „belső idő” mélyebb érzését. A ritus formálja a csoport vallási gyakorla
tát, ez pedig párhuzamosan megerősíti a hitet és összeköti a közösséget. Ez a négy elem
szorosan összekapcsolódik.w
A laikus vallási társulatok gyökerei visszanyúlnak az antikvitás korába. Bertoldi Lenoci
a társulat mint intézmény történetének áttekintése során a klasszikus római és görög laikus
társulati formákat emlegeti, majd a „germán világ” guild-jeit (céhek), s végül a „római
kereszténység” confraternitásait. Gondolatmenete azt sugallja, hogy a reneszánsz és ellenreformáció korának laikus vallási társulatai többé-kevésbé ugyanolyan laikus egyesületi
formák. Könyvében ennek különböző megnyilvánulási formáit dolgozta fel térben és
időben.4" A császárkori Róm a és Athén vallási egyesületeit, a pogány és keresztény for
mációk egymás mellett élését, interferenciáit elemezték német kutatók: papok társaságát,
a különböző foglalkozások szakmai egyesületeinek istentiszteleti formáit, illetőleg az
egyesületi rítusok és kultuszok helyhez kötését. Megállapítható, hogy a különböző egye
sületek „szakmaspecifikus” istensége(ke)t választottak patrónusukul, akit meghatározott
helyen és időben, kötött rítusokkal tiszteltek.41 A császárkori birodalom kis-ázsiai közös
ségeiben élő zsidók és keresztények a maguk hitét és rítusait követve csatlakoztak a meg
lévő foglalkozási egyesületekhez. Figyelemre méltó adat a társulati/közösségi életre, hogy
Korykos kikötőjében a pénzváltók és a vászonkereskedők saját közösségi temetkező he
lyet tartottak fenn.4' Az antik római egyesületeteknek legfontosabb funkciója az integrálás
és kompenzálás volt. A római jogban a vallási céllal megalapított egyesületek kivételezett
helyet foglaltak el. Ám ez a vallási funkció nem öncélú volt, mint az újkori Európában,
hanem nagyon szorosan összekapcsolódott a társulat gazdasági és közösségi életével, kö
zösségképző és identitás erősítő jellemző volt .41
A társulatok a társadalmi kohézió fenntartásában és megerősítésében nagy szerepet
játszottak. Egy aktív vallásgyakorlás keretét jelentették, amely összefogta az élőket és
a holtakat. Az egyént egy közösségi identitásba (korporatív identitás) kapcsolta bele .44
A társulatok vallási életében mind nagyobb szerepet kapott a felelősség a tisztítótűzben
(purgatorium) szenvedő lelkek iránt. A középkor a tisztítótűz gondolatkörének kiformálódási ideje .43 A vallási társulatok életében és áhítatgyakorlatában tehát mind nagyobb sze
repet kaptak az elhunyt társulati tagok emlékrítusai. Az elhunytak neveit a kolostorok
liber memorialisaihoz hasonlóan rögzítették. Ezt a társulat írásban rögzített emlékezeteként
is fölfoghatjuk, amely az élőket a holtakkal egyfajta időtlenségben összekötötte. A holtak
ra emlékezést rögzítették a társulati statútumok is.4"
A laikus vallási társulatok gyakorlata azonban nemcsak az emlékezést szolgálta. Célja
lehetett, hogy a holtak leikeinek szenvedését imádságok, ájtatosságok révén a tisztítótűz
ben megrövidítsék, de - a kollektív emlékezés keretén kívül - szolgálhatta a felejtés tár-
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sadalmi technikáját is. Azaz a holtakat az élők közül megfelelő helyre, az elhunytak közé
regisztrálták.4' Kifejezetten ezt, a halotti társulati funkciót tartja a vallási társulatok - de az
egyéb társulati formák - inspiráló alapjának Rupert Klieber. A salzburgi társulatok vizs
gálata a Tridentinum utáni időszakban (1600-1950) arra a következtetésre vezette, hogy
minden középkori és újkori társulati forma - a társulat alatt önkéntes, célorientált össze
fogást ért - működésében egyértelműen hangsúlyos a halottkultusszal kapcsolatok funk
ció .4'4 Ennek mértéke és formája azonban társulatonként eltérő lehet. Ebben kapnak
helyet a temetés rítusai, a halála utáni élettel kapcsolatos elképzelések (tisztítótűz, feltá
madás), azaz az ember halála utáni sorsával kapcsolatos nézetek. A kereszténység meg
győződése és tanítása, hogy a megholtaknak lehet segíteni, s a búcsúkiváltságok kincses
tárát4’ a halál utáni állapotra is vonatkoztatni és kihasználni.3"
A társulatok azonban nemcsak egy-egy cél kizárólagos megvalósítójaként működtek,
például halotti társulatként, hanem általában sokféle, összetett szerepet töltöttek be a tár
sadalom, az egyházközség és az egyház életében. A nemzetközi tagsággal rendelkező
társulatokhoz csatlakozás például ajánlatos volt a középkorban a kereskedőknek, hiszen
idegen országokban utaztában ez egyfajta biztonságot jelenthetett számára, biztosítva tár
sulati tagtársa támogatását és barátságát.31 A társulatok tehát a személyes kapcsolatháló biz
tonságát, s mellette egy aktív vallásgyakorlatot is jelentettek .32
A középkortól kezdve a társadalmi szerepek egyik legfontosabbika az imádkozás.
A társulatok egy része, így az általunk részletesebben vizsgált rózsafuzér társulat is ezt vál
lalta fel, s ezért az ún. az imatársulatok közé sorolható.

Egyházi jog, világi jog az egyesületekről, társulatokról

A katolikus egyház felfogása és viszonya a laikus egyesületek és társulatok szervezeteivel
kapcsolatban a 20. század folyamán módosult. A változást a II. Vatikáni Zsinat hozta. M i
után konkrét vizsgálatunk a zsinat előtti és a zsinat utáni évtizedeket egyaránt érinti, ezért
röviden be kell mutatnunk mind a hagyományos, mind pedig a jelenleg érvényben lévő
hivatalos egyházjogi felfogást.
A zsinat előtti egyházjog szerint a confratemitasok (magyarul testvérietek) a jámborság
vagy a keresztényi szeretet valamely cselekményének gyakorlására, illetve ezen kívül a
nyilvános istentisztelet fényének emelésére (különleges áhítatok, misék, körmenetek, bú
csújárások révén) alakult egyházi társulatok.53 Ez utóbbi feladatkört, azaz az istentisztele
teken való részvétel formáit az egyházi törvénykönyvek kánonjai szabályozták, s megha
tározták, miszerint a confraternitások a nyilvános körmeneteken testületileg kötelesek
részt venni.54 Anyatársulatról (archiconfraternitas) vagy főtársulatról beszél az egyházjog ak
kor, ha a társulat hasonló egyesületeket összefog, egyesít, s amelyek így a főtársulat privi
légiumaiban is osztoznak .55 Az egyházjog azonban csak azokat a társulatokat ismerte el
hivatalosan, amelyek két kritériumnak megfeleltek: 1. a nyilvános istentisztelet fényének
emelését szolgálták, 2. az egyház alapította őket. Ez utóbbi azért lényeges, mert alapítá
suk, illetve feloszlatásuk nem a tagok elhatározásának, hanem az egyházhatóság döntésé
nek függvénye.
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Ezen kívül természetesen számos olyan vallási társulat létezett és létezik, amelyek egyházjogilag más elbirálás alá esnek. Ilyenek pl. a szerzetesrendekhez kapcsolódó harmadrendek.
Az 1983-ban megújított egyházi törvénykönyv lemondott a korábbi kategorizálásról
(harmadrend, társulat, ájtatos egylet), csupán két kategóriát használ: nyilvános, azaz egyházi
és privát egyesületekről, társulatokról beszél.51' A hívők egyesülésének sokféle fajtája van. Az
egyházjog több szempontból beszél róluk: alapítás j o g i személyiség, cél, terület szemszö
géből. Az alapítás szempontjából beszélhetünk az egyházi hatóság által alapított hivatalos
egyesületről, valamint a hívők magánegyezségén alapuló magán egyesületekről. Jogi sze
mélyiség szempontjából vannak az egyházjog szempontjából jogi személyiséggel rendel
kező, s azzal nem rendelkező egyesületek. Cél szempontjából pedig vannak jámborsági
egyesületek, közéjük tartoznak az imatársulatok, a rózsafüzér társulatok is, a katolikus közös
ségi életet szolgáló egyesületek egy bizonyos társadalmi rétegnél, csoportnál (férfiak, nők, fia
tal lányok stb.), mint pl. az egykori és újjászervezett cserkészet, vagy a KALÁSZ. Ugyan
csak cél alapján megkülönböztetünk egy konkrét társadalmi vagy egyházi feladat megoldá
sára létrejött egyesületeket, mint pl. a Keresztény Értelmiségiek Szövetsége. A cél alapján
előbb elkülönített egyesületi tipusok nem mindig válnak élesen szét. Területi szempont
ból nemzetközi, nemzeti, egyházmegyei és plébániai egyesületek vannak .57
A felvilágosodás és a szekularizáció következményeként a világi jo g (= államhatalom)
a barokk társulati életet messzemenően korlátozta. Néhány évtized múlva azonban, a 19.
század közepétől a társulatalapításoknak egy új hulláma kezdődött el: elsősorban bizonyos
szerzetesrendeknek köszönhetően. A 19. század lelkipásztorkodása a társulatokban egyre
inkább megbecsült ájtatossági formát látott és alkalmas eszköznek tartotta őket arra, hogy
a híveket erősebben kösse az egyház szervezetéhez. A társulatok hozzájárultak új ájtatosságok elterjedéséhez, s gazdag búcsúkiváltságaik miatt fontos csatornái voltak az egyház
kegyelemközvetítő tevékenységének.5" Ezzel párhuzamosan formálódott az egyháznak az
a felismerése, hogy a hívek közösségét nem tekinti homogén tömegnek, hiszen az - mu
tatják a társulatok - önmagát is különböző érdekek, célok mentén különbözően szervezi
meg. A 19. századi társulatoknál a differenciálódás azonban nem társadalmi alapon, ha
nem inkább a vallásos életben támasztott eltérő igények és célok mentén történt.57
A vallási társulatok 19. századi fellendülése nem választható el azonban a világi jo g
korabeli fejlődésétől sem. Az ekkor megjelenő modern polgári egyesületi jo g , még ha indirekt módon is, de közrejátszott a vallási társulatok erősebb kiépülésében.6" A meglévő
társulatok pedig szervezeti felépítésükben gyakran igazodtak a modern világi egyesületi
struktúrákhoz. Egyre több ájtatos társulat, főleg ima- és karitatív társulat jött létre világi
egyesületek mintájára a tagok döntésén és szándékán alapulva, azaz nem egyházi hivatali/hivatalos elhatározásból. A világi egyesületek analógiájára egyházi keretek között is új
struktúrák szerveződtek, mintegy a kor kihívásaira válaszolva. A laikus társulatoknak kü
lönösen a karitatív tevékenységi területen kínáltak lehetőséget.
A társadalomban működő vallási egyesületeket és mozgalmakat funkciójuk alapján
hitbuzgalmi egyesületekre (pl. harmadrendek, Mária-kongregációk, Szívgárda, Credoegyesiiletek, rózsafuzér társulatok), rétegszervezetekre (pl. Emericana, K Á LÓ T, KA
LÁSZ), szociális mozgalmakra és intézményekre (pl. Szociális Missziótársulat), gazdasági
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jellegű mozgalmakra (Egyházközségi Munkásosztályok = EM SZ O ), tudományos és iro
dalmi intézményekre (pl. Szent István Társulat) és a sajtóra különíti el Gergely Jen ő .61
A világi jogrendszer különféleképpen viszonyulhat a vallási egyesületekhez, társula
tokhoz. Előfordulhat, hogy nem vesz róluk tudomást, ilyenkor egy másik, a világi jo g
szerint megalapított intézményre van szükség. Az új magyar jogrend az 1990. évi IV. tör
vény 13. § 3. bekezdésének értelmében a vallási céllal megalapított szervezetek akkor
válnak jogi személlyé, ha képviselőjének bejelentése nyomán a bíróság nyilvántartásba
veszi őket .'’2
Vallási egyesületek céljai és társadalmi jelentőségük

A vallási csoportszerveződés alapja a keresztény egyházakban - minden eddig említett
cél, funkció mellett - az a krisztusi ígéret, hogy „...ah ol ketten vagy hárman összejönnek
az én nevemben, ott vagyok közöttük” (Mt 18,19). Azaz ez a krisztusi tanítás eleve a kö
zösségi vallásgyakorlásra ösztönöz. A keresztény ókortól érdemszerző cselekedeteknek
tartották az imát, a böjtölést, az alamizsnálkodást, azaz mindazokat a cselekedeteket, ame
lyek gyakorlására közösségbe, szervezett csoportba, esetünkben —használjuk ezt a kife
jezést: társulatba is szerveződtek. Egyes felfogások szerint a társulatok a vallási mecenatúra
kielégítésére és betöltésére létrejött formák. A katolikus társadalomfelfogás szerint az
egyesületek együttesen képviselik az emberi és keresztény értékeket a társadalomban.
Összefogják tagjaikat és közösséget biztosítanak nekik. Erősítik a hívek önállóságát és fe
lelősségérzetét. Erősítik a közösségek fennmaradását bizonyos kritikus helyzetekben. Elő
segítik az evangelizációt és a másként gondolkodókkal folytatott dialógust.63
Mit jelez és jelent azonban a társulatok megjelenése egy adott korban? Új ideológiák
megjelenését? A hierarchizált egyházkép kritikáját? Nagy számban való megjelenésük és
teijedésük az egyház(ak) működésképtelenségét vagy éppen működő- és alkalmazkodó
képességét mutatja? A hivatalos egyházak által el nem látott feladatok ellátására létrejött
szervezetek ezek, mint a vallásos nevelés, keresztény közösségek ápolása, a vallási művelt
ség terjesztése, szeretetszolgálat? Vagy szerepük több annál? Valamilyen alternatívát jelen
tenek a mindennapok társadalmi és vallási életében? A válasz valószínűleg is-is. Hiszen
változatos a társulatok megalakulásának motivációs rendszere. A vallási egyesületek, kö
zösségek, kisközösségek elteijedésének okai között szociológiai szempontból ott találjuk
a társadalom közösség iránti igényét. A valláslélektani okok között pedig megemlíthető a
lelki elmélyülés iránt a 20-21. század fordulóján jelentkező erős igény. De nem hagyható
figyelmen kívül a karizmatikus személyek szervező szerepe sem .64
Thomas Luckmann a vallásosságot bizonyos vonatkozásban a társadalom transzcen
dens vonatkozásának értelmezte. Ebben Durkheim nyomdokain járt. A különbség azon
ban abban figyelhető meg, hogy Luckmann a vallási transzcendenciáját nem magában az
össztársadalomban vélte látni. Úgy vélte, hogy a vallási, a szent a magja a társadalminak.65
A vallási szerveződésekről szólva Niklas Luhmann abból indul ki, hogy minden funkció
rendszerben fontos szerepe van a szervezett társadalmi rendszereknek. A 19. században
magát a társadalmat is úgy értelmezték, mint az emberek együttélésének természetes

Csoportszerveződés és egyéni szerepek. Problémafelvetés

29

rendjét, egyfajta társadalmi szerződés eredményét. A középkorban egy szinte áttekinthe
tetlenül gazdag társulati élet bontakozott ki. Ezeknek működése nem más, mint kommu
nikáció. Egy szervezet önálló, a rendszer és környezete különbözőségének reprodukálása
azzal a képességgel, hogy saját magát folyton megújítja döntéseivel. Ebben a viszonyban a
kizárás (exclusio) és a befogadás (inclusio) lélektani és társadalmi szempontú fogalmaira van
szükségünk. A kizárás és a befogadás ugyanannak a jelenségnek két oldala, amelynek ré
vén a szervezet egyeseket befogad, másoktól pedig elzárkózik. A különbözőségeket rítu
sok és mítoszok formájában fogalmazhatja meg."' A közösség egy olyan valami, ahol az
ember megtanulja és gyakorolhatja, hogyan legyen „szociális” (közösségi/társadalmi).
A csoportszerveződés irodalmában sajátos összefoglalót írt Josephine Klein. Elemzése
társadalomlélektani és kommunikációs tényezőkön alapszik. A csoportok (közösségek)
vizsgálatánál a feladatok és kötelességek különbözőségéből, s azok megjelenítéséből in
dult ki. Ezen alapszik egyfajta funkcionális tekintély. A csoporton belül ez különbségek
hez vezet, amely a státuszon alapuló tekintély kialakulását okozza. A tagok közti együtt
működési kényszer az információk áramlását indítja el, azaz a szervezett kommunikációt,
amelynek eredményeképp maga a szervezeti keret, a csoportkeret intézményesül. Ezt ér
zelmileg is alátámasztják s viselkedés kifejező, szimbolikus mozzanatai, amelyek a csoportkontroll eszközei is. A csoporthoz tartozás az önmeghatározás részévé válik.67
Egy közösség tehát nemcsak szociológiai tény, hanem vonatkoztató fogalom, 1. tagjait
egyesíti azon az alapon, hogy van valami közös a közösség tagjaiban, ugyanakkor 2. vala
milyen jellemző módon megkülönbözteti tagjait más csoportok tagjaitól. A csoportszer
veződésnek fontos összetevője tehát a másoktól való elhatárolódás, a határ. Ám nem min
den határ, vagy a határ nem minden összetevője objektiven nyilvánvaló. Több csak a
hordozók gondolkodásában létezik, akik ezt értelmezik. Sokszor a határ tehát szimbolikus
jelentőségű dolog.
Egy közösség tudatossága feltételezi a határok elfogadását és felfogását, azokét a hatá
rokét, amelyek általában az emberek közti interakciók során intézményesülnek. Egy kö
zösség egy határokat kifejező szimbólum. Ezt, mint szimbólumot közösnek tartják, de
ennek értelmezése/jelentése/tartalma tagonként különbözhet. Elfogadják a szimbólumot,
de nem biztos, hogy annak jelentését is azonos módon osztják.
R égi felismerés, hogy a közösségek - akármilyen formában is léteznek, akár vallási
társulatok formájában - mindennapjaikban számos szimbólumot használnak. Ezek a kö
zösségek szimbolikus dimenziói, amelyek megkülönböztetik egy másik közösségtől.
Ezért minden közösség önmagában, s bennük minden, gondolati vagy anyagi összetevő,
rendelkezik szimbolikus tartalommal. Ezek eszköztárat jelentenek az együttgondolkodás
ra. Egy közösség szimbólumai mentális konstrukciók: értelmezési lehetőséget kínálnak fel
tagjaiknak, amelyben a sajátságos egyéni értelmezések is lehetőséget kaphatnak. A közös
ségi ezért nem jelenthet uniformitást, azaz teljes egyöntetűséget.
A szimbólumok azért hatékonyak, mert nem pontosak. Bár a tartalomtól nem függet
lenül, értelmezésük egy része szubjektív. Multi-referenciálisak. Ezért ideális közvetítők
azok között az emberek között, akik „közös nyelvet” beszélnek, láthatóan hasonló m ó
don cselekszenek, s vesznek részt azonos rítusokon, ugyanazt az istent imádják, hasonló
ruhát hordanak stb. anélkül, hogy alávetnék magukat valamiféle ortodoxia zsarnokságá
nak. Egyéniesség és közösségiesség összeegyeztethetőek. A szimbólumok közös formája kü-
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lönböző jelentéseket tartalmazhat, ezért a szimbólumok tömöríthetik/összefoghatják a
közösségen belüli egyéni eltéréseket. A szimbólumok a különbözőségek realitását mindig
a hasonlóság megjelenítésévé formálják át. Egyesítik az összetartozókat, de jelzik rögtön
az ellentétpárjukat, a közösségen/társulaton kívül állókat. így alkotják meg a közösség
határait.6k
Egy vallási közösséghez, társulathoz való tartozás/csatlakozás, részvétel a vallási moz
galmakban (talán) minden esetben az egyén kapcsolatrendszerének részbeni vagy teljes
átgondolását és újrafogalmazását kívánta meg, s jelentette. E kapcsolaton értve az egyén
nek az Istennel és az embertársaival, a jelennel, a jövővel és a múlttal való kapcsolatát, az
ezekhez való viszonyt is.
A társadalomban az intézmények cselekvési modellek és magatartási normák alapján
jönnek létre. A csoportnormák a következő generációk számára már kötöttségként je 
lentkeznek, amelyet a szocializáció során ismernek meg, sajátítanak el, és követnek, vagy
éppen elvetni akarnak. Változtatás iránti igényüket azonban az intézmény késve követi,
hiszen az intézmények önmagukat fenntartani, igazolni akaiják, ezért ellenállni igye
keznek a módosításoknak. Ez minden társadalmi struktúra alapvető dilemmája, amely
megtalálható az egyházban, a vallásos társadalomban is. A vallási társulatok megjelenésük
idején mindig valami újat hoznak, valamilyen új csoportigényt jelenítenek meg, amely
azonban az intézményesülése folytán rögtön megmerevedik, tradíciókövetővé válik/''
A rózsafüzér társulat esetében is megfigyelhető ez a törvényszerűség: a kezdeti nagy len
dület és vonzerő idővel alábbhagy. Amikor pedig a társadalomban más cselekvési mo
dellek és magatartási minták válnak normává, a csoport iránti érdeklődés alábbhagy.
A társulati élet, a csoportszerveződés más irányt vesz. Tanulmányunk egy hasonló, meg
újuló csoportszerveződéssel foglalkozik.

A kutatás idő- és térbeli keretei, források

A kutatás tárgyát jelentő Elő Rózsafüzér Egyesület vagy Társulat az 1840-es években je 
lent meg Magyarországon. Ettől kezdve alakította ki működése különböző intézményi
kereteit és töltötte meg sajátos kultúrával. A kutatás időbeli keretei tehát a 19. század kö
zepe és a 20-21. század fordulója, napjaink tehát. Térben elsősorban a történelmi Ma
gyarország egészére figyeltünk, ám vizsgálatunkat több ponton közép-európai keretek
hez próbáltuk illeszteni.
A vizsgálat során használtunk inteijúkat, kérdőíves és megfigyelési adatokat a Kárpát
medence közel száz településéről. Az inteijúk anyaga a Szegedi Egyetem Néprajzi
Tanszékének Adattárában (SZENTA) található. Levéltári kutatásokat végeztünk egyházmegyei archívumokban: az Egri Főegyházmegyei, a Győri Egyházmegyei, a Kalocsai Fő
egyházmegyei Levéltárban, Szent Domokos Rendjének vasvári levéltárában és könyv
tárában; állami levéltárakban: Vas Megyei, Jász-Nagykun-Szolnok Megyei, Csongrád
Megyei Levéltár; könyvtárakban: Országos Széchényi Könyvtár több részlege, Egri Fő
egyházmegyei Könyvtár, Debrecen-Nyíregyházi Egyházmegyei Könyvtár, Debreceni
Egyetemi Könyvtár, Eötvös Lóránd Tudományegyetem Egyetemi Könyvtár, Szegedi
Egyetemi Könyvtár, a horvát, cseh, szlovák nemzeti könyvtárak, a krakkói Jagelló Egye-
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tem Könyvtára, a krakkói domonkos könyvtár. A szakirodalom áttekintéséhez nagy se
gítséget kaptunk a bonni, a freiburgi, a göttingai, a zürichi egyetemi könyvtárakban, ille
tőleg az ottani néprajzi tanszékek könyvtáraiban, valamint a hallei M ax Planck Intézet
társadalomtudományi könyvtárában. A Szegedi Egyetemi Könyvtár segítségével számos
könyvtárközi kölcsönzést tudtunk lebonyolítani.7" A szegedi néprajzi tanszék könyvtára
mellett jól tudtuk használni Bálint Sándornak, a szegedi múzeumban őrzött könyveit is.
A tárgyi anyag elemzésében sokat segített Petőfiszállás-Pálosszentkút és Gyula Mária
Múzeumának anyaga, amelyet hallgatóink közreműködésével leltároztunk. A kutatás
fontos forrását jelentette e sorok írójának nagy vallási ponyva és imakönyv gyűjteménye.
A kutatás anyagi és szervezeti hátterét pedig az O T K A , az O K T K , a Pro Renovanda
Cultura Hungáriáé pályázatok mellett az Erasmus, a Central European Exchange
Programme for University Studies (CEEPUS), valamint a testvéregyetemi csereprogra
mok biztosították.'1

A vallási társulatok kutatása Európában és Magyarországon
A vallási társulatok, egyesületek tehát nagyon összetett társadalmi szerepkört vállaltak és
vállalnak magukra. Kutatásuk ezért számos tudományterület feladata. A társulatok kutatá
sának áttekintését nemcsak tudományközi jellege teszi nehézzé, ugyanakkor természete
sen sajátosan érdekessé, azaz hogy a történelem, a szociológia, a gazdaság- és társadalomtörténet, a teológia, a néprajz, a művészettörténet, a zenetörténet, az egyházjog, és más
területek érdeklődésére is számot tartanak, hanem a kutatások nemzetközisége is. Ez a
nemzetköziség azt jelenti, hogy a különböző tudománytörténeti tradíciók következtében
egyes országokban eltérő az érdeklődés a társulatok iránt, s eltérő a megközelítés szemlé
lete is. Mindezt politikai és ideológiai vonatkozások is színezik. Hiszen egészen más ké
pet mutat a nyugat-európai kutatástörténet, mint a kelet-közép-európai országok kuta
tástörténete, az országok sajátos 20. századi politikatörténete alapján.

Kutatástörténet Nyugat-Európában és Észak-Antcríkában

A társulatok európai kutatástörténetéről és irodalmáról áttekintő művek bibliográfiái tá
jékoztatnak bennünket. Ennek alapján úgy látszik, hogy számos ország társadalomtudo
mánya erősen érdeklődik a társulatok problematikája iránt. A franciák mellett az olasz, a
spanyol, a portugál és a lengyel kutatást lehet gazdagnak említeni a német nyelvű szakiro
dalom mellett. Sok európai országban pedig gyakran még a probléma felvetése is hiány
zik. Az utóbbi időben azonban már egyetlen vallástörténeti lexikonból és enciklopédiából
sem maradt ki a társulat címszó.72 Szakirodalmi áttekintésünk nem törekedhet teljességre.
Azokról a munkákról tudunk említést tenni, amelyeket külföldi és hazai könyvtárakban,
könyvtárközi kölcsönzéssel kézbe tudtunk venni.
A francia kutatás koncepcionális alapjait Gabriel Le Bras és Joseph Duhr munkái fek
tették le, akik a társulatokat a kereszténység történeti kereteiben és társadalmi funkciói
ban értelmezték.73 Több lokális monográfia és egy-egy történeti korszak társulati életével
foglalkozó mű is megjelent.'3 Közülük sajátos szemlélete miatt megemlítjük Timothy
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Tacket monográfiáját a Dauphiné-i püspökség plébániai közösségeinek életéről, az alsó
papság és a hívek kapcsolatáról. Ennek keretében a rivalizálás kereteiként említi meg
a vallási társulatokat, közöttük különösen is a rózsafüzér és a vezeklő társulatokat. Érde
kes összefüggést vél felfedezni a lelkipásztorkodó papságot nagyobb számban adó telepü
lések, közösségek és a vallási társulatok (főleg rózsafüzér) száma, illetőleg a vallási élet vi
talitása között.”
A gapi egyházmegyében is nagy számban megtalálhatók a vezeklő társulatok, elsősor
ban mint férfi társulatok."' Ezekről a mediterrán országokban sok helyütt máig élő, mű
ködő és népszerű vezeklő társulatokról szóló francia irodalom nagyon gazdag.7 A 15. szá
zad végétől (1499) létező marseille-i vezeklő társulat szociális összetételét, igazgatásának
és finanszírozásának körülményeit, a társulatnak mint közösségnek működését, valamint
vallási életét monográfia mutatja be, a kora újkori franciaországi centralizációs társadalmi
folyamatok keretében.7* A 18. század végétől Franciaországban megindult, bekövetkezett
erős szekularizációs folyamatok ellenére az ország számos városában működtek és mű
ködnek különböző feladatokat és célokat felvállaló vallási társulatok. Ezek a 20. század
második felében is használták, főleg a 19. századra visszanyúló jelvényeiket. E társulatok
összetételét, szervezeti és működési rendjét, tárgyi szimbólumaikat mutatja be Martiné
Segalen.77 A Trienti Zsinat utáni idők, a katolikus reform időszakának (1550-1650) fran
cia, olasz és spanyol társulatainak átalakulását amerikai kutatók egy csoportja vizsgálta.
Már az is jellemző, ahogy e mediterrán országokat természetszerűen összekapcsolták.
Elemzéseikben a Trienti Zsinat hatását kutatták a vallási élet e területén." A népi val
lásosság korábbi jelentős, főleg történeti szempontú francia összefoglalásait követte a
20. század második fele vallásosságának bemutatása képekben.*1 A barokk idők új népi
áhítatai között említhető a rózsafüzér.*2 Lyonból és környékéről több vallási tömegmozgalom indult útjára a 19. század elején. Köztük volt a tanulmányunkban vizsgált Élő
Rózsafüzér is. E vidék forradalom előtti vallási társulatait vizsgálta Jean-Pierre Gutton.*1
Jelentős tanulmányok olvashatók nemcsak francia, hanem nemzetközi vonatkozásban és
különféle témákat középpontba állítva az Archives de sciences sociales des religions francia val
lásszociológiai folyóirat hasábjain.**
Az utóbbi két évtizedben, a 20-21. századfordulón a középkori és a kora újkori olasz
társulatok iránti érdeklődés világszerte megnőtt. N em utolsó sorban az Amerikába és
Ausztráliába emigrált olasz kutatók révén. Az érdeklődés megnövekedésének szembetű
nő jele a torontói egyetem reneszánsz kutató intézetének vallási társulatkutató programja,
s annak folyóirata Confratemitas címen. A címében is a társulatok kutatását megjelenítő,
jellegében inkább referáló folyóirat egyedülálló a világon. Elsősorban a reneszánsz korral
foglalkozik, csak másodlagosan érdeklik a Tridentinum utáni barokk társulatok kérdé
sei.85 Az olasz kutatás erősen történeti és szociológiai jellegű és vonatkozású. Az utóbbi
időben a társulatoknak különösen a szegénygondozásban, a keresztény jótékonykodásban
játszott szerepét értelmezte több tanulmány.8'’ A középkori olasz laikus társulatokat és val
lásgyakorlásukat monográfiában elemzi G. G. Meersseman. Erős hangsúllyal foglalkozik a
falusi, a tengerparti, a városi társulatokkal. A 11-14. század vallásosságának keretében
elemzi a vezeklő társulatokat. A könyv utolsó részében pedig a domonkos rendhez kap
csolódó testvérületeket, közöttük a máriás társulatokat, s így a rózsafiizér társulatot is
merteti.*' A halál és a temetkezés kultúrája hangsúlyos volt mindig a vallási társulatokban.
A Felső-Tiberis-völgyi 14. századi fraternitásokat elemezte ebből a szempontból James
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Banker."" Az 1980-as évektől kezdve látjuk az apuliai vallási társulatok elmélyült kutatá
sát. Az apuliai vallástörténeti központ (Centro Ricerche Storia Religiosa in Puglia) szá
mos kötetet jelentetett meg e kutatások eredményeiből. Különösen sok vizsgálat kötődik
Liana Bertoldi Lenoci nevéhez, akit főleg a Tridentinum utáni társulati élet érdekel.*9
Külön könyvet írt a társulatok intézményéről, kutatásuk szempontjairól és problémáiról.9"
A spanyol kutatások alig ismertek Európa más részein. Pedig nagyon kiterjedtek, tar
tományonként és egyházmegyénként ugyan egyenetlenül, de gazdag tematikájú szakirodalmat jelentenek. Most csak két nagyobb összefoglaló jellegű tanulmányra tudunk
utalni, mindkettő nagyon bőséges bibliográfiai utalásokkal vezeti tovább a kutatót, az ol
vasót. Európában is példa nélküli szakmai összefogással, változatos tematikával és tarta
lommal foglalták össze a spanyol népi vallásosság jellemzőit. Az 1989-ben megjelent há
romkötetes munka első részében az elméleti hátteret, a történeti és társadalmi kereteket
tisztázták, valamint a népi/falusi és a városi vallásosság jellemzőit. A második kötet tanul
mányai a születéstől a halálig a vallásosság különféle megnyilvánulási formáival foglalkoz
nak, míg a harmadik kötetben egy csokor írás a vallási társulatokat és testvérületeket
elemzi.91 A másik összefoglaló munka inkább a népi vallásosság értelmezési kereteinek
megrajzolásával, valamint kiterjedt ajánló bibliográfiájával segít a kutatásokban.'2 A spa
nyol vallási társulatok lényegében átfogták az egész társadalmat. Biztosították a keresztény
felebaráti szeretet gyakorlásának kereteit, biztos társadalmi hátteret jelentettek az egyén
nek. Az Ibér-félszigeten az utóbbi időben angol nyelvű monográfia is készült, amely a
társulatok vizsgálatánál a „megszentelt alamizsnálkodást” , a társadalmi jótékonykodást ál
lította középpontba.91 A 18. századi Spanyolországban a janzenizmus hatására a vallási tár
sulatokat a haladás ellenségeinek kezdték tekinteni. III. Károly király ezért 1783. július 9-én
királyi rendelettel megreformálásukat rendelte el. Rendelkezése nemcsak a nemzeti egy
ség újra megerősítését szolgálta, hanem jele az állam és az egyház konfliktusának is.94
A spanyol - és az olasz - hatás a kora újkorban, az ellenreformáció idején erősen hatott
az Alpoktól északra fekvő országokban is, befolyásolta a vallási társulati életet is.95
Jóllehet a skandináv kutatásokat összefoglalóan ismertetjük, természetesen eltérések
vannak a norvég, a svéd, a dán és a finn kutatások között. A svéd vallási néprajzi kutatá
sok történetét többen és többször is összefoglalták.9" Elindítója az egyháztörténész Hilding Pleijel volt, aki több kutatása során találkozott a vallási hagyomány erejével. Pleijel
1942-ben Lundban megalapította az egyházi néprajzi archívumot és kérdőívek segítségé
vel hatalmas anyagot gyűjtött össze a vallási életről, amit az oktatás szolgálatába is állított.
A svéd kutatás erős német befolyás alatt, s erős történeti szemlélettel folyt.97 Pleijel hang
súlyozta az összehasonlító kutatások fontosságát is.98 Kutatóprogramjáról, kérdőíveiről
Nils-Arvid Bringéus tanulmányt írt.” Pleijel munkássága hatással volt a szomszédos skan
dináv országokra is: Finnországban elsősorban a svéd kutatókra, de hamarosan a finnekre
is. Ezért őt a vallási néprajzi kutatások finnországi inspirátorának is tartják."1" Norvégiában
és Dániában kisebb volt a hatása. Ott egyéni utakon indult el a kutatás."" Amikor az
„északi és összehasonlító néprajz” elnevezést az 1970-es években az európai etnológia
váltotta fel Lundban, az „egyházi néprajz” elnevezés automatikusan a vallásetnológiára
változott. 1982-ben a lundi egyetemen Anders Gustavsson vezetésével megalakult „val
lásetnológiai kutatások központja” , amely a vallási néprajzi kutatásokat szervezte. A lundi
tanszéken Nils-Arvid Bringéus vezetésével a képkutatás vált mindinkább hangsúlyossá,
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amely a vallási funkciójú ábrázolások, szentképek szerepét vizsgálta a mindennapok vallá
sosságában. Norvégiában az oslói egyetemen elsősorban a folklorisztika keretei között
folytak vallási néprajzi kutatások. Főleg a vasárnap, az ünnepek hagyományait vizsgálták.
Majd a keresztelés és a konfirmáció népi hagyományait. Az utóbbi évtizedek egyik legje
lentősebb kutatója Arne Bugge Amundsen,1"’ aki teológiai és folklorisztikai képzettségé
vel, történeti érdeklődésével számos témát vizsgált: a keresztelőt, az ébredési mozgalma
kat, a pietista hatásokat."14A vallásos népénekeket is vizsgálják. Több kutató foglalkozik a
satanizmussal (Bente Alver), a mítosz, a mágia és a csoda szerepével a modern társada
lomban."15A svéd kutatások kapcsán meg kell említeni, hogy - osztrák inspirációk alapján
- az ő kezdeményezésükre (Nils-Arvid Bringéus és Anders Gustavsson) alakult meg a
SIEF vallási néprajzi munkacsoportja.1"6 Dániában erőssége a kutatásoknak, hogy a vallást
széles társadalmi kontextusában, történeti vetületében vizsgálják. Nagy hagyománya van
a kultúrtörténeti szemléletű kutatásoknak."17 Finnországban a vallási néprajz (ott összeha
sonlító vallástörténet) hagyományosan a folklorisztikával kapcsolódik össze. Ez jellemzi a
finnországi svéd kutatásokat is, amelyek különösen az Sbo-i (Turku) svéd egyetemen
erősek."" A finn nyelvű kutatások több egyetemen folynak (Turku, Helsinki, Jyvaskyla),"ws kiterjednek a történeti vonatkozásokra éppúgy, mint az új vallási mozgalmakra, az
egyházi énekekre, a zarándoklatokra, a finnországi ortodoxokra, a neo-samanizmus je 
lentkezésére.
A leggazdagabbnak és a magyar kutatásokat is talán legerősebben befolyásodnak a né
met, az osztrák és a svájci társulati kutatásokat tekinthetjük.1"’ Lényegében már a német
vallási néprajzi kutatások 19-20. századfordulói megjelenésekor érdeklődési körükbe
vonták a vallási társulatokat. Stephan Beissel a 16-17. századi Mária-tiszteletről szóló
„vallástudományi és művészettörténeti” munkájában részletesen kitért a rózsafüzér társu
latra.1" Otto Clemen a kései középkor vallási életével foglakozva írt a szerinte a szentek
tiszteletéhez kötődő testvérületekről, a céhek vallási funkciójáról és szerepéről, a halottas
társaságokról.112 A bencés R u d olf Henggeler könyvben dolgozta fel belső Svájc céheit és
vallási társulatait. Azokat két nagyobb csoportra bontotta: 1. a tisztán vallási testvérületekre, 2. és a vegyes társulatokra. Ezeken belül kitért a vizsgált kantonokból a Megváltó
ról elnevezett társulatokra, a Mária-társulatokra, a szentekről elnevezett társulatokra. A ve
gyes jellegű társulatok a céhek és a lövész egyletek."3 A vallási néprajz 1930-as évekbeli
megerősödésétől kezdve figyelemmel voltak a vallási közösségekre. Georg Schreiber
1948-ban összegezte kutatásait a középkori egyesületekről, társulatokról. Szerinte a világi
egyesületek is a vallási kultuszban gyökereznek. A szakmai egyesületek, a céhek mellett
ilyenek a temetkezési egyletek. De utalt a lovagrendekre és az ispotályok működésére, s
az imatársulatokra is. Párhuzamosan megismerjük a liturgia változásait is, a vallásosság
átalakulását."4 Egyre jobban felerősödött a vallási témák tudományközi vizsgálata: a folk
lorisztika, az egyháztörténet, a társadalomtörténet, a művészettörténet és a szociológia
érdeklődése.115
A német kutatásban az 1970-es években erősödött meg a vallási társulatok vizsgálata.
Elméleti és módszertani vita bontakozott ki arról, hogy mik ezek a társulatok, hová nyúl
nak vissza történeti gyökereik, milyen szemlélettel és módszerekkel lehet őket értelmez
ni, milyen szerepet játszottak a vallási/kulturális életben, mi volt társadalmi funkciójuk.116
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Ezek az írások a magyarországi kutatásra is hatottak, Tüskés Gábor és Knapp Éva elsősor
ban a német szakirodalomban megjelenő és érvényre jutó elvek szerint indították el a ha
zai barokk társulatok vizsgálatát, amelyben a problémakör több szintjén elismerésre mél
tó eredményeket értek el."7
A tübingeni Ludwig-Uhland-Institut 1959-ben kezdte meg Herrmann Bausinger irá
nyításával az egyesületek kérdőíves néprajzi-szociológiai kutatását. Abból a munkahipo
tézisből indultak ki, hogy az egyesület nemcsak a társas együttlét helye, hanem majdnem
mindig meghatározott célokat is szolgál. Az egyesületek sajátosságainak vizsgálatán ke
resztül azok társadalmi funkcióit remélték jobban megérteni, valamint táji-lokális kü
lönbségeiket is."*
Különös figyelmet kaptak a halottas társaságok, vagy temetkezési egyletek, amelyek
nek gyökerei a keleti kereszténységen át a pogány antikvitásig visszanyúlnak. Az a vallá
si/társadalmi igény pedig, amely őket évszázadokon keresztül életben tartotta: részesülni
egy méltó, keresztény eltemetésben, a halottért bemutatott mise kegyelmeiben, s a halottért
elmondott imádságok üdvösségre segítő erejében. Az alapítók a felsőbb társadalmi osztá
lyok tagjai voltak: nemesek, papok, polgárok, de a társulatok —jóllehet vezetőség irá
nyította őket - bárki felé nyitottak, azaz demokratikusak voltak."' Népszerűségük egyik
fő oka az volt, hogy nemi és társadalmi helyzettől függetlenül mindenkit befogadtak.1'"
A halotti társaságok alapgondolata lényegében mindegyik más társaságban is felbukkan:
gondoskodni a saját halottjaik temetéséről, lelke üdvéért szentmise áldozatot bemutatni,
emlékét ápolni, s imádkozni érte. Egyes kutatók szerint ez az örök emberi gondolat az
alapja a vallási társaságok megalakításának.
Sorra születtek egy-egy régió, püspökség, település vallási társulatait, a klerikusok és a
laikusok társulatait feldolgozó szakmunkák. Ezek nemcsak új forrásanyagot tártak fel, ha
nem a történeti megközelítés szemléletét, módszereit és technikáját is finomították. Ilyen
a régi Würzburgi püspökség társulati életét elemző k ö n y v , a Bamberg városának társu
lat ismertető írás,1” a freiburgi laikus vallási társulatokról szóló cikk,1’ 1 a Braunschweig
városában a késő középkorban működő vallási testvérületeket elemző könyv,124 vagy a
12-16. századi kölni társulatok történetéhez újabb forrásokat feltáró és közzétevő kötet.127
E munkák kiemelik és hangsúlyozzák a társulatok életének és működésének valamelyik
összetevőjét és értelmezik azt. Rahn braunschweigi elemzése a társulatoknak a halotti
pompa biztosításában, s az emlékezet gondozásában elfoglalt szerepét hangsúlyozza.126
A kutatásra is mintát adott az osztrákok burgenlandi jelenkutató vizsgálata, amelynek
végeredménye eg)' kiállítás és egy tanulmánykötet lett. Ebben a szerző, Michael Martischnig, az egyesületeket mint a népi kultúra hordozóit mutatja be. Könyve hat csoport
ba sorolta a vizsgált egyesületeket: testvérületek, céhek, társaságok, asztaltársaságok, egye
sületek és viseleti egyesületek (Trachtenvereine). A volt Sopron megyei Nagymarton
(Mattersburg) példáján pedig ezt a fenti általános besorolást tovább finomítva elemzi belső
szerveződésüket, funkcióikat, szimbólumaikat, elsődleges és másodlagos szerepvállalásai
kat. Itt ejt szót a sportegyesületekről, a cserkészekről, az asztaltársaságokról, a legényegy
letekről. A kötetben közölt kiállítási katalógus pedig az egyesületek tárgyi szimbólumait
mutatja be.12'
A Jahrbuch fiir Volkskunde című folyóirat 1980-ban egy konferenciaanyagot közölt
ebben a témakörben, amelynek meghatározó tanulmánya Ludwig Remiingnek a társula-
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tok kutatásról megírt alapvető elméleti, módszertani cikke. Remiingnek ez az írása meg
fogalmazza a kutatás alapvető szempontjait, problémáit és jelentőségét.12* Utal a társasá
gok típusaira, a forrásbázis kiszélesítésének lehetőségeire. Néhány évvel később könyvet
publikált az északnémet vallási társulatokról. Ez, cikkéhez hasonlóan, egyik legfontosabb
írása a német vallási társulatkutatásnak.12'’ Az összeállításban olvashatjuk még Dőry báró
anyagközlő és elemző tanulmányát a - magyarországi kutatás által teljesen elhanyagolt társulati érmekről.1'" Egy másik írás a nyomtatott társulati leveleket mutatja be,'31 míg egy
esettanulmányból a sajátos társulatot, a megostorozott Krisztus társulatát ismerjük m eg.132
Elméleti és terminológiai szempontból fontos tisztázó könyv Bernhard Schneider mun
kája. Schneider szintén egy régió, Trier környékének vallási társulatait vizsgálta a Tridentinum és a szekularizáció időszaka közti évszázadokban. Igyekezett a vallási csoportszer
veződés e sajátos formáit, kereteit, működését minden vonatkozásban dokumentálni és
értelmezni. Értelmezte, tisztázta és elkülönítette egymástól a németországi írásbeliségben
is használatos változatos fogalmakat: Bruderschaft, fraternitas, societas, congregatio, con
vivium, Amt, Innung, Zeche, Gesellschaft, megkísérelte tipologizálásukat és definiálásu
kat.133 Hasonlóan nagyra tartjuk Rupert Klieber munkáját, amely nem elsőként ugyan, de
nagy hangsúlyt helyez a társulatok megalakulásával és működésével kapcsolatban a halot
ti, temetői szolgálatra.' MKülönösen jól hasznosítottuk a társulatok működésével kapcso
latos elképzeléseit. A „népi vallásosságnak” a plébániai közösségek mindennapjaiban való
megjelenését, a papság és a hívek konfliktusait állítja vizsgálatainak középpontjába Rainer
Beck. Elutasítja a népi kultúra elnyomásának nézetét, s a vallási, egyházi hatalom és a nép
kultúrájának konfliktusokon keresztül kialakult egyensúlyát látja megnyilvánulni a vallá
sosság mindennapjaiban.135
A német vallási néprajzi kutatásban példa nélküli sorozat jelent meg az 1990-es évek
ben, a Religiose Kultúrái der Moderne sorozatcímmel. Ennek együk kötete a 19-20. századfordulójának időszakát, a „modern kor” és a katolikus vallásosság kapcsolatát mutatta be a
Jézus Szíve (és a Mária Szíve) kultuszon keresztül.136 Ennek a könyvnek különösen a tár
sadalmi szempontú elemzésekben vettük hasznát munkánkban.
Észak-Amerikában a vallási közösségek kutatásán belül erős az érdeklődés az új vallási
mozgalmak iránt. Tanulmányozásukban lényegében hasonló szempontok érvényesülnek,
mint általában a vallási társulatok vizsgálatában. Szerzőik a vallási mozgalmakon keresztül
a társadalmat kívánják jobban megérteni. Studies in Religion and Society címmel könyvsorozatot is indítottak a problémakör vizsgálatával foglalkozó írások megjelentetésére.
A tanulmányok gazdag szakirodalmi bibliográfiát közölnek.137 Általában is elmondható,
hogy' a történészek, művelődéstörténészek érdeklődését két nagy korszak vizsgálata kö
tötte és köti le: az egyik a középkor, a vallási társulatok megjelenésének és eltévedésének
kora, a másik pedig - a reformáció korszakának visszaesését követő - a reneszánsz és a
barokk korszaka. Mindkettőt elsősorban Európába tanulmányozhatják. Figyelemre mél
tó, hogy ez utóbbi korszak kutatására a kanadai Toronto egyetemén szerveződött a már
említett kutatócsoport. Confratemitas című folyóirata elsősorban a Mediterraneum orszá
gainak vallási társulatairól szóló tanulmányokat publikálja, s ismerteti a velük foglalkozó
európai és tengerentúli szakirodalmat. A 20. század második felében a kutatás figyelme
hangsúlyosan a laikus vallási közösségek mint sajátos vallási kultúra hordozói felé for
dult/3*
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A vallási társulatok kutatása a közép-európai országokban

A közép-európai országok sajátos 20. századi történelme folytán országonként másképp
alakult a vallási népélet, egyáltalán a vallási kultúra, s ebben a vallási társulatok kutatá
sának története, összefoglalóan azt mondhatjuk, hogy a második világháború utáni év
tizedek létező szocializmusa alatt a vallási tematika erősen háttérbe szorult az említett
térségben. Mindenütt a vallás- és egyházellenes marxista ideológia következtében, de ezt
néhány helyen, például Romániában és Jugoszláviában még jobban megterhelte az ál
lamvallássá lett ortodoxia ellenkezése a római katolikus, egyáltalán nyugati keresztény
vallásgyakorlási formák kutatásával kapcsolatosan. Bár ilyen körülménnyel Csehszlová
kiában nem kell számolnunk, a vallási kultúra kutatása 1990-ig mégis szinte lehetetlen
volt.
Horvátország. A horvát vallási néprajzi kutatásokról tanulságos áttekintés született a
közelmúltban. Ebből kiderül, hogy a vallási témák kutatásának háttérbe szorításának
nemcsak az 1945-1990 között Jugoszláviában (Horvátország ennek része volt) uralkodó
szocializmus átideologizált légköre a felelős.139 Befolyásolta ezt még az a körülmény is,
hogy az uralkodóvá vált szerbek ortodoxok voltak. Ezek eredőjeként hatott az a felfogás,
hogy a horvát néprajznak a horvát kultúrtörténeti orientációjú kérdésekkel, vallási vonat
kozásban ezért a kereszténység előtti horvát (szláv) mitológiával, hiedelmekkel és a nép
pel (= parasztság) kell foglalkoznia, s nem a városi eredetű jelenségek vizsgálatával.14"
A vallási élet, a vallás, a vallásgyakorlás kérdései tehát elsősorban egy mitológiai rekonst
rukció igényeként, majd pedig a mai hiedelmek és rítusok történeti forrásvidékeként s
nem a populáris keresztény vallásgyakorlat tanulmányozásaként jelentek meg. Az 19801990-es évek kutatásaiban mind erőteljesebben megjelenő antropológiai szempontok
azonban a vallási jelenségeket és a vallás társadalmi szerepét is előtérbe hozták abból a
szempontból, hogy azok hogyan befolyásolják a hatalmi struktúrákat, valamint a népi
kultúra átalakulását. A vallási rítusok társadalmi és szimbolikus szerepét értelmezik, illető
leg a népi kultúra krisztianizálását vizsgálják újabb munkák. Mindezek a tanulmányok,
amelyek az említett szempontokat alkalmazták, főleg az 1990-es évek demokratikus poli
tikai fordulata után készültek,141 jelezvén, hogy az ideológiai és politikai összefüggések
hogyan determinálják a tudományos kutatást (is).
A horvát történeti irodalomban élesen elkülönítik a horvát tengerparti települések és
a Zágráb környékének, Szlavóniának vallási egyesületeit. A tengerparti településeken,
Dalmáciában a társulatok egészen a 20. századig erős olasz hatást mutattak. Nemcsak
nyelvhasználatukban (dalmaták), hanem működésükben is az olasz egyesületekhez hason
lítottak. Ezért ezek érdekesebbek a kutatás számára. A szárazföldiek, a Zágráb környéki,
zágrábi és a szlavóniai fraternitások pedig inkább az osztrák és a magyar társulatokkal mu
tattak hasonlóságot. Ez többjeiben, például a társulati patrocíniumok különbözőségében
is megmutatkozik. A történeti kutatások elsősorban a politikai fordulat és a horvát önál
lóság visszanyerése után kezdődtek. Az isztriai történeti levéltárnak ekkor indult el az év
könyve, a Vjesnik Istarskog Árkivá = VIA, amelyben néhány tanulmány, kutatási beszá
moló a vallási társulatokról már napvilágot látott.
A fontos elemzéseknek és forrásközléseknek helyet adó, 1977-ben alapított Croatica
Christiana Periodica című folyóirat is több tanulmányt tett közzé a társulatokkal kapcsolat-
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ban az 1990-es években. Az 1997-es és 1998-as évfolyamában tematikus összeállítást kö
zölt a horvátországi vallási társulatokról Bratovstine u Hrvatskoj, illetőleg BratovStine na
Hnmtske pros toriina címmel. A mai horvát tengerpart egykori dalmát városai és vallási tár
sulatai - ahogy már utaltunk rá - a figyelem előterében állnak.142 T. Slavka Petrie a
sibeniki egyesületeket az egyes templomokhoz kötődésükben mutatja be. Ez az egyesü
leti élet gazdag és kiterjedt, hiszen Sibenik (Sibenik, Sebenico) püspöki székváros számos
templommal.143 A tengerpart településeinek társulatai még a középkorban gyökereztek.
Fontos szerepük volt a helyi társadalmakban, hogy tagjaikat területi, foglalkozási és ré
teghovatartozásuk vállalásában segítsék. Ispotályokat állítottak fel, részt vettek a szegénygondozásban. A fennmaradt jegyzőkönyvek és matrikulák őrzik a tagok kötelességeit és
jogait. A tagság szponzorálásából a vizsgált térségben templomok, kápolnák és oltárok
épültek, amelyek máig őrzik e 16-17. századi társulatok emlékeit.144 A tengerpart közeli
szigetek Mária-társulatainak gyökerei pedig visszanyúlnak a középkorba. Működésük tár
gyi emlékei (templomok, kápolnák, oltárok), Mária ünnepeinek megtartása erős Máriatiszteletről tanúskodnak. A legrégibb keretek közé a Mária mennybevétele társulatok tar
toznak, tagjai közé bárkit, laikusokat is felvettek. Emellett számos más, kisebb társulat is
működött a szigeteken, mint például a rózsafüzér társulatok.144 Megismerjük a Horvátor
szágon kívül élő (Róm a, Velence) horvát közösségek életét is, akik például Velencében
Szent György és Tripun védnöksége alatt társulatot szerveztek, amelynek IV. Sixtus pápa
búcsúkiváltságokat adományozott.14'’ A dalmát vallási társaságok iratainak többsége a késő
középkortól kezdve egészen a 18. századig olasz nyelven íródott.14' A Croatica Christiana
Periodica folyóiratban közölt tanulmányokból megismerünk jó néhány korábbi tanul
mányt, könyvet is, amelyek a vallási társulatok múltjával foglalkoztak.148
A magyarokkal közvetlenül érintkező Duna menti horvátok társulati életéről csak el
szórt adatokat ismerünk, főleg a helytörténeti irodalomból, amelyek a rózsafüzér társula
tok működésére vetnek némi fényt.14'' Az Élő Rózsafüzér Egyesület elteijedésének hor
vátországi történetét pedig kutatásaink során éppen mi írtuk meg vázlatosan és tettük
közzé.151'
Szlovénia. A szlovén néprajzban máig sem létezik elkülönült területként a vallási kul
túra vizsgálata. A vallásosság kutatása sokáig csak a néphit- és a népszokáskutatás része volt.
Számos adatot találunk mégis Niko Kuret klasszikus monográfiáiban az év ünnepire vo
natkozóan.1,1 Alig ism éjük azonban a vallási társulatok, közöttük a rózsafüzér kultúrtör
ténetét is. Csupán egyetlen régebbi német nyelvű munkát tudtunk kézbe venni, amelyik
a az osztrák egyház szociális tevékenységéről szólva röviden áttekinti a laibachi (Ljublja
na) püspökség ilyen irányú tevékenységét is. Ebben a szerző - számos más vallási társulat
mellett - megemlékezik az Elő Rózsafüzér társulatról és a rózsafüzér társulatról. Jelzi,
hogy az élő Rózsafüzért 1854-ben vezették be a laibachi (Ljubljana) Szent Jakab plébá
niatemplomban. 1854 és 1906 között 78 plébániáról 28 935 tagot regisztráltak benne.152
Hasznos, bár felszínes és általános adatokat tartalmaz Franc Riharnak a Mária-tisztelet
történetét bemutató könyve. Ez a hivatkozások és jegyzetek nélküli munka külön feje
zetben tekintette át ugyanis a szlovén Mária-tiszteletet, s ebben kitér a tisztelet közelmúlt
századokban társulati formában megnyilvánuló formáira is. A rózsafüzér régebbi társulati
formájára a 18. századból utal,153 míg az Elő Rózsafüzér társulatát (bratovscine zivega roznega venca) - több más máriás társulati formával együtt (skapuláré) említi.154 Az 1940-es
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évek, majd pedig napjaink hoztak még egy-egy könyvet a szlovén vallási társulatokról.
Mindkettő azonban az áhítati irodalom és a tudományos irodalom határmezsgyéjén áll.
Jakob Zagar könyvének címe Rázni vence in Slovenski narod (A rózsafüzér és a szlovén
nép) a rózsafuzér ájtatosság történetének általános leírását adja, csupán az utolsó fejeze
tekben tér ki a sajátos szlovén vonatkozásokra, mint a Mária-tisztelet szlovén jellemzőire,
s a szlovén rózsafüzéres Mária-énekekre.155 Ugyanakkor figyelemre méltó, hogy Drago
Zalar könyve a Mária-társulatokról nem tér ki a rózsafüzérre, azt nem is említi. Az élő
gyakorlatra is rákérdezve úgy tűnik, hogy a rózsafüzér társulatok a közelmúltban és nap
jainkban nem tartoznak az élő vallási társulati fonnák közé.'5'1
Csehország. A vallási néprajz a cseh kutatásban sokáig nem létezett. Nem különült el a
folklorisztikán belül sem a vallási jellegű műfajok, művészeti területek vizsgálata. Csupán
néhány témakör, mint például a búcsújárás, kapott nagyobb figyelmet. Csak a kultúrtörténészek írásaiban kaptak helyet a vallási élet mindennapjainak eseményei és tárgyai (rítu
sok, hiedelmek, fogadalmi tárgyak, kis szentképek stb.) az utóbbi évtizedben.
Az első vallási néprajzi munkát egy katolikus pap, Antonin Procházka írta. Az 1948 és
1990 közötti időszakban azonban a vallási témák kutatása perifériára szorult minden disz
ciplína területén. A szórványosan megjelenő írások tematikája, valamint az 1990 után ne
kilendülő kutatás a vallási élet területéről a búcsújárás összetett témakörét emelte első
helyre. Napjainkban különösen a művészettörténeti vizsgálatok értek el kimagasló ered
ményeket.157 A vallási csoportszerveződés vizsgálata a néprajzban és folklorisztikában nem
kapott szerepet.158
A magyarokkal sokáig egy birodalomban élő cseheknél és morváknál a vallási társula
ti élet hasonlóan alakult, mint a Magyar Királyságban. A vallási társulatok (braterstvo
nábozné) csehországi működését tömören összefoglalja a cseh teológiai szótár.1’9 Ez a le
xikon - természetének megfelelő - szűk terjedelemben kitér a rózsafüzér társulatok for
máira is.16" A középkorra vonatkozó cseh történeti források szólnak rózsafüzér-készítő
iparosokról is, akik a l ó . századtól német földön is ismertek.1'''
A 20. században azután - az erős szekularizáció következtében is - lehanyatlott a val
lási társulatok kutatásának igénye. Különösen visszaszorult a szocializmus évtizedei alatt.
Sőt, Csehszlovákiában a vallási élet kutatása tiltott tevékenységnek számított. Az 1990-es
politikai rendszerváltás után pedig alig néhány személyhez kötődik.
Hosszú évtizedek után Hana Pátková volt az, aki monográfiájában a középkori cseh
társulatok történetével foglalkozott. Adatai szerint a legrégibb vallási társulatok az 1300-as
években alakultak Csehországban a ferencesek tevékenységéhez kötődően. Más társula
tok a 14. században jöttek létre. Pátková a vallási társulatok mellett a céhek vallási tevé
kenységét vizsgálja. Rövid fejezetekben mutatja be a különböző társulatokat: a Krisztus
teste társulatát, a Szűz Mária társulatot, a rózsafüzér társulatot, a literátorok társulatát, a
Szent Anna és Szent Jakab társulatot. Fő tevékenységük a tagok vallási életbe bekapcsolá
sa volt, a szentmisék és szertartások látogatása, részvétel a templomi ünnepeken és kör
menteken, az oltárok gondozása, a halottakért szentmise mondatás és részvétel halott tár
sulati tag temetésén.163 A társulati tevékenységek egyik legfontosabb célja a halál utáni
üdvözülés biztosítása volt. Társulati és céhes kápolnákban jöttek össze a gyászolók, ahol
az elhalt lelke üdvéért imádkoztak. A temetés és az istentisztelet mellett a társulatok
egyéb szertartásokat is szerveztek, megülték védszentjük ünnepnapját. A források szerint
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mind a katolikusok, mind pedig a kelyhesek körében megjelentek a lövész és a literátus
társaságok. Szentek tiszteletét ápoló társaságok azonban csak a katolikusok körében mű
ködtek. Pátková vizsgálta az egyesületek nyitottságát is. Amíg a 14. század vége felé a cé
hek igyekeztek korlátozni mind az új tagok felvételét, mind pedig a tagok számát, addig
a vallási társulatok minden időben és mind a férfiak, mind a nők irányában nyitottak
voltak.''"1
Jan Mikulec - általunk ismert - első cikkeit a prágai érsekség plébániáin működő 17.
századi1''', illetőleg 18. századi vallási társulatokról és azok működését biztosító anyagi
hátterükről a II. József-féle feloszlatás előtti időszakáról írta."’'’ Összehasonlítja a két év
század társulati életét. Adatai szerint a 18. század első felében a vallási társulatok száma a
prágai érsekség területén szinte megduplázódott, s a nagyvárosok mellett mindinkább
megjelentek a kisvárosokban és a vidéki településeken, a falukban is. Ugyancsak nőtt a
plébániákhoz kötődő társulatok száma, szemben a szerzetesrendekhez kapcsolódó egye
sületekkel, mint például a domonkosok által alapított rózsafüzér társulatok, vagy a kar
meliták gondozásában álló skapuláré társulatok. A 18. századról szóló tanulmányának
egyik fontos forrása az érsekség 1768-as adatfelvétele volt a területén működő társulatok
ról. E társulatok többsége nem volt tehetős, jóllehet voltak köztük nagyon gazdagok is,
amelyek falvakat, majorságokat birtokoltak. A vidéki plébániákhoz kötődően is működ
tek tehetős vallási egyesületek. Vagyonukból működésüket, templomi szolgálataikat és
karitatív tevékenységüket, alamizsnálkodásaikat fedezték."'7 Vizsgálatai során Mikulec fel
használta a magyar1'”1 és a lengyel kutatások169 tapasztalatait is. Utalt a katolikus vallási tár
sulatoknak a 17-18. századi rekatolizációs folyamatban betöltött szerepére.17"
Egy-egy barokk kori társulat történetéről is született feldolgozás. Ilyen a mirovicei
(Mirovice, Mirowitz) Szent Borbála társulat, amely a védőszent ünnepének megülésén
túl a vallási élet buzgó gyakorlását tartotta feladatának, valamint templomának mecenatú
ráját. Társulati keretben vettek részt tagtársaik temetésén és a különböző körmeneteken.
Működésük során túllépték a szűkén értelmezett vallási élet kereteit.171
Ilyen előzményekre, s főleg saját kutatásaira építve írta m egjan Mikulec a barokk ko
ri csehországi társulatok történeti áttekintését, amely máig a legjobb összefoglaló Cseh- és
Morvaország területéről. Ebben kitért a barokk kori társulatok középkori előzményeire,
összevetette a cseh társulati életet más európai országokéval, keresve a cseh földre jellem 
ző specifikumokat, bemutatta a társulatok működését egészen a II. József alatti feloszlatá
sukig.172
Szlovákia. Az önálló Csehszlovákia megalakulása előtt a mai Szlovákia területe Ma
gyarország része volt. A tudományos élet keretei betagozódtak a magyarországi intézmé
nyi keretekbe. Egyházszervezetileg sem volt önálló. így az első világháborúig, Trianonig,
önálló szlovák kutatásról nem beszélhetünk. Ha engedékenyebben fogalmazunk, akkor
az első világháborúig elsősorban a magyar hatások domináltak, azt követően pedig a cseh
tudományosság hatása érvényesült. Ennek legfontosabb jellemzője az volt, hogy a hagyo
mányos szlovák paraszti életet vizsgálva az egyházias vallásosság vizsgálata nem tartozott a
néprajz és a folklorisztika területére. A második világháborút követően Szlovákiában is
ugyanaz az egyház- és vallásellenes szocialista rezsim uralkodott, mint az egész Csehszlo
vákiában, ezért a szlovák kutatók egyrészről ideológiailag nem veszélyes témák vizsgálata
felé fordultak (szokások, szakrális motívumok népművészeti tárgyakon), másrészt pogány
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illetőleg nem keresztény megnyilvánulásokat vizsgáltak a szellemi élet területén, harmad
részt pedig a népi (paraszti) világértelmezés, világkép vizsgálatával foglalkoztak a marxista
ideológia szellemében. Csak 1989, a szocializmus bukása után vált lehetségessé a vallási
(néprajzi) kutatások tematikus és szemléleti megújítása, a vallásnak a kultúra megformálá
sához nyújtott hozzájárulásának vizsgálata.1'3
A szlovákiai néprajzkutatók érdeklődési körébe a vallási társulatok m ég nem tartoz
nak bele. Csupán elszólt történeti tanulmányok foglalkoznak a mai Szlovákia területén
egykor működött vallási társulatok kérdésével. A történeti előzmények miatt - a mai
Szlovákia az 1920-as trianoni békeszerződésig Magyarország integráns része volt - a fel
ső-magyarországi, felvidéki társulatok történetével magyar kutatók viszont sokat foglal
koztak. Már csak azért is, mert az egykori Királyi Magyarország történeti forrásadottságai
ebben a tekintetben is jobbak, mint az ország belsejében. Ha a középkori vagy barokk
kori magyarországi vallási társulatokkal foglalkoznak magyar kutatók, példáikat legtöbb
ször éppen a mai Szlovákia területéről merítik. Ezért a mai Szlovákia területére vonat
kozó adatokat természetesen a magyarországi kutatás áttekintésénél foglaljuk össze. Itt
csupán egy-két vizsgálatra utalok. Az egykori alsó-magyarországi bányavárosokkal foglal
kozó tanulmánykötet (Banské mestá na Slovensku) tanulmányai között Jankovic Vendelin írt a 14-15. századi Krisztus teste társulatok működéséről, s szerepéről a városok társa
dalmi életében.174 A gótika híres felvidéki mesterével, Lőcsei Pál mesterrel foglalkozó
konferencia tanulmányait megjelentető kötetből megismerjük a lőcsei Krisztus Teste
Társaságot.175 Ez az egyik legrégibb felvidéki (magyarországi) vallási társulat, amellyel a
magyar történeti kutatás is többször foglalkozott már.176
Lengyelország. A vallási élet kutatása Lengyelországban a 20. században sokféle elméle
ti alapú megközelítést eredményezett. Egyik első összegezője, Stefan Czarnowski meg
különböztette a népi vallást és a népi vallási kultúrát. Eszerint az előbbi a katolicizmus
külső megnyilvánulási formája, a második pedig a vallás hatása a népi kultúrára.1 A vallási
néprajz a 20. század közepén formálódott ki Lengyelországban, erősen marxista ideoló
giai befolyás alatt, ugyanakkor az 1970-es évektől mind erősebb nyugati kulturális antro
pológiai hatás is érvényesült. A valláskutatás iránti érdeklődést, a vallási néprajzi kutatásokat
összegező tanulmány azonban nem emel ki hangsúlyos területeket, jóllehet hangsúlyozza
a katolicizmus befolyását a nemzeti identitás kialakulására, a lengyel műveltség megfor
málására.1™
A lengyelországi kutatásból nem hiányoztak a társulatok már az 1960-as évektől.
Ezek részben marxista kutatásokat jelentettek, másrészt pedig erősen történeti jellegűek
voltak. Különösen a középkor és a kora újkor társulatait vizsgálták.17'' A lengyel vallási
társulatokról ugyanakkor kevés tanulmányt tudtunk elérni. A lengyel irodalom is két na
gyobb részre tagolódik: egyik a műfajilag nagyon heterogén áhítati irodalom, a másik pe
dig a tudományos irodalom.

Vallási társulatok kutatása Magyarországon

A laikus vallási élet megszervezésére létrejött egyesületekkel a történeti, a művelődéstör
téneti és a néprajzi kutatás Magyarországon nagyon keveset foglalkozott. Vizsgálatuk az

42

Csoportszerveződés és egyéni szerepek. Problémafelvetés

egyháztörténetben is eléggé alárendelt szerepet töltött be. Szinte még a számbavételig
sem jutottak el az említett tudományok. A vallási társulat - mint néprajzi kutatási téma első pillantásra nagyon marginálisnak tűnik.
A 20. század első évtizedeiben Magyarországon megjelent vallási néprajz a maga szá
mára az 1930-as évek második felében fedezte fel a társulatokat, mint a vallási népélet
fontos és jellegzetes megnyilvánulásait. Bálint Sándor írt először a vallásos népközössegekről,
azaz a vallásos társulatokról, confratemitásokról, a céhek vallásos életben elfoglalt szere
péről, s a barokk korszaknak főleg a szerzetesrendekhez kötődő egyesületi formáiról.
Észrevette ugyanakkor, hogy a szervező egyéniségek nagyon tontos szerepet töltenek be
a társulatok alapításában, újabb és újabb lelkiségi igények közösségi kielégítésében. Azaz a
társulatok szerveződése és a szervező egyéniségek működése szorosan összefügg egymással.
Bálint Sándor a népi vallásosságra a vallásgyakorlás közösségi formáit tartja jellem 
zőnek. Alapjaként a két világháború között még élő „közösségi szellemet" jelöli meg.
A Népünk ünnepetben 1938-ban azt írta: „A népi vallásosságtól... általában távolállanak az
istentisztelet magányos, individuális formái, lelkialkatának inkább a kollektív kultusz (kö
zös imádság, együttes éneklés, búcsújárás) felel m eg.” "11
A történelmi Magyarország Mária-társulatainak első részletezőbb áttekintése Balogh
Ágoston munkájában olvasható.183 A máig sok információt közlő írás azonban csak része
egy Szűz Mária tiszteletének minden aspektusával foglalkozó nagyobb könyvnek. Egyfaj
ta Summa Mariana-jellegű adatgyűjtemény. Balogh Ágoston megkülönböztette egymás
tól a szorosan Mária tiszteletére alakult társulatokat, s a Szűz Mária oltalma alá helyezett
egyesületeket. Áttekintése egyrészről összefoglalása a különböző nyelvű addigi irodalom
nak, másrészt pedig aktuális 19. századvégi adatokat is tartalmaz.183
Balogh Ágoston adatfeltárása után évtizedeken keresztül vallási társulatokról csak el
szórt adatok jelentek meg plébániatörténetekben, várostörténetekben. A középkori tár
sulatokról írott tanulmánya rövid kutatástörténeti áttekintésében Kubinyi András csak
Tímár Kálmán és Házi Jenő írásait említi meg.183 Ezt kiegészíthetjük még néhány szakiro
dalmi tétellel: Házi Jenő Sopronra vonatkozó kutatásai mellett utalhatunk Bedy Vince
alapos győri kutatásaira, amelyek kiteijedtek a vallási társulatokra is. Figyelemre méltó,
hogy bennük a 20. század katolikus legényegyleteinek ősét látja a szerző.185
Saját kutatásainak és a csekély előzmények összegezése - legalábbis a 15. századra vo
natkozóan - Pásztor Lajos munkája, amely mindmáig a legfontosabb munka középkori
társulatainkról. A könyv második fejezete a magyarországi vallási társulatok első koncep
ciózus összefoglalása, megalakulásuk, és korabeli működésük módszeres áttekintése. Pász
tor Lajos utal arra, hogy a vallási társulatok a kézműves társulatokkal szoros kapcsolatban
álltak, az iparos társulatok rengeteg vallási szerepkört átvettek, illetőleg betöltötték hason
ló időszakban. Pásztor Lajos áttekintéséből kitűnik, hogy a társulatok a magyar középkor
végén elsősorban a városi élet meghatározó szervezetei voltak.I8<’ Ugyanebben az időben
vizsgálta a százados múltra visszatekintő kolozsvári temetkező társulatok életét K. Kovács
László.187
Az 1940-es évek végén elkészült vallási néprajzi kutatástörténeti értékelésében Bálint
Sándor inkább csak a probléma megfogalmazásáig jutott el, szakirodalmi áttekintésében
alig tudott megjelent munkára hivatkozni. Joggal írta, hogy „a régi, olykor ma is eleve
nül ható jám bor társulatok, harmadrendek néprajzi vizsgálata terén sok még a tennivaló.
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A kötetlenebb szerkezetű katolikus imaházak és protestáns bibliakörök, tovább a szektás
gyülekezetek néprajzi vonatkozásait még alig ismerjük.” 1**
A második világháború után pedig ez az egy évtizeddel korábban még élő közösségi
kultusz egyszerűen megszűnt. Főleg azért, mert a vallási egyesületeket, a nem vallásiakkal
együtt az 1946-tól sorra feloszlatták. Csupán azok a társulati formák tudták „elkerülni” ,
vagy túlélni ezt, amelyek élete nem a nyilvánosság előtt, hanem a magánházak mindent
elrejtő falai mögött folyt. Ilyen volt a rózsafüzér társulat is. Ám ezek vizsgálata előtt ideo
lógiai korlátok emelkedtek.
A problémát néprajzi szempontból felismerő Bálint Sándor írása után évtizedeket kel
lett várni újabb vallási társulattörténeti munkák megjelenésére. Ismét Bálint Sándor volt
az, aki a Magyar Néprajzi Társaság 1974-es szolnoki vándorgyűlésén a szeged-alsóvárosi
vallási társulatokról és egyesületekről beszélt. írásában röviden megemlítette bizonyos
foglalkozások középkori gyökerekre visszanyúló egyesületi formáit, a céheket, illetőleg
szólt más foglalkozások kevéssé vizsgált, máshonnan le sem írt, laza, szervezett kereteket
nem öltő „társulatairól” , s bemutatja a legfontosabb szeged-alsóvárosi, működésükben el
sősorban a ferences kolostorhoz kapcsolódókat: kordaviselők társulata (1653), Kisasszony
Társulat (18. század), Szent Antal Társulat (1683), mezei társulat, olvasós társulat.'*9 A 20.
század második felében több tanulmány is foglakozott a gyöngyösi (Heves m.) vallási tár
sulatok elemzésével. Figyelemre méltó, hogy városaink közül arányait tekintve a legtöbb
vallási társulatot éppen Gyöngyösön találjuk, amely jóllehet fontos vallási, de nem egy
házigazgatási központ.19,1 Közülük említésre méltó - az 1940-es évek előzményei után191 Lénárt Andor több írása a gyöngyösi vallási társulatok gazdálkodásáról, illetőleg a céhek
vallási életéről.192 A gyöngyösi vallási társulatok iránti érdeklődés a város helytörténeti
irodalmában azóta is töretlen.1,3 Az 1980-as években a tokaj-hegyaljai Tállyán az eucha
risztikus fáklyás társulat körében végzett kutatásait Barna Gábor foglalta össze.194 Ennek
az időszaknak szórványos kutatási eredményei közé tartozik például Vándor Gottfriednek
a ferences harmadrend működésének történetét és hazai történetének vázlatát, elterjedt
ségét bemutató könyve.193 A harmadrendek a laikusoknak a szerzetesrendekhez kötődő,
szerzetesrendi vezetés alatt álló társulatai. A szeged-alsóvárosi ferences harmadrend mű
ködésükről monográfia született.1* A zombori karmelita rendházhoz kötődő harmadrend
és skapuláré társulat működését a rendház megalakulásának centenáriumára (2004) vég
zett kutatásaink ismertették m eg.197 A Magyar Néprajz VII. kötetében Bárth János mind
össze két oldalon foglalta össze a vallási társulatok működésének néprajzi vonatkozásait,
s itt utalt a szentemberek tevékenységére is.19*
Röviden kell utalni a bécsi Magyar Egyházszociológiai Intézet (Ungarisches Kirchensoziologisches Instituí) ilyen irányú tevékenységére. Az András Imre vezetésével a közel
múltig működő intézmény a 20. századi magyar katolicizmus helyzetének dokumentálá
sát végezte, vizsgálta és elemezte a szocializmus viszonyai közti létezését és helyzetét.
Angol és német nyelven közzétett sorozatuk kötetei (UKI Berichte über Ungarn) érintik
a Magyarországon egykor működött vallási egyesületek témáját is.199
A helyzet az 1980-as években kezdett megváltozni. Megkezdődött a barokk vallási
társulatainak felmérése: levéltári forrásainak és nyomtatott irodalmának feltárása, a 17-18.
századi vallási társulatok történetének és irodalmi kínálatának elemzése.2"" A lelkiségi
mozgalmakat, s a nekik megfelelő társulati formákat tekintette át Süveges Dávid.2'1'
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A 19-20. századi vallási társulatokat, a hozzájuk kapcsolódó kegyességi irodalmat, s főleg
a kor vallási és társulati folyóirat irodalmának kínálatát azonban még egyáltalán nem ele
mezte a kutatás (Religio, Jézus Szíve Hírnöke, Mária-kert, Rózsafüzér Királynéja stb.).
Jóllehet, mindez pedig az újkor jellemző népi vallásosságának, az ún. írott vallásosságnak
egyik legkiteijedtebb, legjellemzőbb forráscsoportját jelenti.’"’
Az 1970—1980-as évek szórványos publikációit követően az 1990 után megélénkülő
kutatások és publikációk közül legjelentősebbek Tüskés Gábor és Knapp Éva tanulmá
nyai, könyvei. Ok az 1980-as évek közepétől a magyarországi barokk laikus vallási társu
latainak módszeres kutatásához fogtak hozzá. Első áttekintő írásuk 1992-ben jelent meg,
amelyben a 17-18. századi vallási társulatok kutatásának feltételrendszerét is áttekintették.
A sovány kutatástörténeti előzményekkel és a középkorra vonatkozó mostoha forrás
adottságokkal szemben a barokkban már nagyon gazdag nyomtatott és írott forrásanyag
áll a kutatás rendelkezésére. Mindezeket számba véve elsősorban kvantitatív jellegű
elemzését adták a kornak és különböző vallási társulati formáinak. Vizsgálták a társulatok
földrajzi elterjedtségét egyházmegyék és településtípusok és a megalakítás időpontja sze
rint. Megállapíthatták az egyes társulati fonnák szerzetesrendekhez, az egyházmegyei
klérushoz való kötöttségét. A források alapján következtettek a társulatok működésére,
közösségi és valláséleti funkcióikra. A kutatás fontos forrásait jelentik a felvilágosult ab
szolutizmus egyházpolitikája következtében az 1780-as években feloszlatott társulatokról
felvett jegyzőkönyvi anyag.’"3
Az 1992-es év több más kutatási eredményt is hozott. A rendszerváltozás utáni de
monstratív jellegűnek is minősíthető esztergomi egyháztörténeti tanácskozáson több elő
adás is elhangzott a laikus vallási egyesületekről, amelyek nyomtatásban is napvilágot
láttak. E sorok írója a rózsafüzér társulatok megújulásával foglalkozott.3'14 Jároli József
a gyulai földész társulatoknak az egyházközség életében betöltött szerepével3"5, Bősze
Sándor az egyes egyházakhoz kötődő legkülönbözőbb 19-20. századi, de főleg ifjúsági,
Som ogy megyében működő egyesületekkel3"'1foglalkozott. Jároli József később részlete
sen feldolgozta a gyulai földész (földműves) gazdák vallási társulatának történetét, s könyv
formájában közzétette.3"' Az 1991-es esztergomi egyháztörténeti konferencián Bárdos
István foglalta össze a magyar társadalmi életben is jelentős szerepet játszó katolikus le
gényegyletek megjelenésének és működésének németországi gyökereit és magyarországi
megalakulásuk, esztergomi tevékenységük történetét.2"* Ugyanebben az évben jelent
meg Szecskó Károly monográfiája az egri katolikus legényegylet történetéről. Munkája
fontos adalék a laikus vallási társulatok hazai történetéhez, s egyúttal az első tudományos
publikáció a katolikus legényegyletekről.3'" Több tanulmány is született a püspöki szék
város, a barokk kori Győr társulati életéről. Horváth József a végrendeletek alapján vizs
gálta az egyes társulatok 17-18. századi népszerűségét. A hagyatkozók lelki üdvösségüket
akarták ily módon is biztosítani.31" Horváth József egy másik tanulmányában alapos törté
neti áttekintést adott a győri egyházmegye vallási társulatairól a késő középkortól kezdve
a 20. század közepéig. Az egyházmegyében különösen Sopron társulati élete volt gazdag
és rétegzett, s ezt a kivételes helyzetét megőrizte a kora újkorban is. Győr vallási társula
tairól a legkorábbi adatok a 16. századból származnak. Más kisebb városok mellett a falu
sias települések vallási társulatai azonban csak a késő 18. században jelentek meg. Számuk
azonban a 19—20. század fordulójára megnövekedett.3"
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1992-ben, Bálint Sándor korszakos müvének, az Egy magyar szentember megjelenésé
nek 50. évfordulóján tematikus konferenciát szerveztünk Szegeden azzal a célkitűzéssel,
hogy a vallásos élet szervező egyéniségeiről és jeles alakjairól, valamint működési kere
tükről, a vallási társulatokról szóló tudásunkat több tudományterületen is áttekintsük, s a
kutatást inspiráljuk. A konferencia nem várt nagy eredményeket hozott. Előadásai tanul
mánykötetben megjelentek.21’ Többen vizsgálták a szentembereket és működési keretei
ket, a vallási társulatokat, imaházakat, közösségeket.21’ A kötetben hangsúlyoztuk, hogy a
közösségi elvárások és normák határai között lehetőség adódik nemcsak a hagyományőr
zésre, hanem a megújulásra, az alkotásra, az innovációra is.214
Az 1990-es években megélénkültek ugyan a kutatások vallási csoportszerveződések
körül, de esetlegesek és összehangolatlanok maradtak. Az eredmények ismét elsősorban a
helytörténeti irodalomban jelentkeztek. Kevés olyan munka született, amely az országos
vagy közép-európai összefüggések feltárását felvállalta volna. Közülük mégis érdemes ki
emelni néhányat tematikai vagy módszertani szempontból. Az ezredfordulón, a soproni
katolikus konvent megalapításának 375. évfordulójára jelent meg a konvent történetét és
működésének jelentőségét elemző tanulmánykötet. A papi irányítással létrahozott, laikus
férfiakból álló testület a katolikus önkormányzatiság csaknem egyedülálló példája Ma
gyarországon. 21:1 Csak az Erdélyi Róm ai Katolikus Státuszt tekinthetjük párhuzamának.21'’
A 20. század egyik legnagyobb hatású ifjúsági szervezete volt a jezsuiták által szervezett és
irányított K Á LÓ T. Ennek megalakulását, működését, majd pedig feloszlatásának törté
netét összefoglaló könyv hasznos adatokat tartalmaz a vallási jellegű szerveződések min
dennapjaira vonatkozóan is.217
Pásztor Lajos után egy fél évszázaddal a középkori magyarországi vallási társulatok
legújabb összefoglaló elemzését Kubinyi András végezte el. Az utóbbi években medievistáink tehát újra bekapcsolódtak a vallási társulatok kutatásába. Kubinyi tanulmányá
ban összefoglalta a kalandos társaságokról szóló újabb kutatási eredményeket, állást foglalt
a vallási társulatok és az iparos érdekvédelmi testületek, azaz a céhek kapcsolatáról. Ki
emelte, hogy mindkét típusú társulat életének fontos része tagjai halotti pompájának biz
tosítása. Nagyon fontos megállapítása, hogy a társulatokban végzett munka és betöltött
szerep a várospolitika iskoláját jelenthette, egyfajta gyakorló iskolát a későbbi politizálás
útján.2"' A kalandos társaságokat a kolozsvári hóstátiak temetkezési szokásairól írott köny
vével K. Kovács László hozta be a néprajzi gondolkodásba.2'1' A név az egykori országte
rület több városának vallási társulatainál használatos volt.
Kubinyi András írásával egy időben jelent meg Marie-Madeleine de Cevins tanulmá
nya is, aki az 1990-es években végzett magyarországi kutatásait foglalta össze a középkori
pozsonyi társulatokról a végrendeletek alapján.22" De Cevins asszony tanulmánya Magyarországon ismeretlen. Doktori értekezésnek írta 1995-ben. A források mellett a középkor
ra vonatkozó magyar szakirodalmi adatokat is használja, de tanulságos gondolatmenetét,
amelyet erősen az Európához hasonlítás határoz meg, végigkövetni. A források221 szűkös
sége véleményem szerint egyszerre jelentheti a történelem mostoha voltát, amely elpusz
tította azokat, de jelentheti azt is, hogy a középkori Magyarországon kevés társulat mű
ködött. Elemzését és megállapításait Pozsony szabad királyi város mintegy kéttucat vallási
társulatával kapcsolatok adatokra alapozza. Ezek mintegy fele (10) kifejezetten vallási tár
sulat volt, más része (14) pedig kézművesipari céh. Legrégibb, 14. századi a Corpus
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Christi Társulat, majd a 15. században megalakult a Boldogasszony társulata, az Irgalmas
ság Anyjának társulata, a Szent Miklós, a Szent Sebestyén, a Szent Anna, a Szenthárom
ság céh. A 16. századból említik a Szent Jakab testvérületet, a Szent Borbála céhet, s a
Szegények céhét. A világi társulatok közül legrégibb a szabók céhe, a kovácsok, a taní
tók, a tímárok céhe.”' Ezek a társulatok, kézműves egyesületek templomokhoz kapcso
lódva végezték tevékenységüket.” ' Működésüket választott tisztségviselőik irányították, s
volt bevételük is, amellyel vallási és karitatív céljaikat finanszírozták.”4
A középkori magyar zarándoklatok kapcsán az első komoly társadalomtörténeti elem
zését olvashatjuk a késő középkori római Szentlélek Társulatnak, amelynek sok magyarországi tagja is volt.” 1 A kora újkori társulatok vonatkozásában legjelentősebbek Molnár
Antal munkái. Mezőváros és katolicizmus című kötetében a gyöngyösi késő középkori és
barokk kori társulatok életét részletesen elemezte.” 1’ Az egyháztörténeti munkák a barokk
korra vonatkozóan megállapítják, hogy a hazai 18. század a jám bor társulatok virágkora.
A régiek részben tovább élnek, de újak is alakulnak. S közöttük előkelő helyet foglalnak
el a Mária tiszteletére szervezett testvérületek, mint például a rózsafüzér társulat."’'

A rózsafüzér társulatok kutatása Európában és Magyarországon
A rózsafüzér társulatok iránti érdeklődés három vonalon is megnyilvánult: érdeklődtek az
imaszámláló eszköz, tárgy eredete iránt, kutatták a rózsafüzér imádság kialakulását, s vizs
gálták az imatársulatok létrejöttét, alapítását, működését. Nagy monográfiák mellett résztanulmányok sora született. Ahogyan a vallási társulatokról szóló irodalomnál általában
már láttuk, a szűkebb rózsafüzéres szakirodalom is tudományközi jellegű.
Az első, a korai vagy régebbi, s jórészt latin egyháztörténeti írások apologetikus je l
leggel a rózsafüzér tárgy és imádság eredetét Szent Domonkoshoz vezették vissza. A teo
lógiai irodalom az imádság valláséleti és valláslélektani funkcióit vizsgálta és vizsgálja. A
társulatok vonatkozásában pedig annak közösségi funkcióit elemzi. Az ilyen szemléletű
írások természetesen elsősorban imafunkcióban foglalkoznak a rózsafüzérrel, s nyújtanak
segítséget mind a lelkipásztoroknak, teológusoknak, mind pedig a laikus híveknek. Tör
téneti áttekintésük, a rózsafüzéres szentek és pápák felemlítése legitimációs igényű. Ez az
irodalom nemzetközi: francia,” " olasz, német, magyar és más nyelvű, eredetű kiadványait
ismeqük. De nem ritka a latin nyelvű kiadvány e körben még a 19-20. században sem.” '
A Pápai Nemzetközi Mária Akadémia (Pontificia Academia Mariana Internationalis)
konferenciakötetei rendszeres adtak és adnak hírt a máriás kutatások eredményeiről, kö
zöttük a rózsafüzérrel kapcsolatos kutatásokról is. Az írások különböző jellegűek: lelkiségi, teológiai, kegyesség történeti, egyháztörténeti, irodalmi stb. szemléletűek, és a világ
különböző országaiból hoznak hírt. Csak néhány téma a gazdag, főleg domonkosok által
írt irodalomból: a rózsafüzér és Fatima üzenete,21" portugál rózsafüzér társulatok,221 a ró
zsafüzér teológiája,212 az egyház hivatalos rózsafüzér dokumentumai,2" a rózsafüzér hatá
sáról,234 az örökös rózsafüzérről2'5 és az élő rózsafüzérről,23'’ a békéért folytatott rózsafüzé
res imahadjáratról.2’7
A katolikus mariológiai kutatások eredményeit a 20. században több ízben is össze
foglalták. Lényegében a Tridentinum szellemének és gyakorlatának első nagyobb össze
foglalója Johann Jacob Schütz papok, teológusok és képzett laikusok számára készült még
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a 20. század elején Summa Mariana címmel.23* Ennek modern változata az 1980-as évek
ben megjelent Haiidbuch dér Maricnkundc.2y> Ez utóbbi kézikönyv a modern teológiai, lel
kiségé szempontok mellett összefoglalja a Mária-tisztelet nagyon jelentős művészeti (kép
zőművészet, irodalom, zene) emlékeit, valamint a vallásgyakorlás történetileg ugyancsak
nagyon gazdag és változatos megnyilvánulási formáit. Mindezek között természetesen
foglalkozik a Boldogasszony tiszteletére alakított vallási társulatokkal, közöttük a rózsa
füzér társulati keretekkel is. A mariológia szakirodalma a 20. század végén gyarapodott
a speciális Marienlcxikonml, amelynek hat kötetében nemzetközi szakembergárda foglalta
össze mindazt az ismeretanyagot, amit a Mária-tisztelet kapcsán a tudományos kutatás év
századok alatt felhalmozott. A szócikkek között olvasható a máriás társulatok, köztük a
rózsafüzér társulati formák leírása is.’40
A rózsafüzér történetével kapcsolatos korai, latin nyelvű írások után az Jean Mabillon
kutatta elsőnek az Üdvözlégy Mária régiségét. A legfontosabb kutatásokat utána azonban
a bollandista Thomas Esser végezte, aki arra a következtetésre jutott, hogy az a több mint
négyszáz éves hagyomány, amely a rózsafüzért Szent Domokoshoz kötötte, téves. Ez
nagy felzúdulást váltott ki Szent Domokos védelmében. A múlt századfordulón a vitába
és a rózsafüzér kutatásába többen is bekapcsolódtak: az angol Herbert Thurston, és főleg
a német kutatók: Stephan Beissel, Wilhelm Schmitz, Jakob Hubert Schütz.241
Stephan Beissel a történeti kegyességkutatás egyik nagy alakja Németországban. A kö
zépkori német Mária-tiszteletről szólva nemcsak a domonkos rózsafüzér történetéről írt,
hanem az általuk alapított képzőművészeti alkotásokról is .'' Schütz elfogadta Thomas
Esser véleményét, miszerint nem Szent Domokos volt a rózsafüzér bevezetője. Köny
vében beszél a rózsafüzér fajtáiról (Örökös Rózsafíizér, Elő Rózsafüzér, a Szeplőtelen
Fogantatás Rózsafüzére, Szent Brigitta rózsafüzére, Hétfájdalmú Szűzanya rózsafüzére,
Mária hét örömének rózsafuzére, Szentföldi rózsafüzérek). Könyvének második részében
Schütz az imádság történeti fejlődéséről írt. Munkája az egyik leghasznosabb áttekintés.243
A 20. század első felében résztanulmányok sora született a rózsafüzér egy-egy lokális
társulatának történetéről. Kari Blasel megírta a boroszlói (Breslau, Wroclaw) Szent Adalbert-templom rózsafüzér társulatának történetét tágabb sziléziai keretbe foglalva. A 15.
századi megjelenés után a tilalmazás időszaka következett, s majd csak a 17. században
éledt újjá ez az ájtatosság. A domonkos rend 1810-es feloszlatásával azonban a társulat is
feloszlott, de minden tiltás ellenére ájtatos egyesületként folytatta tevékenységét.244 A kö
zépkori német képzőművészetben tekintette át a Rózsafüzér Királynéja ábrázolásokat
Augusta von Dertzen.245
1948-ban Franz Michel Wiliam meghatározó tanulmány publikált arról az elképzelé
séről, hogyan alakult ki a rózsafíizér a Mária- és Jézus-psaltériumokból. Munkája hangsú
lyosan a rózsafíizér imádság keletkezéstörténetét mutatja be, összefüggésben a liturgiával.
Tanulságos megállapításai vannak a rózsafüzérről mint a hit, a liturgia rendezőjéről, s
nyilvános imádságról. Rövid fejezetben kitért a képzőművészeti ábrázolások szerepére
is.24'1Willibald Kirfel pedig az imádság eredetét vizsgálta a világ más vallásainak hasonló
imádságaival összehasonlítva. Elsősorban a keleti imaszámláló zsinórokat mutatta be. Le
hetségesnek tartja, hogy az imaszámlálásnak ezt az eszközét a keresztény Európa a keresz
tes háborúk korában a Szentföldön ismerte meg, vette át és alakította rózsafuzérré.247
Elsősorban az imaszámláló eszközre, a rózsafüzérre koncentrált kismonográfiájában
Gislind Ritz is. Az imádság története mellett számba vette a tárgy formáját, anyagát, elő-

48

Csoportszerveződés és egyéni szerepek. Problémafelvetés

állítását, imaszámláló eszköz mellett viseleti darab, ajándék és amulett funkcióját. Könyve
az egyik legáttekinthetőbb vázlatát adja az áhítat és a tárgy történetének.'2WErre épített
Bálint Sándor is, amikor Ünnepi kalendáriumában az Olvasós Boldogasszony ünnepének
történetét összefoglalta.249 Az újabb német nyelvű munkákban nem kerülte el figyelmün
ket az a körülmény sem, hogy az 1960—1970-es évektől indulóan mind többen választot
ták a vallási társulatokat diplomamunkájuk vagy doktori értekezésük témájául. Köztük
gyakran szerepelnek a rózsafüzér társulatok, vagy pedig kifejezetten az jelenti a kutatás
tárgyát, mint például Wolfgang KJiem esetében, aki a késő középkori frankfurti rózsafü
zér testvérületet mint imatársulatot és tagságának összetételét elemezte.25"
Meglepő, hogy a nemzetközi rózsafüzér kutatás figyelmét elkerülte Wilfried Kirsch
kétkötetes nagy munkája, a Haiidbuch dcs Roscuhranzes, amely alcímében a Summa Ss.
Rosarii címet viseli.2” Valóban mindent tartalmaz, amit 1950-ig a rózsafüzérről tudni le
hetett és tudni illett. Könyvének sajátos szerkezete van. Legelőször mindazokat a szemé
lyeket mutatja be, akik az imádság kialakításában fontos szerepet játszottak, illetőleg akik
nek az életében fontos hely illette a rózsafüzért. A névsor Szent Domokostól a fatimai
látnokokig teljed. Ezt követően vette számba az egyház és a rózsafüzér kapcsolatát, az
imádság keletkezéstörténetét, itnádkozási módját, az eszközt, lelkiségi (spirituális) tartal
mát, a titkokat. Nagyon részletezően sorolta fel a rózsafiizéres rendeket és kongregáció
kat, majd a rózsafüzér társulati formákat: magát a rózsafüzér társulatot, az Örökös és az
Elő Rózsafüzért. Leírta az egyházi rózsafiizéres ünnepeket és más alkalmakat, a rózsafü
zérrel kapcsolatos búcsúkiváltságokat, az imaszámlálóra vonatkozó áldásformulákat és
imádságokat. Valóban mindent, ami a rózsafiizérrel összefügg. Könyve hatalmas könyvé
szeti anyag feldolgozásán alapszik. Új, a kutatás irányát és szemléletét befolyásoló vagy'
módosító megállapítást nem tett, de jól összefoglalt minden tudnivalót.252
1969-ben Stefano Orlandi közölt számos jelentős szöveget a szentolvasó történeté
hez. Korabeli illusztrációkkal együtt közzétette az egyik legrégebbi olasz társulat statú
tumait. 1971-ben Jean-Claude Schmitt vizsgálta az 1485-ben alapított colmari társulat
tagságát. írása szép példája a rózsafüzér imádság széles társadalmi kontextusban való vizs
gálatához.25' Médard Barth szerint, aki az ElsaB rózsafüzér társulatainak történetét kutatta,
a colmari társulat 1484-ben alakult meg. Kisugárzó hatása egészen Freiburgig, Bernig el
ért. Néhány évvel később, 1493-ban alakította meg a kölni Jakob Sprenger a szentolvasó
társulatot StraBburgban. További 15-16. századi társulatokat nem lehet ElsaBból kimu
tatni, csupán csak a kicsit külön utakon járó, s erősebb Habsburg befolyás alatt álló FelsőElsaBból a 17-18. századból. A 19. század elején viszont az 1826-ban Lyonból kiinduló, s
XVI. Gergely pápa által 1832-ben megerősített Elő Rózsafüzér nagyon gyorsan elter
jedt.254
A legtöbb vitát Karl Jo se f Klinkhammer tanulmánya váltotta ki, aki a rózsafüzért mai
formájában Adolf von Essen karthauzi szerzetesnek, a trier-i karthauzi kolostor elöljá
rójának, valamint tanítványának, Porosz Domokosnak, szintén trier-i karthauzinak tu
lajdonította.255 Klinkhammer még azt a véleményét is leírta, hogy Boldog R upe Alán, a
kölni társulat megalapítója, összekeverte Szent Domokos és Porosz Domokos személyét,
s így alakult ki Szent Domokos szerzősége a rózsafüzérrel kapcsolatban.256 Álláspontját
erősen vitatta Rainer Schreschel, aki nem találta meggyőzőnek Adolf von Essen szerző
ségét. Scherschel kutatásai pedig a rózsafiizér és a Jézus-ima összefüggéseire irányultak, s
értelmezni próbálta annak hátterét és az imaismétlés vallási gyakorlatát.
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1975-ben a kölni rózsafíizér társulat megalapításának 500. évfordulójára nagy kiállítást
rendezett a kölni érsekség. Ebből az alkalomból a rózsafüzér legkiválóbb német kutatói
nak felvonultatásával egy katalógust is megjelentettek jeles tanulmányokkal. Ferdinand
Seibt a késő középkor vallásosságáról írt. Joseph Klinkhammer a rózsafüzér keletkezéséről
és ősi szellemiségéről. Gislind Ritz magáról az imaszámláló füzérről. Aegidius Gelenius a
kölni, a korban legnagyobb és leggyorsabban növekvő rózsafüzér társulat alapítását mu
tatta be. A kölni társulatot vizsgálta Hatto Küffner is. Külön tanulmány elemzi a kölni
Jakob Sprenger 50 rózsafíizér titkát, s Walter Schulten tollából magát a rózsafüzér imád
ságot. Miután kiállítási katalógusról van szó, nagyon tanulságos a képzőművészeti, a tár
gya anyag leírása. Külön elemzik a rózsafíizérek anyagát, valamint az imafüzér függőit, az
az a gyöngyök mellett a rózsafüzérre illesztett érmecskéket, jelképes formákat/"' Abban
az időben az volt még az általános felfogás, hogy a Krisztus életét ábrázoló rózsafíizér a
15. századból származik. Andreas Heinz 1977-ben azonban azt próbálta igazolni, hogy a
vita Christi meditációk egy évszázaddal régebbiek, s ciszterci eredetűek/5" A késő közép
kori és kora újkori rózsafíizéres kiadványok nyelvtörténeti és áhítattörténeti szempontból
is fontosak lehetnek. Anthony von dér Lee ezért kommentárokkal, amelyek összefogla
lóan leíiják a középkori, kora újkori rózsafüzér imaszövegeket, közzétette Marcus von
Weida Dér Spiegel Hochloblicher Bruderschaft des Rosetikraiitz Marie című, 1514-ben írott, s
a következő évben, azaz 1515-ben megjelentetett, tizenkét fejezetre tagolt m unkáját/5*
A liturgia közeli népszokásokról írva Walter Hartinger a rózsafüzér használatát ele
mezte. A középkorban, a kora újkor századaiban, amikor az új imádkozási mód teijedt,
az olvasó a viselet részévé vált: viselői ezzel is jelezni akarták lelkiségüket. Napjaink val
lásgyakorlata kapcsán arra a következtetésre jutott, nem véletlen, hogy a szentolvasót el
sősorban a halottas szokások körében használják. Tanulságos, bár Magyarországra nem
jellemző megállapítása szerint a rózsafíizér imádkozása mindinkább visszaszorulóban van
a (német) katolikus egyházon belül. Példája szerint a májusi és októberi ájtatosságokon
inkább csak laikusok imádkozzák. A papság távol marad ezektől az alkalmaktól.26"
A lengyelországi kutatásban többen foglalkoztak a rózsafüzérrel, társulati formájával és
a rózsafüzéres ikonográfiával. Krystina Moisan európai kitekintéssel feldolgozta a R ózsa
füzér Királynéja lengyel ikonográfiáját. Tanulmánya egyben jó összefoglalása is a lengyel
nyelvű rózsafüzéres irodalomnak.261 A gazdag lengyel nyelvű lelkiségi irodalomra most
csak utalunk.262 Ignacy könyvéből megtudjuk, hogy az Élő Rózsafüzér 1860-1870-es
években érkezett meg lengyel földre.263 A rózsafíizér 17. századig nyúló lengyel történel
méről, eredetéről és fejlődéséről tájékoztat Jo sef Pirog kéziratos munkája.264
Az angolszász szaktudomány hosszú ideig alig volt fogékony e téma iránt. Nyilván
azért, mert az anglikán (protestáns) gyakorlatból a rózsafüzér hiányzik. Használják viszont
a katolikus írek. A közelmúltban Patricia Lysaght foglalta össze a rózsafíizér tárgynak
(paidrhi = rózsafíizér) és áhítatgyakorlatnak írországi múltját, közelmúltját és jelenét. A
rózsafíizért valószínűleg az 1224-ben Írországba érkező domonkosok hozták magukkal.
1446-ban már Galway-ben kápolnát szenteltek a Rózsafüzér Királynőjének. A rózsafüzér
az ír mindennapi vallásosság fontos részét jelentette/65 Az új kutatások közül összefoglaló
jellegét és szemléletét tekintve legjobbnak Anne Winston-Allen monográfiáját tartjuk.
Winston-Allen kontextusában és funkciójában, sokféle szempontból értelmezi a közép
kori rózsafíizér imádságot, társulati formáját, a rózsa- és a rózsafüzér-szimbolikát, a népi
áhítatformákat és a rózsafíizéres spiritualitást.266
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A rózsafüzér társulatok magyarországi kutatása nem tekinthető módszeresnek egészen
az 1990-es évekig. Jóllehet, az első összefoglaló adatokat már a 19. század végén megis
mertük Balogh Ágostonnak a hazai Mária-tiszteletről írott munkájából, amelyben kitért
nemcsak a társulati formákra, hanem a hozzájuk kapcsolódó máriás irodalomra, ábrázolá
sokra is, ennek folytatása sokáig nem született. M ég az itt leltárt anyagot sem dolgozta fel
senki.'1 A domonkos rend különböző jellegű (rendtörténeti, háztörténeti, kegyességi)
irodalmi publikációiban ugyan felbukkantak a rózsafüzér társulatok, de részletes összefog
lalót csak 1900-ban kaptunk Kindler Imre O.P. jóvoltából, aki a Rózsafüzér-Albumot
szerkesztette.26* A vallási társulatok kutatásával kapcsolatban fentebb ismertetett szakiro
dalom inkább csak röviden utal egy-egy település és egy-egy kor kapcsán a rózsafüzér
társulatok működésére. így értesülünk Pásztor Lajostól a rózsafüzér első (dokumentált)
hazai megjelenéséről. Kolozsvárott 1491-ben már Rózsaflizér-kápolnát építettek a do
monkosok templomában. 1496-ban a domonkosok engedélyt kaptak a rózsafüzér társu
lati formájának tévesztésére. 1522-ből már Kassán is működött rózsafüzér társulat. Czottmann Bertalan patikusnak a kassai dómban látható fogadalmi képén a donátor és felesége
rózsafüzért tart a kezében.2WA kassai rózsafüzér társulat barokk kori, 1716. évi újjáéledé
séről és működését - más társulatokkal együtt - elemezte Knapp Éva.27"
Az 1992-es szegedi vallási néprajzi konferencia tanulmánykötetében több lokális vizs
gálatot bemutató tanulmány is megjelent. Ezek részben áthidalják a kora újkor évszá
zadait. Gergely Katalin Gyergyószentmiklós, Gál Irma Gyergyóaltalu, Beszédes Valéria
Doroszló rózsafüzér társulatának életét és működését elemezte. A rózsafüzér imádság al
kalmazásáról a 20. századi Szeged környéki tanyai imaházakban pedig Bitó Józsefné szá
molt be.271 Az 1994. évi Mária-tiszteletet különböző formáiról szóló konferenciára is
több rózsaftizéres tanulmány készült. Kiemelendő Jároli Józsefnek a németgyulai rózsa
füzér társulatról szóló írása. A máig működő társulatot a 18. század elején betelepedő né
metek alapították.2'2 A szombathelyi domonkos templom rózsafüzér társulatának 18. szá
zadi működéséről a domonkos szentek és a rózsafüzéres oltár kapcsán tudunk meg fontos
részleteket Zsánrbéky Monika tanulmányából.272 Egy felcsíki falu, Csíkdánfalva rózsafüzér
társulati csoportjainak imatársulati és mindennapi működését, az egyházközség liturgikus,
valamint a falu életére gyakorolt hatását vizsgálta Szőcsné Gazda Enikő. Megfigyelte,
hogy a férfiak inkább az ún. hivatalos vallásosság, a nők - akár a társulaton keresztül is - a
nem hivatalos vallásgyakorlás képviselői és megjelenítői.274
A magyar néprajzi szakirodalomnak sajátos csoportját alkotják a történeti és néprajzi
szempontú város- és falumonográfiák, illetőleg az egyes településekről kiadott tanul
mánykötetek. Legtöbbjük a meghatározó néprajzi társadalomszemlélet miatt egyáltalán
nem foglalkozik a nem elsődleges közösségekkel. Csupán néhány kötetet tudunk meg
említeni, amelyekben legalább utalás van a vallási alapon szerveződött egyesületekre.275
A Kecel-kötetben olvasható „vallási társulatok” alfejezet a rózsafüzér társulatot tartja a
templomon kívüli legfontosabb közösségi keretnek, amelyben a vallási élet zajlott. Örsi
Julianna kiemelte, hogy „a fékezett nők közösségéi életének egyik színterét” jelentette.276
A Rúzsa vallási életéről szóló tanulmány viszont természetszerűleg foglalkozik a rózsafü
zér társulattal, bemutatva mai működését imatársulatként, illetőleg az imaéleten túli kö
zösségi összetartozásukat.2
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A vallási társulatokat érintő külföldi és a magyarországi kutatások áttekintése során
többször utalhattunk egy-egy szerzőre, aki vizsgált rózsafüzér társulatokat is. A tanulmá
nyoknak ilyen vonatkozásaira a megfelelő helyen utaltunk.2”
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EG Y ÉN ISÉG K U TA TÁ S,
SZEM ÉLYISÉGKUTATÁS A N É P R A JZ B A N ,
EU R Ó PÁ B A N ÉS M A G Y A R O R SZ Á G O N

A személyiség és az egyéniség kultúra alakító szerepének számontartása a 20. század elejé
től kezdve figyelhető meg a néprajzban. Első megnyilvánulásaira Gunda Béla utalt rövid
összefoglalójában. Idézte Wilhelm Schmidt szavait, aki szerint „...a z etnológia nem te
kinthet el az egyéniség pszichológiailag megalapozott kutatásától".' Schmidt és mások fi
gyelmeztetése sokáig visszhangtalan maradt, hiszen a néprajzban sokáig erős maradt a
meggyőződés, hogy az egyén, különösen a primitív társadalmakban, teljesen feloldódik a
közösségben. Gondolkodása és magatartása „kollektív” jellegű. Az 1930—1940-es évek
ben azonban felismerték, hogy az egyén és a közösség kiegyensúlyozott egymásra hatása
fogalmazódik meg a kultúrában, hogy az egyén a közösség gondolkodása, felfogása és
szemlélete szerint cselekszik. A néprajzban lényegében két irány jelentkezett: az egyik in
kább lélektani irányultságú, s a személyiséget, a másik szorosabban vett néprajzi szemléle
tű, az egyéniséget, a kultúrát hangsúlyozza. A két szemlélet gyakorta összefonódik.2 A 20.
század első felében felbukkan az egyéniség és a személyiség problematikája az amerikai
antropológiában is, méghozzá annak sajátos összetételéből következően biológiai, társa
dalmi és kulturális szinten egyaránt. Olyan kérdésekre keresték a választ, hogy a szemé
lyiség mennyire kötődik a biológiai meghatározottságokhoz, vajon az egyén életstílusát,
kultúráját befolyásolja-e a társadalom, a sajátos egyéni viselkedések kulturálisan meghatá
rozottak-e, s milyen szerepet töltenek be a kimagasló személyiségek, vág)' más egyénisé
gek a társadalmi változásokban? Az 1920-1930-as években Leslie White, majd Edward
Sapir voltak megalapozói e szemléletnek,3 amely a személyiséget sokkal inkább lélektani
összefüggéseiben fogta fel, s nem csoporthoz kötődésében, amelyet szociológiai összefüg
gésként értelmezett. A személyiség meghatározó jegyei között lélektaniak és társadalmiak
szerepelnek,4 hangsúlyosan viszonyulások, érdekek és értékek.5 A személyiség funkciói
összetettek, sokrétűek. Ezek között szerepelhet a társadalmi elvárások megerősítése.6 En
nek során az adott személy követi, vág)' elutasítja a státuszának megfelelő viselkedési
mintákat: erősíti, újraalkotja vagy elveti azokat. Az egészséges személyiség személyiségjegyeit formálhatja a vallás is, amely az önazonosságtudat integrálásában vesz részt, s vilá
gos életvitelt, életmódot kínál." A társadalmi-kulturális befolyás erős a személyiség kiala
kulásában. A csoportmeghatározók kijelölik a személyiség határait.4
A felhozható magyarországi tudománytörténeti példák zöme a folklórból való: mese
mondók, énekesek, zenészek stb. köréből. Összefoglalásuk is megszületett Péter László
jóvoltából még az 1940-es években. Ortutay Gyula kifejezését idézve fogalmazta meg a
legfontosabb problémát: „mennyiben fejtheti ki alkotó erőit az egyéniség a közösség
megszentelte hagyományokon keresztül s a nemzedékről nemzedékre hagyományozott
epikus anyag alakulását mennyire befolyásolja az egyéniség és a tehetség” .1" Az ún. pre
ventív közösségi cenzúra bizonyos korlátok között érezteti hatását.
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Az egyéniség- és személyiségkutatás eredményeit a vallási néprajzban röviden e sorok
írója foglalta össze Bálint Sándor korszakos művének, az Egy magyar szentember megjele
nésének 50. évfordulóján.’1A fontosabb, vallási tematikájú, illetőleg elvi vonatkozású írá
sok számbavétele után hangsúlyoztuk, bog}- a közösségi elvárások és normák határai kö
zött lehetőség adódik nemcsak a hagyományőrzésre, hanem a megújulásra, az alkotásra,
az innovációra is.12 Erre az évfordulóra (1992) tematikus konferenciát szerveztünk azzal a
célkitűzéssel, hogy a vallásos élet szervező egyéniségeiről és jeles alakjairól szóló tudásun
kat több tudományterületen is áttekintsük, s a kutatást inspiráljuk. A konferencia nem
várt nagy eredményeket hozott. Számos előadás hangzott el a vallási élet szervező egyé
niségeiről: búcsúvezetőkről,13 katolikus és református énekes és imádságos emberekről,14
koldusokról,1:1szentképfestőről,"’ halottlátóról,17 vallási tárgyak gyűjtőjéről,18 eg)’ kegyszo
bor gondozójáról,1'1imaházakat vezető asszonyokról,'" a vallásos mese mesélőjéről.’1 A vál
tozatos tematika jelezte, hogy a vallásos életben a szerepek igen nagy változatosságban lé
teznek, s hogy vizsgálatukat a kutatók fontosnak tartják. Több előadás érintette, vizsgálta
a szentemberek működési kereteit, a vallásos társulatokat, imaházakat, közösségeket.” Az
1990-es évek több tanulmánykötetet és konferenciát eredményezett a fenti témakör
ben.’ ’ S így volt ez külföldön is.’4 A német történész és néprajzos előadók megegyeztek
abban, hogy közösség nélkül elképzelhetetlen (volt) az egyén üdvösségkeresése.2’ Az elő
adók nem elsősorban a kimagasló, szervező egyéniség és a vallásosság összefüggéseit ke
resték, hanem a hétköznapi emberek és a vallás kötődéseit,26 a vallásnak mindennapi éle
tünket, döntéseinket befolyásoló, meghatározó szerepét,27 a vallási ismeretek átadásának
intézményesült kereteit vizsgálták.28
A személyiség- és egyéniségkutatás ötvözésének jó példája a vallási néprajz területéről
a hasznosi látó asszony, Csépe Klára tevékenységének és személyiségének elemzése.29

Szerepek

Szervezetszociológiai értelemben, írja Csepeli György, a szerep a szervezeti pozíció ellá
tását lehetővé tevő viselkedési minta, amelyet azok teljesítenek ki, akikkel az adott pozí
ció betöltője feladatainak ellátása során kapcsolatba kerül. A szerep tehát kölcsönös kap
csolat terméke.3'1 Az egyén egy szervezet tagjaként teljesen azonosulhat feladatival. Ez
akkor várható el, ha a feladat kreativitást, innovációt és eredetiséget kíván.31 Emellé tehe
tő a társadalmi és lelki biztonság gondolata is. Azaz feladataimat akkor tudom jól ellátni,
ha teljesítésük során szociális és spirituális biztonságérzetem stabil. Ezáltal a szervezeti tag
számára a személytelen és indifferens szervezeti lét személyes és releváns jelentések forrá
sává válhat.32
A közösségek, köztük a vallásos közösségek működésében különböző igények jelent
keznek - ezek kielégítésére különböző mechanizmusokat, szervezeti struktúrákat és sze
repeket hoznak létre. A vallásos élet szervező szerepei a közösség működésének keretei
között érthetők és értelmezhetők. A vallásos életben tehát lényegében két szerep van: a
papi és a laikus. Sőt, a laikuson belül is eltéréseket találunk a laikus specialista és az egyszerű
híve szerepe között. E szerepek nemcsak kiegészítik egymást, hanem ütközhetnek is.
A laikus szerepek társadalmi megítélése, presztízse, a vallásos életben esetleges sze
repkonfliktusa - jóllehet koronként változó módon - alapvetően két tényezőtől függ:
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1. a teljesítménytől, azaz a vállalt feladatkör ellátásának színvonalától, 2. a szenthez való vi
szonytól, a szenthez való távolsága/közelsége alapján. Ezek komplementer tényezők, jó l
lehet megítélésük szubjektív és viszonylagos (kinek tetszik a kántor, kinek nem). Ennek
alapján a katolikus és protestáns népnyelv is szentembernek nevezi azokat az embereket,
akik a közösség vallásos életében bizonyos feladatokat, szerepeket felvállalnak: éneke
sekét, búcsúvezetőkét, funerátorokét, énekszerzőkét, társulatalapítókét és -szervezőkét.'3
A szentember-lét azonban nemcsak a szereptől függ, hanem a szerepet felvállaló egyén
től, mesterségbeli tudásától, képességeitől, személyiségétől is.
Az igény, az elvárt közösségi viselkedés és az egyén adottságai/személyisége alakítják
ki az egyéni cselekvésmódot, ami megfelel egy szerepnek. Egy-egy szerepnek csak a tár
sadalom adott szerkezetében van jelentősége, ezek tehát kortól függőek. E szerepek kri
tériumai állandósulhatnak, stabilak lehetnek, de nem változhatatlanok. A szerepnek
(„szerepjátszásnak”) szabályai vannak. A szerepviselő általában 1. eszerint él, 2. s őrzi e
szabályokat.
Bár a szerepek általában is léteznek, történetileg változhatnak. Alakíthatják őket 1. ma
guk a szerepviselő egyének, 2. a változó társadalmi igények, valamint 3. egyéb szabályo
zók, mint pl. az egyházi előírások, liturgikus reformok. Egy szerepviselő egyén, specialis
ta egyéni adottságainál fogva is visszahathat a szerepre: 1. pozitív módon, ha a szerepét jól
ellátja, 2. vagy riasztóan, ha a szerepet nem a közösségi elvárás szerint tölti be. A szerep
hez hozzátartoznak 1. megfelelő szakismertek (pl. énekes - hallása, jó énekhangja le
gyen), valamint 2. egy elvárt életmód is, azaz a szerep jelen van a mindennapokban is.
Szociológiai megítélés szerint lényegében kétfajta társadalmi szerepe van: 1. feladat
szerep, valamint 2. kitüntető szerep, amely a vagyoni és a társadalmi helyzettel függ össze."
A népi vallásosságban, a laikus vallási vezetőknél, a „szentembereknél” feladatszerepről
beszélhetünk. Ez a domináns. A feladat és a szerep azonban nem mindig fedi egymást, de
a szerep sosem lehet túlsúlyos a feladattal szemben, hiszen nincs mögötte más legitimáló/
megerősítő tényező, mint maga a feladat. Ezért ha a feladat módosul, akkor előbb-utóbb
módosul maga a szerep is. A szerep az intézmény fenntartója.35
Az intézmény fennmaradását a szerepviselőknek a szereppel való azonosulása biz
tosíthatja.3'’ Szerepkonfliktust okozhat a szerep és a személyiség viszonyának megváltozá
sa. Maga a szerep mint viselkedésminta viszonylag állandó, teljesítése azonban az egyén
től függ.37 Ha ez utóbbi nem felel meg a mintának, akkor alakul ki konfliktus helyzet,
amelyet meg kell oldani. Ez kétféleképpen is történhet: új szerepviselő kerül a szerepbe,
vagy lassan-lassan maguk az elvárások, minták is módosulhatnak, változhatnak.
Nyilván hasonló törvényszerűségek szerint működtek és működnek a vallásos társu
latok és azok szerepviselői, tisztségviselői is. A vallásos társulatoknak keretet biztosító tár
sadalom változásával alakultak, módosultak azok az igények is, amelyeket a társadalom/
társulatok tagjai mind az intézményektől, mind pedig az intézményeket képviselő szerep
hordozó embertől, a tisztségviselőktől elvártak. A 19. század második fele, a 19-20. szá
zad fordulója és a 20. század első fele nagy változások hordozója volt. Ezek előbb-utóbb
a társadalom minden rétegére hatást gyakoroltak a vallásosság, a vallással szemben támasz
tott igények, a vallásos szerepviselő emberek megítélése terén. S mindez visszatükröző
dött a vallásos élet egyéni szerepviselőinél.
A probléma nem új. Az egyház életét mindig végigkísérte a laikusok szerepének, he
lyének változó értelmezése az egyház története folyamán, különösen a 20. században.

62

Egyéniségkutatás, személyiségkutatás a néprajzban, Európában és Magyarországon

Napjainkban a kérdés elsősorban a folytonosan növekvő paphiány miatt vált égetővé, el
sősorban a római katolikus egyházban. Más felekezetek ettől kevésbé szenvednek. A kér
dés a speciális szakértelem (pénzügyi, építési, pszichiátriai stb.) vonatkozásában is, vala
mint történeti vonatkozásban is felmerült.w

Szentemberek

„Vallásos népköltészetünk egyéni ihletései” című tanulmányában Orosz István válogatott
énekeiről szólva Bálint Sándor azt írja, hogy „a klasszikus parasztkultúrában tehetségek
elkallódásáról nemigen beszélhetünk, mert az alkotókészség a hagyomány és konvenció
keretein belül is eleven erővel, gazdag változatossággal tud megnyilatkozni, és újításait a
közösség szívesen ismeri el magáénak” .3'' Az elmúlt évek kutatási eredményei, amelyek a
népénekek4", halotti búcsúztatók41, búcsús énekek42 és szerzőik (kántorok43, előénekesek,
búcsúvezetők44 stb.) vizsgálatával, elemzésével foglalkoztak, valóban igazolják ezt a meg
állapítást. Ha mindehhez hozzávesszük még a 19-20. század máig feltáratlan és alig vizs
gált kegyességi irodalmát, a vallásos ponyvairodaimat43, valamint a profán tematikájú, rit
kábban vallásos motívumokat felmutató, ún. félnépi alkalmi költészetét (vőfélyversek,
ünnepköszöntők, históriák), a közköltészetet,4'’ akkor valóban azt látjuk, hogy a 19. szá
zad második felében, és a 19-20. század fordulóján szinte még fel nem derített gazdagság
ban virágoztak ezek a műfajok, s éltek alkotóik. Úgy érezzük, jelentőségüket mindmáig
nem látjuk kellően. Alig ismerünk úgy egy-két alkotót, mint például a Bálint Sándor-i
idézetben szereplő Orosz Istvánt47, vagy az utóbb több kutatót is érdeklő jászárokszállási
Varga Lajost,48 vagy a Szeged környéki Engi Tüdő Vincét,49 a kunszentmártoni Ökrös
Józsefet.5" Elemzésükből pedig bizonyára a fenti megállapítás mellé olyanokat is sorolha
tunk még, mint a korabeli divatok hatását mind a szövegben, mind a dallamban, a helyi
énekgyakorlat regisztrálását, azaz a világi/profán szóbeli költészet és a vallásos költészet
kölcsönhatását. Az ízlés megváltozását a vallásos népének esetében dallam és szöveg vo
natkozásában.
A 19. században - a 20. századi Szent vagy, Uram! énekrefomi központosító hatásáig elsősorban a falusi és városi kántorok szerepét kell tudatosítanunk. O k alkották a zeneileg
legjobban képzett réteget. Az egyházzene azonban elszigetelődött a kor zenei áramlatai
tól, megmerevedett, egyfajta iskolás jelleget öltött magára.51 A populáris kultúra gyors
térhódítását, a biedermeier kordivat érzelmességet erősítő hatását említhetjük. Majd az
egymástól gyorsan távolodó paraszti (falusi) és polgári (városi, intellektuális) vallásosságot,
népénekanyagot.52 Ebben az énekszerzők, kántorok szerepét alig vizsgálták.53 A hivatalos
vallásosság és a népi vallásgyakorlás messze került egymástól szemléletében. S mindezeket
jó l tükrözi a mind szélesebb körben teijedő, s a fenti szemlélet széles körben terjesztő or
szágos vagy helyi alapítású vallásos folyóiratok, újságok egész sora.

Licenciátnsok

Licenciátusoknak azokat a férfiakat nevezeték, akik anélkül, hogy egyházi rendet viseltek
és az ahhoz szükséges iskolát végeztek volna, bizonyos funkciókat láttak el a vallásos élet-
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ben.’’4 Megjelenésüket és a katolikus egyház általi elfogadásukat külső körülmények kényszerítették ki:55 a katolikus egyház szervezetének 16-17. századi szétesése a reformáció és
a török hódoltság következtében. S az ennek révén előállott nagy paphiány. A megtűrt
gyakorlatot 1628-ban a Pázmány Péter által összehívott nagyszombati zsinat törvényesí
tette és szabályozta.5" A licenciátusok kereszteltek, eskettek és temettek, vezették az ájtatosságok énekeit és imádságait.57 Gyakorlatilag ugyanazok a jogok illették meg őket, mint
a plébánosokat. Járandóságaikról is az egyházmegyei zsinatok gondoskodtak.55 Fontos fel
adata volt a licenciátusoknak a hitoktatás, a katekézis.5' Ez jelezheti, hogy' a licenciátusi
intézmény gyökerei tanítókhoz (is) visszanyúlnak.6"
A paphiány fokozatos 18. századi megszűnésével a licenciátusok tevékenysége iránt
megszűnt az igény. Ez megmutatkozott az egyháznak a velük szemben megfogalmazott
véleményén is. A laikusokat a század végére kiszorították a pasztorációból. A 18. század
ban klerikalizálódott a római katolikus anyaszentegyház, amelyben a felszentelt szemé
lyeknek lett meghatározó szerepe. A laikusok, elsősorban a licenciátusok visszaszorítását
erősítette a felvilágosodás - ennek szellemiségében folyt a papképzés is - , amely elutasí
totta a népi vallásgyakorlatot. A liturgia kettévált: a latin nyelvű szertartással párhuzamo
san folyt a népnyelvi éneklés, a templomi ájtatosságokat kiegészítette a paraliturgia.61 A fel
világosult szellemben nevelt és képzett papság, az egyház ezzel nem tudott mit .kezdeni.
Ráhagyta ezeket a paraliturgikus ájtatosságokat, különösen az alföldi tanyavilágban a li
cenciátusok utódaira: énekes emberekre, búcsúvezetőkre, akik vezették és irányították.6"
Feladataik közé tartozott a búcsújárás, a paraliturgikus ájtatosságok szervezése, a tehetsé
gesebbek pedig alkalmi énekszerzők is lehettek.63
A rózsaflizér társulatok ismert és legtöbbször névtelen szervezői, vezetői, énekszerzői
tehát lényegében ezekből a gyökerekből táplálkoztak, ezekhez a változásokhoz kellett
alakítani szerepüket. Ezt a vallási kultúrát vitték tovább, fejlesztették és alakították tevé
kenységükkel, s teszik ezt mind a mai napig. Szerepviselésükben egyfajta fáziskésés, sze
repük kereteihez való erősebb ragaszkodás figyelhető meg. Ennek köszönhetően bizo
nyos szerepek lassabban változnak a szerepelvárásokhoz képest.64 E körülmény nemcsak
az 1950—1990 közötti egyházellenes légkörben volt fontos. A szentemberek, a vallásos
társulatok és egyesületek tisztségviselői sok helyütt máig meghatározó alakjai egy-egy kö
zösség mindennapi vallásgyakorlásának. Sokrétű, nemegyszer korábbi korok szerepelvá
rásait is megőrző szerepüket (énekszerző, társulat alapító, búcsúvezető, közvetítő a kö
zösség és hatóság között stb.) őrizhetik, amelyet néhány konkrét példán fogunk majd
megismertetni.
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A R Ó Z S A F Ü Z É R IMÁDSÁG T Ö R T É N E T E

A rózsafüzér nemcsak a latin rítusú katolikusok, hanem a keleti szertartási! katolikus egy
házban is ismert. Mai formájában az imádság keresztvetésből, meghatározott számú Mi
atyánkból (Pater noster), Üdvözlégy Máriából (Ave Maria), Dicsőjéből (Gloria, kis doxológia) és a Hiszekegyből (Credo) áll. Egyik legszembetűnőbb jellemzője ezeknek az
imádságoknak az ismétlése. A rózsafüzér imádság szövegének történeti elemzése során e
keresztény alapimádságok kialakulásával, majd belőlük a rózsafüzér vág)' szentolvasó
megszerkesztésével, teológiai és spirituális tartalmával több kutató is foglalkozott. Első
sorban az Üdvözlégy Mária (Ave Maria), mint alapimádság imádság kialakulásával.

Alapimádságok

A keresztények körében a Miatyánk, az Úr imája áll az első helyen. Az Újszövetségi
Szentírás szerint erre maga Jézus tanította meg tanítványait (Mt 6,9-13; Lk 11,1—4). Ez a
legrégibb és közös keresztény liturgikus és magánimádság. Záró mondata: Mert tiéd az or
szág, a hatalom és a dicsőség, mindörökké, amen végződése a keleti rítusokban, s a görög
nyelvű Szentírási szövegekben őrződött m eg.1 Miután Luther görögből fordította le né
met nyelvre a Szentírást, ez a fonna vált a protestánsoknál általánossá. A Miatyánk ismét
lése a karthauzi és a ciszterci laikus testvérek, azaz az írni és olvasni nem tudó szerzetesek
körében elrendelt imádság volt. Más laikus hívek a Miatyánkot és az Üdvözlégyet áhíta
tuk vagy vezeklésük részeként végezték. A ghenti beginákról jegyezték fel, hogy szabály
zatuk szerint naponta három „hoedekin” -t, azaz háromszor ötven Üdvözlégyet imád
koztak. Thomas Esser pedig arról tudósít, hogy egyes colmari domonkos apácák naponta
ezer, bizonyos napokon pedig kétezer Üdvözlégyet mondtak.’ Ám ez az Üdvözlégyekből álló füzér még nem azonos napjaink rózsafüzérével, amely imádságból és bizonyos
meditációkból áll. Ez a fejlődés az ószövetségi 150 zsoltár imádkozásából indult ki, amely
magánájtatosságnak nevezhető, ami az imaórákat helyettesíti.3 A 12. századtól tudjuk
nyomon követni, hogy a Miatyánkot összekapcsolták az Üdvözlégy Mária imádkozá
sával.4
Az Üdvözlégy Mária a középkor folyamán nyerte el maihoz nagymértékben hasonlító
formáját. Az Angyali Üdvözlet (Ave Maria) imádság alapját Gábor angyal Máriához (Lk
1,28) és Erzsébetnek intézett köszöntő szavai (Lk 1,42) alkotják. A nyugati (latin) litur
giában e kettő összekapcsolásának első jeleit a 7. századtól a negyedik adventi vasárnap
felajánlási énekéből ismeijük, amelyet hagyományosan Nagy Szent Gergely pápa sze
mélyéhez és szerzőségéhez kötnek.5 A l l . századra rendkívüli népszerűvé vált, s a 12—13.
századtól történetek sora beszél ájtatos emberekről, akik az Üdvözlégy Máriát 50, 60, 100
vagy 150 alkalommal egymás után recitálják Mária tiszteletére. A korabeli elképzelés sze
rint Máriának tetszésére van, hogy ismételten említik a Megtestesülés, az Incarnatio öröm-
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hírét.1' Az Ave első része, az angyali üdvözlés szavai tehát már a legkorábbi időtől kezdve
imádságnak számítottak a keresztények között: Üdvözlégy Marin, malaszttal vagy teljes,
az Úr van teveled, áldott vagy Te az asszonyok között cs áldott a te mellednek gyümölcse Jézus.1
Az Angyali üdvözlet szavaihoz a 13-14. században fűzték hozzá Jézus nevét." Ennek első
említését a 14. század végéről ismerjük, s a hagyomány szerint IV. Orbán pápa (12611264) személyéhez köti.y A 15. században pedig kiegészítették az Asszonyunk, Szűz Má
ria, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk, bűnösökért, most és halálunk óráján, amen záró
szakasszal."’
A Hiszekegynek is több változata ismert a liturgikus gyakorlatban: az ún. apostoli H i
szekegy, azaz a rövidebb forma, amelyet nálunk a rózsafüzér imádkozásánál általában
használnak, valamint a nicea-konstantinápolyi Hiszekegy, amelyet viszont a keleti rítusú
katolikusok imádkoznak." Megfogalmazását m áraz 1. évszázad meghozta, hiszen a tévtanítások ellen az alapvető keresztény hitigazságokat rögzíteni kellett. Ezeket használták a
későbbi évszázadok is.
A kis doxológia, a Dicsőség szintén Keletről indult, s a korai 2-3. században is szokásos
volt. Régiségét és jelentőségét jelzi, hogy minden rítusban és liturgiában használatos
máig.12
A rózsafűzér
A fenti imádságok az évszázadok folyamán szerveződtek tehát szerkesztett imádságfüzér
ré. Hozzájuk kapcsolódtak az ún. titkok, misztériumok, amelyek Jézus életének Máriához
is kapcsolódó eseményeit kínálják fel átelmélkedésre.
Franz Michel Wiliam feltételezi, hogy a modern rózsafüzér a zsoltárok két lerövidített
formájának kombinációjából alakult ki: azaz a 150 Üdvözlégy vagy' Miatyánk és a 150
verses máriás vagy Jézus-zsoltárból.” Egy azonban biztos, hogy a rózsafüzér a laikus test
vérek gyakorlatában volt ajánlott. S az is, hogy a rózsafüzér nagy újítása, hogy a már ré
gebben ismert Üdvözlégy imádsághoz meditációkat, későbbi nevükön titkokat illesztett.
Sokáig azt vélte a kutatás, hogy ez kapcsolódik Szent Domokoshoz és rendjéhez. Újab
ban azonban annál korábbi, 13. század végi adatokat is felfedeztek erről.14
Azt jogos feltételezni, hogy a vallásosságnak ez az új formája nemzeti nyelvű volt.
Eleinte azt gondolták még a német kutatók (pl. Kari Klinkhammer) is, hogy a rózsafüzér
különböző formái latinból fordított változatok. Ám valószínű, hogy még Szent D om o
kos is előbb imádkozott nemzeti nyelven, s csak később fordították azt latinra.15
A Szent Domokos-féle rózsafüzér változattal a szentolvasó története még bonyolul
tabbá vált. „Szerzők” és „használók” csakhamar számos változatát alkották meg a régi
(zsoltáros, ismétlő) és az új (narratív) modellnek. A 15. század javaslata, hogy Jézus életé
nek epizódjaival egészítsék ki a rózsafüzért, kétségtelenül nagyjelentőségű esemény volt.
Ez adta és adja m ega Szent Domokosi rózsafüzér jellegzetességét.
A korai adatok újbóli értelmezése arra enged következtetni, hogy a 15 titkú rózsafíizér a rózsafüzér társulat hatására keletkezett, de hatással volt rá az obszerváns reform moz
galom is. Úgy látszik, hogy a 15. századi példák (Porosz Domokos, Boldog R upe Alán,
Jakob Sprenger) imádságformái visszanyúlnak egy korábbi, 13. századi imádságra. Egy
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angliai példa 1275-ből például már azt ajánlja, hogy a 150 Üdvözlégyet három csoportra
osszák fel: reggelente az Angyali üdvözlet és a Megtestesülés, délben a születés és az esté
ken Mária mennybevétele fölötti elmélkedéssel kapcsolta össze.16 A Boldog R upe Alán
által 1470-ben Douai-ban megalapított társulat hasonló hármas beosztást követ. De a há
rom örvendetes titok helyett két örvendetes és egy' fájdalmas titkot tartalmaz: 1. Jézusról
szóló próféciákat, 2. gyermekkorát és 3. szenvedésének történetét.
Az 1475-ben Jakob Sprenger által megalakított rózsafüzér társulat megszervezése ide
jén volt teológiai tanár Kölnben Michael Francisci, aki 1480-ban kiadott egy' vitairatot,
amelyben a rózsafüzér imádságnak nagyon használható változatát állította össze: Quodlibet
de veritate fraternitatis rosarii sen psalterii beatae Mariae virginisf Michael Francisci ötvözte a
korábbi, a háromféle: örvendetes, fájdalmas és dicsőséges elmélkedési formát.18
Jakob Sprengert mind Boldog R upe Alán, mind Michael Francisci javaslata befolyá
solta, amikor meghatározta, hogy a társulat tagjainak minden héten el kell imádkozni a
három rózsafüzért, azaz egy psalteriumot. Az Üdvözlégyet „fehér rózsának” , a Miatyánkot „piros rózsának” nevezte. A colmari társulat gyakorlatában öt örvendetes titok, s öt
fájdalmas titok volt, de a dicsőséges sora hiányzott.19
Thomas Esser szerint a tizenöt titok első írásos megjelenését Alberto da Castelli 1512ben megjelent olasz rózsafüzéres könyvében találjuk. De Stefano Orlandi azóta megtalál
ta az 1481-ben Firenzében alapított társulat szabályait, amely az ulmi képes rózsafüzérhez
nagyon hasonló módon szabályozta a rózsafüzér imádságot. Meersseman pedig 1977-ben
publikált egy 1480-ból, Velencéből származó rózsafüzér társulati alapszabályt, amely
megint nagyon hasonló az ulmihoz. A párhuzam mögött személyes kapcsolat, Johannes
de Erfurt személye áll, aki a Velencében szép számmal élő német kereskedők körében
alakította meg a társulatot.’" Megbízta Albrecht Dürert, hogy a kápolnájukba fesse meg a
rózsafüzér ünnepét. A rózsafüzér végzés hármas felosztását: örvendetes, fájdalmas, dicső
séges megtartotta. Bizonyos különbségek azonban megmaradtak az ulmi és a velencei
változat között. M íg például az ulmi kép szövegben az Utolsó ítélet szerepel, addig a ve
lencei statútumokban a Paradicsom dicsősége.31
Egészen Boldog R upe Alán tevékenységéig nem volt közvetlen kapcsolat a rózsafü
zér és Szent Domokos személye között. Lehetséges, hogy ezt Boldog R upe Alán találta
ki, szükségét érezvén annak, hogy legyen szerzője az ájtatosságnak. Az így létrejött Szent
Domokos-féle rózsafíizér jellemzője az, hogy benne a titkok kronológiai sorrendben kö
vetik egymást."
A z obszerváns reform
A rózsafíizér különböző formájának fejlődését, alakulását szemlélve, szembeötlő a kap
csolat az obszerváns mozgalom korai elindítóival. Ennek egyik fontos következménye
volt, hogy a laikus hívek lelki életére nagyobb figyelem terelődött, s támogatták laikus
vallásos társulatok megalakítását. A szerzetesrendeken belül pedig a reform azt eredmé
nyezte, hogy visszatértek a szigorúbb szabályokhoz és vallásgyakorláshoz. Ez a mozgalom
az 1330-as években kezdődött Itáliában, s a század végén elérte a dominikánusokat is."’3
Az első obszerváns domonkos kolostor az elzászi Colmarban volt, ahol nagy figyelmet
fordítottak az elcsendesülésre, a klauzúrára, megkövetelték a részvételt az óraimákon,
durva szövetcsuhát viseltek, tartózkodtak a hústól, és elutasítottak minden személyes tu-
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lajdont. Emögött természetesen a lelkiélet megújítása, megújulása állt. Azaz a reform
nemcsak külsőségekben mutatkozott meg, hanem a „belsőleg meghalni és az Istennek él
ni" gondolat húzódott meg benne. Ez a lélek üdvössége felé fordulás eredményezte a
domonkosok között, hogs,' támogatták a rózsafüzért és annak társulati végzési formáját.
A rózsafüzér legkorábbi propagálói a domonkos rendháznak voltak tagjai.24 Ám nemcsak
a domonkosok, hanem például a karthauziak is követték ezt a gyakorlatot. Az obszerváns
gyakorlat Colmarból teijedt szét a domonkos rendházak körében (Nürnberg, Bern,
Bécs) az egész német nyelvterületen. A szigorú obszerváns gyakorlatot követő Holland
rendtartománytól egészen a keleti Greifswaldig hatott az új szellem. Ez inspirálta Boldog
R upe Alánt is, amikor 1475-ben megalakította híres kölni rózsafüzér társulatát.25 Azok
ban a városokban, ahol a domonkosoknak reformált és nem reformált házaik egyaránt
voltak, ott a rózsafüzér főleg az obszervánsok gyakorlatához kötődött (például Stras
bourg).
Összegzőén azt lehet tehát mondani, hogy Jakob Sprenger és Boldog R upe Alán ala
pította társulatok a monasztikus lelkiséget próbálták meghonosítani a laikus hívek köré
ben azzal, hogy nagyobb figyelmet fordítsanak életstílusokra és lelkűk üdvére. A rózsafü
zér pedig erre kiválóan alkalmasnak látszott, mivel összekapcsolta Krisztus szenvedésének
és életének átelmélkedését, egy mennyiségileg mérhető kegyességi rítussal, amely búcsú
kiváltsággal is járt.
Jóllehet a rózsafuzért elsődlegesen mechanikus volta miatt kritizálták, de mégis alkal
mas eszköznek bizonyult az evangéliumi tartalmak átelmélkedésére.2' A laikus hívekben a
rózsafüzér társulati tagság a rendhez való tartozás érzését kelthette, bizonyos értelemben
klerikusokká váltak, miközben laikusok maradtak.2 A rózsaflizér végzése a szerzetesi óra
ima utánzásának érzését kelthette.21’ Jakob Sprenger társulatalapítása pedig megmutatta,
hogy milyen erős volt a laikus hívek érdeklődése a vallásos társulatok iránt.
A titkok sorában a megtestesülés és a feltámadás adott örömteli keretet a szenvedés
drámai eseményeinek. Elbeszélő formájában a rózsafuzér eg)' epikus történet elmondása
lett, az emberiség megváltása eseményének elbeszélése. A Krisztus életének titkait tartal
mazó elmélkedés hozzáadása az Üdvözlégy imádsághoz átalakította a máriás imádságot
eg)' imitatio Christi ájtatossággá. A Hiszekegy (Credo) és a Dicsőség (kis doxológia) hoz
záadásával pedig a rózsafüzér mintegy a katolikus hit alapvető tanításainak összefoglalójá
vá vált.29
A rózsafüzcr imádság jellege

A rózsafuzér egyik első monográfusa, Thomas Esser klasszikus munkáját: Unsercr lichen
Frauen Rosenkranz, azzal a fejezettel kezdte, amely a rózsafüzér összetevőinek, elsősorban
a Miatyánknak és az Üdvözlégy Máriának történetét beszéli el.3" Majd ismertette imafüzérré összekapcsolódásukat, társulati formáját, három változatát (rózsafüzér, élő és örö
kös rózsafüzérek).31 A jezsuita Wilhelm Schmitz a rózsafüzér középkori szövegformáit,
s rózsafüzérrel rokon imádságszövegeket tárt fel. Adatokkal mutatja be a szentolvasó
imádkozásának visszaszorulását a reformáció korában északnémet és dán területekről.32
Wilfried Kirsch szintén ismerteti ezeket a formákat, valamint a gesztusokat és szövegeket,
jelentőségüket és történetüket.33 Agbasiert elsősorban a rózsafüzér bibliai alapjai érdekel
ték. Sorra vette mindazokat a szentírási helyeket, amelyeken a Miatyánk, az Üdvözlégy,
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a kis doxológia, valamint a rózsafüzér örvendetes, fájdalmas és dicsőséges titkai alapulnak.
Ezek a szentírási locusok mindenesetre érvként használhatók a rózsafüzért elutasító pro
testánsokkal való teológiai vitában. Majd a szentolvasó kialakulásának vázlatos történetét
tekintette át, hangsúlyosan kiemelve a 19—20. századi pápák, valamint a szerzetesrendek
szerepét.'1A rózsafüzért ismét mások kifejezetten Máriás lelkiségü meditációs imádságnak
tartják.35 A Miatyánk, az Üdvözlégy Mária és más imádságok imafüzérré szervezésének
középkori történetét írta meg a dominikánus Angelus Walz. Tanulmányából megismer
jü k a könyörgések ismétlésének, rózsatüzérré, psaltériummá szerveződésének folyama
tát.3*' Elsősorban a lelkipásztori igényeket szem előtt tartva, biblikus-liturgikus szem
pontból fogalmazta meg a rózsafüzér imádságról szóló véleményét Jo sef Eger. Elemző
tanulmánya után hosszasan elmélkedik a rózsafüzér titkokról.37 Talán a legalaposabb tör
téneti, teológiai és spirituális összefoglalója a szentolvasónak Rainer Scherschel műve.38
Scherschel a rózsafüzért a Nyugat Jézus-imádságának tartja. Gyökereit a keleti szerzetes
ségből vezette le. Lélektani alapjait pedig az elmélkedő és ismétlődő imádságok3'7körében
találta meg. A szentolvasó imádságai bibliai eredetűek, tartalmilag bennük Jézus élete
imádsággá lett.4"
Lehetővé vált ugyanakkor a szöveg ismételt mondása akár utazás, akár munka köz
ben.31 Hogy bárhol, bármikor el lehetett mondani az imádságot, hogy sem a latin nyelv
tudása, sem az írni-olvasni tudás nem volt szükséges hozzá, szintén hozzájárult népszerű
ségéhez.42 A rózsafüzérrel foglalkozva egyre inkább azt láthatjuk, hogy legalább annyi
jelentés van a kontextusban, azaz a rózsafüzér rituális előadásában, mint magában a szö
vegben. Mint egyszemélyes „előadás” , a rózsafüzér kiküszöbölte a közvetítő lépcsőket.
A rózsafüzér imádság kutatási eredményeinek, középkori kialakulása történetének leg
jobb, leginspiratívabb összefoglalását pedig Anne Winston-Allen munkájában olvashat
ju k .43
A rózsaflizér kialakulásának állomásai és az imádság jellege kronológiai rendben így
foglalható össze: 1. egy imaszöveg állandó ismétlése, 2. az imaszámláló eszköz, 3. zsoltár
pótló imák kijelölése, 150-szeres ismétlés, 4. a bibliai Ave Maria ismétlő imaként megje
lenése, 5. a korai szerzetesség állandó imádkozásra való spirituális orientálása, 6. a M i
atyánk, Az Üdvözlégy és a Hiszekegy kombinációja, 7. a késő középkor Mária-tisztelete,
8. a rózsafuzér név megjelenése a Mária-tisztelet és a rózsafüzéres legenda alapján, 9. A Jé 
zus név hozzáfűzése az Üdvözlégyhez, amely előrevetíti a fejlett és kései középkor Jézus
neve tiszteletét, 10. Jézus életének szemlélése.

Magyar szövegemlékek

Az első írott magyar nyelvű utalások a 16. század elejéről származnak. Pálos gyökerű az
1513-ból származó Czecli-kódex, amelyet Kinizsi Pál feleségének, Magyar Beingnának ír
tak. Ebben találjuk a rózsafüzér imádkozási módjának első magyar nyelvű leírását:
„Kowethkeznek ymaar bodog azzony soltaranak, az az maasfel zaaz ydwozlegy marianak
ayanlaasy. Elozor egy krdoth mondy, az után othwen Aue mariath. Ees mynden thyz
Aue maria után. Egy Pater nostert mondy: oztan ayanld el ez ymaadsaagwal. Haalaath adok
en tenekod ystennek zyleye zyz marya.” 44 A Gömöry-kódexbői citált Szent Imre verses zso
lozsmájának Szűz Máriáról szóló éneke szintén a rózsához hasonlítja Máriát.45 A Gömöry-
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kódex domonkos imakönyv,'"' s nem lehetetlen, hogy imádságait nemcsak latinból, ha
nem németből fordították magyarra. Ilyen tükörfordítás lehet éppen a Rosenkranz - ró
zsakoszorú is/7 Papp Zsuzsanna szerint a magyar kódexekből a rózsakoszorúk csaknem
teljesen hiányoznak, jóllehet az akkori német nyelvterületen gyakoriak. „A Gömörykódex imádsága okban hasonlít már a mai rózsafüzérre, de el is tér tőle. Eltérés, hogy két
vonal fut benne párhuzamosan: a Pater iwsterek Jézusra, az ő életének eseményeire, az Ave
Mariák Máriára, az ő örömeire és bánatára vonatkoznak (ebben is kifejezésre ju t Mária
személyének szoros egybekapcsolása az üdvtörténettel).” Egy-egy titok kapcsán a Göwöry-kódex olvasója eltér a ma használt örvendetes, fájdalmas és dicsőséges titkoktól. A há
rom rózsakoszorú 150 elimádkozandó Ave Mariát tartalmaz/8 A kódexíró tizenöt alka
lommal magát az imaszámláló füzért is lerajzolta: ez körfüzérré nem formált, tíz plusz egy
szemes lánc, gyöngyei pirossal és feketével, a zsinór többnyire pirossal megrajzolva/'

A z elmélkedő Krisztus-imádság

Összefoglalóan azt mondhatjuk, hogy a rózsafüzér mint szöveg és társadalmi rítus, jól
mutatja a szöveg és kontextusa kapcsolatát. Amíg a rózsafüzér társulatok közreműköd
tek a vallási gyakorlat megváltoztatásában, addig az imádság, amely rögzítette a rítust, ma
ga is megváltozott használói kezén. Ez nemcsak egyszerű elmozdulás volt a mind erősebb
egyéni és személyes vallásgyakorlás felé, vagy az anyanyelv irányába, amely a rózsafü
zér új típusait olyan népszerűvé tette. Sokkal inkább fontos a szöveg narratív formája.
A nyelvtani formák, a hangok, a ritmus, a szöveghosszúság, az emlékezettechnikák mind
magát az előadást szolgálták. Amellett, hogy a meditációra helyeződött a hangsúly, a kö
vetkezetes Krisztus élete elbeszélés életteli és logikus emlékezetkeretet nyújtott az írástudatlan rétegek számára az imádságban és a társulatban való részvételre/" Az imádság
magyar nyelven már a 16. század elején megjelent. Azaz nem sokkal azután a dátum után
(15. század legvége), hogy a rózsafüzér társulat első magyarországi (kolozsvári) megalapí
tását megismertük.
A rózsafíizér titkok

Titoknak, misztériumnak, klauzulának nevezzük a rózsafíizér imádságnak azokat az egy
mondatos részeit, amelyek a tized előtt, vagy az Udvözlégy Máriákba beszőve Jézus éle
tének egy-egy eseményét említik föl. Ezek révén vált a rózsafíizér végső formájában az
emberiség megváltását elénk állító elbeszéléssé. A Jézus Krisztus életének titkait tartalma
zó elmélkedés hozzáadása az Udvözlégy imádsághoz átalakította a máriás imádságot egy
vita Christi, egy imitatio Christi ájtatossággá.51 Mindez a 15-16. század fordulóján követke
zett be. Abban az időben rögzült a Jézus életének egyes eseményeit rögzítő misztériumok
száma tizenötre. Azt megelőzően, de azt követően is számos más szövegforma létezett és
ismert.
A titkok száma kezdetben igazodott az ószövetségi zsoltárok 150-es számához. Abból
a korból ismerünk olyan meditatív imádságot, amelyben Jézus életéből 150 eseményt,
titkot emelt ki. Ennek az európai rózsafüzéres hagyományban máig meglévő változata a
középkori eredetű Arany Rózsafíizér, 63 titka Mária feltételezett földi életéveinek felel
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meg. A nagyszámú titkot memorizálni azonban nem lehetett. Ezért már a 15. század vé
gén javaslatot tettek számuk 15-re csökkentésére. 1400 körül egy karthauzi szerzetes,
Egher vagy Kalkar Heinrich tizedekre osztotta a 150 Avét, 15 Miatyánkkal a tizedek kö
zött. Ugyanez idő tájt egy másik karthauzi, a trieri Porosz Domokos fogalmazta m eg jé zus életének ötven eseményét úgy, hogy azok Mária életével is kapcsolódjanak. E cso
portosítások alapján Adolf von Essen és Boldog Rupe Alán formálták ki a 15 titkot
háromszor ötös csoportosításban.5’ Hasonló nézetet fogalmazott meg évtizedekkel ko
rábban már Harsányi András is.” Egy 1480 körül megjelent imalap már 15 titok képét
hozta.” A domonkosok által összeállított Unscrer Lieben Frauen Psalter und von den drei
Rosenkranzen, wie man die ordncn und heten soil című, a 15-16. századfordulón hét kiadást
is megért könyvben már 15 titok szerepel.55 Az ulmi kiadásokat képekkel illusztrálták.
E munka hallatlan népszerűsége, a benne Jézus életének kis képecskékben, azaz képi szö
vegként megjelenített eseményei rögzítették és teijesztették a misztériumok számát.56
A jelentős német források mellett azonban spanyol és olasz ábrázolások is szerepet játszot
tak, s hasonló formájú imádságot mondtak Angliában, Írországban, Itáliában és Franciaországban is.57 Az imádság kialakulásában azonban a német vallásosságnak volt döntő
része.55 Anne Winston-Allen tanulságos táblázatban foglalta össze a 13. századtól a 15.
század végének népszerű nyomtatványaiig a rózsafüzér titkok kialakulásának folyamatát.59
A titkok az imádságos könyvek és a 15-16. századtól gyorsan teijedő rózsafüzér társu
latok révén egységes formában terjedtek el egész Európában. Ezek az alapmisztériumok,
mellettük azonban a helyi vallásgyakorlásban számos változata alakulhatott ki Európa
szerte a szentolvasó szövegének.
Az örvendetes titkok: 1. akit te, Szent Szűz, a Szentiélektől fogantál, 2. akit te, Szent
Szűz, Erzsébetet látogatván méhedben hordoztál, 3. akit te, Szent Szűz, a világra szültél,
4. akit te, Szent Szűz, a templomban bemutattál, 5. akit te, Szent Szűz, a templomban
megtaláltál. A fájdalmas titkok: 1. aki érettünk vérrel verejtékezett, 2. akit érettünk meg
ostoroztak, 3. akit érettünk tövissel koronáztak, 4. aki érettünk a nehéz keresztet hordoz
ta, 5. akit érettünk keresztre feszítettek. A dicsőséges olvasó titkai: 1. aki halottaiból feltá
madott, 2. aki a mennybe fölment, 3. aki a Szendéiket elküldötte, 4. aki téged, Szent
Szűz, a mennybe fölvett, 5. aki téged, Szent Szűz, a mennyben megkoronázott.6"

A z új rózsafiizér titkok II. János Pál pápa

II. János Pál pápa 2002. október 16-án, pápasága 25. évének kezdetén, Rosarium Virginis
Mariae címmel apostoli körlevelet intézett a püspökökhöz, a papsághoz és a hívekhez
a rózsafüzérről. A Mária-tiszteletéről is ismert lengyel pápa ebben mintegy összefoglalta a
rózsafüzérről szóló tudnivalókat. A 2002 októberétől 2003 októberéig teijedő évet a ró
zsafüzér évének nyilvánította és a szentolvasó addigi örvendetes, fájdalmas, dicsőséges
háromszor öt titkát öt újabb titokkal, a világosság titkaival egészítette ki. Ez az újabb
öt misztérium Jézus földi életének és tanító működésének öt fontos állomását jelöli meg.61
Bevezetőjében a pápa hangsúlyozta a jellegzetesen máriás imádságnak mondott rózsafüzér krisztologikus lényegét. Elődei közül hivatkozott XIII. Leóra, a rózsafüzéres pápá
ra, valamint Boldog XX III. János és VI. Pál pápára, akik mind hangsúlyozták a rózsafüzér
evangéliumi jellegét. Megemlíti a rózsafüzérrel szemben felhozott mai ellenérveket: a li-
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turgia központi szerepével csökkenne a rózsafüzér jelentősége, máriás jellege miatt ke
vésbé ökumenikus. Mindkettőt visszautasítva a helyes használatot javasolta, jelezvén,
hogy a napjaink kultúrájában megnőtt a spiritualitás igénye, s a rózsafüzér „a keresztény
szemlélődés legjobb és legdicséretesebb hagyományához tartozik” . Sürgette a rózsafüzér
imádkozását a békéért és a családokért.'’3
A körlevél további fejezeteiben lényegében ezeket a gondolatokat fejtette ki részlete
sen. Az I. fejezetben megmutatta Máriát mint a szemlélődés mintaképét, a rózsafuzért
mint szemlélődő imádságot, amelynek végzése során Máriával emlékezik a hívő ember
Krisztusra, Máriával együtt könyörög Krisztushoz. A II. fejezetben a rózsafüzér titkait „az
evangélium rövid összefoglalásaként” ismerhetjük meg. Úgy látja, hogy „a rózsafiizér
krisztológiai jellegének erősítésére alkalmas volna egy kiegészítés..., mely a Krisztus ke
resztsébe és szenvedés közötti nyilvános működés idejének titkait foglalja magában.” '’3
Az új titkokra javaslatot is tesz a világosság titkai névvel: 1. ajordán vizénél történt keresztség, 2. önmaga kinyilatkoztatása a kánai menyegzőn, 3. Isten országának meg
hirdetése a megtérésre hívó felszólítással, 4. színeváltozás, 5. az Eucharisztia megalapítása,
a húsvéti misztérium szentségi kifejezése. „E titkok mindegyike a Jézus személyében im
már elérkezett Ország kinyilatkoztatása.” M A fejezet tartalma egyfajta új sorrendiséget is
javasol: örvendetes titkok, ezt követően következzenek az új, a világosság titkai, majd a
fájdalom és a dicsőség addig is használt misztériumai.
A harmadik fejezetben II. János Pál pápa arról írt, hogy ezzel hatásos módszert kívánt
a híveknek javasolni a Krisztussal történő kapcsolatkiépítést illetően, s értelmezte a rózsaftizér imádság alkotóelemeit: a csendet, a Miatyánk, s az Üdvözlégy, a Dicsőség, s a záró
fohász elimádkozását. Javasolta kiteijeszteni a rózsafiizérnek mint tárgynak addigi szim
bolikus értelmezését (kapocs Istennel) az emberekkel való kapcsolatokra is. A rózsafüzér
időbeli elosztására vonatkozóan pedig - áttekintve az addigi gyakorlatot, miszerint hétfő
és csütörtök az örvendetes, kedd és péntek a fájdalmas, szerda, szombat és vasárnap a di
csőséges titkok napja - javasolta, hogy a csütörtöki örvendetes titkok helyébe illesszék be
a világosság titkait, az örvendetes titkokat pedig helyezzék át szombatra."5 Befejezéskép
pen pedig ismét javasolta a békéért való imádságot, a közösen, együtt imádkozó családot,
ahol a gyermekekért a gyermekekkel imádkoznak a szülők.
A világosság olvasója tipikus példája annak, amit az imádság kialakulás-történetében
már láttunk: a legfontosabb javaslatok mindig „fémről” , azaz az egyház részéről érkeztek.
Szerzetesek, pápák formálták az imádság alapszövegét, az elmélkedések irányát és tartal
mát. Ám ezt a népi vallásosság kedvezően fogadta és gyorsan átvette. Alkalmazkodott
hozzá, s még a társulati kereteket is átformálta az új tartalomnak megfelelően.
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AZ EG Y H Á Z ES A R O Z S A F U Z E R IMÁDSÁG

A történeti áttekintések azt mutatják, hogy a középkortól napjainkig számtalan hivatalos
egyházi megnyilvánulás fogalmazódott meg a rózsafüzérrel és társulatával kapcsolatban.
Ezeket a kutatók áttekintették a búcsúkiváltságok,' vagy a liturgia szempontjából.2 A ró
zsafüzért tipikusan a gótikus vallásosság hajtásának tartják, a liturgia hanyatlásának jele
ként értelmezik. Ugyanakkor megjelent az igény a halmozásra, a kumulációra.3 A barokk
korban a liturgia végzése a pap feladata volt, a hívek azalatt saját imádságaikat végezték.
Ekkor jelentek meg az imakönyvek nagy számban, kedvelték a közös imádságokat, külö
nösen a rózsafüzért,4 amelynek imádkozása mise alatt azután az újkorban szinte általános
sá vált.5
Pápák a rózsafiizérről

Az első hivatalos egyházi megnyilatkozások már a 13. századból származnak (IV. Sándor
pápa 1259, IV. Orbán pápa 1261-1264, X X II. János pápa 1316—1364), ám ezek csak
V. Sixtus pápa (1585-1590) 1586-os bullájában utalásként bukkannak fel. Az első fenn
maradt rózsafüzéres pápai bulla 1478-ból származik. Azóta pedig majd minden pápa
megnyilatkozott a rózsafüzérről.6 E szentszéki iratok a rózsafüzér különféle vonatkozá
saival foglalkoznak: magával az imádsággal, a rózsafüzér társulatok privilégiumaival és
búcsúkiváltságaival, a rózsafüzér hónappal és az Olvasós Boldogasszony (Rózsafüzér Ki
rálynéja) ünnepével, valamint az Örökös és az Elő Rózsafüzérrel. Tartalmilag az egész
katolikus kereszténységre, vagy egyes országokra, társadalmi rétegekre vonatkoznak.' Fi
gyelemre méltó, hogy a pápai megnyilatkozások a rózsafüzért mindig időszerű imád
ságként említik, nyilvános vagy privát ájtatosságként." A rózsafüzér népszerűségét nagy
mértékben növelte a domonkos rendből a pápai székbe emelkedett V. Pitisz pápa (1566—
1572) intézkedése. A pápa az 1571. október 7-én a török hajóhad felett aratott lepantói
győztes ütközet emlékére október első vasárnapjára azoknak a templomoknak, amelyek
ben a szent olvasó tiszteletére oltár volt, Beata Maria Virgo de victoria néven (Győzedelmes
Boldogasszony) ünnepet engedélyezett. X . Kelemen pápa 1671-ben ezt az ünnepet egész
Hispániának engedélyezte, majd pedig XI. Kelemen pápa az 1716. augusztus 5-én Péterváradnál a török fölött kivívott győzelem emlékére az egyetemes egyházra is kiteijesztette. A rózsafüzérnek és októberi ünnepének tehát ez a magyar történelmi vonatkozása.
X . Piusz pápa pedig október első vasárnapjáról október 7-re tette át a szentolvasó ün
nepét.1' XIII. Leó pápa (1878-1903)"’ nagy súlyt fektetett a rózsafuzér ájtatosságra. Ő a
rózsafüzér pápája. Uralkodása alatt huszonkét alkalommal tért ki a rózsafüzérre, s e tárgy
körben tizenhat enciklikát adott ki." 1883. szeptember 1-jén kelt. Misericors Deus kezde
tű enciklikájában ajánlotta a híveknek a rózsafuzér naponkénti elmondását, s az októberi
rózsafuzér hónapot. Ezt a felhívását később többször is megismételte.12 XIII. Leó pápa
1886. augusztus 26-án rendelte el, tekintettel a Szentszék akkori súlyos helyzetére, hogy
október havában naponta mondják el a szentolvasót és a lorettói litániát a kitett Oltári-
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szentség előtt. Ily módon egész október hónap a Boldogasszony tiszteletére szentelődött.15 E rendelet hatására Magyarországon máig megtartják az október Mária-ájtatosságokat. Az ünnep nevét Győzedelmes Boldogasszonyról X X III. János pápa 1960-ban
Rózsafiizér Királynéja (Festum Beatae Mariae Virginis a rosario) névre változtatta.14 R égi
magyar neve, Olvasós Boldogasszony ma már ritkán használatos.15
X V . Benedek pápa (1914-1922) az 1917-es egyházi törvénykönyv 125. kánonjában
minden klerikusnak előírta, hogy a máriás rózsafüzért naponta imádkozniuk kell. Ennek
végrehajtását, ellenőrzését a püspökökre bízta. Az 592. kánon pedig ugyanezt a szerzete
sek, a 679. kánon pedig a nem fogadalmas vallási társaságok tagjai számára is kötelezővé
tette."’ Az ő uralkodása alatt emlékezett Szent Domokos rendje fennállásának 700. évfor
dulójára.'7
A ma érvényes egyházi törvénykönyv a 663. kánon 4. paragrafusában csupán ajánlja a
szerzetesek számára az „Istenszülő Szűz” különleges tiszteletét, hogy azt „a rózsafüzér
végzésével is gyakorolják” .1"
Külön kérdés volt és ma is gyakran felmerül a liturgia és a rózsafüzér kapcsolata.
A II. Vatikáni Zsinat előtti években, amikor kizárólag a latin nyelvű liturgia ólt, sokan
a mise alatt a rózsafüzért imádkoztak. Egyes teológusok szerint azonban a rózsafiizér és a
szentmise alapgondolatai nem ellentétesek, hanem egybeesnek: a megtestesülés titkától
Jézus Krisztus kereszthaláláig, s az Atyához visszatéréséig. A 19. században ezért XIII. Leó
pápa nem tiltotta a mise alatti rózsafiizér imádkozást.” A II. Vatikáni Zsinat utáni rendel
kezések azonban ezt nem tartják helyesnek, hiszen a hívek aktív bekapcsolódását váiják
el a liturgiába. Ugyanakkor még ma is szép számmal láthatjuk az idősebb korosztálynál,
hogy a szentmise alatt imakönyvükből a mise megfelelő részéhez kapcsolódó szövegeket
olvasnak, vagy a rózsafüzért mormolják.
A népi vallásosságnak, s ezen belül a rózsafiizér áhítatgyakorlatának megítélését a 20.
századi szentszéki megnyilvánulásokban Hetény János foglalta röviden össze. " Tanulmá
nyát Bálint Sándor születési centenáriuma, valamint a római Istentiszteleti és Szentségi
Kongregációnak 2001-ben kiadott A népi jámborság cs liturgia direktóriuma kapcsán írta.’1
Ebben kiemelte, hogy Bálint Sándor kutatási tapasztalatai a népi vallásosság jelentőségét
és fontosságát húzták alá már az 1930-as években. A direktórium a 197-202. pontjaiban
foglalkozik részletesen a rózsafiizér imádsággal, de említi másutt is. A direktórium, amely
pozitívan foglal állást a népi jámborság áhítatgyakorlataival kapcsolatban, ajánlja a rózsafüzért mint bibliai ihletésű imádságot.” Az egyház ezért ajánlja az imaszámláló eszköz, a
szentolvasó megáldását. Helyesli a rózsafiizéres titkok, misztériumok elmondásának idő
beli szerkezetét, s erősen ajánlja a titkok fölötti, azaz Krisztus életéről szóló elmélkedést.25
A direktórium, az iránymutatás megszövegezése nyilván nem független II. János Pál
pápa erős Mária-tiszteletétől, a rózsafüzér imádság rendszeres gyakorlásától. Tágabban
pedig beilleszthető a pápának abba a nézetébe, amely a kereszténység inkulturációjával,
azaz a népek kultúrájába való beillesztésével kapcsolatos.24 N em tekinthető tehát vé
letlennek, hogy a lengyel pápa a 2002 októberétől 2003 októberéig tartó naptári évet
a rózsafiizér évének nyilvánította, s a rózsafüzér az addig ismert háromszor öt titka mellé
(örvendetes, fájdalmas, dicsőséges) újabb öt titkot, a világosság olvasóját alkotta meg és
javasolta.
II. János Pál pápának Rosarium Virginis Mariae címmel írott apostoli levele a püspö
köknek, a papságnak és a hívőknek szól. Bevezetőjében a pápa hangsúlyozta, hogy a ró-
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zsafiizér lényegét tekintve krisztologikus. „Alkotóelemeinek egyszerűségében tartalmazza
az egész evangéliumi üzenet mélységét” .25 Elődei közül utalt XIII. Leó pápa Supremi
apostolaim kezdetű enciklikájára, X X III. János pápa In religioso convento kezdetű apostoli
levelére, s VI. Pál pápa Alarialis cultus kezdetű apostoli buzdítására.2'1 Nem hallgatja el a
rózsafüzérrel kapcsolatos ellenvetéseket sem: a liturgia szerepének növekedése magával
hozza a rózsafüzér jelentőségének csökkenését, máriás jellege miatt kevésbé ökumeni
kus.27 Korunk azonban felélesztette a spiritualitás igényét, amelyet a rózsafüzér jól tud
szolgálni.2* A levél lényegében a per Mariam ad Christum (Márián át Krisztushoz) jelleg
zetes katolikus érvelését tartalmazza.2‘' Az apostoli levél leglényegesebb elemeként II. Já 
nos Pál pápa Krisztus tanítói működésének öt mozzanatát emelte ki, s ezeket újabb titok
(misztérium) gyanánt ajánlja a rózsafüzért imádkozok figyelmébe. Ezek: 1. a Jordánnál
történt keresztség, 2. önmaga kinyilatkoztatása a kánai menyegzőn, 3. Isten országának
meghirdetése a megtérésre hívó felszólítással, 4. színeváltozás, 5. az eucharisztia alapítása,
a húsvéti misztérium szentségi kifejezése. Ezek kiegészítik az öröm, a fájdalom és a dicső
ség titkait, javasolt sorrendiségben az öröm titkai után következnek.3" A javasolt új titko
kat a hívek gyorsan elfogadták, s sokfelé ezekkel kiegészítve imádkozzék a rózsafüzért.'11
A pápai megnyilatkozásokat röviden áttekintve azt láthatjuk, hogy a szentolvasót
mindegyikük jellegzetes és jellemző katolikus imádságként, tárgyként és áhítatként állítja
elénk, azaz olyan valamiként, amely a római katolikus identitás kifejezésének fontos je l
képe.
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A R O Z S A -F Ü Z E R KEP ES SZÖ V EG ,
O LV A SA TO K A M Ű V É SZ E T E K B E N

Az olvasó, a rózsafüzér használata és az Olvasós Boldogasszony, vagy a Rózsafüzér Ki
rálynéja tisztelete a középkortól kezdve kialakította a kultusznak irodalmi, képzőmű
vészeti és zenei formáit. A rózsafüzéres devócióban tehát különböző művészeti területek
alkotásait, illetőleg ezek hatását kell tekintetbe venni. Érdekes történeti összefüggés- és
kapcsolatrendszer bontakozik ki: az imádságban jelképpé magasztosul a rózsa, az iro
dalomból és a gyakorlatból átkerül a képzőművészetekbe, majd innen visszahat a köl
tészetre, a festészetre és a szobrászatra. A vallásosságba visszakerülve pedig erősíti azt. Ez
a kapcsolatrendszer történeti koronként másként és másként nyilvánult meg: másképp a
középkorban, másként a barokkban, s megint másként a sokszorosított grafika és a vallási
aprónyomtatványok populárissá válásának idején, a 19-20. század fordulóján.
A vizuális médiumok mindig nagy szerepet játszottak a vallási tanítások tévesztésé
ben.1 A középkorban szerepük még nagyobb volt, hiszen a lakosság legalább 95%-a írástudatlan volt. A közvetítő szerepet ezért az ünnepségek, a szájhagyomány és a képek biz
tosították. A rózsafüzér esetében pedig még inkább elmondható, hogy a képeknek nagy
szerepe volt a gyakorlat változásában, fejlődésében is. A szóbeliség amúgy is szerette a ké
pi szövegeket, a „képes történeteket” az írástudatlanok is el tudták olvasni.2 Az írott
rózsafuzérhez képest a képek keveset változtak. A különböző műfajokban szinte ugyan
azok az ikonográfiái modellek jelentek meg.

Kép
A rózsaszimbolika

A rózsafüzér nevének tisztázásához vissza kell nyúlnunk az ókori mediterrán kultúrákig.
A rózsa szimbolika az antikvitásban gyökerezik. A görög mitológia szerint a haldokló
Adonis véréből keletkezett, s már igen korán Aphrodité attribútuma lett. A rómaiaknál is
Venushoz kötődött, s a tavasz szimbólumaként is megjelent. A halottkultuszban kiemel
kedően fontos helye, és saját ünnepe is volt, a rosalia. Ezt, mivel erősen kapcsolódott a
pogány istenekhez, a keresztény kultusz először elutasította. A halottkultusz volt az a csa
torna, amelyen keresztül a rózsa végül is a keresztény ikonográfiában meggyökerezett.
A korai keresztény katakombafestészetben egy szál virág, vagy koszorú formájában jelent
meg. A rózsa az Otestamentum Énekek énekében is felbukkan.3 Az Újszövetség nem
említi. A rózsafa a keresztény paradicsomot jelképezte. Az antik elképzelésektől eltérően
az egyházatyák másként értelmezték a rózsát, s ez a középkor művészetében és költésze
tében is megmutatkozott. A fehér rózsa (virágcsokor) a jótettek által békében győzedelmeskedők, a piros pedig az üldözés idején a szenvedést elfogadók jelképe lett. Szent Jero-
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mos is a kiöntött vérért járó bérként értelmezi a piros rózsa- és violakoszorút. Az egyes
erényeket jelképező virágok között a rózsa a szemérmesség és a tisztesség szimbólu
ma lett.4
A rózsa a világi és a lelki szépség kifejezése a késő középkorban a legkedveltebb Mária-szimbólum lett. A loretói litánia Máriát titkos értelmű rózsának hívja.5 Ez a gondolat
teljesedett ki a 15. század folyamán bevezetett rózsajuzér fogalom nyomán, amikor a rosa
rium a kert minden értelmezését tartalmazta, a paradicsomkerttől egészen a Mária szüzes
ségétjelentő kert fogalomig. A rosarium szóból származik a rózsafüzér francia, olasz, angol
neve. A német Roseukrauz, a holland rozenhoedje (rózsakalapocska), vagy a francia cliapelet
(= koszon!) azonban sokkal konkrétabb.
A friss virágokból font koszorú a középkorban mindkét nem öltözetének fontos ré
szét alkothatta. M ég a lovagi kultúrából származik, hogy vallási és világi ünnepségeken
bizonyos virágkoszorúk szerelmi és tiszteleti ajándékká alakultak.'’ A 13. századtól ez val
lási tartalommal telítődött: a Szűz Máriának szánt virágkoszorú imádságkoszorúvá alakult.
Ennek a korabeli legendákban és oltárképekben is számos nyoma van.7 Az e világi és
a túlvilági így egymással keveredett.5 A képzőművészet jól visszatükrözi ezt a folyamatot,
amelynek központi területe földrajzilag Dél-Németország volt.' A rózsafüzér előbb a
boldogok és szentek, majd a nők kezében tűnik fel, végül a 16. századtól a konzervatív
öreg emberek kezében."1
A rózsaszimbolika megjelenését követte nyomon a 16-18. századig és században a
profán és a szakrális művészeti ágakban: az irodalomban és a képzőművészetben Géczi Já 
nos. Megállapítása szerint a rózsa - még a reneszánszra visszanyúlóan - a női, a feminin
kapcsolatok jelképe. Az antikvitás Venus-alakjához kötődve a rózsa ekkor már Máriát je 
lenti, s benne a szépséget, a tökéletességet, a jutalmazottságot, a boldogságot. A Máriához
kötődő jegyek szakrális irányba tágítják az értelmezést." A fehér rózsa a Szeplőtelen Fo
gantatásra, illetőleg az angyali üdvözletre utal Michael Pannonio festményén (14501460).'■ Cesare Ripa (1555 k,—1622) 1593-ban Rómában megjelent Iconologiapban a ró
zsakoszorúnál a díj-, az érdem-, a jutalomjelleget hangsúlyozta. A rózsatüzért ugyanakkor
a képmutatás kapcsán értelmezte.1’
A rózsa több szent attribútuma. A rózsaszimbólum felbukkan a Rózsa ~ R óza ~
Rozália nevű szenteknél. Rózsával a kezében ábrázolják például Limai Szent Rózát, Ár
pád-házi Szent Erzsébetet, Portugáliai Szent Erzsébetet, rózsakoszorúval a fején többek
között Szent Rozáliát és Limai Szent R ózát.14 Tipikus a barlangban holtan fekvő Szent
Rozália ábrázolása fején rózsakoszorúi val. Szent Rozáliának, mint a pestistől óvó szentek
egyikének, Magyarországon is számos szép - köztük populáris - ábrázolását ismerjük. Itt
csupán egyre szeretnénk utalni: a jászberényi kőképe ken látható 17. század végi Rozália
domborművekre. Szent Rozália kultuszának gyökere Szicíliába nyúlik vissza. A 17. szá
zadtól Palermóban (Caccamo) működő társulatának Vincenzo di Barbera 1624-ben fes
tette meg a „zarándok Szent Rozália” képet. Ezen Rozáliát fején a szokásos rózsakoszorúval, kezében a feszülettel ábrázolta a festő. Mellette az egyik angyal rózsacsokrot visz.
Rozália övéről pedig rózsaflizér függ.15 Az egyház április 14-én emlékezik Boldog
Lidvina, 14. századi holland szentre. Neki látomása volt a rózsáról: amikor a rózsatő telje
sen virágba borul, akkor fog meghalni.
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Rózsafuzéres Mária-képeket a 15. század végétől ismerünk. A 16-18. században kedvelt
témája volt az olasz, az osztrák és a német festőknek. Különösen a domonkos rendi
templomok oltárait, mennyezetét díszítették vele."’ A rózsafüzér képi forrásai közé szá
míthatjuk az oltárképeket, Mária hét fájdalmát és hét örömét ábrázoló egyéb festménye
ket, metszeteket. Ezek tartalma azonban változó lehetett.17 A rózsafüzér Jézus életének
leginkább örömteli és tragikus eseményeit mutatja be."’ Ezért mint imádság és mint társu
lat különösen alkalmas volt az írástudatlan és laikus hívő közönség számára.19
A Rózsafüzér Királynéját és a rózsafüzért sokféle műfajban ábrázolták: festményeken,
fametszeteken, rézmetszeteken, valamint szobrokban, oltárokon, sírköveken. Szemlélé
sük segítette az imádságban való elmélyülést. Stephan Beissel számos Rózsafüzér Király
néját ábrázoló képpel, szoborral, metszettel illusztrálta könyvét.20
Az ábrázolásokkal és azok szerepével minden vallástörténeti lexikon és kézikönyv
foglalkozik. Munkánkban ezért nem törekedtünk egy kimerítő rózsafüzéres ikonográfia
részletes megrajzolására, csupán a vallásgyakorlást leginkább befolyásoló néhány ábrá
zolástípus bemutatására. A képek fontosságát épp a fentebb írottak mutatják. A rózsa, a
rózsafüzér, a Rózsafüzér Királynéja ikonográfiáról ugyanakkor sok fontos áttekintés, vagy
résztanulmány született külföldön és Magyarországon is.21
Anne Winston-Allen sokkal inkább a kommunikáció szempontjából értelmezte az
ábrázolásokat, amelyek különböző típusait, különösen a könyvillusztrációként megjelent
metszeteket vizsgálta. Ebben az esetben a rózsafüzér szöveg mint imádság és kép közvet
len kapcsolódását láthatjuk.22 A képek rögzítik a vallás tanításának megfelelő tartalmait,
így van ez a rózsafüzérrel is, amelynek titkai szinte az egész üdvtörténetet megjelenítik.23
Az olasz reneszánsz rózsafüzéres oltárainak ikonográfiái jellemzőit és szerepüket a vallás
gyakorlásban vizsgálja Vécsey Eszter. Tanulmánya gazdag olasz szakirodalmi adatokra
építve megrajzolja az olasz rózsafüzér ikonográfiát, a rózsafüzér oltárok tipológiáját a kö
zépkortól a 17. századig.24 A spanyol művészettörténetben Manuel Trens, a barcelonai
egyházmegyei múzeum művészettörténésze tekintette át Szűz Mária ikonográfiáját nagy
munkájában. A Mária-ábrázolásokat kontemplatív és aktív imádkozó típusokba besorol
va, a Rózsafüzéres Boldogasszonyt az ún. „aktívan imádkozó Szűz” egyik nagy csoport
jaként említi. Ezen belül tíz altípust különít el: 1. Könyörületes Szűz, 2. pestistől óvó
Köpönyeges Madonna, 3. rózsafüzérrel övezett Szűz Mária, 4. egy rózsával vagy rózsa
koszorúval ábrázolt Szűz Mária, 5. Rózsafüzér Királynéja a Szentháromsággal és szentek
kel, 6. Rózsafüzéres Boldogasszony legendái, 7. Szűz Mária rózsával, 8. a társulat Szűz
Máriája, 9. Rózsafuzéres Boldogasszony és a purgatóriumi lelkek, 10. a Szűz rózsafíizérrel. Ez a felosztás történetileg a 15-17. századot fogja át.25
A Lexikon für christliche Ikonographie (LC1) a következő ábrázolási típusokat említi:
1. a Gyermekét tartó Boldogasszony, kezében rózsafüzér, 2. Mária rózsafüzérrel kezében
a rózsáskertben, 3. Mária a rózsafüzér királynéja, 4. az Üdvözlégy-rózsák által keretezve,
5. Mária az imaszámláló zsinórral, a gyermek Jézus Alexandriai Szent Katalinnak átnyújt
egy gyűrűt mint a misztikus eljegyzés jelképét, 6. a Boldogasszony átnyújtja Szent D o
mokosnak a szentolvasót, 7. Boldogasszony a gyermek Jézussal, aki átnyújtja Sienai Szent
Katalinnak az olvasót, 8. az Angyali üdvözlet rózsa keretdekorációban (Ave-rózsák),2'1
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9. A gyermek Jézus tartja az imaszámláló füzért, 10. Boldogasszony a rózsáskertben, alól
egy angyal rózsakoszorúval, három koncentrikus körbe rendezett rózsakoszorúval körül
véve, amelyek ötven kisebb és öt nagyobb méretű gyöngyükkel a teljes rózsafüzért szim
bolizálják. 11. A Boldogasszony vagy a kis Jézus egyedül az imaszámláló zsinórral.27
A németországi, s egyáltalán az európai ábrázolásokat kronológiai rendben - Wilhelm
Schmitz könyve2" és az LC I2' mellett - Wiltried Kirsch foglalta össze. Munkánk során
sokat használtuk összefoglalóját a rózsafüzérről, amelynek katalógusa szinte kronológiai
sorrendben leírója a Rózsafiizéres Boldogasszony képeknek.’" A 15-16. századi ábrázolá
sokon a szentolvasó gyakran rózsával együtt jelenik meg Szűz Mária életének különböző
eseményeit bemutató képeken: Mária eljegyzése - 16. századi flamand kép; Angyali üd
vözlet - olasz; szálláskeresés - német; Jézus bemutatása a templomban - német; Mária
halála —német, olasz mestereknél.31
A legkorábbi képtípusnak a trónoló, Gyermekét tartó, s lábát holdsarlóra tevő Ma
donnát tartja, aki előtt rózsafiizéres emberek térdelnek. Ősinek mondja a Köpönyeges
Szűz Mária ábrázolást is. Harmadik jellemző csoportban az Istenanya rózsakoszorúban
jelenik meg, s a koszorú a rózsafüzér titkokra utal.32 Kirsch további német és flamand
példákat hoz, festményeket és metszeteket. Közöttük megemlíti Veit StoB rózsafiizéres
plasztikáit, amelyek a landaui Brtiderhaus kápolnájából származnak. Hasonló munkákat
még több helyről (Schwabach, Unterdarching, Witting, Liibeck, Odense) is említ. Veit
StoBnak további, 16. századi munkáit is említi (Nürnberg, Frauenmark, Nekloster,
Lutterau, Ketting, Bevegern).33 A 16. századi alkotások sorát Albrecht Dürernek a rózsa
füzér ünnepről készült festménye nyitja meg.34 Paolo Veronese rózsafiizéres képe Velen
cében látható, amely Szent Domokos egy rózsakertben ábrázolja. 1600 körüli a kölni
Szent András-templom, korábban a lebontott domonkos templomban őrzött, ismeretlen
mestertől származó rózsafiizéres képe. Mária ezen Napbaöltözött Asszonyként jelenik
meg, feje körül tizenkét csillagból korona, lába alatt a holdsarló, baljában Gyermekét
tartja. Koszorú övezi a tizenöt rózsafiizéres titokkal. Fölöttük felhőben az Atyaisten, a
kép alsó részében pedig Szent Domokos és más domonkos szentek a rózsafíizér társulati
könyvvel és rózsafüzérekkel. Köröttük pedig a pápa, a császár és laikusok koszorúja tér
del. Legalul látható a tisztítótűz, ahonnan egy angyal rózsafüzérrel menti ki a szenvedőt.35
Van Dycknak Genovában, a rózsafüzér kápolnában látható Mária-képén a Boldogasszony a felhőkben trónol. Egy liliomot, egy koszorút, egy rózsát és egy rózsafüzért an
gyalok tartanak körülötte. Mária Szent Domokosnak és Sienai Szent Katalinnak átnyújtja
a rózsafiizért. A 17. századból nevezetes rózsafiizéres kép még Domenichino, Domenico
Robusti, Rubens és Guido Reni Bolognában látható festménye.36 A werli plébániatemp
lom rózsafiizéres faragott oltárán három füzér öt medaillonnal látható, a titkokkal látható.
A század rózsafiizéres festményei közül legismertebbek Bartolomé Esteban, röviden M u
rillo (1617-1682) képei. Iinmaculntapt, amelyen az angyalok tartják a rózsát, sokfelé má
solatban megtaláljuk Európa, így Magyarország szerte is.37
A 16. században például Németországban a rózsafüzér kevésbé írott szövegként, mint
inkább képi szövegként, ábrázolások formájában teijedt. Annál is inkább, mert maga
Boldog R upe Alán is ajánlotta, hogy a rózsafüzért inkább a Boldogságos Szűz egy képe
előtt imádkozzék.3* A rózsafíizér ábrázolásoknak két egyszerű típusát lehet az ábrázoláso
kon megkülönböztetni: 1. Szűz Mária egyedül, vagy Gyermekét ölében hordozva, a ke-
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zükben mindketten rózsafiizért tartanak. 2. A másik típusnál a Boldogasszony köpenye
alá vonja a rózsafüzért imádkozó a mindenféle rangú embereket, köztük a domonkos
szenteket is;”
Ezeket a képeket gyakran koruk neves művészei készítették: Albrecht Dürer például,
vagy Veit Stoíí. A német kereskedők velencei templomának oltárán Dürer festménye, a
Rózsafüzér ünnepe (1506) látható. A képen szereplő személyek különböző rózsafüzéreket
viselnek.4" Veit StoBtól sok faragott rózsafüzéres oltárt tartunk számon: Nürnberg, Wit
ting, Schwabach és Heidelberg.41 Figyelemre méltó, hogy a lutheránussá vált EszakNémetországban is sok rózsafiizéres ábrázolás ma ismét látható. Liibeckben például a
Szent Lélek ispotályban és a Szent Katalin kolostorban, a mecklenburgi Frauenmarkban
és Lutteranban, Schleswig-Holsteinban magában Schleswigben, Geltdorfban, Flensburgban és számos más helyen, a ratzeburgi dómban. Lübeckből ismerünk egy olyan fest
ményt 1485-ből, amely magát Krisztust ábrázolja rózsafüzérrel. A rheimsi dómban az
Angyali üdvözlet ábrázolásánál Gábor angyal kezében van rózsafüzér.42
A Rózsafüzér Királynéja ünnep bevezetése után az oltárképeken mind gyakrabban
megjelent a rózsafüzért Szent Domonkosnak átnyújtó Madonna ábrázolás minta. A leg
híresebb kétségkívül Sassoferrato (1605-1685) képe a Szent Szabina rózsafüzéres kápol
nájában a római Aventinuson.4’ A már említetteken kívül e témakör megfestői között
kell megemlíteni Rubens képét, amit most Szent Péterváron őriznek,44 Veronese, Van
Dyck, Varavaggio, Teipolo műveit is. Murillo többször is megfestette ezt a jelenetet.45
S utalnunk kell Guido Reni (1570-1642) freskójára a bolognai Boldogasszony és Szent
Lukács evangelista templomban.46
A 17. század elejéről különösen említésre méltó Caravaggio 1609-ben festett képe a
rózsáskert motívummal. Michelangelo Merisi da Caravaggio Madonna del Rosario képét
Nathan D. Mitchell a Trienti Zsinat utáni megéljük katolicizmus képi megjelenítésének
is tartja. Úgy véli, nem értjük meg a kor Mária tiszteletét és magát a rózsafüzért sem, ha
figyelmünket csak a szövegekre fordítjuk. Edward Muir-ra utalva azt mondja, ha a refor
máció a „rituális folyamat és a rituális elmélet” forradalma, akkor a következetes katoli
kus megéijulást az ikonográfia forradalmának kell neveznünk.4' A Tridentinum utáni ka
tolicizmus nem azt fedezte fel, hogy mi, imádkozó hívők, hogyan értelmezzük és értjük
a rózsafüzér titkokat, hanem hogy ezek a titkok hogyan értelmeznek bennünket, hogyan
gyökereztetnek minket és létezésünket Istenbe. A képekhez hasonlóan ugyanis a rózsafü
zér - titkain keresztül - annak a felismerésnek a helye lett, ahol a szent, az isteni a min
dennapjainkhoz kapcsolódik: pl. Jézus születése - gyermek születése, Jézus megtalálása a
templomban - az elveszett gyermek megtalálása.44 Az ismételt, ismerős imádságok, ame
lyek a fájdalmas, az örvendetes és a dicsőséges epizódjaikkal testközelbe hozták Jézust,
beépültek abba a világba, ahol Jézus az emberrel együtt szenved és szeret.4" Caravaggio
képén az ég találkozik a földdel.5" Caravaggio újraértelmezte Mária alakját magát, s őt a
szegények anyjává, a magányosok barátjává, az otthontalanok menedékévé tette. A Tri
dentinum utáni katolicizmusban Szűz Mária és a rózsafüzér nem annyira, vagy nem csu
pán a keresztény seregek segítő szövetségese (lásd Lepanto), hanem a nincstelenek és a
társadalmilag és egyházilag a perifériára szorultak támogatója.51 Ahogy a középkori erede
tű Salve Regina Mária-himnuszban a rózsafüzéres áhítatok végén máig énekeljük: „Ad te
clamamus exules filii Hevae, Ad te suspiramus, gementes et flentes in hac lacrimarum
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valle...” ” Caravaggio egy dinamikus valós teret és alakokat festett meg. M ária,Jézus nem
annyira „szent típusok” , hanem valós egyének vásznán.”

A rózsafiizér

A rózsafuzérre utaló legrégibb műalkotás Muret Szent Jakab templomában volt látható.
A 13. század elején festett, azóta megsemmisült kép azt a jelenetet ábrázolta, amikor Má
ria átnyújtotta az olvasót Szent Domokosnak.54 Az egyik legkorábbi rózsafüzér ábrázolást
az 1353-ból származó sziléziai Hedung-kódexből ismerjük. A miniatűrén a szent egy köny
vet és egy imaszámláló füzért tart a kezében.” 1380 körül keletkezett Muro katedrá
já n a k képe, szintén a rózsafüzér átadását ábrázolja. A 15. századból már több képet is
merünk. Közöttük van a kölni társulat fogadalmi képe is: Mária osztja a rózsafüzért,
köpenyét pedig óvón kiterjeszti a császárra, a pápára, s a kereszténység sok-sok képviselő
jére, akiknél szintén van imafüzér és imádkoznak.1'1Az 1480-ban festett nürnbergi kép a
kis Jézussal ölében trónoló Máriát mutatja angyalok társaságában, Körülöttük nagy, kerek
rózsafüzér, amelynek korongjai a rózsafüzér titkokat ábrázolnak. Ekkor már megjelentek
a mai titkokat ábrázoló képek is: 1488 Barcelona, 1495-ben pedig egy fametszet, könyv
illusztráció. Ez utóbbi Máriát mint a rózsafüzér királynéját ábrázolja, aki előtt három
imádkozó ember fehér, piros és sárga ruhában, azaz az örvendetes, a fájdalmas és a dicső
séges titkokat jelképezve.57
A rózsafüzér lelki hasznát és célját mutatja Michelangelo Buonarotti Utolsó ítélet című
képe (1536-1541) a Sixtus-kápolnában: egy üdvöziilt férfi rózsafüzérét nyújtja két szen
vedő társának, hogy segítségével a mennyországba jussanak. A rózsafüzér tehát a menny
ből nyújtott mentőkötél a bűnös ember szántára.5"
Számos szent attribútumához tartozik a rózsafüzér. Anélkül, hogy e szenteket hiány
talanul felsorolnánk, csupán csak néhányukra utalunk. Olvasó van az övén Rem ete Szent
Antalnak Jan Wellen de Cock Szent Antal megkísértése festményén is. Sajátságos, hogy’
rózsafüzérrel az övében ábrázolták Rem ete Szent Antalt. A keresztény hagyomány sze
rint ugyanis az egyiptomi remeték használtak legelőször apró kövecskéket imádásaik
megszámolására. Elans von Köln Szent Antol megkísérlése című képén (1522) a Pater
Noster-gyöngyök vagy nagyobbak, vagy pedig mint az Uffizi Galéria Van dér Goes-tól
származó triptichonján, más színűek. Urs Gráf ördögtől megkísértett remetéje (1512)
bojtban végződő olvasót tart bal kezében a rézmetszeten. 7 Rem ete Szent Antal mellett
rózsaflizérrel kezében megjelenik Szent Alajos, Merici Szent Angéla, Gizella királyné, Is
tenes Szent János, Fltie-i Szent Miklós remete, Neri Szent Fülöp.60

A rózsa és a Rózsafiizér Királynéja a magánállítat szentképein

A rózsa megjelenik a sokszorosított grafikai ábrázolásokon is. Ennek egyik fontos forrása
Wilhelm Gumppenbergnek a világ jeles Mária-kegyképeinek és kegyhelyeinek bemu
tatása, azaz Atlas Marianusa. Ezt a munkát követve Esterházy Pál 1690-ben közzétette
a világ Mária kegyképeit leíró könyvét, amelyet kiegészített a magyarországi képek leírá-
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sával, illetőleg metszeteivel.61 A könyv metszeteit a rózsa-ikonográfia szempontjából
Géczi János tekintette át és elemezte. A világ Mária-kegyképei közül ötön látható rózsaábrázolás.62
A rózsafüzér több szent attribútumaként felbukkan a barokk metszeteken, kis szent
képeken. Ott látjuk Szent Domokos, Sienai Szent Katalin kezében is.62 A magánáhítat kis
szentképein megjelent a rózsaszimbolika gyakran nem szimbolikus, hanem csak illusztrá
ciós szerepet tölt be, kiegészítő motívumként. A szimbolikus szerep mindig a Szűz Má
riára való utalást jelzi. A Mária = rózsa hivatkozás mellett gyakran feltűnik a szöveges
utalás is: Rosa Mystica. Ez a Lorettói litánia egyik invokációját idézi: Titkos értelmű rózsa.
A 18. század végén Cserey Farkas metszetekkel illusztrált könyvben adta közre a Lorettói
litánia titkait és a hozzájuk fűzött elmélkedéseket, dicséreteket. Az egyes invokációknál,
Mária megszólításainál Cserey visszautalt az ószövetségi locusokra is. A metszettel kap
csolatban, amely Szűz Máriát ábrázolja egy rózsa virágban, kezében liliommal, Izaiás pró
fétát idézi: Virág növekedik az ő gyökeréből és megnyugszik azon az Úr Lelke (Íz 11).
„Mint a rózsa plántálása
Mint a vizek folyása mellett plántáltatott rózsa
Mint a rózsák virágja.”
Az Ótestamentumból Máriára, a titkos értelmű rózsára vonatkoztatja az alábbi szö
vegrészeket: En a mező virágja vagyok (Én 2,1). Mint a rózsa plántálása Jerikóban (Sir 24,18).
Mint a rózsák virágja a tavaszi napokban (Sir 50,8). A mező szépsége velem vagyon (Zsolt
49,11). A z én virágaim tisztességes és tiszteletes gyümölcsök (Sir 24,23). Cserey verse Máriát
„nagy titku rózsának” nevezi, aki „bűnnek tövisétől, fonnyasztó derétől épen maradt
szép Virág” .6'1Mária, a titkos értelmű rózsa barokk metszeteinknek kedvelt témája.65
A tizenöt titkot ábrázoló első metszetek a 15. század utolsó harmadában jelentek meg
először. A képi szöveg kevésbé volt változékony. Lényegében hasonló ábrázolások soro
zata jelent m eg a rózsafüzérről a fametszeteken, az oltárokon, az elbeszélés paneljei alig
változtak.66 1475-ben megjelent a Szent Domokos módszerét bemutató rózsafüzéres
könyv, majd nemsokára az ulmi Conrad Dinckmut könyve, amely 1503 előtt hét kiadást
is megért, s amelyben 15 fametszet mutatja Jézus és Mária életének mozzanatait.67 A leg
korábbi illusztrált és nyomtatott rózsafüzéres könyvek Ulmban, Barcelonában és Firenzé
ben jelentek meg.6* Az itáliai rózsafüzér társulatok ikonográfiáját, társulati könyveinek
rózsafüzéres metszeteit is áttekintette összefoglalójában Ciller Gerard Meerssemann. A tár
sulati könyvek közül most csak Alberto di Castello, 1521-ben kiadott: Rosario della glo
riosa vergine Maria metszeteire utalunk. A Pater Nostert jelképező képen a trónon ülő
Madonna jobbjával és baljával szentolvasót oszt Isten népének: a pápának és a királynak
és minden rendű más embernek, akik trónja körül térdelnek. Az Ave Mariát bemutató
metszeten az álló Boldogasszony bal kezében rózsafüzért tart. Előtte, kezében szintén
szentolvasót tartva, Szent Domonkos térdel.66
A magyarországi barokk kori társulati kiadványok grafikus ábrázolásait is elemezték.7"
A celldömölki rózsafuzér társulat könyvének címlapján látható két rózsafüzér, amelye
ket az angyalok tartják.71
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Rózsafüzér titkok szakrális kisépítményeken

Az elmélkedő rózsafüzér imádság jó l illett a barokk kor búcsújáró kultuszához, s létre
hozta a keresztutakhoz hasonló, a titkokat (vagy egy részüket) stációkban ábrázoló épít
ményeket. A kezdeményezés valószínűleg az olaszoké. A közelmúltban elhunyt Szilágyi
István építész ezeket „rózsafüzéres kálváriáknak” nevezte el. Szakirodalmi adatok és te
repbejárások alapján általa ide sorolt építmények között említi a Bologna melletti M a
donna di San Luca búcsújáró templom árkádsorának tizenöt kápolnáját, a vicenzai M on
te Bericon álló Mária-templom árkádsorát. Leghíresebb itáliai rózsafüzér szentélynek a
Varese melletti Sacro Montét tartja. A stációs kápolnák útját három kapu tagolja, ami vé
leménye szerint a rózsafüzér titkok hármas csoportjára utal.7' Az emlékeket Európa szerte
feltáratlannak mondja. Példákat mégis említ Spanyolországból, Németországból, Csehor
szágból.7'Jobban feltártnak mondja Szlovénia és Ausztria hasonló építményeit. Ausztriá
ból különös hangsúllyal említi Mariazell rózsafüzéres keresztútját, amelyet a 17. szá
zadban emelt Domenico Sciassia.74 Mariazell említése fontos, hiszen az 1990-es évekig a
magyar nemzeti kegyhelynek számító búcsújáróhely egyfajta kulturális mintát nyújtott
a 17—20. században a magyarországi búcsújárók számára.
Szilágyi István felsorolta a hasonló magyarországi szakrális kisépítményeket is. Ki
emelte Pápa, Magyarpolány, a nógrádi Kékkő és a volt Ban megyei Geletnek rózsafüzé
res kálvária stációit.75 A fentieken kívül még több más kálváriát is megemlít, ám ezek be
sorolását ő maga, és mi is problematikusnak tartjuk. A különböző számú: 5-7-10-15
kisépítményből, stációból álló keresztutak valamelyik titoksort, Mária hét fájdalmát vagy
örömét ábrázolják, ám nem biztos, hogy rózsafüzér imádságba rendezve. Hiszen a ma
gánáhítatnak ezek a formái jelen voltak és vannak az olvasótól függetlenül is.7'’

Szöveg
A rózsafiizér költészete

A rózsafuzérről, a Szentolvasó Királynéjáról az európai és a magyar költészetben - és egy
általán az irodalomban - nem akarunk átfogó képet adni. Ez alól a kötelezettség alól fel is
ment bennünket Felix Schlösser, Majsai Mór, Cs. Varga István, Géczi János, valamint
részben Jankovics József, akik több tanulmányban áttekintették a magyar (és a világ-) iro
dalmi Mária-kultusz több évszázados történetét.77 Bizonyos munkákra korábban már
Balogh Ágoston is utalt.7* A Mária-tisztelet megéneklésének formáit a korabeli lelkiségi
irányokhoz kapcsolta.77 A középkori, illetőleg a 20. századi német irodalom máriás tema
tikáját is összefoglalták már mások.*"
A középkor, a reneszánsz és a barokk rózsa jelképeit Géczi János is áttekintette. M eg
állapította, hogy a rózsa szimbolika a kereszténység és a latinitás kifejezője maradt. K ö
zépkori példaként Temesvári Pelbárt Stellarum Coronae Benedictae Mariae Virginis (1498)
írott munkájának elöljáróbeszédére utalt. Temesvári ebben a virághoz, a rózsához hason
lítja Máriát. Temesvári Rosarium című művét Laskai Osvát fejezte be.*1 Temesvári értei-

88

A rózsa-füzér kép és szöveg, olvasatok a művészetekben

mezesében „a rózsának az Isten jóságából ráruházott sok jó tulajdonsága van. Először is a
rózsa a színeknek, ti. a fehérnek és a pirosnak ékességében pompázik, ezért joggal hívják
a virágok virágának. Jelenti tehát a tisztaság szépségét s a szeretet lángolását, amely főleg
a vértanúkban volt meg, akik vérük bíborában égtek, de főleg Krisztusban. Másodszor a
rózsának édes illata van; éppen így a szeretet s a tisztesség gyönyörködteti Krisztust és az
angyalokat.” 82 A Peer-kódexben olvasható egyik legrégibb máriás énekünk, amely „szép
tiszta rózsának” nevezi Szűz Máriát.8' A Gömöry-kódexbői citált Szent Imre verses zsolozs
májának Szűz Máriáról szóló éneke szintén a rózsához hasonlítja Máriát.81 A Gömörykódcx domonkos imakönyv,ss s nem lehetetlen, hogy imádságait nemcsak latinból, ha
nem németből fordították magyarra. Ilyen tükörfordítás lehet éppen a Rosenkranz rózsakoszom is.86
A magyar nyelvű középkori irodalom több kódexében is találkozunk a rózsa szimbo
likával: Szent Erzsébet attribútuma az Erdy-kódexben. A Karthauzi Névtelennél a rózsa a
dicsőséget, a tisztaságot és a szeretetet jelképezte.87 A Nádor- és a Dóhrentei-kodex Mária
invokációi között is felbukkan a rózsa, valamint a barokk katolikus és protestáns költésze
tében szintén.88 Mária mindennél szebb alakját a rózsához is hasonlítják a költők. A 16.
század eleji Peer-kódex egyik Mária-imádságában olvashatjuk:
„Udvez légy kegyelmes szűz,
napnál fényesebb
szebb a csillagnál
Istennek kegyelmes annya:
lépes méznél édesebb
rózsánál pirosabb
liliomnál fehérebb.. " m
Ugyancsak a Peer-kódex Imperatrix gloriosa máriás himnusza tövis nélküli tiszta rózsá
nak nevezi Szűz Máriát.9"
A rózsa a kor világi költészetéből sem hiányzott. A trubadúrlíra rózsahagyománya a
szeretett, tisztelt asszonyra vonatkozik, ám ezt gyakran átvitték Szűz Mária alakjára is.91
A 17. század végén Remethey Nárcisz ferences szerzetes Titkos Értelmű Rózsa címen
írt könyvet a Moson megyei Boldogasszony (Frauenkirchen) ferences templomának
kegyképéről.92 Az 1651-ben Kisdi Benedek által közzétett Cantus Catholici egyik latin
nyelvű Mária-éneke „rosa virens” nyíló rózsa,9' egy másik helyütt pedig „szép illatú piros
rózsa” hasonlattal illette Szűz Máriát, a Magyarok Nagyasszonyát.99 A barokk talán egyik
legnagyszerűbb vallásos verse Gyöngyösi István: Rózsakoszorúja a rózsafüzér megéneklése és dicsérete.9’ A rózsafiizcr, a szentolvasó, vagy korona öt örvendetes, öt fájdalmas és öt
dicsőséges titka adja a vers alapszerkezetét: az örömnek rózsái, a keserűségnek rózsái és a di
csőségnek rózsái. Bár ekkorra már kialakult az olvasó háromszor öt titkának fehér, piros,
arany színszimbolikája, Gyöngyösi csak a fehér és a piros rózsák használatával él. Ám a
barokk kor elvárásainak megfelelően verse áttekintése a rózsaszimbolika egész történe
tének az antikvitástól a kereszténységig, a rózsajelképek igen gazdag felvonultatásával.96
Géczi János szerint a rózsa Gyöngyösi Istvánnál - de a legtöbb barokk költőnél - „emblematikus értékű szó, mely képfelidéző szerepben működik” .97 A Rózsakoszorú Gyön-

A rózsa-füzér kép és szöveg, olvasatok a művészetekben

89

gyösi vallásos költészetében megmutatta, hogy „a rózsának egyetlen igaz jelentése van,
melyet Krisztus és Mária égi környezetében lehet megtanulni” .9*
A rózsa- és a rózsafüzér-szimbolika áthatotta a kor vallásos gondolkodását, s ennek
függvényében értelmezték a szertartásokat is. Bálint Sándor szerint bár az „írástudatlan
hívekre gondol, de a liturgia iránti teljes érzéketlenséget és a barokk devocionalizmus
túltengését mutatja a Liliomkertecske, karácsonyra ajánlott három olvasójával, amelyeket a
három mise alatt kellett végezni” .99
Ebben a rózsaszimbolikában fogant Ordinánsz Konstantin ferences szerzetes könyve
is, amelyet a szeged-alsóvárosi ferences kegytemplom történetéről és csodáiról írt „A Li
banus havasi alatt illatozó titkos értelmű Rózsa” címmel.11"
Ezek a költői képek, ezek a szimbólumok jelennek meg e kortól kezdve a szélesebb
néprétegek kezére is eljutó, nekik szánt vallásos aprónyomtatványokon, s határozták meg
a 19-20. századig a rózsafüzéres, Máriás költészetet. Ezek köszönnek vissza a 19. század
második felétől a rózsafüzéres énekes és imádságos ponyvákon is.
A modern magyar költészet képviselői közül többeket is idézett Cs. Varga István.
Külön is elemezte röviden Sík Sándor: Szentolvasó című versét.101 Bár a magyar irodalom
máriás tematikai vonulata erős, közvetlen rózsafüzéres versekkel ritkán találkozunk.

Zeneirodalom
Liturgikus énekek, népénekek

A zeneirodalomról is hasonlókat mondhatunk. Máriás énekek már a korai hivatalos litur
gikus énekes könyvekben, mindenek előtt a Gradúale Romanum és az Antiphonale
Romanumban megjelentek, s az énekelt Mária-dicséretek legkorábbi változatait jelentik.
A kifejezetten Máriáról szóló himnuszok és antifónák a 7-8. századtól kezdve ismertek,
amelyeket gregorián dallamokon énekeltek. A 14. századtól jelent meg a többszólamú
ének, s a középkor további évszázadaiban számos mise, motetta, himnusz szól Máriáról.
A legismertebbek közé tartoznak az Ave Maria, a Salve Regina, a Regina coeli, az Assumpta
est Maria, Stabat Mater szövegei. A középkort Palestrina és Orlandi di Lasso muzsikája
foglalja össze, záija.
A 16-17. század a reformáció, az ellenreformáció, a barokk százada. Ebben a korszak
ban a Mária-tisztelet ellenreformációs hangsúlyt kapott. A kor nagy zeneszerzői közül
csupán Ignaz Franz Biber-t (1644-1704) említjük meg, aki tizenöt rózsafüzéres szonátát
írt hegedűre 1675 körül, amelyekben a rózsafüzéres titkokat magasztalta. A rózsafiizérszonátákat nem lehet programzenének minősíteni, hanem sokkal inkább a barokk hatásta
nának megfelelő kifejező muzsikának. így ezeket a rózsafüzéres titkokhoz illő, kitűnő meditációs zenének nevezhetjük."11A 18-19. század mindegyik nagy zeneszerzője (Pergolesi,
Haydn, Mozart, Beethoven, Schubert) komponált liturgikus zenét, misét, oratóriumot,
amelynek szövegét jórészt a már említett máriás himnuszokból merítették. Máig híresek
és közkedveltek az ekkor keletkezett Salve Reginák, Ave Mariák, Stabat Materek."'*
A 19. század második felének nagy eseménye volt, amely Magyarországra is erősen
kihatott, a Cecilia Egyesület megalapítása volt 1868-ban.1"1 Ennek, s az egyesületet támo-
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gató zeneszerzőknek, karnagyoknak, kántoroknak az volt a célja, hogy olyan zenét sze
rezzenek, amely visszatér a régi polifóniához, a gregorián koráihoz. Olyan használati
zenét akartak írni, amelyet nemcsak a székesegyházakban, hanem a legkisebb falusi temp
lomban is előadhattak. A ceciliánus mozgalom gyón elteijedése az egyházi zene, benne a
máriás témájú müvek óriási felfutását eredményezte. Lökést adott ennek, hogy 1854-ben
hirdette ki a pápa a Szeplőtelen Fogantatás dogmáját, általánosan elteijedt a májusi ájtatosság.1"' A Mária-énekek Németországban gyakran külön kötetben is megjelentek je l
lemző címekkel: Mariengrüfie, Maiengriijk, Mariengarten, Marienmyrthen, Maimén, Marienkranz stb. Ezek az énekgyűjtemények a különböző máriás áhítatokat: májusi litániák,
rózsafuzér ájtatosságok céljait szolgálták különböző társadalmi keretben: a családokban,
vagy akár az iskolákban."17
A 19. század második felének nagy' zeneszerzői (pl. Liszt, Bruckner) is számos müvet
szereztek a Mária-tisztelet jegyében. Közülük csak Liszt Ferenc (1811-1886) Rosario.
Mysteria gaudiosa, dolorosa, gloriosa című müvére utalok csupán. Liszt - Fleckenstein érté
kelése szerint - szintézist akart kialakítani a koráll és a kortárs zenei stílusok között a ce
ciliánus mozgalom célkitűzéseinek értelmében.""
Közhely, hogy a katolikus német népének1"9 nagy hatással volt a 18-19. századi ma
gyar egyházi népénekre, közöttük a máriás népénekekre is. Ennek összetett oka volt: a
beköltöző német telepesek, az erős egyházi kapcsolatok, a teológiai és a zenei képzés kap
csolatai az osztrák, a cseh és a délnémet területekkel, a beköltöző és letelepedő osztrák,
német, morva, cseh zenészek."" Egyházzenészeink, énekes könyvet összeállítóink többsége
Bécsben és Prágában tanult, onnan is magukkal hozták dallamaikat, s azok díszítésére vo
natkozó elgondolásaikat.1"
A magyar katolikus népének

A középkori magyar egyházi zenében is megtaláljuk a gregorián Mária-énekeket. Az
Ó-magyar Mária-siralom áll a magyar nyelvű máriás énekeink kezdeténél. Kódexeink több
Mária-éneket tartalmaznak. A legrégibb magyar nyelvű kottás 17-18. katolikus énekes
könyv, a Cantus Catholici 1651-ben jelent meg Kisdi Benedek szervezésében és Szőllősy
Benedek szerkesztésében."2 1674-ben hasonló címen kiadtak egy újabb kötetet, amelybe
az összeállító Szegedi Lénárd új énekeket is bevett."' A 17. század legnagyobb alakja
Kájoni János volt, aki 1676-ban jelentette meg a Cautionale Catholicum című énekes
könyvét, amely a közelmúltig a Székelyföld és Moldva magyar katolikus népének legfon
tosabb énekkönyve volt."4 Az első jelentős magyar zeneszerző, Esterházy Pál (1735—
1813) 1713-ban kiadta a Harmonia Coelestis című gyűjteményét.
A 17-18. század folyamán a barokk, a bécsi klasszicizmus, majd a romantika zenei
irányzata hatja át a magyarországi népének anyagot. Az ekkortájt megjelent nyomtatott
énekes könyvek ezt tükrözik: Szentmihályi Mihály (1797), Bozóky Mihály (1797), a 19.
század második feléből pedig az egri Tárkányi Béla-Zsasskovszky Ferenc (1855) énekes
könyve rögzítette az átalakult zenei ízlést."5 Az Országos Magyar Cecilia Egyesületet
1897-ben Bogisich Mihály (1839-1919) alapította, aki Őseink buzgéisága címmel énekes
könyvet jelentetett meg. Ennek jó néhány énekét máig énekeljük.1"' A népének anyag
terjedésében az iskolák, például a jezsuita és a ferences iskolák is jelentős szerepet játszót-
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tak. A kolostoroknak saját zenei stílusuk és anyaguk jött létre. A magyar nyelvűek Szé
kelyföld és Moldva nagyobb részén a 20. századig például Kájoni János híres énekgyűjte
ményét használták. Vagy legalább is sok éneket belőle. A falu és a város között azonban
jelentős színvonalbeli különbség volt. Faluhelyen a kántortanító legfeljebb orgonáim tu
dott. Városon zenekar és kórus is lehetett."7
A 19. században (és előtte) nem volt a katolikus egyháznak hivatalos énekkönyve.
Egyházmegyénként, vagy nagyobb régiónként változhatott az énekanyag. Ilyen nagytáji
használtságú énekes könyv volt a már említett Tárkányi-Zsasskovszky, a keleti országré
szen a Molnár József által összeállított Orgonahangok gyűjteménye, valamint az északi és
nyugati országrészen Stampay János énekkönyve. Az erdélyiek gyakorlatát pedig utóbb
Baka János énekkönyve határozta meg."" Mellettük pedig sok kántor gyűjtötte össze is
mereteit kéziratos kántorkönyvekben. Ezek közül sok nyomtatásban is megjelent. Funk
ciójuk kettős volt: megőrizték a nyomtatott könyvekbe be nem került, de a helyi közös
ségek által kedvelt népének anyagot, másrészt pedig a saját kántorkompozícióikat.
Az 1920-1930-as évek központosító egyházzenei reformjai előtt ezek a kántorok és
könyveik határozták meg a magyar katolikus egyházi népéneket. Jellemző példaként a
későbbi fejezetekben egy laikus énekszerző, társulatalapító, Ökrös József rózsafüzéres
énekeit, valamint a Mezey kántorcsalád 19-20. századi működését és énekeskönyveinek
rózsafüzéres énekeit szeretnénk röviden bemutatni.

Néhány tanulság

A rózsafüzéres ábrázolásokról az európai művészetekben (festészetben és költészetben
egyaránt) összefoglalóan azt lehet elmondani, hogy az imaszámláló eszköz, a rózsafiizér és
a rózsával ábrázolt Boldogasszony összekapcsolása 1400 előtt viszonylag ritka. A rózsás
kertben, a rózsalugasban, rózsafával ábrázolt Szűz Mária a 15. században azonban már
mind direktebb módon utal a rózsafüzér imádságra (például Jan van Eyck, 1439.; Stefano
da Zevio; Stephan Lochner).12" A 14. századot követően jelent meg tehát az olvasó képe
ken és síremlékeken. Az európai művészetben szerzetesek, lovagrendek tagjai és laikusok
is viselik a rózsafuzért sírköveiken. A legrégibb ilyen emlék a majna-frankfurti Heidenheimből származik, Wiricho és Agnes von Trechtlingen síremléke kb. 1349-ből, ezt kö
veti Lady Blanche Gardison asszony sírköve 1360-1370 tájékáról az angliai Flerefordshire-ből.'21 Ezt követően már több hasonló ábrázolást találunk különböző európai
országokban, s Magyarországon is.122
Nem ritkák azok a szentképek, amelyeken a rózsafüzér anakronisztikus módon jele
nik meg: Szent József kezében, vagy a Visitatiót, az Angyali üdvözletét, Szent Lukács
evangélistát, Szűz Mária halálát, vagy több Máriát Gyermekével ábrázoló képen, amelye
ken Jézus játszik az imalánccal.123 Ez utóbbi képek azt sejtetik, hogy a 15. század végére
egyértelmű kapcsolat alakult ki az apotropeikus (piros) korall láncok, az imaláncok és a
rózsafüzér között. A régi típusúnak minősíthető rózsafüzér ábrázolásokon naturális m ó
don ábrázolták a láncot, míg az újabb típusúakon allegorikus m ódon.124 A rózsafüzér
megjelent tehát oltárokon, festményeken és szobrokon, valamint rózsafüzéres könyvek
illusztrációjaként. S megjelent a költészetben is.
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A R O ZSA FU ZER
M IN T IM ASZÁM LÁLÓ E SZ K Ö Z

A keresztény rózsafüzér mint imaszámláló eszköz eredete rég foglalkoztatja a kutató
kat. Hiszen már a 19. században látták, tudták, hogy hasonló imaszámláló füzért
használnak a m uzulmánok, de a távol-keleti népek, a buddhisták, a kínaiak és a tibe
tiek is.1 Ebből részben a tárgy keleti eredetére és gyökereire, fokozatos nyugati köl
csönzésére, másrészt pedig régiségére következtettek. Ismert volt tehát a keleti szár
maztatás gondolata. Feltételezték, hogy Európa már a 10. században m egismerte és
Keletről átvette. Thom as Esser idézi azt a véleményt, miszerint Amiens-i Péter a
muzulm ánok között járva ismerte m eg gvöngyflizérüket, azt hazahozta Európába, s
elterjesztette .2
Imasokszorozás

Az ima m egsokszorozása számos vallásban megtalálható eszköz a transzcendens erő
höz, Istenhez intézett kérések nyomatékosítására.
A keleti vallások, az iszlám és a buddhizmus is ismerik az imahalmozást .3 M ár a
középkorban felbukkannak imaszámláló eszközök is, s nemcsak a nyugati keresz
ténységben. M arco Polo tudósít Malabar királyáról, akinek 104 gyöngyből álló im a
lánca van, amit minden este és reggel imádságához használ. E buddhista példa mellett
említhetők a korai 99 szemes muszlint imaláncok is. Ennek alapján sokan úgy vélik,
hogy a keresztények a keresztes hadjáratok idején Keletről hozták magukkal az im a
számlálás eszközét. A jám bor buddhista sem jelenik m eg imalánca nélkül .4 Xavéri
Szent Ferenc pedig Japánban is talált hasonló eszközt .6
Tárgyi leletek és írásos források azonban azt mutatják, hogy az imaszámlálás esz
köze már a keresztes hadjáratok előtt ismert volt Európában, illetőleg a keresztény
ségben. Ezek közé a korai adatok közé számítják R em ete Szent Antal, R em ete
Szent Pál imaszámláló gyakorlatát, valamint Kis Pipin lányának, Gertrud apátnőnek
láncát .6
Ezeket a keleti imaszámláló eszközöket nem ismertetjük, csak nagyon röviden
utalunk a m uzulm ánok imaszámláló füzérére, amelyet tasbtlmak, Egyiptom ban
sublialmak neveznek. Későbbi, keresztény-arab m egjelölése pedig wardíja.7 Általában
99 szemből, gyöngyből áll, amelyet 33 gyöngyönként három csoportba rendeznek, s
arra szolgál, hogy Allah 99 nevét felsorolják. A muszlint olvasót fából, szaruból,
csontból, m agokból és korallból is készíthetik. Goldzieher Ignác kutatásai alapján az
olvasót a m uzulm ánok külső forrásból vették át körülbelül a 9. században. S először
csak az alsóbb társadalmi rétegek használták. M eghódította az egyéni imaéletet, és
hamarosan bevonult a mecsetekbe is. A muszlint rózsaflizérről Helga VenzlafF írt

A rózsaflizér mint imaszámláló eszköz

97

m onográfiát, amelyben a tárgy és az imádság mellett elsősorban alkalmazásában és
funkcióiban mutatja be az iszlámban használt imaszámláló eszközt. M egismerjük amu
lettként, jó sló eszközként, gyógyító eszköz funkcióban, a halál, a temetés és a gyász
rítusaiban .8
A keresztények olvasója —a rózsaflizér

A rózsaflizér ájtatosság már kezdettől fogva szorosan összekapcsolódott az imaszámlá
lásra való tárggyal, az ugyancsak rózsavizén íek nevezett eszközzel, másképpen a
szentolvasóval vagy röviden csak olvasóval. A magyar nyelvben mind a tárgynak, mind
pedig az ájtatosságnak ezt a két nevét ismerjük és használjuk. A rózsafüzérek sokféle
használata és rögzült formája valószínűleg segített az imádság sikeres elterjedésében,
népszerűvé válásában is. Valóban, az olvasó mint tárgy esztétikai vonatkozást és bizo
nyos m egfoghatóságot, konkrétságot kölcsönzött a rózsafíizérnek: különösen nehéz
ségek és az utolsó órák idején, amikor leggyakrabban használták és használják az em 
berek ma is.
Az egyháztörténet-írás azt mondja, hogy már a korai kereszténységben is számol
ni kell imádságok ismételt elmondásával, amelyhez valamilyen számláló eszközre
szükség volt. R em ete Szent Pállal (kb. 234—347) kapcsolatosak az első híradások, aki
imádságainak számlálására kicsiny köveket használt, amikor naponta 300 M iatyánkot
elm ondott. A későbbi rózsafíizérhez hasonló számláló füzér azonban kortársához,
R em ete Szent Antalhoz (251—356) kapcsolódik. Ő a m egalkotója a kombologion vagy
szláv nyelveken ciotki nevű csom ózott zsinórnak, amelyet az imaszámlálásnál hasz
nálhattak. A 8 . századtól elterjedt vezeklő könyvek is m egemlékeznek im ádságok bi
zonyos szánni ismétléséről, s ennek számlálására alkalmas eszközökről .'1A rózsafíizért
használatának első századaiban Jézus és Mária zsoltára vagy Mária zsoltára néven em 
legették (psalterium Jesus et Mariae; psalterium Mariae), így használta IV. Sixtus pápa is
1479-ben, mert ugyanannyi Ü dvözlégyet tartalmaz, mint Dávid zsoltárai, azaz száz
ötvenet. A rózsaflizér név B o ld o g R u p e Alán m űködésétől kezdve fokozatosan ter
jed t. X . Leó pápa 1520. évi bullájában a psalterium mellett már rosariumnak nevezi.IU
Egy 1501-ben Kölnben kiadott könyv szerint Vaterunser a neve.
A latin megnevezések ezeken a szálakon futnak: paternoster és változatai —Filum de
Pater noster, sertum, sertum precatorium, illetőleg calculi, chapeletas, numerale, signaculum,
oraculum, premia." N ém etül Rosenkranz a középkorban Saxeel vagy Zapel, FelsőAusztria egyes dialektusaiban Bet’ti. A gyöngyöket (Perle) a 17. században magoknak
(Granen) is nevezték." Az évszázadok során a ném et nyelvben a következő nevei ala
kultak ki: Paternoster, Petter, Betten, Peti, Ganskragen (a fekete-erdői nyelvjárásban),
Psalter, Mannsbetten, Cavalier (a férfiak füzérére ).14 A ném etből került a tárgy egyik
neve a cseh nyelvbe is, páter, illetőleg a latinból a rosarium helyi változata a ruzenec.15
Az imaszámlálásnak ez az új, alkalmas és kényelmes eszköze csakhamar felbuk
kant a nyugati szerzetesek gyakorlatában is zsinórra fűzött fa golyók, kövecskék for
májában. K ülönböző szentek életéhez kapcsolódóan beszélnek az adatok ezek hasz
nálatáról."’
Az eszköz, a rózsaflizér kiformálódásában nagy jelentősége volt a füzérek tízes
rendszerű kialakulásának. Ennek időszaka volt valószínűleg a 13. század .17 A koráb-
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ban inkább patemostemek nevezett imafüzér rosaritnnmá, rózsajiizérré válásának ideje
pedig a 15-16. század volt, amikor öt nagyobb gyöngy osztotta m eg a tizedekbe so
rolt kisebb gyöngyöket. 18 E folyamatra vezethetők vissza a rózsafíizérek már említett
nevei a legtöbb európai nyelvben: rosario, rosaire, rosar)’, Rosenkranz, ruzcnec, rozni ve
nce, rózsafüzér. Alapját természetesen ebben az időben kiformálódott rózsaszimbolika
jelentette. A rózsaftizér a 15. század végétől az egyik vezető ájtatossági fonalává fej
lődött, s meghatározza az egész késő középkor vallásgyakorlási formáit. Ebben nagy
szerepe van a breton dominikánus B o ld o g R u p e Alánnak, aki 1428-ban született és
1475-ben halt m e g /'
Az 50 kisebb és 5 nagyobb gyöngyből, golyócskából álló imafíizér „feltalálója” a
hagyom ány szerint Am iens-i Péter remete volt a l l . század végén. Ez az első keresz
tes hadjárat kora, s többen azt feltételezték, hogy ez korabeli átvétel a m uzulm ánok
tól, s úgy hozta Európába. Keleten ugyanis a sorozatimák ismétléséhez gyöngyfíizért
használtak az iszlámban, a hinduizmusban, a buddhizmusban. A legrégibb imaszám
láló füzéreket Indiából ism eijük, már a Kr. e. századokból. Az iszlámban csak a 8 .
századtól. Az imaszámláló füzér olyan találmány, amely csak m egfelelő szellemtörté
neti háttérben és körülmények között születhet m eg. Az átvétel különben is kérdéses
a keresztes háborúk korában, amikor a Kelet és a N yugat olyan élesen szemben állt
egymással. Valószínűbb magyarázat az, hogy az imaszámlálásnak és imahalmozásnak
hasonló eszközei alakultak ki a különböző vallásokban az idők folyamán .211

A szentolvasó vagy rózsafüzér fajtái

Az évszázadok során az imaszámláló rózsafüzérnek, illetőleg a vele végzett ájtatosságoknak néhány főtípusa alakult ki. Az imaszámláló tárgy és az áhítatgyakorlat vissza
hatott egymásra, legtöbbször szimbolikus jelentést adván magának a tárgynak:
E A teljes vagy nagy rózsafüzér, amely 15 tizedből áll. A 150 dávidi zsoltár alapján
ezt nevezik psalterium Mariae is néven. A középkori szerzetesrendek közül különösen
a karthauziak népszerűsítették használatát. Kialakulására és elterjedésére mellettük —
Krisztus és M ária életének eseményeit bekapcsolva - a dom onkosoknak volt m ég
döntő hatása .21 A tizedeket a 19. századi magyar nyelvben táblának is nevezték. A 15
tized 3 x 5 tizedre osztható, azaz tartalmazza az örvendetes, a fájdalmas és a dicsőséges
rózsafüzér titkokat.
2. A ma általánosan használt rózsafuzér öt máriás tizedből és öt M iatyánk szemből
áll. Lényegében az előző rövidített változata. E forma első írásos említését a 16. szá
zad második harmadából ism erjük .22
3. Egy másik rózsafuzér 63 szemből és 6 -7 M iatyánk szemből áll annak emlékére,
hogy Mária 63 évet élt e földön. Bevezetését Svédországi Szent Brigittának tulajdo
nítja a hagyomány. Ezt a rózsafuzért a 17. század elején német im akönyvek koroná
nak (Krone) is nevezték 21 A korona szó egy-egy rózsafüzéres áhítatgyakorlat m egneve
zésére m eghonosodott a magyar nyelvben is, a 19. századi kiadványokban gyakran
olvashatjuk .24
4. A szerzetesrendek saját lelkiségük és belső gyakorlatuk alapján különleges for
májú olvasókat alakítottak ki. A ferencesek és a kamalduliak sajátos rózsaflizért hasz-
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nálnak. Ez 72 vagy 73 kisebb, azaz Üdvözlégy-szem ből, azaz hét tizedből plusz 2 -3
Üdvözlégy-szem ből állt, mert az a nézet is felbukkant, hogy Szűz Mária 72 vagy 73
évet élt a földön. B o ld o g R oxas Sim on 7 Miatyánkból, amelyekhez 10—10 Ü dvözlégy kapcsolódott, valamint 2 -2 Ü dvözlégy és Miatyánk imádságból álló formát ala
kított ki a 17. század elején, amelyet Spanyolországban a trinitáriusok népszerűsítet
tek. H asonló méretű rózsafíizért használt Anna, Burgundia hercegnője és minden
apácatársa is, amelyet 1514-ben X . Leó pápa búcsúkiváltságban részesített.2’
5. Jellegzetes az ún. kis rózsafiizér forma, amely 33 Miatyánkból áll, amelyek Jézus
Krisztus 33 életévét szimbolizálják. Ezt a formát különösen a ferencesek ajánlották, s
II. Piusz pápa s utódai különleges búcsúkkal látták el .26
6 . Mária és Jézus életét jelképező rózsafuzéreket össze is kombinálták. Azaz a 63
és a 33, összesen 96 kis Üdvözlégy-szem ből álló rózsafíizért 9 tizedre osztották,
amelynek az elején 3 Üdvözletét, a végén pedig 11 M iatyánkot és egy Hiszekegyet
im ádkoztak el.2'
7. A kis rózsajiizémek van egy olyan formája, amely csak 10 szemből áll, amely
hez egy M iatyánkot és 10 Ü dvözlégyet m ondtak Mária tíz erénye tiszteletére. Ez
m egint a ferencesek között volt népszerű, s X . Leó pápa is ajánlotta.2S
8 . Kevésbé ismert az a fajta rózsafiizér, amely 3 nagyobb és háromszor négy ki
sebb szemet tartalmaz, azaz 3 M iatyánkot és háromszor négy Üdvözlégyet. Ezt hár
mas formában használták: először a Szentháromság tiszteletére, m egköszönve, hogy’
Máriát kiválasztotta és felmagasztalta, m ásodszor Mária 12 erénye, harmadszor pedig
a háromszor négy kegyelem tiszteletére, amellyel isten Máriát mint csillagkoronával
ékesítette .29
9. N agyon sajátos a rózsaftizérnek az a formája, amely 30 szemből áll: tíz fehér
szemből Mária tíz erénye tiszteletére, öt piros szemből Krisztus sebeinek emlékére,
és tizenkét fekete szemből. Ezt az Oltáriszentség gyüm ölcseinek elnyerésére végez
ték, köztük pedig 3 M iatyánkot és Üdvözletét mondtak az egyház békéjének kiesz
közlésére .'10
E sokféle tárgyi forma és tartalmi változatosság részben napjainkra is megmaradt,
sőt a középkor századaihoz képest újabbak alakultak ki. Itt részben a szerzetesrendek
által használt eltérő méretű, és színű füzérekre utalhatunk, illetőleg az idők folyamán
kialakult sajátos rózsafüzér imádságokra, amelyek szintén m egteremtették a m aguk
különös imaszámláló eszközét. Az imádságok végzéséhez a m egfelelő formájú rózsafűzért használták, illetve használják. Ezeknek változatos, gazdag formavilága alakult
ki. M agyar nyelven róluk kiváló áttekintést ad a több kiadást m egért Szent rózsafiizérek könyve, s rajzokkal is ismerteti őket."
A rózsafiizér, a szentolvasó, vagy olvasó funkcionális alapon nyugvó tárgycsoporto
sítása tehát a következő lehet: 150 szemes az élő lelki rózsafiizér ,32 amelyet azonban
ritkán használtak. Helyettesíthető az 50 szemes, öt tizedes rózsafüzérrel. A rózsafiizér
Krisztus Urunkról, vagyis Urunk koronája három táblából és a szokásos függelékből áll.
Az olvasó nagy szemeit öreg szemnek nevezik." Hasonló felépítésű az Oltáriszentség
rózsafüzére,34 a fölfeszített Úr Jézus rózsajiizéref a Jézus Krisztus dicsőségéről (= m enny
bem eneteléről)30, Jézus Szent Szívéről37 szóló is: harminchárom plusz három szem.
Jézus öt szent sebének koronája öt táblából áll, egy-egy táblában öt-öt szemmel, közöt
tük pedig a sebek képei, valamint a három szemből álló függelék .38 Rózsafiizér Jézus
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Krisztus szent vére tiszteletére hét titokból, illetve táblából áll, amelyből 6 ötszemes
és egy háromszemes tábla van.3' S zű z Mária liét fájdalmáról szóló rózsafűzér hét táblás.
A hét szemből álló táblák közti képek Mária hét fájdalmát jelzik .311 Tizenkét „ö re g ”
szemből áll S zű z Mária tizenkét csillagéi koszoriija, amelynek két változata is van .41 Hat
táblás, azaz hat tizedes a Boldogságos S zű z Mária koszoriija, amelyhez m ég a függő há
rom szeme és hét nagy szem kapcsolódik. A 63 kis szem tehát Mária hagyomány
szerinti földi életének számát jelen tik .42 A N otre D am e du sacré coeur olvasója (M á
ria szentséges szívének olvasója) három tizedből és három nagyobb szemből és a társula
ti függőből áll. E 33-as szám Jézus földi életének korát je lzi .41 H asonló felépítésű
S zű z Mária szeplőtelen fogantatásáról szóló rózsafűzér44 S zű z Mária hét öröméről szóló ró
zsafüzérhez 76 apró és 7 nagy szemű olvasót alakítottak ki .41
Jézus és Szűz M ária életének, szenvedésének olvasói mellett imaismétlésen alapu
ló más szentolvasók is kialakultak egy-egy szent tiszteletéről, vagy egy-egy lelkiségi
m ozgalom hoz kötődően. Ezek alapelve szintén az im ádságok végzésének m eg
könnyítése a kisebb és nagyobb szemek váltakozása révén. Ú jkori, 19—20. századi
formáiból említhetünk néhány példát. A Szent Mihály arkangyal tiszteletére szentelt ró
zsafűzér 8 három szemű táblából és 8 nagyobb gyöngyből áll.4" Hasonló ehhez Szent
Anna rózsafüzére, amely 10 nagyobb szemből (Miatyánk) és 1 0 x 3 , azaz harminc ki
sebb szemből (Üdvözlégy) áll.4 A szent angyalok tiszteletére szerkesztett rózsafűzér ha
sonlít ehhez, de 9 táblából tevődik össze.4" Tíz apró szem alkotja csupán a szent
őrzőangyalok rózsafüzérét.44 Szent Jó zse f olvasójának m ég a színe is sajátos: nagyobb
fehér és kisebb kék szemekből fűzték össze úgy, hogy egy fehéret három kék követ,
a teljes olvasó pedig hatvan szemes a szent életkorának m egfelelően ."11A Mindenszen
tek rózsavizére hat tizedből, a meghalt hívek lelki üdvéért elm ondott pedig 4 tizedből te
vődik össze, Szent Brigitta rózsafüzéréhez hasonlóan .51
N em m indegyik ájtatossági formához hoztak létre sajátos összetételű és formájú,
új imaszámláló eszközt, többhöz a közönséges öt táblás/tizedes rózsafüzért lehetett,
illetve lehet használni. Ilyen A z isteni szeretet gyakorlásának koronája (rózsafiizérc), a
Rózsafüzér a kisded Jézus szent gyermekségéről, a szent Domokos rende (!) szerinti rózsa
füzér, valamint Rózsafüzér a boldogságos S zű z Mária szent és szeplőtelen szívéről
A fentiekkel szemben a dom onkos M arton Bernát azt ajánlja a rózsafiizéreseknek, hogy ne sokféle „úgynevezett olvasókat” tanuljanak m eg, hanem imádkozzék
csak a hagyományos, háromszor öt titkot tartalmazó rózsafuzért.53 A mai kegyességi
irodalom egyik összefoglaló könyve a Rózsafűzér imakönyv. N em csak az olvasó tör
ténetét, hanem imádkozás! m ódját, illetőleg fajtáit is áttekinti. Ismerteti a különféle
szentolvasók imádkozáshoz használt rózsafüzéreket is .54

A rózsafüzér a viselet része

A rózsafűzér a történelem folyamán egyes időszakokban a viselet részévé vált, s nem 
csak a szerzeteseknél, hanem a laikusok körében is. A legáltalánosabb, amit a szerze
teseknél m áig lehet látni, hogy az övükre akasztva hordják. A viselés m ódját a rendi
szabályok írták és írják elő. Viselték így laikusok is. A 15-16. század fordulójáról
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Angliából jegyezték fel, hogy a nők értékes anyagból készült rózsafíizérüket a ruhá
ju k o n viselték és végrendeletileg rendelkeztek róla.
A nőknek hosszabb, a férfiaknak rövidebb olvasóik voltak. Egy 1483-as ulmi ké
zikönyv tíz különféle olvasót mutat be, ahol a különféle színeknek szimbolikus je 
lentése is volt .33 Chaucer Canterbury m eséiből megismert M adam e Eglantine pél
dául kis korall gyöngyökből készített olvasót viselt egy arany brossra akasztva .36
A rózsafüzér más országokban is az előkelő nők viseletének tartozéka volt .37 A pater
noster zsinórokat és a rózsafüzéreket gyakran nyakláncként hordták. Erről 14. század
végi ném et adatok beszélnek. 16-17. században adatok szólnak a karon viselésről is .58
Ebből alakult ki az Európa szerte, így M agyarországon is elterjedt szokás, hogy leg
alábbis a vasárnapi templomba m enetelkor kezükben, imakönyvükre vagy keszkenő
jü kre tekerve, vagy táskájukban a nők magukkal viszik rózsafíizérüket.3" A rózsafüzé
reknek mint tárgyaknak talán legkorábbi ábrázolásait a sírköveken látjuk, ahol azok a
viselet részeként jelennek meg. Ném etországban a 13—15. századból maradtak fenn
rózsafüzéreket ábrázoló sírkövek.6"
A rózsafüzér része lett a középkori zarándokviseletnek is. A hosszú gyalogos zarándokúton ugyanis a repetatív imádságok fontos szerepet játszottak.
„ O es felöltözék
Zarándok ruhába
Jo b b kezébe vévé
H ét sing olvasóját.
Bal kezébe vévé
Zarándok pálcáját .”61
Kialakult a színek, a méretek és formák nemet, életkort jelző szerepe is. A 19-20.
századra stabilizálódott a színek jelentése és átkerült a népi gyakorlatba is. A katolikus
családoknál sokfelé a kisgyermekek keresztszüleiktől kék vagy piros üveggyöngyök
ből fűzött rózsafüzért kapnak első áldozásuk emlékére. Az életkor előre haladtával
a rózsafüzérek színe sötétedett. Az időseknél már egyértelműen a sötétebb színek a
meghatározóak.
A 20. század m ásodik felében váltak népszerűvé M agyarországon a kisebb m ére
tű, csupán tíz szemet és a függőt tartalmazó rózsafüzérek, valamint a gyűrű rózsafüzérek. Ez utóbbiak elsősorban szerzetesi (férfi és női) és világi papi használatból is
mertek. Az irántuk való igényt jelzi, hogy ismerjük házilagos előállított formáit is.
Anyaguk változatos (vas, alumínium, ezüst), készülhettek igényesebb változatok önt
vényből is, ahol az egyes szemek rózsabim bót formáznak. Nyugat-európai párhuza
maik csontból, elefántcsontból is készülhettek. Itt m ár m egjelentek a 17. század vé
gétől, népszerűségük azonban Európának ebben a részében is a 18—19. századhoz,
illetőleg a közelmúlthoz kötődik .62
A viselet részeként a rózsaflizérek apotropeikus szerepet is betöltötték. Ennek so
rán számított az olvasó anyaga, és számítottak a tizedek, táblák közé elhelyezett füg
gők. Ezek lehettek kegyszobrok, kegyképek ábrázolásai, szentek érmecskéi, figurái,
fogak, koralldarabok, attól függően, hogy kinek a segítségét remélték valamilyen baj,
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betegség, gond távoltartásában az olvasó tulajdonosai.63 A korall piros színét már ré
gebbi korok is gonoszt távoltartónak vélték .64
A rendi és egyházi előírások szerint a rózsafíizéreket, bármilyen típusúak, s bár
hány szemből álljanak, m eg kell szenteltetni. Az egyház már a kezdeti időtől megál
dotta az imaszámláló eszközöket .66 Ezzel az egyház a rózsafüzért szentelménnyé tette.
A szenteléshez szükséges felhatalmazást vagy a Szentszék, vagy a dom onkos rend ál
talános főnöke adhat .66 A mindennapi gyakorlatban azonban ettől eltérő felfogások is
uralkodnak az olvasóról.
A rózsafíizér készítő ipar

A rózsafíizér társulatok megalakítása, azaz a rózsafíizér ájtatosságot rendszeresen vég
zők számának gyors felfutása egyrészt m egnövelte az imaszámláló eszközök iránti
igényt, a tárgy pedig más oldalról az ájtatosság szimbólumává és a gyakorlat tám oga
tójává vált .67 Szinte hihetetlennek hangzik, de megalakulása utáni hét évvel, 1482ben már 100 000 tagja volt a kölni rózsafíizér társulatnak. E nagy szám nyilván azt
jelentette, hogy m egnőtt a kereslet a rózsaftizér iránt, m egterem tődött az imaszámlá
ló rózsafuzér használatának és készítésének társadalmi háttere. Ettől kezdve a töm egtermelés kifizetődő üzletté vált.
Az előállítás fokozatosan vált kézműves ipari tevékenységgé. Erre a 13. századtól
vannak különböző nyugat-európai városokból fennmaradt adatok: Párizs, ahol
Paternotiersnek nevezték őket, Lübeck, D anzig (Gdansk) városokban Paternostermafcemek, vagy a 13. századi Londonból fennmaradt a Paternoster Row utcanév utal egy
kori foglalkozásukra. Bécsből a legrégibb adat 1405-ből származik, s Bethenmacherröl
beszél .68 A 13. század utolsó harmadában (1277—1278) említenek olvasó készítőket
Londonban, akiket patcmostereknek hívtak .66 Nyilván azért, mert az olvasó a M i
atyánk ismétlésére szolgált. Párizsban a mesterségek jegyzékét tartalmazó könyv
(Livre des métiers 1268) szintén felsorolja a paternoster készítőket.7" A 15. századi U lm ban az olvasó készítő mesterség szintén jelentős volt, ahol a fa paternostereket készí
tették. Gislind R itz tudósít egy nürnbergi özvegyasszonyról, aki üveggyöngyöket
csinált az olvasónak .71 Csehországból a 16. századból vannak adataink rózsafuzér ké
szítő iparról ,72 rózsafüzérekről, mint a női viselet részéről és anyagáról .73 A cseh rózsafíizérek anyagával kapcsolatban a koraik, a magyar aranyat, köveket em litik .74
M agyarországon Visegrád 12-15. századi településrészein tártak fel a régészek egy
csontfeldolgozó műhelyt, ahol rózsafüzért készítettek. Visegrád ebben az időszakban
az ország fővárosa volt. Feltevésük szerint a műhely a 14. század utolsó harmadától a
15. század elejéig dolgozott. Egy üvegműhely szomszédságában feltárt műhelyben
megtalálták azokat az eszközöket, amelyekkel a csontból kivágták és kilyukasztották
a rózsafíizér gyöngyöket.” Ezeket az eszközöket és a feldolgozás m ódját nyugat
európai ábrázolásokból is jó l ism eijük .76 Középkori régészeti ásatásokból kerültek elő
m ég rózsafüzérek (pl. Zsám békon). A magyar m úzeumi gyűjtem ényekben (N em ze
ti M úzeum , Iparművészeti M úzeum ), jeles közép-európai kegyhelyek kincstáraiban
(pl. Czestochow a, Loreto), illetőleg a népi vallásosság tárgya gyűjtem ényeiben 77 lát
hatunk m ég középkori, kora újkori magyar vonatkozású rózsafíizéreket. Czestochowában Báthori István ékkövekből álló rózsafüzérét állították ki. Zrínyi Ilona négy,
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drágakövektől ragyogó olvasót adom ányozott a Lorettói Boldogasszonynak.7" Ezek
jelzik áhítatukat is, de fontos viselet- és tárgytörténeti adatok is. A máriaradnai feren
ces kegytem plom fogadalmi tárgygyüjteményében számos 19. század eleji ezüst offer
található. Jellegzetesek közöttük a térdeplő helyzetben im ádkozó férfi és női alakok,
akik rózsafuzért tartanak kezükben.7" E tárgyak, valamint a régészeti leletek m ód
szeres feldolgozása m ég várat magára.
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A K A TO LIK U S EG Y H Á Z
ÉS A VALLÁSOS ÉLET K E R E T E I
A 19-20. SZÁZADI M A G Y A R O R SZ Á G O N

A kutatás időbeli keretei

A társulati élet középkori és barokk kori történetét előzménynek tekintjük kutatásunk
témájához, amely tehát az Elő Rózsafüzér Egyesülete. Ez a társulati forma 1826-ban ala
kult ki, s az ezt követő évtizedekben terjedt el Európa szerte, s máig él. Magyarországon
az 1840-es évektől tudjuk dokumentálni. Szükséges tehát röviden áttekintenünk vizsgált
korszakunk egyháztörténetét, az egyház és az állam kapcsolatát, a vallásos élet kereteit a
19-20. században. Elsősorban azokra a közvetítő csatornákra irányul figyelmünk: sajtó és
könyvkiadás szervezeti keretei, szerzetesrendek, katolikus szervezetek, keresztény pártok,
amelyeken keresztül az egyház tanítását, társadalomszemléletét, erkölcsi normáit a társa
dalom minden rétegével közölni tudta. Egyet kell értenünk Kosa Lászlóval, hogy nem
csak a néprajz, hanem az egyháztörténet-írás is keveset foglalkozott a néptömegek vallá
sosságának alakulásával. Az egyháztörténeti munkák ugyan számot adnak arról, hogy az
1850-1870-es évektől kezdve „a tömegek feltűnően távolodtak az egyháztól és a vallás
tól” , de magát a folyamatot nem elemezték.' Párhuzamosan megindultak olyan egyházi
törekvések: laikus vallási intézmények (társulatok, mozgalmak stb.) megalapítása, egyházi
sajtó megjelenése, amelyek felfoghatók a szekularizálódás ellensúlyaként.
Az akkori ország lakosságának kb. 49% római katolikus, 10% görög katolikus, 13%
református, 7% evangélikus, 0,4% unitárius, 17% ortodox és 3,6% izraelita volt."
Önmagában természetesen egy vallási statisztika keveset árul el egy társadalom feleke
zeti, hitéleti viszonyairól, hiszen nem mutatja meg a kiterjedt klerikus és laikus intéz
ményrendszert, amely ezt a vallási életet fenntartja, működteti, formálja.
Kutatásaink is alátámasztják Kosa László megállapítását, hogy az egyháztól és a vallás
tól való eltávolodást elsősorban a papság érzékelte és tette szóvá.’ S ez az eltávolodás első
sorban az értelmiség magatartásában volt megragadható. A később részletesen ismerteten
dő esettanulmányban, a kunszentmártoni Élő Rózsafüzér bemutatásakor utalunk rá,
hogy a 19. század végi alesperesi látogatások visszatérő panasza - s nem csak Kunszentmárton vonatkozásában - , hogy az értelmiségi családok, amelyek amúgy egy-egy közös
ség példaadó családjai, egyre nagyobb számban maradnak távol a templomtól.'1 Tanulsá
gos a Kosa László által idézett, s abban a korban meghatározó Religio című katolikus
folyóirat cikke a teijedő egyház-, vallás- és klérusellenességről.5

Katolikus egyesületek és sajtó

A Habsburg birodalom és a Szentszék 1855-ben kötött konkordátumot, amely szabá
lyozta a katolikus egyház helyzetét a Habsburg Birodalomban. A konkordátum, amely
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ugyan alkotmányjogi sérelmet jelentett Magyarország számára, s a katolicizmus államval
lásjellegét is feladta, mégis segített a magyar katolikus egyháznak abban, hogy a felvilágo
sult abszolutizmus jozefinista korlátáit széttörje.1’ A katolikus élet fellendülését mutatták
az összehívott egyházmegyei zsinatok, új szerzetesrendek megtelepedése. A Scitovszky
János által vezetett 1857. évi mariazelli és az 1864-es sasvári búcsújárások több tízezres
tömegei demonstratívan jelezték nemcsak ezt a változást, hanem a papság és a hívek kö
zösségét is.7 Az 1857-es jubileumi zarándoklatra politikailag nehéz, érzékeny légkörben
került sor. Sikere azonban bizonyára nem volt hatás nélkül a politikai légkör korabeli és
későbbi oldódására sem.’’ Tanulmányunk szempontjából legjelentősebb intézkedése volt,
hogy a konkordátum után már nem kellett királyi engedély jám bor társulatok felállításá
hoz. Ezt a jogot, s a II. Jó zsef alatt feloszlatott vallási társulatokat ugyanis hiába követelte
már az 1822-es országgyűlés is, azt az uralkodó nem engedélyezte. ' Valószínűleg azonban
ez a tiltás nem volt annyira szigorú, vagy lehetetlen volt betartani, hiszen a vizsgálatunk
tárgyaként kiemelt Elő Rózsafüzér első magyarországi egyesülete még a konkordátum
előtt, 1844-ben alakult a bencés szerzetesek közreműködésével.
A fejlődést mutatta, hogy nemcsak megújultak a még II. József által betiltott kongre
gációk és jám bor társulatok, hanem újak is alakultak főleg a szerzetesrendek, például a pia
risták, jezsuiták és mások támogatásával. Az 1850-es évek gyors felfutását nyilván akadá
lyozták az abszolutizmus intézkedései, amelyek a levert szabadságharc utáni években a
szervezkedés szabadságát minden téren korlátozták. Mégis az 1850-es években újraéled
tek a Mária-kongregációk.'" A piaristák 1856-ban hozták létre az iparos ifjúságot tömörítő
Kolping-legényegyletet," 1859-ben megalakult az Oltáriszentség imádását ápoló Oltáregylct.'2
1848-ban jött létre a katolikus nép olcsó és jó könyvekkel ellátását felvállaló, világia
kat és klerikusokat tömörítő Szent István Társulat,13A 19. század folyamán lassan, s gyak
ran elhibázott fonnakereséssel kialakuló katolikus sajtó nem érte el a vele ellentétes irá
nyú lapok színvonalát. Világnézetét azonban szilárdan hirdette.14 Megjelentek katolikus
lapok: 1852 és 1860 között a Családi Lapok,15 s az első katolikus napilap, az 1860-1868
között élő Idák tanúja,''’ 1891 és 1914 között a Magyar Néplap,'1 Az 1841-ben elindított, s
főleg a papság körében olvasott Religio társaként 1863-ban kiadták a Magyar Sión'* tudo
mányos folyóiratot.” Ezek hatása azonban csak szűkebb, de meghatározó társadalmi kör
re, elsősorban a papságra korlátozódott. Ám nem hagyhatjuk figyelmen kívül a lelkipász
torkodó papság kultúra közvetítő szerepét. Ezek mellett az országos kétheti és havi lapok
mellett több vidéki katolikus hetilap is megjelent, például az Egri Népújság, a Kalocsai
Néplap, a Veszprémi Közlöny, a görög katolikus Kelet és mások, amelyek szerepe és hatása
kis példányszáma és lokális teijesztése miatt természetesen sokkal korlátozottabb társadal
mi körben érvényesült.’" Az 1862. évi sajtótörvény, majd a kiegyezést követő valódi saj
tószabadságteremtette m ega katolikus sajtó működési kereteit is.21 Az 1894-ben alapított
Fejérmegyei Napló hosszú idő után az első, országos jelentőségre szert tevő vidéki napilap.
Mellette megemlíthetjük még a Tiszántúlt (Nagyvárad), a Dunántúli Hírlapot (Győr), a
Szombathelyi Közlönyt, a Pécsi Közlönyt, a Váci Közlönyt és a Nyitramcgyei Szemlét.22 A ha
zai sajtóra, s ide érthetjük a katolikus sajtótermékeket is, mindig jellemző maradt az irodalmiasabb jelleg .21 Ez tükröződik az említett újságokban, s megjelenik a később tárgya
landó rózsafiizéres folyóiratszámokban is.
Az 1867-es kiegyezés előtti és utáni évek Magyarországán számos közéleti és politikai
vita zajlott egyházi és vallási kérdésekről. Az autonómia kérdése, az elkeresztelési vita, az
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1 Vatikáni Zsinat pápai tévedhetetlenségről szóló dogma jelzik a katolikus egyház konf
liktushelyzeteit a liberális magyar államban. Ezek a viták természetesen helyet és teret
kaptak a katolikus sajtótermékekben is: erősen az egyház álláspontját tükrözték és a status
quot védelmezték. Egyidejűleg problémát jelentett a vallásosság formálissá válása főleg a
középosztály, a polgárság körében 2'1Ebben a helyzetben hozott változást XIII. Leó pápa
sága (1878-1903). A vallásos buzgóság fokozása érdekében támogatta a katolikus iskolá
kat, a gyermekek vallásoktatásban részesítését. Buzdított az Oltáriszentség imádására, a
Mária-tiszteletre, a harmadrendekbe való belépésre, a rózsafüzér végzésére. A rózsafüzér
társulatot számára kiváltságokat adott.2’ Rózsafuzéres pápának is nevezték.
Mindezen intézkedéseknek a hatására a 19. század második felének jellegzetes vonásá
vá vált a laikusok bekapcsolása az egyházi életbe nem elsősorban egyénileg, hanem in
kább egyesületi keretek között. Más oldalról a katolikus egyesületek létrejötte és meg
szervezése a polgári társadalom megerősödésének is jele volt. Az egyesületek, társulatok
összekapcsolták a demokratikus szellemet a vallásossággal. Számuk gyarapodása a diffe
renciált lelkipásztorkodás kereteinek megjelenését,26 és a világi egyesületi szellem és jo g
vallásos életbe behatolását is jelentette.
A szerzetesrendek egy része mellett megalakult harmadrendek a keresztény erkölcs és
elmélyült keresztény élet megvalósítására törekedtek. Különösen a bencéseknél, a do
monkosoknál, a ferenceseknél, a kapucinusoknál, a karmelitáknál és a szervitáknál volt
erős a harmadrendi élet. A harmadrendek a katolikus társadalom legvallásosabb köreit
egyesítették.
Az 1904-ben megalakult, s máig működő zombori karmelita harmadrend működését
például jól ismerjük. Tagjai között a város és Bácska magyar és horvát (bunyevác) katoli
kusait, főleg nőket találunk. A karmeliták pasztorációjához kötődött még a skapuláré
társulat,27 amely azonban kisebb kötöttségei következtében a társadalom szélesebb köreit
is el tudta érni és egyesíteni.2S Az Oltáriszentség imádását az oltáregyletek mélyítették el.
A központi budapesti egylet mellett még tizenkét egylet működött az országban, lefedve
annak egész területét. A már régóta jelen lévő, s mindinkább a jezsuiták támogatását él
vező Mária-kongregációk ezekben az években szakosodtak. 1903-ban megalakult az ipa
ros ifjak, 1903-ban a tisztviselők és a budapesti urak Mária-kongregációja, s 1911-re fel
épült a Mária-kongregációk központi székháza, a Kongregációs Otthon.2'* Ebben az időben
jöttek létre a Katolikus Körök és olvasóegyletek. Ezek nemcsak a katolikus műveltség ter
jesztését szolgálták, hanem keretet adtak a társulati életnek is.
1896-ban alakult meg az Országos Katolikus Nővédő Egyesület, amelynek tizenhat vi
déki leányköre is létrejött. Köztük a szegedi egyesület életét ismerjük részleteiben.’" Az
1890-es években kezdődtek a katolikus nagygyűlések, amelyek a katolikusok demonstra
tív seregszemléje volt. Erre alapozva jött létre a Katolikus Népszövetség 1914-ben, amely
még a magyar vidék faluiban is ki tudott alakítani egy, bár vékony, de közéleti szerepet is
vállalni képes katolikus réteget.”
A katolikus egyház lelkipásztori munkája elsősorban a hitbuzgalmi egyesületeken ke
resztül volt hatékony. A legjelentősebbek között emlegethetjük a szerzetesrendekhez
szorosan kötődő, azok sajátos lelkiségét megmutató, korábban már említett harmadren
deket. Az 1930-as években például a ferences harmadrendnek országosan 26 000 tagja
volt. Más harmadrendek ezt a létszámot azonban messze lemaradva követték. A viszony
lag szigorú feltételek miatt létszámuk csupán néhány száz, legfeljebb egy-két ezer főt tett
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ki. Létszámban a rózsafüzér társulatok és a Mária-kongregációk voltak jelentősek a két
világháború közti Magyarországon. Taglétszámuk elérte a több tízezret. A katolikus fér
fiak részére alapították a domonkosok a Credo Egyesületet, amely főleg a vidéki férfitár
sadalom körében volt népszerű. A legfontosabb egyesületek közé tartozott még a Jézus
Szíve Szövetség és az Oltáregylet, amelynek minden egyházmegyében és minden nagyobb
helységben voltak fiókszervezetei.'’
A szorosabb értelemben vett hitbuzgalmi egyesületek mellett számos katolikus szociá
lis, kulturális és társadalmi egyesületek működött a két háború közti Magyarországon.
Amíg az előbb említett hitbuzgalmi egyesületek célja a hitélet fokozása, a vallásos buzgóság elmélyítése volt, a különféle egyéb célú társadalmi egyesületekkel az egyház a társada
lom szélesebb köreire akart katolikus szellemű hatást gyakorolni, a társadalom különböző
rétegeit erkölcsileg, anyagilag és kulturálisan akarta támogatni. A több szociális egyesüle
teket (a már említettek mellett például Katolikus Háziasszonyok Országos Szövetsége, Kato
likus Nőcgyletek Országos Szövetsége, Katolikus Tisztviselőnők Egyesülete, Katolikus Leányok
Országos Szövetsége, Katolikus Legényegylet, Keresztény Ifjúmunkások Országos Egyesülete,
Katolikus Tanoncokat Védő Egyesület, Juliánus Egyesület, Szent László Társulat stb.) az Or
szágos Katolikus Szövetség fogta össze, amelynek tevékenysége azonban az Actio Catholica
1932-es megalakulásával megszűnt.33
Ettől kezdve tehát az említett és nem említett egyesületek működését az Actio
Catholica fogta össze. A nemzetközi jellegű Katolikus Akció azonban magyar sajátosságokat
is mutatott. Célja itt is, mint másutt, a világi hívek bekapcsolása volt a papság lelkipászto
ri munkájába. Ám míg más országokban ez a hívek kor és nemek szerinti tagozódása
alapján működött, Magyarországon az Actio Catholica országos központja közvedenül az
egyházközségekkel tartott kapcsolatot, s működését szakosztályain keresztül fejtette ki.
Ö t szakosztályt létesítettek: hitbuzgalnű és erkölcsvédelnű, szervezési, kulturális, szociális-karitatív és sajtó osztályt. A szervezet évről évre országos akciókat indított. Az Actio
Catholica elősegítette a K Á LÓ T (Katolikus Agrár Legények Országos Testületé), a KALÁSZ
(Katolikus Agrár Leányok Általános Szövetsége) és a KIO E (Keresztény Ifjúmunkások Országos
Egyesülete) megszervezését is. Az 1930-1940-es években különösen a KALÁSZ és a
K Á LÓ T működése volt nagyon eredményes. A KALÁSZ 1200 szervezetében 1941-ben
legalább 60 000 falusi lány tevékenykedett. A K Á LÓ T 3500 szervezettel és félmilliós tag
sággal rendelkezett. Jól szervezett népfőiskolái hálózatot alakított ki, amelynek tanfolya
main a legmodernebb ismeretekre oktatták a vidéki gazdálkodó fiatalokat.34 Az Actio
Catholica működött az 1940-es években is, sőt működését - bár erősen korlátozva — az
1948 utáni kommunista/szocialista hatóságok is engedélyezték."
Ennek a szerteágazó katolikus társadalmi életnek megfelelően a 19-20. század forduló
jától igen nagy számban láttak napvilágot a különböző rétegek, csoportosulások törekvé
seit képviselő, sajátos lelkiségüket is tükröző heti és havi lapok. Közülük a kutatás csupán
néhány folyóirat elemzését végezte el .36 A többi sajtótermék, különösen a helyi katolikus
lapok áttekintése sem készült még el, nemhogy szerepük és hatásuk elemzése megtörtént
volna. A középiskolás korosztály számára kiadott Zászlónk című folyóiratnak az első év
ben hétezer, a második évben tizenkétezer, a hetedik évben pedig már harmincezer elő
fizetője volt .17 Hatása tehát semmiképp nem volt elhanyagolható. Nagyon fontos az is,
hogy kisgyermek kortól kezdve egészen felnőtt korig minden réteg megtalálta a maga
sajtóorgánumát. Az óvodásoknak kiadták az Őrangyal képes folyóiratot, amely meséivel
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igen népszerű volt. A nagyobb gyerekek a Kis Pajtást olvashatták, a középiskolások pedig
a már említett Zászlónkat. Az egyetemi korosztálynak készült az Egyetemi Mária-Kongregáczió Értesítője, az Értesítő, a Keresztény Magyar Ifjúság, a Szent Imre Kar hivatalos lapja.
A bencés rend szerkesztette Szent Gellert szintén az egyetemi ifjúság számára közölt pré
dikációkat. A nőknek külön lapok készültek: a Nagyasszonyunk című képes folyóirat, a
Mária-Kongregácíó lapja. Ez utóbbinak megvolt a férfi páija is: az Urak Mária-Kongregácíójának közlönye. A tanítók hetilapja volt a Népnevelő, illetve a havonta megjelenő Magyar
Középiskola és a Katolikus Nevelés. Értelmiségi réteglapként az Egyházi Közlöny a világ
egyház híreit hozta .'’1 A hitbuzgalmi lapok egy-egy lelkiségi mozgalomhoz, szerzetes
rendhez, püspökséghez kötődtek. Ennek megfelelően talán szűkebb földrajzi és társadal
mi körben hatottak, de hosszú éveken keresztül megjelentek. Közülük megemlíthetők az
Örökimádás, a Páduai Szent Antal Lapja, s ennek szlovák nyelvű változata, a Listy Svatélio
Antuna, a Reménységünk, a Szcitt Család Kis Követe, a Szűz Mária Virágos kertje, a Katolikus
Hitvédelmi Folyóirat, a Jó Pásztor (Kolozsvár), a Katolikus Hitterjesztés Lapjai (Nagyvárad), a
Kárpáti Lapok (Ungváij, a Közművelődés (Gyulafehérvár), a Loretta (Pozsony) havi hitbuz
galmi lapok.w Mindezek a katolikus politikai napi- és hetilapokkal (Magyar Állam, Új lap,
Pressburger Tagblatt), s az itt nem részletezett vidéki katolikus orgánumokkal együtt alkot
ták a 19—20. század fordulójának magyarországi katolikus sajtóját.41 Ezek egy része meg
érte a második világháború éveit. Megjelenésük jó tükre az oszloposodon katolikus társa
dalomnak.
Keresztény pártok

A 19—20. század fordulóján megjelentek a magyar katolicizmus politikai szerveződései, a
politikai pártok is. A különféle keresztényszocialista, volt néppárti, agrárius, kispolgári és
munkás rétegek egyes elemeit tömörítő Keresztény Szociális Gazdasági Párt 1919 augusz
tusában alakult meg, s Keresztény Nemzeti Egyesülés Pártja néven egyesült a Keresztény
Nemzeti Párttal. Az 1920-as években megjelentek a keresztény nők politikai tömörülései
is.41 E keresztény politikai szerveződések különböző neveken, különböző hatalmi és pártpolitikai szövetségekben jelen voltak egészen a második világháború éveiig. A második
világháború után a szovjet megszállás alatt álló országban fokozatosan erősödött meg
a Demokrata Néppárt, amely a kereszténydemokrata és -szocialista elveket és értékeket
megjelenítve egészen a kommunista hatalomátvételig képviselte a keresztény társadalom
érdekeit.4"’ A 19-20. századforduló és a két világháború közötti politikai katolicizmusnak
részletes, bár egyoldalú marxista feldolgozása született.43 A korszak politikai és társadalmi
szerveződéseit röviden és nagyon óvatosan, elhallgatásokkal összefoglalta a katolikus egy
háztörténet is .44 Ugyanígy ismerjük a szocializmus egyházpolitikájának marxista feldolgo
zását,45 valamint óvatos katolikus értékelését41’ is az 1980-as évekből. E munkák pozitív
adatai azonban segítenek a folyamatok megértésében, a folyamatok értelmezése azonban
még várat magára.
Az 1945 után kezdődő, s a szocializmus 1990-ig tartó több évtizedes korszakába hajló
politikai változások nem kedveztek a vallási alapon álló politikai szervezeteknek és lap
jaiknak, de a hitbuzgalmi, karitatív, szociális, kulturális stb. jellegű szervezeteknek és ki
adványaiknak sem. A kibontakozó, majd megerősödő szocialista rendszer mind a szerve-
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zeteket, mind pedig sajtójukat megszüntette. 1946-ban a K Á LÓ T feloszlatásával vette
kezdetét a folyamat, amelyet azután a szerzetesrendek működésének 1950. évi „korláto
zása” , gyakorlatilag működésük betiltása, szervezeti kereteik szétverése, s anyagi hátterük
államosítása koronázott be.'1' A szerzetesrendek működésének betiltásáról szóló rendelet
nem rendelkezik külön a rendekhez kapcsolódó hitbuzgalmi szerveződések, imatársula
tok kérdésével. Ezért például a különböző harmadrendek4" (ferences, karmelita) egy ideig
még folytatták templomi nyilvános imaéletüket, addig, amíg a kommunista hatóságok az
1950-1960-as évek fordulóján az 1950-es állam-egyház megállapodásra hivatkozva eze
ket is be nem tiltották.4'4
Vizsgált korszakunk, a 19. század közepétől a 20. század második feléig tartó bő év
század, vagy szűk másfél évszázad két szélső pontján egy-egy egyezmény áll: az osztrák
császárság és a pápai állam között kötött 1855-ös konkordátum, valamint a kommunista/szocialista állam és a katolikus egy ház között megkötött 1950-es egyezmény. Ez utób
bi az 1951-ben felállított Állami Egyházügyi Hivatal ellenőrző szerepén keresztül egészen
a politikai rendszerváltozás előtti évekig meghatározta, azaz nagyon szűk keretek között
tartotta a katolikus egyház - és hasonló egyéb egyezmények révén - más egyházak
működését.''" Akaratát a politikai rendszerváltozásig tartó adminisztratív ellenőrzés mellett
a mindvégig fenntartott elnyomásban, perek tucatjaiban, s a perekben elítélt papok” , vi
lági hívek tömegein vitte keresztül. Az 1970-1980-as években Magyarországon is meg
jelenő kisközösségeket, bázisközösségeket saját eszközein kívül a hivatalos egyházzal, a
klérussal tarttatta kordában, ítéltette el. Az elnyomás következményeit több vallásszocio
lógiai felmérés is áttekintette .52 Az egyház társadalmi presztízse is jelentősen csökkent a
korszak folyamán. Az elvallástalanodás / elvallástalanítás folyamata felgyorsult: 1950-ben
az általános iskolai tanulók 40%-a, 1975-ben mindössze 6%-a részesült hitoktatásban.
1972-ben a magyarországi felnőtt népesség 46%-a, 1978-ban már csak 36%-a vallotta
magát vallásosnak. A trend azonban ezt követően megfordult, s 1991-re már 51% nyilat
kozta magát vallásosnak.53 Mindez arra is utal, hogy a statisztikai adatok összefüggésben
álltak a politikai elnyomás mértékével. Az 1945-1990 közötti időszakot, a létező szocia
lizmust, a társadalomtörténet négy korszakra osztja: 1. az 1948. előtti években az egyház
és a vallás orientáló szerepe (többé-kevésbé) érvényesült; 2 . az 1960-as évek elejéig tartó
korszak az agresszív szekularizáció ideje, amelyben az emberek elbizonytalanodtak, meg
félemlítettekké váltak; 3. „a militáns szekularizáció” hatása az 1960-1970-es években ér
vényesült; 4. az utolsó korszakban pedig azok kerültek már számbeli többségbe, akik a
szekularizált világban szocializálódtak.54 A korszak vége felé azonban nőtt a vallások irán
ti érdeklődés, ami utat nyitott a nem keresztény, hanem elsősorban keleti (ezoterikus)
vallások, valamint a neoprotestáns kisegyházak térítő tevékenysége előtt.
A katolikus (és nem katolikus) felekezethez kötődő különböző egyesületek, társula
tok ilyen körülmények között megszűntek, csupán a rózsafüzér társulatok tudtak fenn
maradni. Valószínűleg azért, mert működésüket még a templomi élet nyilvánosságától is
jórészt vissza tudták vonni, ezért gyülekezéseik nem, vagy kevésbé szúrtak szemet a szer
vezkedésektől mindig félő szocialista hatóságoknak és politikai rendőrségnek.
Az 1990-et követő politikai és jogi rendszerváltozás új körülményeket teremtett az
egyházak, s a laikus szervezetek számára is. 1989-ben megszűnt az Egyházügyi Hivatal,
újra működhettek a szerzetes rendek, eltörölték az egyházi sajtót sújtó évtizedes állami
cenzúrát, az egyházak visszaigényelhették államosított ingatlanjaikat, a parlament törölte
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az egyházakat diszkriminálta 1948-as és 1950-es törvényeket, s elfogadta a lelkiismereti és
vallásszabadságot. Az elindított folyamatok hosszabb távon figyelhetők majd meg. Annyi
máris látszik, hogy a szabad vallásgyakorlás ellenére a társadalom vallásos rétege margina
lizálódik.” 1993-ban egy felmérés szerint a népesség 46,7%-a vallotta magát vallásosnak.
Közöttük 70% volt a római katolikusok, 22% a református, 5% az evangélikusok, 3% az
izraeliták, a görögkeletiek, a görög katolikusok és a kisegyházakhoz tartozók aránya. A fel
mérés megmutatta azt is, hogy a falusias településen élők, valamint a nők és az idősek kö
zött erősebb a kötődés az egyházi előírások szerinti vallásos élethez, mint a fiatalok, ille
tőleg a férfiak körében.” A vallásszabadságnak egy másik következménye azonban az lett,
hogy a „vallások piaca” , választéka is megnőtt, lehetőséget teremtve ezzel a különböző
keleti és más vallások hazai adaptált változatainak megjelenéséhez, beágyazódásához.
Megjelentek a méreteikben és szerveződéseikben a korábbi vallásos társulatokhoz hason
ló kisegyházak.
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S Z E N T D O M O N K O S R E N D JÉ H E Z
K A P C SO L Ó D Ó LA IKU S T Á R SU L A T O K

Mind a köztudat, mind pedig a domonkos rendi hagyomány erősen állítja, hogy a rózsa
füzér imádságát és eszközét a 13. században a rendalapító Szent Domonkos magától a
Szűz Anyától kapta az eretnekek elleni küzdelme eszközeként, amikor a mai Dél-Franciaországban, Toulouse környékén az albigensek ellen prédikált.' A 13. századból szár
mazó Legenda Aurea Szent Domonkos legendájában azonban nem tud erről az esemény
ről. Valószínű, hogy az a 15-16. században kapcsolódott a rendalapító személyéhez,
összekevervén Porosz Domokos és Szent Domokos alakját.
A domonkos rendnek csakúgy, mint a legtöbb szerzetes rendnek hagyományosan el
ső, második és harmadik rendjét tartjuk számon. A harmadik rend a laikusokból álló kö
zösség, akik a rendfőnöknek tett ígérettel kötelezik magukat a domonkos lelkiség és szel
lemiség képviseletére a világban. Már a 13. században találkozunk közösségükkel, s
részükre kiadott szabályzattal. Újabb, mai nevükön világi domonkosoknak, Domonkos
Családnak hívják őket. A második világháború után az 1980-as években szervezték újra
soraikat több magyarországi településen (Orosháza, Hódmezővásárhely, Isaszeg, Szentes,
Ernőd, Lakitelek, Debrecen, Budapest, Budakeszi, Székesfehérvár). Mindennapi életük
nek fontos része a rózsafüzér imádkozása.2
A középkor óta azonban a rózsafüzér társulat a leginkább ismert, domonkosokhoz
kötődő laikus vallásos társulata a keresztény Európának. Három formáját ismeri a vallási
gyakorlat, amelyek az évszázados történeti fejlődés során alakultak ki: 1. igazi Rózsafüzér
Társulat, Rózsafüzér Testvéridet, vagy Rózsafüzér Főtársulat, 2. Örökös Rózsafüzér tár
sulat, 3. Élő Rózsafüzér egyesülete. A leglényegesebb eltérések közöttük a következők:
1. A főtársulat tagjainak hetenként el kell végezni a teljes rózsafüzért, azaz a háromszor
öt = tizenöt titkot, szükséges még saját templom, vagy kápolna, de legalább is a temp
lomban egy Rózsafüzér Királynéja oltár mint társulati oltár, a tagok nevét be kell írni a
társulati törzskönyvbe.
2. Az Örökös Rózsafüzér nem külön társulati forma, hanem a rózsafuzér testvéridet
„tagjai tömörülnek össze egy imaszövetségben” azzal a céllal, hogy az éjnek és a nappal
nak minden órájában valaki mindig imádkozza a szentolvasót.
3. Az Élő Rózsafüzér imaegyesület 15 fős csoportokat alakit, tagjai egy hónapon ke
resztül naponta egy tizedet (egy titkot) mondanak, nincs regisztrált tagság, az egyesületet
szabályszerűen a domonkos rend által kinevezett papnak kell vezetni.3
A rendi hagyomány azonban erős hierarchiát állított fel ezek között a társulati formák
között. Leginkább a Rózsafiizér Főtársulati tagságot ajánlotta és ajánlja, míg a másik ket
tőt: az Örökös és az Élő Rózsavízért a főtársulat előkészítőjének tartja. A népi vallásgya
korlatban és gondolkodásban azonban a Főtársulat és az Élő Rózsafüzér egyesület nem
válik ketté, hanem teljesen egybefonódik, s különbségtétel nélkül mindkettőt egyszerűen
rózsafüzér társulatnak nevezik. Az Örökös Rózsafüzért azonban a felvállalt imaóra miatt
külön tartják számon.
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A rózsafíizér társulatok mellett a domonkos lelkiség kifejezője még a 20. század köze
péig Magyarországon is ismert Jézus Neve Társulat, valamint az Aquinói Szent Tamás Övtársulat.1Ezek működésének is van nyoma a 19-20. századi magyarországi domonkos ko
lostorok körül. Nem tudunk azonban az Imclda Társulatról, amely Ausztriában működött
ugyan, de nálunk a közös osztrák-magyar domonkos rendtartomány hosszú története
alatt sem honosodott meg. Német nyelvű nyomtatványait azonban Magyarországról is ism eijük .5 Céljait tekintve talán nagyon hasonlít hozzá a szombathelyi polgári iskolai lá
nyok Élő Rózsafüzér Társulatának Eucharisztikus szakosztálya, amely a rózsatüzér társulat
keretében fejtette működését. Lehetséges, hogy megalakításakor az Imelda Társulat volt a
mintakép .6
A domonkos rendhez kötődő más sajátos társulati formák is kialakultak Magyarorszá
gon. Az 1930-as évek elején a szerzetesi hivatások ébresztésére és ápolására, a szerzetes
növendékek anyagi támogatására alakult meg a Szent Domonkos Műve társulat, amely az
anyagi erőket koncentrálta a fenti célok érdekében. E társulat működéséről is keveset tu
dunk. Csupán egy-egy rövid híradás szól róla, és soproni levéltári anyagukból ismerünk
egy tagnyilvántartást.7
A domonkos rend számára és egyházjogilag a Rózsafüzér Testvéridet a valóságos
rózsafüzér társulat. Fennállására magyarországi viszonyok között a 15. század végétől van
nak adataink. Alapját a keresztényi összetartás gondolata jelenti. Az ennek kapcsán lét
rejött társulatokat az egyház az elmúlt századok során támogatta, jóváhagyta és búcsú
kiváltságokban részesítette. A tagság feltétele a példás keresztény élet, az állapotbeli
kötelességek teljesítése és békében élés az embertársakkal. A társulati tagok rendelkeznek
a domonkosoknak járó minden lelki kiváltsággal is. A társulat működése a rózsafüzér
imádsággal függ össze: a tagok legnagyobb kötelessége ugyanis a teljes rózsafüzér elimádkozása minden héten egyszer. Ennek módja és helye azonban nem előírt. A rózsafüzér
társulat tehát nagyon demokratikus, bárki számára nyitott, s az alacsony elvárási szint
miatt teljesíthető feladatokat rótt tagjaira."
A társulat vonzerejét még a 19-20. században is a tagsággal elnyerhető lelki előnyök,
búcsúk jelentették. A búcsúk lehetnek teljesek és részlegesek. Fontos tudni, hogy a
szentolvasó társulat minden búcsúja elnyerhető „a tisztítóhelyen szenvedő lelkek javára”
is. Azaz ebben egy ígéret olvasható a tagok, de a nem-tagok számára: haláluk után lesz
nek, akik imádkoznak értük. A társulatnak saját templommal, vagy legalább kápolnával
kell rendelkeznie, ha ez nem megoldható, a templomban oltárt kell emelni, vagy leg
alábbis egy rózsafiizéres Mária-képet felállítani. Az oltár kiváltságos, azaz az ott bemuta
tott miséket szintén fel lehet ajánlani a halottakért.' Ezt a naponta bemutatott rózsafüzéres misét a régi egyházjog votív misének mondja. Az ezen való részvételért teljes búcsú
nyerhető hasonlóképpen, mint a rózsafiizéres körmeneten való részvételért."1
Teljes búcsúk nyerhetők a beiratkozáskor, a rózsafüzér elmondásáéit egyszer az élet
ben, a társulati körmeneten való részvételért, a társulat kápolnájának vág}7 templomának
meglátogatásáért minden hónap első vasárnapján, Mária-ünnepeken, a rózsafüzér titkok
ra emlékező ünnepnapokon, a domonkos rendi szentek emléknapján. Teljes búcsút lehet
nyerni a 15 szombati ájtatosság elvégzéséért," az októberi ájtatosságokon való részvételért
domonkos templomokban, elhunyt embertársakért végzett ima elmondásáért. Ezen kívül
öt teljes búcsú nyerési lehetőség van a haldoklók számára. Október első vasárnapján, R ó -
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zsafiizér Királynője ünnepén, vagy Olvasós Boldogasszonykor, szombat déltől vasárnap
éjtélig mindenki, aki meggyónt és megáldozott, teljes búcsút nyerhet annyiszor, ahány
szor felkeresi a templomot és ott a pápa szándékára imádkozik. Ez a toties-quoties búcsú
a tisztítótűzben szenvedő lelkek javára is fölajánlható 12
Részleges búcsúk nyerhetők a rózsafüzér tárgy magunkkal hordásáért, imádkozásáért
különböző körülmények között.1'
Ezeket a feltételeket részben a nagy számban megjelent társulati kézikönyvek tehették
sokak körében is ismertté,H részben pedig a domonkos rendi prédikációk, lelki gyakorla
tok, valamint a különböző lelkiségeknek a 19-20. század fordulóján már nagy számban
kiadott, s változatos tematikájú imakönyvei.
A 19. század végére a magyarországi rózsafüzér társulatok központja Szombathely lett.
Ennek oka és előzménye, hogy 1638-ban itt telepedett meg újra Szent Domonkos rend
je , s működött folyamatosan ezt követően. Az 1890-es évektől kezdve itt és a domonko
sok (első szerkesztője nem domonkos volt!) szerkesztették a társulatok folyóiratát, a Leg
szentebb Rózsajiizér Királynéját. A rendi központ, valamint a szerkesztőség a 20. század
első évtizedében, a domonkosok fővárosi letelepedése után (1903) átkerült Budapestre.

Rózsafüzér főtársulatok
Szombathely - szervezet és gyakorlat

A barokk korban a szombathelyi domonkos kolostorban virágzó rózsafüzér társulat a 19.
század első felében hanyatlásnak indult. Csupán az 1858. évi április 27-i rendi tartományi
káptalan ülése adott új életet a csoportnak azzal, hogy a rózsatüzér társulat felállítását min
den domonkos rendi templomban elrendelte.” A társulat szervezését 1861-ben P. Pölöskey János indította meg, aki egymaga 240 tagot vett fel a társulatba.16 A rózsafüzér társu
lat bővítésén sokat fáradozott P. Hajde István is, akinek 1868-1875 között 700 új tag
köszönhető. Külön ki kell emelni Kindler Imre személyét és szervező energiáját. O kü
lönösen 1888-tól fáradozott sokat a rózsafüzér társulat bővítésén. Néhány év alatt egyma
ga több ezer új tagot vett fel a rózsafuzéresek közé: 1888-ban 1400, 1889-ben 938,
1890-ben 1273, 1891-ben 1221 és 1895-ben 1499 főt .17 Ugyancsak Kindler Imre volt
talán a legeredményesebb új élő Rózsafüzér Testvérületek megszervezésében is. 1887 és
1896 között tizennyolc új szervezetet alapított: 1887. május 22-én Dozmaton, 1888. jú 
nius 17-én Nagypösén, 1889. június 29-én Németszentmihályon, 1893. május 22-én
pedig Rábaszentmihályon ."1Emellett P. Kindler Imre volt az első domonkos szerkesztő
je a Legszentebb Rózsafiizér Királynéja című rózsafiizéres folyóiratnak 1895 januárjától
1900-ig.'1' Hónapokat együtt dolgozott még az alapító Zafféry Károllyal,2" 1894 decem
berében azonban már szerkesztőként tett közzé előfizetési felhívást.
Az 1894-ben és 1895-ben Kindler Imre rendkívül sűrű programmal szervezett rózsafiizéres missziós körutat tett az országban. Április 29-én Szentesen alapított társulatot,
május 2-án már Sóskúton találjuk, 3-án pedig már Érden, 6-án Mezőpetriben. Május
10-én Erzsébetfalván, 13-án Ebeden, 14-én Somogyszakácsiban, majd Farkasfalván járt.
1894. november 18-án pedig Pornón tartott lelkigyakorlatot. 1895. március 25-én N é-
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metkeresztesen alakította meg a rózsafiizér társulatot, május 5-én Kiskunfélegyházán, ok
tóber 20-án pedig Ságon. Március 22-én Dobronakon prédikált. Október 25-én Csongrád-Csányba (Csanytelek) látogatott.21 Mindez fizikailag is megterhelő utazásokat je 
lentett.
N em volt véletlen, hogy 1894-1895-ben a domonkos atyák - nemcsak P. Kindler
Imre - ilyen gyakran missziós utazásokat tettek, és lelkigyakorlatos napokat tartottak. Ez
az év, 1894 ugyanis a polgári házasság bevezetésének éve volt. A magyarországi kultúr
harc a katolikus egyház vereségével zárult. Valószínűleg ezt, az Egyház addigi kizárólagos
jogkörének csorbítását próbálták meg ellensúlyozni. M ég harminc évvel később is „forró
évnek” , „katasztrofális” évnek nevezték az Egyház szempontjából „amikor az istentelen
szabadkőműves-elmék fanyar gyümölcsöt termettek Magyarország számára: a polgári há
zasságot/” ”
A szombathelyi testvérületnek a múlt századfordulón 18 000 tagja volt Szombathely
ről és környékéről, de az ország sok más vidékéről is. Közülük sokan havonta járultak a
szentségekhez, és sokan részt vettek a domonkos templomban minden hónap első vasár
napján tartott rózsafuzéres körmeneteken. A rózsafüzért naponta elmondták a mindenna
pi, ún. rózsafiizér-niise alatt, valamint ezen kívül hétfőn, szerdán és szombaton az esti szer
tartás alatt, valamint vasár- és ünnepnapokon reggel és délután. Az új társulati tagok
felvétel mindig első vasárnap ünnepélyes szertartás keretében történt.'1 A szombathelyi
domonkos templomban van rózsafuzéres Mária-oltár.'* 1902-ben bevezették a 15 szom
bati ájtatosságot, a hívek így készültek elő az októberi rózsafuzéres hónapra.
A Rózsafiizér Királynéja folyóiratból az tűnik ki, hogy a szombathelyi társulat a rózsafíizéres életben mintegy minta-társulat szerepelt. Az 1929. évi januári számban hosszú
cikkében részletesen ismertették a társulatnak azt a röpiratát, amely a rózsafüzér ájtatosságokat ismerteti általában, illetőleg konkrétságában. Eszerint a minden nap reggeli, Máriaoltárnál mondott votív misében 25 végezték a szentolvasót, a napnak megfelelően: hétfőn
és csütörtökön az örvendetest, kedden és pénteken a fájdalmast, szerdán, szombaton és
vasárnap a dicsőséges olvasót. Minden hónap első vasárnapján megtartják a rózsafüzéres
körmenetet, télen a templomban, jó időben pedig templomon kívül. A rendi ünnepnek
számító, október első vasárnapi Rózsafiizér Királynéja alkalmat 15 szombati rózsafüzér
ájtatossággal készítették elő. Maga a toties-quoties búcsúkkal felruházott ünnep a legna
gyobb az év folyamán.2'’
A szombathelyi domonkos templom rózsafüzéres liturgikus gyakorlatáról sajátos for
rás áll rendelkezésünkre. Ennek általános liturgiatörténeti szempontú elemzése a jö vő fel
adata lesz. 1905. szeptemberétől P. Schögl Móric O.P. sekrestyeigazgató sekrestye króni
kát kezdett vezetni. Figyelemre méltó indoklása, amellyel a füzetet elindította: „egyrészt
egymásutáni időrendben egyben feljegyezni az utókor számára a szombathelyi templom
ban szokásos istentisztelet rendjét, s az ünnepeknek megünneplési módját mindazzal
együtt, a mi evvel összefügg; másrészt s a mi fő biztos s megközelíthető helyen megörö
kíteni a sekrestyésre nézve szükséges teendőket, a mint a templomban évről évre szokás
ban voltak. [...] Egyéb sekrestyés könyvek (intentios könyv, hirdetési könyv stb.) sokat
tartalmaznak ugyan, de nem mindent...”'7 Ez a forrás is megadja, hogy hétköznapokon
reggel 6 órakor csendes mise van, amely alatt „a szent rózsafüzért imádkozzék az egyik
testvér előimádkozása mellett” . Hétköznap ez a mise a Mária-oltárnál van. Vasárnap 6
órakor szentséges rózsafüzéres mise, mise elején és végén áldással. Minden héten három
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alkalommal: hétfőn, szerdán és szombaton rózsafíizért mondanak. Első vasárnap rózsa
füzér vasárnap minden hónapban. Délután 2 órakor beíratás van a társulatba, fél 3-kor
ünnepélyes felvétel kis beszéd kíséretében, majd olvasó imádság, 3-kor szentbeszéd, fél
4-kor énekes litánia, mialatt a pap a rózsafüzér oltárnál térdel. Az antífona alatt a convent
égő gyertyával a rózsafüzér oltár elé vonul. Ezt követően megindul a körmenet, nyáron
a templom előtti térre, télen a templomban. A körmenet rendje: elől a kereszt, majd a
fiúk, leányok, utánuk a fehér ruhás társulati leánykák élükön a rózsafiizéres zászlóval.
Ezek után haladnak a gyáros leányok zászlajukkal. Következnek a férfiak, az assistentia,
a pap a rózsafiizéres Mária-szobrot viszi. A körmeneti szertartás végén a pap ereklyét csó
kokat. .Jelenleg szűz Mária állítólagos hajából” - írta P. Móric.
A szombathelyi társulat anyakönyvei és iratai hiányosan maradtak fenn. A Rózsafiizér
Főtestuériilet Anyakönyvéiíek csak a II. kötetét tudtuk így áttekinteni, ezt 1898. július 20.
és 1949. október 2. között vezették.2' Az első kötet elveszett. A megmaradt II. kötet tar
talmazza a felvett tagok nevét, lakóhelyét, a felvevő domonkos atya nevét, a felvétel idő
pontját, s - eléggé esetlegesen - a tagok halálának időpontját.
A társulati tagok elsősorban a Szombathelyhez közeli Vas, Veszprém és Zala megyék
ből származtak. A legbuzgóbb, a legtöbb tagot felvevő domonkos atyák között találjuk a
már említett P. Kindler Imrét, P. Molnár Mártont, P. Fürst Frigyest, P. Vörös Lászlót és
P. Bőle Kornélt. Mellettük gyakran szerepel még Paluscsák Pál, Dunavich Károly, Mayer
Albert, Gerdenits Móric, Mohás Gábor, Huszka Bertrand domonkos szerzetes atyák neve.
Figyelemre méltó, hogy viszonylag sokan és sokszor megfordultak a domonkos atyák
közül a boszniai Máriastern trappista kolostorában, ott, ahol annak idején, 1885-ben Zafféry Károly elindította a rózsafüzér társulatok folyóiratát, A legszentebb Rózsafüzér Király
néját. P. Vörös László például sok új tagot fölvett innen 1904-ben a szombathelyi ró
zsafüzér testvérületbe. Valószínűnek tarthatjuk, hogy Zafféry Károllyal, a rózsafiizéres
folyóirat alapító szerkesztőjével fenntartott személyes kapcsolat állhatott a háttérben.
A tagfelvételek szoros összefüggtek a domonkosok missziós kőrútjaival is. A domon
kos atyák bejárták a történelmi Magyarország egész területét. Néhány településnév az
anyakönyvből 1898-tól kezdve: Budafok, Máriastern, Kecskemét (itt még ferences barát
is beiratkozott a rózsafüzér testvérületbe), Privigye, Máriastern ismét, Budapest, Gyön
gyöspata, Máriastern, Herencsény, Nógrádbercel, Győr (ahonnan tizenkét teológus hall
gató kérte felvételét), Csengerújfalu, Dunaszekcső, Bécs, Surány, Szegvár, Csáb, Komá
rom, Jákóhalma, Pécs, Pécska (innen 1914. június 13-15. között P. Molnár Márton 399
főt vett fel a társulatba), majd Recsk, Heves, Nagyjóka, Pécska ismét, Cserépváralja, Be
regszász, Esztergom, Nagybodak, Felbár (több mint kétszáz jelentkező új tag) jelzi e
missziós állomásokat. Biztosan nem véletlen, hogy ezekből a községekből más rózsafiizé
res egyesületbe (Örökös, Elő Rózsafiizér) is sokan beiratkoztak.
1942-ben megszakadt az évi sok száz felvett név hömpölygő folyama. Okaként a má
sodik világháború eseményeit és éveit említhetjük. Azt gondolnánk pedig, hogy éppen a
háborús bizonytalanság erősíti fel a vallásos ragaszkodásnak a rózsafüzérben megmutatko
zó formáit. Figyelemre méltó, hogy 1943-ban már csak tizenkét főt írtak be Szombat
helyről és környékéről, 1944-ben hat szombathelyi személyt, 1945-ben pedig már csak
kettőt. 1946-ban újra elindult a domonkosok missziós körútja. Egy-két település eseté
ben feltételezzük, hogy ilyen missziós látogatást követően léptek be nagyobb számban a
társulatba: Óladról például vagy 160-an. 1947-ben azonban ismét csak 17 főt regisztrál-
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tak, 1948-ban - pedig ez Mária-év volt - mindössze 22 főt, s 1949-ben kb. 150 főt. Az
utolsó bejegyzés, az utolsó tagfelvétel dátuma 1949. október 2. Az adatok azt mutatják,
hogy ekkor már erőteljesen érvényesült az új rendszer egyház- és vallásellenes politikája.
Mielőtt a szombathelyi kolostorban őrzött nagy anyakönyvbe bevezették volna az új
tagok nevét, azelőtt - valószínűleg a helyszínen - a domonkos atyák a felvettek adatait
egy külön füzetekbe’" írták be, s onnan másolták át az anyakönyvbe.
Az 1930-as években megalakult a szombathelyi rendház templomában a Rózsajiizércs
Nőszövctscg, működéséről azonban részleteket nem tudunk/' Valószínűleg ugyanazt
a társulati formát jelenti a Rózsafiizéres Női Mwikásszűkosztály, amelyről 1938-ból, a ko
lostor 300. éves jubileumán hallhattunk. Az itteni rózsafüzér társulatnak három szak
osztálya volt. A N ői Munkás-szakosztály az egyik, az Eucharisztikus szakosztály a másik,
s a Rózsafiizéres N ői Munkásszakosztály.33

Vasvár

A vasvári domonkos atyák 1866-ban alakították meg a „Boldogságos Szűz Mária Szentséges Rózsafüzérének Főtársulatát” . A megmaradt tagnyilvántartó anyakönyvének borí
tóján „A vasvári Rózsafüzér Főtársulat anyakönyve” cím olvasható. A társulat tagjai kö
zött - a bejegyzett adatok alapján — főleg Vasvárnak, Vas megye más településeinek,
illetőleg a szomszédos megyéknek (Zala, Sopron, Veszprém) lakosait találjuk. Csupán
néhány távolabbi város (pl. Budapest) neve bukkan fel. A vasvári társulat ebben tehát ha
sonlónak mutatkozik a szombathelyihez.
Vasvárra 1866-1950 között 6674 személy iratkozott be, akiknek nevét, lakhelyét
(csak település), felvételének időpontját, az őt felvevő pap nevét és igen ritkán elhalálo
zásának dátumát jegyezték be. A tagok felvételükről sorszámozott igazolást kaptak.
Az utolsó felvétel dátuma 1950. január 20. Ez azt mutatja, hogy a legerősebb egyházül
dözés időszakának elején valamennyire még működött a domonkos rendház és rózsafiizéres főtársulata. A szerzetesrendek feloszlatását hozó 1950-es év azonban a társulat
szempontjából is választóvonal volt.
A társulat iratkezelése megegyezett a szombathelyi társulatéval. Működésének további
részleteiről, sajnos, egyéb forrásaink nincsenek.

Sopron

A domonkosok 1674-ben telepedtek le Sopronban. Feltételezhető, hogy rendi keretek
ben már kezdettől fogva virágzott a rózsafüzér ájtatosság, s akár annak társulati formája is
megjelenhetett.33 A soproni társulat matrikulája, tagnévsora azonban csak a 19. század vé
gétől maradt m eg .34 A német nyelven vezetett könyvet: Rosenkranz-Bruderschafts-Buch
1861-ben nyitották meg, s 1894-ig tartalmazza a felvett tagok, összesen 5565 személy ne
vét. A könyvben feltüntették a fölvétel időpontját, az új tag nevét, valamint néhány eset
ben egy aprócska kis kereszttel a névnél az elhalálozás tényét. A tagok származási helyét
csupán az 1894. augusztus 30-i vizitáció után, amelyet Bakacs Lőrinc O .R végzett, je 
gyezték fel. A jegyzék szerint a soproni apácarendek és az általuk működtetett iskolák ta-
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nulói közül nagyon sokan beléptek a rózsafüzér társulatba. A tagok többsége nő, de itt és
ekkor még sok férfinevet is olvashatunk.
Ugyanebbe az I. rózsafüzéres könyvbe vezették be még két másik, a domonkos rend
működtette társulat tagjainak a nevét is.
Az első, a Jézus neve társulat tagnévsora (Mitglicdcr dér Namen-Jesu Bruderschaft’5) 1875.
január 1 1-én indul, de az első bejegyzésnél már 196. számmal, s 1911-ben fejeződik be
961-es sorszámmal. A nevek alapján a nemzetiségek aránya megbecsülhető: legtöbben
németek és horvátok, őket követik a magyarok. Valószínűleg nemcsak Sopronból, ha
nem a környékbeli falukból származhatnak.
A másik társulat kettős neve: Militia Angelica (Angyali hadsereg), vagy pedig GürtelBrudcrschaft des Heiligen Thomas v. A q u in o (Aquinói Szent Tamás övtársulata). A belépő
tagok száma alapján népszerűségét tekintve ez áll a harmadik helyen. 1861. szeptember
12-én indult az 1. sorszámmal. Havonta egy-két belépőt jegyeztek, s a névsor 1896-ban
zárult a 459. sorszámnál. Csupán az utolsó oldal néhány bejegyzésénél tüntették fel a ta
gok lakóhelyét (Sopron és Császárfalva), a felvevő pap nevét, s a felvétel idejét. Ez a rész
is Bakacs Lőrinc O.P. vizitációs bejegyzésével zárul. A tagság összetétele hasonló, mint a
Jézus neve társaságnál: többségében soproni és környékbeli németek, másodsorban hor
vátok, s harmadsorban magyarok. A társulatnak magyar nyelvű tájékoztatóját és felvételi
lapját is ismerjük 1944-ből. Eszerint a társulat Szent Domokos megkísérlésének emléké
re, s a „szent tisztaság megőrzésére” keletkezett. Az Egyház a társulatot sokféle búcsúki
váltsággal ruházta föl. A tagoknak napi imádságot kellett mondani.’'
A Rózsafüzér Főtársulat II. számú anyakönyve (Rosenkranzbruderschafts-Buch 1895’")
közvetlen folytatása az első kötetnek, a sorszámozás az 5566-os számmal indul. A tagnyil
vántartás folytatja az előző kötet megkezdett részletezőbb adatrögzítését: sorszám, név,
lakhely, a felvevő neve, a felvétel dátuma rovatolással. A könyv 1897-ben befejeződik az
5943-as sorszámmal. 1898-ban és ettől kezdve minden évben új sorszámozás kezdődik,
ismét egyszerűsített adatfelvétellel (sorszám, dátum, név), mint a korábbi években, s két
hasábba írva. Ez 1912 januárjáig tart, februártól ismét visszatértek az egyhasábos adatrög
zítésre, s újra feltüntették a lakhelyet. A tagnévsor ebben a füzetben 1936. október 6-án
zárul.
A kötet végén létszámösszesítést látunk: 1861 és 1897 között összesen 5943 személy
lépett be a társulatban, azaz évente változó számmal húszán, hatvanam Kivételt az 1911,
1912, 1913 évek alkotják, amikor Pomogyról több mint százan, a soproni orsolyitáktól
pedig 15 apáca lépett be. 1913-ban Sopronból rengeteg iskolás lánynevet regisztráltak.
Meglepő, hogy az 1914-1918-as háborús évek nem növelték meg a belépők számát.
1918-ban például csupán 12 fő iratkozott be. A mélypont 1920 és 1921, amikor 5, illet
ve 7 fő új tagot regisztráltak. 1922-ben azonban kiugróan sok új tagot láthatunk: az Irgal
mas Nővérektől 516-an léptek be egyidejűleg a társulatba. 1933 és 1936 között a belépő
személyek száma mindig 300-400 fölött volt (525, 381, 381, 478). A rózsafüzér társulat
tagjainak összlétszáma 1861 és 1936 között 11 674 fő volt. A nevek alapján főleg nők, s
létszámban majd csak messze lemaradva férfiak.
A Jézus Neve Társulat és az Angyali Hadsereg társulat mellett Sopronból maradt fenn a
harmadik domonkos egyesület, a Szent Domonkos Művew tagjainak névsora. A Szent Do-

Szent Domonkos rendjéhez kapcsolódó laikus társulatok

121

monkos Műve tagjainak névjegyzékét Sopronban 1932. január 1-jétől egy nyilvántartó
füzetben folytatták. A tagokat ebben kronologikus sorrendben vették nyilvántartásba:
név, lakhely, fizetett havi összeg pengőben és fillérben, s a fizetés időpontjainak regisztrá
lása rovatok szerint. A tagok elhalálozásának tényét is rögzítették. A névjegyzék az 1-388
sorszámig halad dátumozás nélkül, valószínűleg 1944-ig, majd egy üres lap után 1948ban folytatódik sorszámozás nélkül, a fizetett összeg most már forintban. A könyv végén
éves elszámolás 1948-ról és 1949-ről.
Legnagyobb összeggel gróf Széchenyi Manóné és özv. grófné Alberti-Zichy, mind
ketten a Széchenyi palota lakói, valamint Neuberger Mihály országgyűlési képviselő,
Mosonszolnok szerepelnek. A második világháború utáni befizetések 1-2 forintos öszszegről szólnak.
A neveket egy nagyméretű regiszteres füzetbe is vezették. A társulat tagjai önkéntes
pénzbeli adományaikkal havonta járultak hozzá a templom, a rendház és a rendi központ
kiadásaihoz, ezeknek az intézményeknek a fenntartásához, általában 25-50 fillérrel, 1 pen
gővel. O k vannak abszolút többségben. Nagyobb összeggel csak kevesen voltak képesek
támogatást nyújtani. A tagfelvétel sajnos évszám nélküli.

Kassa

Bár Kassán a 13. századtól kezdve működtek a domonkosok, a l ó . század derekán, a re
formáció idején a rend elhagyta a várost, ahová csak 1699-ben térhetett vissza. Rózsafü
zér társulatukat 1716-ban Erdődy Gábor egri püspök engedélyével alakították meg. „Fő
feladatuk a rózsafüzér imádkozása, a tagok eltemetése, alamizsnaosztás és a zarándokok
elszállásolása volt.”'1"
Ez a 18. századi társulat valószínűleg az 1780-as évek feloszlatásának eshetett áldoza
tul. A domonkosok nyilvántartása szerint ugyanis Kassának csak 1867-től van rózsafüzér
társulata, amelybe a 19. század végéig 41 313 tag lépett be. Megalakulásuk 25. évforduló
ját nagy fénnyel megünnepelték. 1870-ben azonban nagy változás ment végbe az egylet
ben. Az akkori perjel, P. Kundrat Benedek kormányzása idején a társulat tevékenysége
kibővült a szegény és munkaképtelen tagok segélyezésével is. A segélyezés, valamint a
társulati konferenciák miatt előbb egy városi lakást béreltek, majd két jám bor kassai nő
adománya folytán a Kukorica utcában egy nagyobb ház birtokába jutottak, ahol beteg
ápoló szobákat is megnyitottak azok számára, akik legalább tíz éve tagjai a rózsafüzér tár
sulatnak. A társulati tagokból szerveződött a domonkos templom énekkara.

Budapest

A 20. század elején (1903) Budapestre visszaköltözött domonkosok rendházában megala
kult Rózsafíizér Főtársulatnak csak egy tagkönyve maradt meg, a többi kötet elkallódott.
A nagyméretű könyv gerincén Archiconfratemitas SSmi Rosarii Budapest áll, míg a belső
címlapon: Sodales Archiconfratemitatis Ss. Rosarii ab anno 1924. 3. V. Liber 113'
A kötet a 7115-ös sorszámmal indul 1924. május 3-án. Rovatolása: sorszám, dátum,
név, születési hely, felvevő pap neve - azaz ennyi adatot ismerhetünk meg belőle.
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A könyv átlapozása során megállapíthattuk, hogy az ország egész területe érintve van,
még a Trianoni békediktátummal elszakított területek is. Valószínűleg azért, mert a be
iratkozásnál a születési helyet, s nem a lakóhelyet kellett feltüntetni. így az egykori
országterület természetes mobilitása tükröződik ebben, 1938 után pedig, a területi vissza
csatolásokat követően a felszabadult településekről mind többen csatlakoztak a társulat
hoz. A tagok között természetszerűleg nagyon sok a budapesti név. Kispest ekkor még
önálló város, onnan sokan beléptek. A teljes településnév-lista mellőzésével csak néhány
sűrűn felbukkanó város és község nevét említhetem: Felsővadász, Szerencs, Szárazkék, Zalkód (Szabolcs m.), Mád, Hidasnémeti, Piliscsaba, Mezőhegyes, Gyepőkaján, Szinfalu (Sai,
Románia, Szatmár m.), Sopron, Dióskál, Csanádpalota, Zsámbék (keresztes nővérek).
Alsóméra, Varsány, Mezőkövesd, Foktő, Rim óc, Esztergom, Pozsony, Kőszeg, Detek,
Kelebia, Tápiószele, Vámosgyörk, Sátoraljaújhely, Nagykarácsony, Erdőváros (?), Bodrogkeresztúr, Mátraverebély, Visznek, Kishuta, Pécs, Szombathely. Valamint a felszaba
dult területekről: Munkács, Oroszvég, Homok (Kárpátalja), Máramarossziget, Gyergyócsomafalva (Eszak-Erdély), Jánok, Udvard (Felvidék). Ez utóbbi településekről azonban
nem volt tömeges a beiratkozás, csupán egy-két főt regisztráltak. E belépések hátterét
(budapesti munkavállalás, tanulás stb.) azonban nem ismeijiik.

Egyéb rózsafüzér főtársulatok
Csongrád - Csany (Csanytelek)

A községben Kardos János plébános 1885-ben megalakította az Elő Rózsafüzér egyesüle
tét. Célja azonban az volt, hogy mielőbb létrehozza a Rózsafüzéres Testvérületet. T ö 
rekvése a domonkosok támogatásával 1896-ra járt sikerrel. A templomban rózsafíizér
oltárt emeltek, amely megkapta a szokásos búcsúkiváltságokat. Havonta végezték a rózsa
füzéres körmenetet, amelyen „a tagok igen nagy számban szoktak jelen lenni” . 1900-ban
a testvérületnek 515 tagja volt, akik odahaza és a templomban végezték a szentolvasó öt
tizedét.42
Valószínűleg az ő céljaikat is szolgálta az 1896. októberében elindított csanyteleki fo
lyóirat, a Reménységünk, az Oltáriszentség-imádás és a Mária-tisztelet lapja.43 Ismert szer
kesztője 1897. júniusától 1900 szeptemberéig Varga Mihály volt .44 írói, kiadói és fordítói
tevékenységének nyomai a folyóiratban is meglátszottak.

Ebed, Királyfalva, Nagypöse, Németszentgrót, Rábaszentniihály

Több-kevesebb információnk van az említett településeken működő Rózsafüzér Főtársu
latokról. Ebedről (Esztergom m.) csak azt tudjuk, hogy a 19-20. századfordulón műkö
dött. A Vas megyei Királyfalván fennálló rózsafüzér társulatnak 1900-ban viszont 316 tag
ja volt. A templomban kiváltságos rózsafüzér oltáruk van. Megtartották a havi rózsafüzéres
körmenetet társulati lobogókkal és égő gyertyákkal kezükben. A nagypösei (Vas m.) társu
lat működése kapcsán szintén sajátos szertartásaikról olvashatunk, körmenetről, illetőleg
sajátos liturgikus ruháról: a társulatnak külön Mária miseruhája van. A horvát és német la-
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kosságú Németszentgrót (Zala m.) társulatának 618 tagja volt 1900-ban. Külön említésre
méltó a sok férfi belépő. A tagok igyekeznek évenként különböző kegyhelyekre elzarán
dokolni. Rábaszentmihályon (Vas m.) szintén megtartották a havi rózsafüzéres körmene
tet. Minden hónap első szombatján énekes szentmise volt a társulat élő tagjaiért.45
Az 1900-ban közreadott Rózsafíizér-album egyházmegyénként tartalmazza a Rózsafíizér Testvérületek adatait: megalakulásuk évét, taglétszámukat. Szerepelnek köztük a
fentebb említett települések társulatai is. A besztercebányai püspökségben: 1 társulat,
1872, 200 fő; Csanádi egyházmegye: 1 társulat, 1899, 310 fő; Esztergomi főegyház
megye: 1 társulat, 1894, 310 fő; Győri egyházmegye: 2 társulat, 1863 és 1898, több mint
600 fő; Kassai egyházmegye: 4 társulat, 1867, 1884, 1890, 1899, kb. 42 000 fő; Kalocsai
egyházmegye: 1 társulat, 1899, 220 fő; Nyitrai egyházmegye: 1 társulat, 1885, 4403 fő;
Pécsi egyházmegye: 1 társulat, 1890, 350 fő; Szatmári egyházmegye: 1 társulat, 1894, 222
fő; Szepesi egyházmegye: 3 társulat, 1754, 1892, 1893, kb. 900 fő; Székesfehérvári egy
házmegye: 3 társulat, 1894, 1897, 760 fő; Szombathelyi egyházmegye: 16 társulat, leg
régibb a szombathelyi 1647-ből, a többi megalakulása az 1880-1890-es évekre esik, kb.
10 000 fő; Veszprémi egyházmegye: 1 társulat, 1894, 135 fő. Figyelemre méltó, hogy az
erdélyi püspökségben nem volt főtársulat.
A 35 társulatban mindösszesen 87 281 főt írtak össze. A 17. század közepén alapított
szombathelyi társulatot leszámítva a többi mind a 19. század végi nagy domonkos rendi
megújulás idején alakult.4'’ A rózsafíizér a nraga több tízezres tagságával vallási tömegmoz
galmat jelentett. Olyan mozgalmat, amelybe férfi és nő, idős és fiatal, akár gyermek is be
kapcsolódhatott. Egy demokratikus mozgalom volt tehát, amelynek a püspök éppúgy
tagja lehetett, mint az egyszerű földműves.

Örökös Rózsafüzér társulat
Története

Az Örökös Rózsafíizér társulat története a 17. századba nyúlik vissza. Alapítójának a ha
gyomány P Martini Petroniust tartja Szent Domokos rendjének bolognai konventjéből,
akinek az volt a vágya, hogy a Boldogságos Szüzet éjjel és nappal, megszakítás nélkül tisz
teljék. Ezért 1635-ben a bolognai templomban bevezette az Örökös Rózsafüzért.4
A történeti dokumentumokban azonban egy másik név is felbukkan, a szintén domon
kos firenzei P. Ricci Timotheus neve, aki szintén sokat fáradozott a társulat elterjesztésé
ben. Az ájtatosság és társulata két évtized alatt Itáliában szinte mindegyik városában elter
jed t .48 Pár évvel ottani indulása után, 1641-ben már Párizsból is említik. Francia
követőinek száma 1644-ben már meghaladta a kétszázezret.4' Mind az Ó -, mind az Ú j
világban gyorsan terjedő Örökös Rózsafíizér visszhangra talált az osztrák és német terüle
teken is: 1642-ből már említik Bajorországból, Tirolból és Svájcból, s Salzburgból. Bel
giumban is felbukkant már 1641-ben.5" E gyors elteijedés mögött a szervezeti kereteket
a szerzetesrendek nemzetközi hálózata biztosította.
A felvilágosodás idején, a 18. század végén, a 19. század elején a rózsafüzér visszaszo
rult mindenütt.51 Új fellendülés csak 1858-ban Lyonból indult el, amikor P. Chardon
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Augustin az Örökös Rózsafüzért újra felélesztette. Az eredmények megmutatkoztak Itá
liában, Belgiumban, Spanyolországban és sok más országban. Szinte új virágkor köszön
tött be. 1880-ban Rómában, Belgiumban és az Egyesült Államokban megalakultak az
Örökös Rózsafüzér domonkos apácakolostorai, akik a megszakítás nélküli rózsafüzér
imádságot végezték. A 20. század közepén a domonkos rendfőnökség ajánlására ezt a
gyakorlatot követi több rendház is a világon. Az Örökös Rózsafüzért több pápa is elis
merte, s búcsúkiváltságokkal látta el.5'
Az Örökös Rózsafüzér olyan ájtatos társulat, amely a korábban érvényes egyházi tör
vénykönyv paragrafusainak megfelelt.5' Különleges feladata, Máriának és isteni Fiának
megszakítás nélküli tisztelete mellett a haldoklókéit, valamint az egyházért és minden
szükségben szenvedőért imádkozni.54 Végzésének két módja van: egy réginek és egy új
nak nevezett mód, amely évi, illetőleg havi imaórát jelent. Az évi imaóra esetében a vál
lalkozó személy minden évben ugyanazt az órahosszát tölti a rózsafüzér imádkozásával,
havi imaóra esetén pedig minden hónapban ugyanazon a napon és órában mondja el a
szentolvasót. Ez utóbbi esetében tehát kevesebb személy, 744 imádkozó beírása szüksé
ges ahhoz, hogy minden óra betöltött legyen. Az évi imaóra esetében azonban már 8760
vállalkozó emberre van szükség .55 A kutatásainkból megismert magyarországi gyakorlat
inkább a régi imádkozási módnak felel meg, hiszen adataink évi imaóráról beszélnek.
A társulati szabályok szerint hierarchikusan felépített szervezet a gyakorlatban nagyon
egyszerűen működött a második világháborúig. Jelenlegi társulati működéséről nincs tu
domásunk. Ám akik egyszer taggá váltak, s megkapták a rózsafüzér imádkozásának szá
mukra kijelölt óráját, azok ezt az időt minden egyéb társulati kötelezettség és kapcsolódás
nélkül betartották és betartják. Sok ilyen embert ismertünk meg. Egyesületként azonban
az utóbbi évtizedekben az Örökös Rózsafüzér társulat Magyarországon nem működött.51’
IX. Piusz pápa 1867. április 12-én keltezett apostoli rendeltével (Postquam Deo) az
Örökös Rózsafüzér vezetését is a domonkos szerzetesekre bízta. Amikor a rend 1894 ok
tóberében végleg átvette A Legszentebb Rózsafüzér Királynéja folyóirat szerkesztését, hat
hatós eszköz került kezébe, amellyel azonnal megkezdte országszerte az Örökös Rózsa
füzér szervezését. 1895 októberétől így a szombathelyi domonkos zárda lett az Örökös
Rózsafüzér központja.5'
A z Örökös Rózsafüzér alapszabályai

A domonkos rendi megítélés szerint az „ Örökös Rózsafüzér-egyesület sem nem új, sem
nem külön társulat, hanem a testvériiletből származott” . Az Örökös Rózsafüzér „hasonlít
az Oltáriszentség örökös imádásának egyesületéhez: tagjai rendes vezetés alatt a napnak és
éjnek 24 óráját a szentolvasó imádkozásával töltik ki” .5"
Az egyesületnek több célja van: „első és fő cél Szűz Máriát és Mária által az ő isteni
Fiát folytonos hódolattal tisztelni” . Második cél a bűnösök megtéréséért, harmadsorban a
haláluk óráján lévőkért, negyedik cél pedig a tisztítótűzben szenvedő lelkekért imádkoz
n i/' Liguori Szent Alfonz különösen ajánlja a tisztítóhelyen szenvedő lelkekért a szentol
vasó imádságot,6" amely az élőknek az elhunytakért viselt és vállalt felelősségérzetét is
mutatja.
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Az Örökös Rózsafíizér azon a krisztusi kijelentésen alapszik, hogy mindig imádkozni
kell. Az egyes ember erre nem képes, ezért olyan szervezeti formát hoz létre, amely ezt
lehetővé teszi. Első feltétel tehát, hogy a tagoknak a Rózsafüzér Testvérülethez kell tar
tozniuk. Második feltétel, hogy elégséges számú taggal kell rendelkezni, akik között a
sorrend határozottan rögzítve van. Ennek megvalósítására kétféle, évi és havi imaóra vál
lalás lehetséges'1. Aki megszervez egy napi Örökös Rózsafüzért, azt szakaszvezetőnek ne
vezi a társulat/ ’2
Az alapszabály a fentieket részletezi. A szabályzat a betöltött 24 órát nevezi szakasz
nak, A szakaszvezetőkön kívül lehetnek még osztályvezetők, akik olyan személyek, hogy a
24 tag mellett még további harminc főt beszerveztek. Az Örökös Rózsafüzér főigazgató
ja pedig mindig domonkos szerzetes, aki maga mellé az osztályok és szakaszok vezetőiből
tanácsot szervezhet.'J
Nagyon fontos paragrafus, hogy aki elfelejtené, elmulasztaná vállalt imaóráját elvé
gezni, „azért nem vétkezik” , de „ajánljon föl eg)' szentmisét azokért, akik netalán az ő
imaórájában haltak m eg ”.64 Ez a körülmény, hogy nem vétkezik a mulasztással, lelkileg
könnyebbé teszi az imaóra választását. A mulasztásért elvégzendő kompenzáció pedig je l
zi, hogy az Örökös Rózsafüzér végzésénél legfontosabbnak a haldoklókért, az lehunytak
leikéért végzett imamondás számít. Másképp megfogalmazva: ennek az ájtatosságnak a
vonzereje abban áll, hogy tagjai tudják, haláluk óráján mindig vannak, akik értük imád
koznak. A hívő emberek számára pedig ez nagyon tontos lelki segítséget jelent.
Az alapszabály rögzíti az imaóra végzésének módját is. Javasolja, hogy lehetőleg gyó
nással és áldozással kezdjék azt a napot. Az imaórát pedig keresztvetés után az örvendetes
olvasó elvégzésével indítsák, s azt a szegény bűnösökért ajánlják föl. A második tizedet
mondják a halállal kiiszködőkért, az utolsó harmadot pedig a tisztítóhelyen szenvedő lel—
kékért. Ajánlja ezen túl a római pápa és a társulati főigazgató szándékára elvégzett imákat
is. A rózsafüzér végzésekor az egyes tizedek után egy rövid fohászt kell mondani: „Legkegyelmescbb Jézusom, elhagyatottságod érdemeire kérlek, ne hagyjál el engem soha, ki
vált halálom óráján. Ámen.” Az olvasni nem tudók számára azt ajánlja, hogy ehelyett az
ájtatosság végén Krisztus szenvedése és haláltusája emlékére mondjanak el három M iatyánkot és Üdvözlégyet .65
A elvégzés időpontja előre vállalt és kötött, ám a helye nem. Végezhető templomban,
odahaza, úton, sőt, munka közben is. A tagok között legfeljebb ebben lehetnek egyéni
megoldások. Kutatási tapasztalataim szerint az imaórát mindenki odahaza, lakásán végez
te és végzi.
Az Örökös Rózsafüzér búcsúkiváltságait 1867-ben IX. Piusz pápa foglalta össze. Tel
jes búcsút, azaz minden büntetésük elengedését nyerik el azok a tagok és tisztségviselők
azon a napon, akik és amikor először végzik az óraimájukat. Teljes búcsút nyernek min
den további havi óraima elvégzéséért is. Már korábban, 1808-ban VII. Piusz pápa teljes
búcsút engedélyezett a rózsafüzér testvérületbe nem tartozó, de az Örökös Rózsafiizért
imádkozó tagoknak is. Részleges búcsúnyerési lehetőséggel ruházta fel a pápa a szakasz
vezetőket minden egyes új tag beírásáért.66
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A z Örökös Rózsaftizér magyarországi társulata

Az Örökös Rózsafüzér magyarországi történetét nem ism éjük. Nem tudjuk, mikor, mi
lyen körülmények között jelent meg ez az áhítatforma hazánkban. Csupán legújabb kori
történeti vázlatát tudjuk megrajzolni.
A vasvári Domonkos Rendtörténeti Gyűjtemény Levéltára őrzi az Örökös Rózsa
füzér évi imaóráinak 20. századi nyilvántartási jegyzékét /'7 A sajnos mindenféle évszámot,
dátumot nélkülöző nagyméretű könyvben a következő adatokat rögzítették a fejlécben:
„hónap, nap, az ünnep /szent neve, a lap sorszáma
A z Örökös Rózsafiizér - (Mária díszőrsége.) A következő tagok megígértek, hogy Isten ke
gyelmével évi imaórát tartanak:
Az imaórát feltüntető első hasáb éjjel 12-1 közötti órával indít, s óránként halad. Fel
tünteti a napszakokat: éjféltől reggel 6 -ig éjjel, reggel 6-tól 12 óráig délelőtt, 12 órától
6 -ig délután, 6 -tól éjfélig este. Ugyanebben a hasábban a legalsó rovat a szakaszvezető,
azaz az egyes településekről csoportokba szervezett Örökös Rózsafüzért imádkozok helyi
vezetőjének nevére utal, de azt nem mindig tartalmazza.
Az évi és havi imaórákat ugyan gyorsan elfoglalták a jelentkezők, de mindig voltak és
maradtak üres időpontok. Az évi imaórák esetében legtöbb órát februárban és májusban
vállaltak a hívek, legkevesebbet pedig július - augusztus - szeptemberben.'"
A névsorok nagyon tanulságosak. Kronologikus sorrendben haladva január 1-jétől
megemlítek néhány települést, ahonnan 24-48, vagy ennél is több tag regisztrációját, egy
vagy akár több nap teljes igénybevételét találtuk.
Január 1. „Kis Karácson” 1. lap, Bihar-Derecske, szakaszvezető: Fejes Antal.7"
Január 5. Emilia 9. lap, Makó, szakaszvezető: Papp Ferenc.
Január 9. Julián 17. lap, Balaton-Mogyoród, szakaszvezető nincs.71
Január 12. Ernő 23. lap, Salomon (Veszprém m.), szakaszvezető nincs.7'
Január 18. Piroska, 35. lap, Salomon.
Január 20. Fábián-Sebestyén, 39. lap. Gyöngyöspata, szakaszvezető nincs;73 Salomon: sza
kaszvezető Sütő Katalin.
Február 3. Balázs, 67. lap, Homokterenne (Nógrád m.), szakaszvezető Berze Juli; Recsk
(Heves m.) szakaszvezető Szabó Bertalan.
Február 6 . Dorottya szűz és vértanú (sz. és v.), 73 lap, Salomon.
Február 9. Apollónia sz. és v., 79. lap, Hasznos.
Február 10. Skolasztika sz., 81. lap, Hasznos.
Február 15. Fausztina v., 91. lap, Szalonna, szakaszvezető Benkő Anna.
Február 19. Konrád, 99. lap, Derecske (Heves m.), szakaszvezető Éles Franciska.74
Február 22. Péter székfoglalása, 105. lap, Derecske (Heves m.), szakaszvezető Benkő Bri
gitta.
Február 23. Damjáni Péter, 107. lap, Vámosgyörk, szakaszvezető nincs.
Február 24. Mátyás, 109. lap, Vámosgyörk, szakaszvezető nincs.
Február 25. Valpurga, 111. lap, Recsk, szakaszvezető Kovács Teréz; Vámosgyörk, sza
kaszvezető nincs.
Február 26. Géza, 113. lap, Recsk, szakaszvezető Fekete Györgyi; Vámosgyörk, szakasz
vezető nincs.75
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Február 27. Leánder, 115. lap, Recsk, szakaszvezető Horváth Béni; Vmosgyörk, szakasz
vezető nincs.
Február 28. Rom án, 117. lap, Recsk, szakaszvezetők Pócs Erzsébet, Bocs Teréz; Vámosgyörk, szakaszvezető nincs.
Március 1. Albin püspök, 121. lap, Derecske, szakaszvezetők Kiss Lőrinc, Fonád Mária.
Március 3. Kunigunda kir. és v. 125. lap, Recsk, szakaszvezető nincs; Salomon szakasz
vezető Fejes András.
Március 7. Aquin. Tamás, 133. lap, Derecske, szakaszvezetők Kiss Lőrinc, Gál Eszter.
Március 8. Istenes János, 135. lap, Derecske, szakaszvezető Szitár Erzsébet.
Március 12. Gergely pápa, 143. lap, Hasznos, szakaszvezető nincs; Derecske, szakaszve
zető Kiss Lőrinc.
Március 14. Mariid kir., 147. lap, Derecske, szakaszvezetők Kiss Lőrinc, Salamon Erzsébet.
Március 16. Heribert püspök, 151. lap, Recsk, szakaszvezető Borsos Ignác.
Március 17. Gertrúd sz., 153. lap, Recsk, szakaszvezető Gál Ángyéi.
Március 18. Eduárd kir. és v., 155. lap, Gyergyóalfalu, szakaszvezető nincs.
Március 19. József, 157. lap, Gyékényes, szakaszvezető Szörcsök János.
Március 21. Benedek, 161. lap, Derecske, szakaszvezetők Kiss Lőrinc, Szitár Erzsébet.
Március 24. Gábor, 167. lap, Gyöngyöspata, szakaszvezető Sövegi Imre.
Március 25. Gyömíilcsoltó, 169. lap, Gyöngyöspata, szakaszvezető Babik Mária.
Március 26. Emmánuel, 171. lap, Ajkarendek, szakaszvezető Heller Lőrincné.
Április 2. Paulai Ferenc, 185. lap.
Április 3. Rikárd, 187. lap.
Április 4. Izidor 189. lap.
Április 7. Ármin, 195. lap.
Április 8. Albert, 197. lap, Derecske, szakaszvezetők Fónad Erzsébet, Salamon Erzsébet,
Kiss Mária Balázs.
Április 9. Vilmos, 199. lap.
Április 11. Makárius, 201. lap, Párád, szakaszvezető Kiss Lőrinc.
Április 12. Lókút (Veszprém m.), szakaszvezető nincs.
Április 27. Peregrin, 235. lap, Zalacsatár, szakaszvezető nincs.
Május 3. Sz. Kereszt, 247. lap, Bucsuszentlászló, szakaszvezető Gothárd Erzsébet.
Május 4. Flórián, 149. lap, Kecskemét, szakaszvezető nincs.
Május 22. Júlia, 285. lap.
Május 23. Dezső, 287. lap. Nagylég, szakaszvezető nincs.
Május 29. Maximilián püspök, 299. lap, Lókút (Veszprém m.) szakaszvezető nincs.
Június 6. Norbert, 315. lap, Bátorkeszi, szakaszvezető nincs.
Június 4-5. és 7 -8 -9 . 311-321. lap, Nagykörű, szakaszvezetők Majzik Katalin, Kiss Ju 
liánná, Pethő Zsófia, Kiss István."'
Június 26. 355. lap, Pereg, szakaszvezető nincs.
Július 29. Jakabszállás, szakaszvezető Kovács Péter.
Július 31. és augusztus 1-5. 423-435. lap, Alsónémedi, szakaszvezető id. Kiss Lőrincné
(a tagok között Kiss Margit tanítónő).
Augusztus 3. 431. lap, S.teleki és Szárszó, szakaszvezető Bertalan Anna.
Augusztus 4. 433. lap, Jakabszállás, szakaszvezető ifj. Beke Mihály.
Augusztus 13-14. 449-451. lap, Szalacs, szakaszvezető Kléh Jó zsef
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Augusztus 15. 453. lap. Gyöngyöspata, szakaszvezetők Szörcsök János, Perecz Eszter.
Augusztus 16. 455. lap, Szalacs, szakaszvezető Kiéli József.
Október 4. 553. Kecskemét, szakaszvezető nincs.
Október 10. 565. lap, Gyöngyöspata.
November 1. 609. lap, Gyöngyöspata, szakaszvezető Sütő Katalin.
December 1—11. 669-681. lap, Tápiószele.
December 24. 715. Makó, szakaszvezető nincs.
December 25. 717. lap, Gyöngyöspata, szakaszvezető Sőregi Imre; Köbölkút, szakaszve
zető Bőröndi Anna; Szombathely, szakaszvezető Horváth Gyuláné.
December 26. 719. lap, Gyöngyöspata, szakaszvezető Sőregi Imre; Bodony,77 szakaszve
zető nincs.
December 31. 729. lap, Csóka, szakaszvezető Gregor István.7*
Az előbbi listában feltűnően sokat szerepel néhány település: Gyöngyöspata, Derecs
ke (Heves m.), Tápiószele, Nagykörű, Recsk, Vámosgyörk. E községekből, illetőleg más
településekről is elsősorban nők jelentkeztek, a tagoknak hozzávetőlegesen csak tizede
férfi. E helyekről átlag 250-300, vagy esetleg még több személy regisztrációját láthattuk.
Figyelemre méltó, hogy a szakaszvezetők között azonban a férfiak száma ennél jóval na
gyobb.
A Rózsqfiizér-albwu kétféle adatsort közöl: az egyikben a legtöbb napot felvállaló tele
pülések vannak, a másikban pedig a legtöbb tagot beírató települések. A sok napot vállaló
községekre már volt példa, most nézzük egy-két példával a legtöbb tagot adó községeket.
A Heves megyei Bodonyból 240, Mátraderecskéről 312, Gyöngyöspatáról 216, a
Csongrád megyei Hódmezővásárhelyről 213, a Pest megyei Kiskunmajsáról 445, a Szatmár megyei Mezőpetriből 276 beiratkozott tag volt 1900-ban.' ’
A legnagyobb arányban képviselt települések mellett tendenciaszerűen azt az össze
függést is észrevehetjük, hogy bizonyos Mária-ünnepeken, illetőleg nagy ünnepeken
(Péter-Pál, Urunk színeváltozása, Szent István stb.) a rózsafiizéres órát vállalók száma na
gyon magas, míg egyes hétköznapok, különösen a nyár elején, nem annyira népszerűek.
Ez az egyes katolikus ünnepek megítélését mutatja a népi vallásosságban.
Az is feltűnő, hogy egyes településcsoportok hangsúlyosabban képviseltek e listában,
mint mások. Ennek valószínűsíthető magyarázatát abban látjuk, hogy a domonkos atyák
egy-egy missziós kőrútjuk során*" egy-egy falucsoportot kerestek fel, vagy a szomszédos
településekről könnyebben látogathatták e missziós rendezvényeket, lelkigyakorlatokat.
S ezek hatása a nagyarányú beiratkozásban is megmutatkozott. Ilyen falucsoport a Palóc
földön, Heves megyében Derecske, Recsk, Párád.
Az Örökös Rózsafüzért imafüzeteken is népszerűsítették. A győri püspöki hatóság
engedélyére hivatkozik az Örökös Rózsafüzér tizedik kiadása, amely a szabályzatok is
mertetése után néhány könyörgést hoz, de énekszövegeket nem."1
Az Örökös Rózsafüzér imádkozásának nincs népies formája. Valószínűleg azért, mert
megmaradt kizárólagosan egyéni áhítatformaként. Másképpen fogalmazva azt mondhat
juk, hogy az Örökös Rózsafüzér nem tekinthető társulatnak sem, inkább a rózsafüzér elinrádkozásának sajátos módját jelenti. Az Örökös Rózsafüzér társulatába beiratkozott ta
gok a számukra kijelölt időpontban elvégezték a teljes rózsafüzért. Itt nem volt szükség
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titokcserére, hierarchikusan felépített helyi társulatra. Az óraimát vállaló és az Örökös
Rózsafíizér központ között teljesen személytelen kapcsolat volt, érintkezés pedig a tag
felvétel után egyáltalán nem működött. Ez tehát egy virtuális közösség.
Ezért számít különleges imádságnak az a szöveg, amelyet az Ung megyei Császlócról
ismerünk. Ennek segítségével kapcsolódtak be a rózsaflizéres hívek bármelyik órában az
Örökös Rózsafüzér imafolyamába. A szöveg a katekizmusi ének változata:
„Egy. Mikor az óra egyet üt: vagy szóval vagy gondolattal mondjad: Egy az Isten, egy
a Mindeneknek Ura, egy a Hit, egy a Sz. Keresztség, egy az Anyaszentegyház, Szent és
Katolikus, akiben egyedül üdvözülhet az ember, az légyen az Anyám mind halálos holtamiglan. Amen. - És most kezdjed az Örök Sz. Olvasóimádságot.
Kettő. Kettővel áldott meg az isten: úgymint Testtel és Lélekkel, amelynek gondvise
lését reám bízta: hogy azért kötelességemnek megfeleljek, azon kell lennem, hogy azok
úgy váljanak el egymástól, hogy ítéletnek napján, örömmel összeállhassanak. Amen. - És
most kezdjed mint az egy óránál.
Három. Három órakor arra kérem a Szentháromságot, hogy az én lelkemnek három
ereit: emlékezetet, az elmét és az akaratot most és minden órában úgy igazítsa, hogy az ő
Szent Nevének legyen dicséretére és az én zarándokságomnak szerencsés és üdvösséges
kimenetelére, igaz gattasanak.
Négy. Négy órakor elmélkedjél a négy utolsó dolgoknál, úgymint a «Halálról. ítélet
ről, Mennyországnál, pokolbeli kínokrul«. Melyekről ha vétek nélkül gondolkodói, Isten
juhai közé számláltatok
Öt. Mikor az óra ötöt üt, gondold meg, mint éltél öt érzékenységeddel, úgymint: lá
tással, hallással, ízléssel, kóstolással és illetéssel: ha ezekkel megbántottad a «drága Jézust,
siess öt mélységes Sebeihez, hogy sebeidet meggyógyítsa és bűnös lelkedet üdvözítse«.
Hat. A hat óra juttassa eszeden az istennek hat napig való munkáját és a Világ terem
tését: ezek után következik a nyugodalom napja. Adjad, oh Uram! Hogy minden gondo
lataimnak, mondásaimnak és cselekedeteimnek e légyen pályafutása, tudniillik az örökké
való nyugalom.
Hét. Hét órakor kéijed a Szent Lelket. Hogy az Ö hét kiváltképen való ajándékát,
úgymint: bölcsességet, értelmet, jótanácsot, tudományt, erősséget, ájtatosságot és isteni
félelmet engedje, hogy ezeknek ereivel a «hét cégéres« vétek ellen győzedelmesen har
colhassak.
Nyolc. A nyolc óra juttassa eszedbe a nyolc boldogságot, úgymint: 1. Boldogok a lel
ki szegények, mert övék a mennyek országa. 2. Boldogok a szelídek, mert ők bírják a
földet. 3. Boldogok, akik sírnak, mert ők megvigasztaltatnak. 4. Boldogok, akik éhezik
és szomjúhozzák az igazságot, mert ők megelégíttetnek. 5. Boldogok az irgalmasok, mert
irgalmasságot nyernek. 6. Boldogok a tisztaszívűek, mert ők meglátják az Istent. 7. Bol
dogok a békességesek, mert Isten fiainak hívattatnak. 8. Boldogok akik üldözést szenved
nek az igazságért, mert övéké a mennyeknek országa.
Kilenc. Jusson eszedbe az angyaloknak kilenc kaija, kik téged őriznek minden maid
ban, mert meg van parancsolva nékik az istentől.
Tíz. Mikor az óra tizet üt, könyörögj Istennek, hogy ő irgalmassága szerint bocsássa
m eg néked valamit valaha az ő Tíz Parancsolattya ellen vétkeztél: szent malasztjával min
den bűntől megoltalmazván, bévigyen az örökké való boldogságba.
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Tizenegy. Tizenegy órakor forgassad elmédben a szőlős gazdát, ki a henyélőket tizen
egy óra tájban maga szőlőjébe hívta és azokat nagy bérrel, mint a többit, megjutalmazta.
Tizenkettő. Ebben az órában a tizenkét Apostolok jussanak eszedbe, kik az Israel ti
zenkét Nemzetségét fogják ítélni és kérjed azokat, hogy esedezéseik által üdvösséges
szentenciát nyeljenek az utolsó ítéletkor.”*2
Ennek az éneknek változatait is ismerjük a folyóirat hasábjairól.*3

Élő Rózsafüzér
A 18. századi forradalmi mozgalmak, a felvilágosodás nagy károkat okozott Franciaor
szágban a katolikus egyház életében, a vallásosságban általában, s a rózsafüzér ájtatosságok
terén is. Ebben a helyzetben, 1826-ban alapította meg Pauline Marie Jaricot, a „H itteijesztés műve” társalapítója az Elő Rózsafüzér társulatát Lyonban. Abban a Franciaországban, ahol a hitetlenség, az egyháztól elfordulás, azaz a szekularizáció a legerősebb
volt egész Európában.

Jaricot, Pauline Marie (1799-1862) és az Élő Rózsafüzér

Pauline Marie Jaricot a 18—19. század fordulójának karizmatikus alakja 1799. július 22-én
született Lyonban, és 1862. január 9-én halt meg. 1816 karácsonyán örökös tisztasági fo
gadalmat tett. A buzgóbb vallásos szolgálók közreműködésével Jézus Szent Szívéhez en
gesztelő mozgalmat indított. 1822-ben elindította a Hitteijesztés Művét, amely anyagi
adományaival és imádságaival igyekezett visszaállítani a keresztény hitteijesztés egykor
magas szintű munkáját. Ennek vezetéséről leköszönve, 1826-ban megszervezte az Elő
Rózsafüzér Egyesületét. Lelkipásztorának tanácsára előbb kis társaságot szervezett vallásos
könyvek és kegytárgyak teijesztésére. Ebből a csoportból nőtt ki azután az Elő R ózsa
füzér.
Alapvetően új javaslata az volt, hogy 15 személy egymás között ossza fel a rózsafíizér
15 titkát. S elnevezte ezt a fajta rózsafüzért élőnek, mert ezzel a módszerrel új életre tud
ta kelteni a rózsafüzért. Az imádkozás új módjához megszerezte az érsek engedélyét,
mégis sok meg nem értéssel találkozott az első időben. M ég maga a domonkos rendfő
nök is ellenezte, veszélyeztetve látván a rendnek a rózsafüzérrel kapcsolatban meglévő
privilégiumait, s csak látva annak hatásos terjedését, 1836-tól teijesztette ki rá a domon
kosok lelki kegyelmi kiváltságát. Pauline Marie Jaricot halála után, 1881. június 13-án
kelt brevéjében XIII. Leó pápa elismerte érdemeit a rózsafíizér megújításában. Boldoggá
avatási eljárása pedig elindult Rómában.**
A domonkosokkal szemben a korabeli katolikus egyház azonban kedvezően fogadta
az új társulatot. Látták annak fontos szerepét az egyéni imaélet és a jellem formálásában,
valamint a tudatosan vállalt egyházhoz tartozás érzésének elmélyítésében.*’
Pauline Jaricot törekvései sikerre vezettek. Az Elő Rózsafíizér gyors növekedésnek
indult, s ez a Szentszék figyelmét is felkeltette. XVI. Gergely pápa vizsgálatot rendelt el, s
ennek eredményeképp előbb 1832. január 27-én, majd február 2-án elismerte a társula
tot, és búcsúkiváltságokkal ruházta fel. A társulat hamarosan virágzásnak indult Francia-
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országban, Németországban, Itáliában és más országokban is.1*' Vezetését IX. Piusz pápa
1877. augusztus 17-én örök időkre a domonkosokra bízta.*7
Bár az Élő Rózsafüzér szintén megfelelt a második vatikáni zsinatig érvényben lévő
egyházi törvényeknek, egyes kutatók véleménye szerint tulajdonképpen nem valódi tár
sulat egyházjogi értelemben. Nincs társulati könyve, nem tartoznak a (régi) rózsafüzér
társulathoz, ezért nem részesülnek annak kiváltságaiból, kegyelmi és búcsúkiváltságai
ból."* Ezért egyházjogilag egyesületnek nevezik, csupán a köznyelv mondja pongyolán fo
galmazva társulatnak. Szervezeti sajátossága abban áll, hogy tizenöt személy társul és a rózsafuzér tizenöt titkát egymás között megosztva az imádságot egész hónapban végzik. Az
egyes csoportokat vezetők az igazgató alá vannak rendelve. A szervezeti forma eseten
ként egyházmegyénként, országonként akár sajátos kereteket és terminológiát alakíthat ki.
Az Élő Rózsafüzérnek kezdettől fogva az volt a célkitűzése, hogy minél szélesebb hí
vő közönséget nyeljen meg a rózsafüzér rendszeres imádkozásának. Hivatalosan úgy fog
ták fel, hogy az Élő Rózsafüzér egyfajta első kiképzés a rózsafüzér társulati belépéshez.*9

Domonkosok és az Elő Rózsafüzér - kezdeti ellentétek

Szent Domonkos rendje az 1877 előtti három-négy évtizedben részben igyekezett mi
előbb fennhatóságát kiterjeszteni az újonnan létrejött áhítati és társulati formára, az Élő
Rózsaflizérre, részben pedig igyekezett gátat vetni rohamos gyorsaságéi teijedésének. A
domonkosok ellenérzésének beszédes példája a szombathelyi Kiss Ambró „Dömés-rendi
áldor” (= domonkos rendi lelkipásztor, pap) 1867-ben megjelentetett A rózsafiizér-társulat alakulásának indokai, szabályai... című könyve.'*' A könyv végén meglepő szöveget kö
zölt: „M it állítasz az élő rózsafüzér felől?” címmel. Válasza ekképpen hangzik: „Az élő
rózsafüzér 1826. Francziahon Lyon nevű városában jött legelőbb létre, mely ájtatosságnak elimádkozási rendszere abban áll, hogy egy 15 személyzetből szervezett egylet magát
lekötelezi, miszerint minden egyes tagja a rózsafüzérnek egy tizedét (szakaszát) végzendi.
E füzér azon mételyező hátránnyal bír, hogy a valódi rózsafúzért szétdarabolja, megcsonkítja s
egészen értéktelenné teszi, a lelki tunyaságot elősegíti s azt ápolja, továbbá a tökéletes rózsaftizérimának fölötte ártalmas. [Kiemelés BG] Miért XIII. és XIV. Bencze pápák ezen ájtatosság
gyakorlását meg is tiltották; [Kiemelés BG] minthogy élő rózsafüzér a szent Domokos által
alapított renddel semmi összhangzásban nem áll, pedig a tökéletes rózsafüzér a Dömésrend eltulajdoníthatlan (!) öröksége. Ez ájtatosság kegyenczei további terjeszthetés végett
XVI. Gergely pápának 1832. évi jan. hó 27-én kibocsátott köriratára hivatkoznának, de
a búcsúk rendelkezésével megbízott s fölhatalmazott bíbornoki szék e köriratot, mint hi
telest nem ismerte el, miért lelkiismeretesen következtethetjük, sőt kell, hogy közvetlen
tesszük, miszerint az soha sem létezett, vagy vétetett vissza, s ennélfogva föl semfüggeszthetett.
[Kiemelések B G ]” '1 Elég egyértelmű a domonkos rendi szempontból elutasító álláspont,
amelynek alapja, hogy a rózsafüzér a „Dömés-rend eltulajdoníthatlan öröksége” .
A döntés Kiss Ambró atya ellenérvei jól hangzanak, de már akkor sem voltak teljes
mértékben helytállóak. Lehetett egyéni, sőt rendi vélemény is, hogy az Élő Rózsafüzér
keretében imádkozott havi egy-egy tized széttördeli a „tökéletes rózsafüzért” . Félreért
hető a XIII. és XIV. Benedek pápa megnyilatkozásaira való utalás, illetőleg a jegyzetben
való visszautalás VII. Sándor pápára. Ok az élő rózsafüzérre vonatkozóan nem is hozhat-
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tak még semmiféle határozatot, hanem általában a rózsafüzérrel való visszaélést próbálták
megakadályozni. Az általam ismert egyháztörténeti szakirodalom pedig mind hitelesnek
ismeri el XVI. Gergely pápa 1832. január 27-i,'': s a Kiss Ambró által nem említett feb
ruár 2-i brevéjét. Kiss Ambró megjegyzése tehát erős csúsztatás. Mögötte bizonyára az
erősen megkönnyített imavégzéssel szembeni ellenkezés állhat. Ez társadalmilag szinte el
lenőrizhetetlenül szélesre tárta az ájtatosságot felvállalok körét. Az Élő Rózsafüzér elindí
tásában a domonkosoknak nem jutott semmilyen szerep, ezért rendi érdekeik sérelmét
láthatták az új ájtatossági és szervezeti formában. Az újfajta imatársulat magyarországi be
vezetésében is először a bencés rend egyes tagjai működtek közre.''
A kérdés, miért a bencések és miért nem a domonkosok serénykedtek a valahonnan
külföldről megismert új rózsafüzér imádkozási és társulati forma elterjesztésén, források
hiányában egyelőre megválaszolatlan marad.
A szentolvasóval kapcsolatos ügyeket már régóta, évszázadok óta összefogó és irányí
tó domonkos rend vetélytársat láthatott a nem rendi köreikből elindított új szerkezetű
Élő Rózsafüzér imádságban és társulati formájában. Nem vettek részt népszerűsítésében,
sőt ellenezték azt. Nem számítottak azonban arra, hogy az Élő Rózsafüzér ilyen hamar és
ennyire közkedvelt lesz. Arra pedig talán különösen nem, hogy más rendek, mint Győr
ben a bencések, valamint az egyházmegyés papok, sőt, az egyházmegye vezetői is mellé
álltak. Évtizedeknek kellett eltelnie ahhoz, hogy belássák: magukhoz kell kötni ezt az új
formát is, s nekik kell megszabni az áhítat kereteit és szabályait, s csak ekkor tudják befo
lyásuk alá vonni az újonnan elterjedt rózsafüzéres mozgalmat is.
Az Élő Rózsafüzér megjelenéséig a domonkos rend fogta át a rózsafüzérrel kapcsola
tos szinte minden társulatot, áhítatot, vallásgyakorlatot. A Rózsafüzér főtársulat, illetőleg
az örökös rózsafíizér társulat a domonkosok irányítása alá tartozott. Az élő rózsafüzérnek
e kezdeti időszakában a társulatok vezetése és lelki irányítása azonban nemcsak a domon
kos rend tevékenységéhez kötődött.
Úgy érezzük a megismert források alapján, hogy az 1820—1830-as évektől egészen
1877-ig volt egyfajta rivalizálás a különböző rózsafüzér társulatok között. Ezek lappangó
legitimációs ellentétek voltak, hiszen az egyházmegyénként gyér számú rózsafüzér főtestvériilet mellett sokkal nagyobb számú élő rózsafüzér társulat működött. 1877 után pedig
a domonkos rend igyekezett érvényesíteni a társulatok irányításában elnyert teljhatalmát.
Ez helyenként és alkalmanként konfliktusokhoz vezetett, mint például Magyarországon
is, Győrben, ahol az Élő Rózsafüzér első társulatát 1843-ben a bencések, s nem a do
monkosok alapították meg.

A z Élő Rózsafíizér a domonkosok irányítása alatt

Miután IX. Piusz pápa 1877. augusztus 17-i brevéjében'4 az Élő Rózsafüzér legfelsőbb
vezetését mindörökre a domonkos rendre bízta, a rend hozzálátott elnyert jogai érvé
nyesítéséhez, hogy a katolikus egyházban legnépszerűbb áhítati forma szabályozását, fel
ügyeletét és irányítását a valóságban is a domonkosokhoz kösse, hogy a domonkosok
meghatározó szerepét biztosítsa. Ennek érdekében P. Larroca József domonkos generális,
valószínűleg 1887-ben, összefoglalta és kiadta a Szentszéknek és domonkos rendnek
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az Élő Rózsafiizérrel kapcsolatos rendeletéit. Ezzel segített áttekintetni a kusza helyzetet,
s igyekezett a rend privilegizált szerepét kimutatni, s megerősíteni.95
Nagyon tanulságos Larroca érvelését végigkövetni. Legfőbb gondolatai: igazolás, legi
timálás, a monopolhelyzet biztosítása és megerősítése. Már a fordítói előszóban* találko
zunk ezekkel a gondolatokkal. Az alap, a „keresztény vallásnak fénypontja az egység” , ír
ta az ismeretlen fordító. Ez azonban nem zárja ki, hogy a közös törekvés megvalósítása
különböző utakon ne történhessen, ezért vannak „igen nagy számmal vallásos egyletek és
jám bor társulatok... mint pl. édes hazánkban az országszerte elterjedt »Élő Rózsafiizér«” .
Az Élő Rózsafüzér egyesülete sajátos szervezeti felépítésével, annak szimbolikus megjele
nítésével (rózsa, rózsabokor, Mária-kert) a példa. A domonkosok csakis azért álltak távol
első időben ettől az új ájtatosságtól, mert „ki voltak iizve Francziaországból a forradalom
által” . Újabb időben azonban visszakapták a rózsafüzéres irányítási jogot, s ettől kezdve új
alapokra kell helyezni az Élő Rózsafüzér szervezését.97 Ez egyértelműen azt jelenti, hogy
csak a domonkos rendnek van joga és lehetősége társulati igazgatók kinevezésére. Ez a
társulat kizárólagos birtokbavételi igényét fejezi ki.
Larroca 1887-ben egybegyűjtötte és „hitelesen közrebocsátotta” mindazokat a rende
leteket, amelyeket az Apostoli Szentszék és az Élő Rózsafüzér Egyesület főhatósága „ez
ideig érvényre emelt". Ez lehet az alapja az egyetértésnek az elöljárók és az egyleti tagok
között. Külön hangsúlyozta, hogy minden a ,jelen rendeletek szerint értelmezendő” .
Párhuzamosan pedig kihangsúlyozta, „nem engedjük meg, hogy az Elő Rózsafüzér bár
mi néven nevezendő más társulattal összeolvasztassék” . Ellenkező esetben az egyesület
vezetőit „minden jogoktól megfosztottaknak nyilvánítjuk és elvonunk tőlük minden be
avatkozási jogot az Élő Rózsafüzér ügyeibe” .98 Itt a megfogalmazás azt sejteti, hogy gya
kori problémáról, élő gondról lehetett szó. Ezt látjuk majd az Élő Rózsafüzér első, győri
társulata esetében is, amely az Élő Rózsafüzért a Boldogságos Szűz Mária Szeplőtelen
Szívéről nevezett társulatot kapcsolta össze. Külön engedéllyel ez a sajátos társulati forma
megtarthatta önállóságát 1877 után.
A Larroca Jó zsef által közölt szabályzat megengedi, hogy „bármely társulat tagjai” be
lépjenek az Élő Rózsafüzérbe, ám vállalt kötelességeiket mindenütt maradéktalanul el
kell látni.99
A rendeleteknek célja és értelme az is, hogy egyfajta jogfolytonosságot biztosítson a
múltbeli, s az 1877 utáni alapítású egyesületek között. Ám ennek a jogfolytonosságnak a
forrása megint csak a domonkos rend. Azaz a korábban kinevezett igazgatókat és előmoz
dítókat, előmozdítónőket (a konkrét helyi csoportok többnyire pap vezetői) megerősítették
hivatalaikban, de újat már csak a rend generálisa nevezhet ki."1"
Larroca erősen hangsúlyozza, s ez a 20. század közepéig tapasztalható, hogy „az Élő
Rózsafüzér nem tartozik a főtársulat törvényei alá” . M eg is indokolta ezt: „sem iktató
könyve nincs, a tagok névsorának nyilvántartására, sem nyilvános áhítatgyakorlatai sin
csenek” ."" A tagnyilvántartásban igaza van, ám az Élő Rózsafüzér egyesületek egészen
1948-ig nagyon gyakran éltek a vallásgyakorlás nyilvános alakalmaival. (Ezt egy külön fe
jezetben látni is fogjuk.)
Sok későbbi vitára okot adó körülmény a rózsafüzéres titkok szétosztása. Ennek első
helyen ajánlott módja a sorsolás, azaz a titkok teljesen esetleges szétosztása. A másik be
vett mód azonban a természetesen rendben történő kiosztás is.110
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Ahogyan tiltakozott a domonkos rend az Élő Rózsafüzér bármilyen más társulati for
mával való egyesítésében, ugyanúgy ellenezte, hogy a rózsafüzér elmondásában bármi
lyen változtatás legyen. A „titkokon kívül semmiféle új fohászokat vagy könyörgéseket
beszúrni, közbevetni” nem szabad, „nehogy Isten és a bold. Szűz eredeti szent olvasója
elavuljon” ."13 Mindezt fontos tudatosítanunk, mert a gyakorlatban nagyon sok helyen kisebb-nagyobb változtatást eszközöltek az előimádkozók, előénekesek az idők folyamán.
A régihez ragaszkodás szintén a domonkos rend megszerzett pozícióit erősíti. Ugyanez
vonatkozik a rózsafüzérre mint imaszámláló tárgyra. Hathatósan csak a domonkos atyák,
vagy általuk felhatalmazott papok megszentelte szentolvasó volt használható.1114

A z Élő Rózsafuzcr búcsúkiváltságai

Az Élő Rózsafüzér mondásával, meghatározott feltételek között búcsúk nyerhetők el. A
hívő emberek számára ezek a kiváltságok, a bűnbocsánattal kapcsolatos vezeklések csök
kentése, jelentették talán a legfőbb vonzerőt. Ezek a búcsúk elnyerhetők voltak és máig
elnyerhetők az élők és a holtak javára is. A társulati tagság azzal jár, hogy minden rózsafüzéres tag részesedik a domonkos rend hármas ágazatának (férfi, női és női III. rend) érde
meiben, jócselekedeteiben, imáiban és szentmiséiben életükben és haláluk után is.
Teljes búcsút nyernek a tagok: felvételük napján, vagy az utána következő vasárna
pon, ha szentségekhez járultak és imáikat elvégezték; számtalan ünnepnapon (karácsony,
újév, vízkereszt, húsvét, Áldozócsütörtök, Űrnap, pünkösd, Szentháromság vasárnapja),
valamint Szűz Mária egyes ünnepein (Nagyboldogasszony, Kisasszony, Szeplőtelen Fo
gantatás), Péter-Pálkor, Mindenszentek napján és minden hónap harmadik vasárnapján.
Nem teljes búcsút elnyerésének számtalan lehetősége kínálkozik: a köteles tized el
mondásáért minden hétköznap 100 napi búcsú, minden vasárnapon és ünnepen hét évi
és hétszer negyven napi, továbbá a felsorolt ünnepeket követő hét napon át, vagyis az
ünnepek nyolcadában. Minden egyes Miatyánk és Üdvözlégy elimádkozásáért 100 napi
búcsú, ha az olvasót domonkos rendi, vagy általa megbízott pap áldotta meg. Az elöljá
rók külön búcsút nyerhetnek, ha hivataluk körébe eső teendő végeznek: az előmozdítók
100 napi búcsút, az elnökök pedig, ha legalább 11 rózsát vezetnek, 300 napi búcsút.
Mindezek a búcsúk felajánlhatok a tisztítóhelyen szenvedő lelkek, azaz az elhunytak ja 
vára is. S ez külön vonzerőt jelentett a társulatba lépésnél."15 Könyvében Éarroca hiteles
ként közli XVI. Gergely pápa Kiss Ambró szerint meg sem született 1832. január 27. és
február 2-i levelét."16
A rendi generális a tartományfőnököket megbízhatja az Élő Rózsafüzér társulatainak
felállításával, ám ehhez meg kell szerezni az illetékes megyés püspök írásos hozzájárulását
is."’7 Az Élő Rózsavízért csak papok vezethetik. Kinevezésük a domonkos generális vagy
a tartományfőnökök feladata. A főigazgatók hatásköre több településre vagy egyházmegyé
re szólhat. A helyi igazgatók csak egy településért felelnek. A kötelességek között szerepel
a rózsafüzér titkok havi váltása, amelynek a rendeletek értelmében két módja lehet: a sor
solás és mechanikusan a következő titokra továbblépés. Egyes társulati vezetők azonban
csak a sorsolást tartották a hivatalosan megengedett, s egyedüli helyes módnak. A pápák
az Élő Rózsafüzért végző csoportokat és egyéneket is búcsúkiváltságokban részesítették.
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Élő Rózsafüzér a katonáknak

Az első világháború kitörése előtt, 1914. február 12-én a zsinati kongregáció létrehozta
a katonák számára az Élő Rózsafiizér társulatot. Ezt XV . Benedek pápa a francia tábori
pap, Don Carlo Devuyst kérésére tovább fejlesztette és búcsúkiváltságokkal ellátta. Az Élő
Rózsafüzért végző katonáknak lényegében ugyanazok a jogaik és kötelességeik voltak/
vannak, mint más tagoknak azzal a kivétellel, hogy nem kell 15 tagú csoportot alkotniuk."1"

Élő Rózsafiizér a gyermekeknek

Sajátos formája az élő rózsafüzérnek a gyermekek élő rózsafüzér társulata. Ez is Franciaországból indult ki, s P. Ignatius Bondy nevéhez kötődik, aki 1900 körül próbálkozott
meg elképzelése valóra váltásával, s öt év alatt valóban tizenötezer gyermeket tudott ebbe
az imatársulatba bekapcsolni. Más országok közül azonban elsősorban Olaszországban ta
lált visszhangra, jóllehet a Szentszék 1917-ben ezt a társulati formát is elismerte, s kivált
ságokban részesítette.M agyarországon ez a társulati fonna nem vált népszerűvé, de
több helyről tudunk iskolai létezéséről, saját folyóiratáról.

Domonkosok és az Élő Rózsafiizér - tanulságok

Az Élő Rózsafiizér megjelenéséig a domonkos rend fogott át a rózsafüzérrel kapcsolatban
szinte minden társulatot, áhítatot, vallásgyakorlatot. A Rózsafüzér főtársulat, illetőleg az
örökös rózsafiizér társulat a domonkosok irányítása alá tartozott. Az élő rózsafíizérnek e
kezdeti időszakában a társulatok vezetése és lelki irányítása azonban nemcsak a domonkos
rend tevékenységéhez kötődött. Az ebből fakadó konfliktusok csak 1877 után oldódtak fel.
Az Élő Rózsafiizér demokratikus, könnyen vállalható és végezhető voltát jól jelzi,
hogy mind a gyerekek, mind pedig a sajátos élethelyzetben lévő katonák számára is kiala
kították megfelelő formáit.
Úgy véljük a megismert források alapján, hogy az 1820-1830-as évektől egészen
1877-ig egyfajta rivalizálás volt a különböző rózsafiizér társulatok között. Mögöttük
nemcsak lappangó társulati legitimációs ellentétek húzódhattak meg, hanem sokkal in
kább a szerzetes rendek közötti érdekérvényesítési törekvések, rivalizálások. 1877 után
azonban a domonkos rend sikerrel érvényesítette a társulatok irányításában elnyert telj
hatalmát.
A katolikus egyházról elmondható, hogy a klérus általában kedvezően fogadta az új
rózsafiizér ájtatossági formát, abban a vallási élet megerősítőjét és elmélyítőjét látta. Munkay János a 19. század közepén azt írta, hogy „a társulati tagok nemcsak magukról gon
doskodnak: ök az egész világot hordják szivökben. Bemutatják ajtatosságukat a kath.
egyház jóllétéért, az igaz kath. hit elterjedéséért, az eretnekségek kiirtásáart, a kér. feje
delmek egyességeért , a betegekért, foglyokért, és szomorúakért, szóval: minden embe
rért; hogy valaha ez élet után mindnyájan a mennyei hazában boldogul élhessünk, és vég
nélkül örvendezhessünk.” ""
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1890-ben II. osztályú tábori lelkész és székesegyházi karkáplán lett; 1899-től pedig plébános
Csongrád-Csányon. Irodalmi munkái közül megemlítendők:
1. B orú s nap o k . E lbe szélések . Budapest, 1891. (Ism. M. Szemle 35. sz. M. Állam 208. sz. Irodalmi
Szemle 2. sz., 3. kiadás. Uott, 1892. 4. k. Vácz).
2. A lk a lm i sz e n t beszédek. Budapest, 1895.
3. A z üdvösség ú tja L ig u o ri sz e n t A lfo n z m u n k ája. Vác...
4. L a Salette története. írta Ullathorne angol püspök, ford. 2. kiadás 3 képpel. Vác, é. n.
5. Ö rö k im ád ás. A legm éltóságosabb oltári szen tség im ak ö n y re . Walser Izsó után ford. CsongrádCsány, 1899. (2. kiadás képekkel. Nyom. Szegeden. Első teljes kiadás. Szeged, 1900., 4. k.
Csány-telek, 1905. Nyom. Budapesten). Szerkesztette a Reménységünk c. képes havi folyó
iratot 1897 júniusától 1900 szeptemberéig Vácon és Csongrád-Csányon. - Szárnyéi József:
M a g y a r írók élete és m u n k ái. Arcanum Digitéka CD.
45 S z ű z M á ria R ó z sa fü z é r-a lb u m a a z 1 9 0 0 - ik ju b ile u m i érre. Kiadja a „Legsz. Rózsafüzér Királynéja
szerkesztősége. Szombathely, 1900. 254.
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S z ű z M ária R ó zsa fiiz é r-a lb u m a a z 19 0 0 - ik ju b ile u m i érre.

Kiadja a „Legsz. Rózsaflizér Királynéja

szerkesztősége. Szombathely, 1900. 295-299.

47 K irsch 1950. 329.
48 K irsch 1950. 329.
49 K irsch 1950. 329. jegyzetben. Lásd még: E sser 1889. 527.

50 K irsch 1950. 330. jegyzetben is!
51 K irsch 1950. 330.
52 K irsch 1950. 330-331. Az örökös rózsafüzér történetének, imádkozási módjának, búcsúkivált
ságainak korai összefogalóját Thomas Esser írta meg. E sser 1889. 526—545.
53 CIC 1917. 707-719. kánon.

54 K irsch 1950. 331.
55

S z ű z M ária R ó z sa fiiz é r-a lb u m a a z 19 0 0 - ik cvre. Kiadja a Legsz. Rózsaflizér Királynéja szerkesz
tősége. Szombathely, 1900. 255-256.
56 A régi és új forma szerint jogokra és kötelességekre vonatkozóan lásd: K irsch 1950. 331-337.
57 S z ű z M á ria R ó z sa fiiz é r-a lb u m a a z 1 9 0 0 - ik évre. Kiadja a Legsz. Rózsafüzér Királynéja szerkesz
tősége. Szombathely, 1900. 255.
58 A z Ö rö kös R ó z s a f i z é r ( S z ű z M á ria díszőrsége) a la p sz a b á ly a i. Budapest, é. n. 3.
59 A z Ö rökös R ó z s a f iz é r ( S z ű z M á ria díszőrsége) a la p sz a b á ly a i. Budapest, é. n. 5-6.
60 A z Ö rö kös R ó z s a fliz é r ( S z ű z M á ria díszörsége) a la p sz a b á ly a i. Budapest, é. n. 8. - „Nincs is a
szentmise után hathatósabb segítőeszköz rájuk nézve, mint az Ö rökös R ó z s a f i z é r , amely szaka
datlanul éjjel-nappal csepegteti az enyhiilet harmatcseppjeit a lelki tisztulás lángtengerébe.” Ez a
nagyon képszerű megfogalmazás számos festőművész alkotásán is megfogalmazódott valóban.
Lásd a rózsafüzér a képzőművészetben című fejezetet!
61 Ezt IX. Eiusz pápa előbb már említett, 1867-es rendelete tette lehetővé.
62 A z Ö rökös R ó z s a f i z é r ( S z ű z A laria díszörsége) a la p sz a b á ly a i. Budapest, é. n. 8-12.
63 A z Ö rö kös R ó z s a f i z é r ( S z ű z M á ria díszörsége) a la p sz a b á ly a i. Budapest, é. n. 14-16.
64 A z Ö rökös R ó z s a f i z é r ( S z ű z M á ria díszörsége) a la p sz a b á ly a i. Budapest, é. n. 17.
65 A z Ö rö kös R ó z s a f i z é r ( S z ű z A laria díszőrsége) a la p sz a b á ly a i. Budapest, é. n. 19-20.
66 A z Ö rö kös R ó z s a f i z é r ( S z ű z M á ria díszőrsege) a la p sz a b á ly a i. Budapest, é. n. 23-24. - Az Örökös
Rózsafüzér társulat alapszabályait a domonkos rend szintén többször nyomtatásban megjelentet
te. A vasvári Domonkos Rendtörténeti Gyűjtemény Könyvtárából két, kiadási évszám nélküli
füzetet használtam. Az egyik valószínűleg első világháború előtti, a másik pedig második világ
háború utáni kiadás. Ezek majdnem szó szerint megegyeznek.
67 Domonkos Rendtörténeti Gyűjtemény Levéltára (földolgozatlan).
68 Domonkos Rendtörténeti Gyűjtemény Levéltára (földolgozatlan).
69 Februárban foglalt 531 óra, betöltendő még 141, májusban elfoglalt 559 óra, betöltendő 185.
A nyári hónapokban betöltött 178, 193, 167, betöltetlen 566, 551, 553. Vö. S z ű z M ám a R ó z s a f iz é r - a lb u m a a z 1 9 0 0 - ik évre. Kiadja a Legsz. Rózsafüzér Királynéja szerkesztősége. Szombat
hely, 1900. 256.
70 Derecskének fogadott napja még: január 1. mellett február 1. és 2. Említi még a: S z ű z M ária
R ó z sa fiiz é r-a lb u m a a z 1 9 0 0 - ik évre. Kiadja a Legsz. Rózsafüzér Királynéja szerkesztősége. Szom
bathely, 1900. 257.
71 Említi még a: S z ű z M á ria R ó zsa fiiz é r-a lb u m a a z 1 9 0 0 - ik évre. Kiadja a Legsz. Rózsaflizér Király
néja szerkesztősége. Szombathely, 1900. 257.
72 A Veszprém megyei Salomonból 120 személy vállalt örökös imaórát. Vö. S z ű z M á r ia R ó z s a fiizér-alb um a a z 1 9 0 0 - ik évre. Kiadja a Legsz. Rózsafüzér Királynéja szerkesztősége. Szombat
hely, 1900. 260.
73 Sok napja van Gyöngyöspatának is: január 20., március 24, 25, 26., augusztus 15. október 1,10.
november 1. december 8, 25, 26. E két utóbbi órát kizárólag férfiak adják vezetőjükkel, Sőregi
Imrével. Lásd: S z ű z M á ria R ó z sa fiiz é r-a lb u m a a z 1 9 0 0 - ik évre. Kiadja a Legsz. Rózsafüzér Ki
rálynéja szerkesztősége. Szombathely, 1900. 258.
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74 A Heves megyei Derecskének foglalt napja még: február 8, 9, 10. és 22. március 1, 7, 8, 12, 21,
25. április 3, 4. Szakaszvezető még: Kiss Lőrinc. Lásd: S z ű z M á ria R ó z sa jiizé r-a lb n m a a z 1 9 0 0 - ik
érre. Kiadja a Legsz. Rózsafuzér Királynéja szerkesztősége. Szombathely, 1900. 258.
75 S z ű z M á ria R ó z sa jiizé r-a lb n m a a z 1 9 0 0 - ik évre. Kiadja a Legsz. Rózsafüzér Királynéja szerkesz
tősége. Szombathely, 1900. 258. Recski nap még: február 24, 25, 26, 27, 28, 29. Szakaszvezető:
Fekete György, Pócs Erzsébet, Pócs Teréz, Horváth Béni.
76 Nagykörű fogadott napjai: június 4, 5, 7, 8, 9. Szakaszvezető: Kiss István, Majzik J. M. Katalin.
In: S z ű z M á ria R ó z sa jiiz é r-a lh u m a a z 1 9 0 0 - ik érre. Kiadja a Legsz. Rózsafüzér Királynéja szer
kesztősége. Szombathely, 1900. 258.
77 Említi még a: S z ű z M á r ia R ó z sa jiiz é r-a lb n m a a z 19 0 0 - ik évre. Kiadja a Legsz. Rózsafuzér Király
néja szerkesztősége. Szombathely, 1900. 257. Bodonynak még február 24. és március 25. is fog
lalt napja.
78 Vö. S z ű z M á r ia R ó z sa jiiz é r-a lb n m a a z 1 9 0 0 - ik évre. Kiadja a Legsz. Rózsafüzér Királynéja szer
kesztősége. Szombathely, 1900. 257.
79 Lásd még: S z ű z M á r ia R ó z sa jiiz é r-a lb n m a a z 1 9 0 0 - ik érre. Kiadja a Legsz. Rózsafuzér Királynéja
szerkesztősége. Szombathely, 1900. 259-260. Számos más települést említve.
80 A missziós körutakról gyakran tudósít a R ó z s a fiiz é r K irályn éja című rózsafüzéres havilap.
81 Jászságból előkerült példány, Dávid Áron (Jászszentandrás) szívességéből.
82 P. Fehér Mátyás O.P. Rózsafüzéres népszokások. Rózsafiizér Királynéja L X . 8. (1944. augusztus)
6. Sajnos, Fehér Mátyás nem közli idézete forrását. Feltételezhetően egy 18. századi nyom
tatványról másolhatta több-kevesebb hűséggel, amit az Ung megyei Császlócon találhatott meg.
83 Ennek az éneknek egy változatát közölte a R ó z s a fiiz é r K irályn éja 1897. májusi száma Senimer
Imre: S z e n t S k ap n láré , vagyis oktató és im ádságos könyvecske, a sk apn láré-társn lat tag jai részére. S z e r 
kesztette - sarntlan karm elita rendű á Id ő z á r . - Semmer Imre, karmelita szerzetes pap Győrött.
Munkái között szerepel az említett könyv: S z e n t sk ap n láré, vagyis oktató és im ád ság ai könyvecske a
sk ap n láré társulat tag jai részére. Győr, 1902. Szinnyei József: M a g y a r írók élete és m u n k ái. Arcanum
Digitéka CD.
84Jaricot, Pauline Maria életéről több könyv is megjelent. Lásd: B echtold 1898., Schwester An
gelica, 1918., Natdenofl 1986. Lásd még: http://www.philomena.org/ULlCA/jaricot2.html
85 M unkay 1856. 427.
86 M unkay 1856. 427.
87 K irsch 1950. 337-338.
88 K irsch 1950. 338.
89 K irsch 1950. 338-339. A magyarországi R ó z s a fiiz é r K irály n éja című folyóirat rendszeresen ezt

írja.
90 K irsch 1867.
91 A pápák nevénél Kiss Ambró jegyzetet tett, s XIII. Benedeknél (Bencze, 1724-1730.) a követ
kezőket írta: „Ne eadem devotio (Rosarium) inposterum minuatur, Constitutionem Alex. VIL
respectu Rosarii Seraphici et aliam Celementi XI. respectu alterius confinnamus et innovamus
et in eis contenta quaecumque extendimus et amplicamus motu, scientia et potestate similibus,
ad cetera quaecumque rosaria de novo inventu et invenienda sine opportuna praedictus Sedis
facultate, quibus Authenticum Rosarium Deo et Beatae Mariae Virginis sacrum non sine
Fidelium perturbatione antiquaretur.” Míg XIV. Benedeknél (Bencze, 1740-1758.) utal a Dec
retum Sollicitae 7. idus. Julii 1753. par. 3. n. 7.
92 Benedicentes Domino, K irsch 1950. 338.
93 Vö. B arna 1992., B arna 1996.
94 Közli: L arroca 1902. 22-24.
95 Könyve 1902-ben megjelent magyar fordításban is. L arroca 1902.
96 A könyv fordítója ismeretlen, nincs feltüntetve.
97 L arroca 1902. 3-5.

98 Larroca 1902. 6.
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99 L arroca 1902. 6.
100 L arroca 1902. 9.
101 L arroca 1902. 10.
102 Ez utóbbi esetében XVI. Gergely pápa élőszavas kijelentésére utalt. L arroca 1902. 13.
103 L arroca 1902. 14.
104 Az Élő Rózsafiizér történetének, imádkozási módjának, búcsúkiváltságainak stb. egyik részle
tes korai összefoglalását Thomas Esser írta meg. Lásd: E sser 1889. 503-525.
105 A társulatokhoz, kongregációkhoz és hitbuzgalmi egyesületekre vonatkozó búcsúkiváltságok
ról általában lásd: B eringer 1906. 511-669. Az Élő Rózsafüzér Egyesület búcsúkiváltságairól
pedig B eringer 1906. 654-658.

106 L arroca 1920. 17-19.
107 K irsch 1ö50. 339.
108 Kirsch 1950. 344.
109 K irsch 1950. 345-348.
ÍIOMUNKAY 1856. 427.

AZ ELŐ R O Z SA F U Z E R M A G Y A R O R SZ Á G O N

Az Élő Rózsaflizér eddig ismert első hazai egyesületét s vele összekapcsolta» a Boldogságos Szűz Mária Szeplőtelen Szívének társulatát 1843-ban alapították Győr városában'
nem domonkos, hanem bencés szerzetesi közreműködéssel és Sztankovics János megyés
püspök engedélyével. Ezt XVI. Gergely pápa 1844. augusztus 13-án anyatársulati rangra
emelte, s felruházta mindazokkal a kiváltságokkal és kegyelmekkel, amelyeket a hasonló
francia társulatokban egy évtizeddel korábban engedélyezett. Arra a kérdésre, miért a
bencések és miért nem a domonkosok serénykedtek a valahonnan külföldről megismert
új rózsaflizér imádkozási és társulati fonna magyarországi elterjesztésén, eddigi ismereteink
alapján azt tudjuk válaszolni, hogy éppen ebben az időben a domonkosok vetélytársat
láttak az Élő Rózsafüzérben a már meglévő rózsaflizér társulataikkal szemben. Az 1840-es
évek a konfliktus, a szembenállás időszaka volt. De erre csak közvetett forrásaink vannak,
ahogyan az előző fejezetben olvashattuk. Nagy kérdés az is, hogy miért nem maradt en
nek az anyatársulatnak semmilyen nyoma a győri egyházmegyei levéltárban?
A győri anyatársulat további működéséről csak közvetett formában értesülünk.2 Nem
említik a 19. századi győri kánoni látogatások, s a rózsafüzér társulatokat nem tartották
számon Győrben a vallásos jellegű egyesületek, testvérületek között sem. ' Több részletet
tudunk meg az 1900-ban megjelent Rózsaflizér Albumból. Eszerint a társulatot Vinterl
Antal és Intai Vazul bencés gimnáziumi tanárok alapították, a pápai engedélyeket pedig
Tartsay Ferenc, Maár Bonifác és Véber Dénes pannonhalmi tanárok szerezték meg
1844-ben Róm ában.4
A társulat országosan teijesztett és ismertté vált folyóiratát, A legszentebb Rózsaflizér
Királynéját Zafféry Károly trappista, majd szalézi szerzetes indította útjára 1885-ben, s
szerkesztette hosszú éveken keresztül,5 mígnem másfél évtized múltával átadta a domon
kos rendnek, akik egészen megszűnéséig, 1948-ig szerkesztették és terjesztették. Előfize
tői között a társadalom minden rétegét megtaláljuk. A folyóirat társulati hírei földrajzilag
is átfogták az ország mindenkori egész területét.
Az Élő Rózsafüzér társulatok szervezését, irányítását - minden más rózsafüzér társu
lattal egyetemben - IX. Piusz pápa 1877-ben Szent Domokos rendjének joghatósága alá
helyezte. A domonkos rend ezt követően felmérte helyét Magyarországon a rózsafüzér
társulatok és egyesületek irányításában, s ezért 1900-ban összeírta rózsafüzér főtársulato
kat, illetőleg élő rózsaflizér egyesületeket. Az összeírásból kitűnik, hogy számtalan eset
ben elvárták a társulat működésének érvényesítését, vagy legalább a működés megerősí
tését, ami egyet jelentett a korabeli rendi szóhasználatban a rózsafüzér társulat, egyesület
domonkos rendi irányítás alá helyezésével. A rózsaflizér főtestvérületek esetében azt lát
ju k, hogy a 18. századi alapításokat az 1900-ban összeállított lista kétségbe vonja, s elvár
ja a megerősítést.6 Mindegyik legálisnak elismert alapítás dátuma 1877 utáni. A domon
kosok felhatalmazásával azonban a győri bencések továbbvitték Élő Rózsafüzér társulatuk
ügyeit.7
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Az Élő Rózsafüzér Magyarországon

Az Élő Rózsafüzérrel kapcsolatos pápai és domonkos rendi intézkedések nem enged
ték meg, hogy az Elő Rózsafüzér bármilyen más társulattal összekapcsolódjon. Tudjuk
azonban, hogy az első magyarországi Elő Rózsafüzér társulatot egybekapcsolták a „Boldogságos Szűz Mária Szeplőtelen Szívéről nevezett” társulattal.8 Az 1877-es és az ezt kö
vető rendeletek alapján ezeket a társulati formákat szét kellett volna választani. A győriek
azonban ennek ellenére az addigi formában tovább folytatták működésüket. Zalka János
püspök ezért Róm ához fordult a kérdés megoldása érdekében. A megoldás az lett, hogy
a két egyesületet elválasztották egymástól, s a domonkos rend generálisa, Frühwirth And
rás 1893. május 2-án Nogáll Károly címzetes püspököt nevezte ki az Élő Rózsafüzér
egyházmegyei igazgatójává. A római kongregáció úgy intézkedett, hogy a Győrrel ko
rábban kapcsolatba lépett egyesületek megmaradhatnak az eddigi kötelékben, de a jö v ő 
ben az illetékes egyházmegyei igazgatósághoz kell fordulniuk.'1Nem tudjuk, hogy a szét
választott győri egyesületeknek mi lett a sorsa ezt követően. Az 1900-as jegyzék szerint
az 1844-ben megalakult Élő Rózsafüzér társulat 1894-től működik törvényesen (= a do
monkos rendi szabályzatoknak megfelelően) Győrben.1"
A 19-20. század fordulójának Győr Egyházmegyei vallásos társulatairól fennmaradt
egy kéziratos jegyzék Mohi Adolf hagyatékában." A 124 plébániára adatokat tartalmazó
lista jelzi az egyes társulati formák népszerűségét az adott korban. Élő Rózsafüzér társulat
71 településen működik. Legnagyobb létszámmal. Jelző nélkül csak rózsafüzér társulatot
14 helyről, Örökös Rózsaim ért pedig 4 plébániáról írtak össze. Jézus Szent Szíve Társu
latát 55 plébániáról jelentették, majd következik az Oltáregylet 25, a Skapuláré Társulat
és a Mária Kongregáció 20—20 csoporttal, Szent Mihály Társulat 6, Jézus Szent Gyer
meksége Társulat 5 és Örökimádás Társulat 3 plébánián működött.1-’ Körülbelül ugyan
ebben az időszakban, 1911-ben az Egri Főegyházmegye is kísérletet tett a területén
működő „katholikus jellegű egyesületek” felmérésére.1-' A plébánosi jelentések Élő R ó 
zsafüzér társulatot mindenhonnan jelentettek.14

Élő Rózsafüzér ifjúsági egyesülete és szakosztályai, Szombathely

A domonkos apácák szombathelyi római katolikus polgári leányiskolájában 1912 február
jában megalakult a Szeplőtelen Fogantatásról nevezett és Szent Agnes pártfogása alatt álló Mária
Kongregáció.''’ A polgári iskola növendékei az ún. kis kongregációnak, a felnőtt városi lá
nyok, az óvónőképző intézet növendékei és a polgári iskolából kikerült lányok pedig a
nagy kongregációnak lettek tagjai. Három szakosztálya volt a kongregációnak: eucharisz
tikus, missziós és karitatív. A Mária-kongregáció célja a lányok vallásos életre nevelése és a
Mária-tisztelet elmélyítése körükben.
G róf Mikes János 1926-ban a 1398. számú püspöki engedélyével jóváhagyta, hogy' a
Mária-kongregáció Élőrózsafüzér Egyesületté alakuljon át. A változás előzményeiről és indíté
kairól nem tudunk. A püspöki engedély csupán arra utal, hogy' [az Élőrózsafüzér] „az is
kola nevelő feladatának jobban megfelel és az önképzőkör kereteibe könnyebben
beleilleszthető” . A kongregáció, illetőleg most már rózsafüzér egyesület igazgatója vagy
prézese, dr. Ratnik Domonkos O .R szerzetes jelzi, hogy a püspök „az élőrózsafiizér
egyesület szabályait is jóváhagyta; és e szabályok alapján történet az új tagok felvétele” .16
A kongregáció rózsafüzér társulattá átalakulásával a vezetők célkitűzései nem módosultak.
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Az átalakult testület célja változatlan maradt: a helyes keresztény életre nevelés, a Máriatisztelet elmélyítése, s a szentolvasó helyes imádkozásának megtanítása. Gyűléseiket gyak
ran az iskolai önképzőkörrel együtt tartották, ám erre nem mindig található utalás. A tár
sulat vezetőségében hivatalból benne volt az iskola hitoktatója, egy' domonkos rendi
szerzetes pap, az igazgató vagy prizes, aki a választott cinchan és titkáron kívül kinevezte a
vezetőség többi tagját: a segédtitkárt, a pénztárost, a könyvtárost, az 1. és II. sekrestyést, a felol
vasót, a karnagyot és az egyes 15 fős imacsoportok élén álló prefektákat vagy csoportvezetőket.
Alapszabályuk szerint „az élő rózsafüzér önkéntes, vallásos egyesülés, melynek tagjai
tizenötös csoportokra /:R ózsákra:/ osztottan a nekik kisorsolt olvasó-tizedet egy-egy
hónapon keresztül elmélkedve imádkozzék és mint Szűz Mária élő rózsái tömörülnek
mennyei Anyjuk körül.” Tagok az iskola felvett növendékei. Jelvényük egy érmecske a
Rózsafüzér Királynéja képével, kicsiny kék szalagra erősítve.17
Az új tagok az ifjúsági elnöknél jelentkeznek, s őket — lehetőleg októberben - az
igazgató veszi fel. Az egyesület tagjai „részesülnek az egyesület jócselekedetein és búcsúin
kívül a rózsafüzér társulat és a szent Domonkos rend összes érdemeiben.” 1" A tagok
rózsafiizér imádkozási kötelessége mellett a „hittant mindig a legnagyobb lelkiismeretes
séggel tanulják..., hogy szent vallásunk igazságait, istentiszteletét, a keresztény élet szabá
lyait mindig jobban megismeijék és m egértsék...” Az iskola elhagyása után pedig irat
kozzanak be az olvasó-társulatba.1' Az alapszabály előírta az összejövetelek megtartásának
rendjét is. Eszerint az iskolaév elején alakuló gyűlés van, majd havonta legalább kétszer
jöjjenek össze. A főimák és egy rózsafiizér tized elmondása után mondjanak imát Szent
Ágnes vértanú és Boldog Margit tiszteletére. Az egyesület igazgatója - más Élő Rózsa
füzér társulathoz hasonlóan — kinevezését a Domonkos rend római generálisától kapja a
rózsafüzérek megáldásának jogával együtt. Az ifjúsági elnök az igazgató távollétében gon
doskodik a gyűlések lefolytatásáról, a titkár vezeti a jegyzőkönyvet és az egyesület iratke
zelését végzi, a csoportvezetők a titkokat osztják ki, a pénztáros az esetleges pénzbevéte
leket kezeli, a sekrestyések viselik gondját az egyesületi oltárnak, a könyvtáros kezeli a
könyvtárat, s az igazgatóval egyetértésben gondoskodik új könyvek vételéről, a háznagy
a hiányzókat tartja számon, míg a felolvasó - szentbeszéd híján - felolvas az igazgató által
kijelölt könyvből.’"
Szokatlannak tűnik a püspöki levél utalása arra, hogy a rózsafüzér egyesület az önkép
zőkörbe illeszthető. A gyűléseik és közgyűléseik programja azonban választ ad erre a kér
désre. A gyűléseket eleinte a névsor felolvasásával kezdték. Egy idő után azonban fel
hagytak ezzel az egyéni identitást mindenképpen rögzítő gyakorlattal. Egy népéneket
énekeltek, majd elmondtak egy rózsafiizér tizedet. A programot versek, zongoradarabok
színesítették. Ezt megelőzően, vagy néha a kulturális program után az egyesület lelkész
vezetője, annak akadályoztatása esetén egy domonkos rendi apáca tartott előadást a leá
nyoknak. Az Élő Rózsafüzér egyesület gyűlései tehát általában az ismertetett szabályzat
szerint alakultak a jegyzőkönyvi bejegyzések szerint. Az alapszabály egyfajta modellt kí
nált, a gyakorlat pedig mindig a maga konkrétságában gazdagabb, változatosabb lehetett.
Egy ilyen ragfelvételi gyűlésről tudósított a Rózsafiizér Királynéja folyóirat 1941 decem
berében.'’1
A jegyzőkönyv végén pedig ötéves egyesületi találkozók bejegyzéseivel, névsorával,
fényképeivel is találkozunk, amelyeket június végén az ismert osztálytalálkozók mintájára
rendeztek m eg.”
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Az iskolai Élőrózsafüzér Egyesület saját kebelén belül továbbra is megtartotta a Máriakongregációban már működő három szakosztályt: az eucharisztikus, a missziós és a karitatív
szakosztályt. Az említett három szakosztály közül fennmaradt az eucharisztikus szakosztály
jegyzőkönyve 1928-1934 között. Ebből, s egy-két más adatból’ 1képet alkothatunk a tár
sulat működéséről.
A szakosztály alapszabálya szerint működésük célja „a szent olvasó titkai révén köze
lebb jussanak az Úr Jézushoz az Oltáriszentségben” , tehetségük szerint gondoskodjanak
„az Oltáriszentséghez szükséges tárgyakról” . „így nyer folytatást az elemi iskolában fenn
álló eucharisztikus gyermekszövetség a polgárista növendékeknél, és készülnek a tagok a
későbbi oltáregyesületek részére.” Példaképüknek és védőszentjüknek Boldog Margitot
tekintették.24 A tagok kötelessége a gyakori szentáldozás és kézimunkájuk révén a sze
gény templomok segítése.25 Tisztségviselőik általában azonosak voltak az élő rózsafüzér
egyesület tisztségviselőivel. Igyekeztek úgy intézni, hogy az élő rózsafüzér sekrestyése az
eucharisztikus szakosztály tagja legyen.
Az eucharisztikus szakosztály gyűléseit az alapszabály szerint kéthetente tartották úgy,
hogy az ne ütközzön az Élőrózsafiizcr egyesület szintén kéthetente megrendezett összejöve
telével. A kezdő ima után előadást hallgattak meg a lányok, s ezalatt kézimunkáztak. Ezt
követően szavalatok és énekszámok következtek, illetőleg bezárásként rövid templomlá
togatást tettek. Az előadások témája a legkülönfélébb lehetett: a harmónia, az összhang
fontossága, a jókedv eszköz Jézushoz, ima a papokért, a pápa szerepe, az Oltáriszentség
mint a kegyelem forrása, az Úrnap eredete, a Tantum ergo és a Genitori21' magyarázata,
Szent Ferenc élete és működése, a szentmise magyarázata, a szentének és éneklés értel
mezése, a feltámadt Krisztus, a loretói litánia, a gyónás fontossága, a lélek és a bűnök, a
babona, a szentmise értelmezése, és ismételten a szakosztály céljának magyarázata. Évi
közgyűléseiken templomok számára készített munkáikat kiállították.2
A novemberi gyűlések alakuló és díszgyűlések voltak, nem egyszer együttes ülés az
élő rózsafüzér egyesülettel, Aquinói Szent Tamás tiszteletére csakúgy, mint a márciusi
összejövetelek.2'
Sajátos összefüggéseket vehetünk észre a szombathelyi Élőrózsafüzér egyesület és szak
osztályai között. Az Élő Rózsaflizér eucharisztikus társulata, ahogyan ráépül az eucharisz
tikus gyermekszövetségre, s ahogyan célkitűzése szerint előszobája a későbbi oltáregyle
ti tevékenységnek, kétségtelenül az oszloposodás jellegzetes megnyilvánulását jelenti.29
A folyamat úgy is megfigyelhető, hogy a különböző életkori csoportoknak sajátos vallási
egyesületi/társulati formák felelnek meg, amelyekből szinte automatikusnak számít az át
lépés az életkor előre haladtával.

Élőrózsafizér Gycrmekegyesiilet

A budapesti domonkos templomban már az első világháború előtt megalakult az Élő
rózsafüzér Gyermekegyesület. Igazgatója Nusser Péter, majd Holló István O .P., a gyermek
társulat lapjának, a Kis Piros Könyvnek későbbi szerkesztője volt.'"
Az egyesület működéséről legtöbbet a Rózsafüzér Királynéja folyóiratából tudhatjuk
meg. Ennek 1929. évi évfolyamában arról olvashatunk, hogy a domonkos atyákat az a
krisztusi felszólítás: „Engedjétek hozzám jönni a kisdedeket... ilyeneké az Isten országa”
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(Lk 18,16) vezette a gyermek rózsafiizér csoportok megszervezésében 1909-ben. Az el
telt húsz év során az egyesület él, s virágzik. A generációk egymást váltották a társulatban.
1929-ben Fehérvasárnap volt az új tagok ünnepélyes felvétele sajátos, az egyházi szertar
tásokból jól ismert elemekből felépített, ünnepi rítus alapján. A jelöltek, fiúk és lányok
vegyesen, a reggeli misén közösen áldoztak. Délután volt a szülők és érdeklődők jelen
létében az ünnepélyes felvétel. Énekük, a Szentlélekhez intézett imádságuk után a társu
lati igazgató, Holló István O .R tartott buzdító beszédet. Ezt követte a névsorolvasás, a
gyertyák kiosztása és megáldása, a jelöltek akaratnyilvánítása, majd térden állva fogadalómtételük. Az igazgató megáldotta a rózsafüzéreket, a kék szalagra fűzött érméket a R ó 
zsafüzér Királynéja képével, s a kislányok fátylát. Az áldás és a Te Deum után a kultúrház
udvarán fényképezkedés, rövid műsor és a titkok kisorsolása volt. A gyerekek az esti rózsafiizéres körmeneten már testületileg vettek részt az egyesület nagy zászlója után halad
va, tizenöt kis zászló köré csoportosulva.'1
A gyermek egyesület tagjai az iskolai évben hetente két alkalommal oktatásra és szó
rakozásra összejöttek. Első vasárnap közös szentáldozás, majd titok-sorsolás volt.32

Rózsafiizér a görög katolikusok körében

A görög katolikusok körében a rózsafüzér római hatásra honosodott meg. Napjainkra ál
talánossá vált, s népszerű. A 19-20. század fordulójára a görög katolikusok is átvették és
követték az Élő Rózsafiizér imádkozási gyakorlatát és társulati formáját. A rózsafiizér
gyorsan elteijedt a görög katolikus hívek között is. Szükségessé vált ezért már az első vi
lágháború előtt kiadni egy imakönyvet „az ’Élő-rózsafiizér’ imatársulat gör. kath. tagjai
részére” .33
A Rózsafiizér Album adatai szerint 1900-ban a görög katolikus püspökségek területén
a következő eloszlását találjuk az Élő Rózsafiizér társulatnak:
Epeijesi görög szertartású egyházmegye
10 magyar ajkú település'4
Lugosi görög szertartású egyházmegye
1 település (Resica, magyar?)’3
Munkácsi görög szertartású egyházmegye
32 település, magyarok31’
Szamosújvári görög szertartású egyházmegye 1 település, román'
A fentiek alapján azt a következtetést egyértelműen megengedhetjük, hogy az Élő
Rózsafiizér elsősorban a magyar ajkú egyházközségekben teijedt.
Szűz Mária Rózsafiizcr-albumában még nem szerepel a két Abaúj megyei település:
Viszló és Rakaca.3" Az itteni rózsafiizéres gyakorlatot egy görög katolikus lelkész, Kisfalusi János rögzítette.39
Viszlón és Rakacán a falu lányai és asszonyai mind tagjai voltak a társulatnak. Rakacán még volt egy-két férfi is, aki bekapcsolódott. Az értelmiségből és a hivatalnokok kö
zül nem csatlakoztak. A csoport neve bokor, a vezetőé pedig bokorvezető.
A fiúgyerekek 1960 óta ministránsavatáskor kapják meg első rózsafuzérüket. Az ima
számláló eszköz neve rózsafiizér, vagy népiesnek érzett változata az olvasó. Ezt általában
kegyszerboltban szerzik be. Tulajdonosával halála után eltemetik. Vásárlás után mindig
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megszenteltetik, sőt, a vízszentelés szertartásánál az edény fülére teszik, hogy minél több
ször megszenteljék. Október első vasárnapján nyilvános rózsafüzér megáldás van. Ilyen
kor a hívek a padok között kétoldalt kiállnak, kezükben tartják rózsafüzérüket. A pap
először tömjénnel megfüstöli, majd elmondja az áldás-imát és szenteltvízzel meghinti
azokat. így adja meg a rózsafüzérre engedélyezett búcsúkat, amiket csak megáldott rózsa
füzérrel nyerhet meg a társulati tag.
A görög katolikusok körében kedvelt olvasó szemei fából vannak kiesztergályozva.
Újabban készítik műanyagból, gledícsia magból. A lányok és az asszonyok szeretik a csil
logó anyagból készült üveg rózsafüzéreket. Hétköznapra jó az egyszerűbb kivitelű is. A
férfiak és az öregek fekete vagy kávébarna színű olvasót használnak, a fiatalok fehéret,
vagy világos színűt: rózsaszínűt, világoskéket.
A társulati tagok vasárnaponként együtt végzik el a teljes rózsafüzért a templomban.
Hétköznap pedig odahaza, vagy a mezőn, akár valahová igyekezve az úton. Hétfőn és
csütörtökön az örvendetes, szerdán és pénteken a fájdalmas, kedden, szombaton és vasár
nap a dicsőséges rózsafüzért szokás imádkozni. A titokcsere ebben a két faluban össze van
kötve az Oltáregylet oltárltcrülésével és oferájával. A bokorvezetők a pad szélére ülnek,
odaviszik hozzájuk a régi titkot és megkapják az újat. Ilyenkor pénzt is gyűjtenek (ojera),
amiből misét mondatnak első pénteken az élő tagokért, első szombaton pedig a megholta
kért.
A társulati tagok között sajátos köszöntési fonna nincs. Vagy' a római katolikus Dicsér
tessek a Jézus Krisztus! Válasz Mindörökké, ámen formulával, vagy' a görög katolikus Dicső
ségjézus Krisztusnak! —Mindörökké, ámen! formulával történt. Volt a vidéknek egy sajátos
köszöntése: Krisztus közöttünk! Felelet rá: Van és lesz! Ezt ugyan a mindennapi érintke
zésben elhagyták, de nagy ünnepeken, a mirováláskor, olajkenetnél a pap így köszönti a
híveket. A pap is tagja a társulatnak.
A két faluban többféle rózsafüzért imádkoznak. Rózsaflizér a Szentháromságról főleg
vasárnap hangzik fel, a reggeli zsolozsma után, a szentmise előtti gyülekezés idején. Jú 
niusban, Jézus Szíve hónapjában, vagy pénteken szokták mondani a Jézus Színe olvasóját.
Nagyböjtben a Szűz Mária hétfájdalmáról szóló rózsafüzért szokták imádkozni. Karácsony
előtt és után egészen farsang végéig Szűz Mária hét öröméről szóló olvasót végzik. Már
ciusban, Szent Jó zsef ünnepe előtt mondják Szent József olvasóját kilenced formájában.
Ismerik még a Jézus sebeiről szóló rózsajüzért, amit a halottakért és a böjtben monda
nak. A Könnyek Anyja rózsajüzért, a Szerctctláng rózsafűzért, a Schönstadt-i, a Fatimái, a Pió
atya rózsafiz érét.
Amikor társulati halottjuk van, akkor Rakacán kiviszik a halotti lobogót. A kilenc an
gyali kar tiszteletére a keresztre háromszor három fekete gyászszalag kerül. A koporsóra
ráteszik a temetési rózsafíizért. Ilyenkor az „Öltözzetek gyászruhába szentolvasóbéliek”
kezdetű éneket éneklik.
Hasonló vallási életet találunk a nyíracsádi görög katolikusok körében is.4" A nyíracsádi rózsafüzér társulat mindenkori vezetője a főbokoranya. Jelenleg 16 bokor működik
Nyíracsádon. A tagokat rózsának nevezik, de az élőbeszédben társulati asszonyok, társulat
asszonyok, társulat megnevezéseket használják.
Minden hónap első vasárnapján a nagymise után kerül sor a templomban a titokvál
tásra. Jelképesen a „titokkopásra” adnak pénzt, s abból gazdálkodik a társulat. A bokor-
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anya az első padra letesz egy zsebkendőt, s arra teszik a rózsák a titokkopásra adott összeget.
Ebből a pénzből misét mondatnak minden hónap első péntekjén egyszer az élő, majd
a meghalt társulati tagokért. Ebből mondatnak misét akkor is, ha egy társuk meghal. Eb
ből csináltattak templomi zászlókat is, vettek szivacsot a padokra, festették ki a templom
közelében álló fakeresztet. S ebből a pénzből vettek új ingeket a Szent Sírt őrző fiúknak.
Aktív szerepet vállalnak a templom díszítésében is.
Szokásban volt a közlemúltig Nyíracsádon, hogy Nagypéntektől a feltámadásig vir
rasztónak a templomban. A virrasztók magját a rózsafüzéresek jelentették. A halott mel
letti virrasztásban is részt vettek korábban a rózsafüzéresek. Mára megszűnt a háznál tör
ténő virrasztás, de az elhunyt családjának kérésére gyakran bekapcsolódnak a templomi
virrasztásba.
A társulatba lépésnek az egykori szabálykönyv szerinti rítusa van. A tagság gyakran
öröklődik ugyan a családban, de akkor is az első titokváltáskor a templomban megtörté
nik a beavatás. A társulatba belépni akaró asszony, vagy asszonyok letérdelnek. ,,A bokor
anya, akinek a belépni szándékozó a csoportjába kerül majd, a háta mögött áll, s amikor a
fogadalom szövegét elmondták, azt a titkot, amely majd a belépő új tagé lesz, a főbokorattya által őrzött múlt századi kiadású imakönyvre helyezi, s a könyvet a főbokoranyávA
közösen a beavatandó feje fölé tartják. Ekkor a többi társulati tag, a többi rózsa is köze
lebb lép és igyekszik a könyvet, vagy a könyvet tartók kezét megérinteni, miközben
ének kíséretében a könyvet a belépő feje fölött háromszor felemelik.”
Valószínű, hogy itt egy helyi formájú, görög katolikus vallási jellegű beavatási rítusról
van szó, amely bizonyos elemeiben hasonlít a papszentelés (= beavatás) szertartásához.
Napjainkban görög katolikus egyházában felerősödtek a keleti gyökerekhez való viszszatérés törekvései. A rózsafüzér pedig mint a latin (nyugati) kereszténység kapcsán meg
ismertjelenség kezd háttérbe szorulni ebben a folyamatban.

A szamosújvári Elő Rózsaflizér társulat

Sajátos szerkezetű az 1862-ben alapított szamosújvári rózsafüzér társulat, amely árvainté
zettel kötötte össze magát már az alapításkor. Tanulságos elolvasni az alapító, s a társulat
működését saját tőkéjével lehetővé tevő Lukácsi Kristóf indoklását a szabályzat 1. §-ban:
„Városunkban egy oly társulatot óhajtok, mely e város örmény ajkú és szertartásu egyhá
zi közönsége lelki és testi szükségének leginkább megfeleljen, annak leikéből és életéből
folyjon, mely a midőn Isten imádását, a Boldogságos szűzanya tiszteletét, szóval a vallás
erkölcsös életet előmozditja, pótolja egyszersmind egyik legkiáltóbb szükségét a sors anynyi változásainak alávetett kereskedéssel foglalkodó nemzetünknek.” Ez a nagy közösségi
gond pedig az árva gyermekek sorsa.'1' A 2. §-ban azt írja tehát: „E cégre legczélszerübbnek találom a Rózsafüzér vagy szent Olvasótársulatot, mely a városban egykor nagy lel
kihaszonnal virágzott, újból felállítani, és azzal kapcsolatba hozni mint testi irgalmasság
cselekedetét, alapítását egy árvaháznak, szegény sorsú örményfiu és leánygyermekek
számára.”4’ A további paragrafusokban elmondja, hogy tervét jóváhagyták az egyházme
gye és a város polgári hatóságai, s örömmel fogadták a hívek is.
Figyelemre méltó, hogy a társulat alapszabálya a 4—42. §-ok az árvaház működését,
vezetését, rendes tagok, a résztvevők, a jótevők, az alapítók és a kegyurak osztályát is-
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merted. A társulat szeretettel fogad mindennemű adományt (ruha, pénz, ékszer stb.),
„m elyeket... az árvák javára forditand” .43 A tagok különböző osztálya más és más felépí
tésű. A 24. §-ból megtudjuk, hogy „A rendes tagok osztályában minden tizenöt személy
egy külön kis egyletet alkot, melyben a teijesztői kötelességet teljesiti annak elnöke.” 44
Azaz az árvaházi támogatók szervezését az Elő Rózsafüzér társulat tizenöt fős csoportszerkezete alapján végzi. A két szervezeti keret tehát összefolyik.
A nagy társulat keretén belül létrehozták a nőegyletet, amelynek kettős célja volt:
,,a) gondoskodni, hogy az élő szent olvasóról nevezett Mária társulat terjedjen és állan
dóan virágozzék, b) Felügyelni a leány árvaházra, midőn az létrejön, gondoskodni, hogy
az árvaleánykák tisztességes nevelést kapjanak.” 43 A „nőegylet tevékenységét kiteijesztheti egyéb jóságos cselekedetekre is, úgymint: betegek és házi szegények segélyezése” .46
Csak ezt követően, a 43. § ismerteti „Az élő rózsafüzér, vagy szent olvasótársulat”
szerkezetét és működési rendjét: „Az ájtatos hívek tizenötönként egyesülnek egyikük el
nöksége alatt, ki az egyesültek neveit összeírja, adományaikat begyűjti, és a rózsaimának
szent titkait havonta változtatva a tagok közt kiosztja.
Mindegyük egész hónapon át naponkint elmond egy’ Miatyánkot és tiz üdvözletét,
belefoglalván azon szent titkot, mely arra a hónapra ráesett, végre hozzáadja ’Dicsőség az
Atyának’ st.
így ime tizenötön lelkiképen egyesülve, noha mindegyik csak egy tizedet végez,
mégis összesen az egész olvasót naponként elmondják . . . ” Majd ismerteti Lukácsi a
szentolvasó tizenöt titkát. A következő paragrafusokban megismerjük a társulat búcsúki
váltságait. A szentolvasó társulat a Boldogságos Szűzről, míg az árvaház „nemzetünk nagy
apostola és védszentje nevéről szent Gergely árvaházának fog neveztetni” .47
A társulat fő ünnepének a szent olvasó vasárnapját választották, amelyen a társulat élő
tagjaiért mutatnak be szentmisét. Ezen kívül évente még öt alkalommal van mise a társu
lat tagjaiért: Jézus és Mária szent neve ünnepeinek nyolcadában a társulat élő tagjaiért,
minden halottak napja után a társulat elhunyt tagjaiért, Szent József ünnepe nyolcadában
a társulat testi és lelki szenvedésekkel terhelt tagjaiért, végül Világosító Szent Gergely
nyolcadában az árvaház élő és elhalt jótevőiért. A legutolsó paragrafus búcsúkiváltságot
azonban csak a rendes tagok osztályának juttat.
A füzet második részében imádságok és énekek vannak. A minden hónap első vasár
napján elmondott áhítatkezdő könyörgés a titokosztást követi. A füzet ennek kínál egy
fajta szövegkönyvet: prózai könyörgéseket és dallamutalás nélküli énekszövegeket.4S
A szamosújvári társulat későbbi sorsáról és működéséről, valamint a Világosító Szent
Gergely Árvaház további évtizedeiről nincs tudomásunk. A rózsafűzér társulatok 19. szá
zad végi, azaz 1877 utáni újjászervezésének idején valószínűleg ez a társulat sem kerül
hette ki azt a konfliktust, amely más vegyes típusú egyesületek esetében felmerült. Egy
bizonyos, hogy az Élő Rózsafüzér Egyesületeket az 1900-as jubileumi évben összeíró
Rózsafüzér-Albumban az örmény szertartásé szamosújvári egyházmegye nem is szerepel,
csupán a görög katolikus szertartásé püspökség.49
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Miskolci munkásnők társulom

Az első felső-miskolci Élő Rózsafiizér csoportokat eg)’ munkásasszony szervezte meg.
Rózsafiizér társulat az 1898-ban alakult meg hivatalosan, amikor a plébános a tagok ne
vét elküldte a domonkos rendi központba, s minden tag számára felvételi könyvet kért.
A csoportban társulati lányok is működtek. Az 1920-as évek elején a társulat tevékenysé
ge révén társadalmi tényező lett a városban. Kiterjedt szociális és karitatív munkássága ré
vén ismertté vált. A társulat létszáma 460, s „Miskolc városának legerősebb hitbuzgalmi
egyesülete” volt 1929-ben.51’

Élő Rózsafüzérek Magyarországon 1900-ban

Az 1900-as jubileumi szentévre a Rózsafiizér Királynéja szerkesztősége célul tűzte ki,
hogy feltáija és kimutassa a rózsafiizér társulatok magyarországi elteijedésének emlékeit és
pontos adatait. A levéltári adatok nagymérvű pusztulása miatt ez a jubileumi album ma
egyik értékes forrása a rózsafiizér társulatok magyarországi történetének, életének és
működésének.5'
Az adatgyűjtés idején, az 1890-es években nem sokkal vagyunk túl az 1877-es dátu
mon, amikor a Szent Domokos Rend megkapta minden rózsafiizér társulat irányításának
jogát. Az Élő Rózsafüzér esetében ez azt jelentette, bog)' a domonkos rend igyekezett a
korábban már megalakult csoportokat fennhatósága, irányítása alá vonni. A fejezet címe
is ezt sugallja: „törvényesen megalakult” társulatok.
Besztercebányai egyházmegye: 23 egylet, 2868 tag; Csanádi egyházmegye: 80 egylet,
12 200 tag; Egri főegyházmegye: 106 egylet, 19 641 tag; Eperjesi egyházmegye: 10 egy
let, 873 tag; Erdélyi egyházmegye: 94 egylet, 19 690 tag; Esztergomi főegyházmegye:
201 egylet, 41 812 tag; Győri egyházmegye: 161 egylet, 28 971 tag; Kalocsai főegyház
megye: 59 egylet, 23 740 tag; Kassai egyházmegye: 47 egylet, 4185 tag; Nyitrai egyház
megye: 31 egylet, 6915 tag; Pannonhalma: 8 egylet, 2447 tag; Pécsi egyházmegye: 67
egylet, 15 294 tag; Rozsnyói egyházmegye: 63 egylet, 11 640 tag; Szepesi egyházmegye:
38 egylet, 12 058 tag; Székesfehérvári egyházmegye: 29 egylet, 6090 tag; Szombathelyi
egyházmegye: 104 egylet, 15 464 tag; Váci egyházmegye: 112 egylet, 33 552 tag; Veszp
rémi egyházmegye: 149 egylet, 23 819 tag.
Az örmény rítusú egyházmegye, Szamosújvár 1 egyletét, és 240 tagját, valamint a gö
rög katolikus egyházmegyék egyleteit és társulati tagságát is beszámítva, figyelmen kívül
hagyva ugyanakkor a lembergi és a zágrábi püspökségek adatait, azt mondhatjuk: az Élő
Rózsafiizér a 19-20. század fordulójának legnagyobb létszámú civil egyesülete Magyarországon. Közel 1500 társulatban majdnem 300 000 taggal.52
A Rózsafiizér-album szerkesztője, Kindler Imre O.P. a többi társulati formával együtt
a rózsafuzéres tagok lélekszámát félmillióra becsülte a korabeli Magyarországon. Ez az
óriási létszám azonban nem volt annyira látványosan szem előtt. A rózsafüzér ugyanis je l
lemzően magánáhítat, végzési módja is egyéni. A domonkos rend azonban ennyi ember-
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rel tartott szorosabb-lazább kapcsolatot nemcsak a missziók révén, plébánosaik közvetí
tésével, hanem a társulati kiadványok, ima- és énekes könyvek és a társulati folyóirat se
gítségével.
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R O Z SA F U Z E R E S A H ITA TIRO D A LO M

A magyarországi áhítatirodalom (áhítati irodalom vagy kegyességi irodalom) - csakúgy
mint más európai országokban - szinte áttekinthetetlenül gazdag. Alatta az alkotásoknak
műfaji és tematikus szempontból nagyon széles skálája húzódik meg. Áhítati irodalomnak
nevezi az eddigi szakirodalom mindazokat a vallási írásműveket, amelyek a vallásosság
napi, egyházi év ciklusainak rendje szerint, valamint az egyéni vallásgyakorlás számára kí
nálnak olvasnivalókat, imádságokat, énekeket. Ide soroljuk a nevelési célzattal megírt
példázatokat, csodatörténeteket, elbeszéléseket, valamint a vallási ismereteket teijesztő
történeteket, írásokat.1 A barokk kori vallási irodalmat áttekintő munkájában Knapp Éva
szerint a „napi áhítatgyakorlatok rendszerét naptári vagy egyházi év ... rendjéhez kapcso
lódó kiadványok alkotják” .' Idetartozónak mondja még a kalendáriumokat és officiumokat, valamint az egyes „társulatok speciális áhítatgyakorlatait tartalmazó” kiadványokat.3
Az utolsó csoportba pedig a társulatok énekes és imádságos könyveit einlíti.4
Az áhítati irodalom tehát nem egy műfaj, hanem a funkció, a használat és bizonyos
tartalmi vonatkozások alapján ebbe a keretbe sorolt írásművek műfajilag eltérő csoportja.
S ebben a csoportban kapnak helyet a vallási társulatokhoz kötődő munkák is.
A barokk kori áhítati irodalom egyik legjobban körülhatárolható csoportjáról, a vallá
si társulatihoz kapcsolódó különféle kiadványokról nemrég jelent meg áttekintő tanul
mány.5 Knapp Éva megállapítása szerint a 17-18. században a plébániák mellett a vallási
társulatok hálózata jelentette a katolikus vallásosság legfontosabb szervezeti keretét. A tár
sulatok kiadványai „fontos szerepet játszottak különféle ismeretanyagok, művelődési
programok, irodalmi műfajok és magatartásformák szerveződésében és közvetítésében” .
Ez, a kulturális közvetítő szerep adja meg ennek az irodalomnak a szerző szerint legna
gyobb jelentőségét.1’ A külföldi szerzők és kiadványaik elemzése kapcsán rámutatott arra,
hogy „a külföldi társulatok és nyomtatványaik számottevő ösztönzést közvetítettek a ma
gyarországi társulatok és kiadványaik felé...” főleg a 18. század első évtizedeiben.'
A Knapp Éva által elemzett konkrét barokk kori kiadványok közül csupán a rózsafü
zérrel kapcsolatosakat emeljük ki. A kékkői rózsafüzér társulat kiadványa kapcsán említi,
hogy a rózsafüzér társulat alkalmi kiadványának szerzője, Püsi Pius alapítója is egyúttal a
társulatnak, s számos más társulat felállítója is." A szenei rózsafüzér társulat kézikönyve
eg)' német és két magyar nyelvű kiadást ért meg.v A könyv7 előszava szerint a kiadvány
célja a rózsafüzér áhítat magyarországi megújítása, az emberek elkárhozásának megakadá
lyozása érdekében."’ A kéméndi rózsafüzér társulat német nyelvű, Binder Pál metszetével
ékesített áhítati könyvének címlapján külön utalás található a kiadvány használatára, a tár
sulat heti áhítatára, valamint arra, hogy a társulat a kéméndi plébánia híveiből tevődik
össze." Knapp elemezte a szenei, s a pápai rózsafüzér társulati könyvet."
A barokk kori, 17-18. századi társulati irodalom elemzése kapcsán Knapp Éva a
konkrét társulatokhoz kapcsolódó kiadványoknak három jellemző megjelenési formáját
különítette el. Az első csoportba a felvételi lapokat sorolta, amelyek a társulati tag személyi
adatait, s a belépést igazoló egyházi személy aláírását tartalmazzák. Esetenként ezek kibő-

154

Rózsaflizéres áhítatirodalom

vülhetnek egyéb, a társulat történetére, búcsúkiváltságaira vonatkozó adatokkal, imád
ságszövegekkel.” A második típusba társulatokról legtöbb információt hordozó ún. társula
ti könyveket említi, amelyek az adott társulat történetére, kialakulására, sajátos jellemzőire
vonatkozóan már részletezőbb útmutatást adnak, ismertetve a speciális áhítati formákat,
ének- és imádságszövegeket.'4 A társulati kiadványok harmadik rétegét a társulatnak aján
lott ajándékkönyvek, illetve társulati célra készült legkülönbözőbb áhítati müvek al
kotják. Céljuk elsősorban a társulati tagok vallásosságának elmélyítése, tartalmilag ezért
nagyon sokrétűek: szentek életrajzai mellett exemplumok, útmutatások, lelki tükrök, el
mélkedések stb. olvashatók benne. Az ajándékkönyvek tematikusán sajátos csoportját
jelentik a különféle társulati jubileumokra megjelentetett kiadványok.” Ugyancsak rend
kívül gazdagok lehetnek a társulat mindennapi életével kapcsolatos alkalmi nyomtatvá
nyok: meghívók, alkalmi szentbeszédek, társulati jubileumok alkalmára nyomtattatott
anyagok."' Negyedik csoportban említette Knapp Éva a társulat életével, ünnepeivel kap
csolatos alkalmi kiadványok körét.1'
Amíg a barokk kor irodalomkínálatát, s benne a vallási irodalmat viszonylagos alapos
sággal feltárták, addig annál kevesebbet tudunk a 19. század második felének és a 20. szá
zad első évtizedeinek vallási imádság- és könyvkínálatáról. S ahogy a technikai civilizá
ció fejlődésével mind olcsóbbá vált a nyomtatott müvek előállítása, könyvek és apróbb
nyomtatványok megjelentetése, annál nagyobb számban jelentek meg országszerte az
áhítatirodalomba sorozható munkák. Ennek áttekintése, feldolgozása, és értelmezése sok
kal nagyobb munkát jelent, s épp csak megkezdődött a közelmúltban.
A rózsaflizéres kegyességi irodalom nagyon gazdag. Műfajilag is szerteágazó. Képvi
selve vannak benne imádságok, énekek, elmélkedések, a vallási folyóiratok és újságok
tárcái, hírei. Ezek aránya koronként változó. A gondolati áthatások nehezen fedezhetők
fel, de nyilvánvalóan vannak.
Ezt a rózsafüzéres társulati irodalmat elemezzük néhány példa alapján. A kiválasztott
munkák elsősorban az Élő Rózsafüzérrel, másodsorban általában a rózsafüzérrel, annak
egyéb sajátos formáival kapcsolatos kiadványok: ima- és énekeskönyvek, elmélkedések,
társulati aprónyomtatványok imádság- és énekanyaggal, valamint a Rózsafüzér Királynéja
című folyóirat. Az elemzés során röviden bemutatjuk magát a kiadványt, annak szövegi
struktúráját, igyekszem adatokat találni a szerzőre, az olvasóközönségre vonatkozóan,
majd pedig tartalmilag elemezzük magát a szöveganyagot.
Az említett barokk kori kiadványtípusok megtalálhatók a 19-20. századi társulati
nyomtatványok között is. Egy csoporttal azonban a vizsgált korszakunkban ki kell őket
bővíteni, s ez pedig a társulatokhoz kapcsolódó periodikák: folyóiratok, kalendáriumok,
valamint a helyi felekezeti sajtó köre. Ezek Magyarországon a 19. század utolsó harmadá
ban jelentek meg. Tanulmányunkban hangsúlyosan foglalkozom velük."*

A rózsafüzér társulatok kiadványai

Az évszázadok óta ismert rózsafüzér 19. században megújított ájtatossági és társulati for
májának, az Élő Rózsafuzérnek is szüksége volt arra, hogy a legkülönfélébb módon nép
szerűsítsék. Ennek egyik leghatékonyabb módja a szentmisék prédikációi voltak, ahol hí-
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vek nagy tömegei előtt lehetett ismertetni, és egyúttal a lelkipásztori tekintéllyel legiti
málni az új társulati és áhítatformákat.1' Hasonló helyet és alkalmat jelenthettek a búcsú
járó helyek ünnepi szentmiséi is. Ám itt nemcsak a lelkipásztorok közvetítő szerepét
vehetjük észre, hanem a búcsúsok egymás közti átadási - átvételi gyakorlatát, megfigye
léseit is.2" Az ilyen közvetlen terjedési csatorna mellett azonban legalább annyira fontos a
rózsafüzér társulathoz kapcsolódó nyomtatványoknak a szerepe is. A 19. században ezek
voltak elsősorban azok a közvetítő csatornák, amelyeken keresztül nagy földrajzi körzet
ben, s társadalmilag is széles közegben ismertté lehetett tenni az új ájtatosságot, annak
formáit, szervezeti kereteit, működési szabályait, valamint sajátos áhítatformáit, énekeit és
imádságait.
A 19. század második felében megjelentek katolikus havi-, heti- és napilapok. A gyor
san gyarapodó írni és olvasni tudó rétegek, a vállalkozásokat indító szerzetesrendek, egy
házi személyek, világi (laikus) hívek vállalkozó szelleme, az országosan kiépült, s gyors
szolgáltatást lebonyolító posta, s az előfizetők nagy tábora tartotta fenn ezt a sajtót. R aj
tuk: a könyveken, folyóiratokon és a templomi prédikációkon, hirdetéseken keresztül
terjedt az új rózsafüzér ájtatosság híre is. Ebben az esetben azt mondhatjuk, hogy a városi
polgárság áhítata vált népszerűvé más városokban is, de teijedt el a legkisebb falusi portá
kon is a lelkipásztorkodó papság, részben pedig a szerzetesek közvetítésével.
A rózsafüzér társulatok különböző típusú kiadványait senki sem gyűjtötte össze mód
szeresen. M ég folyóiratuk is hiányos a különböző nagy könyvtárakban.21 De különösen
gyorsan elpusztultak a kisebb teijedelmű, gyakran csak egylapos tagfelvételi cédulák, hi
szen ezek szorosan tulajdonosaikhoz kapcsolódva annak halála után szükségtelenné vál
tak. Valamivel jobb a helyzet a társulati könyvek esetében. A magyar könyvészeti iro
dalom is sokat számon tart közülük, de listájuk sajnos nem teljes. Egyházi (plébániai,
egyházmegyei, egyházi iskolai, szerzetesrendi) könyvtárakban, múzeumi és magángyűjte
ményekben nagyon sok még nyilvántartásba nem vett példányát lehet megtalálni.22

Tagfelvételi lapok

Az Elő Rózsafüzér társulat tagfelvételi és tagnyilvántartási lapjai közül csak 20. századi
példányokkal találkoztunk. E lapok kétfélék: az egyik nyomtatvány a 15 fős csoportot
vezetők számára készültek, hogy azon tartsák nyilván a csoportjukhoz tartozók titokcseríjét, a havonta végzett rózsafüzér titkokat. Ez tehát tagnyilvántartási lap. Egy csongrádi,22
ez A4-es méretű, egy oldalas és egy szabadkai, kétnyelvű, magyar és horvát A6-os mére
tű változatot24 őrzíink gyűjteményünkben. Ennek elején a koszorúfő nevének és a koszo
rú számának van helye, valamint 15 rubrikában, s a 12 hónap elosztásában a tagok nevei
nek és a titkok számának feltűntetésére van lehetőség. A másik fajta nyomtatvány az
egyes tagoknak készült, lényegében ezt nevezhetjük tagfelvételi lapnak. Ebből három van
gyűjteményünkben. Mindhárom magyar nyelvű nyomtatvány. Az egyik nyomdai jelzet
nélküli, voltaképpen egy kis szentkép, amely Szűz Máriát, kis Jézust és Szent Domokost
ábrázolja, s egy kassai asszony 1908. évi felvételét igazolja a Szentolvasó társulatba.25
A másik Budapesten készült a Stephaneum nyomda és könyvkiadó r.t. kiadásában,25
a harmadik pedig Magyarkanizsán az 1920-as évek elején.2' A két utóbbi címoldalán ha-
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sonló szöveg: A z Élő Rózsafiizér-tagok Felvételi Lapja. Legszentebb Rózsafiizér Királynéja
könyörögj érettünk! Valamint a tag nevének, a felvétel dátumának és a társulat helyi igazga
tója nevének rubrikájával. A kassai tagfelvételi lap tehát egy kis szentkép. A budapesti
nyomtatványon egy oltárkép fényképe látható: Szent Domokos és Sienai Szent Katalin,
amint átveszik a Rózsafiizér Királynéjától a szentolvasót. A magyarkanizsai kiadványon
pedig egy Rózsafüzér Királynéja ülő szobor fényképe.

Társulati kiadványok

A kiadványok második csoportjába a tagok részére készült társulati könyvek tartoznak,
amelyek nemcsak az Elő Rózsafüzér egyesületekkel, hanem a rózsafüzér mindhárom tár
sulati formájával foglalkoznak. Tartalmilag azonban ezek is két részre oszthatók: az
egyikbe azokat a füzeteket sorolhatjuk, amelyek a rózsafüzér társulat megalakulásának
történetét, a társulat működését és az imádság végzésének, a titokcserének szabályait tar
talmazzák, s legfeljebb csak felsorolják a rózsafüzéres titkokat, s utalnak az elmondandó
egyéb imádságokra. Az ismertetett példák alapján úgy látjuk, hogy lényegében egyház
megyénként sor került a tájékoztató füzeteknek, kézikönyveknek kiadására. Ez logikusan
az 1877-es változások utáni állapot tükrözője, azaz a domonkos rendi irányítás mellett a
megyés püspökök engedélyező szerepét jelzi. A második csoportba a rózsafüzéres énekes
és imádságos könyveket soroljuk.
1. Tájékoztató füzetek. Ezek közül magyar nyelven a legkorábbi a P. Angelicus
(ZafFéry Károly2") által 1889-ben összeállított Rendeletek, magyarázó pontok „Élő rózsafii
zér” ügyében című füzet. Ekkor már túl vagyunk a pápa által hozott rendeletén (1877),
amely az összes, így az Élő Rózsafüzér társulat vezetését is a domonkosokra bízta. Ezért
érthető tehát P. Angelicus nyomatékos kérése a füzet elején, hogy csakis a domonkosok
tól, vagy az általuk kinevezett társulati elöljáróktól fogadjanak el utasításokat az élő rózsa
fiizér ügyében. A társulatalapító Jaricot Mária életének vázlatos bemutatása után P.
Angelicus időrendi sorrendben szó szerint vagy kivonatosan ismerteti az Elő Rózsafüzér
társulatról és áj tatosságról, a titokcseréről hozott pápai és domonkos rendi elöljárói ren
deleteket, a búcsúkiváltságokat és a búcsúnyerés alkalmait.29 A tübingeni Egyetemi
Könyvtárban találtam rá P. Angelicus 1885-ben német nyelven írt ismertetőjére az élő
rózsafüzérről.3" A füzet címe: Dér lebendige Rosenkranz zugleich Aufnahme-Büchlein.
Augsburgban adták ki egyházi jóváhagyással, s ZafFéry Károly Rupert Muhlnak, a bencés
rend németországi presesének ajánlotta. A felvételi lap és a titkok kisorsolását számon tar
tó táblázat után következik az Élő Rózsafüzér társulata történetének és lényegének is
mertetése. Majd imádságok és a rózsafüzéres titkok következnek. Úgy tűnik ezek után,
hogy a könyv előbb látott németül napvilágot, s csak utána magyar nyelven. Ebből arra
lehet következtetni, hogy az első években talán nagyobb hatása volt a német nyelvű ma
gyarországi lakosok között, mint a magyar nyelvűek között.
Kassán jelent meg A szent rózsafiizér-testvériilct kézikönyvecskéje a rendi elöljáróság jó 
váhagyásával 1897-ben. A kézikönyv egyúttal felvételi lap is, hiszen a hátsó borító rubri
kái (folyószám, a névnek és dátumnak kihagyott sorok) jelzik, itt tüntették fel az új tag
felvételének adatait.31 A könyv röviden szól a rózsafiizér eredetéről, a rózsafiizér imádság
lényegéről, a társulati tagok kötelességeiről, a rózsafiizér nyújtotta előnyökről és búcsúk-
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ról, az imádkozás módjáról, s végül röviden ismerteti a rózsaflizér 3 x 5 titkát. Csupán két
Mária-éneket tartalmaz. ' A könyv második oldalán metszet, amely a Napbaöltözött Aszszonyt ábrázolja, amint a szent olvasót átnyújtja Szent Domokosnak, aki mellett a szájá
ban fáklyát tartó kutya fekszik." Kassai és 1905-ös kiadású A szent olvasó-tcstvériilet kézi
könyve, amely a kassai egyházmegyei hatóság és a domonkos rend jóváhagyásával jelent
meg. A könyv tulajdonosa Ruszkai Borbála ónodi lakos volt, aki 1909. július 30-án lé
pett be a rózsafüzér társulatba. A könyvecske tartalma megegyezik a fentebb ismertetett
füzetek tartalmával. A hátsó belső borítóján felhívás olvasható az Olvasó Királynéja buda
pesti templom építésének támogatására, A legszentebb Rózsnfiizér Királynéja című folyóirat
előfizetésére, a társulatok működéséhez szükséges nyomtatványok rendelésére. A hátsó
borítón pedig a budapesti domonkos zárda áljegyzéke olvasható a különböző anyagból
készített rózsafuzérekről, olvasókeresztekről, érmekről és szentképekről.34 Ugyancsak
Kassán, ám már az impériumváltás után a prágai domonkos rendi előjáró engedélyével
készült A szent olvasó-testvériilet kézikönyve, amely szerkezetileg követi a korábbi kassai
nyomtatványt, ám teljesen új szövegezésű. A tagfelvételi lap ugyanazt a metszetet tartal
mazza. Ezt a magyar nyelvű füzetet használták Kassa 1938-as felszabadulása után is."
Ugyancsak Kassáról került elő Az élő rózsafüzér alapszabályait tartalmazó füzet, amely
röviden ismerteti a rózsafüzér lényegét, alapításának történetét, a szervezet felépítését,
célját, a tagok kötelességét, a titoksorsolás szabályait, a társulati ünnepeket, az elnyerhető
búcsúkiváltságokat, valamint az imádkozás módját. Szokások címszó alatt pedig az ada
kozásról (célja a Rózsajiizér Királynéja című folyóirat megrendelése lehet), a közös ájtatosságokról, a társulat miséiről és a tagok temetéséről ír.1'
Az 1924-ben Szabadkán kiadott A z Élő Rózsaflizér című kis füzet követi a már ismer
tetett kiadványok gyakorlatát. Célja bevallottan az, hogy útmutatást adjon a rózsafüzér
társulatok átalakításához. Ismerteti a rózsafüzér imádkozásának módját, titkait, a három
féle rózsafüzér társulatot (rózsafüzér társulat, örökös rózsafüzér, élő rózsatüzér). Részletes
tájékoztatást nyújt a szervezeti felépítésről, a tisztségviselők és a tagok kötelességeiről, fel
adatairól, ájtatosságokról, az elnyerhető búcsúkról, végül rövid fohász után közli a lorettói litániát.37
2. Énekes és imádságos könyvek. A második csoportba sorolt társulati könyvek jelentős
körét alkotják a rózsaüzéres énekes és imádságos könyvek. Ezek egy része szintén tartal
mazza a társulat szervezésére, s a rózsafüzér imádkozásának módjára vonatkozó előíráso
kat és rendeleteket, de terjedelmi arányait tekintve e kiadványok már inkább tarthatók
énekes és imádságos könyveknek, mint ún. vezérkönyveknek. Közülük több megtalálha
tó a magyar bibliográfiákban is. Forrásaink között a legfontosabbak közé sorolhatók kuta
tásaink során, Íriszen elsősorban az ilyen típusú könyvekből tudjuk meg, hogy milyen
szerzői szándékok és célok működtek a kiadás során, milyen teológiai, egyháztörténeti,
népének stb. ismereteket közvetítettek ezek a kiadványok. Ezek lehettek a forrásai a ké
sőbbi évtizedek, a 20. század első fele énekes könyveinek, amelyek a rózsafűzéres társula
ti gyakorlatot szolgálták. Érdemes tehát tartalmukra nagyobb figyelmet fordítani.
E csoportban található a legrégibb magyar nyelvű, élő rózsafűzéres ima- és énekes
könyv: A z élő lelki Rózsaflizér, és a boldogságos szűz Mária’ szeplőtlen sz. szívének tisztelete
című munka is,38 amely több kiadást megért a 19. század közepén.3' Ugyanabban az 1844.
évben jelent meg Kolozsvárott a hasonló című A z élő lelki Rózsaflizér könyv.4" Szerzőik
ről semmit sem tudunk. A győri könyv a hívekhez intézet bevezető után a társulatokról,
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majd a szentek tiszteletéről, közelebbről Szűz Mária tiszteletéről szóló általános ismerete
ket adja közre. Ezt követően részletesen ír a rózsaftizér ájtatosságáról általában, majd az
élő lelki rózsafüzér eredetéről, társulati felépítéséről. Közli XVI. Gergely pápa 1832-ben
kiadott rendelkezéseit az Elő Rózsafüzér társulatáról, majd a rózsafüzér 15 titkát rövid el
mélkedésekkel. S bár a pápai és a domonkos rendi elöljárók szándékával ellenkezik, a
győri könyv az Elő Rózsafüzér társulathoz „m ég egy más, de rokon ezélzatú jám bor szö
vetséget” kapcsol, mely „az istenszülő Szűz Anyának Máriának szentséges szeplőtelen szí
véről nevezi magát” .'" A társulat szükségességét és hasznosságát egy megtéréstörténettel
igazolja. Bemutatja természetesen a társulat alapszabályait is, XVI. Gergely pápa 1841-es
megerősítő iratát és egy jellemző társulati fohászt. A könyv második, hosszabb részében
pedig mind az egyéni, mind a közösségi, társulati áj tatosságokhoz kínál imádságokat és
énekeket.42
A korai kiadványok között említhetünk még más, 1840—1850-es években kiadott
könyveket. Ezek jelzik az élő rózsafüzér korai, viszonylag gyors és országos terjedését. Az
első kiadványok közé sorolhatjuk például az Élő lelki Rózsaftizér, melyben mindennapi ájtatosgyakorlások s imádságok és énekek foglaltatnak című, Bucsánszky Alajosnál Pozsonyban és
Pesten 1859-ben megjelent könyveket.43 A meghatározó városok (Pest, Pozsony) mellett
egyházi központok közelében fekvő kisebb települések, vagy vidékek is viszonylag ha
mar megalakították társulataikat és megjelentették azok kiadványait. így például az Eger
közelében fekvő Boconádon 1845-ben megalakult Elő szent olvasó társulat énekes
könyvét adta ki 1857-ben Pájer Antal.44 Gyűjteményünkben található egy 1859-ben már
ötödik kiadásban megjelent könyv: Elő rózsa. Imádságos- és Énekes-könyv az „Elő szent
olvaso”-ról nevezett Mária-társulatnak használatára címmel. Szerzőjét ennek sem ismerjük.
A könyv bevezető rövid fejezeteiben a társulat elnevezéséről, tisztségviselőiről, az élő ró
zsafüzér hasznáról, valamint a titkokról ír. Ezt különféle könyörgések és szenténekek kö
vetik, végül pedig egy toldalékban napközbeni és mise alatti imák, énekek.45 Ennek a
könyvnek ismerjük egy évszám nélküli, de külső, formai jegyekből ítélve 1920 utáni ki
adását is, ahol a szerző nevét is feltüntették: Élő rózsa, imádságos- és énekeskönyv az „Élő
szent olvasó”-ról nevezett Mária-társulatnak használatára. Az Isten nagyobb dicsőségére,
Szűz Mária tiszteltére írta Drapos József Jászdózsán.4'’ Néhány rész elhagyását, illetőleg
felcserélését nem számítva a könyv betű szerint megegyezik az 1859-es, már ötödik ki
adásban megjelent munkával. Ennek két magyarázata lehet: az 1859-es könyvet is
Drapos József írta. Ez azonban nem igazolható. A másik, sokkal valószínűbb, hogy
Drapos Jó zsef közkincsnek tekintette a korábban már megjelent társulati imádságos
könyvet, s azt a kisebb átalakítás után saját szerzeményének tekintve kiadta azt. Ez abban
a korban általános gyakorlat volt.47
Csupán egy rózsafüzéres könyv összeállítóját ismerjük név szerint, aki nem volt kleri
kus: Erdélyi Klárát, s aki 1859-ben jelentette meg az, Élő lelki Rózsaftizér, melybe a szent
olvasó-társulatnak minden hónap első vasárnapjára, úgy az olvasó minden részére imádságok és
énekek foglaltatnak című könyvét.4" Erdélyi Klára életéről sem tudunk sokat. Tóth Mike
Jézustársasági tanár közlése szerint „művelt és buzgó vallási nő az iparos osztályból; 1860
körül már világtalan volt” . A búcsújáró helyeket látogatta; „ő hozta be Kalocsán és az
egész Duna-Tisza közt fekvő megyébe a katholikusok közé a rózsaftizér ismeretét; jó
hangja volt és énekével lelkesítette a búcsúra járó asszony-népséget. Meghalt 1863 körül
Sükösdön (Pest m .).”49
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Ezeknél a társulati könyveknél is azt látjuk, hogy szinte egyházmegyénként volt egyegy lelkipásztor, vagy laikus személy, mint pl. Erdélyi Klára, akik összeállítottak a helyi
igényeknek megfelelően Elő Rózsafüzér társulati könyvet. A győri, erdélyi, esztergomi,
kalocsai egyházmegye mellett az akkori Csanádi egyházmegyét is megemlíthetjük.
A z élő rózsajuzér-társulat imakönyve címmel Aradon jelentette meg Pallanik János
(akkor 1904) simándi lelkész több kiadást is megért könyvét. A könyv első felében a szer
ző a szentolvasóval, társulati formáival, szervezeti kereteivel, tisztségviselőinek feladat
körével, a társulat céljával és a tagok kötelességével, a titokcsere formájával, a társulathoz
kapcsolt búcsúkegyelmekkel, a társulat ünnepeivel és általános szokásaival foglalkozik.
Ezt követően írja le a szentolvasó elmondásának módját, a XIII. Leó pápa által kiadott
búcsúk jegyzékét, majd a társulati összejövetel formáját, s a tizenöt titkot a hozzájuk kap
csolt elmélkedésekkel. A könyv második része pedig Függelékként a szentmise imád
ságait, s a vallási élet különböző alkalmaihoz (felkelés, lefekvés, gyónás, áldozás) kapcsolt
imádságszövegeket, litániákat tartalmazza. A második kiadás semmiben sem tér el az el
sőtől.5"
A rózsafiizér társulatoknak ajánlott kiadványok

Az élő rózsafüzért ismertető kiadványok mellett nagy számban jelentek meg a rózsafüzér
ről általában szóló társulati könyvek is. Ezeknek nagyon gyakorlati szerepük volt: biztosí
tani a rózsafüzér társulatok alkalmi összejöveteli számára a szükséges és elvárható imádság
és énekanyagot. Ezek az énekes könyvek tehát kevésbé, vagy egyáltalán nem tartalmaz
nak a társulat szervezésére, működtetésére vonatkozó előírásokat, hanem mindennapi
vallásosságukhoz kínálnak használható szövegeket. Ezért többnyire helyi kiadások, ame
lyek egy helyi ének- és imádsággyakorlatban gyökereznek. A 19. századi rózsafiizéres
könyvek egy részét a régi magyar könyvészeti bibliográfiák is számon tartják.”
A társulati könyvek bemutatásának végén két sajátos munkát kell megemlítenünk. Az
egyik Jáky Ferenc Szent rózsafüzérek könyve, amely számos képpel illusztrált 1869-es első
kiadásakor negyven különféle rózsafüzér elmondásához nyújtott útmutatást. A kiadvány
jelzi, hogy a rózsafüzér mintájára számos imádság, ájtatossági forma született. Ezeket
gyűjtötte össze a szerző. A könyv 1885. évi harmadik kiadásában pedig már ötven külön
féle rózsafiizér imádság szerepet.52 Ez a bővülés jelezheti az áhítatformák gyarapodását,
egyúttal pedig a gyűjtőmunka kiteljesedését is. A nagy népszerűségnek örvendő kiadvány
a magyar történelmi országterület minden pontjára elkerült.
Amíg Jáky Ferenc a rózsafiizér különböző fajtáit gyűjtötte össze, addig Bartha István
csanádapácai római katolikus lelkész a katolikus vallási társulatok legfontosabb formáit
(Oltáriszentség, Mária, Jézus szíve, Szentháromság, Szent József, Szent Ferenc harmad
rendje, skapuláré, Legszentebb Szív Asszony) és összejöveteleik, ájtatosságaik keretét
gyűjtötte egybe. Könyve népszerű volt a 20. század első felében a Dél-Alföldön is, mert
tartalmazta az ismertebb litániákat, alkalmi imádságok és ájtatosságok egész sorát, s na
gyon sok népéneket beosztva az egyes társulati formákhoz, ünnepi alkalmakhoz. Jól hasz
nálható volt tehát szinte minden körülmények között. Jáky Ferenc sokat buzgólkodott a
rózsafiizér ájtatosságának hazai elterjesztésében.55
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Nemzetiségi nyelvi kiadványok

A magyar nyelvű kiadványok mellett párhuzamosan megjelentek az élő rózsafüzérrel
kapcsolatos kiadványok az akkori országterületen élő más nyelvű katolikusok (szlovákok,
horvátok, németek) számára is. Ezek módszeres összegyűjtése is elvégzendő feladat még.
Kutatásaink során bizonyos szlovák és horvát nyomtatványokat tekintettük át az első vi
lágháború végéig.
Maga a gyakorlat azonban nem újkeletű, hiszen már a barokk korban is hasonló volt
a helyzet. Sőt, a 18. század közepéig érvényesülő latin nyelvűség mellett a társulati kiad
ványoknál jelennek meg először a nemzeti nyelvű kiadványok: az 1640-es évektől a ma
gyar, az 1660-as évektől a német, az 1670-es évektől a szlovák nyelv is megjelenik, míg a
horvát csak az 1720-as évektől.14
A 19—20. századi rózsafűzéres áhítati irodalomból most csupán egy szlovák példát tu
dunk e tekintetben bemutatni. A Kuizka Ziwého sw. Ruzenca k ncte Blahoú. Panny Marie
címmel megjelent könyv összeállítóját nem ismeijük. A könyv elején rövid bevezető
összefoglalás olvasható a rózsafüzérről, a Jaricot Mária által alapított élő rózsafüzérről,
amelyről a kiadvány közli is a két első pápai rendeletet 1832-ből. Ezt követően a szent
mise egyes részeihez kapcsolódó imádságokat, majd a rózsafüzér 15 titkát leíró fejezetet
olvashatunk. Végül több fejezetben fohászok, imádságok, litániák és kotta nélküli ének
szövegek találhatók, köztük rózsafűzéres alkalmakra is. A titkokat metszeteken is meg
jelenítő kiadvány tehát nemcsak rózsafűzéres társulati alkalmakon volt használható. A
könyv egy allegorikus ábrázolással kezdődik: Mária szeplőtelen szívének ábrázolása Szent
Domokossal látható a kép felső, illetve középső felében, míg alul a rózsafüzérrel összefo
gott hívek, férfiak és nők elkülönült tizenöt fős csoportja, akik közül kiemelkedik a pápa
alakja. A borítón szintén Mária szíve ábrázolás látható, egyik kezében a rózsafüzért, má
sikban a skapulárét tartja.55 Gregorovics Ferdinand jalnai (Bars m.) plébános Rozjimanic o
tajomastiwách swateho Ruzenca (Szent olvasó titkai) címmel írt 1877-ben könyvet.51' E ki
adványok azt jelzik, hogy a felvidéki megyék szlovák ajkú híveire is gondoltak a kiadók
(Rózsa Kálmán), illetőleg lelkipásztoraik.
Az élő rózsafüzérnek a bánsági németek számára készített német nyelvű kiadványáról
csak közvetett úton van tudomásunk, magát a könyvet nem tudtuk kézbe venni.57 Bizo
nyára vannak, voltak még ezeken a nyelveken, s horvátul is megjelentetett munkák.

Ponyvák az olvasóról, titkok cédulái

A vallási ponyvák kutatásának fontosságára először Bálint Sándor hívta fel a figyelmet.
Orosz István önéletrajzához írott előszavában tesz alapvető megállapításokat azok közép
kori kapcsolatáról, oralitáshoz való viszonyáról.5" Ezt a szempontot érvényesíti elemzé
seiben Nagy Ilona is az utóbbi időben közreadott tanulmányaiban.5" Bálint Sándor gyűj
tötte is a vallási ponyvát. Hagyatékában, illetőleg tőle származóan a szegedi egyetemi
könyvtárban több ezer vallási aprónyomtatvány található."" A második világháború után
Pogány Péter vizsgálódott a vallási aprónyomtatványok területén, elsősorban a nyomdák
felől közelítve."1 Fontos eredményként tartjuk számon az Egri Nyomda R t. történetéről
szóló kismonográfiát, Antalóczy Lajos munkáját, amely ugyan nem részletezi a vallási ki-
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adványok készítését, de utal Varga Lajosnak, a Verses Szentírás szerzőjének és a vállalat
nak szoros együttműködésére.'’’ A 19—20. századi vallási aprónyomtatványok legjobb
összefoglalóját pedig Lengyel Ágnes készítette el mindenre kiteijedő figyelemmel. Ezek
között szintén sok rózsafüzéres nyomtatványt találhatunk.63
A vallási ponyvák a lokális énekanyag rögzítői, őrizői és népszerűsítői voltak. De a
ponyva kínálkozott a legrugalmasabb keretnek újítások: új énekek, ájtatosságok beveze
tésére és megkedveltetésére is. Gyakran a ponyvák közvetítettek a könyvek és a minden
napi használat és a szóbeliség között, lévén hogy ezeket meg tudták vásárolni a szélesebb
néprétegek tagjai is. Az egyes énekek pedig minden változtatás, vagy' éppen szükséges
kritika nélkül vándoroltak egy könyvből egy ponyvára, vagy éppen fordítva. A nagy
számban kinyomtatott és olcsó vallási ponyvafüzetek gyakran tartalmaznak újító javasla
tokat mind az énekben, mind az imádságban, mind pedig a paraliturgia általánosabb
szintjén. A rózsafuzér társulatok, illetőleg rózsafüzéres ájtatosságok, énekek és imádságok
szempontjából csaknem lehetetlen feladat a ponyvák áttekintése. A rózsafüzéres ájtatossá
gok Mária-énekei és imádságai a legnagyobb változatosságban olvashatók ezekben.
Visszatükröződik ezekben a rózsafuzér ájtatosság és a Lourdes-i Szűzanya tiszteletének
szoros kapcsolata a lourdes-i ájtatosságok és énekek kiadásában, összefüggésben Mária
szeplőtelen fogantatásának tanításával, valamint a társulati összejövetelekre szánt énekek,
vagy az elhunyt tagokért végzett áhítatok, imádságok és énekek.w A rózsafüzéres ponyvanyomtatványokat eddig m ég nem gyűjtötte össze következetesen a kutatás. Az Országos
Széchényi Könyvtár aprónyomtatvány tárában cím szerint csupán néhány darabot talál
hatunk, ám rózsafüzéres ének és imádság igen nagy számban olvasható a Mária-tiszteletéről megjelentetett aprónyomtatványokban. A régi magyar könyvészet is számos rózsa
füzéres nyomtatványt tart számon, ezek nagy része azonban közgyűjteményeinkben még
nem bukkant fel. Reméljük, csak lappang, s nem semmisült meg az évtizedek során.1,5
Az alábbiakban a Széchényi Könyvtár gyűjteménye és saját rózsafüzéres ponyvanyom
tatványaink elemzése alapján adok vázlatos képet a rózsafüzéres tematikus nyomtatvány
csoportról, valamint néhány nyomtatványt részletesebben is bemutatunk. Az összkép
természetesen egy másfajta korpusz elemzésével módosulhat. Saját gyűjteményünkből el
sősorban a Csépán (Jász-Nagykun-Szolnok m.), Kunszentmártonban (Jász-NagykunSzolnok m.), Mezőkövesden (Borsod m.), Kolonban (Nyitra m., Kolinany, Szlovákia),
és Nagyidán (Abaúj m., Velká Ida, Szlovákia) gyűjtött ponyvaanyagot használtuk föl.
E gyűjtemények általában egy-egy énekes ember hagyatékából kerültek hozzánk, tartal
mukban azonban akár generációkat is átfoghatnak. Összetételük legtöbb helyen tükrözi
a regionális búcsújáró helyek kultuszát, a lokális kultuszokat, a kistáj nyomdái hangsú
lyosan képviseltek. Kor szerinti szerkezetük pedig az 1850-es évektől az 1940-es évekig
ível. Kisebb részük rózsafüzéres jellegű, ám az alábbi megállapítások csak ezekre vonat
koznak.*
A ponyvakiadványok szerzői és/vagy szerkesztői többségükben laikus emberek. A fen
ti ponyvagyűjteményből a következő nevek bukkantak elő: Ambrusz (!) Pál (Csány),
Bedő Mihály és Nagy Gyula szerzőpáros (?), Demcsik Mihály (?), Orosz István (Jászladány), Ö krösjózsef (Kunszentmárton), Olaj István (Nagykikinda), Szalkari Rozália (Jász
apáti), Szécsi Ignác (Kömlő), Szilvási Károly (Tiszapalkonya). Közülük Orosz Istvánt és
Ökrös Józsefet ismerjük jobban. (Róluk a szervező egyéniségek bemutatásánál még ej
tünk szót.) Klerikusok kisebb számban vannak: P. Angelicus (Zafféry Károly), Fülöpp
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István, Hippich István S.J., Hufnagl János (Székesfehérvár), Jáky Ferenc (Osli), Kiss
Ambró O.P. A legtöbb ponyván azonban gyakran sem szerzői, sem szerkesztői, sem
összeállítói nevet nem találunk, csak a nyomdáét, a kiadóét. Ezeket ismeretlen szerzősé
géinek tekintjük.
A kiadványok túlnyomó része nélkülözi az egyházi jóváhagyást. Ha egy-egy esetben
fel is tűntették, hiszen ez az egyházi törvénykönyv (Codex Inris Canonici) szerint kötelező
lenne, nem tudható, hogy valós engedélyt, vagy csak az eladhatóság és a legitimáció
szempontjából használt formulát látunk-e.1'
A kiadók között, esetünkben általában azonosak a nyomdával is. Legtöbb a pest
budai, majd 1873 után a budapesti műhely: Bartalits Imre (Pest, Budapest), Bucsánszky
Alajos, illetve örököse Rózsa Kálmán (Pest, Budapest) egyaránt egy-egy tucat apró
nyomtatvánnyal van jelen a vizsgált korpuszban. Okét követi Bagó Márton (Buda)
nyomdája. E fővárosi kiadványok minden vizsgált településen fölbukkannak. A mezőkö
vesdi anyagban a helyi Balázs Ferenc nyomda, a kunszentmártoni gyűjteményekben pe
dig a szegedi Traub Brúnó és társa nyomdája gyakoribb. Egy-egy nyomda, vagy nyom
dász nevének fölbukkanása azonban azt jelzi, hogy lényegében minden nyomdaüzem
adhatott és adott is ki vallási nyomtatványokat, az azonban esetleges, hogy az elemzett
korpuszban mely üzemek bukkannak fel: Baja - Nénay Lajos, Eger - Szolcsányi Gyula,
Esztergom - Horák Egyed, Felsőőr/Oberwart - Schobisch Ludwig, Gyöngyös - Simon
Dénes, Jászapáti - Imrik József, Jászárokszállás - Nigrinyi nyomda, Keszthely - Sógor
György, Treffler Ferenc, Miskolc - Braun Henrik, Szelényi és társa. Nagykikinda - Olaj
István, Szeged - Grünn Orbán és Grünn János,68 Engel Adolf, Szombathely —Bertalanffy
Imre, özv. Seiler Henrikné, Szabadka - Bittermann Károly.'''’ Nagyon sok kiadványon
azonban semmiféle impresszum nem található.
Tartalmilag négy nagyobb egységbe sorolhatók be a füzetek: 1. A máriás (domonkos)
rózsafüzért, az Elő Rózsafüzért, Örökös Rózsafüzért, vagy valamilyen más olvasó (Szentháromság olvasója, Szent Anna olvasója, Szent József olvasója, az Úr olvasója, Könnyek
Anyja rózsafüzére) énekeit és imádságait tartalmazzák. 2. A rózsatüzér társaságok műkö
déséhez (pl. „az olvasó-társulat czeremóniás szent miséjére” , újhold vasárnapra, temetés,
halotti mise, titokcsere, szombati ájtatosság) kínálnak énekeket és imádságokat. 3. A má
riás énekek, a búcsújáró énekek között a rózsafuzérrel kapcsolatosak is vannak. 4. Külön
csoportba soroltam a Lourdes-dal kapcsolatos, vág)' kifejezetten Lourdes-ról szóló kiad
ványokat, amelyek nyilvánvalóan jelzik a Lourdes-i jelenés és az Elő Rózsafüzér (általá
ban rózsafuzér ájtatosság) szoros kapcsolatát.
Az átvizsgált nyomtatványok alapján az I. világháború határvonalnak tekinthető több
vonatkozásban is. Az ima- és énekponyvák virágkora a háború előtti évszázadra tehető,
ez a korszak I. világháborúval lezárult. A szerzők a háború előtt igen nagy számban laikus
hívek voltak. Helyüket és szerepüket a két világháború között inkább a klerikus szerzők
és az igényesebb, nagyobb teijedelmű imakönyvek, valamint a vallási folyóiratok vették
át. Ez a vallásosság szerkezetének átalakulását mutatja, amelyben a népi áhítatformák viszszaszorulóban voltak, s helyüket átadták egy erősebben egyházias vallásosságnak.
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Hasonlóan vegyes a kép a rózsafiizéres ponyvakiadványok illusztrációival kapcsolatosan
is. Az előzékképek nem minden esetben kapcsolódnak a nyomtatvány tartalmához. A rózsafüzéres füzetek tágabb értelemben máriás jellegű kiadványok. Ilyen értelemben azért
legtöbb esetben valamilyen, Boldogasszonyt ábrázoló metszet látható a címoldalon.
A Szűz Máriát ábrázoló képek között vannak kifejezetten rózsafüzéres ábrázolások is:
1. Szűz Mária a Kisjézussal, s a rózsafüzérre utaló ábrázolással - Mária a Kisjézussal a ró
zsafüzér 15 titkát ábrázoló képecskékkel keretezve, vág)' rózsakoszorúban, vagy a Csodás
érem Máriája, kezében a rózsafüzérrel. 2. A Szeplőtelen Fogantatás a rózsafüzérre utalás
sal, vág)' anélkül, egyedül vagy szentek társaságában - rózsakoszorúban, illetőleg Bonifác
és Árpád-házi Szent Erzsébet társaságában. 3. Az előzőhöz is kapcsolható tartalmilag a
lourdes-i jelent ábrázolása - Szűz Mária Bernadettel, vagy a Lourdes-i bazilika zarándo
kokkal. 4. Nagy számban láthatjuk a Fájdalmas Anyát (Piéta) vág)’ a Hétfájdalmú Szűz
anyát. 5. Egy-egy esetben regisztrálhattuk a következő képeket: a) három vérző szív, a
második füzérrel övezve, a harmadik kivirágozva (talán a rózsafiizéres titkok allegorikus
ábrázolása), h) kereszt, horgony - a hit és remény szimbóluma, c) virággal övezett stilizált
kereszt, d) Szentháromság, e) Oltáriszentség, illetőleg monstranda, j) Golgota, g) sírbatétel, h)Jesse fája, i) Skapulárés Szűzanya, j) Szent Anna, EJJézus a jó pásztor, I) Segítő Bol
dogasszony (Mariahilf), m) zarándok, n) dereglye egy viharos folyón. "

Az Élő Rózsafűzérrel kapcsolatos imakönyvek

Az új ájtatosság magyar földön való megjelenésekor természetesen azonnal szükség volt
annak szabályait, szövegeit bemutató imádságos könyvekre. Ezek révén teijedt az ájtatos
ság, s váltak ismertté szabályai, énekei, imádságai, Ezek jelentették azt a modellt, amely
hez igazodni lehetett a gyakorlat során, s amely az ájtatosság és társulata sajátos termino
lógiáját megjelenítette és elteijesztette.
Az első ismert élő rózsafüzéres könyv már rögtön az első, a győri társulat megalakulá
sakor megjelent A z Élő Lelki Rózsafiizér, és a' Boldogságos Szűz Mária’ szeplőtelen sz.
szivének tisztelete címmel Győrött, 1844-ben.71 A szerző nélküli könyv az Élő Rózsafiizér
első ismert nyomtatott emléke Magyarországon. Szerzőjében az élő rózsafüzér magyarországi, győri első elindítóinak egyikét: Vinter Antal plébánost, Intai Vazul vagy Maár
Bonifác bencés szerzeteseket, illetőleg Kovács József, Deáky Zsigmond, Bartha János,
Steiner Márton kanonokokat feltételezem annak alapján, hogy ők voltak azok, akik a
megelőző években az Élő Rózsafüzér társulata ügyében Rómában is eljártak - sikerrel.77
A társulati alapítás során nyilvánvalóan tájékozódnia kellett a rózsafüzérrel kapcsolatos
külföldi és régebbi hazai kegyességi irodalomban, énekirodalomban. Ezek az ismeretek
véleményem szerint jól tükröződnek könyve fejezeteiben.
A könyv nemcsak a rózsafüzéres kiadvány. Szerzője általános használatra alkalmas
imakönyvnek szánta, középpontjában a szent olvasó imádkozásának gyakorlati módjaival,
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a társulati szervezés szabályainak ismertetésével, a tagok jogainak és főleg kötelességeinek
bemutatásával. Hoz tehát máriás imádságszövegeket, litániákat éppúgy, mint máriás
énekszövegeket. De nagy hangsúlyt helyez a bűnbánat és az áldozás szentségére. A könyv
felhasználásával valóban meg lehet szervezni és el lehet indítani a társulati életet, s lehet
működtetni azt.
A könyv bevezetője (Bizodalmas szózat) a bűn és a rossz világban való elhatalmasodá
sa ellen kínálja hathatós eszközként a társulati formában végzett imádságokat. A társulato
kat, azok gyökerét visszavezeti az őskeresztény korba, az apostolok idejéig (Az önkéntes
jámbor társulatokról általában). Szűz Mária tiszteletét a szentek tiszteletének körébe helyez
ve, a szentek közvetítő szerepét emeli ki. Ezt követően ismerjük meg általában a rózsafü
zér imádság gyökereit, formáit és végzési módját (A rózsaftizér ájtatosságrnl átalábau). Ilyen
bevezetés és ráhangolás után tér ki szerzőnk az Elő Lelki Rózsafüzér bemutatására (Az
Elő Lelki Rózsafiizérriil), annak Lyon-i „feltalálására” 1826-ban, pápai kiváltságaira, s az
imádság szerkezetére és újszerűségére, előnyeire. Azt emeli ki ennek kapcsán, hogy „n o
ha mindegyik csak egy tizedet végez, még is összesen az egész rózsaimát elmondják na
ponként, mert mindenik más más titkot mond” ." E fejezet végén az imádkozás módjával
kapcsolatos figyelmeztetéseket fogalmazza meg, azaz az ájtatosság szabályait, valamint a
keresztény ember, s nyilvánvalóan a társulati tagok elvárt életmódját írja le. Ezek a feje
zetek mintegy ars bonc vivendi-ként foghatók föl. Tanácsait elsősorban a családhoz intézi:
a férjhez és a feleséghez, a gyermekekhez: ifjakhoz és hajadonokhoz, valamint a cselédek
hez és a szolgákhoz. Ez utóbbi körülmény jelzi, hogy a 20. század módosabb polgár, illet
ve nemesi családjaihoz szólt elsősorban a könyv írója. Tőlük főleg a keresztény példamu
tató életet váija el: ünnepeken az istentiszteletek látogatását, s példamutatást a szentségek
vételében. A szentségek közül elsősorban a bűnbánat és eucharisztia szentségét emeli ki.
A gyónáshoz rétegre szabott lelkiismereti tükröt ad. Kérdései mind-mind a korabeli min
dennapi élet hibáihoz igazítja. Hitelesítésképpen ide idézi XVI. Gergely pápa megerősítő
és kiváltságokat biztosító bulláit.
A titkok felsorolását hozzájuk kapcsolt elmélkedés teszi teljessé.
Végül különböző máriás imádságok, litániák válogatását közli. A könyvet énekek rö
vid gyűjteménye zárja. A lelkipásztori didaktikus szempont itt is felismerhető: az Oltáriszentséggel kezd, majd miseénekeket, végül máriás énekeket, s ünnepi énekeket közöl.
Egyikhez sem ad kottát vagy dallamutalást. A későbbi tulajdonos ,,A’ lorétomi litánia
énekben” című énekhez tollal, kézírással megadja a dallomot: Dicsértessél óh Mária. 4 K ö
zülük legismertebb, s máig énekelt Mária-énekünk a „Boldogasszony anyánk” kezde
tű ének. A helyi győri máriás kultusz jele ,,A ’ Boldogságos Szűzhöz. (A’ győri székes fő 
templomban lévő csudálatos képe előtt.)” című énekek.75 Az énekszöveget egy hálaadó ének
zárja be.
A könyv jelentősége tehát az Elő Rózsafuzér társulat első nyomtatott emlékeként
Magyarországon nagy.
Kőszegi Ferenc: A Szt. Olvasó climádkozásának gyakorlati módszerei című könyve Pé
csett jelent meg 1938-ban.7" A kisméretű füzet segítségével a szerző 7 a rózsafuzér helyes
imádkozási gyakorlatára és módjára kívánta rávezetni és oktatni olvasóit. Szerinte a lélek
szárnyalásának két módja van: az imádság és az elmélkedés. Ezért arra buzdít, hogy a
szeirt olvasó titkait ne gépiesen, hanem hangulatába rlleszkedve, szemlélődve és elméi-
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kedve végezzék. A titkok elsorolását a szent olvasó „egyszerű módjának” nevezi. Köny
vében azonban ezen túlmenően különféle régebbi leírások, látomások, azaz a korábbi ke
z e ssé g i irodalom alapján kínál gondolati, elmélkedés! témákat anélkül, h o z forrásait
pontosan megjelölné. Javasolja, h o z a rózsafüzért imádkozó próbálja meg a titkokat
képszerűen látni, azokba belehelyezkedni, s tartalmukban elmélyedni. Az e z e s titkok
hoz az összes érzékszervre utalóan valóban képszerű jelenteket társít. Megjegyzi, h o z a
rózsafüzér titkokat a „Szentszék rendelkezése értelmében az egyes tizedek előtt, nem pe
dig az Üdvözlégyek szövegébe szőve kellene elmondanunk, nálunk azonban - a régi szo
kás alapján - így is meg van engedve” . ' A szerző véleménye szerinti helyes imádkozási,
elmélkedési sorrend a következő: 1. a titok elmondása, 2. fohász Jézushoz, 3. Miatyánk,
4. majd a tíz Üdvözlégy elmondása „magunkért, a hozzánk tartozókért, a megholtakért,
a bűnösök megtéréséért, a pogányokért stb.’V ' Az imádkozás alkalmára, helyszínére, ide
jére vonatkozóan megjegyzi, h o z különösen idősek és betegek a szent olvasót nemcsak
a templomban, otthoni fütetlen szobában, hanem „otthon á z ’ban fekve” is elmond
hatják.’"1
Élő rózsa, imádságos- és énekeskönyv az „Elő Szent Olvasó’’-ról nevezett Mária-társnlatnak
használatára. Az egri érseki hatóság jóváhagyásával. Az Isten naz'obb dicsőségére, Szűz
Mária tiszteletére írta Drapos JózsefJászdózsán. Nigrmyi-könyvnyomda Jászárok szálláson
című könyv megjelenésének idejét nem tudjuk. Valószínűleg az első világháború után
jelenhetett meg. Első fejezetei tájékoztatást adnak az „Elő szent olvasó” céljáról és szer
kezetéről, a rózsafüzér névről, valamint a társulat lelki hasznáról. Az e z e s titkokat maZarázza, rövid elmélkedéseket fűzve hozzájuk. Bőven idéz egyházatyáktól és egyháztanítóktól. A könyv második felét pedig rózsafiizéres énekek szövegét tartalmazza.
Figyelemre méltó, h o z - természetesen - forrás megnevezés nélkül átveszi Ökrös József
akrosztichonos rózsafiizéres énekét, ám minden versszak után könyörgést iktat be."'

A 19—20. század rózsafiizéres ima- és énekkönyveinek m in te z kompendiuma a do
monkos Bőle Kom éi könyve- Ez először a m a z a r domonkos rendtartomány 700 éves
jubileumára jelent meg 1921-ben, majd számos újabb kiadást ért meg néhány év alatt,
sok ezres példányszámban. Hatása tehát jelentősnek minősíthető.
Az erős legitimációval, a m azarországi pápai nuncius ajánlásával indító könyv lénye
gében három részből áll: az első, oktató részben a rózsafüzérről, valamint az alapvető ka
tolikus tanításról szóló tudnivalókat foglalja össze a szerző, majd imádságokat, végül éne
keket közöl. A könyvön erős domonkos rendi legitimációs törekvésű szemlélet húzódik
végig. Rózsafiizémek csak a háromszor öt titkot tartalmazó „Boldogságos Szűz Mária ró
zsafüzérét” , azaz a domonkos rózsafiizért tartja, amit nem szabad összetéveszteni a „ha
sonló imádkozási módokkal, amelyeket azonban nem nevezünk rózsafüzérnek, hanem
vagy koronának, vagy ilyen vagy olyan olvasónak” ."’ Az „égi eredetű” imádságokból:
Üdvözlégy és Miatyánk hervadhatatlan imakoszorúja a zsoltárok számával egyezik, létre
hozatalánál „a Szentlélek Isten kegyelme bizonyára közreműködött” . Az ájtatosság tehát
isteni eredetű, amely széles körben elteijedt, közismert. Szerkezete erős bibliai szimbo
likán alapszik. A titkok három csoportja például az imádkozó lelkek három csoportján
(ártatlan, bűnbánó, tökéletes) keresztül a három isteni személyt, a Szentháromságos Egyistent fejezi ki. Tizedei a tízhúrú hangszerre és a Tízparancsolatra egyaránt utalnak. A há-
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romszor öt, tizenöt titok pedig a jeruzsálemi templom tizenöt lépcsőjét is szimbolizálja.1"
A rózsafüzért a legjobb keresztény imakönyvnek nevezi az imák szépsége, az imádkozás
demokratikus jellege (bárki) és használata (bárhol, bármikor) miatt. Hathatós voltát a szá
mos pápai búcsúkiváltság és ajánlás, sok-sok szent és jeles ember élete igazolja. Ez utób
biak körében Bőle számos magyar nagyságot is megemlített: Hunyadi Jánost, Eszterházy
Miklóst és Pált, Rákóczi Ferencet, Koháry Istvánt, Mikes Kelement és „vértanú kirá
lyunkat” , IV. Károlyt. Az imádság jellemzői a rend, a rövidség, az ima és elmélkedés
összekapcsolása, a gazdagság, a könnyű és népszerű, valamint áhítatos volta. Domonkos
példákat azért nem hozott, „mert ez a rend hagyományos tisztelője a szent olvasónak” .
A rózsafüzér a rendi viselet és áhítat szerves része.'1'1
Az imádságokat tartalmazó részben a napi imák után a szentmise, a gyónás és áldozás
imái után az Oltáriszentség, Jézus szent Neve és Szíves tiszteletének imádságait, a kereszt
úti, s a különféle rózsafuzéres ájtatosságokat: 15 szombat ájtatosság, rózsafüzér kilenced,
örökös rózsafüzér, Élő Rózsafüzér foglalta össze. A többi imádság, illetőleg az énekek na
gyon jól szolgálhatták a rózsafuzéres imaalkalmak igényeit.
A 19-20. század fordulójának katolikus áhítatirodalmában számos szerző foglalkozott
a rózsafüzérrel. Az olyan könyve száma szinte áttekinthetetlen, amelyekben hosszabbfövidebb fejezetek, fejezetrészek találhatók a szentolvasóról. Példának most csak Prohászka Ottokár szentbeszédeinek kötetét említem, amelyben sok Mária-ünnepre mondott
prédikációja olvasható, közöttük a Szent olvasó Királynéja címmel két beszédét is köz
zétette.*5
Társulati könyvtárak

Érdekes kérdés a 19-20. századi társulatok esetében, hogy céljaik elérése és tagjaik jobb
áhítatirodalmi ellátása érdekében vajon tartottak-e fenn könyvtárat.** Erre a kérdésre ku
tatások híján sajnos csak bizonytalan érvényességű választ tudunk adni.
Egy possessori bejegyzésből, valamint a Rózsafüzér Királynéja című folyóirat 1938. évi
rövid híréből ismeijíik a mesterszállás rózsafüzér társulat könyvtárát, amely több vallási
folyóiratot is megrendelt. „A mesterszállási Rózsafüzér Társulat a tagok adományaiból
hitbuzgalmi könyvtárat állított fel, melynek vallási könyvet a tagok igen nagy örömmel
olvasgatják. A könyvtár vezetője a kiváló főcsoportvezető: Gulyás A. Mihály községi
közgyám. Követésre méltó tett” - zárja híradását a szerkesztő.* A könyvtár méretét, tar
talmát azonban ma már nem lehet rekonstruálni.
Mellette csupán nem rózsafüzér társulati könyvtárakról van tudomásunk. Ezek pedig
egyrészről „Assisi Szent Ferencz budai III. rendjének könyvtára” , amelynek anyagá
ból éppen a Rózsafúzér Királynéja című folyóirat 1910. évi kötetét ismerjük,** illető
leg a szeged-alsóvárosi ferences harmadrend könyvtára, amely az 1930-as évek végére
elérte a közel 400 darabos állományt, s kölcsönkönyvtárként működött,m másrészről pe
dig az 1910-es évek elején megalakult zombori kármelita harmadrend, amely mind
máig magyar és horvát nyelvű könyvekből álló kölcsönkönyvtárat működtet tagjai szá
mára. A közel 1500 kötetes könyvtár (többségében magyar nyelvű) rendben tartott,
gondozott. A rendszeres könyvtárhasználatot a kölcsönzési ívek alapján követni lehet.
A könyvtár áhítatirodalmi művek mellett magyar és horvát szépirodalmi munkákat is
tartalmaz.'*1
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Elemzésünket a rózsafüzér társulatok kiadványaira összpontosítottuk. Ha áttekintjük az
1840-es évektől a 20. század végéig ívelő másfél évszázadot, akkor a rózsaflizéres kiad
ványok tekintetében a következőket állapíthatjuk meg:
Az 1840—1870-es években domináltak az imádságos és énekes könyvek. Párhuzamo
san aprónyomtatványok, ponyvák is megjelentek, népszerűsítették az új áhítatformát, az
élő rózsafüzért. Megnőtt a vallási ponyvakiadással foglalkozó kiadók szerepvállalása. Mel
léjük társult az 1880-as évek közepétől a rózsaflizéres havi folyóirat, amely kisebb-nagyobb változásokkal, egészen 1944-ig, majd új címen még 1947-1948-ban is működött.
A 19. század végétől a rózsaflizéres kiadványozásban meghatározó szerepe a domonkos
rendnek volt. A rózsafüzér pedig megjelent a többi korabeli, akár más szerzetesrend (je
zsuiták, ferencesek, s mások) által gondozott folyóiratban is. Nyelvük mindvégig magyar,
illetőleg az ország akkor használatos több más nemzetiségi nyelve: német, szlovák, horvát.
A barokk kori társulati kiadványok az „ország legfejlettebb településein, egyházi köz
pontokban jöttek létre” - íija Knapp Éva. Egyáltalán, a kiadványokkal rendelkező tár
sulatok nagyobb része is a 17-18. században városi jellegű településen látott napvilágot.
Faluhelyen szerveződött társulatnak pedig csupán „egy-két kiadványa van, amelyek
többnyire az adott helyen érvényesülő speciális rendi vág)' világi papi, plébánosi aktivitás
érvényesülésével hozhatók kapcsolatba.”''1 A 19-20. századi rózsafüzéres társulatok, első
sorban a hangsúlyosabban vizsgált élő rózsaflizér egyesület esetében hasonló jellemzőket
ismerhetünk fel. A nyomtatványok inkább városi társulatokhoz és intézményekhez kö
tődnek, kevés a falusi kiadványok száma. De vannak azért. Összeállítójuk azonban nem
csak egyszerű helyi lakos, hanem több esetben egy-egy helyi lelkipásztor. Az ő kapcsoló
dásuk az egyházi/városi központokhoz pedig természetes.
A társulati kiadványok esetében is fordulópontot jelentett 1877. Ettől kezdve ugyanis
minden rózsafüzér társulat a domonkos rend irányítása és felügyelete alá került. Ez ter
mészetesen azt is jelentette, hogy a domonkos rend kiadvány előállítási gyakorlata meg
növekedett, de nem szüntette meg teljesen a helyi kiadásokat. Az egyes helyi rózsafüzér
társulatok kiadványt előállító gyakorlata ugyan visszaszorult, helyüket előbb a nagyobb
pest-budai (Bucsánszky, Bagó), a vidéki városi kiadók és nyomdák, majd a szerzetesrendi
nyomdák vették át (domonkosok). Egyre ritkábban fordult elő, hogy a társulatok saját
céljaikra könyvet (mint a kunszentmártoniak, az endrődiek, vagy a Társulatok könyve),
tagfelvételi lapot vagy egyéb munkát (pl. titkok) nyomattak. Ezeket be lehetett szerezni,
meg lehetett rendelni a domonkos társulati központokban, kolostorokban, folyóirat szer
kesztőségben, illetőleg a nagyobb városokban lévő kegytárgy üzletekben.
A korszak elemzése azzal a tanulsággal is járt, hogy tovább popularizálódott a társulati
anyag. A 19. század második harmadában az aprónyomtatványoké, a ponyvanyomtatvá
nyoké a vezető szerep, amely azonban a 20. század első harmadára visszaszorult. A legkü
lönfélébb társulati nyomtatványok nagyarányú elteijedése mellett és mögött egyfajta központosítást is látunk: a vidéki kis kiadók és nyomdák felhagytak ezek megjelentetésével.
Kiadásuk átkerült az 1848 óta működő Szent István Társulathoz, az 1880-as évektől pe
dig megnőtt a domonkos rend kiadványt előállító, a rózsafüzér társulatok életét és műkö
dését egy központba vonó szerepe. Ennek legfontosabb jele az 1880-as évek közepétől
a rózsaflizéres havi folyóirat (A Legszentebb Rózsaflizér Királynéja, majd Rózsaflizér Király-
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tuja címmel). A domonkosok mellett más szerzetesrendek szerepe sem elhanyagolható
egy általánosabb Mária-tisztelet jegyében, amely azonban nem hagyja figyelmen kívül a
rózsafiizér ájtatosságát sem. Külön meg kell említeni a jezsuiták, a ferencesek és a karme
liták szerepét. Kutatásaink során nem térhettünk ki részletesen ezekre, itt inkább csak je 
lezni kívánjuk a további kutatási lehetőségeket irányukba.
A különböző típusú rózsafíizéres kiadványok szerzői is a fenti folyamatot mutatják.
Az első időben, a 19. század közepéig megjelenő imakönyvek és szabálykönyvek klerikus
szerzői után és mellett a század második felében hamar feltűntek a laikus szerzők, a szept
emberek, akik a ponyvakiadványokat megjelentették. A klerikus szerzők esetében láthat
juk, hogy adataikat: a társulati szabályokat, a pápák rózsafüzérrel kapcsolatos megnyilat
kozásait részben egyházi és latin nyelvű (belső) forrásokból, illetőleg különböző idegen
nyelvű kiadványokból merítették, vagy meríthették. E forrásokra akár hivatkozhatnak is.
Mind a klerikus szerzők, mind pedig a ponyvák összeállítói magyarok, illetőleg az ország
ban honos nemzetiségek tagjai. Külföldi szerzők nincsenek közöttük. A rózsafüzéres áhí
tatirodalom nemzetközisége az egyház és a katolicizmus egyetemességében állt és áll. Ezt
a kapcsolódást és tudati kötődést elősegíti, hogy a társulatok, az élő rózsafüzér is, meg
szervezésük és működésük szintjén egyetemes egyházi és domonkos rendi fórumoktól
függenek.
Ezekből a nyomtatványokból tanulták meg a társulat működtetését, tanulták meg a a
sajátos társulati nyelvhasználatot, a tisztségek megnevezéseit a rózsaszimbolikában (rózsa
szál, rózsabúkor, rózsakert, bokoranya, bokorfőstb.), valamint a sajátos rózsafíizéres énekeket,
imádságokat, s a könyvek révén rögzültek ezek az ismeretek.
A rózsafüzéres kiadványok szerzői között tehát klerikusokat és laikusokat találunk. A
Könnyek Anyja rózsavizére imaponyvát például 1924-ben Tóth János soproni plébános
szerkesztette és adta ki.'2 Az Actio Catholica Országos Elnöksége jelentette meg a Bol
dogasszony olvasóját: elmélkedéseket a rózsafüzérről és imádkozásáról, lelki hasznáról.''3
Tóth Kálmán esztergomi kanonok elmélkedés kötetet írt a rózsafüzér titkairól." Ezzel a
hosszú sorba kapcsolódott bele, hiszen már a 19. századtól ismerünk hasonló vállalkozá
sokat, s napjainkban is számos rózsafüzéres elmélkedés füzet jelenik meg. Rózsafüzéres
elmélkedések jelentek meg 1991-ben Kákonyi Asztrik ferences festőművész képeivel.95
Pilinszky Jánosnak a rózsafiizér titkairól szóló füzete Simon András grafikáival 1996-ban
jelent m eg.* S ahogy II. János Pál pápa meghirdette a világosság rózsafüzérét, s a rózsafiizér évét, 2002-ben magyarul is kiadták gondolatait a szentolvasóról.''
A szabálykönyveket, az imakönyveket, az elmélkedés köteteket többségükben kle
rikusok, mindinkább domonkos szerzetesek állították össze. Hozzájuk kötődik a folyó
irat-kiadás is. Az énekes és imádságos ponyvák szerzői azonban többségükben laikusok.
Az 1990-es években megjelent Varga Lajos egykori munkája, az Örökké illatozó rózsafüzérek című könyve.95
Eltérő a különböző kiadványtípusok megjelentetési módja, a mecénások, és a kiadók
szerepvállalása. Az imakönyveket és az elmélkedés köteteket megjelentető szerzők egy
házi, rendi kiadóknál jelentek meg. Feltehetőleg nem volt kockázatos a megjelentetés,
hiszen a klerikusok mellett a városi és falusi középosztály tagjai, elsősorban asszonyok
nagy számban vásárolták őket. A folyóirat kiadás azonban a járulékos költségek, valamint
az expediálás miatt már nemegyszer ráfizetéses volt. A költségeket ilyenkor vagy a szer
kesztő, vagyr a szerzetesrend vállalta magára. A ponyvaszerzők esetében anyagi kockázat
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ritkán merülhetett fel. Minderről persze csak kevés korabeli információnk van. Ám ha
felidézzük az Orosz István önéletrajzában írottakat, a vallási ponyvák kiadását nem te
kinthetjük kockázatos vállalkozásnak. Orosz István mindenesetre meggazdagodott belőle."
A kiadványok példányszámáról semmilyen információnk nincs. Terjesztésük, eladá
suk természetesen kulcskérdés volt. Annyit azonban tudunk, hogy a kiadóktól írásban
meg lehetett rendelni az összes náluk megjelent kiadványt. Imakönyveikben közölték is
ezek listáját, címét és árát, a megrendelés lehetőségeit. Az Egri Nyomda Rt. levéltári
anyagában százszámra meg is maradtak olvasói és megrendelői levelek. Feldolgozásuk
azonban még várat magára.1"" Ismét Orosz István önéletrajzát tudjuk csak említeni. Eb
ben a szerző többször utal ara, hogy egy-egy búcsús alkalommal 3000-4000 darab imaés énekesfüzetet adott el.
A rózsafíizéres kiadványoknak csak egy része illusztrált. Az imakönyvek többségében
legfeljebb a könyv elején találunk egy-egy Mária-képet. A ponyvák legtöbbjén van vala
milyen, sokszor tematikusán nem is megfelelő ábrázolás, metszet, grafika. A folyóiratszá
mokban pedig megjelentek már az első évfolyamoktól kezdve a fényképek. Ezek részben
tartalmilag támasztották alá egy-egy cikk mondanivalóját, máskor pedig csupán helyki
töltő szerepet szánhattak nekik.
Az általunk elemzett kiadványok többsége magyar nyelvű. De néhány példán láttuk,
hogy hazai és külföldi kiadók németül és szlovákul is megjelentettek rózsafíizéres kiadvá
nyokat. A horvát nyelvű rózsafüzéres irodalom gazdag, kiadványtípusait tekintve követi a
magyart és az osztrákot. Benne imakönyvek, társulati kiadványok, folyóiratok és ponyva
nyomtatványok egyaránt megtalálhatók.
Az imakönyvek, ponyvák használatára vonatkozóan sem rendelkezünk 19. századi
adatokkal. A 20. századból, különösen annak végéről már több információnk van. Össze
gezve azt mondhatjuk, hogy az imakönyveket és a ponyvákat egyéni és különböző kö
zösségi áhítatalkalmakon használták. Gyakran rendezték őket nagyobb egységekbe (kolligátumok) úgy, hogy megfeleljenek a napokig tartó gyalogos búcsújárás, vagy a többórás
halott melletti virrasztás igényeinek. Kunszentmártoni és más települési tapasztalatom
szerint a nyomtatott könyvekből gyakran másoltak át kéziratos füzetekbe énekeket,
imádságokat. Ez egy sajátos, konkrét célnak megfeleltetett szerkesztési gyakorlat volt. A
nyomtatott könyvek használata azonban nem szorította ki teljesen a szóbeliséget a rózsa
füzéres gyakorlatból, búcsújárásból, virrasztásokból. Az elhangzó énekeket és imádságo
kat többségükben ismerték, kívülről tudták. A könyvek használata azonban egyfélekép
pen legitimálta a felhangzó énekeket, imákat.
A katolikus sajtó is kiterebélyesedett a 19-20. század fordulóján. így, jóllehet külön
böző színvonalon, de 1910-re két fővárosi napilap, kilenc vidéki magyar, két német, két
szlovák és egy délszláv nyelvű hetilap, huszonhat szépirodalmi és hitbuzgalmi, tizenhét
tudományos és négy ifjúsági folyóirata volt a magyarországi katolikus köröknek. A kis
példányszámú, s nem a legszínvonalasabb sajtótermékek azonban nem tudtak versenyre
kelni a szakmailag magasabb szintű, liberális hazai sajtóval."" Már az első világháború ide
jén indult el a Jézus Szíve Társulat hetilapja, A Szív, amely a háború végéig a magyar
mellett szlovákul és németül is megjelent, s nagyon népszerű volt vidéken is.1"' A katoli
kus lapok között természetesen ott volt a rózsafüzér társulatok havi lapja, A Legszentebb
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Rózsafiizér Királynéja, majd 1920-tól a Rózsafiizér Királynéja, 1947-1948-ban pedig a
Rózsafiizér Társulatait Értesítője című lap is.

A 20. század második fele Magyarországon azzal kezdődött, hogy a kommunista/szocialista hatóságok minden vallási társulat működését betiltották. S bár - amint már ezt lát
tuk - a rózsafüzér társulat a vallásosság intim szférájába visszahúzódva egyfajta „rejtőzkö
dő” imatársulatként megmaradhatott, gyakorlatilag semmiféle kiadási tevékenységet nem
folytathatott. A gondolatok, különösen a vallásiak, a 20. század végéig veszélyesek voltak.
Ebben a helyzetben felértékelődtek és sokáig használatban maradtak a korábbi, alkalman
ként még 19. századi aprónyomtatványok, kéziratos énekes és imádságos könyvek. Ez a
körülmény annak is köszönhető volt, hogy a vallási ponyva használatához szokott kor
osztályok csak az 1960-1970-es évektől kezdtek erősebben visszaszorulni. Az engedélye
zett Ecclesia Kiadó és a Szent István Társulat csekély számú rózsaflizéres kiadványt jelen
tetett meg, s kevés magyar nyelvű kiadvány jöhetett be külföldről is.
. Újabb változás az 1990-es politikai fordulat után következett be. Ezt már előkészítet
te a szerzetesrendek működésének újbóli engedélyezése 1988-ban. Az eltelt fél évszázad
azonban hatalmas pusztulást hozott nemcsak emberanyagban, hanem anyagiakban is. A
domonkosok központi rendi könyvtára és levéltára például megsemmisült. Így nem ma
radt fenn a rózsafüzér társulatokra vonatkozó tagösszeírások, sőt az alkalmi és áhítatiro
dalmi nyomtatványok nagyobb része sem. Ezt néhány praktikus kiadvány ugyan pótolta.
Ám a rózsafüzér társulati kiadványok esetében most újra az a helyzet állt elő, mint volt
1877-ig, mielőtt az irányítás kizárólagosan a domonkosok kezére került volna. Nincs or
szágos irányítás, nincs egységes kiadványozási gyakorlat.
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lyóiratot 1885-től Budapesten, a Szűz Mária Nagy Képes Naptárát 1889-től Nagykanizsán és
a Szentek élete című folyóiratot 1889-től szerkesztette és adta ki. Vö. Szinnyei József: Magyar
írók élete cs munkái. Arcanum Digitéka. Szinnyei kötete tartalmaz azonban egy tévedést: Zafféry
Károly 1896 táján kilépett a trappista szerzetesrendből, de nem a jezsuitákhoz, hanem a szaléziánusokhoz lépett be 1899-ben. 1919. december 27-én halt meg Pélifoldszentkereszten, s Nyer
gesújfalu temetőjében nyugszik. Lásd: P. Bőle Kornél O.P.: Negyven év a Rózsafíizérgondolat
szolgálatában. Rázsajiizér Királynéja XLI. 1925 36-39. Életrajzát másként ismeri Élő Károly.
Eszerint ZatTéry Károly 1840. március 27-én született Máramarosszigeten. - Zafféry A leg
szentebb Rázsajiizér Királynéja mellett szerkesztette a Szent Család és a Lourdes című naptárakat.
Dr. Élő Károly: Jubileum 50. in: Rázsajiizér Képes Kaptár az 1934-iki közönséges érre. Hetedik év
folyam. Budapest, 60-61.
29 P. Angelicus: R endeletek, m ag y arázó pontok „ E l ő r á z s a jiiz é r ’' ügyében. Budapest, A „Szent István”
Katii. Műintézet nyomdája, 1889. Egri Főegyházmegyei Könyvtár, 960059. Másolatának meg
küldését néhai főtiszt. Antalóczi Lajos igazgató úrnak köszönöm.
30 A füzet lemásolását Bornitz-Papp Bernadettnek köszönöm.
31 Szövege: Folyó szám: 49.541 Én Gergely Borbála fölvétettem a B. Sz. Mária szents. Rózsatüzérének tőtársulatába Kassán a sz. Domonkosrendi atyák egyházában. 1900. év okt. hó 4. nap
ján. X (olvashatatlan név) atya által.
32 A szent rázsajiizér-tcstvériilet kézikönyvecskéje a rend-clőljáróság jóváhagyásával. Kassa, Nyomatott
if. Nauer Henrik könyvnyomdájában, 1897. 24 oldal. Hegedűs Istvánné, Monok adománya
1988.
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33 A fekete-fehér foltos, szájában fáklyát tartó kutya Szent Domokos attribútuma, a prédikáló!, „az
ugató kutyát" jelzi, aki megvilágosítja a világot. A jelenet Izaiás 56,10-re, s Domokos anyjának
születése előtti álmára utalás. Vő. W lmmer 1987. 30, 49., LCI 6. 1990. 72-79.
34/1 szent olvasó-testvérület kézikönyve. A kassai egyházmegyei hatóság és a rend-elöljáróság jóváhagyá
sának Kassa, Nyomatott Vitéz A. Út. Könyv- és könyvnyomdájában (!), 1905. A szerző gyűjte
ményében.
35 A szent olvasó-testvérnlct kézikönyve. A Szt. Domonkos-rend kiadása Kosice. Nyomatott a „Gra
fika" könyvnyomdában Kóficén 1936-151. A tagfelvételi lap szövege: 112415 Kovács Mihály
felvétetett a sz. Olvasó-társulatba 1939. március 13. X (olvashatatlan név) OPraed. Utólag beír
va: meghalt 1993. Buzitán. Néhai Kmeczkó Mihály szívességéből.
36 Az éléi rózsafiizér alapszabályai. A Rózsafüzér Királynéja szerkesztősége: Budapest, VII. Szent
Domonkos-utca 3. sz. Főegyházmegyei és rendi jóváhagyással. Nagy Vince Wesselényi-utca
75. Molnár Anna, Kassa szívességéből.
37 Az „Elő Rózsafiizér". Jóváhagyva: A bácskai egyházi főhatóságtól 481/1924 sz. a. II. Kiadás.
„Alpha” Könyvkiadóvállalat kiadványa. Rajéic E. könyvnyomdája Subotica. Kovács Endre,
Doroszló szívességéből.
38 Az élő lelki Rózsafiizér, és a boldogságos szűz Mária’ szeplőtlen sz. szivének tisztelete. (16-r. 430 1.)
Győrött, 1844. Özvegy Streibig Klára betűivel.
39 Az élő lelki Rózsafiizér, és a boldogságos szűz Mária’ szeplőtlen sz. szivének tisztelete. (16-r. 430 1.)
Győrött, 1844. Özvegy Streibig Klára betűivel. U. a. (12-r. 396 1., 2 lev. és 1 rézm.) Posonyban, (é. n.) Bucsánszky A., 6. és megbővített kiadás. (12-r. 568 1. és 4 lev.) Győrött, 1858.
özv. Ritter Anna tulajdona. (Nyom. M. Óvárott Czéh Sándornál.) In: Magyar Könyvészet
1712-1920. Petrik Géza retrospektív bibliográfiája és a pótlások. Arcanum Digitéka, CD.
40 Az élő lelki Rózsafiizér (8-r. 67 1.) Kolozsvárt, 1844. A kir. lyceum bet., Magyar Könyvészet
1712-1920. Petrik Géza retrospektív bibliográfiája és a pótlások. Arcanum Digitéka, CD.
A munka nem volt kezemben.
41 Az élő lelki Rózsafiizér, és a boldogságos szűz Mária’ szeplőtlen sz. szivének tisztelete. (16-r. 430 1.)
Győrött, 1844. Özvegy Streibig Klára betűivel. 79.
42 A kötet összeállítóját nem ismerjük. Bár azt tudjuk, hogy' a győri anyatársulat létrejötténél Maár
Bonifác (1788-1855) bencés paptanár sokat buzgólkodott, a rendi feljegyzések nem erősítik
meg az amúgy történelem tanárként működő szerzetes szerzőségét. Sörös szerk. 1916. 6.B.
620-633.
43 Elő lelki Rózsafiizér, melyben mindennapi ájtatos gyakorlások s imádságok és énekekfoglaltatnak. (12-r.
400 1.) Pozsony, 1845. Bucsánszky Alajos. -.24 p. 2. kiadás. (12-r. 356 1. és 2 lev.) Pest, 1853.
Bucsánszky Alajos. -.24 p Lásd: Magyar Könyvészet 1712-1920. Petrik Géza retrospektív bib
liográfiája és a pótlások. Arcanum Digitéka, CD.
44 Szent énekek a bold, szűz Mária tiszteletére, mellyet az 1845. évben alakúit alsó-hevesi egyházke
rületi «Elő szent olvasó»-ról nevezett Mária-társulat, nevezetesen a bocsonádi (!) Mária élő rózsa
kertje első-ünnepélyes összejövetelekor énekelt Bocsonádon Heves megyében Sept. 8. 1857.
Kiadta F. P. Eger, 1857. Pájer Antal, r. kát. apát-plébános, 1817-ben Makiáron (Heves m.) szü
letett. 1842-ben Egerben szentelték pappá. Füzesabonyban lett káplán, 1844-ben egri főszékes
egyházi hitszónok. Négy évig a tanítóképzőben is tanított, majd tiszabábolnai lelkész. 1862-ben
Jászapátiba költözött, hol élete végéig működött. 1855-ben esperessé, 1865-ben apáttá nevezték
ki. Mint költő különösen vallási költészetével jó nevet vívott ki magának. Költeményei számos
korabeli egyházi és világi lapban megjelentek. 1881-ben Budapesten halt meg. Szinnyei József:
Magyar írók élete és munkái. Arcanum digitális CD. Lásd még: Pallas Nagy Lexikon, Arcanum di
gitális, CD.
45 Elő rózsa, lmádságos- és Énekes-könyv az „Élő szent olvasó"-ról nevezett Mária-társnlatnak használa
tára. Az egri érseki hatóság jóváhagyásával. Kiadja a Szent-István-Társulat. Ötödik kiadás. Pes
ten, 1859. Müller Emil könyvnyomdája. A munkát nem említi sem Petrik, sem Szinnyei könyvészete.
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46 Elő rózsa, ímádságos- cs énekcskönyv az „Elő szem olvasó”-ról nevezett Mária-társulatnak használa
tára. Az egri érseki hatóság jóváhagyásával. Az Isten nagyobb dicsőségére, Szűz Mária tiszteltére
írta Drapos József Jászdózsán Nigrinyi-könyvnyomda Jászárokszálláson. É. n. A szerző gyűjte
ményében.

47 Vő. B álint 1942. 36.
48 Rózsafüzér, Elő lelki - , melybe a szent olvasó-társulatnak minden hónap első vasárnapjára, úgy az olva
só minden részére imádságok és énekek foglaltatnak. Kiadta Erdélyi Klára. (k. 8-r. 15 1.) Budán,
1859. Ny. és kiadta Bagó Márton. U. a. (k. 8-r. 15 1.) Budán, 1860. Ny. Bagó Márton bet.
49 Szinnyei József: Magyar írók élete és munkái. Arcanum Digitális. CD. Szinnyei nem említi fen
tebb idézett munkáját. Előttünk pedig ismeretlen a Magyar írók élete és munkáiban említett
könyve: Útmutatás a rózsafüzér vagyis a szent olvasó ájtatos használatára, a boldogságos szűz Máriát
tisztelőr. kér. kath. nép számára. Kalocsa, 1858. (Több kiadása van.) Petrik Bibliogr. és Tóth Mi
ke Jézus társ. tanár szíves közlése.
50 Az élő rózsajüzér-társulat imakönyvc. összeállította Pallanik János csanádegyházm. lelkész a
„Handbiichlein des leb. Rosenkr. Ver.” szerzője. A „Handbüchlein des leb. Rosenkr. Ver."
czimű imakönyv negyedik kiadásának fordítása. Arad, 1904. Zlinszky István és Társa könyv
nyomdája. 2. kiadás: Az élő rózsaííizér-társulat imakönyve. Összeállította Pallanik János ferenczfalvi lelkész. II. kiadás. Jóvá hagyattot (!) a ft. Csanádi egyházul. Püspöki hatóság által 1915. ja
nuár hó 29-én, 463. sz. a. Salzburg 1915. Pustet Antal könyvnyomdája. A könyv mindkét
kiadása és szerzője hiányzik mind Petrik, mind Szinnyei könyvészeti munkájából.
51 Petrik Géza könyvészetéből említsünk néhány példát! Hermán József Jeromos ofm A szeplőtlen
Szent Szűznek imádságokból fűzött Köszörű. Az az: Üdvös szent titkokkal felékesltett olvasó. Pest,
1853.; Huszár Károly: Szent olvasó királynéja könyörögj érettünk! Székes-Fehérvár, 1864.; Szent ol
vasó királynéja könyörögj érettünk! Budapest, 1885. (Ima- és énekkönyv 5. bőv. kiadás. Budapest,
1885.), Miksó István: Hangzatka füzér olvasás Boldogasszonynak háromszázados ünnepére, a szent
olvasó társulat tagjai és a Sz. Szűz tisztelői megszivlcléseül. Budapest, 1871.
52 Magyar könyvészet 1712-1920 Petrik Géza retrospektív bibliográfiája és a pótlások. Arcanum
Digitális. CD Jáky F. Szent rózsafüzérck könyve, azaz: 40 különféle szent rózsafüzér elmondására
vezérlő útmutatások, jámbor kér. katholiknsok számára. 69 képpel, (k. 8r. 210 1.) Pest, 1869. Bucsánszky A. Kötve. U.az harmadik kiadás, A győri egyházmegyei hatóság engedélyével. Buda
pest 1885. Nyomatja és kiadja Rózsa K. és neje (azelőtt Bucsánszky A.) Ösz-utcza 30. sz. Jáky
németből is fordított az örökös rózsafüzéres kiadványt, amely több kiadásban is megjelent. Lásd
alább a ponyvák ismertetésénél!
53 Az Oltári Szentség, Mária társulat és minden ájtatos társaságok imádságos könyve. Jámbor keresztények
használatára szerkesztette Bartha István róm. kath. lelkész. Gyónta, 1897. Nyomatott Kner Izi
dor könyvnyomdájában (2301.) A szerző birtokában lévő példányt Kuna János, a kunszentmár
toni élő rózsafüzér társulat egyik vezetője vette 1900-ban a bejegyzés szerint, majd „Ezt a köny
vet a kunszentmártoni róm. kath. énekes Társulatnak ajándékozom a Jézus szíve tiszteletére
1940. június. Kuna János” bejegyzést tartalmazza.

54 K naim>2001. 80.
55 Knizka Ziwého sw. Ruzenca k nete Blahosl. Panny Marie. S odobrenim wrchnosto cirkewnej. Bu
dapest, 1907. Tlafou a nakl. Kol. Rózsa a jeho manielky (predt. A. Bucsánszky). Szentkirályiulica c. 50. 176 oldal. A szerző gyűjteményében.
56 Szinnyei József: Magyar íróik élete és munkái. Arcanum Digitális. CD Gregorovics Ferdinand,
kath. plébános a besztercebányai egyházmegyében, szül. 1845-ben Galíciában; 1870-ben pappá
szentelték; Znióváralján volt káplán, majd plébános Jalnán Bars megyében. Munkái; Rozjimanie o tajomastiwách swáteho Ruzenca. (Szent olvasó titkai.) Nagyszombat. 1877.
57 Vö. 29. jegyzet! Pallanik János „Handbüchlein des lebendigen Rosenkranz-Vereins” . Czemák
Ferenc (Lippa, v. Arad. m.) könyvtárában láttam Johann Pallanik: Handbüchlein des lebendcu Rosenkranzvereins. 4. verni. Auf. Salzburg, é. n. 285 oldal kiadását. Az Országos Széchényi Könyv
tárban ezek nyomára nem akadtam.
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58 Bálint 1942. 7-37.

59 N agy 2001.
90 Ezek feldolgozása szakdolgozatok formájában néhány éve megkezdődött. Lásd: J aksa 2000.,
Székely 2005. A szegedi Móra Ferenc Múzeumban őrzött hagyatékában lévő ponyvanyomtat
ványok katalógusa pedig a közelmúltban Székely Anna és Barna Gábor elemző tanulmányával
megjelent. Lásd Zomuori-N. SzAitó 2010. illetve Barna-S zékely 2010.

61 Pogány 1959.
62 A ntalóczy 1986.
63 PhD értekezésének megjelenését nagyon várjuk!
64 Ez a körülmény segít értelmezni azt, hogy például az endrődi (Békés m.) élő rózsafüzér társulat
Keresztúri ájtatosság az elhunyt hívekért címmel énekes és imádságos könyvet jelentetett meg tag
jai számára az 1890-es évek elején. Keresztüli ájtatosság az elhunyt hívekért. Tagjai számára nyo
matta az „Elő Rózsafüzér Társula” Endrődön. (Jóváhagyással.) Második bővített kiadás. Gyomán, nyomatott Kner Izidor könyvnyomdájában 1893. 496 oldal. A szerző gyűjteményében.
Az énekkönyv a halott melletti virrasztásokhoz tartalmaz sok ismert és kevésbé ismert éneket,
imádságot, litániát.
65 Útmutatás, a rózsafüzér i>agy szent olvasó ájtatos használatára, a boldogságai szűz Máriát tisztelő római
kcresztény-katlwlikus ncp számára. 2. s javított kiadás, (k. 8-r. 72 1.) Budán, 1855. Ny. Bagó Már
ton bet. E.
4. kiadás, (k. 8-r. 72 1.) Kiadta Erdélyi Klára. Kalocsa, 1857. Ny. Malatin Antal. U. a. (k. 8-r. 80 1.)
Aradon, 1858. Ny. Réthy Lipót nyomd. E.; (Intay Vazul.) Az élő lelki rózsafüzér. Ld. a III.
köt.-ben: Rózsaftizér.;
Rózsafüzérfőtársulat kézi könyvecskéje. 16° (48 1.) Szombathely, 1885. Budapest, Sztits és tsa. biz.
- . 10;
Rózsafüzérck. Szent - . könyve, azaz S0 különféle szent rózsafüzér elmondására vezérlő útmutatások.
Keresztény katholikusok számára. 2. kiad. 8° (146 1.) Budapest, 1881. Rózsa K. és neje. -.50;
Angelicus, P. Az élő rózsafüzérfelvételi könyvecskéje. 2. kiadás. (8-r. 70 1.) Budapest, 1886. «Hu
nyadi Mátyás«-nyonida.; Fölvilágositás a rózsafüzér vagyis szent olvasó ájtatos használatára a boldogságos szűz Máriát tisztelő római keresztény katlwlikus nép számára. (8-r. 32 1.) Baja, 1899. Nánay La
jos. -.60; Hippid) István. A rózsafüzér. A szatmári püspök jóváhagyásával, (k. 8-r. 54 és 176 1.)
Kalocsa, 1896. Kiadja a »Mária-kert« folyóirat.; Ilosvay Lajos. (II.) A legszentebb rózsafüzér titka
egyházi beszédekben. (8-r. 194 1.) Szatmár, 1894. Szerző. 2.20; Keresztút. Szent -. A z »É15 rózsaftizer társulati< 1897. évi január 17-én Jézus neve ünnepén történt megalakulása emlékére a ma
gyarok nagyasszonyának tiszteletére ajánlják a várpalotai hívek. (8-r. 30 1.) Veszprém, 1897.
Egyházmegyei könyvny. -.30; A szent Rózsafüzér-testvériilet kézikönyvecskéje. 6. kiadás. (8-r. 48
1.) Szombathely, 1900. Egyházmegyei könyvny.; Szűz Mária, virágos kertje. Imák a kath. hívek
használatára. A főt. egyházmegyei hatóság engedélyével kiadja az élő Rózsafüzér társulat Mohá
cson. 2. bővített kiadás. (8-r. 565 1.) Mohács, 1896. Rosenthal Márk könyvny.; Rózsafiizértársnlati imádságok, (k. 8-r. 16 1.) Ungvár, 1907. Székely és Illés kvny.; Kozma Döme. Vcrsezct
¡ézus szentséges szíve zászlóaljának mcgáldása alkalmából. - Versezct a Rózsafiizér-társulat zászlója
mcgáldása alkalmából. (8-r. 4 1.) Dés, 1903. Demeter és Kiss kvny.; Örökös Rózsaftizér. (8-r. 28 1.)
Budapest, é. n. Bartalits Imre.; Rózsafiizcr-titok. (8-r. 15 1.) Budapest, é. n. Stephaneum r.-t. ny.;
A Tábornagy és a rózsaftizér. Elbeszélés. (K. 8-r. 7 1.) Csorna, 1897. Neumann S. kvny.; Örökös
rózsafüzér. (Mária díszőrsége.) 3. kiad. Budapest, [1913]. Stephaneum. 38; Ének, a szent rózsaJüzér elmondása után. Fohász a szent rózsafüzér királynéjához és az arany üdvözlet. (12-r. 4 lev.)
Magyar-Ovárott, 1855. Czéh Sándor. E.
66 Tanulságos volna egyszer azt elemezni, hogy egy-egy énekes ember, búcsúvezető gyűjteményé
ben milyen tematikájú, milyen helyeken kiadott, milyen kultuszokat tartalmazó aprónyomtat
ványok találhatók.
67 Az egyházi könyvcenzúráról, a jóváhagyásról és engedélyezésről lásd: Magyar Katolikus Lexikon
V II. Budapest, 2002. 345-348, különösen 346-348.
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68 A szegedi Grünn-nyomda múltját, vallási nyomtatványait egy folklór líra szemináriumi dolgo
zat keretében Horváth Mátyás foglalta össze: A Griinn-nyomda és vallási ponyvái. SZENTA
2003.

69 N émeth 1994.
70 Ez utóbbi a paksi búcsúsok dunai balesetét elmondó irat elején látható, tartalmilag tehát kap
csolódik a szöveghez.
71 A szerző nélküli könyv Győrben özvegy Streibig Klára’ betűivel (nyomdájában) jelent meg.
A könyv német nyelvű változatát megtalálta Horváth József. Nem volt módunk a két kiadást
összevetni. H o r v á t h 2000. 95.
72 Szűz Mária Rózsafizér-albnma az 1900-ikjubileumi cvre. Szombathely, 1900. 261-262.; B arna

1998. 303-306.
73
74
75
76

Élő Lelki rózsafizér 1844. 32.
Élő Lelki Rózsafúzér 1844. 411-412.
Élő Lelki rózsajiizcr 1844. 418-422.
A fűzet a Petőfiszállás-Pálosszentkúti Mária Múzeum gyűjteményében található. Kiadója: Kul
túra Könyvnyomdái Műintézet Mayer A. Géza és Tsai, Pécs.
77 Kőszegi Ferencről nem sikerült közelebbi adatokat megtudni.

78 Kőszegi 1938. 6.
79 Kőszegi 1938. 7.
80 KŐSZEGI 1938. 7. Ez azért figyelemre méltó megjegyzése a szerzőnek, mert a közkeletű felfo
gás szerint az imádságok általában ülve mondandók, de semmiképpen sem ágyban fekve.
81 A szerző gyűjteményében.

82 B őle 19255. 7-9.
83 Bő le 19255. 9-13.
84 B őle 19255. 13-36.
85 ProhAszka 1928. 14-25.
86 Magát a problémát egy megbeszélésünk alkalmával Muckenhaupt Erzsébet (Csíkszereda) ve
tette fel a csiksomlyói ferencesekhez kötődő társulatok kapcsán.
87 Rózsafúzcr Királynéja L/C. 1938. 3. szám 96.
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R O Z SA F U Z E R TÁ RSU LA TI FO LY Ó IR A T O K

A 19. század második felében az alfabetizáció, az iskoláztatás, a postaszolgálat és a tömegközlekedési hálózat rohamos kiterjedésével létrejött a tömegkommunikáció megjelené
sének feltétele és háttere. Az iparosodás révén bekövetkezett nagy társadalmi mobilitás is
megkívánta, hogy az emberek valamilyen eszköz segítségével elérjék egymást, hogy a
gazdasági és a politikai közélet szereplői új csatornákat találjanak gondolataik, törekvéseik
tömegekhez eljuttatására. A társadalmi nyilvánosság színterei megváltoztak, kitágultak.
Míg korábban a hivatalok, a templom, az egyesület, a szőkébb (vérségi, szomszédsági)
közösség elégséges keretet és híranyagot szolgáltattak a tájékozódáshoz és megélhetéshez,
ezek a keretek a 19. század második felére elégtelennek bizonyultak, részben m eg is
szűntek. Az egyént társadalmi kötöttségei alól mindinkább felszabadító körülmények
kedveztek a világnézeti pluralizálódásnak, a szekularizációnak, valamennyi időbeli késés
sel azonban a vallási propaganda új formáit is lehetővé tették.'
A magyarországi egyházak hosszú ideig nem tudtak mit kezdeni a gyorsan szaporodó
folyóiratokkal, havi- és hetilapokkal, majd napilapokkal, bennük sokáig elsősorban a sze
kularizáció eszközét, a szabadelvű gondolatok terjesztési csatornáját látták.’ Az ország ké
sésben volt a birodalom osztrák és cseh részével összehasonlítva, de különösen a német és
francia, illetőleg más nyugati országok felekezeti sajtójával' és a pápaság álláspontjával va
ló összevetésben is.4
A rózsafüzéres XIII. Leó pápa ugyanis már az 1870-es évek végén sürgette a magyar
klérust, hogy' a sajtó kínálta lehetőségeket a hitteijesztés és a világegyház céljainak szol
gálatába állítsák.1 A lassú változás egyik jele volt az 1885-ben elindított rózsafüzéres fo
lyóirat, A legszentebb Rozsa/üzér Királynéja című havilap megjelentetése. E hitbuzgalmi
réteglap kiadása tekintetében is bizonyos késést figyelhetünk meg, de talán nem olyan
nagyot, mint általában a modern világi sajtó vonatkozásában.
Az Elő Rózsafüzér propagálására és irányítására az első, folyamatosan megjelenő
folyóiratot az Elő Rózsafüzér keletkezésének városában, Lyonban alapították 1860-ban
La couronne de Marie. Orgaiie mensuel de la devotion du trés Saint Rosaire címmel.6 Francia
földön a domonkosoknak külön is volt folyóirata, a szintén 1860-tól megjelenő L ’annce
dominicaine. Revne mensuellc illustrée címmel, amelyet viszont Párizsban adtak ki.7
Az angol rózsafüzéres újság, The Monthly Magazine of the Holy Rosary először 1879-ben
jelent meg Londonban.* 1885-ben csatlakozott hozzá a párja The Rosary című havonta
megjelenő folyóirat.9 A belgiumi flamand és vallon (francia) nyelvű közösség 1875-ben
indította el rózsafüzéres folyóiratait Le propagateur dn Rosaire. Bulletin mensuel, illetőleg
De Rozenkrans. Maandschrift címmel, mindkettőt Leuvenben."1 1879-től publikálták a
másik flamand (holland) nyelvű folyóiratot a hollandiai Hertogenbosch-Zwolle-ban
ugyancsak De Rozenkrans címen." Berlinben indult 1878-ban a rózsafüzér német folyó
irata Dér Marien-Psalter címmel mint havilap, de 1881-től már Diilmenben adták ki.12
A dél-európai országok közül Spanyolországban és Itáliában jelentek meg még ebben a
korai időszakban rózsafüzéres havilapok. Spanyolországban, Madridban a Portugáliában
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is teijesztett La Voz Dominicana, illetőleg az olaszországi Ferrarában az II Rosario és Pompeiben az II Rosario e la Nuova Pompa, mindkettő 1884-ben.u
Horvátul a 19. század végén, 1895-től jelent meg a rózsafiizér társulati havi folyóirata
Gospina Krunica címmel.1’ Ahogy a kutatástörténeti áttekintésnél is láttuk, Horvátország
ban a tengerparti és a belső, Mura és Dráva menti területek vallásossága erősen eltér.
Figyelemre méltó, hogy a rózsafüzéres folyóiratot a tengerparti Splitben és Siecnjben ala
pították. Csak valamikor az első világháború előtt költözhetett a szerkesztősége Zágráb
ba. Első szerkesztőjét nem ismerjük. De a IV. évfolyamot p. Angjeo-Maria Mizkov do
monkos rendi szerzetes szerkesztette. A Zágrábba költözés időpontjaként az 1917. évet
valószínűsíthetjük, mert ekkor - a cím megtartásával - valószínűleg új évfolyamszámo
zást vezettek be. Ez azután következetes és folyamatos egészen 1944-ig, egy évfolyam el
számolást azonban találtunk.15
A folyóirat címlapján Mária mint a Rózsafiizér Királynéja átnyújtja az olvasót Szent
Domonkosnak és Sienai Szent Katalinnak. Tartalmilag elmélkedések, versek, a rózsafüzér
társulati hírek, a rózsafiizér története jelentős. A számozott hírekben főleg a horvát egy
ház, majd R óm a és harmadsorban a világegyház eseményei bukkannak föl. Magyarország
azonban - egy-két egyházi hierarchiára tett megjegyzés kivételével - sehol sem szere
pel."' Csupán az 1939-es évfolyam foglalkozik a budapesti Eucharisztikus Kongresszussal,
s ugyanebben az évfolyamban pedig olvasható egy hosszú, Boldog Margitról szóló cikk.1
Az 1934-es folyóiratban az októberi ájtatosság bevezetésének ötven éves évfordulójáról
írtak.18
Az 1940-es rózsafiizéres kalendárium a ljubljanai Élő Rózsafüzér társulat történetéről
írt. A későbbi Szlovénia területén 1849-1850-ben jelentek meg az első élő rózsafüzéres
kiadványok szlovén nyelven. A rózsafüzérnek itt ebben az időben még az erős német ha
tás következtében rozenkrans a neve.1'1Magunk az 1884-ben, majd 1895-ben és 1899-ben
kiadott Marija, kraljica svetego roznega venca, prosi za nas! című imakönyvet vehettük kéz
be. Közben a név már megváltozott: rozni vence, zivi rozni venec. A társulatnak szlovén fo
lyóiratával nem találkoztunk.
1898-ban indult a lengyelek rózsafüzéres folyóirata a Róza Duchouma. Az 1939-ig
Lwowban megjelenő folyóirat cikkei általában a domonkos rendi élettel, a rózsafüzér tár
sulatokkal foglalkoztak. A máriás tematika, a vallásos költészet sem hiányzott a számok
ból. S a Katolikus Akció hírei is helyet kaptak a hasábokon. " Figyelemre méltó ugyan
akkor, hogy az Élő Rózsafiizér első lengyel nyelvű kiadványa már 1841-ben megjelent
Poznañban, s ezt követően szinte minden évtizedben kiadtak nagyobb városokban egyegy szabálykönyvet, imakönyvet.21
Ha ezeket a dátumokat vesszük tekintetbe, a magyar nyelvű rózsafüzéres lap a maga
1885-ös indulási évével nem tűnik túl késeinek.

A legszentebb Rózsafiizér Királynéja, illetve Rózsafiizér Királynéja című folyóirat

A magyarországi vallási társulatok22 között a rózsafiizér társulat 1885-től kezdve rendsze
res havi folyóirattal jelentkezett. A folyóirat 1885. évi indulásakor A legszentebb Rózsajiizér királynéja címet viselte, amit azután 1920-tól a Rózsafiizér Királynéja rövidebb címre
cserélt. Folyamatosan megjelent 1944-ig. A második világháború után azonban már nem

178

Rózsafiizér társulati folyóiratok

indult újra."’’ Pótlására 1947-ben a Rózsafiizér Királynéja szerkesztősége és a domonkos
rend elindította a Rózsafiizér Társulatok Értesítője című periodikát.24
A magyarországi Elő Rózsafiizér társulatok kutatása során áttekintettük a folyóirat
több mint 60 évfolyamát. Néhány évfolyamot részletesebben elemeztünk, másokból csak
példaanyagot merítettünk. Azt vizsgáltuk az egyes számok elemzése révén, hogyan pró
bálkozott a folyóirat egy heterogén társadalmi csoportnak követhető vallásos értékrendet
ajánlani. Ezt az értékrend teremtést milyen példák alapján teszi, kiket céloz meg írásai
val. Megpróbáltuk követni, hogyan változnak, módosulnak a célkitűzések az idő múlásá
val. S vajon ebben a változásban változott-e a célcsoport, s az az eszköztár, amellyel cél
kitűzéseiket a szerkesztők el akarták érni.
A rózsafüzéres folyóirat elindítója és első szerkesztője ZafFéry Károly volt (János, P.
Angelicus vagy P. Angelikusz), aki 1885-ben a boszniai Banja Luka közelében fekvő,
máriasterni trappista zárdából szerkesztette a folyóiratot. Megjelent havonta egyszer, s ára
egy évre 1,50 Korona volt.25 ZafFéry Károly XIII. Leó, a rózsafüzéres pápa megnyilatko
zásait magáévá téve határozta el egy rózsafüzéres folyóirat elindítását. Szándékát a Lonkay
Antal szerkesztette2'’ Magyar Állam és a Religio című folyóiratokban már 1884-ben beje
lentette, s előfizetőket gyűjtött. A katolikus szemléletű lapok megfelelő társadalmi hátte
ret jelentettek a toborzáshoz. A Magyar Állam mellékletét jelentős Szépirodalmi Kert pél
dául tele volt Szűz Máriát tisztelő elbeszélésekkel és versekkel.2
Amikor kb. ezer előfizetőt sikerült megnyernie, 1885. május 1-jén piros borítólappal
elindította A legszeutebb Rózsafiizér Királynéja című magyar nyelvű folyóiratát.2” Mindeze
ket a külsőségeket jelképesen is értelmezhetjük: május, az indítás időszaka Szűz Mária
hónapja, a piros borító a Szentlélekre, a pünkösdi időre utalhat. Színéről a folyóiratot so
kan és sokáig csak „piros könyvnek” vagy „Piroskönyvnek” nevezték.2’’ A szerkesztőség
Budapestre költözésekor abból a meggondolásból, hogy a vörös a szocializmus színe, az
első füzetet kék színű fedőlappal jelentették meg. Az előfizetők felzúdulása miatt azonban
már a következő számtól visszaállt az eredeti piros szín.1"
A folyóirat külseje a későbbi évtizedekben többször változott. Nyilván igyekezett
követni a kor ízlését, szolgálni a szerkesztők célkitűzéseit, s felhívni a figyelmet a lapra.
Az indulás korának szolid borítóját a 20. század első évtizedében a domonkos rendi szim
bólumokat, a rendi címert, s a rendi szentek ábrázolásait tudatosan felhasználó szecessziós
jellegű mintává alakult. Az 1934. évi januári, az 50. évfordulós jubileumi szám hátsó belső
borítóján a szerkesztők közölték az addigi címlapváltozatokat, mintegy húszat. Az 1938—
1939-es évek fordulóján megváltozott11 a folyóirat formátuma. Ezzel pedig az egysze
rűbb, de idealizáló képeket alkalmazó borítók ideje jött el, szintén piros színnel. Csak az
1946-tól újrainduló számok készültek címlap nélküli, újságszerű formában.
Az első évfolyamokban az illusztrációk esetlegesek, később azonban mindinkább a
cikkek kiegészítő információt is hordozó részeivé válnak. Műfajuk többféle: acélmetsze
tek, rajzok, később fényképek. Ezek a domonkos rendi élet sok-sok szereplőjét, köztük a
folyóirat szerkesztőit is megmutatják, valamint a Mária-tisztelet és a rózsafüzéres élet szá
mos epizódját.
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Szerkesztők, szerzők

A folyóirat első szerkesztői nem tartoztak Szent Domokos rendjéhez. Zafféry Károly
trappista, majd szalézi szerzetes volt, aki szerkesztőtársként maga mellé vette 1887. január
1-jétől Lepsényi M iklós1’ andocsi ferences szerzetest és Molitort (Hofbauer Ignác paposi
plébánost)'3. Ám mindkét szerkesztőtársa más irányú elfoglaltsága miatt a szerkesztéstől
megvált, s 1887. augusztus 1-jével Zafféry Károly ismét egyedül maradt a munkában.
Szentföldi útja miatt pedig, amelyről több közleményben a folyóirat hasábjain be is szá
molt,34 az 1889. áprilisi számtól Temesvárról Magyar}’ Pál egyházmegyés papot kérte
segítségéül." Az 1890-es években a lapot útjára indító Zafféry Károly fokozatos elszakadt
a folyóirattól. Ennek megnyilvánulásait és okát pontosan nem tudjuk, de az őt ért táma
dások biztosan közrejátszottak benne. Ezek háttere ma már nem értelmezhető, de talán
nem állunk messze a valóságtól, ha azt véljük, Zafféry egyéniségének, „nyughatatlan ter
mészetének", esetleg anyagi ügyeknek is szerepe lehetett mindebben. A lap példányszá
ma is erősen lecsökkent.31' Későbbi kritikusok cikkeinek olvashatatlanságát, rossz stílusát
vetették szemére.37 1890. júliusától 1891. decemberig Kari Alajos esztergomi főegyház
megyei pap lett a szerkesztő és laptulajdonos. Új szerkesztőként P. Angelicus védelmére
kelt: „Az emberi gyarlóságtól P. Angelikusz sem lehetett ment, de gyengeségeit feltétle
nül elhomályosítják a Szűzanya tiszteletének fejlesztése körül szerzett fénylő érdemei.”3*
E szerkesztőváltás növelte a folyóirat népszerűségét, s emelte az előfizetők létszámát.3'
A rózsafiizéres ügyekben a pápai rendelkezés értelmében illetékes domonkosokkal Zaf
féry az 1880-as évek végétől épített ki kapcsolatokat, elsősorban konkrét rózsafiizéres
ügyekben. 1891 október-novemberében a kiadótulajdonos a máriasterni árvaház lett, a
szerkesztő pedig anonimizálta magát „egy máriagyermek” néven.4" Az 1891. évi decem
beri számot pedig már Mészáros Kálmán budapesti ferences atya szerkeszti.41 1893. feb
ruár 1-jével a szerkesztés munkáját „egy Máriagyermeknek” adta át, aki nem volt más,
mint P. Angelikusz.
Ám csak ezt követően, 1895-ben került át a havilap a domonkosok szerkesztésébe.
Ettől kezdve szerkesztői mindig tagjai a domonkos rendnek. Első domonkos szerkesztője
1895. januáijától 1900-ig P. Kindler Imre volt.43 Ő még hónapokat dolgozott együtt
Zafféry Károllyal.43 1894 decemberében azonban már szerkesztőként tett közzé előfizeté
si felhívást. A kiadóhivatal a szerkesztőktől függően 1905-ig Szombathelyen, majd pedig
a domonkosok budapesti letelepedése után - Budapesten működött. A könyvtárakban
hiányosan meglévő évfolyamokból és P. Bőle Kornél O .P.44 folyóirattörténetéből a kö
vetkező szerkesztőket sikerült azonosítani: 1900—1904-ig P. Molnár Márton O .P.,45
1904-1905-ben P. Vörös László O .P.,4'' 1905-1908 között P. Paluscsák Pál O .P.,47
1908-1909 között P. Kriszten Róbert O .P.,4* 1909 és 1911 közötti években ismét P.
Paluscsák Pál, 1911 és 1915 között ismét P. Molnár Márton M. O .P., 1915-1927 között
Badalik Bertalan O .P.,4' 1927-1932 között P. Marton Bernát O .P.5", 1932 márciusától
pedig P. Márk Ágoston O .P .,51 1938-ban P. Szakács Szaniszló O.P. szerkesztett,53
1938-1940-ben P. Kováts Gyula O.P. volt a szerkesztő,53 Marton Bernát54 pedig 1941-től.
A szerkesztők természetesen hosszú éveken keresztül rendszeres munkatársai is voltak a
lapnak.55
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A példányszám növekedésével nőtt a szerkesztőségi technikai munkatársak száma is.
Szombathelyen még csak egy laikus testvér segített, de Budapesten már önkéntes mun
katársak egész serege, tíz-húsz ember, dolgozott minden ellenszolgáltatás nélkül a levele
zés, a cikkek átgépelése, a korrektúrázás, az expediálás éppen aktuális munkáin.56
Az első évfolyamok gyakori szerkesztőváltásai - Zafféry Károly, P. Angelikusz meg
határozó szerepe ellenére - a folyóirat útkeresését, induló lapként pedig anyagi nehézsé
geit jelzik. Ehhez társult az egyházon belüli gyanakvás és óvatosság a szerkesztővel - ma
már ismeretlen okból - , a folyóirattal és az általa propagált új áhítat- és társulati formával,
szemlélettel szemben.
Az első évfolyamokban a legtöbb írást maga Zafféry Károly írta, később a többi szer
kesztő. Az utókor Zafféry Károlyt nem tartotta jó írónak, és szemére veti az „írásaiban
mutatkozó gyarlóságokat, verseiben látható gyengeségeit” . „A stílussal, a mondatszerke
zettel nem igen bíbelődött. Mivel kezdetben senkit sem vett maga mellé, írásainak gyen
gesége miatt megcsappantak előfizetői.” 57 Az első számokban terjedelmes írásokban
számolt be a lourdes-i jelenésekről, a szentolvasó imádságról, ismertette a magyar kegy
helyeket. Közölt prédikációiból, és leírta a Mária-ünnepeket, azok ájtatosságait. A beér
kező különböző levelekre, amelyek legkülönfélébb szerzőktől elsősorban a rózsafüzér
társulatok életébe engedtek bepillantást, részletesen válaszolt. Válaszaiból számos korabeli
eseményre utalt: az 1885. január 21. máriasterni viharra, amely levitte a zárda tetejét. Be
számolt röviden az 1887. június 18-án Paksról, a kalocsai Jézus Szíves körmenetre igyek
vő zarándokok dunai kompbalesetéről is. Néhány évfolyamhoz mellékletként csatolt egy
nyolc oldalas kis kiadványt „Kis Könyvtár” címen, amelyben a trappisták életével foglal
kozott.”1
Amikor 1895-től a domonkosok, a szombathelyi zárda átvette a folyóirat szerkeszté
sét, benne megnőtt a rendi szerzők száma - sokszor névtelenül is. Rendszeresen közölt a
lapban P. Puhán Antonin, P. Dunarik Károly, P. Bakacs Lőrinc59 és a már említett do
monkos szerkesztők. De mellettük megjelentek a szombathelyi és más egyházmegyés pa
pok írásai is. A korai évfolyamok szerzői között a folyóirat történetének áttekintője, Bőle
Kornél kiemeli a maga korában elismert és népszerű Kálmán Károly székesfehérvári lel
kész és országgyűlési képviselő verseit,6" Kincs István „veretes magyar nyelven” írt köl
teményeit.61 A századforduló idejéből gyakran szerepel írásaival a lapban Váradi Árpád,
későbbi győri püspök67, Tóth Jó z se f1 versekkel is, Virág Ferenc pécsi egyházmegyés
lelkész,64 a századforduló neves jezsuita írója Rosty Kálmán,65 Kemenes Ferenc hitszónok
és költő,66 Wahlner Géza költő,67 az 1910-es évek végétől egyszer-egyszer Prohászka O t
tokár, a későbbi székesfehérvári püspök,6" az író és művészettörténész Tarczay György,69
Székely László költő, kalocsai egyházmegyés lelkipásztor. " A kortársak fontosnak tartot
ták Rosty Kálmán megszólalását, de „hazafias érzéstől izzó Mária-verseivel és egyéb ódái
val emeli a folyóirat nívóját dávodi Bakó Ádám, a sarródi születésű lelkes pap, fővárosi
hitoktató” .71 Molnár Márton szerkesztősége idején be tudta vonni a folyóirat szerzői gár
dájába Dombi Márk és Vargha Damján ciszterci tanárokat, Mihályi! Ákos liturgiatör
ténészt. A szépirodalmi prózai írások és versek szerzőit: Radványi Sándor, Turchányiné
Antal Margit ma már nem tartjuk szám on.7 Az 1930-as években regényrovattal jelentke
zett íjjas Antal, író, újságíró.71 S egy-egy verssel szerepelt Mécs László is.74 Szentírási és
missziós rovattal bővült a folyóirat.
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Példányszám

A legszentebb Rózsafitzér Királynéja a beküldött, s a levelezési rovatban közölt írások tanú
sága szerint az ország egész akkori területen ismert volt. A felvidéki plébániáktól kezdve
a Székelyföldig gyakran és sok helyről írtak neki. P. Handler Imre a folyóirat 1896. évi
júniusi számában megyék szerinti kimutatást készített arról, hogy a korabeli Magyarországon hová és hány példányban jár a folyóirat. Az derült ki az áttekintésből, hogy a
szűkebb értelemben vett Magyarországon csak Túróc és Ugocsa megyékben nem volt
előfizető, míg Erdélyben négy megye nem ismerte.75 Összesen tehát 58 megye területére
járt a Rózsafúzcr Királynéja, abban az időben mintegy 900 példányban. Figyelemre méltó
néhány városi teijesztési adat: a szerkesztőség székhelyén, Szombathelyen 176, Budapes
ten 55, Kassán 97, Debrecenben 63, Kecskeméten 2, Sátoraljaújhelyen 24, Vasváron 28,
Pápán 15 példány fogyott.7'’ Az első szombathelyi szám ezer példányban jelent m eg." Ott
látjuk magasabbnak az előfizetők számát, ahol domonkos kolostorok működtek (például
Szombathely, Vasvár, Kassa), illetőleg ahol a 20. század elején önálló kolostort alapítottak
(Budapest, Debrecen). Ez utóbbiak jól előkészített missziós terepként jelentek meg.
A domonkos rend 1903-ban Budapesten is házat alapított. Nemsokára oda költözött
a vasi megyeszékhelyről a Rózsafitzér Királynéja szerkesztősége is azzal a bevallott céllal,
hogy az előfizetők megnövelt létszáma révén befolyt jövedelmet is a templom építésére
fordítsák.™ Az 1920-1930-as évek fordulóján pedig a folyóirat révén gyűjtöttek a felépí
tendő főoltárra. Az adományozók nevét rendszeresen közzétették. A zuglói ideiglenes
helyet 1904-ben adták fel, s foglalták el a mai Thököly úti (akkor Csömöri út 56.) rend
házban a szerkesztőség szobáit. Szombathelyről való elköltözéskor az előfizetők száma
kb. 2000 volt, ami hamarosan 5000-re nőtt. A világháború végén a példányszám 15 000-re
emelkedett. Ez volt tehát a virágkor. Az ekkori szerkesztő, Badalik Bertalan már azon
gondolkodott, hogy a Piros Könyvet havonként kétszer, újságformában jelenteti meg.
De közbeszólt a vesztett világháború. Ez a terv szertefoszlott.'' 1920 után ez a földrajzi
kör a trianoni békediktátum következtében felére lecsökkent, illetőleg a földrajzi meg
oszlás erőteljesen megváltozott. Az 1920-as évek közepén átlag 5-6000 példányban adták
ki a folyóiratot.
A folyóirat félévszázados fennállásának évében, 1934-ben a m ég élő szerkesztők vis
szatekintettek folyóiratnál végzett munkájukra. Egyöntetűen kiemelték, hogy egyik leg
nagyobb feladatuknak újabb és újabb előfizetők megnyerését tekintették, propaganda le
velező lapok"' szétküldésével, új rovatok bevezetésével, új munkatársak bevonásával,
lelkigyakorlatok révén és minden lehetséges csatornán keresztül. Lényegében ezt célozta
a „Gyermekrovat” , majd az ebből Kis Piros Könyv címmel elindult külön lap, valamint
1928-tól a Rózsafúzcr Képes Naptár megjelentetése is.82

Cikkek, rovatok

A folyóirat szerkezete viszonylag állandó volt. A vezércikkek vagy értekezések a katoli
kus hit és erkölcs mindig aktuálisnak érzett témáit taglalták. Különböző tanító jellegű írá
sok, elbeszélések rendszeresen olvashatók a lapban, annak mintegy gerincét, legfontosabb
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rovatát alkották, többnyire folytatásokban, ezzel is a rendszerese vásárlásra, előfizetésre
serkentve. Közöttük szépirodalmi jellegű vagy arra törekvő írások is találhatók. A szép
irodalmijelleg is a hitvédelmet erősítette: a közölt költemények kivétel nélkül Szűz Má
ria tiszteletéről, a rózsafüzérről szólnak. Ezek a folyóirat „sajátos szellemi kincsei” - írta
áttekintésében P. Bőle Kom éi.8' Az 1880-as években az adott hónapra szóló „üdvösséges
oktatás kérdésekben és feleletekben” , azaz kátéban megfogalmazott rovatát használták.
Külön tematikus egységet alkotnak a rózsafűzérrel és Szűz Mária tiszteletével foglalkozó
írások. Ezt különböző ideig tartó rovatok követték: az 1880-as években ilyen volt „M a
gyarország búcsújáró helyeiről” , az 1900-as évek elején pedig a „Templomainkról” , vagy
a „Harmadrendről” szóló sorozat. Ez utóbbiak domonkos tematikájú írások. Más évfo
lyamokban megjelent a „búcsúnaptár” rovata, amely a nagyobb kegyhelyek fontosabb
ünnepeiről és búcsúiról tájékoztatott. A „Levelezés” rovat írásai mindig tartalmaztak va
lamilyen erkölcsi tanulságot. Általában az istenfélő, Mária-tisztelő, erkölcsös életre, meg
térésekre hoztak fel példákat. A folyóirat indulásakor külön rovatot kaptak az „Újonnan
alakult élő rózsafüzérek” , s ez a szokás megmaradt az első évtizedekben. Az 1880-as
években külön írtak a Mária-tisztelő szentekről. Ez a rovat különböző címen (pl. „Szen
tek élete” az 1900-as évek elején) szinte végigkísérte a folyóirat történetét. Alkalmanként
volt „Egyházi beszéd” , elmélkedés rovat, végül pedig „Vegyesek” . Ez sokszor (pl. a 20.
század első évtizedeiben) tartalmazta a világegyházról szóló híreket is. A belső hátsó borí
tón és a hátsó borítón praktikus ismereteket, vallásos könyvek reklámjait, zarándokutak
felhívásait közölték.
Az 1897-1899. évfolyamokban folytatásos írások mutatták be Lourdes (a cikkekben
kiejtés szerint Lurd) és R óm a, illetőleg Olaszország szent helyeit, s elkalauzolnak a Szent
földre is. Lourdes és lourdes-i témák (a jelenések, csodás gyógyulások, zarándoklatok,
lourdes-i kilenced stb.) az első világháborúig hangsúlyosabban, utána talán kisebb teijedelemben, de állandóan jelen voltak a folyóirat hasábjain annak jeleként, hogy a rózsafüzér imádság és a Lourdes-i Szűzanya tisztelete között szoros kapcsolat volt és van.8'1 M ég
a jubileumi, 1934. évi évfolyam füzeteiben a „Jelenségek” rovatban is megemlékeztek a
lourdes-i jelenések 75. évfordulójáról, a Soubirous Bernadett 1933. december 8-i szentté
avatásáról.85
Szent Domonkos rendjének tagjai az 1890-es évek közepétől mindinkább jelen vol
tak a folyóirat hasábjain. Különösen a tartalmilag leginkább fontosnak tekinthető érteke
zésekben és elmélkedésekben, a Szűz Máriáról szóló írások szerzői között, a társulati hí
rekben, valamint az alkalmanként megjelenő útleírások és életrajzok rovatban. Az egyes
helyi társulatok megalakulásáról vagy átalakulásáról, illetőleg működéséről a helyi társula
ti vezetők levél formájában számoltak be. Ez utóbbi rövidebb-hosszabb levelek bepillan
tást engednek a társulatszervezés folyamatába, ennek kapcsán a formálódó domonkos, rózsafüzéres lelkiségbe. A domonkos szerkesztők és szerzők természetesen a Mária-tisztelet
és a rózsafüzér történetének rendi vonatkozásait hangsúlyozták. A dominikánus szentek
életét például P. Vörös László „Liliomszálak” című sorozatban írta meg. A domonkos je 
lenlét megmutatkozott az aktuális híranyagban is. Az 1900-as évek elején fontos munkát
fejtett ki a budapesti domonkos templom felépítésének érdekében is, amelyet a Rózsafüzér Királynéja tiszteletére szenteltek föl.
A folyóirat elsősorban a hagyományosan erősnek tudott és történeti gyökerekkel ren
delkező magyar Mária-tiszteletre akart alapozni. A nagyvilágból érkező hírek éppen ezért
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csak akkor kerültek bele egy-egy számba, ha azok a Mária-tisztelet erősítését, Mária köz
benjáró hatalmát és készségét, a rózsafüzér társulatok életét érintették, vagy a katolikus
egyház belső életéről szóltak. Az 1920-1930-as évek fordulóján hosszú évekig „R ózsafiizértársulati ügyek” címmel külön rovata volt mindhárom rózsafüzér társulati formának.
Ezen belül pedig állandó cikkek jelentek meg „Élő Rózsafüzértársulati igazgatói kineve
zést kaptak” , „Rózsafüzérmegáldási engedélyt kaptak” , „Főtársulatba felvételt nyertek” ,
„Ö rökös Rózsafiizértársulatban imaórát vállaltak” , „Meghalt társulati tagok” . Az ilyen tí
pusú információk rövid hírként később is mindig megjelentek. A folyóiratban közlés je 
lenthette a társulati igazgatói kinevezések, az engedélyek hatályba léptetését, közösségi
elismerését.
Az 1930-1940-es években egy rovat a „Katolikus szemmel” címet kapta. A rövid
híradások láttak itt ugyan napvilágot, belőlük azonban mozaikjaiban föltünedezett a ka
tolikus világ N ew Yorktól a távol-keleti missziókig. Külföldi szerzők alig vannak jelen a
hasábokon, mégis a lap a világegyház hírein, ismeretlen sajtóorgánumokból vett, s ma
gyarra fordított híranyagán keresztül igyekszik olvasóit a katolicitás élményében része
síteni.
A napi politika, még a revíziós politika is, alig tudta áttörni a folyóirat elsősorban val
lási életre koncentráló kereteit. Egyetlen kivétel van csupán, s ez Észak-Erdély felszaba
dulása. A korábbi, s a későbbi határrevíziók is megjelentek természetesen közvetve a tár
sulati híranyagon keresztül. Észak-Erdély visszakerülése is a rózsafuzéres élet üvegén
keresztül tükröződik. P. Marton Bemát O.P. a Rózsafüzér Királynéja akkori szerkesztője
eljutott a Székelyföldre, s a folyóirat 1942. július - augusztusi számában beszámolt ottani
tapasztalatairól Rózsafiizér a Székelyfóldön című írásában.1"' Útja elsősorban Marosszék,
Udvarhelyszék és Csíkszék területére vezetett. 1943 tavaszán pedig lelkipásztori körútra
Háromszék megyébe ment.1,7 Mindkét beszámolóban egyes községeket, városokat és
azok rózsafiizér társulati életét ismeijtik meg nagyon röviden. A folyóirat 1941-1944
közti számaiban pedig a felszabadult és Magyarországhoz visszacsatolt területek számos
településének, azaz az akkori Magyarország egészének rózsafüzéres életéről olvashatunk.""
1944-ben ünnepelhette a folyóirat fennállásának 60. évfordulóját. Visszatekintésében
P. Fényvessy Jerom os O.P. a hatvan év alatt bekövetkezett változásokat emelte ki: orszá
gok, birodalmak pusztulását, a Trianoni békediktátumot (de megjegyezte - „már négy
ízben is megpattantak a bilincsek” Magyarországon), a technikai vívmányok közül a
repülőt és a rádiót. „Ezen idő alatt jelent meg a Szent Szűz Fatimában és a rózsafüzérimádkozásra szólította fel a népeket és nemzeteket, hogy a bolsevista Oroszország is meg
te lje n ...” A világégés közepette, írta Fenyvessy, „célkitűzésünk is a régi maradt: tovább
sugározni a Szent Szűz szellemét és a rózsafiizér értékeit” . „A békét [akaijuk] terjeszteni,
Krisztus evangéliumának... derűjét” . Nem adott statisztikát, de megemlítette, hogy a
történelmi ország területén kívül járt a lap Kínába, és a két háború között Amerikába is.*9
Az 1880-1990-es években eleinte elsősorban az Élő Rózsafüzér folyóiratának szánt
A legszentebb Rózsafiizér Királynéja később fokozatosan mindhárom rózsafüzér társulati
forma: a Rózsafüzér Testvéridet vagy anyatársulat, más néven rózsafiizér főtársulat, az
Élő Rózsafiizér, és az Örökös Rózsafiizér havi lapjává vált. Ez a váltás az 1895 januárjától
új és első domonkos szerkesztőként megjelent P. Kindler Imre O.P. műve volt.9" A lap
indító Zafféry Károly után Kindler Imre volt a Rózsafiizér Királynéjának másik nagy ma
gyar apostola.
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A folyóirat mellékleteként jelentek meg az első tájékoztató füzetek magyar és német
nyelven az Élő Rózsafüzérről. Külön rovat volt évtizedeken keresztül, amely beszámolt
az Élő Rózsafüzér frissen megalakult társulatairól. Ez az egyik legjobb, bár esetleges forrás
az új társulati forma országos terjedéséről és elterjedtségéről. Ennek során nemcsak új Élő
Rózsafüzér csoportok alakultak, hanem a régi formájú csoportok átalakították szervezeti
keretüket az új formának megfelelően.91 A cikkekből, a lourdes-i tudósításokból, a
Lourdes-ban történt csodás gyógyulásokból kiderül, hogy a lourdes-i jelenésnek nagy ha
tása volt a rózsafüzér társulatok életére. Általában az ő kezdeményezésükre hozzák létre a
Lourdes-i oltárokat Magyarország templomaiban, amelyekről a folyóirat szintén tudósít.
A beszámolókban nyomon tudjuk követni a Lourdes-i barlangok megépítésének hazai
történetét.
Az olvasók számára valószínűleg folyamatosan gondot okozott, hogy különbséget te
gyenek a rózsafüzér testvérület vagy anyatársulat, más néven Rózsafiizér Főtársulat, az Elő
Rózsafiizér egyesület és az Örökös Rózsafiizér társulat között. Minderre abból lehet követ
keztetni, hogy a folyóirat időről időre visszatér a három rózsafiizér társulati forma bemu
tatására, a közöttük lévő különbségek és kapcsolatok ismertetésére. Ez nemcsak a máso
dik világháború előtti évekre vonatkozik, hanem a napjainkban végzett inteijúkból is az
derül ki, hogy az emberek lényegében azonosnak tartják legalábbis az első kettőt.9’

Társulati kiadványok, vallási ismeretek bővítése

A vallási társulatok egyik fontos célja és feladata volt a vallási ismeretek bővítése. Ezért
néhány társulat, így a rózsafüzér is, elindította a maga folyóiratát, illetőleg hitbuzgalmi ki
adványokat tett közzé. A rózsafüzér imádsággal, társulattal kapcsolatos ismeretek és hírek
az 1940-es évek végéig évtizedeken keresztül elsősorban a társulati folyóirat, illetőleg ki
sebb részben az alkalmi kiadványok révén jutottak el a társulati tagokhoz. 1950 után
azonban e csatornák nagyon beszűkültek. Évtizedeken keresztül, s máig is elsősorban a
katolikus hetilapok: Magyarországon az Új Ember, a Katolikus Szó, illetőleg a Keresztény
Elet közvetített híreket, információkat. A határon túli magyarság számára pedig a Remény
(Szlovákia) és Vasárnap (Erdély) nyújt információkat.
A társulati sajtó támogatása előfizetés révén mindig fontos aktuális feladata volt a szer
kesztőséget biztosító domonkos rendnek. Az előfizetői tábor növelésére a lelkigyakorla
tokat, a missziók kínálta lehetőségeket is kihasználták. Az újság pedig rendre közölte is az
előfizetők számának ugrásszerű növekedését, hogy ezzel példát mutasson az olvasók szé
lesebb táborának.
A csallóközi Nagypaka társulati tagjai közül 1941-re már negyvenen előfizettek a tár
sulat folyóiratára, a Hont megyei Gyerkről tizenöten, a távoli Gyimesbiikkről pedig tí
zen.91 A szerb megszállás alól felszabadult bajmoki rózsafíizéresek 1941 májusában 20 pél
dányban rendelték meg a rózsafiizéres folyóiratot.99 A helvéciai rózsafiizér társulat tagjai
1943-ban 17 példányt rendeltek a Rózsafüzér Királynéja folyóiratából.95 Az egyfajta
rózsafiizéres központnak számító Csíkszentgyörgyön 30 példányban fizettek elő a folyó
iratra,9'' a Zala megyei Szentpéterúron pedig 20 példányban rendelték meg.97 GyőrRévfaluból 19 új előfizető akadt 1944-re.'"' Várvölgyben (Zala m.) több régi imakönyvet
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használnak ma is a rózsafüzéresek. Ilyen Jáky Ferenc Szent Rózsafíizér könyve,” a Rózsa
Kert.'"" A különféle rózsafüzér imádságokat ezekből merítik.""
A kassai Rózsafüzér Főtársulat 1871 óta működik. Az egyesületnek a második világ
háborúig a Bethlen körút 51. szám alatt saját háza volt, egyesületi helyiségekkel, és
könyvtárra], amelyet Szent Domonkos III. rendjével közösen használt.1"’
Csíkszentmártonban az 1989-es fordulat után vallásos újságokat, folyóiratokat és
könyveket rendelnek meg. Ezek szövegei befolyással vannak a társulati összejöveteleken
elmondott imákra.1"3 Esztelneken is járattak régen néhány vallásos folyóiratot, aminek
számait körbeadták egymásnak, hogy mindenki olvashassa. Ezek szétszóródtak a faluban.
Az 1989-es fordulat után ismét megrendeltek néhány újságot, de jórészt le is mondták az
anyagi ellehetetlenülés miatt. A szerzetesektől kapott énekes és imakönyveket mindenki
sajátjának tekinti.'"4
Rózsafiizéres népszokásokról

A Rózsafíizér Királynéja 1940-től 1944-ig P. Fehér Mátyás O .P ."h tollából viszonylagos
rendszerességgel közölt „rózsafüzéres népszokásokat” . A történész, levéltáros és könyv
táros végzettségű szerző az 1930-as évek végén kezdte megfigyelni, majd következetesen
gyűjteni és rögzíteni egy-egy kistáj, település és közösség vallásos életének rózsafüzéres
vonatkozásait. Érdeklődésének kibontakozásában valószínűleg segítette őt Bálint Sándor
1938-ban megjelent, Népünk ünnepei című könyve."4 Idézett is belőle bőven. Cikksoro
zatát Rózsafiizéres népszokások címmel, a második közleménytől sorszámozva 1940 szep
temberétől kezdte közölni.111' Tanulságos, hogy kiktől vett át közleményeiben. Bálint
Sándor említett könyve mellett hivatkozik Vedres István: Nemes Szeged városának töröktől
való elvétele című könyvére, Eszterás Pál: Szűz Mária ötvenkét csodáinak szombatja, Koncz
Ákos: A gyöngyös-tarjáni plébánia vázlatos története, Artner Edgár: A z egyházi évnek magya
rázata, Gönczi Ferenc: Göcseji népszokások című könyveire, Zalán Menyhért: A nagypén
teki mosakodás, Manga János: A kánai mennyegző című tanulmányára. Használta a Mária
Kert, a Havi Közlöny, a Kassai Kát. Egyházi Tudósító című lapokat, számos Ethnographia
cikket és a Rózsafíizér Királynéja korai számait. De leginkább pedig saját gyűjtésre és a
hozzá beküldött levelekre, illetőleg a folyóirat első évfolyamaiban megjelent írásokra hi
vatkozott, amelyekből hosszan idéz. Első közleménye végén ugyanis szabályos gyűjtési
felhívást tett közzé, s ennek az évek során beért a hatása. írásaiban gyűjtőmódszerére is
utalt: a különböző helyeken megtartott lelkigyakorlatai után kifaggatta a helyi rózsafiizéreseket, s adataikat jegyzetfüzetébe írta bele. Felhívásában azt írta: „A Rózsafíizér Tábor
szép kötelessége lenne, hogy ahol valamilyen kedves népszokást ismer a szentolvasóval
kapcsolatban, azt a Rózsafüzér Királynéja szerkesztőségével tudassa, hogy eg)' szép cso
korral kedveskedhessünk a mi Édesanyánknak. Bármilyen szokás legyen az, ne sajnáljunk
annyi fáradságot, hogy egy levelezőlapon pár szóval megírjuk és jelezzük, hogy hol, me
lyik községben, megyében vagy vidéken van elteijedve egyik-másik szokás és írjuk oda
bátran a nevünket a lapra, hiszen a Szentszűz dicséretében fáradoztunk.” "’* Felhívására ér
kezett levelekből, lelkigyakorlatok írt saját feljegyzésből, részben pedig korábbi Rózsafüzér Királynéja számokból kigyűjtve, Fehér Mátyás sok helyről mutatta be a rózsafüzéres
népszokásokat. "B
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A folyóirat a második világháborít után

A második világháború eseményei, a front, az elszenvedett anyagi károk és az 1945 utáni
politikai változások együttesen megakadályozták, hogy a Rózsafíizér Királynéja folyóirat a
háború után újrainduljon. Kiadóhivatala ugyan megmaradt, de csak 1947-ben tudott je 
lentkezni a Rózsafíizér Társulatok Értesítője című külön borító nélküli, kisméretű és kister
jedelm ű negyedévi újságjával. Kiadója és szerkesztője P. Verebélyi Jácint O.P. (?) volt.
Sokatmondó az 1947. I. szám vezércikkének címe: Végre jelentkezünk... A szerző meg is
magyarázta a késedelmet. Okát az ostromban, az azt követő papírhiányban, a szegénység
ben és a sajtótörvényben látta. Ám úgy érzi, szükség van a rózsafüzérre. Ezt az ostrom
hosszúra nyúlt napjai megmutatták: a nélkülözések és bombázások közepette az ember
már csak ebbe tudott kapaszkodni. Mintegy ezt igazolandó sorozatot indított a pápák rózsafüzéres megnyilvánulásairól, bemutatva számos rózsafiizéres szentet. A németországi
Mária-jelencsekről szóló híradás után elmélkedés olvasható a rózsafiizéres titkokról. A fia
talokat rendi belépésre biztatja. A füzet utolsó oldalán a kiadóban kapható rózsafiizéres
kiadványok kínálatát láthatjuk. Az 1947. IV. szám vezércikke az októberi rózsafiizéres ájtatosságról szól. A pápák rózsafiizéres megnyilatkozásai, a rózsafiizéres szentek állandósult
rovatai után a fatimai jelenés 30. évfordulóját, a szombathelyi Mária-kongresszust, s a bu
dapesti Mária-kongresszus eseményeit ismerteti. 1947 Mindenszentek előtt jelent m eg az
V. szám. Vezércikke a halottkultusszal foglalkozik. Az állandó rovatok (pápák a rózsaíuzérről, rózsafiizéres szentek, elmélkedések a szentolvasóról) mellett elindult a levelező ro
vat is. Egy máramarosszigeti levelet közöl, amelyben írója kéri a folyóiratot. E megnyilat
kozás halvány jele az ismét elszakított területek és az anyaország kapcsolatának e téren is.
Ettől kezdve olvashatjuk az újonnan kinevezett társulati igazgatók névsorát is. Az 1948-as
I. és II. szám a Mária-év eseményeivel és jelentőségével foglalkozott. Ennek keretében
írásai a rózsafüzér imádkozására buzdítottak, s az európai Mária-tisztelet egy-egy elemét,
pl. a La Salette-i jelenést mutatták be. Az 1948/11. szám vezércikke Szűz Mária menny
bevételéről szól. Az állandónak tekinthető, már említett rovatok mellett nagyon tanulsá
gos a rózsafüzér és a képzőművészet kapcsolatának bemutatása. Több írás segített a társu
lati életbe való bekapcsolódásban. A második világháború után kiadott néhány számban
azonban nincs társadalompolitika, megszűnt a korábbi közéletiség, a folyóirat az imatársulat ügyeivel foglalkozik csupán. Ez már előre vetítette az elkövetkező évtizedek hely
zetét, a domonkosok és a rózsafíizér társulatok kényszerű elfordulását a közélettől, vissza
húzódását a nyilvánosságtól, s teljes befelé fordulását.

Rózsafiizéres Gyenneklap, a Kis-Piros-Könyv

Az 1920-as évek végére érett meg az idő arra, hogy a domonkos atyák budapesti rendhá
za elindítson egy kifejezetten gyerekeknek szerkesztett rózsafiizéres lapot. Az elképzelés
mögött a példányszám növelése is meghúzódott, de fontosabb volt fölnevelni egy később
rózsafiizért imádkozó, előfizetői réteget. 1928-ban először „Gyermekrovat” címmel saját
rovatot indítottak, s három hónap után pedig megjelent a rózsafiizéres gyermeklap."" A fo
lyóirat címe: Kis-Piros-Könyv, amellyel valóban a „nagy könyvet” , azaz a Rózsafíizér K i
rálynéja című, a mindennapi szóhasználatban csak Piros Könyv, felnőtt folyóiratot kívánta
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követni. A folyóirat szerkesztője és kiadója egyaránt P. Holló István O.P. volt. Gyanítha
tóan ő maga írta tele a folyóirat egyes számait.1"
A folyóirat 1928 szeptemberében indult el, s csak az iskolai év során jelent meg, azaz
szeptembertől júniusig. Számozása is szeptembertől júniusig tartott. Célcsoportja az elemi
iskolás gyerekek köre volt. Néha találunk azonban utalást polgári iskolásokra is. A lap
stílusa és szintje azonban az elemi iskolásokhoz közelebb állhatott. Az egyes füzetek igye
keztek az adott hónapban aktuális egyházi ünnephez, vagy ünnepekhez igazítani tartal
mukat és mondanivalójukat. Novemberben például már készültek Mindenszentekre, ha
lottak napjára, decemberben karácsonyra, februárban Gyertyaszentelő Boldogasszonyra, a
nagyböjtre, márciusban Gyümölcsoltó Boldogasszonyra, később húsvétra és pünkösdre.
A júniusi számban viszont előre kellett utalni röviden a nyár nagy ünnepeire, elsősorban
Sarlós Boldogasszonyra és Nagyboldogasszonyra.
A kisméretű folyóirat címlapján 1-3 havonta változott az előzékkép rajza. A szerkesz
tői üzenetek egyrészt mindig a folyóirat előfizetésére buzdítottak, másrészt pedig valami
lyen fontos hitigazságra, erkölcsi tanításra mutattak rá. A füzeteknek állandó szereplője
volt a két rakoncátlan kutya Csipszi és Muki. Mindig szerepeltek képrejtvények, ritkáb
ban keresztrejtvények is, amelyeket jutalomért meg lehetett fejteni. A helyes megfejtők
és a nyertesek nevét közölték. Figyelemre méltó, hogy mind a szerkesztő által írt, mind
pedig a kis olvasók által beküldött és közölt történetek milyen gyakran foglalkoztak a
szociális problémákkal, az önzetlen segítés és adakozás kérdéseivel. A missziókkal foglal
kozás is a másokat segítő, másokért adakozó szemlélet és magatartás kialakítását szolgálta.
Ennek kapcsán többször utaltak a Boldog lmelda Egyesület"' tevékenységére is. Ez az egye
sület Magyarországon nem vált népszerűvé. Az összegyűlt, beküldött pénzről és felhasználásáról is rendszeresen beszámoltak. Az egyes számokban hazafias versek és rövid
színdarabok olvashatók. Folytatólagosan pedig a Tízparancsolat egyes törvényeit veszik
nagyon röviden. A csoporttudat kialakítását szolgálta bizonyára, hogy minden számban
reklámozták az Élőrózsaftizcres jelvény megvásárlását. A tanulásra biztatás nem maradhatott
el sem direkt, sem indirekt formában, a közölt történeteken keresztül.11’
Az 1920-as évek Kis Piros Könyvének azonban már voltak 19. századvégi előzmé
nyei. A Magyar IJjuság Rózsafiizére címmel 1888 októberében indította el lapját Kálmán
Károly és Kalocsay Alán, két római katolikus pap. Elsősorban középiskolás korú fiatalok
között teijesztették. Egy év alatt közel háromezer előfizetőt gyűjtöttek. Az akciót kom
mentáló Zafféry Károly szerint ez „nagy dolog, mert tudjuk, hogy az ilyen iskolásokból
lesznek az urak. És nekünk szükségünk van nemcsak a szegények közt, hanem az urak
közt is egy imádkozó táborra, a mit eddig fájdalom ritkán látunk.” m Egyes számokban
gyerekek részére írt külön májusi ájtatosságot olvashatunk, erénygyakorlatokkal a fiatalok
számára."5
A fennállásának 50. évfordulóját ülő lap mutatványszámokat küldött a nagy rózsafíizéres újság előfizetőinek azzal a szándékkal, hogy reklámot csináljanak a gyerekújságnak.

A Rozsajiizér-album

P. Kindler Imre, a Kózsafuzér Királynéja szerkesztője az 1900-as jubileumi szentévre rózsafiizér albumot szerkesztett, amellyel az alkalmi értekezések és szépirodalmi alkotások
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(novellák, s főleg versek) közlésén túl célja volt kimutatni a társulatok hazai földön való
elteijedésének régibb és újabb emlékeit, pontos adatait. Azt mondhatjuk, hogy a levél
tári adatok nagymérvű pusztulása miatt ez a jubileumi album ma egyik értékes forrása
a rózsafüzér társulatok magyarországi történetének s a 19-20. századfordulós életének,
működésének."'’ A megjelenés alkalma a századforduló éve volt, amelyre hívők és nem
hívők nagy várakozással tekintettek. S ez alkalmat adott a visszatekintésre, az összegezés
re is.
A Rózsafiizér-album pontos összefoglalója domonkos rendi szempontból a századfor
duló magyarországi Mária-tiszteletének, világos megfogalmazása a folyóirat célkitűzései
nek, nagyívű áttekintése a különböző rózsafüzér társulati tormák elteijedésének. A kiadás
a rózsafüzér meghatározó jelenlétét kívánta sugallni és demonstrálni. A szándékot pedig
a Mária-kultusz szépirodalmi (prózai és verses) müvekben megfogalmazott alkotásainak
közzététele erősítette. A rózsafüzér-album a folyóirat és a rózsafüzéres mozgalom ma
gyarországi virágkorának legpontosabb tükrözője, kifejezője. Bevezető írása a Boldogságos Szűz Máriát „mennyei lajtosának” " tekinti, aki közvetít a hanyatló 19. század, az
e világ és a túlvilág között. A komák legfőbb baja az „elvilágiasodás” , a „teljes elszakadás
nemcsak az anyaszentegyháztól, hanem magától az Istentől... a kereszténységnek épen
legvirágzóbb országaiban...” " 8 A rózsafüzér fegyver, amelyet a pápai megnyilatkozások
erősítenek a kor három ellenségével, a külső hatalommal, az eretnekséggel, s az erkölcsi
romlással szem ben."' Hogy mindezt igazolja, részletesen ismerteti a rózsafiizér ájtatosság
történetét Szent Domokos korától a 19. századig.i:" Az album ismerteti a rózsafiizér tár
sulatnak három formáját, először a közönséges rózsafüzér testvérületet,121 az örökös rózsa
füzért,1” majd pedig az élő rózsafüzért."’ A jubileumi album egyúttal a domonkos öntu
dat és küldetéstudat megjelenítője is, amely versekben, elbeszélésekben, Szent Domokos
regényesen megírt életrajzában,128 a rózsafüzéres kegykép, a pompeji Rózsafüzér Király
néja kép történetének bemutatásában12’ és több csodás gyógyulás történetének leírásában
fogalmazódott meg.126 A jubileumi évkönyv második része a magyarországi rózsafüzér
társaságok történetéről közöl régibb és újabb adatokat a társulatok már említett hármas
felosztása alapján: testvérületek, örökös rózsafüzér, élő rózsafiizér.127 E fejezetek forrás
értéke nagy, hiszen a domonkos rendi levéltárak jórészt megsemmisültek a 20. század kö
zepén, illetőleg a társulatok szintjén iratok alig keletkeztek. A jubileumi album számára
19. század végén beküldött társulati beszámolók adatai bepillantást engednek a társulati
szervezés folyamataiba: több esetben megismerjük a fő szervezőket, megtudjuk az enge
délyező okiratok (pápai, püspöki, rendi) kiadási idejét, a sajátos helyi szokásokat, a lokális
közösségeket szimbolikusan is kifejező jelenségeket (helyi társulati ünnep, társulati zászló,
anyakönyvek, ima- és énekkönyvek). A jubileumi könyvet a rózsafiizér társulati formák
századfordulós magyarországi leltára záija be egyházmegyénként és településenkénti fel
sorolásban.128 Az örökös rózsafüzér esetében csak egy éves kimutatást ismerünk meg a le
foglalt és a szabad imaórákról.129 A rózsafiizér testvérületek esetében a táblázat feltünteti a
domonkos rendi jóváhagyás évszámát is. Ennek hiányában a társulatokat „nem szabályo
san megalakult egyesületnek” nevezi a jubileumi album. Ez a körülmény jól jelzi a do
monkos rend pápai megnyilatkozásokkal alátámasztott, kizárólagos vezetésre törekvését e
társulati formák szervezésében és ennek érvényesítési mechanizmusát.
Az Elő Rózsafiizér társulatok esetében az album létszámadatokat is közöl. Ezek a szá
mok jól mutatják, hogy a rózsafüzér társulatok a korabeli Magyarország legnagyobb lét-
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számú vallási egyesületi keretét jelentik. Az Élő Rózsafüzér szabályszerűen megalakított,
s regisztrált 1475 egyletében1'" 303 042 főt, a papi vezetés nélküli, tehát nem egészen sza
bályos formájú keretben 19 949 főt írtak össze, míg az „igazi” rózsafüzér testvériiletek
183 078 tagot számláltak. Ez mindösszesen 506 069 rózsafüzéres társulati tagot jelent. T i
zenöt évvel később pedig már azt írhatta Badalik Bertalan O .P., a Rázsafiizér Királynéja új
szerkesztője, hogy a rózsafüzér társulatok egymilliónál több tagot számlálnak hazánk
ban.1'1S el is gondolkodott azon, vajon miért olyan kicsi mégis társadalmi hatásuk. A meg
kisebbedett országterületen szerkesztősége idején P. Marton Bernát tervezte a rózsafüzér
társulatok statisztikájának elkészítését. Elképzelése azonban nem vált valóra."’
E hatalmas tömeg földrajzi eloszlása egyenetlen. A létszámadatok egyrészt jól mutat
ják egy-egy régió felekezeti (katolikus - protestáns) megoszlását, másrészt visszatükrözik
a domonkosok kolostorok, valamint az egyházmegyei központok hatását. A megalakulás
feltüntetett időpontjai jelzik, hogy’ az adott egyesület a korai, az 1840-es évek győri kez
deményezéseihez kötődik, vagy az 1880-as években a domonkosokhoz, sőt, jó l le lehet
mérni a folyóirat hatását is a társulatok megalapításában: több egyházmegyében 1885—
1895 közti társulatalapítást látunk. Az évszámok mellett ezt alátámasztják a beküldött ol
vasói levelek, rövid társulati beszámolók is.

Rázsafiizér Képes Naptár 1928-1937

A folyóirat erősödését és a rendi, vallási propaganda újabb csatornájának kialakítását mu
tatja, hogy 1928-tól egy évtizeden keresztül kalendáriumot is ki tudott adni. Az akkori
szerkesztő, P. Marton Bernát köszöntőjében azt írta, hogy ezt már sokan kérték, mert „a
mi népünk szereti a tartalmas, kedves, családias olvasmánynak használt kalendáriumot” .113
Majd egy évtizeddel később, visszatekintve az indulás körülményeire, azt hangsúlyozta,
hogy „ellensúlyozni akartuk [...] a sok ponyva, vásári, keresztényiden naptárt” , de ter
jesztése révén a folyóirat előfizetőinek táborát is növelni kívánta."1A kalendárium kiadá
sa azt jelzi, hogy társadalmilag az alsóbb osztályok: parasztság, vidéki és városi iparosok, a
kispolgárok voltak a megcélzott társadalmi rétegek. Ez a rózsafüzért egyértelműen népi
vallásgyakorlatként mutatja be.
A Rázsafiizér Képes Naptár a klasszikus naptárak szerkezetét mutatja.135 A keresztény
naptár-rovat után történeti visszaemlékezést olvashatunk a domonkosok budapesti vissza
téréséről és ott eltöltött huszonöt évéről. Megismerhetjük a hazánkban működő rózsaftizér társulati formákat, a pogány missziók életét, a mexikói vallásüldözést. Keresztúri
Dezső reáliskolai tanár tollából pedig „A technika haladása” című hosszú írás olvasható,
amelyben a motorról, a kőolajról, a gumiról, a repülőről, a mozgóképről (mozi) mellett
már a „képtelegrafálás” és a „távolbalátás” , magyarul a televíziózás problémái is szóba
kerültek. A spanyol egyház és a domonkos rend életét bemutató írások mellett egyetlen
térkép utal a Trinanoni békediktátumra, a szétszabdalt Magyarországra „Összetört ma
gyarok - élni akarunk” címmel. A kalendárium jellegnek megfelelően sok praktikus ker
ti, háztartási tanácsot olvashatunk, s egy január-december közötti, a polgári konyhát je l
lemző étrendjavaslatot is.
A következő, 1929. évi kötetben a kalendárium mellett Holló István O.P. összefog
lalta az ünnepi szokásokat. A rovatok amúgy változatlanok maradtak: névnapok, postai
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díjszabások, pénzügyi illetékek, vezércikk: az ifjúságról és az öregségről szól. Lényeges
mondanivalója az öregek tisztelete, szeretete. Cikkek olvashatók még a rózsafuzérről, a
domonkosokról magyarországi és európai jelenlétéről. A kalendárium fotói is jórészt
a domonkos rendházakat mutatják be.
Az 1930. évi kalendárium írásainak középpontjában a Mária-tisztelet áll. Ezen kívül
nagy teret szentel a a domonkos rendtörténetnek, a budapesti letelepedésnek. A hasznos
ismereteket közlő rovatok mindegyik kötetben változatlanul jelen vannak. 1931-ben
Szent Imre-év volt. Ezzel, valamint a Fatimái jelenésekkel, a rádió szerepével és az er
kölccsel foglakoztak a cikkek. A Rózsafiizér Királynéja folyóirat számaiban aktuális írások
olvashatók a Szent Imre-év eseményeiről.136 1932-ben is megtaláljuk az állandó rovato
kat. Mellettük a Mária-tisztelet, a domonkos rend. különösen Vasvár kapott helyet. De
megemlékeztek a szegedi Fogadalmi-templom elkészültéről is. 1933-ban a naptárrész
mellett az ünnepekről, a böjtről olvashatunk. Hasznos csillagászati információkat is talá
lunk. Fő téma azonban a szegénység, a nyomor, s ezek kezelése. A kalendáriumban oly
kor megdöbbentő fényképek láthatók hazai, elsősorban budapesti nyomortelepekről,
nyomorgó emberekről. Beszámoló olvasható a domonkos rendhez kötődő Credo egye
sületek III. szombathelyi kongresszusáról, s a Szent Domonkos Müve mozgalomról. Első
ízben olyasunk fiatalokhoz intézett felhívást a domonkos rendbejelentkezésről. Az 1934.
évi kalendárium számunkra legfontosabb írása az 50 éves Rózsafüzér Királynéja folyóirat
történetének áttekintése. Ugyanitt színes beszámolót olvashatunk az 1933. évi gödöllői
Jamboree-ról. A kötet fényképei a missziókat és misszionáriusokat mutatják be. 1935ben fontos eseményként írnak a pálos rend előző évi magyarországi visszatelepedéséről.
Az 1936-os év átlagos kötete után a Rózsafiizér Képes Naptára tizedik évfolyamába lépett,
írásait a várakozás hatja át a közelgő Szent István-év, a remélt budapesti Eucharisztikus
Kongresszus, s az osztrák-magyar provinciából kiválni és önállósulni készülő magyar do
monkos rendtartomány tárgyában. Ennek jele már az új rendi főiskolát bemutató írás és
több fénykép. Az 1936-ra visszatekintő írások bemutatják Budavár török alóli felszaba
dulásának ünnepségeit. A kötetben olvasható moralitások (itt az iszákos ember megtéré
se, a missziók) a korábbi évfolyamokból sem hiányoztak.137
A kalendárium tartalmazza még a naptárak hagyományos rovatait: díjszabások, vásár
naptár, hasznos tanácsok, a viccek sem hiányoznak, ám emellett kiegészíti a folyóirat ke
reteit. Lehetőséget ad arra, hogy összefoglaló és retrospektív írásokban foglalja össze a kö
zelmúlt év legfontosabb eseményeit, hogy így reflektáljon a rendet, a rózsafiizéreseket, a
katolikus társadalmat, vagy az egész nemzetet érintő eseményekre, problémákra. Bizo
nyára népszerű lehetett, mert 1929 után nem egy naptárban találtam olyan bejegyzést,
hogy a kalendárium már elfogyott.

A z évtizedek alatt változófolyóirat

Már P. Bőle Koméinak a folyóirat első negyven évét összefoglaló írásából kiderül, hogy
bár a Rózsafüzér Királynéja elsősorban hitbuzgalmi lap, nem lehetett teljesen független
korának különböző egyházi és egyházpolitikai küzdelmeitől, de a szélesebb értelemben
vett társadalmi, politikai folyamatoktól sem. Az 1800-as évek vége Magyarországon a kul
túrharc időszaka, amelynek egyik legjelentősebb eseménye az állam és az egyház szétvá-
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lasztása 1894-ben a polgári anyakönyvezés törvénybe hozásával. Ezt a lap, tükrözve a ka
tolikus egyház véleményét, tragikus eseményként értékelte. A katolikus egyházban azon
ban ez a kor X III. Leó pápa kora is, akit a rózsafüzér pápájának nevezünk, aki megfogal
mazta az egyház szociális tanítását is a „R erum novarum” enciklikájában. Az enciklikára
való hivatkozás jelen van a folyóiratban csakúgy, mint más pápai megnyilatkozás is. S ő
volt az, aki felismerte a sajtó szerepét a Egyház modern kori evangelizációs tevékenysé
gében.'"1
A lap mint hitbuzgalmi jellegű, közvetlenül nem politizált. De papok, szerzetesek ír
ták, szerkesztették, akik nem függetleníthették magukat a kor egyházpolitikai folyamatai
tól. O k írták és szerkesztették a „népnek” , az olvasónak.1"' Közvetlenül, vagy közvetve a
materializmus (bolsevizmus) és a liberalizmus, a sokat emlegetett „szabadkőművesség” el
len léptek föl. Az első évtizedekben nem a közvetlen politizálás jelenik meg a folyóirat
hasábjain. Inkább egy befelé forduló, tanító és hitvédő szellemiségű folyóiratról van szó,
egy egyházias vallásosság képviseletéről és propagálásáról. A klérust képviselő meghatáro
zó szerzők mellett az olvasóközönséget jelentő „strukturálatlan nép” hangja az olvasói le
veleken keresztül jutott szóhoz. Ezekben a mindennapi vallásosság tényei, eseményei
kapnak hangot, s az erősen példázatjellegű bizonyságtételek Mária közbenjáró szeretetéről, amely akár váratlan megtérésekhez, testi-lelki gyógyulásokhoz vezetett. A minden
napi politikától való távolmaradás szinte előre jelzi, hogy a második világháború után
a társulat könnyen visszahúzódhatott az egyéni imaélet rejtekébe és védelmébe, s m ég a
nyilvános egyházi liturgikus eseményektől is távol maradt. Pedig a folyóiratban egykor
a körmeneteknek külön rovata is volt. Az eredmény egy sajátos, a klerikus és a laikus
(népi) vallásosságot elegyítő vallásosság lett, amely a rózsafüzér társulatokban megvalósult.
A 20. század közepétől ez az egyensúly bomlott fel, a klérus nagyrészt távol maradt a tár
sulattól, s a rózsafüzér csaknem kizárólag a laikusok ájtatossága és vallási társulata lett.
Ha a kapitalizmus egyházi társadalomkritikájának nyoma kevésbé vagy csak áttétele
sen - a korabeli társadalmi és gazdasági viszonyoknak egy-egy ember életén keresztül
való bemutatásánál - érhető is tetten a folyóirat írásaiban, de azért megjelenik, sokkal in
kább jelen van a cikkekben a társadalom laicizálódásának és a szekularizálódásának sok
sok eleme.1411 A kor liberalizmusa azonban a 19. század vége az egyház mozgásterét is
megnövelte, ekkor jelentek meg a nagy katolikus tömegmozgalmak, s fordult az egyház
figyelme a városi kispolgárság és a munkásság, az addig elhanyagolt rétegek felé. Bizonyos
mértékig a rózsafiizér társulatok is bekapcsolódtak ebbe a tevékenységbe, hiszen az ájtatosságot, annak szervezeti kereteit ezek között a rétegek között is népszerűsítették, élet
módbeli és lelki mintákat kínálva az embereknek. A társulat és folyóirata azonban távol
állt a napi direkt politikától, inkább életmódbeli, vallásgyakorlási és együttélési, erkölcsi
mintákat, példákat, normákat kínált fel tagjainak, illetőleg az érdeklődőknek. A politikai
katolicizmustól141 tehát távol állt.
A folyóirat 1934-ben emlékezett meg fennállásának 50. évfordulójáról. A jubileumi
szám első oldalán az áldást osztó XI. Piusz pápa fényképe látható azzal a szöveggel, hogy
áldását küldi a jubiláló folyóiratnak. Innen értesülünk, hogy a „szerény lap” addig már
négyszer részesült pápai áldásban: XIII. Leó pápa részéről 1885 júniusában, majd 1888.
augusztus 2-án és 1894. február 19-én, X . Szent Piusz pápa részéről pedig 1904. május
4-én.142 A pápák, csakúgy mint a magyar püspöki kar néhány tagjának említése (Serédi
Jusztinján esztergomi érsek,141 Zichy Gyula kalocsai érsek,144 Hanauer István váci püspök,14'
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Az 1930-as és az 1940-es években eg)' közvetlenebb politizálás nyomait is megfigyel
hetjük. Egyik példának az 1938-as évfolyamot tekintsük át!
Az 1938-as év egyházpolitikailag is nagyon jelentős volt Magyarországon. Ez volt
Szent István halálának 900. évfordulója, 1938 májusában rendezték meg az Eucharisz
tikus Kongresszust Budapesten, s ez év őszén vette kezdetét a trianoni határok békés
revíziója: visszatért a Felvidék déli, magyarlakta sávja. Megjelent az első zsidótörvény.
Az európai politikában pedig ez a spanyol polgárháború, a náci Németország előretörése,
a Szovjetunióban a sztálini diktatúra kirakatpereinek folytatódása, a német és a szovjet
birodalom közeledésének volt az időszaka. Mindezekből vajon mi tükröződött a lap ha
sábjain?
A vallásos tartalommal telített és így szoros egyházi kötődésű Szent István-évről, ille
tőleg a X X X IV . Eucharisztikus Világkongresszusról vannak híradások. A kongresszusról
a folyóirat összevont július —augusztusi száma részletes ismertetőt adott.14" A cikk részle
tesen ismertette a kongresszus megtartásának előzményeit, magát az intézményt az újkori
katolikus tömegmozgalmak közé sorolva. A budapesti eseményekről részletes fényképes
tudósítás számolt be. Szent István királyról pedig az év folyamán több írás is megemléke
zett. Az Árpád-korba vitte vissza az olvasót Bosnyák Bélának „Ázsia vándora” címmel a
domonkos Juliánusz barátról és utazásáról írott, a folyóirat 1937-1938-as számaiban foly
tatásokban megjelent regénye, amely a domonkosoknak a magyar történeti tudatra gya
korolt nagy hatását is ki akarta fejezni. Az évfolyam több domonkos jubileumot is meg
említett: mindenek előtt azt, hogy „A kettős szentév alkalmával visszaállították a Szent
Domonkos-rend magyar rendtartományát” ,15" s bemutatták a háromszáz éves szombathelyi domonkos kolostort.151 Boldog Margit, a domonkos apáca tiszteletének gyakori
említése, életének bemutatása szintén a folyóirat domonkos jellegéhez tartozik, valamint
tükrözője annak, hogy az 1910—1920-as évektől kezdve felélénkült a szentté avatási fo
lyamat, ami azután 1943-ra sikerre is vezetett.15'’ Fényképes rövid beszámolót olvasha
tunk Szent Márton szombathelyi kútja fölé fölállított szoborról, amely „R um i Rajky Ist
ván szobrászművész remeke és azt a jelenetet ábrázolja, amikor a Szent édesanyjának
cserébe a természetes életért a természetfeletti életet ajándékozza a szent keresztségben” .151
Figyelemre méltó ugyanakkor, hogy a Trianonban elveszített területek felszabadításá
nak, például a felvidéki bevonulásnak alig van visszhangja a folyóiratban.154 A folyóirat
politikai állásfoglalását jól tükrözi a „Képek a nagyvilágból” rovat szeptemberi rövidhíre:
„Romániában megkezdődött a zsidóüldözés. Németországban szomorúan tapasztaljuk a
zsidóüldözés folytatását, a katolikus testvéreink kegyetlen bebörtönzését és lelketlen
üldözését.” 155 Az I. zsidótörvényről azonban nem esett szó. A németországi katolikusok
üldözéséről szinte minden számban írtak éppen úgy, mint a Szovjetunióban zajló egyház
üldözésről, illetőleg a bolsevik diktatúra szörnyűségeiről. A folyóiratot szerkesztő
domonkosok mindkét szélsőséget elítélték, gyakran egymás melletti írásokban. Ném et
országból elsősorban az egyházellenes üldözésekről esik szó, a Szovjetunióból pedig
Bucharin, Tuchacsevszkij, és a „gyilkos magyar diktátornak” nevezett Kun Béla,151' illető
leg mások kivégzéséről, ugyanakkor a vallásosság üldözött megnyilvánulásairól, az orosz
nép vallásosságáról is.
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A német püspökök, íija az 1938. évi januári szám, megtiltották híveiknek, hogy ma
gukat római katolikus helyett a kérdőívekben istenhívőnek jelöljék, „mert ez nem más,
mint a vallás megtagadása” .157 Bírálják „a németországi pogánymozgalom” teijedését,
amely már Görögországban is felütötte a fejét, ahol az antik görög isteneknek mutattak
be áldozatot.1”1 Istenítélet olvasható ki abból a rövid hírből is, amely szerint egy német
kisváros polgármestere kötelezte az iskolákat a tantermekben kifüggesztett keresztet le
szedésére és beszolgáltatására, „hogy a folyóba hajítsák ezeket” . A kijelölt napon azon
ban a „nemzetiszocialista polgármester” csúszott autójával a folyóba, s lelte ott halálát.'7''
A barna pogányság különösen nyilvánvaló kritikája olvasható a folyóirat 1938. októberi
számában, az Evangélium és munka című cikkben. A szerző úgy ítéli meg, hogy „zá
tonyra futott a Szovjet nevelési tervezete, mert a kommunista ifjúsági egyesületek a
’kom zom olcok’ ... nem váltak be” . „D e m egfog fenekleni a Hitlerjugend, a német bar
na pogányság zavaros ideológiáján nevelkedett fiatalság is. M eg fog fenekleni, mert arra
akaiják kényszeríteni, hogy megtagadja... Istent és magának új Bálványt állítson a Vért,
__
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vagy a rajt.
Mindez azonban nem a napi politika szintjén jelent meg, hanem elsősorban a keresz
tény értékek, az Isten előtti egyenlőség, a szabadság, a vallásszabadság és a keresztény test
vériség szempontjából értékelve.
Az 1930-as évektől kezdve az Egyház társadalmi tanítása, a Rerum novarum és a
Quadragesimo anno kezdetű pápai körlevelek alapján hangot kapott a folyóirat egyes cik
keiben. Az 1938. februári számban például Rákóczy István bírálta a kor társadalmi
visszásságait. Kiinduló gondolata, hogy „az emberiség 70-80%-a a gazdasági cselédek,
napszámosok, törpebirtokosok” „kiszolgáltatottak a nagytőke rideg haszonhajhászának” .
A megoldást az említett pápai enciklikák szellemének megvalósításában látja. A keresz
tény testvériség gondolatát „a rózsafüzér egybefűzött szemei szépen fejezik ki” . A rózsa
füzér imádkozása tehát a gyermekben felkelti a részvét és szánalom, valamint a segíteni
akarás érzését.1''1
Olvasókönyv a papságnak

P. Marton Bernát, a Rózsafüzér Királynéja szerkesztője 1930-ban a folyóirat korábbi szá
maiból válogatva összeállított egy kötetet, amelyet „oltártestvéreinek” , azaz a lelkipász
toroknak szánt elsősorban, hogy belőle gondolatokat meríthessenek a társulati gyűlések
megtartásához, prédikációikhoz. A sok szerzőtől származó anyag segíthetett lelkileg rá
hangolódni az imádságra, annak végzésére biztatva minden korosztályt és mindkét ne
met. A férfiakról külön is megemlékezik, kritizálva azok viszonyulását a rózsafüzérhez.
A válogatás gondolatokat fűz a szentolvasó imádkozásához a különböző liturgikus alkal
makkor. Hangsúlyosan rámutatott arra, hogy a társulatok presztízse a lelkipásztorok
bekapcsolódásának mértékétől függ. S mivel ez hazánkban alacsony, ezért nincs is tekin
télye, súlya a rózsafüzér társulatoknak az egyes k ö z ö ssé g e k b e n .A könyv hatását nem ismeijiik, de sok plébániai könyvtárban találkozunk vele.
Marton Bernát később is fontosnak tartotta, hogy a lelkipásztorok, a papok kezébe
rózsafüzért és rózsafüzéres könyvet adjon. Rózsafiizér a pap kezében címmel kiadott köny
ve első része Leopold Ackermann „Dér Priester-Rosenkranz” című könyvének fordítá
sát, második része pedig ismét a Rózsafüzér Királynéja cikkeinek válogatását tartalmaz-
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za.1'"1 Ackennann a lourdes-i és a fatimai jelenésekre utalt, amelyek során Mária a rózsa
füzér végzésére buzdította az emberiséget, ezért a papnak jó példával kell elöl járni, s nem
csak az októberi ájtatosságokat közösen végezni a néppel. Visszautalva a 13. századra,
Ackermaim azt íija: „Zavaros, viharos időkben kapta az Egyház a rózsafüzért. [...]
A mai idők is nagyon hasonlítanak a rózsafüzér keletkezésének idejéhez. A fenyegető ve
szélyek ugyanazok, csak a nevük más. A hitetlenség sötétje ma is teljed és teijesztik min
den lehető m ódon.” 1''5 Bár nem tudjuk, mikor írta könyvét, lehetetlen itt nem gondol
nunk a Németországban egyeduralomra jutott, s a katolikus egyházat üldöző nemzeti
szocializmusra. A könyv végén a rózsafüzér társulatok különböző típusait ismertette a
szerző, ami ismét csak azt jelzi, hogy a rózsafüzér imádság közismertsége ellenére a társu
lati formákkal a nagyközönség kevésbé volt tisztában, vagy ezekkel a formai kérdésekkel
nem sokat törődött.

Tanulságok - a katolikus propaganda modern csatornái

A 19. század középső harmadának társadalmi és gazdasági változásai egyházi körökben is
nyilvánvalóvá tették, hogy a társadalom gondolkodását és viselkedését befolyásoló, vagy
éppen meghatározó szerepüket illetően elveszítették monopol helyzetüket. Mások, s a
szekularizáció kiteijedésével éppen ellenérdekelt felek is megjelentek a küzdőtéren. Az
egyháznak is a modern tömegkommunikáció eszközeihez kellett nyúlni, azaz a nyom
tatott sajtó különböző formáihoz: napi-, heti- és havilapokhoz. Ez biztosíthatta az egy
háznak továbbra is, hogy a népesség széles köreihez, a hívek heterogén csoportjához
eljuttassa tanítását, befolyásolja világnézetét, gondolkodását és életvitelét. A nyilvánosság
terepe tehát a vallásos társadalomban is kiszélesedett, s a klérus mellett mindinkább a
laikusok széles tömegét is magába foglalta. Ennek természetes előfeltétele az írni-olvasni
tudás volt, amely hosszú ideig a közép- és felsőbb osztályok lehetősége maradt, de foko
zatosan és viszonylag gyorsan mind szélesebb alsóbb társadalmi rétegeket is magába ol
vasztott. E terepen alapkérdés, hogy ki-kinek-mikor-mit és hogyan, milyen hatásfokkal
kommunikál.166 Az egyház ezúton is hatni akart híveire. Azaz az elemzett Rózsaftizér
Királynéja című folyóirat, jubileumi kötete és éves kalendáriumai, a folyóirat válogatott
cikkeiből megjelent tanulmánykötet, mind ennek a felülről jö vő törekvésnek megnyilvá
nulásai. Az írásokból nem elsősorban az olvasók, hanem az előállítók világképe, gondol
kodásmódja ismerhető m eg inkább. Ez utóbbinak is van nyoma a beküldött levelekben,
helyszíni tudósításokban, de a válogatás és közzététel mégis csak a szerzetes szerkesztők
munkája volt. A rózsafüzér folyóiratának jelentőségét azonban jól mutathatja, hogy egyes
szerzők szerint az első világháború előtti Magyarországon „csak két hitbuzgalmi folyóirat,
a »Rózsafiizér Királynéja« és a »Jézus Szentséges Szívének Hírnöke»» működött” .167
A megalakuló egyházi lapok tehát az egyházi befolyásolás és szabályozás megnyilvá
nulásaként, visszatükröződéseként foghatók fel. Megjelenésük az iparosodó, polgárosodó
és egyúttal szekularizálódó hazai társadalmi körülményeknek köszönhető, ám mégis egy
másfajta, egy konzervatívabb, tekintély- és hagyománytisztelő világlátást és szemléletet,
egy vallásos világnézetet közvetitettek. Bár hangsúlyosan az egyénre és a családra kon
centráltak, nyitottak voltak a világra is. A katolikus egyéni azonosságtudat erősítését szol-
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gálták azáltal, hogy a megmutatták egy nagyobb közösséghez tartozásuk összekötő szálait.
Ennek alapegysége az adott vallási társulati forma, keret: a rózsafüzér társulat volt. Ezen
keresztül tartozott az egyén a nagyobb domonkos családhoz, az egyházhoz, a világegy
házhoz.
A cikkekből viszonylag jól kibontakozik egy szemléleti, világnézeti küzdelem és
szembenállás az egyházias tanítás és felfogás, valamint a szekularizálódó világ és társadal
mának felfogása között. Értékrendek ütköztek. Ennek kerete elsősorban a város volt,
ahol a szegénység és a nyomor képei jelentek meg, az alkoholizmus, s vele szembeállítva
a közösségi szolidaritás, a józan élet, s a megbecsült család. Egy életideált és életmintát su
galltak: a Krisztust követő, a Máriát tisztelő, önmaga gondolatait és tetteit a keresztény
tanításokhoz mérő ember életvitelét. Ez az inkább közösségi jellegű szemlélet ütközött a
mindinkább individualizálódó életszemlélettel és világgal.
Nem idéztük és nem részleteztük, miután témánk szempontjából nem tartottuk el
sődlegesen fontosnak, s csupán itt, az összefoglalóban utalunk rá, hogy a Rózsajnzér K i
rálynéja protestánsokkal polemizáló cikkeket is közölt. Erősen kritizálta a protestánsok
Mária-tisztelet ellenes, rózsafüzér ellenes megnyilatkozásait. A protestáns gondolkodást
erősen összekapcsolta a fent említett szekularizált, individuális szemlélettel, s elutasította
azt. Ez a kritikai szemlélet a valami ellenében történő önmeghatározás egyik lehetséges
formája, gyökere pedig a Mária-tisztelet és a rózsafüzér eltérő katolikus és protestáns
megítélése.
Társadalmilag nehezen megfogható ez a világ, az olvasók, a rózsaffizéres olvasók vilá
ga. A hierarchizált klérus, vagy' a domonkos szerzetesek egységesnek látszó világa mellett
szinte minden társadalmi réteg képviselve volt benne. A városi polgárok, a faluban élő
parasztok, az értelmiségiek. Gyakran pedig az a benyomásunk, hogy az írások tárgya egy'
megfoghatatlan, sehová sem tartozó ember. A képviselt minta mégis inkább egy alsó kö
zéposztálybeli életminőséget sugall. Csak néhány esetben, az olvasói levelekből ismeijük
meg az előfizetőket, akik csaknem kizárólag nők, asszonyok.
A Rózsafüzér Királynéja havilap és kalendáriuma egyszerre többféle feladatnak kívánt
megfelelni. Közvetítette a helyesnek tartott keresztény-katolikus életmodellt és életszemléletet. Útmutatásokat és tanácsokat adott a rózsafüzér társulatok megszervezésére,
működésére és működtetésére vonatkozóan, harmadsorban pedig általános vallási ismere
teket közvetített. Mindezt több műfajban megfogalmazva tette: esszé, tárca, novella, vers.
A folyóirat képei gyakran csak kiegészítették, kitágították a tematikát, máskor pedig a
szöveget illusztrálták, támogatták. Az olvasói levelek pedig valamiféle visszacsatolást biz
tosítottak.
A második világháború után újra indult civil életben helye volt a rózsafüzér társula
toknak is. Egy-egy kézbe vett jegyzőkönyv, vagy újságcikk visszafogott hangvétele alap
ján azonban úgy látszik, hogy az újságírók, szerkesztők tudatában voltak annak, hogy a
kialakuló új rezsim, különösen a kommunisták/ szocialisták csupán megtűrték a vallási
egyesületeket és azok sajtótermékeit. Mindent elkövettek, hogy működésüket lehetet
lenné tegyék. Figyelemre méltó, hogy az állami hatóságok az egyesületek 1946—1950-es
feloszlatása után is külön kategóriaként kezelték a rózsafüzér társulatokat, hiszen működ
hettek, sőt, ha erősen csökkentett teijedelemben, de újságjuk megjelenését is engedé
lyezték 1947-1948-ban. Azt követően azonban minden abbamaradt.
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B5-ÖS, azaz kissé nagyobb méretű, s ezzel egyúttal át is tértek a kéthasábos tördelésre. A címlapgrafikát készítők közül csupán Práger Béla nevét sikerült megtalálni, aki az 1909-es címváltozás
kor - a címből elmaradt a „legszentebb" jelzés - a borító rajzát megrajzolta: Szűz Mária. Ölében
a Kis Jézussal, átnyújtja a rózsafűzért Szent Domokosnak.
32 Lepsényi Miklós József, r. kát. lelkész és országgyűlési képviselő, szül. 1860. március 26-án Lovasberényben (Fehér m.). 1876-ban Szent Ferenc rendjébe. A bölcseletet Nagyszombatban, a
teológiát Pozsonyban végezte. 1882. szeptember 28-án szentelték áldozópappá. Működött
Szentantalon (Pozsony m.), Andocson (Somogy' m.) és Pozsonyban. 1894-ben Vaszary Kolos
bíboros hercegprímás az esztergomi egyházmegyébe vette át és azóta ezen egyházmegye tagja.
1896-ban néppárti programmal megválasztatott országgyűlési képviselőnek. A néppárt egyik
alapítója, 1895 februárjában királysértés címén hat hónapi államfogházra ítélték, melyet június
november között ült le. Szinnyei József: Magyar írók élete és munkássága. Arcanum Digitéka.
Lepsényiről, illetőleg a Magyar Néplapról lásd még: Dersi 1973. 65-68.
33 Hofbauer Ignác lelkipásztor, zeneszerző 1848. március 15-én született Szatmárnémetiben, s
ugyanitt hunyt el 1931-ben. Pappászentelése után Beregszászon káplán, majd a Buzáth családnál
nebelő, s a polgári iskola hitoktatója. 1873-ban Budapersten egyetemi hallgató. 1874-1884 kö
zött Szatmárnémetiben gimnáziumi tanár. 1886-1890 között Paposon plébánoshelyette (ekkor
volt a folyóirat munkatársa), majd Túrterebesen, egyidejűleg pedig a szetmárnémeti férfi dalár
dának karnagya. Színi és zenekritikákat írt. Zeneszerzeményeit mű- és népdalokra írta. Magyar
Katolikus Lexikon IV. Budapest, 1998. 910.
34 A szentföldről. A legszentebb Rózsafiizér Királynéja, V. 6. (1989. június) 173-175.; Az én szent
földi utam címmel. A legszentebb Rózsafizér Királynéja, V. 9. (1989. szeptember) 282-286.
35 Ezt maga P. Angelikusz jelentette be az V. 3. (1889. március) számban, 65. oldalon. Lásd még:
P. Bőle Kornél O.P.: Negyven év a Rózsafiizérgondolat szolgálatában. Rózsafizcr Királynéja
XL. 1924. 155-156. Magyary Pál, csanád egyházmegyei r. kát. áldozópap és teológiai tanár,
1857-ben született Baján (Bács m.). 1880-ban szentelték pappá. 1879-től segédlelkész volt Szakálházán, Eleken, Aradszentmártonban, Mezőkovácsházán, Oravicán és Nagykikindán. 1886
szeptembertől a lugosi főgimnáziumban hittanár, 1888. augusztus 1-jétől a kispapok lelki atyja s
a székesegyház hitszónoka Temesváron; 1893. óta ugyanott teológiai tanár. A Bölcseleti Folyó
irat munkatársa. Szerkesztette és kiadta Temesváron a Szent Gcllért című hetilapot 1894. január-
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tói márczius végéig és a St. Gerardusblatt című lapot, amelyet ő alapított. 1893-ban, 1896-ban
melléklapja lett a Laudbotcnak (1897. január-augusztus szünetelt), 1897. szeptemberben ismét
föléledt és 1898-ban önálló lap lett; azonban azon év május 1. megszűnt. Fő munkái között tart
juk számon a Máriaradnáról kiadott könyvét. Szinnyei József: Magyar írók clac és munkái.
Arcanum Digitéka.
36 P. Bőle Kornél O.P.: Negyven év a Rózsafüzérgondolat szolgálatában. Rózsajiizér Királynéja
XL. 1924. 212. Pontos adatok birtokában nem tudjuk, mit takar Bőié Kornél megjegyzése. Azt
viszont tereptapasztalataim mutatják, hogy a folyóiratot az 1880-as években eldugottnak tűnő
alföldi településeken is (Csépa, Mesterszállás) megrendelték, ahonnét több példány, évfolyam
került gyűjteményembe.
37 Dr. Élő Károly: Jubileum 50. in: Rózsafiizcr Képes Napiáraz 1934-iki közönséges érre. Hetedik év
folyam. Budapest, 50—51.
38 Idézi Dr. Élő Károly: Jubileum 50. in: Rózsajiizér Képes Napiár az 1934-iki közönséges évre. Hete
dik évfolyam. Budapest, 51.
39 Kari Alajosról nem találtam adatokat.
40 Bőle Kornél szerint biztosan Zafféry Károly. P. Bőle Kornél O.P.: Negyven év a Rózsa
füzérgondolat szolgálatában. Rózsaflizér Királynéja XL. 1924. 213.
41 P. Bőle Kornél O.P.: Negyven év a Rózsafüzérgondolat szolgálatában. Rózsaflizér Királynéja
XL. 1924. 212. Mészáros Kálmán, ferencrendi szerzetes, 1845. december 20-án született Esz
tergomban, elhunyt Budapesten 194)8. szeptember 2-án. 1862. szeptember 20-án lépett be
Szent Ferenc rendjébe. Az újoncévet Bucsuszentlászlón, a bölcseletet Nyitrán, a hittudományo
kat Nagyszombatban és Pozsonyban végezte. 1868. augusztus 7-én szentelték fel. Mint hitszó
nok működött Szombathelyen, Andocson, Pozsonyban és 1875-től Budapesten, ahol a rendház
főnöke volt. Szinnyei József: Magyar írók élete és munkái. Arcanum Digitéka. 1891-1892 között
a Legszentebb Rózsajiizér Királynéja, 1895-1896-ban a Róni. Katii. Papok naptára, valamint 1895—
1897 között a Szent Antal Lapja szerkesztője volt. Magyar Katolikus Lexikon Vili. Budapest,
2003. 1004.
42 P. Bőle Kornél O.P.: Negyven év a Rózsafüzérgondolat szolgálatában. Rózsafüzér Királynéja
XL. 1924. 212. Kindler Imre 1950-ben Sopronban született. 1900-ban halt meg. Dr. Élő Ká
roly: Jubileum 50. in: Rózsajiizér Képes Naptár az 1934-iki közönséges évre. Hetedik évfolyam. Bu
dapest, 53.
43 Dr. Élő Károly: Jubileum 50. in: Rózsajiizér Képes Naptár az 1934-iki közönséges évre. Hetedik év
folyam. Budapest, 52.
44 Bőle Koméi O.P. 1887-ben született Várpalotán és 1961-ben halt m eg Pannonhalmán. Hit
szónok, lelki író. 1921-ben megalapította a Credo egyesületet. Kiterjedt irodalmi munkásságot
folytatott. Magyar Katolikus Lexikon II. Budapest, 199.3. 22. A Rózsajiizér Királynéja című folyó
irat első negyven évének történetírója, s a működés elemzője is egyúttal. P. Bőle Kornél O.P.:
Negyven év a Rózsafüzérgondolat szolgálatában. Rózsajiizér Királynéja XL. 1924, X'Ll. 1925.
több folytatásban.
45 Molnár Márton O.P. 1873-ban a Vas megyei Gerse-Szálláshelyi majorban született és Budapes
ten hunyt el 1953-ban. 1891-ben lépett a domonkosok rendjébe. 1896-ban szentelték pappá.
A vasvári rendházban élt. Magyar Katolikus Lexikon IX. Budapest, 2004. 289.
46 Vörös László Mária domonkos rendi áldozópap és segédlelkész Mosonszentjánoson (Moson
m.). Munkái között a folyóirat szerkesztését nem említi Szinnyei József. Szinnyei József: Magyar
írók élete és munkái. Arcanum Digitéka. Életrajzáról sem tudunk meg többet. 1933-ban halt meg.
Dr. Élő Károly: Jubileum 50. in: Rózsaflizér Képes Naptár az 1934-iki közönséges évre. Hetedik év
folyam. Budapest, 53.
47 Rá vonatkozóan semmilyen további adatot nem találtam.
48 Kriszten Róbert O.P. Királyhelntecen született 1881-ben és Budapesten halt meg 1909-ben.
Rövid munkásságának legfontosabb része a Rózsajiizér Királynéja című folyóirat szerkesztése.
Magyar Katolikus Lexikon VII. Budapest, 2002. 479.
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49 Badalik Bertalan O.P. (1890-1965) 1915 augusztusától a rózsafíizér társulatok országos igazga
tója is volt. 1934-1938 között az osztrák-magyar rendtartomány főnöke, majd 1938-tól a viszszaállított magyar domonkos rendtartomány első főnöke. 1949-ben veszprémi püspökké szen
telték. 1957-1964 között Hejcére internálták. Szülővárosában, Hódmezővásárhelyen temették
el 1965-ben. Magyar Katolikus Lexikon I. Budapest, 1993. 510.
50 Márton Bemát 0.1’ . 1887-1956. 1941-1944 között a Rózsafíizér Királynéja című folyóirat utol
só szerkesztője volt. Magyar katolikus Lexikon VIII. Budapest, 2003. 768. P. Marton két ízben is
szerkesztője volt tehát a folyóiratnak.
51 Márk Ágoston O.P. 1903-ban született, 1922-ben lépett be a domonkos rendbe, 1935-1936ban a Rózsafíizér Királynéja című folyóirat társszerkesztője a Magyar Katolikus Lexikon szerint.
Magyar Katolikus Lexikon VIII. Budapest, 2003. 724. Ez tévedés lehet, hiszen már 1932-ben új
szerkesztőként szerepel.
52 Rá vonatkozóan sem találtam további adatokat.
53 Kováts Gyula O.P. 1905-ben született, 1927-ben lépett be a domonkos rendbe. Magyar Katoli
kus Lexikon VII. Budapest, 2002. 301.
54 Lásd: http://www.katolikus.hu/k_sajto/katsajto.html
55 Fényképeiket is közli a jubileumi szám 1934-ben. Rózsafíizér Királynéja L. 1. (1934. január) pas
sim.
56 Munkatársak. Rózsafíizér Királynéja L. 1. (1934. január) 30-32. További adatok olvashatók a
megszólaltatott szerkesztők írásaiban is.
57 Dr. Elő Károly: Jubileum 50. in: Rózsafíizér Képes Kaptár az 1934-iki közönséges évre. Hetedik érfolyam. Budapest, 50.
58 Dr. Élő Károly: Jubileum 50. in: Rózsafíizér Képes Naptár az 1934-iki közönséges éi’re. Hetedik év
folyam. Budapest, 50-51.
59 Nem találtam róluk részletező adatokat.
60 Kálmán Károly, római katolikus lelkész és országgyűlési képviselő. 1858-ban született Ungváron. A teológiát a budapesti egyetemen végezte. 1881. július 24-én szentelték pappá. Mint káp
lán működött Törökbálinton és Dunaadonyban; azután Székesfehérvárott. 1891-től Sóskúton
(Fehér m.) plébános; 1896-ban a zalaszentgróti kerületben néppárti programmal országgyűlési
képviselőnek választatott. Szinnyei József: Magyar írók élete és munkái. Arcanum Digitéka.
61 Kincs István, róm. kát. lelkész, 1867. december 20-án született Felsőőrön (Vas m.), s elhunyt
1942. június 2-án Kőszegen. Az érettségi vizsga után a papnevelő intézetbe lépett. 1891. júl. 16.
szentelték föl. Segédlelkész volt Rábaszentmihályon, 1892-től Németszentmihályon, majd pe
dig Kőszegen káplán és hitoktató. Irodalnú működését a szombathelyi papnevelő intézet ma
gyar iskolájában kezdte; elbeszéléseket és cikkeket írt a következő lapokba: Magyar Szemle
(1888), Katliolikus Szemle, Jelenkor, Magyarország, Alkotmány, Tiszántúl, Dunántúl, Vasmegyei
Közlöny, Vasmegyei Lapok, Szombathelyi Lapok, Vasvármegye, Szombathelyi Újság, Fejérmegyei
Napló, Dunántúli Hírlap, Aradi Közlöny, Csorna-Kapuvár, Balatonmellék, Erscknjvár és Vidéke,
Kőszeg és Vidéke, Oktató Néplap, Magyar Állam stb. Szinnyei József: Magyar írók élete és munkái.
Arcanum Digitéka. 1915-ben a Szent István Akadémia tagjává választotta. 1901-ben Keresztényszocialista Munkásegyletet alapított, majd ennek vállalataként a Kőszegi Hitelszövetkezetet.
Megteremtette az Országos Papi Otthon és Szanatórium alapját. 1927-ben kőszegi ifjúsági mű
faragó iskolát, 1931-ben pedig Katolikus Tanoncotthont és Energia Rt. Sétabotgyárat alapított.
1933-ban katolikus nyomdaalapot létesített. Magyar Katolikus D'.xikon VI. Budapest, 2001. 794.
62 Várady (Lipót) Árpád, győri püspök, majd kalocsai érsek, 1865-ben született Temesváron, el
hunyt Kalocsán 1923. február 18-án. A teológiát Budapesten és a bécsi Augustineumban végez
te. 1888-ben szentelték pappá. Tanulmányi felügyelő és teológiai tanár volt a temesvári pap
nevelőben, 1891-től püspöki titkár és a Szent István Társulat tudományos osztályának tagja.
1902-ben szebenikói vál. püspök, apát-kanonok és miniszteri tanácsos lett. Hivatalos tevékeny
sége mellett szeretettel foglalkozott a külföldre szakadt magyarság nemzeti és egyházi gondozá
sával, a kivándorlással. Bejárta Bukovinát; a hazai és külföldi kikötőket; előmozdította a kikötői
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lelkészség szervezését Fiúméban és Hamburgban. 1911. március 9-én kinevezték győri püspök
nek, majd 1914. május 4-én kalocsai érseknek. Szinnyei József: Magyar írók élete és munkái.
Arcanum Digitéka. A Szent István Akadémia alapító tagja. Magyar Katolikus Lexikon XIV.
Budapest, 2009. 758.
63 Tóth József, teológiai doktor, apátkanonok, 1863-ban született Sorokújfaluban (Vas ni.). 1886ban szentelték föl. 1892-től teológiai doktor és püspöki titkár, 1907-ben székesegyházi kanonok
és a szombathelyi felsőbb leányiskola igazgatója, 1908. németújvári c. apát, 1912 pápóci perjel,
1926 nagyprépost. Szinnyei József: Magyar írók élete és munkái. Arcanum Digitéka Magyar Katoli
kus Lexikon XIV. Budapest, 2009. 226.
64 Virág (Blum) Ferenc, róni. kát. lelkész, 1869. augusztus 22-én született Bonyhádon (Tolna m.),
elhunyt Szombathelyen 1936. június 16-án. Papnövendék Pécsett, 1892-ben szenteltetett pap
pá. Segédlelkész volt Németbólyon; 1897. katolikus legényegyleti elnök. 1902-ben a pécsi püs
pöki nagyobb papnevelő lelki igazgatója, majd pécsi megyés püspök lett. Költeményeket és tár
cacikkeket írt a Magyar Szemlébe. Szinnyei József: Magyar írók élete és munkái. Arcanum Digitéka
Magyar Katolikus Lexikon XV. Budapest, 2010.
65 Rosty Kálmán, Jézus-társasági áldozópap és tanár. 1832-ben született Rozsnyón (Gömör m.)
protestáns szülőktől. Danielik János egri kanonok irányítása mellett 1852-ben katolikussá lett, s
Pesten növendékpapnak öltözött be. 1853-ban felvétette magát a Jézus Társaságba. 1862-ben
Esztergomban mutatta be első miséjét. 1874-ben magyar és latin nyelv és irodalomból tanári
vizsgát tett. Kalocsán tanár. A Mária-congregatió vezetője. 1903-ben ötvenéves papi, írói s 40
éves tanári jubileumán rendtársai, tanítványai, a katolikus írók és hírlapírók vettek részt. 1905ben hunyt el Kalocsán. Az 1850-es évektől számos folyóiratba és újságba írt sokféle műfajban
(pl. Hölgyfutár, Új Magyar Sión, Magyar Könyv-Szemle, a Katholikns Szemle, Képes Családi Lapok,
Jézus Szent Szive Hírnöke, Rózsajtizér Királynéja). Szinnyei József: Magyar írók élete cs munkái.
Arcanum Digitéka.
66 Kemenes (Csecsinovics) Ferenc, 1829. szeptember 20-án született Bögötén (Vas m.), s elhunyt
Veszprémben 1905. november 2-án. Részt vett a szabadságharcban. Annak leverése után a
veszprémi szemináriumban papnövendék volt, 1855-ben szentelték pappá. 1870 végén kano
nok lett. Kitűnő hitszónok volt. Cikkei megjelentek a pesti növendékpapok Munkálataiban
(XV1I-X1X. 1853-55), költeményei a Családi Lapokban (1855., 1857), a Katholikns Szemlében
(1889.), és a Rózsajtizér Királynéja című folyóiratban jelentek meg. Szinnyei József: Magyar írók
élete és munkái. Arcanum Digitéka Magyar Katolikus Lexikon VI. Budapest, 2001. 476-477.
67 Wahlner Gézától Szinnyei József repertóriuma csak eg)' verseskötetet említ: Az én virágaim. Köl
temények. Eger, 1895. Szinnyei József: Magyar írók élete és munkái. Arcanum Digitéka.
68 Prohászka Ottokár teológiai doktor, egyetemi rendes tanár, székesfehérvári püspök, 1858-ban
Nyitrán született, 1927-ben halt meg. A teológiát Rómában végezte. 1881-ben szentelték pap
pá. 1884-ben teológiai tanár lett, 1890-től egyúttal lelki igazgató is. 1904-ben a budapesti egye
tem dogmatikai tanszékére rendes tanárnak nevezték ki. Cikkei a Magyar Sionban és az Új
Magyar Súwban, a Magyar Államban; a Bölcseleti Folyóiratban, a Katholikns Szemlében, az Alkot
mányban és sok más helyen jelentek meg.
69 Tarczay György' Divald Kornél írói álneve. Divald Kornél Eperjesen (Sáros m.) született 1872.
május 21-én és Budapesten hunyt el 1931. március 24-én, művészettörténész, író. A Nemzeti
Múzeum régészeti előadója, majd igazgatója lett. Az MTA tagja 1911-től, a Szent István Aka
démia 1915-ben választotta tagjának. Elsősorban a Felvidék és Budapest középkori műemlékei
nek volt kutatója. Szakmai írói tevékenysége mellett szépírói munkássága is jelentős. Magyar Ka
tolikus Lexikon II. Budapest, 1993. 636-637.
70 Székely László (Budapest, 1894. december 24. - Székesfehérvár, 1991. december 27.) teológiai
tanár, költő. A teológiát Innsbruckban végezte. Rövid káplánkodás után hittanár, majd teoló
giai tanár. 1938-1952 között kőszegi plébános. 1935-ben a Szent István Akadémia tagjává vá
lasztja. Számos verse és elmálkedés kötete jelent meg. Magyar Katolikus Lexikon XII. Budapest,
2007. 698-699.
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71 Dr. Élő Károly: Jubileum 50. in: Rózsaflizér Képes Napiár az 1934-iki közönséges évre. Hetedik év
folyam. Budapest, 53.
72 Dr. Élő Károly: Jubileum 50. in: Rózsajiizcr Képes Napiár az 1934-iki közönséges évre. Hetedik év
folyam. Budapest, 53.
73 Ijjas (Jankovits) Antal, Szentgotthárd 1906-1980. lró, újságíró, szerkesztő. Magyar Katolikus Le
xikon V. Budapest, 2000. 215.
74 Mécs László O.P. Plébános, költő. Hemádszentistvánban született 1895. január 17-én, meghalt
Pannonhalmán 1978. november 9-én. Magyar Katolikus Lexikon VIII. Budapest, 2003. 853-854.
75 Az elsőben valószínűleg nyelvi (szlovák), az utóbbiakban pedig felekezeti (református) okok
játszhattak szerepet.
76 A legszentebb Rózsafüzér Királynéja 1896. június, illetve idézi P. Bőle Kornél O.P.: Negyven
év a Rózsafuzérgondolat szolgálatában. Rózsafüzér Királynéja XL. 1924. 293.
77 Stranz János: Hogyan készült a Piroskönyv első szombathelyi száma? Rózsafüzér Királynéja. L. 1.
(1934. január) 48-50.
78 Legrégibb hű munkatársunk személyes meginterjuolása. Rózsafüzér Királynéja L. I. (1934. ja
nuár) 27.
79 P. Badalik Bertalan O.P. nyilatkozata. Rózsaflizér Királynéja L. 1. (1934. január) 22.
80 P. Bőle Kornél O.P.: Negyven év a Rózsafuzérgondolat szolgálatában. Rózsafüzér Királynéja
XL1. 1925. 347.
81 Ez P. Marton Bemát újítása volt 1927-től. P. Marton Bernát O.P. nyilatkozata. Visszatekintés a
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A HELYI K A TO LIK U S SAJTÓ
R Ó Z SA F Ü Z É R E S H ÍREI

Magyarországon általában is feldolgozatlannak számít a helyi sajtó, s különösen a feleke
zetekhez, egyházközségekhez, plébániákhoz, rendházakhoz kapcsolódó időszaki kiad
ványok, újságok, havi megjelenésű lapok köre. Az Elő Rózsafuzér 19-20. századi műkö
dését feltáró kutatás sem tűzhette ki a helyi felekezeti (katolikus) sajtó maradéktalan
feldolgozását, csupán egy-egy példát hozhat. A helyi közéleti lapokban megjelent rózsafiizéres hírek feltárására pedig nem is gondolhattunk. A helyi lapok áttekintésének jelen
tősége ugyanakkor abban állna, hogy megmutathatná: a rózsafüzér társulatok hol helyez
kedtek el egy adott (egyház)község mindennapi életében és működésében.
A lokális elemzéshez választott példánk a Szolnokon a ferences plébánia által 1924-től
elindított Katolikus Elet című havi megjelenésű újság.1 Rózsafüzéres híreinek áttekintése
és rövid elemzése segít megérteni egy másik szerzetesrend, a ferencesek viszonyát is az ájtatossághoz és annak társulati formáihoz, ezen túlmenően pedig a szolnoki Élő Rózsa
füzér Egyesület mindennapi működésének, közéleti szerepvállalásainak apró mozaikjait is
megvillantja. A lap szerkesztői a szolnoki rendház ferences szerzetesei közül kerültek ki.2
A Szolnok városáról írott társadalomtörténeti áttekintések - sajnos - egyáltalán nem tar
talmaznak adatot, még utalást sem a hitbuzgalmi egyesületekre, csak a 18. századra vonat
kozóan, amely időszak azonban most kívül esik vizsgálati körünkön.3

Katolikus Élet (Szolnok)

Az újság elsősorban a helyi, szolnoki ferences plébánia aktuális eseményeiről és - alkal
manként - a környékbeli települések (például Törökszentmiklós, Tószeg) katolikus éle
téről tudósított a Hírek rovatában. Emellett vallásos ismeretteljesztést is végzett, amikor
— esetünkben - a rózsafüzér áj tatosságról, imáról és társulati formájáról közölt hosszabb
terjedelmű cikkeket. Az újság és a Rózsafiizcr Királynéja rózsafüzéres folyóirat aktuális
számait összevetve azt látjuk, hogy a Katolikus Elet gyakran átvett szó szerint írásokat a fo
lyóiratból, a rózsafüzérrel kapcsolatos híreket pedig egyaránt megjelentette mindkét he
lyen. Például az 1929. évi közgyűlésről szóló, a Rózsafuzér Királynéjában megjelent
cikk'1 szó szerint olvasható a Katolikus Elet című újságban is.3 Az átvétel iránya itt egyér
telmű: a helyi szerkesztő írta és helyezte el az írást mindkét helyen.
A lap a Hírek rovatban rendszeresen értesítette olvasóit és a társulati tagokat a rendes
évi rózsafüzér társulati közgyűlések helyéről, amely gyakran a polgári leányiskola torna
terme volt, és idejéről. Ennek hagyományos időpontja január 25. Pál megtérése (nép
nyelven: Pálfordulás) napja, de esetenként az azt követő vasárnap. A közgyűléseket általá
ban az egyházi társulati igazgató, azaz egy ferences nyitotta meg, s vezette le a társulati
vezetőkkel előre egyeztetett napirend szerint. Itt döntöttek a megüresedett csoportvezetői
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helyek betöltéséről, az év során adományokból összegyűlt pénz felhasználásáról, társula
ton belüli pénzügyi és személyi problémákról (pl. tagdíj nem fizetése), a mindig nehezen
folydogáló évi tagdíj összegéről/' a városi tisztikar összetételéről, amelynek névsorát rend
re közölték is. A rózsafüzér társulati vezetőség Szolnokon az egyházi igazgatóból, őt a
domonkosok bízták meg. a világi igazgatóból és igazgatónőből, a pénztárosból, az ellenőrökből
állt. Sajátos, hogy Szolnokon a társulatba lépéskor nagyobb összeget kellett fizetni: 50
éves korig 1, 60 éves korig 2 és 70 éves korig 3 pengőt, „tekintettel a halálozási lehetősé
gekre". Ez a helyi szabályozás mindenesetre azt jelzi, hogy a szolnoki rózsafüzér társulat
ban (is) fontos szerepe volt a halottkultusznak, a temetéseknek, s hogy a társulat egyfajta
temetkezési egyletként is funkcionálhatott. Ennek részleteiről azonban az újság hasábjai
ról nem értesülünk. Az 1929-es közgyűlésen kimondták, hogy' nem lehet egyik imacso
portból átlépni a másikba.
Az újság tájékoztatott alkalmanként praktikus napi ügyekről: a húsvéti feltámadási
körmenet felállásáról, az egyes testületek, társulatok, egyesületek és hatóságok helyéről.
1930-ban például a 22. helyet kapta a rózsafüzér társulat, utánuk pedig rögtön a Márialányok következtek/
A ferences templomoknak mindenütt nagy ünnepe az augusztus 2-i Porciunkula bú
csú. Ezt a szolnoki ferences templomban is megtartották, programjáról az újság hírt adott.
Ennek keretében is imádkozták a szerafikus rózsafüzért.'
Az újságból is tájékozódhattak az októben rózsafüzéres ájtatosságok templomi rend
jéről és helyéről. 1928-ban és 1929-ben például a Szegényházi hápolnában tartották min
den nap,1" 1930-ban a plébánia templomban is," vagy a Mindenszentek napi utolsó
rózsafüzér áj tatosságról, amelyről minden évben körmenettel vonultak ki a temetőbe.12
A Hírek színes világába pedig a rózsafüzért megerősítő csodás események is belefértek,
miszerint „csodálatosan kivirágzott egy rózsafüzér egy halott ifjú kezében” az Egyesült
Államokban.u
1933 januáijában olvashatjuk, hogy „Szűz Mária eljegyzése ünnepén a Rózsafüzértársulat” misét mondat."
1929-ben arról olvasunk Törökszentmiklósról, hogy a rózsafüzér társulat 1200 pengő
értékben „négy kézi hímzésű templomi lobogót” ajándékozott a templomnak.15 1928—
1929 telén a szolnoki rózsafüzér társulat gyűjtést rendezett a szolnoki hívek között, az ak
kor már Romániához csatolt Máriaradnán emelt kápolnácska felú jítására.A hírt kom
mentálva a cikkíró értékeli a tradíció ápolását, s az elszakított magyar búcsúsokkal való
szolidaritást. Azután néhány számmal később megjelenteti a restaurált „szolnoki hívek
kápolnája” fényképét.17 1937-ben a rózsafüzér társulat is hozzájárult a szolnoki Szomorú
Jézus-szobor restaurálásához."1
Két évvel később, 1931-ben az Elő Rózsafüzér társulat 800 pengő értékben vásárolt a
plébánia templomnak „két fehér és két piros selyem lobogót... egy eziistözött alpacha
füstölővel” .19
A Hírek rovatból értesülünk a rózsafüzér társulat által elég rendszeresen szervezett és
vezetett zarándoklatokról, 1929. szeptember 14-én például Egerbe a szervitákhoz, Fáj
dalmas Anya ünnepére,2" 1930 júniusában Máriagyüdre,21 1930. július 12-én pedig Mátraverebélybe mentek, ahol a búcsús program keretében a szeráfikus rózsafüzért is imád
kozták,22 s ahol átadták a szentkúti ferences rendháznak a szolnoki rózsafüzér társulat
ajándékát: „két szép kék lobogót lilaszínű miseruhával” .25 Társulati igazgatójukat, P. Pelle
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Richard O FM ezüstmiséje alkalmából rendezett műsoros ünnepségen egy ezüstórával
ajándékozták m eg.’4 1933 karácsonyán a társulat a plébánia templomnak egy violaszín, a
szentkúti kegyhelynek pedig egy zöld miseruhát ajándékozott.’5
Egyéb társulathoz kapcsolódó hír is ebben a rovatban jelent meg: hogy' a rózsafüzér
társulat egy', a pécsi szerafikus Collegiumban tanuló szegény növendék fenntartására 200
pengőt adományozott.’" 1933-ban pedig egy szerzetespapnak készülő szolnoki fiút segí
tettek 150 pengővel.’7 1935-ben pedig 60 pengővel támogattak egy kínai kispapot.26
A rózsafüzér társulatokat összefogó domonkos rend képviselői is felbukkantak Szol
nokon. 1930 októberében például P. Bőle Kornél O.P. perjel a domonkos rendhez szo
rosan kötődő Credo férfiegyesület2'' szolnoki tagjainak felavatására érkezett a városba.’"
1932 márciusában pedig lelkigyakorlatra hívták meg Bőle Kornélt mint a rózsatüzér tár
sulatok országos igazgatóját.31
A közgyűlési beszámolókban évről évre megjelent, hogy' a rózsafüzér társulat milyen
összeggel támogatta a szegényeket. Az 1920—1930-as évek fordulóján, a gazdasági válság
idején ez m ég nagyobb szerepet kapott. A különböző hitbuzgalnű egyesületek (egyházközség, Katolikus Nőszövetség, ferences III. rend, Szent Cecilia Kongregáció, Boldog
Margit Kongregáció) karácsonyi akcióként csak a rászoruló „szegény ruhátlan gyermekek
segélyezését” vállalták. Köztük a rózsafüzér társulat a város 720 rászoruló gyermekéből
46-ot látott el ruhával, cipővel, szeretetcsomaggal 300 pengő értékben.’2 A gondok eny
hítése érdekében a szolnoki katolikus egyesületek vezetői 1931. október 29-én megszer
vezték a Katolikus Karitászt.33 A rózsafüzér társulat havi 50 pengőt ajánlott fel a szegény
sorsú gyermekek segélyezésére,34 s ezt az összeget a következő években is rendszeresen
folyósították a beszámolók szerint. A karácsonyi segélyezési akcióról pedig a későbbi
években is rendszeresen tudósítottak. A támogatás formája 1932-ben gyermekebédeltetési akció volt. A főzést hetenként egy-két napi beosztással végezték a harmadrend, a rózsa
füzér társulat és a Nőszövetség tagjai.15 1932 karácsonyán a társulat ismét 23 szegény
gyermeket látott el ruhával és cipővel, valamint egy-egy kilós szeretetcsomaggal.16 1933ban a szegények húsvétján a rózsafüzér társulat 250 darab félkilós kalácsot osztott szét a
gyerekek között.37 Tevékeny segítségüket 1933-ben, majd 1936-ben is az egyik szolnoki
iskola igazgatója megköszönte.w Az 1934. évi beszámoló adata: 35 000 adag ebéd kiosz
tása nemcsak a Katolikus Karitász önzetlenségét és szervező képességét mutatja, hanem a
rászorulók ónási számát is.3'4 1934 húsvétján már 320 gyermek kapott kalácsot, ezen felül
pedig 435 tojást és 110 kilogramm lisztet adtak a rózsafüzéresek ajándékba.411
A Kérdések - feleletek rovat a vallási élettel kapcsolatban feltett olvasói kérdésekre foglal
ja össze a katolikus egyházi tanítást röviden. Sz. B. nevű szolnoki olvasó megkérdez
te, mi szükséges a rózsafíizér búcsúinak elnyeréséhez, s vajon elég-e eg)' új olvasó egyszerű
keresztvetéssel megáldása? A felvilágosítás szerint csak akkor érvényes az áldás, ha a papnak
megvan a rózsafüzért megáldó felhatalmazása, amelyet a domonkos rendtől nyerhet el.41
Ezen a rovaton kívül is jelentek meg ismeretteijesztő írások például a rózsafüzér ke
letkezéséről és fajtáiról,42 eredetéről inkább lelki vonatkozásban,43 versek,44 Krisztus Király
és a rózsafüzér,45 élménybeszámolók és életképek a rózsafíizér imádkozásáról.4" Az Elő
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Rózsafüzér társulat bemutatásakor a szerző kiemelte, hogy „városunkban [Szolnokon] az
élő rózsafüzér társulat egyike a leghatalmasabb hitbuzgalmi egyesületeknek, amelynek
tagjai a Mária tiszteleteknek a törzsét képezik” . A cikkíró kiemelte még az október rózsa
füzér ájtatosság népszerűségét, Rózsafüzér-vasámap szertartásainak látogatottságát/ C ik
kek biztattak a rózsafüzér buzgó imádkozására/8 Felvilágosítottak az októberi ájtatosságok
eredetéről és elrendelésének magyar történeti vonatkozásairól/9 Az Üdvözlégy Mária
imádság kapcsán annak szépségéről és hasznosságáról olvashatunk/" A fajelmélettel kap
csolatos felsőbb- és alsóbbrendűség kapcsán a vér reformjáról írtak 1939 októberében.
A rosszra hajló emberi vér ellensúlyozására a gyakori szentáldozást, az Oltáriszentségben
jelen lévő vért javasolták/1
A folyóirat gyakran ad reklámhelyet a szolnoki „Szent Antal” Kegytárgyüzletnek,
ahol a magánáhítat kegytárgyai mellett a Szív Újságot és a Ferences Közlönyt is árulták.

A virtuális közösség megteremtője

A szolnoki újság néhány évfolyamának rózsafuzéres hírei azt mutatják, hogy a rózsafüzér
mint társulat és mint ájtatossági forma része volt a 20. századi katolikus életnek. A szolno
ki ferences plébánián is rendre megtartották a rózsafuzéres ünnepeket és áhítatokat, s ma
ga a rózsafüzér imádság a ferences devócióból sem hiányzott.
A társulat történetéről semmit sem tudunk az újságból. Más forrásból csak annyi biz
tos, hogy az Élő Rózsafuzér a domonkosok által hitelesített formában 1893-ban alakult
meg, s 1900-ban 210 taggal m űködött/2 Az újsághírekből azonban egy rendkívül nyitott,
s az imaélet mellett az egyházközség, sőt az egész város gondjaival azonosuló imatársula
tot ismerhettünk meg. Leggyakoribb hír a hasábokon, amit a rózsafüzér társulattal kap
csolatba lehet hozni: a Kantász javára végzett adománygyűjtés, s annak szétosztása. Szinte
csak ezt követően, vagy ezzel egy szinten említhetők a rózsafüzéres templomi szertartá
sok idejének és helyének közlései, azaz a liturgikus életbe bekapcsolódás alkalmai. Ezek
közül, a hírek alapján, nagyon fontos helyi szolnoki eseménynek tűnik a Mindenszentek
napi körmenet a temetőbe. Azt jelzik a hírek, hogy a körmenet jelentős eseménye volt
Szolnok második világháború előtti életének, s fontos alkalma a rózsafuzér és társulata
reprezentálásának. Hiszen a körmenetre olyan alkalommal és helyen került sor, amely
nagyon frekventált volt (és maradt mindmáig) a közösség életében: Mindenszentek és
Halottak napja, valamint a temető.
A praktikus, az egyházközség életét szervező újságcikkek között vannak minden
számban olyan írások, amelyek a keresztény tanítást magyarázzák, a keresztény-katolikus
életszemléletet teijesztik. A rózsafüzér társulat szempontjából pedig nem közömbös,
hogy több ízben és többféle összefüggésben a rózsafuzér imádság, illetve annak társulati
formája is helyet kapott e hasábokon. A katolikus tanítás, a katolikus társadalmi gondol
kodás több témája is megnyilatkozott. Ezen az alapon érezhető szembenállás a náci faj
elmélettel például. A vonatkozó híranyagban pedig minduntalan átsüt a Trianoni béke
diktátum elutasítása.
Az újságcikkek szerzője elsősorban a mindenkori ferences szerkesztő volt. Csak alkal
manként tűnnek fel mellett mások is.
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Nem idéztünk az újság más irányú és tematikájú cikkeiből. Azok tudósítottak az egy
házközség, az egyházközséghez tartozó hívek egyéb szervezeteinek működéséről, a fe
rences rendház, a ferences rend, a magyar katolikus egyház és alkalmanként a világegyház
életének bizonyos eseményeiről. £ híreken keresztül a Katolikus Elet egyfajta virtuális
szolnoki katolikus közösséget teremtett meg. Ez volt talán a legfontosabb közösségi sze
repe. Tudatban összekapcsolta mindazokat az embereket, akik hitük, egyházhoz való tar
tozásuk alapján összetartoztak. A kommunikáció bizonyos csatornáját teremtette meg
közöttük. Formálta önmagukról való gondolkodásukat, de szelektivitásával befolyásolta is
a közösségről kialakított elképzeléseket."
Ezeket figyelembe véve egy, a két világháború között aktív és népes katolikus társa
dalmi életről adott hírt Szolnokról, amelyben számos katolikus egyesület működött. K ö
zöttük egy volt csak a rózsafüzér társulat, amelynek meg kellett találnia a hangot és az
együttműködés lehetőségeit a többi társulattal. Ez Szolnokon a szőkébb értelemben vett
hitéleten, a liturgikus eseményeken túl az erős karitatív munka volt, az 1920-as évek vé
gétől kialakult, elsősorban gyermekeket segélyező tevékenység volt. Azaz a szolnoki Élő
Rózsafüzér Egyesület a rózsafüzéres imaélet, s egyleti élet mellett erősebben nyitott volt a
katolikus egyházközségi és a városi közélet irányába. Ez a nyitásuk nem gátolta egyéb te
vékenységüket, .egyházi mecenatúrájukat, hiszen még arra is kiterjedt figyelmük és anya
gi lehetőségük, hogy búcsújáró helyeik ferences egyházait anyagilag, liturgikus ruhákkal
és tárgyakkal (főleg az adományozókra utaló szimbolikus kifejező eszközökkel: lobogók
kal) támogassák. Lényegesnek tűnik az a körülmény, hogy ferences templomokról van
szó: Máriaradna, a szolnokiaknak évszázados, hagyományos kegyhelye, Mátraverebély,
a 18. században Szolnokot és környékét is magához vonzó, ám a 20. században éppen a
Trianon miatt elszakított Máriaradnát kiváltó és pódó kegyhely, és Máriagyűd. A feren
ces kötődés egyfajta biztonságérzést, otthonosság érzést és érzelmi kötődést vitt zarán
dokútjukba, hiszen nem egyszer olyan ferences szerzetesekkel is találkoztak útjuk során,
akik szolgáltak Szolnokon, az ottani rendházban is. A máriagyűdi beszámolók éppen azt
emelték ki, hogy a szolnoki zarándokokat visszaütjük során, amikor Pécs városát meglá
togatták, ismerős ferences atyák kalauzolták.
Ez a virtuális közösség is rétegzett volt. Először is a szolnoki ferences plébánia, majd
Szolnok város katolikus közönsége, a rózsafüzér társulatok és rajtuk keresztül a domon
kos lelki közösség, a magyar egyház és a világegyház szintjeit érezhette a korabeli újságol
vasó. A hírekből természetesen a ferences plébánia és rendház, valamint a ferences rend
működése kapott legnagyobb nyilvánosságot. Véleményünk szerint ez a ferences szelle
miség volt az, amely a másutt erősen befelé forduló, a világi szerepvállalástól többnyire
elzárkózó rózsafüzéres imaegvletet Szolnokon erősen a karitatív munka felé fordította.
Szolnokon éppúgy, mint másutt - s ez is kiderült az újságolvasók számára - a legna
gyobb létszámú hitbuzgalmi egyesület az Élő Rózsafüzér Egyesület volt. A karitatív
munkában megmutatkozó arányuk azonban azt mutatja, hogy anyagi erejük nem állt
arányban létszámuk nagyságával. Ebből arra lehet következtetni, hogy a rózsafüzér társu
latban a társadalom középső és alsóbb rétegeihez tartozó egyének vettek részt. Ám épp
számbeli nagyságuk miatt anyagi szerepvállalásuk mégis nélkülözhetetlen volt. Csoport
tudatukat bizonyára erősítette az iskola igazgatójának köszönő levele, amelyet a vizsgált
másfél évtized alatt kétszer is közölt az újság. Az ilyen típusú hírek nyilván a rózsafíizéresek megítélését, helyét és szerepét a szolnoki katolikus közösségen belül megfelelően ma-
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gas szinten rögzítették. A híranyagnak csupán töredék százaléka foglalkozott a Szolnok
környéki települések vallási életével. Ez azonban már halvány jelzése lehet annak, hogy a
ferences plébánia vezetői is érezhették: Szolnok regionális szerepkör betöltésére készül,
amelyre adminisztratív központ szerepe és aktív, a ferencesekre alapozott katolikus hit
élete készítette fel.54

J egyzetek
1 Az újság rózsafíizéres cikkeinek feltárását kérésemre az OTKA pályázat keretében Koznia Ká
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A T Á R SU LA T TÁRGYI VILAGA

A rózsafüzér imádkozásához csak cg)’ rózsafíizérre van szükség. Ám az egyes ájtatossági
formák, a társulati élet, bekapcsolódás az egyházközség liturgikus életébe lehetővé, oly
kor szükségessé teszi egyéb tárgyak beszerzését és használatát is. A különféle rózsafüzér
ájtatosságok végzéséhez például imafözetekre, ima- és énekkönyvekre lehet szükség.
A társulatként megjelenés, mint ahogy a saját társulati rítusok is egységes tárgvi jelképeket
kívánhatnak meg. Ebben a fejezetben ezt a tárgyi világot tekintjük át, s amennyiben le
hetőség kínálkozik rá, használatukban, jelképiségükben értelmezzük is.

A rózsafiizér, beszerzése és színei

Anyagukat tekintve az imaszámláló füzérek változatosak. A zsinegre kötött csomó mel
lett hamar megjelennek a különböző zsinegre, fonálra fűzött magvak, fagolyócskák is.
Majd a választék kibővül és megjelenhettek a fémek, korallok, a féldrágakövek: boros
tyán, achát, s a drágakövek, valamint az üveg, a 19-20. században pedig a műanyag is.
Sokfelé szeretik napjainkban a foszforeszkáló, azaz a sötétben is megtalálható rózsatüzére
ket, különösen az öregek. A szórványos néprajzi közlésekből, valamint a 20. század eleji
Magyarország rózsafüzér készítő üzemének (1904-1944), a kalocsai olvasógyárnak ter
méklistáiról pedig feltűnnek a különböző növényi magvak, illetőleg egzotikus vidékekről
származó faanyagok (kokotin, kókusz) is.' Hasonló anyagokból készültek a közeli Auszt
ria rózsafüzérei is. A 20. század elején az üveggyöngyök váltak általánossá, mellette por
celánt, különféle magvakat és kiegészítő anyagokat alkalmaztak.’ A drágakövekből, fél
drágakövekből készített rózsafözéreket természetesen vagyonos nemes családok tagjai
használták. Ezekből fennmaradt néhány egyes múzeumaink gyűjteményében, vagy’ kül
földi búcsújáró helyek fogadalmi tárgyai között. Báthori István lengyel király olvasóját a
chystochowai kegyhely kincstárában őrzik.’ Zrínyi Ilona pedig 1667-ben négy drágakö
vektől ragyogó olvasót adományozott az itáliai Loretónak.4
A Rózsafiizér Királynéja folyóirat 1942. januári számában a rendi történész Fehér M á
tyás O.P. egész oldalas cikket szentelt annak a kérdésnek, Miből készül a rózsafiizér? írása
rövid történeti áttekintéssel indul. Kezdetben, írta, nem rögzítették a szemeket, hanem
mint a gyöngysorokban, tömören sorakoztak egymás mellett. „N éha vékonyra hasított
szíjra húzták rá a rózsát jelképező szemeket. Ilyen rózsafüzért még az ékesebb nemzedék
kezére csavarva ma is sűrűn látni. Mikor a harmincas években Sáriban, Vas megyében
Tinódi Lantos Sebestyén síiját keresték, kezére (!) ilyen szíjra fűzött rózsafüzért találtak.” 5
A láncra fűzött olvasószemek nem nagyon régiek. Magukat a szemeket többnyire fából
faragták, vagy esztergályozták. Felhasználták a rózsafát, a cédrusfát, a hársfát, a körtefát, s
a kókuszpálma fáját. Hársfából faragta, esztergálta olvasóját rodostói száműzetésében ma-
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ga Rákóczi Ferenc is. A cédrus olvasó pedig a 20. századig kedvelt szentföldi zarándokemlék maradt.
A fánál szilárdabb anyagok köréből az esztergályozott szaru és csont kedvelt. A tehe
tősebb emberek nemesfémből: ezüstből és aranyból is készíttethettek, vásárolhattak olva
sót maguknak. Cikkében megemlítette Fehér Mátyás, hogy XI. Piusz pápától egy gyöngy
rózsafüzért kapott Horthy Miklósné, amikor a kormányzó társaságában a Vatikánban tett
látogatást.
Néha olcsóbb köveket is használtak e célra. G róf Batthyány Lajos miniszterelnök ol
vasója csiszolt gránitszemekből készült. Azon imádkozott kivégzése előtti éjszakán. A 20.
század első felében Fehér Mátyás divatosnak mondja a gyöngyházszemű olvasót, tömeg
cikknek az üvegből és porcelánból készült rózsafüzéreket.
A természetes magvakból is készültek rózsafüzérek. Legelteijedtebb volt és ma is az a
gledícsia-mag. Papi működése során Fehér Mátyás látott kiszáradt csipkebogyóból és más
természet adta magvakból készült rózsafüzéreket is." A 20. századi áljegyzékekben a leg
népszerűbb olvasók között szerepelnek a különböző színű kokotin vagy cocotin olvasók.
Anyagukat nem tudtuk azonosítani. Lehet, hogy a kokotin olvasóra utal az a nőtincsi
adat, miszerint régebben a „klokocs fa” anyagából készült olvasó volt a legdrágább.7
Jelentése volt, van vagy lehet az olvasók színének is. Ezek elsősorban a különféle
rózsafüzér titkokat jelenítették meg. Az örvendetes titkok színe a fehér, a fájdalmasé a pi
ros, a dicsőségesé az arany. E színek azonban csak akkor tűnnek fel, ha az ún. nagy rózsa
füzért használják. Ilyennel gyakran találkozni rózsafíizéres imaházaknál, ahol a nagy ró
zsafüzért a Mária-szoborra helyezik, s előtte imádkoznak. Szép példáját figyelhettem meg
ennek az 1980-as években a medvesalji Vecseklőn (Vecelkov, Szlovákia).
A gyerekek és a fiatalok által használt olvasók színe világosabb. Itt gyakran a nemek
között lehet különbséget tenni: a fiúké kék, a lányoké rózsaszín vagy piros, vagy éppen
fehér. Ezeket gyakran első áldozáskor ajándékba kapják, s azzal együtt fényképezkedtek
le. Katolikus vidéken a menyasszony fehér színű rózsafüzért hordott." Az idősebb embe
rek olvasója sötétebb általában, s nagyobb szemű is. Ezt használója elhunyta alkalmával
annak kezére tekerik, s eltemetik vele. A társulatok által tagjaik temetésekor, esetleg más
társulati liturgikus alkalommal használt nagyméretű olvasó fekete vagy sötétbarna sze
mekből áll. Ezt a temetéskor a koporsóra teszik, jelképezve, hogy egy társulati tag hunyt
el, majd a szertartás után leveszik, s őrzési helyén (kápolnában, templomban, rózsafüzéres
házánál) tárolják tovább a következő felhasználásig. Méretét, formáját, összetételét és
anyagát tekintve sajátosak a szerzetesrendek által használt olvasók (pl. domonkos rendi,
Vincés nővérek, Angolkisasszonyok, az Isteni Megváltó Leányai, Szatmári Irgalmas N ő 
vérek, ferences nővérek). Bizonyos újabb népi ájtatosságok is kialakították a maguk for
ma- és színvilágát. Műanyagból készült színes olvasót használnak például Siikösdön nagy
böjt péntekjein a misztikus történések, ájtatosságok alkalmával.
Szemünk láttára formálódik a negyedik ötös titok, a világosság olvasójának kapcsán
egy újfajta imaszámláló eszköz, összetételében és színében, valamint a társulati keret. T a
nulságos lesz megfigyelésük.
Múzeumi gyűjtemények - a Nemzeti Múzeum, az Iparművészeti Múzeum és lokális
egyházi gyűjtemények (Pálosszentkút, Gyula, Tárnáméra) - nagy, de általában feldolgo
zatlan és főleg publikálatlan rózsafüzér gyűjteménnyel rendelkeznek. A gyulai Szűz Mária
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Kegy- és Emléktárgyak Gyűjteménye nevű egyházi múzeum állandó kiállításának egyik leg
jelentősebb csoportja a rózsafüzér gyűjtemény. Szűz Mária olvasója mellett a speciális
ájtatosságok rózsafüzérei is megtalálhatók itt (Jézus Szives, Szent Antal, Szent Jó zsef olva
sók), az egy, az öt, s a tizenöt tizedes olvasók, valamint több szerzetesrend speciális szent
olvasója is. A gyulai gyűjteményben van néhány darab ún. ereklyés rózsafüzér, amelynek
keresztjében valaki szent ereklyéje van elhelyezve.'
A magyarországi újkori rózsafuzéreknek sajátos gyűjteménye került elő a dom onko
sok váci kriptájának feltárása és feldolgozása során."' A néhány példányban megtalált 15
tizedes, ún. domonkos olvasó mellett nagyobb számban találtak 73 szemes Mária-olvasót,
illetőleg 33 szemes kis olvasót. Összesen 181 rózsafüzért találtak. A rózsafüzérek szemei
általában fából készültek, de találtak csontból és növényi magvakból készült füzéreket is.
Az olvasón különleges szemek is előfordulnak: az olvasó végén mindig kereszt vagy’ érem
van, két rózsafüzéren pedig a tizedeket elválasztó nagy szemek helyén Krisztus fej, kéz,
láb, kehely, szív, vesszőnyaláb látható - utalván Krisztus kínszenvedésének eszközeire."
Arra következtethetünk mindebből, hogy' a fájdalmas titkokat ábrázolhatták, vagy Krisztus
öt szent sebének sajátos olvasóját találták m eg." A rózsafüzérláncok közepét több ízben
nagyobb méretű, vagy eltérő anyagú szemmel, alkalmanként egymásmelletti szemek léragasztásával megjelölték. Valószínűleg ennek a használat során volt jelentősége.H A Vá
con talált rózsafüzérek származási helyét nem lehet pontosan megállapítani. Analógiák
alapján azonban arra lehet következtetni, hogy azok valószínűleg Ausztriából és D él-N émetországból kerülhettek hazánk területére." A párhuzamként megemlített felső-auszt
riai rózsafuzéreknek hasonló ismertetőjegyeik vannak.13

A 19-20. század fordulóján a papság kegytárgyakat általában külföldről hozott be. Va
lószínűleg más országból hozta be, és itthon csak terjesztette a különféle rózsafüzéreket a
Szent István Műintézet Budapesten, amelynek hirdetéseit A legszentebb Rózsajűzér Király
néja az 1880—1890-es években többször közölte.1'’
Rózsafuzért lehetett tehát vásárolni a Rózsafűz ér Királynéja folyóirat szerkesztőségén
keresztül is. Az 1880-1890-es években a folyóirat borítólapján gyakran reklámozta a
Szent István Műintézetet, amely „valódi jeruzsálemi Rózsafüzéreket” kínált az olvasók
nak. A jeruzsálemi jelző a szentföldi faanyagot és a gyöngyház berakásos olvasókat takar
ta. Az 1889. évi májusi számban például tizen négyféle szentolvasót kínáltak: gyöngyház,
láncos kereszttel; nagyszemű piros, fűzve, kereszttel; kisszemű fekete; getszemáni olajbo
gyó, fűzve, kereszttel; kokotin sötétpiros láncos kereszttel; fehér csont és mások. A leg
drágább 1 forint 25 krajcár, a legolcsóbb 20 krajcár volt.1 Az 1923-as decemberi szám
hátsó borítóján a következő hirdetés olvasható: „Rózsafuzérek: Színes gyermekolvasó
5000 korona, Fekete és barna kőolvasó, valamint nagyobbszemű színes porcelán olvasó
2800 kor. Gömbölyűszemű faolvasók 3500 és 3800 korona. Hosszúkás szemű egész fi
nom faolvasók 3500 és 3800 korona. Gömbölyű és hosszúkás szemű fekete kokotin ol
vasók darabja 5000 korona. Egész finom gyöngyházutánzatú olvasó darabja 9000 ko
rona.” '* E leírások jelzik az 1920-as évek első felének kedvelt (= vásárolt) rózsafüzérjeit.
A felsorolás jelzi, hogy a színes olvasókat gyermekek használták.19
Az első világháború előtti évből fennmaradt egy „diszmű-, játék-, búcsú- és szentárunagykereskedés” árértesítője. A cég azzal is ajánlja magát, hogy „M ária-Remete bucsujáró hely kizárólagos szállítói” . Áijegyzéküket minden hónap elsején megjelentették.
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A „szentáruk” között szentképeket, oltárlámpákat, kereszteket, szobrokat, közöttük ki
emelten a „lourdesi Mária és Szt. Antal” szobrát ajánlják. A teljes kínálat nagyobb felét a
rózsafüzérek, az „olvasók” ajánlása adja. A 26-féle olvasó között Szent Antal olvasó, Hét
fájdalmas olvasó, Szent Anna olvasó található. Ám vannak olyan formák is, amelyek ér
telmezése ma már nem lehetséges: „sárga keleti olvasók” , „földolvasók” .21'
Szentolvasókat árusítottak magyarországi kegyszerboltok is. A 19. század végén Ma
gyarországon csupán négy kegyszeráru kereskedő működött: Budapesten, Marosvásárhe
lyen, Mikolán és Szamosújváron.21 E kereskedések lokális hitbuzgalmi lapokban, egyházközségi értesítőkben, helyi újságokban gyakran kínálták a rózsafüzéreket is. A szolnoki
Katolikus Elet című újság 1924-1944 között jelent meg. A plébánia hírei között rendsze
resen hirdetett a szolnoki „Szent Antal” kegytárgyüzlet, amely Tomory úti üzletében
rendszeresen tartott és kínált rózsafüzéreket is.22 A szegedi terences harmadrend kegytár
gyas osztálya kétféle tevékenységet folytatott. A rendi öltözék kellékei, a kordák és a skapulárék elkészítése mellett különféle kegytárgyakat árusítottak a rózsafüzértől a naptárig.2'
A második világháború éveiben akciók indultak a katonák rózsatüzérrel való ellátásá
ra. A Katolikus Hölgyek Országos Sajtóegyesületének felhívása szentképeket, olvasókat, ér
meket, imakönyveket, esetleges pénzadományt kért a „fronton harcoló és kórházakban
fekvő” katonák részére.2J Az akció eredményességéről és lefolyásáról nincs tudomásunk.
A háborús években azonban a Rózsafüzér Királynéja folyóirat közölt néhány írást rózsafü
zért imádkozó katonákról. Az viszont tanulságos, hogy 1942-ben ez a civil társadalomnak
egyik fontos akciója volt.

Társulati tárgyi szimbólumai a mindennapi vallásgyakorlásban ma

Legfontosabb természetesen maga rózsafúzér vagy olvasó; amelyen az imádságot végzik.
Ezen túl pedig lehet saját Mária-oltáruk, körmeneti lobogójuk, temetői rózsafüzérük, fáklyájuk.
A zákányszéki rózsafüzér társulatnak van egy körmeneti keresztje, körmeneti lobogón, ezen
kívül egy gyászfekete temetési lobogó, amit csak tag elhalálozása esetén visznek ki a sírhoz.
Az imaszámláló tárgyat rózsafüzérnek, vagy régiesen olvasónak nevezik. A templomban
vagy búcsún tudnak vásárolni. Mindig megszenteltetik a hozzáfűzött kegyelem miatt. Ál
talában eltemetik a halottal. Az idősek a sötét, fiatalabbak a világos színű olvasót szeretik.
Legkedveltebb az üveg szemű olvasó. Az öregek még ragaszkodnak a gledícsiamagból fű
zött rózsafüzérhez, de ilyet ma már nem lehet kapni. Gledícsia fa van a mórahalmi temp
lomkertben. Magja négerbarna, fényes, kemény, lehetne olvasót fűzni belőle. Ennek a
fának az ágaiból fonták nagypénteken a töviskoszorút az Uijézus fejére.2" A kistelekiek
nek van Mária-lobogójuk, temetési rózsafuzérük és körmeneti keresztjük. Ezt liturgikus alkal
makkor használják máig. A tagok rózsafüzéijeiket többféle forrásból szerzik be: boltban
vásárolják Szegeden, búcsúkban vagy a parókián veszik. Sőt, többen ajándékba kapták.
Egy embernek általában egy rózsafüzére van. A férfiaké általában sötétebb színű. Manap
ság kedvelik a foszforeszkáló rózsafüzért, mert azt a sötétben is megtalálják. Vásárlás után
„felszenteltetik” a rózsafüzért, hogy az „kegytárgy legyen” . „Áldást kell rá kérni, mert
különben az csak egy faragott kép.” Amikor a titkokat kicserélik, a megkapott új titkot
megcsókolják.26 Algyőn a rózsafüzér tárgyat szcntolvasómak nevezik. Anyaga, színe nem
lényeges. Általában eltemetik a gazdájával.27 Eleken a rózsavízért keresztelési ajándékba
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kapják. Üzletben is szoktak venni, s a pappal megszenteltetik.2’1 A hódmezővásárhelyiek
vásárolt rózsafiizéreiket mindig megszenteltetik a pappal. Sokukkal el is temetik. D e örök
lődhet is a rózsafüzér. Némelyik tagnak egész kis gyűjteménye van olvasóból. A rózsafüzér
anyaga változatos: újabban üveg vág)’ műanyag, de emlékeznek szentjános kenyérfa mag
jából, olajbogyó csíkos magjából, meggymagból, barackmagból faragott olvasóra is. Az
idősebbeknek sötétebb színű, a fiatalabbak világosabb. Akinek több színes olvasója van,
az a liturgikus színeknek megfelelően használhatja őket: nagyböjtben a lilát, húsvétkor és
karácsonykor a fehéret, mert a fehér és az arany az öröm színe. Temetéseken fekete olva
sót morzsolnak. A színeknek tehát van jelentősége, és ismerik is azt.2'Csépán Gyertya
szentelő Boldogasszony napján a gyertyával együtt szenteltettek szentolvasót is, amit ráte
kertek a gyertyára.’" A csépai Jakab-napi búcsú alkalmával (július 25.) kirakodó árusoknál
lehetett rózsaflizért, szentképeket, imakönyvet, szenteltvíztartót vásárolni.’1
Csanádpalotán az olvasót vagy rózsaflizért kegytárgykereskedésekben szerzik be. Anya
ga változatos: fa, gyöngy, üveg, csont, s a gyerekek részére műanyag. Az igényesebbek
ezüst, csont vagy gyöngy rózsafüzért választanak. Egyszínű olvasót szeretnek, de a színek
nek nincs számukra jelentősége. A megvásárolt olvasót felszenteltetik. A társulat birtoká
ban van még egy koszorú, amit egykor halott mellett használtak, de alkalmazását az egyik
pap megtiltotta. Vannak lobogóik: négy nagyméretű és négy kisméretű fehér, hímzett
lobogó. Mindegyük egy-egy szimbólumot jelenít meg: Mária Szíve, Jézus Szíve, Oltáriszentség, bárány, virág. A körmeneteken a kisebb fehér lobogókat használják. Régebb
ről emlékeznek fekete, halványzöld Máriás zászlóra is .12 A deszki (v. Torontál m., ma
Csongrád m.) gyakorlat szerint ajándékba kapják, örökli, ritkábban vásárolják. Megszen
telni nem kell őket. Anyaguk gyöngyház, műanyag. Színe sokféle lehet: fehér, fekete,
kék, rózsaszín. Az idősebbek általában a sötétebbet, a fiatalabbak a világos színűt szeretik.
A titkok imádkozásának megvan az időszaka: karácsony tájékán az örvendetes, nagyböjt
ben a fájdalmast, húsvét idején pedig a dicsőséges olvasót mondják. Karácsonykor végzik
a szálláskeresés szokását. A befolyt tagsági díjból lobogót vásárolhattak, amelyen feltüntet
ték, hogy a rózsafüzér társulat adománya.13 Domaszéken az olvasó kedvelt ajándék is,
amit használat előtt mindig megszenteltetnek.3'1
A békéscsabai gyakorlatban a legtöbb rózsafüzér fehér színű. De vannak, akik a fájdal
mas titkokat feketével, a dicsőségeset fehérrel, az örvendetest pedig színessel imádkozzék.
Az olvasó bármilyen anyagból készülhet: fa, fém, műanyag, gyöngy, üveg. A természetes
anyagból készültet szeretik legjobban. Az időseknél az üveg gyakori, a színesebbek pedig
a fiataloknál. Búcsúkon, vagy' kegytárgyboltban szerzik be, többen örökölték is. A pap
mindig megáldotta az új olvasót, akkor „Istennek ajánlják, lefoglalják Isten javára” . T i
tokcserét általában szombaton, mert jobban ráérnek ekkor, és a társulati vezető lakásában
végzik. A békéscsabaiak társulati életében fontos helyet foglal el a körmeneti kereszt és
zászló, s van tíz fáklyájuk is. Tagsági könyvük van.35
Mezőtúron általában búcsújáró helyeken szerzik be a rózsafüzért és megszenteltetik,
mert úgy hathatósabb lesz a rajta végzett imádság. Színének nem tulajdonítanak jelentő
séget. Anyaga változatos: gyöngy, műanyag, fa. Nemenként sincs eltérés a színek, anya
gok között. Egykor fáklyájuk is volt, amit ma is használ a templom, de már nem kötődik
szorosan a rózsafüzér társulathoz. A titokcserét a templomban bonyolítják le minden első
vasárnap. A betegekhez külön elviszik.'" Endrődön a nőknek és a fiatalabbaknak inkább
világos színű olvasójuk van, a férfiaknak és az öregeknek sötétebb. Legnépszerűbb a fa
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olvasó. „D e a régiek közül sokaknak nem is volt olvasójuk, búzaszemeket vagy kavicso
kat számláltak imádkozás közben.” Az olvasót gyakran eltemetik a halottal.'
Csólyospáloson a fiatalok világosabb, az idősebbek sötétebb színű olvasókat használtak.
Búcsúban, vásárban a helyi lelkész vesz nagyobb tételben, s tőle lehet vásárolni. Az olva
sót vásárlás után mindig megszentelik, mert a „megszentelés növeli a hatását” . Titokcsere
azaz kisméretű képek cseréje formájában, minden hónap első vasárnapján történik. A tár
sulati tagok aktívan bekapcsolódnak az egyházközség életébe sok-sok apró tettel: Űrnap
ján ők készítik a sátrakat, karácsonykor templomot díszítenek.''" Rózsafüzérét mindenki
maga vásárolja Kiskunfélegyházán. Az új rózsafüzért meg kellett szenteltetni. A hagyo
mányos formájú ötször tíz szemes olvasó mellett használtak hétszer hét szemest is. Ezzel
végezték a Lourdes-i ájtatosságot, s Mária hét bánata és öröme rózsafüzérét is. Az igazi
olvasó fekete szemű vagy gyöngyház színű, de azok mindig drágák voltak.39 Hetényegyházán a rózsafüzért búcsúkon, vagy Kecskeméten a kegytárgyboltban szerzik be. Nem
mindenki szentelteti meg. A hagyományos füzér formájú mellett ismernek gyűrű és lánc
formájú rózsafüzért is.4" A rózsafiizért vagy olvasót búcsúban vagy kegytárgyboltokban
szerzik be a bátyaiak. Valamikor a pap évente egyszer megszentelte a rózsafüzéreket, ma
azt mondják, hogy egy rózsafüzér imádság elmondásával megszentelődik. Úgy tudják,
volt jelentősége az olvasók színeinek: örvendetes - fehér, a fájdalmas - kék, a dicsőséges
olvasó pedig piros vagy rózsaszín. Anyaga változó: fa, gyöngy, műanyag. A fiatalabbak a
világosabb, az idősek a sötét színeket szeretik jobban.4' A kiskunhalasi rózsafüzér társulat
nak régebben csipke, ma kék-fehér anyagból varrott zászlója van, egyik oldalán Jézus Szí
ve, másik oldalán a Fájdalmas Szüzanya képével. Ezt minden körmenetben hordozzák.
R égen csak fa rózsafüzért használtak, ma már soknak van műanyag olvasója is. A külön
böző korosztályok más-más színű rózsafüzért használnak. Az életkor előre haladtával
sötétedik a színük. Bárhol szerezzék is be őket, mindig meg kell áldatni. Az örvendetes
titkokat a fehér, a fájdalmast a piros, a dicsőséges titkokat pedig az aranyszín jelképezi.
A rózsafüzért gyakran eltemetik gazdájával.43 Mélykúton a rózsafüzér mellett ujjaikon is
számolhatják az elvégzett imákat. Azt mondják, aki így tesz, annak ujjai halála után nem
merevednek meg. A rózsafüzért búcsún veszik, vagy öröklik. Vásárlás után feltétlenül
megszenteltetik. Többféle anyagból készülhet: fa, gyöngyház, ezek a legkedveltebbek.
Az idősebbek leginkább fekete, barna, szürke és fehér rózsafüzért használnak. A férfiak
inkább barnát és feketét, a nők szürkét és fehéret. A fiatalok kisebb méretű, fehér és szí
nes rózsafüzért szeretnek. Az olvasót rendszerint eltemetik a halottal.43 Bajaszentistvánban
úgy tartják, hogy rózsafüzér vagy szentkep legnagyobb emlék egy-egy búcsújáró helyről.
Számukra a legfontosabb alkalom Baja-Vodica Kisasszony-napi búcsúja. A rózsafiizért
vásárlás után megszenteltetik. A pap a mise végén felszólítja a híveket, hogy a vásárolt
ajándékokat tartsák fel, s akkor megáldja őket. Úgy tudják, hogy a szentelt rózsafüzérrel
mondott ima érvényesebb, minta szenteletlennel. Az olvasó anyagának és színének nem
tulajdonítanak különösebb jelentőséget. Úgy gondolják azonban, hogy a fából készült
rózsafüzérnek nagyobb ereje van, mert Jézus is keresztfán halt meg. Mégis egyre terjed
nek az üveg és műanyag rózsafüzérek. A színek közül a kéket a Szüzanya rózsafüzérének
mondják, a piros Krisztus vérére emlékezteti őket. A leggyakoribb a fekete színű olvasó.44
Kalocsán a társulati tagok mindegyikének több rózsafüzére van. Általában búcsún szerzik
be, de nemrég meghalt papjuk Fatimából és Jeruzsálemből is hozott nekik. Búcsús útról
hozhattak Medugoijéből. Az új rózsafiizért feltétlenül meg kell szenteltetni, mert az Úr
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úgy „fokozottabban” meghallgatva a vele imádkozó embert. Régebben azt tartották,
hogy a fakeresztes olvasó értékesebb. Ma praktikusnak tartják a műanyag szemes, fonal szá
las füzért, mert a fémkapocs szemei könnyen kikapcsolódhatnak. Mind a férfiak, mind a
nők a sötét színű olvasókat kedvelik. A sükösdi látóasszonynál kapható ötszínű piros, sár
ga, zöld, kék, fehér műanyag rózsafüzér az öt földrészt szimbolizálja.
A nőtincsiek olvasóikat Gyertyaszentelőkor szenteltetik meg, rátekerve a gyertyára.
Az idősebbek a sötétebb, a fiatalok a világosabbat szeretik. A fehér szín az örvendetes, a
piros a fájdalmas, a sárga pedig a dicsőséges titkokat jelképezi. A rózsafüzér sokféle anyag
ból készülhet. Újabban kedvelik az üveg olvasókat/5 A vecsésiek nem szenteltetik meg
olvasóikat, mert papjuk szerint „az imádság majd megszenteli” .41’
A temerini templomban vannak Szűz Mária lobogók, amelyeket körmenetkor, vagy
búcsújáráskor a zarándokúton vittek Doroszlóra.47 Völgyesen (Bács-üodrog m.) régebben
olvasónak, ma inkább rózsajiizémek nevezik az imaszámláló tárgyat. Zarándokút során,
vagy plébániákon vásárolják. Mindig megszenteltetik. Ritkán öröklik, hiszen halottaikkal
eltemetik. Anyaga, színe nem fontos. Idősebbek a sötétebb színűeket, a fiatalok a világo
sabb színűt kedvelik. Első áldozásra és bérmálásra legtöbbször rózsafüzért szoktak ajándé
kozni, rózsaszínűt és kéket.4* A szabadkaiak a rózsafüzért vagy olvasót kegytárgyüzletben
vásárolták meg helyben, vagy búcsúkban, plébániákon. M eg kell áldatni az új olvasókat.
A színeknek nincs jelentősége szerintük az öt tizedes olvasó esetében. Az idősebbek a sö
tétebb színűt, a fiatalok a világosat szeretik. Vannak sajátos olvasók: Szent Rita 24 szemes
rózsafüzére piros gyöngyökből áll, s a kereszt helyén egy érem van. Szent Antal rózsafü
zére 13 szemes és fehér. Jézus Szíve olvasója pedig 3 tizedes és piros színű ez is. Anyaga
lehet fa, gyöngy, ezüst, arany, „szentjános mag” , azaz koronafa magja, Máriakönnye sze
me, azaz egy fa termése, amit Zomborban a kármelita kolostorban árulnak, üveg, mű
anyag. Legszebbnek a fából készült olvasót tartják.4'
Kerecsenden azt mondják, az örvendetes titkok színe a fehér, a dicsőségesé világoskék
és bordó, a fájdalmasé fekete. Ma elsősorban műanyag olvasókat használnak. Vásárlás
után megszenteltetik. A rózsafüzér imádkozásának heti rendjébe már beleszőtték a II. Já
nos Pál pápa által javasolt világosság olvasóját is: vasárnap a feltámadás emléknapja, ezért
a dicsőséges titkokat végzik, hétfőn az örvendeteseket a három őrzőangyalért, kedden a
fájdalmas, szerdán a dicsőséges, csütörtökön a világosság rózsafüzérét imádkozzák, pén
teken, a megfeszítés napján ismét a fájdalmas titkokat, szombaton, Szűzanya napján pedig
az örvendetest. Az imádságot többnyire esténként, egyedül, ritkábban a család körében
mondják. Októberben részt vesznek a templomi rózsafüzér ájtatosságokon.5" Jászágón a
rózsafüzér társulatnak van két lobogója, fáklyája, körmeneti keresztje és énekes könyve.
Az egyik bokoranyának három olvasója van, egy fehér, egy bordó és egy fekete. A fe
ketét nagyböjtben és temetésen használja, mert mindig meghívják temetésre imádkozni.51
A gyöngyöstaijáni menyasszony és vőlegény rózsafüzért tart a kezében az esküvőre
menet.5"
Győrzámolyban a rózsafüzért szent helyen, búcsújáró helyen, vagy Győrben a kegy
tárgyárusnál veszik. A legtöbb fából van. Újabban műanyagból is készül, foszforeszkál.
Több színben árulják: fekete, fehér, kék, rózsaszín, a színeknek nem tulajdonítanak je 
lentőséget. Eltemetik a halottal.1' Mecséren 1950 előtt még minden háznál volt az ajtó
mellett szenteltvíz tartó, melyen egy rózsafüzér függött mindig. Az olvasó általában örök
lődött a családban. Az 1940-1950-es években a lányok bérmáláskor kaptak egy fehér ró-
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zsafüzért. A rózsafüzért szent helyek látogatásakor vásárolták, mert ott megszenteltnek
számított. A fiatal lányok olvasója fehér és kék színű volt, az idősebb nők és férfiak a bar
na és a fekete színű olvasót szerették. A fehér és kék mindig üveggyöngyből, a barna és
fekete fából készült. Legbecsesebb a szantálfából készült olvasó volt. A nők mindig vitték
magukkal a templomba, a férfiak közül csak azok, akik valamilyent fogadalmat tettek
(például ha hazajön a háborúból, ha felépül a betegségéből). M ég ma is általános, hogy
nőkkel és férfiakkal egyaránt eltemetik kedves rózsafüzérét. A társulatnak egykor volt
templomi zászlója, amit körmenetek alatt használtak. Ez tönkrement, nem pótolták. Egy
oltárterítő viszont emlékeztet a társulatra: „Ave Maria Mater Dolorosa” felirattal a mel
lékoltárnál.5,1 Újabban a rózsafüzért a plébánián veszik meg. Vagy búcsújáró helyről hoz
zák. Régebben szegény asszonyok, vagy apácák foglalkoztak rózsafüzér készítéssel, s ház
ról házra járva árulták. A cserszegtomaji falusi asszonyok maguknál hordják a rózsafüzért.
Elvetik a máriakönnyét, a ledicsemagot, mint a kukoricát. Ennek termését cérnára fűzik,
vagy újabban Keszthelyre adják, hogy ott drótra felfűzzék.''
A háború után még kolduló apácák is árultak olvasót. A vásárolt rózsafüzért meg kell
szenteltetni. A rózsafüzér színeinek nem tulajdonítanak jelentőséget. Legfeljebb annyit,
hogy a fiatalok a világosabbat, az idősek a sötétebbet szeretik. Az apácák csinálták Szentjános kenyér-magból, más fából, műanyagból. „Volt még ezüstből is nagyuraknak.’” '’ Za
laegerszegen a rózsafüzért kegytárgyboltban vásárolják. Ritkábban családban öröklődik,
hiszen gyakran eltemetik a gazdájával. Vásárlás után a pappal megáldatják, hogy „imáik
eredmények legyenek” . Az áldás azt is jelzi, hogy „közösségi tárgyról van szó” . A rózsa
füzér jellemző és kedvelt színei: fehér, piros, rózsaszín, kék, barna és fekete. Anyaga mű
anyag, fa, borostyán, üveggyöngy.’ A mecséri rózsafüzéreseknek külön zászlaja is van a
templomban. Készítési ideje ismeretlen, 1990-ben felújították. Ezt a zászlót a húsvéti fel
támadási körmenetben mindig viszik. Ezen a körmeneten lányok vitték a Mária-szobrot.w Egyes társulati asszonyoknak Szekszárdon van 13 szemes, piros színű rózsafüzére,
ezt Szent Filoména rózsafüzérének nevezik.59 Ezen kívül ismernek és használnak még
Szent Rita olvasót, keresztúti olvasót. Több társulati tagnak nemcsak egy rózsafüzére
van, hanem több is. Használnak rózsafüzér-gyűrűt is. De ha egyik eszköz sincs kéznél,
akkor ujjaikon számolják az Üdvözlégyeket. Szekszárdon általában eltemetik a rózsafü
zért használójával.'" A második világháború éveiben néhány Veszprém megyei faluban
bevezették, hogy „minden katonasághoz bevonuló legénynek rózsafüzért ad emlékül szí
ve választottja, hogy még a katonaélet ezer veszélyében se feledkezzék meg róla” .61
Buzitán (Abaúj m.) a tárgy neve rózsajuzér vagy olvasó. Különböző méretűek vannak,
s attól függően, hogy hány szakaszra osztottak, beszélnek hét táblás, három táblás, egy
táblás olvasóról. Az olvasót a kassai kegytárgyüzletből vették valamikor, majd magyaror
szági búcsúk kegytárgyárusaitól. A fiatalabbak világosabb, az idősebbek a sötétebb színűt
kedvelik. Az 1960-as évekig a lányok templomba menet a rózsafüzért az imakönyvvel,
keszkenővel és egy szál rózsával együtt vitték. A háborúba induló fiúk pedig anyjuktól,
kedvesüktől kaphattak rózsafüzért.6’ Szirénfalván (Ung m.) a rózsafüzér színe generációk
szerint eltérő: a fiatalok a fehéret és a világos színűt szeretik, az idősebbek pedig a sötétet,
feketét. Az újonnan vett olvasót megáldja a pap, mert „így könnyebben meghallgatásra
találunk Istennél” . A rózsafüzér titkoknak is megfelel egy-egy szín. Az örvendetesnek a
fehér, a fájdalmasnak a piros, a dicsőségesnek a sárga. Ezt az ájtatosság utáni énekük is ki
fejezi:
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„Fehér, piros, sárga rózsa
koszorúba van már fonva.
Vedd kedvesen anyánk, neked készítettük,
szívünk érzelmével teli küldjük.”63
Krasznabélteken (Szatmár m.) használt rózsafüzérek barnák, fehérek. Színeinek nincs
jelentősége. Általában eltemetik a halottal. Készülhet műanyagból, fából és szentjános ke
nyér terméséből/’4 A Kolozs megyei Bacsón az olvasót a templomban veszik, vagy búcsú
ban vásárolják. Megszenteltetik. Anyagát, színét mellékesnek tartják.65 Székelyhodoson
(Maros m.) a rózsafüzért általában búcsúkon vagy a plébánián vásárolják. Az a hiedelem
fűződik a rózsafüzérhez, hogy aki az ujjait használva mondja az olvasót, annak nem me
rednek meg halálakor. A rózsafiizér bármilyen színű lehet. Anyaga fa, műanyag, gyöngy
és „annak a fafajtának a magja, amelyből Krisztus koronája készült” . A fiatalok fehér, kék,
vagy gyöngyház rózsafüzért használnak, az idősebbek barnát és feketét. Az olvasót álta
lában eltemetik tulajdonosával.66 Rózsajti zeniek és olvasónak is mondják a tárgyat Csíkszentdomokoson. Árulják a plébánián és a búcsún is. Nem öröklik, mert ha meghal va
laki, a rózsafüzért ráteszik a kezére, hogy vigye magával. Az új olvasót megáldatják. Az
idősek a feketét jobban szeretik, a fiatalok inkább fehéret vesznek. Valamikor Gyulafe
hérváron csinálták az olvasót „valamilyen magból” . Újabban Rómából hoznak „világító”
rózsafüzéreket. „N em az a fontos, milyen rózsafüzér van a kezünkben, hanem az, milyen
szívvel imádkozunk.”67 Országszerte eléggé általános, hogy' a csecsemő gonosztól megvé
dése érdekében a pólyára, kiságyra olvasót, imakönyve, szentképet helyeznek. Ezt máig
gyakorolják Csíkszentdomokoson.6’’ Az olvasót a csíkszentmártoniak búcsúban, vásárban
szerezhetik be, de kapnak az egyháztól is például első áldozáskor a gyerekek, esküvőn a
fiatal pár. Az olvasó tehát fontos emléktárgy is az érintettek számára. Amit a búcsún vásá
rolnak, főleg ha Csíksomlyón, azt nem szenteltetik meg, mert az a misén való jelenlététől
már megszentelődött. Legértékesebb az olyan olvasó, amelyiket a Szűz Mária lábaihoz
érintették a csíksomlyói búcsún. Olvasót ajándékozni ünnepélyes gesztus, megbecsült
hagyomány. Az olvasó színének és anyagának nem tulajdonítanak nagy jelentőséget, az
zal nem is foglalkoznak. A színekben legfeljebb az általánosnak mondható fiatal - világos,
idős — sötét szín kapcsolatát figyelhetjük meg. Ha az olvasó régi, kopottas, az növeli a
presztízsét és hatékonyságát, mert hiszen nagyon sokat imádkozhattak már rajta.
Feltételezik, hogy gyulafehérvári kispapok készítik az olvasót, mert el sem tudják
képzelni, hogy az világi és profit orientált üzemben készüljön. A halottal eltemetik rózsa
füzérét. A csíkszentmártoni társulat fejedelem asszonyának van egy speciális rózsafüzére, a
Mária-olvasója, amely héttáblás (= hétszemes). Ezt csak kivételes alkalomkor használják:
titokcsere estéjén, ha beteghez hívják őket imádkozni, halálesetnél.6'4 Esztelneken (Há
romszék m.) rózsafüzért leginkább a falu kolostorában élő ferencesektől kapnak. Az elsőt
már első áldozáskor. Az új rózsafüzért, ha valahol veszik, megszenteltetik. A barátoktól
kapottat, a Csíksomlyóról hozottat nem. A rózsafüzér színének és anyagának nem tulaj
donítanak jelentőséget. Különös becse van az esztelneki barátok által készített Mária
könnycseppje rózsaftizémek. Ennek a szemei hosszúkásak.7"
A csíkiaknak kedvelt imádsága a rózsafüzér. A nagyanyák már kicsiny unokájukat is
megtanítják imádkozására. „Olvasóul cérnára fűzött boróka vagy a tíz ujjuk szolgált.
A szülők széna- és kévehordáskor a szekér után ballagva a kezükről mondták az olvasót.” '1
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Temesváron megszenteltetik az új olvasót, a színnek és az anyagnak nem tulajdonítanak
jelentőséget.72
A rózsafüzér helyet kapott és kap a búcsújárás során nemcsak mint úti imádság, a pi
henőhelyek, illetőleg a zarándokhely áhítatának legfontosabb imádsága, hanem mint fo
gadalmi tárgy, offer is, amit a zarándokok imameghallgatásuk utáni köszönetük jeleként a
szent helynek fölajánlottak, illetve fölajánlanak. Nagy mennyiségű rózsafüzért lehet látni
például Nagyszombatban, a Szent Miklós templomban az Áldó Szűzanya kegyképének
kápolnájában.73 Ennél még fontosabb, hogy a rózsafiizért máig szeretik a népek a kegyhe
lyen megvásárolni, ott megáldatni, vagy eleve megszenteltnek tartják. A szentolvasó így
tehát egyik fontos búcsúfiánk.74Jánosi Gyula hangsúlyozza, hogy a búcsúvásárok egykor
a kegytárgyak árusításából fejlődtek ki.71
A csíkszentdomokosi rózsafüzér társulatoknak külön edénykészleteik vannak. Csíkszentdomokoson az adatközlők emlékezete szerint az 1950-es évektől kezdve vannak
közös edényeik a rózsafüzér társulatoknak. Eleinte cseréptálakból és fakanalakból állt
mindössze a készlet, de napjainkra olyan méretű és választékú lett ez, hogy egyetlen tár
sulat rendelkezik 200-300 személyes közösségi ünnepi étkezéshez szükséges főző és tá
laló edényekkel. Újabban padokkal és asztalokkal is. Több társulatban is az edények
béréből újították, bővítették a készletet. Máshol külön gyűjtést szerveztek ennek érdeké
ben. A társulati tagoknak ezeknek a tárgyaknak a használata ingyenes, másoknak fizetnie
kell ezekért. A társulatoknak külön temetkezési kellékeik is vannak (gyertyatartók, ravatali díszlepedők stb.). Külön lobogóval, körmeneti kereszttel nem rendelkeznek a rózsa
füzér társulatok. Egyetlen olyan társulat van Csíkszentdomokoson, amely rendelkezik
nagy, 150 szemes rózsafüzérrel. A néprajzi szakirodalomban eddigi ismereteim szerint
egyedül Pozsony Ferenc tudósít olyan temetkezési egyletekről, nőegyletekről, sőt ki
mondottan edény társulatokról, amelyeknek közös edénykészletei, padjai, asztalai vannak.
A hajdani királyföldi magyar nyelvterületen, illetve a Szászfölddel szomszédos magyar fal
vakban (Elomoród, Kis-Küküllő vidéke) szász hatásra teijedtek el ezek az intézmények a
20. század folyamán.76
A 20. század második felében dokumentáltan nagyon népszerűvé váltak a különböző
formájú rózsafüzérek, szentolvasók. A hagyományos láncra fűzött gyöngysor mellett az új
lelkiségi mozgalmakkal, valamint klerikusok: papok, szerzetes papok, szerzetes nők köré
ben népszerűvé vált a gyűrű rózsafüzér, amelyet különböző méretben, különböző anya
gokból és eltérő igényességgel készítenek. Ennek használata az imádkozás intimitását is
nyújthatja.77
A rózsaftizér mint apotropcikus eszköz

A megszentelt rózsafüzért szentelmény volta miatt amulettként is használták és használ
hatják.7* Ez a mágikus szerepe a katolikusok gondolkodásban és vallásgyakorlásában álta
lában nagyon hangsúlyos. Gonoszt távoltartó, gonoszűző szerepe a születéstől a halálig
végig kíséri az egyént. Kutatásunknak nem volt hangsúlyos része, hogy a rózsafüzért vagy
olvasót mágikus funkcióiban is részletesen vizsgáljuk, értelmezzük. Azt mondhatjuk,
hogy a magyar néprajzi irodalom nagyon sok idevonatkozó adatot tartalmaz, amelyek
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összegyűjtése kétségkívül hasznos lenne egy alkalommal. Az alábbiakban mi csak saját
egy-két korábbi írásunkból válogattunk, illetőleg összefoglalóan idézzük a Magyar Népraj
zi Lexikon olvasó címszavát.
Ilyen funkcióban első említésével egy 18. századi boszorkányper adatai között talál
kozunk. Az 1744. évi váci perben az egyik tanú azt vallotta, hogy gyermeke szoptatása
közben a boszorkány nyomása ellen „azonnal az olvasót az nyakában vetvén az ágyára
ment” .7' A 19-20. század néprajzi gyűjtéseinek hasonló adatait Szendrey Ákos foglalta
össze a magyar néphit boszorkányáról szóló könyvében. Adatait a rontás elleni védekezés
eszközei között, a tömjén és a szentelt kréta felhasználása mellett említi. Adatai átfogják a
Kárpát-medence egész területét.*"
Újszentmargitán, ha a szobaajtó kilincsére olvasót akasztanak, a boszorkány nem tud
bemenni a szobába.81 Hogy a boszorkány a házba be ne mehessen, olvasót csavarnak a ki
lincsre Besenyőtelken is.83 Békésben és Szendrőn az újszülött nyakára olvasót kötnek, s
ott hagyják a keresztelésig, hogy' a gonoszok el ne váltsák. Borsodban, Göcsejben és Bács
megyében a keresztelőre menet az olvasót a pólyába dugják, s az anya avatásáig ott hagy
ják. Az újszülött párnájának kötőszalagjára olvasót kötnek Nógrád megyében, így el lehet
kerülni a kicserélést.83 Göcsejben a beszélni nem akaró gyereket újhold vasárnapján olva
sóval vezetik át az úton, hogy’ megszólaljon. Karácsonykor az abrosz alá egy szelet kenye
ret tesznek, melléje egy szent olvasót és pénzzel teli bugyellárist, hogy „mindezekben
egész évben bővelkedhessenek” .181 Besenyőtelken esténként olvasót csavarnak a kilincsre,
hogy a boszorkány meg ne nyomja a bent alvókat. Ugyancsak Göcsejben a forgószélbe
olvasót dobnak, hogy elűzzék a benne táncoló boszorkányt. Ugyaninnen feljegyzett adat
szerint a vadászok olvasószemmel lőnek a boszorkányra. A Baranya megyei Darázson (ma
Dráz, Horvátország) a boszorkányt leső ember a keresztúton olvasóval köti körül a lucaszékét védekezésül. Szendrey adatainak más része az ország különböző pontjairól a halott
kezére csavart rózsafüzért említi.
Szendrey Ákos szerint a boszorkány ellen rózsafüzérrel való védekezés „nyugatról ke
rült át hozzánk, s a XVI. század végétől használatos’ . Általánosságban utal a rózsafüzér
felhasználásnak német párhuzamaira valószínűleg a német babonaszótár alapján.83 A ró
zsafüzérhez „kapcsolódó hiedelmek bizonyára a tárggyal együtt kerültek át hozzánk és
teijedtek el” .8,1
Ez utóbbi megállapítása Szendrey Ákosnak valószínűleg igaz lehet. Ám itt nem is anynyira terjedési irányokra kell figyelnünk, hanem a keresztény szentelmények hasonló
funkciójú felhasználására, s itt a rózsafüzér, az olvasó mellett még sok más szentelt tárgyat
felemlíthetünk. Másrészt a szentelmények használata jelzi a vallásos és a mágikus gondol
kodás széles érintkezési felületét mind a múltban, mind pedig a jelenben. A rózsafiizér
fentebb említett használata ugyanis mind a gonosz lelkek, ártó erők távoltartására, s az
ember védelmére máig megfigyelhető. A német hagyományban apotropeikonként gyak
ran használják a rózsafüzért. Főleg kísértetek ellen, akik felé ha dobják a rózsavízért, azok
eltűnnek. Ha a ruhaszárításhoz jobb időre van szükség, akkor egy rózsafüzért akasztanak
a ruhaszárító kötélre. A terhesek rontás ellen maguknál hordják. A pólyásgyerekre teszik,
megvédi a gonosztól és ájtatossá teszi őt. S megmenti a lidérctől és a nyomó szellemektől.
Gyógyító eszköz is. A halottal a koporsóba is teszik. Egy koporsóból származó segít a fej
fájás ellen. A lány, ha szerelmének rózsafuzért ajándékoz, akkor egyre jobban szeretik
egymást, mert a rózsafüzér összeköt. Az elvarázsolt kincsre rá kell dobni a rózsafiizért.87
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Az olvasó vagy rózsafüzér mint tárgy kapcsán összefoglalóan elmondhatjuk, hogy a sok
színű helyi gyakorlatból kibontakozik egynéhány tendencia. 1. A megvásárolt rózsafüzért
általában megáldatják, így' nyer szentelményi erőt. Ezt különben a társulati szabályzat elő
is hja. Ám másutt ezt a szabályt sajátosan és önkényesen értelmezik, s a rózsafüzért nem
szenteltetik meg, különböző okok már megszenteltnek tartják. 2. A szentolvasót általá
ban használójával együtt eltemetik. 3. A rózsafüzér anyag nagyon változatos: természetes
magvakból éppen úgy készülhet, mint műanyagokból. 4. A szentolvasó színszimbolikája
több helyen ismert, de általában csak másodlagos jelentőséget tulajdonítanak neki. A fia
talok rózsafüzére világos, az időseké sötét. Ebben a tekintetben tehát a rózsafüzéreket a
viselet részeként fölfogva azt látjuk, hogy ugyanolyan törvényszerűségek vonatkoznak
rájuk, mint általában a viselet színeire az életkor és a színek összekapcsolásánál. Ajándéktárgyként is megjelent.
A rózsafüzér mint tárgy használatának tehát máig élő, változatos, gazdag kultúrája ala
kult ki.
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A KALOCSAI OLVASOGYAR

A 19—20. század fordulóján közvélekedés volt a magyarországi papság körében, hogy „íz
léses és jutányos kegytárgyakért” a külföldhöz kell folyamodni. Ez „nemcsak költségessé,
de sokszor nehézkessé is tette az ily tárgyak beszerzését” .1 A fenti vélekedésben megfo
galmazott igény, valamint az egyházban mind erősebben érvényesülő szociális gondolat
hívta életre Magyarországon az első rózsafüzér készítő műhelyt Kalocsán.2 Az érseki aula
papságának anyagi támogatásával honosodott meg az új iparág a városban.’ A vállalkozás
működésének iratanyaga viszonylagos épségben megmaradt a Kalocsai Érseki Levél
tárban. Tanulságos ennek áttekintése, hiszen megmutatja, hogyan fejlődik ki egy egyházi
vállalkozás a 20. század első felében, milyen gazdasági és gazdaságon kívüli szempontokat
követ működése során, s hogyan szolgál ki egy változó vallási igényt.

A z alapítás eseményei

Császka György kalocsai érsek 1904. március 22-én kelt leiratával megbízta Tantos Ferenc’1 kalocsai káplánt, hogy „bérma útjára olvasókat készíttessen és e célból oktassa be a
kalocsai fiukat, amiként ezt már előbb Palánkán és Topolyán is megtette” .s Tantos saját
kezű följegyzéséből ismeijük az 1904. március 22-i indulás körülményeit: „Az első mun
kások az eperföldi elemi iskola V-Vl. oszt. tanulói közül kerültek ki. Név szerint: Balaton
Ferenc, Cselík Sándor, R igó István, Horváth Ferenc, Horváth István, Mészáros Ferenc,
Takács István, Greksa István, Varga N . Helyiség: a káplán-szoba és az előtte levő folyosó
valamint a kapu alja” volt.1’ Az első hónapok után a vállalkozás szakszerűsége erősödött.
Létrehozásával ugyanis a munkanélküli fiatalok egy csoportjának is kenyérkereső munkát
tudtak adni. Október végétől a munkások száma 20—25-re emelkedett, akiknek mun
kavezetője Bárdy István bádogos mester lett. Ezzel a munka is átkerült Bárdy József ma
gánlakásába, a Tömöri utcába, ahol 1905. május 8-ig működött. A kápláni szoba a raktár
céljait szolgálta.7 A megrendelt olvasók elkészítése után a fiúk tovább dolgoztak. „Nyers
anyagról alulírott gondoskodott a saját költségén” - írta Tantos. Munkájukat az érsek
100 koronával támogatta."
A prosperáló vállalkozás

Az érsek kérésből elinduló, szegény sorsú fiataloknak munkát és szerény keresetet biz
tosító elfoglaltság hamarosan vállalkozássá nőtt. A rózsafüzér gyár gondolata Schweitzer
Jó z se f pápai prelátus és kalocsai kanonok anyagi támogatásával indult fejlődésnek.
Schweitzer pénzalapítványa a vállalkozást anyagilag alapozta meg. A rózsafüzér készítő
házi ipar vezetésével az érsek Tantos Ferencet bízta meg. Schweitzer 1904-ben megvásá
rolta Kalocsán a Helfer-féle házat"’, azt tataroztatta és elkészülte, 1905. szeptember 20.
után azt a „rózsafuzér-készítő vállalat” részére átadta. A vállalkozáshoz kellő forgótőkét is
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biztosított mindaddig, „m íg a vállalat meg nem erősödik s minden szükséges anyaggal és
gépekkel fel nem szereltetik” . Schweitzer szándéka az volt, hogy a vállalkozás a kalocsai
nagyszeminárium tulajdonát képezze, ezért a rózsafüzér készítés „mindenkori tiszta jö ve
delme is a nagyseminariumot illesse” ." A kinevezett vezetőnek, Tantos Ferencnek az ál
talános érseki helyilök utasítása alapján, az évi számadásokat a nagyszeminárium vezetőjé
hez kellett eljuttatnia.
Az első, 1904-es év kezdeti sikereket hozott. A vállalkozás bevételei vezető aulikus
személyek: püspökök, kanonokok kölcsöneiből és adományaiból, de a már „készített ol
vasók eladásából” is keletkeztek. A kiadások között pedig ott szerepelnek a munkadíjak
is.13 Tanulságos Tantos összefoglaló értékelése az 1904. március-1905. december közötti
forgalomról. Ebből megtudjuk, hogy a munkások száma változó, a megrendelésektől
függ. Legtöbben, 78-80-an, az év novemberében dolgoztak. A legjobban kereső 13-15
éves fiúk jövedelme 18.50 Korona, a kalocsai érseki árvaház fiúnövendékeinek addigi jö 
vedelme 200 Korona volt. A másfél év alatt 42 000 rózsavízért készítettek, amelyből el
adtak 38 200 darabot, raktáron maradt 3800. Az eladott olvasók közül 18 000 Budapest
re, a többi Magyarország és Erdély különböző részeibe került, valamint Horvátországba,
Boszniába, Bukovinába, Ausztriába, Dániába, Németországba és Amerikába. A szállítást
551 esetben a posta, 4 esetben a vasút végezte. A vállalkozás nyomon tudta követni az ol
vasók sorsát. Azoknak több mint fele férfi és női szerzetesházakba került. Ezt Tantos saját
törekvése külső megerősítéseként értékeli. Megjegyzi még, hogy áljegyzéküket 1905 vé
gén már negyedik kiadásban jelentették meg.13 1905 folyamán a vállalkozás szerkezete ál
landósult. Abban a későbbiek során is történtek változások, de az alapszerkezet azonos
maradt. Az 1905. évben az igazgató, a pénztáros és a könyvelő maga Tantos Ferenc volt.
Munkavezető 1905. május 8-ig Bárdy József, majd attól kezdve Pirisi András cipészmes
ter volt. Kialakították a segédmunkavezető és a raktáros munkakörét. A megrendelések
növekedése miatt 1905. május 10-től kibérelték a Katolikus Földmívelő Ifjúsági Egyesü
let helyiségét, a raktár azonban továbbra is a káplánszoba maradt.14 1905. szeptember 20tól kezdve tevékenységük színhelye, a Fő utcai vagy Nagy utcai Helfer-féle ház, amely
állt egy munkaszobából, konyhából és raktárszobából, már kicsinek bizonyult. 1907 tava
szán Tantos kérte a fő káptalan segítségét az „alacsony, nedves és egészségtelen ház” lecse
réléséhez. Javasolta a Malatin-féle emeletes ház megvásárlását, s az anyagi támogatást meg
is kapta.15 A vásárlás megvalósult.
Valószínűleg már a kezdeti években értelmezési vita támadt a rózsafüzér készítő üzem
tulajdonjoga, a kezdetben nyújtott kölcsönök és adományok kezelése, és ezen keresztül a
vállalt irányítása körül. Ezért a nagyszeminárium rektora, Horváth Győző kanonok Városy Gyula"1érsektől kért állásfoglalást. Az érsek megerősítette: a rózsafüzér készítő üzem
az alapító Schweitzer József szándéka szerint a nagyszemináriumé. A tulajdonjog azonban
nemcsak jövedelmet jelent az intézménynek, hanem felelősséget is a vállalat irányításá
ban, tevékenységének ellenőrzésében. Az érsek méltatta az üzemet kezdeményező Tan
tos Ferenc érdemeit, aki azt alapította, lassan felszerelte, a munkához szükséges anyagokat
a világ minden részéből beszerezte, s a termékeknek az egész országban, de azon kívül
is piacot teremtett, s mindezek biztosítása érdekében széleskörű propagandát fejtett ki.
A munkások alkalmazásánál őt, ismerte el az érseki levél, mindig a szociális cél, illetőleg
a keresztény magyar háziipar támogatása mozgatta. Ezért a tevékenységéért azonban ho
norárium illeti meg őt.17
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A törekvést a kalocsai érsek mellett támogatták más magyar püspökök is. A több alka
lommal is kiadott nyomtatott árjegyzékében a vállalat idézi több püspök vagy püspöki
hatóság támogató levelét. A kalocsai érseki hatóság 1905. szeptember 18-i körlevelében a
munkanélküliek foglalkoztatását tartja nagyon fontosnak, s a keresztény fogyasztási szö
vetkezetek figyelmét hívja fel e vállalat támogatására."1A székesfehérvári püspök különö
sen az apácazárdák figyelmét hívta fel a vállalat pártolására."' A nyitrai püspök a Kalocsán
készített rózsafüzérek tartósságát és olcsóságát emelte ki.2" Az erdélyi püspök ezért is aján
lotta papjai figyelmébe, valamint fontosnak tartotta kiemelni, hogy egy Magyarországon
„elhanyagolt iparágban” képezi ki a fiatalságot.’1 A váci püspök körleveléből hosszan idéz
az áijegyzék. O főleg a hazafias és a szociális voltát emelte ki a kalocsai vállalkozásnak, s
hathatós eszköznek a „mindinkább teijedő szocializmusnak” ellensúlyozására.22 Az esz
tergomi érsek a papság és hívei figyelmét a rózsafüzérek „ízléses kiállítására” és olcsóságá
ra hívta fel.21A kassai püspök pedig különösen ajánlotta a kalocsai vállalat termékeit a bú
csújáró helyeken kegyszereket árusítók figyelmébe.24
Az áljegyzék a fentebb idézett egyházmegyei körlevelek támogatói mondatain túl
név szerint is megemlíti mindazokat a főpásztorokat, akik személyes támogatásukkal tün
tették ki az intézetet: Dr. Városy Gyula kalocsai érsek, gróf Mailáth G. Károly erdélyi
püspök, Dr. Boromissza Tibor szatmári püspök, Gróf Zichy Gyula pécsi püspök, Dr.
Prohászka Ottokár székesfehérvári püspök, Balás Lajos rozsnyói püspök, Dr. Lángi József
fölszentelt püspök, Bogisich Mihály választott püspök. ’4 Mindez kétszeres legitimációt je 
lentett a rózsafüzér készítő vállalat törekvései számára. Mindannyian kiemelték a „házi
ipar szociális hasznát” , „hazafias törekvését” . A munkanélküli fiatalok foglalkoztatása ré
vén pedig hasznos eszközt láttak benne „a mindinkább nagyobb méreteket öltő szocializ
musnak megszüntetésére” .
Ezeket a referenciaként is idézett egyházhatósági véleményeket Tantos Ferenc gon
dos szervező munkája készítette elő. A kassai érsekség levéltárában találtam meg Tantosnak a kassai püspöki hatósághoz írott, 1906. augusztus 16-án kelt levelét. A papságot
megrendelésre biztató levele a rózsafüzér készítő üzem papi pártfogására, támogatására,
több egyházmegyei hatóság addigi ajánlására, azaz egyházi elfogadottságára és hasznossá
gára hivatkozik. A kassai püspöknek mintakollekciót kínál, hogy' annak alapján rendel
hessenek.26
Tantos Ferenc közreműködésével és vezetésével néhány év alatt teljesedett ki az üzem.
A kalocsai Érseki Hatósághoz az első, 1905-ös év működéséről beterjesztett jelentés első
pontja kiemeli, hogy „a munkások száma az év alatt állandóan változott és mindig arány
ban volt a rendelések számával. Legtöbb volt novemberben 70-80 között, amikor is a
legtöbb olvasó készült: 6400 darab.” A jelentés megemlíti azt a földrajzi térséget, ahová
szállítottak. Ez egyrészt az Osztrák-Magyar Monarchia határait, valamint a kivándorlás
révén terebélyesedő magyar glóbuszt jelzi. Az eladott olvasók több mint felét férfi és női
szerzetesek vásárolták meg.27 A nagy forgalom miatt a nagyszemináriumot képviselő rek
tor, Horváth György kanonok megbízta a helyi takarékszövetkezet könyvelőjét, Hor
váth Jánost, hogy a rózsafüzér készítő üzem évi számadásait meghatározott tiszteletdíjért
pénzügyi szempontból ellenőrizze. Ez éveken keresztül így történt. Tantosnak egy 1911.
évi feljegyzése szerint a vállalkozásban a termelést irányító személyeken és az előmunká-
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sokon kívül még 60 gyermek és 50 leány munkás dolgozott az üzemben.2" E feljegyzés
jelzi a termelési folyamat bővülésének keretében a feladatok specializációját is: van már
felügyelő, írnok, könyvelő, előmunkás, akit más források2'' raktárosnak is neveznek, vala
mint munkások.
Az 1911-es év kínálta a lehetőséget a termelés első nagy, átfogó értékelésére és leltár
ra. A húsz nagy egységbe sorolt részletes leltár nemcsak a pénzügyi helyzetre világít rá,
hanem megmutatja egy manufakturális körülmények között működő vidéki üzem tech
nikai felszereltségét, s ezáltal némileg alkalmas a munkafolyamatok rekonstruálására is.J"
Figyelemre méltó, hogy az alapvető gépek, pl. a rózsafüzérhez alapvetően szükséges lánc
készítő gép is Németországból került Kalocsára. A leltár egyes fejezetei a munkaszerve
zeti felépítésre is utalást tartalmaznak. A telephely (Kalocsa, Malom u. 1179. számú ház)
épületeinek felsorolása után a csomagolót, a könyvraktárt, az irodát, a nagy munkaszobát,
a gépszobát, a raktárt, a folyosót, az udvart, az alsó gépszobát, a konyhát, a vegyi szertárt,
az emeleti folyosót, a drótraktárt, a konyhát (?), a kokotin raktárt, az olvasó raktárt, a
nagy szobát, a padlást, a pincét és a káplánszobát veszi sorra, s leltárba a legapróbb szerszá
mokat, valamint a nyersanyagot.
Az alkalmazott technológiákról csak nagyon keveset árulnak el a források. Az 1930-as
évek elejéről az egyes munkakörök leírása tartalmaz rövid utalásokat. Ezek szerint a
munkások feladata a „rózsafüzérkötés a velejáró aprólékos teendőkkel, gledicsia-magfúrás, lánc és dobozkészítésnél a gép hajtogatása, az anyag vágása, a sodronyok nyújtása...”
A hét állandó munkás mellett „darabszámos munkás” harminc fő volt, akik „részint a
munkateremben, részint otthon készítik el az olvasókat. Ezen munkások részint tanulók
(12 éven felül), részint felnőttek, akik valamikor rendes munkások voltak.”31

A munkások és tisztviselők

Az 1911. évi áttekintés tartalmazza a munkások névsorát is. Ebben elvként rögzítve ol
vasható, hogy „felvétetnek 11 éves kortól kezdve fiúk, leányok, felnőttek, akik csak je 
lentkeznek és a kellő kézi ügyességet elsajátítják. Rendes létszámuk 100-120 közt vál
tozik. Dolgoznak, amikor munkára megjelennek, fizetésük átlagosan minden felfűzött
olvasó után 4 fillér; munkadíjaikat a felügyelő által láttamozott könyvecskéik alapján bár
mikor megkaphatják mégis azon megszorítással, hogy az elszámolás két héten belül csak
egyszer történhetik m eg.”32 Az alkalmazásnak ezek a feltételei - legalábbis ami a munka
végzést illeti - nagyon liberálisak, a helyi körülményeket, a mezőgazdaság szezonális igé
nyeit is figyelembe vevők voltak.
A működésének első 15 éve alatt jövedelmezővé vált vállalatnál továbbra is a pénz
ügyek intézésének módja, s a jövedelem megosztása maradt sokszor a legfontosabb kér
dés. Erről több adatunk van, mint a termékekről, azok megrendelőiről, forgalmáról.
Szinte minden kalocsai érsek állást foglalt a pénzügyekben, jelezvén, hogy körülöttük
mindig voltak viták a tulajdonos nagyszemináriumot képviselő rektor, illetőleg az olvasó
gyár vezetői között. Ezt tette 1911. október 11-én Csernoch János érsek33 is. Állásfoglalá
sa a rózsafüzér készítő vállalat virágkorát, de a vállalkozásról szóló korabeli véleményeket
is jól tükrözi. A vállalattal kapcsolatos iratok áttanulmányozása után Csernoch véleménye
az, hogy a vállalkozás „szolgálni kíván... sok szegénynek ad jövedelmező munkát” .
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Nemcsak megélhetést biztosít több alkalmazottnak és sok munkásnak, hanem „katholikus célt is mozdít elő” . Virágzó forgalma alapján ki tudja elégíteni a hívek igényeit, így
azoknak nem kell „nem keresztény üzletekhez fordulni” . Ez a megjegyzése arra utalhat
egyrészt, hogy Magyarországon a kegytárgyakat elsősorban külföldről kellett behozni,
másrészt pedig arra, hogy a kereskedelemmel többnyire zsidó kereskedők foglalkoztak, s
ebből a piacból mind nagyobb a kalocsai üzem részesedése.14 Bár Csernoch János levele
arra utal, reméli, a vállalkozás még további virágzás elé néz, a gyors anyagi fellendülés dif
ferenciálta nemcsak a termelői, hanem az adminisztrációs tevékenységet is. 1911. no
vember 1-jén Tantos Ferenc egyfajta munkaköri leírásokat is megfogalmazott. Leírta az
igazgató, az ellenőr-könyvelő, az aligazgató, a könyvelő, a főmunkavezető, a munka
vezetőnő, a munkavezető, az Írnok, az írnok segéd, a felügyelő és a gyöngyház-munkás
munkakörét, és fizetségét.'1'1 E felsorolás jelzi, hogy sokan akartak hasznot húzni a pros
peráló vállalkozásból. Az adminisztráció túlbuijánzása már előre vetíti a későbbi anyagi
gondok egyik okát.
Az első időben azonban még virágzik az olvasógyár. 1915. július 31-én Tantos Fe
renc igazgató kimutatást készít a rózsafüzér készítő házi ipar tiszta jövedelméről 1904—
1915 közötti tizenkét üzleti évből.1'’ Ebből kiderül, hogy az első, 1904-es év néhány hó
napja volt csak ráfizetéses, amikor 157,58 Korona deficit keletkezett. Ezt követően azon
ban - kivéve néhány üzleti év nem jelentős csökkenését - minden évben egyenletesen
nőtt a jövedelem. Az 1910-1911. év az előző évhez képest kétszeres jövedelmet,
22 249,43 Koronát mutat, amely bevételt majd csak az 1914—1915-ös üzleti év éri el, sőt
haladja meg 23 962,45 Koronával.37 Ne feledjük azonban, hogy ez az év már a világhá
ború első éve. Feltételezzük, hogy a bevétel mögött a háborús időszakban megnöveke
dett igényeket látjuk. Ez a forgalomnövekedés megmutatkozik a későbbi néhány évben
az alkalmazottak számát illetően is. Legalábbis a háború végéig.

Gondok a vállalkozásban

Tantos Ferenc 1920. július 10-én külön jelentésben foglalta össze a „rózsafüzéripar”
helyzetét „a kommunizmus alatt és után” .1* Az 1918. július utáni hónapokban a vállalko
zás „rendesen folytatta üzemét a háború ezen utolsó szakában. Nyersanyagban, munkás
ban, keresletben nem volt hiány.” Az 1918. október 28-án „kiütött szociális forradalom”
azonban egy csapásra megbénította az ipari tevékenységet. „Kereslet nem volt, a postai
szállítás nagyon bizonytalanná vált, igen sok csomag útközben elveszett vagy kifosztották.
December elején a forgalom hiánya miatt a munkások már feleslegessé váltak. Elbocsátá
sukat 1920. január 1-re (!)w megakadályozta egy miniszteri rendelet, melynek értelmében
munkásokat elbocsájtani nem szabad, sőt a hadból visszatérteket is be kell fogadni. Ettől
az időtől kezdve kezdődött a hanyatlás az üzem minden ágában. Forgalom nem volt, a
munkások elvesztették kedvüket, de annál jobban követelték lelkiismeretlen izgatóktól
felizgatva munkabérük felemelését. . . . ”
1919. március 28-án a házi iparost, mestert, nagy üzemet ’szocializálták’, azaz állami
tulajdonba vették; leltárt vettek fel mindenről...” A kommunisták a munkások bérét
csaknem tízszeresére felemelték, de a termelékenység nagyon visszaesett. 1919. augusztus
9-én bezárt a gyár, s nem működött 1919. december 1-jéig. A keletkezett kárt Tantos
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Ferenc, a gyár igazgatója, aki 1919. június 23-tól 1920. május 9-ig a szerb megszállás
alatti területen tartózkodott, 150 000 Koronára becsülte. 1919 decemberében a főmun
kavezető és gépkezelő, valamint két apáca vezetésével ismét megindult a termelés 6-10
munkással.
Az iskolanővérek szerepvállalásának előzményeiről egy 1927-es levélből értesülünk.
Ebben az általános főnöknő, Bleilöb Mária Bernárda arról tájékoztatja gróf Zichy Gyula
érseket, hogy kilenc év elmúltával visszahívja a rózsafüzér gyárban szolgálatot teljesítő két
nővért. Az apácák Tantos Ferenc igazgató kérésére és Várady Lipót érsek4" engedélye
alapján 1918. szeptember 1-jétől dolgoztak az üzemben. Nappali munkájuk után éjszaká
ra mindig visszatértek a zárdába. Visszahívásuk okaként a főnöknő el nem készült lakásu
kat említi, s a zárdán kívüli életmód okozta lelki nehézségeket. Kéri ezért Zichy érseket,
hogy 1927. augusztus 1-jével járuljon hozzá a nővérek visszahívásához. Rendje helyett
pedig az eddig betöltött munkakörre a Népleányokat ajánlja.41
A levélből és sajnos, más iratokból sem derül ki, hogy a nővérek milyen munkakört
töltöttek be a rózsafüzér gyárban, hogy mi volt a célja és értelme alkalmazásuknak. Nem
tudjuk meg azt sem, hogy vajon kaptak-e fizetést. A kérdéseket illetően találgatásokra va
gyunk utalva. Lehetséges, hogy a háború következtében behívott sok munkás hiánya
idézte elő azokat az okokat, amelyek az apácák meghívásához vezettek. De elképzelhető,
hogy a munkáslányok között végzett nevelőmunka is szerepet játszott. Az írások nem
szólnak a nővérek vagy rendjük díjazásáról. Feladatukat maga Tantos Ferenc is csak álta
lánosságában említi meg, amikor a főnöknőnek írt sajnálkozó levelet. Ebben kifejti, hogy
a nővérek munkájával nagyon meg volt elégedve. „Önfeláldozó és lelkiismeretes mun
kásságot fejtettek ki és megmentették a kommunizmus után az olvasógyárat a feloszlástól,
a rájuk bízott serdülő leánykákat hivatásuknak megfelelőleg nagyon vallásian nevelték” .
Másutt „speciálisan kiképzett munkásoknak” nevezi őket, akiket nem lehet máról hol
napra kapni. E változás őt magát is arra készteti, hogy átgondolja eddigi, 25 éves munkás
ságát. A Zichy érseknek írt levelében visszavonulásról beszél, de panaszlólag is, mert a
fiatal lelkipásztorok között senkit sem talált, ’aki erre a munkára vállalkoznék” . Ezért a
működtetésre az Árpád R t.-t ajánlja.42 Az Árpád Rt. egyéves próbaidőre vette a vállalat
vezetését, nyitva hagyva az utat a visszavonulásra, vagy a teljes átvételre.4'4 Mindez a mű
ködési gondokat jelzi. Ettől kezdve az olvasógyár épületének kisebb-nagyobb részét bér
leményként próbálják hasznosítani. Tantos 1928. szeptember 11-én például az Országos
Munkásbiztosító Pénztár kiskunhalasi kirendeltségének kínálta fel évi 4000 pengőért a
Malom utcai ház hat egymásba nyíló helyiségét.44 1928 októberében pedig az olvasógyár
két emeleti szobáját adta bérbe érseki jóváhagyással Olasz János m. kir. S. erdőmérnök
nek évi 550 pengőért. A bérbeadási szerződést tanúként az a Schneider Ferenc hittanár
írta alá, aki a hónap végén már mint a vállalkozás vezetője szerepel az iratokban. Egy
1930. évi, Zichy érseknek szóló levélben már három albérlőt emlegetnek: Olasz János
áll. erdőmérnök, Ullmann Jolán és Molnár Géza ny. kántortanító.45
A lakások bérbeadása nem sokat javított a vállalat helyzetén. Sőt, azok tatarozása az
1930—1940-es évek fordulóján plusz költségeket jelentett, amelyeket a bérleti árban saj
nos nem tudtak érvényesíteni. Ez a bérleti díj felemeléséhez, majd a lakókkal - akik kö
zött a vállalat vezetői is ott voltak - való konfliktusokhoz vezetett, amelynek bírósági el
járás lett a vége. Ez sem javított az olvasógyár anyagi helyzetét.4'1
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A vállalatnak 1928-ban még Tantos Ferenc a vezetője, amikor Zichy Gyula érsektől
pártfogást kért: a rózsafuzér készítő vállalat termékeinek az egyházmegyei papság figyel
mébe ajánlását. Azzal érvelt, hogy a 25 éves cég működésének ideje alatt „több nűllió
drb kitűnő minőségű rózsafüzért terjesztett el az országban... jövedelme egyházi célra
fordíttatik... nagyon sok munkanélkülinek ad foglalkozást s enyhíti így a socialis nyo
mort” . Ugyanakkor a vállalkozás külkereskedelmi mérlege rossz. Ezért különféle egyházi
eseményeken: bérmáláskor, búcsú napján, szent missziók idején és más ünnepélyes alkal
makkor „sikerrel lehet terjeszteni a kalocsai olvasókat” . Tantos levele kapcsán megfogal
mazott körlevél-tervezetbe Zichy érsek még néhány tanulságos szempontot bevont. A
kalocsai rózsafüzéreknek nemcsak az országon belüli, hanem külföldi terjesztésére is utal.
A világháborút követő válság azonban a vállalatot megakasztotta fejlődésében: „a külföldi
piacok nagy' részét elvesztette, sőt az utódállamokhoz csatolt részekben is új versenyző
vállalatok alakúltak, amelyek a további szállítást ezekre a helyekre fölöslegessé teszik.
Egyetlen számottevő piaca a vállalatnak tehát Csorrkanragyarország területe.” Az érsek az
olvasógyár termékeit ezért paptársai és a kegytárgy kereskedők figyelmébe ajánlja.4
Közben Tantos Schneider Ferenc4" személyében megtalálta azt a paptársát, aki még
1928 folyamán átvette tőle a vállalat vezetését. A háttérben azonban továbbra is Tantos
Ferenc elképzelései voltak az irányadóak. Az olvasógyár iratai között Schneider Ferenc
idejéből maradtak csak fenn céges fejléces papír. Referenciaként ezen három kitüntetést
is feltüntettek, amelyeket ipari kiállításokon szerzett az üzem. Az elsőt, egy elismerő ok
levelet, az 1907. évi pécsi országos kiállításon kapta. A második, 1909-ből és Kalocsáról
már egy I. díjas díszoklevél volt, míg a harmadik és legrangosabb elismerést 1912-ben
kapta az olvasógyár a miskolci kiállításon, egy aranyérmet.4'1 Az iratok sajnos nem jelzik,
hogy milyen tárgyakat állított ki a rózsafíizér készítő házi ipar.""

A z ostyasütő vállalkozás

A rózsafíizér készítő üzem a válságos 1920-as évek végétől igyekezett működésének pro
filját bővíteni. Azt remélték, hogy az ostyasütés megfelelő hasznot hozó vállalkozás lesz a
cégnek, hiszen minden egyes templomban szükség volt a lelkipásztorok ún. nagy és a hí
vek kisebb méretű ostyájára. Ez egy állandó felvevőkört biztosított. Az ostyasütő vállal
kozás elindításához azonban a rózsafuzér készítő és az egyházmegye igyekezett felmérni
az egyházközségekben meglévő ostya iránti igényeket. A beérkezett tucatnyi plébánosi
levélből kiderült, hogy az 1920-as évek végén még a legtöbb plébánia területén a kántor,
a kántortanító munkaköri kötelessége volt az ostyasütés. A válaszokból kitűnt az is, hogy
több egyházközség már talált más ostyasütő megoldást az ország legkülönbözőbb pont
jain. Mivel elégedettek voltak velük, nem kívánták azokat lemondani. Mégis több plébá
nia vállalta, hogy ostyáit a rózsafüzér készítő üzemtől rendeli meg.
Az ostyasütő gépet és az ostyavágót Schneider Ferenc a Miasszonyunkról nevezett
Kalocsai Iskolanővérektől bérelte. Az ostyasütést napi 8 órában egy munkásasszony vé
gezte, egy nyugdíjas kántortanító felesége. A kivágott ostyák válogatásában a könyvelőnő
segédkezett. A hónapszámos munkások alkalmanként az ostyavágást, a postai feladást is
végezték."1
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Az 1930. évi számadás jegyzőkönyvében52 az új üzletág adatai is szerepelnek már. Eb
ből megtudjuk, hogy 1930 első félévében az üzem leszállított 24 821 darab nagy ostyát a
lelkészek és 254 506 darabot a hívek részére. A szétküldött ostya mennyiségét egyházme
gyénként is feljegyezték. Legtöbbet természetesen a kalocsai főegyházmegye területére,
majd a pécsi szuffragáneus püspökségbe szállítottak. A Kalocsához tartozó másik püspök
ség, a Csanádi területére azonban 240 nagy ostyát szállítottak és egyetlen darab kis ostyát
sem.53
Az 1930-as évek közepétől az évi számadások megmutatják az ostyakészítés teljes ad
digi volumenét is. így megtudjuk, hogy 1930 és 1935 között a rózsafüzér készítő üzem
4 345 169 darab kisméretű, s 409 555 nagyméretű ostyát gyártott.

A z olvasógyár utolsó évtizede, pénzügyi nehézségek

Az éves számadások azt mutatják, hogy a gazdasági világválság hatását a rózsafüzér készítő
üzem az 1930—1931—
es gazdasági évtől kezdve érezte meg. Tantos Ferenc, aki az egyház
megye „oeconomusi” feladatát látta el, több szempontból észrevételezte a számadást.
Megjegyzéseiből kitűnik, hogy nőtt a termelékenység, de ugyanakkor nőtt a vállalat bi
zonyos adóssága, s kintlevősége is. Ez utóbbiak abból keletkeztek, hogy a rózsafüzért
készíttetők bizományba vették át az olvasókat, de azokkal éveken keresztül nem számol
tak el. Az olvasógyár vezetői olykor még az érsek közbeavatkozását is kérték egyes fele
dékeny plébános megintésében. Tantos Ferenc inti a gyár új vezetését, hogy ne dolgoz
zanak raktárra. A forgalomban nélkülözhető pénzt pedig tegyék takarékpénztárba. A
vállalkozás igen nagy eredményének tartja azonban, hogy „a mai rossz gazdasági viszo
nyok között is tud munkaalkalmat adni és azt fenntartani” .53
Gondot jelentett a nyersanyagok beszerzése külföldről, mert az 1930-as évek elején
működő országos devizaközpont - a közjó érdekeire hivatkozással - ismételt kérésre sem
adott elég valutát azok beszerzéséhez.5’
Talán ezeknek a pénzügyi nehézségeknek is tulajdonítható, hogy Zichy Gyula érsek
1930. november 6-án Schneider Ferencet igazgatói hivatalából felmentette és igazgató
nak kinevezte Horváth Mihályt szemináriumi gondnokot az üzem élére.5'’ Működésének
éveiből az érseki hatóságnak írott levelei és feljegyzései továbbra is elsősorban a valuta
ügyek intézésének nehézségeit és az abból fakadó veszteségeket mutatják. Figyelemre
méltó, hogy 1936-ban francia frank átutalását kéri egy svájci banknak főpásztorától, hogy
a jövőben lourdes-i vizet tarthassanak raktáron, amit „majdnem minden nap kérnek tő
lünk” - íija.57 O is kevés sikerrel birkózik az ostyáért nem fizető plébánosokkal.
Helyzetértékelései mind borúlátóbbak. Az 1936-1937-es forgalom gyenge, amely
„betudható a nagy versenynek, a kész áru korlátlan behozatalának külföldről” . Az olva
sógyártásnak nem jósol nagy jövőt, már csak azért sem, mert „zárdákban, intézetekben
házilag is sok olvasót előállítanak” . A belföldi verseny is erősebb: „amíg a régi nagy M a
gyarországban a kalocsai gyár egymagában állt, addig a Csonkaországban 4 nagyobb
üzem versenyez egymással.”58 Csak a termelés átszervezése, hatékonyabbá tétele, bizo
nyos alkalmazottak elbocsátása vezethetett volna sikerre.5’1
1938. szeptember 20-tól ismét új igazgatója van az üzemnek dr. Erdős József ’11szemé
lyében. Az állandó nehézségek végül oda vezettek, hogy külső szakértőkkel felmérették
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a vállalkozás körülményeit, pénzügyi helyzetét. Az ellenőrzések hiányosságokat és vissza
éléseket is feltártak mind a pénzügyek kezelésében, mind az iratfegyelemben. A vállalat
vezetősége ezért arra kényszerült, hogy 1940 április 1-jétől az egész üzemet tíz évre az
Egyházközségi Nővéreknek adja bérbe/’1A bérletből a nővérek 1944-ben megvásárolták
az üzemet, s működtették egészen az 1950-es államosításig. Államosítás után a megma
radt árukészlet és nyersanyagkészlet az állam által engedélyezett Ecclesia Szövetkezetbe
került, amelyet akkor Horváth Richárd, a szocialista állammal jó kapcsolatokat ápoló is
mert békepap vezetett.'’2
A kalocsai termékek

A termékekről a készletleltárakból, valamint a nyomtatott prospektusaikból, árukiajánló
füzeteikből értesülünk. Az évek során valószínűleg több kiadásban és nagy példányszám
ban kiadott, és országosan teijesztett áljegyzékekből azonban csupán két példányt sikerült
találni.'0 E kiadványok az áljegyzéken túl a főpapság és a hívek leveleiből is idéznek aján
ló véleményeket, gondolatokat. Az olvasógyár „Rózsafüzér-készítő házi ipar, Kalocsa”
címmel időszaki kiadványt publikált. Ennek azonban sem indulási, sem megszűnési kö
rülményeit nem ismeijiik. Egy 1909. évi példányának fejlécéről az olvasható, hogy
„megjelenik: január, március, július, október 15-én” , azaz negyedévente. Felelős szer
kesztője és kiadója Tantos Ferenc volt. A tüzet „megjelenik: Magyar, német és tót nyel
ven” , s ezt valóban három nyelven tünteti fel a kolofon. A füzetnek eddig azonban csak
magyar nyelvű változatát találtam meg.
Ami legfontosabb volna számunkra, e termékek rendelésének száma, azaz sikere,
népszerűsége, használatukról alkotott vélekedések, azokról csupán szórvány levelezési
idézet szól. A nyomtatott áljegyzékekből fentebb már idéztünk, elsősorban a főpapság tá
mogató körleveleiből. Az árjegyzék az alsópapságnak és az egyszerű híveknek csak a ne
vét és lakhelyét közli. Ám ezt frekventált helyen, a hátsó borítón teszi, ahol kiemelten
jelzi: „Eddig százötven magyarországi szerzetesház számára dolgoztunk!” A püspökök, a
papság mellett a korabeli emberek számára el lehetett leginkább a garancia a
Az 1912. július 31-én felvett készletleltár sok ezres készáru, illetőleg jelentékeny
nyersanyag készletről tanúskodik:
különböző méretű kokotih -olvasók
üveg-olvasók
kókusz olvasók
csont olvasók
jeruzsálemi65 olvasók
olajfa olvasók
karozó (?) olvasók'’6
gyöngyház olvasók
ezüst olvasók

16.077 darab
34.585
1.924
1.282
395
111
83
484

68

Az rózsafiizér darabszámok valószínűleg az egyes termékek népszerűségét, keresettsé
gét jelezhetik. A leltárban ugyanakkor találunk olyan alapanyagot is, amelyből készter
mék nem volt raktáron: például olajfa-szemek. A rózsafuzérhez szükséges egyéb kiegészí-
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tők is listázva vannak: gyöngyház keresztek és szívek, réz keresztek, ezüstözött réz ke
resztek, újezüst és alumínium keresztek, nikkelezett keresztek, finom keresztek, faragott
fa keresztek, szív alakok, alumínium érmek, okszidált érmek, ezüst érmek és keresztek. S
természetesen a rózsafüzér készítéshez szükséges ezüst huzalok és láncok, vas, ónozott,
réz és alpakka huzalok, láncok, ismeretlen rendeltetésű acél alkatrészek.'"
Az 1912. évi kalocsai árjegyzék kínálatát vessük össze egy 1914-es nagykereske
dői kínálattal!
„Olvasók:
Agát'*
agát ébenfa kereszttel
agát rózsaszínű
agát kékszínű
Szent Antal olvasó
Piros olvasók
Hétfájdalmas olvasók
Sárga keleti olvasók'’9
3/10 agát olvasók éremmel
Szent Anna olvasók
Erszényes Szent Anna olvasók kereszttel vagy éremmel
Rubin (gránát) olvasók
Opál olvasók
Csiszolt gyöngy színjátszó
Üvegolvasók, nagyszemű, fekete, fehér, piros és színes
Földolvasók7"
Faolvasók, pamutra fűzve, feketék
Jeruzsálemi
Somszemű
Cocotin, hosszúra vésett
Olajfa olvasó, láncon fakereszttel
Valódi cocus olvasók
Vésett csont olvasók, pamutra fűzve, fekete és fehér
Láncos faolvasók fekete és barna
Lánc olvasókhoz, (sárga) méterenként
Lánc olvasókhoz, (fehér, ezüstözött) méterenként
Drót ezüstözve karikánként”71
Az áljegyzékek közel 60-féle rózsafüzért sorolnak fel a legváltozatosabb anyagokból
és méretben. Az anyagok között csontok, féldrágakövek és természetes magvak is előfor
dultak. Különösen a Szentföldről származó olajfamagokat kínálták. A közönségesen hasz
nált öt tizedes rózsafüzér mellett külön rendelésre bármilyen olvasó készítését is vállalták.
A rózsafüzérek mellett egyéb kegytárgyak: érmek, keresztek, feszületek és imakönyvek is
kaphatók voltak. Közöttük találjuk Tizenöt szent titok. Imajegye egy koszorú, 15 lap, fe
hér, vörös és sárga papíron, képekkel című kiadványt.
Figyelemre méltó, bár az áljegyzék nem tartalmazza, hogy lourdesi víz forgalmazását
is végezte az olvasógyár.'2
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Az 1940-es évek elejének gazdálkodási és pénzügyi gondjai, illetőleg az üzem bérbe
adása ismét eg)' teljes körű leltár felvételét követelték meg. Tanulságos ennek adatait a
korábbiakkal összehasonlítani.
A vagyon, a terhek, a fennálló követelések után a leltár számba veszi a tárgyakban ta
lálható értékeket. Azt mondhatjuk, hogy a leltárba vett különböző típusú szentolvasók
kicsi darabszámúkkal háttérbe szorultak egyéb tárgyféleségek mögött. Több ezer, rózsafüzérhez is való kereszt mellett leltárba vettek missziós kereszteket, ezek valószínűleg a
templomokban látható nagyméretű keresztek, és fakereszteket korpusszal is. Megközelí
tőleg ötezer darab rózsafüzérhez való szívet is őrzött az üzem. Összeírtak különböző mé
retű alumínium korpuszokat, alabástrom, kókusz, ametiszt, kristály, kokotin, agát rózsafüzérszemeket, s 250 kg gledicsia magot, a rózsafüzérhez szükséges, különböző anyagból
készült láncokat (réz, ezüst, eziistözött, „nostralánc” , „ezüstözött nostralánc”), drótokat
(nikkel, cin), ezüst kapcsokat. Néhány darab szobrot is találtak, de nem jegyezték fel, ki
ket ábrázol. A viszonylag gazdag választékú, de nem nagyszámú imakönyveket bár cím
szerint is felsorolták, néhányuk azonosíthatatlan az általános megjelölés miatt: Lelki égi
manna; Széni Aulai imakönyv (német); Mária segíts; Krisztus követése; Llő rózsafúzér; Énekeskönyv; Égi őrszem; Rózsafúzér királynője (!); Szcntolvasó; Zsoltárok; Mennyei nejelejts; Vezér
csillag; Gyermekimák; Orgonahangok; Lourdesi ájtatosság; Hajósi kegyhelyismertetőfizetek. A cí
mekből ítélve ezeket a kiadványokat nem az olvasógyár nyomatta, csak teijesztette őket.
A leltár tartalmaz szentképeket is. Ezeket azonban csak darabszám szerint sorolták fel, ki
véve a háromféle első áldozási és Kis Szent Teréz képet, míg a többihez azt írták: vegyes
képek. Összdarabszámuk azonban megközelíti a hétezret. „Egyéb, apróság ’ címszó alatt
leltárba vettek néhány bádog és porcelán szenteltvíztartót, 53 darab „tiszteletőrség paizsot” , ezüst gyűrűt, kollárékat,” ligulaszorítót'4. Igen nagy számban említ a leltár alumí
nium, kisebb számban oxidált s ezüst érmeket. Ikonográfiáikig ezek az adatok azonban
értelmezhetetlenek.
Igen nagy számban találtak a leltározók imafüzeteket. Az imakönyvekhez hasonlóan
valószínűleg ezek sem saját készítésű nyomtatványok, csupán kereskedtek velük. Címle
írásuk elnagyoltsága miatt ezek egy része nem azonosítható. Legnagyobb számban, közel
tízezer darabot a Jézus Szíve fizetőkből találtak, ezek német és bunyevác nyelvűek voltak.
A német és a bunyevác (horvát) nyelv használata jelzi Kalocsa környékének nemzetisé
geit is. Német nyelvűek voltak még: Lourdesi kilenced, Letenye Jézus szivéről, skapuláréfel
vétel lapja, egy csupán Gebeinek nevezett imalap, keresztelési és bérmálkozási képek. A többi
imafiizet magyar nyelvű lehetett: Hit, remény, szeretet; nagyböjti ájtatosságok; Angyali ke
nyér; Letenye Jézus Szent Szívéről; Jézus Szive ájtatosság; Hódolatok; Keresztúti ájtatosság;
Csodálatos gyógyulás; Ima Szent Annához; Lelkiem megőrzés; Éjjeli szentségimádás; Keresztény
életszabályok; Jézus Krisztus kínszenvedés; Mise utáni imák; Októberi ájtatosság; Márciusi ájta
tosság; Ötös skapuláré fize t; kék skapuláré fiz e t; Skapuláré felvételi fiz e t; Lourdesi kilenced;
Lourdesi ima; Lourdesi ájtatosság; Boldogságos Szent Szűz (ferencrendi); Szeplőtelen Fogantatás
imádság; Ima a mindenkor segítő Szűzhöz; Áldások; Ima Szent Józsefhez; Gondviselés zsolozs
mája; Fájdalmas olvasó; Szent Imre emlék; Kis Szent Teréz kilenced; Jó kongreganista. Találtak
néhány latin nyelvű füzetet is: Orate Fratres; Proprium, Preces. A feloldható címekből azt
látjuk, hogy elsősorban a laikusok magánáhítatához szolgáltattak e fűzetek imádság- és
énekanyagot. Kisebb részben elégítették ki a papság igényeit.
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A leltár tartalmazza természetesen a vállalkozás kinnlevőségeit is, név és település sze
rint feltüntetve az adósokat. E lista hiányos volta ellenére is nagyon fontos, hiszen leg
alább következtetni enged a megrendelői kör földrajzi körzetére. Az adósok listáján szer
zetesházak, plébániák és magánszemélyek szerepelnek. A magánszemélyek esetében az
érintett földrajzi térség belső körét természetesen a Kalocsa környéki, a Duna két parti
községek, illetőleg lakott puszták alkotják: Dunaszentbenedek, Nemesnádudvar, Tompa,
Kiskőrös, Dusnok, Bocsa, Bátya, Bácsalmás, Hajós, Fájsz, Kecel, Baja, Akasztó, Báta,
Sükösd, Madaras, Kéles, Kiskunmajsa, Homokmégy. Távolabbi körbe tartoznak: Pápa,
Nyírcsaholy, Nyírlugos, Lapáncsa (?), Gesztely, Dióskál, Bonyhád, Zemplén megye,
Szeged, Andocs, Mecsekjánosi, Tornyosnémeti, Nagybaracska, Budapest, Hort, Magyar
szék, Bél, Csikária, Mozsgó, Máriagyűd, Dunabogdány, Kurd, Tornaújfalu, Szendrő,
Pécs, Mánfa, Papos, Pusztakengyel, Segesvár, Dombóvár, Gölle, Fadd, Pálmonostor,
Csátalja, Berend.
A plébániák listája hasonlóan hosszú. A Kalocsai Főegyházmegyén kívül megtaláljuk
más püspökségek plébánia hivatalait is. A Kalocsa környékiek: Kalocsa, Madaras, Dunapataj. Bácsalmási szöllők, Szeremle, Vaskút, Soltszentimre, Tataháza, Úrkút, Bocsa,
Akasztó, Baja, Foktő, Hajós, Bácsborsod, Dusnok, Ersekkastély, Magyarszék, Katymár,
Öregcsertő, Dunaszentbenedek, Bátmonostor, Úszód, Nemesnádudvar, Császártöltés,
Fájsz, Miske, Csávoly, Érsekcsanád, Sükösd, Homokmégy, Dávod, Bátya, Csátalja. T á
volabbi plébániák: Sátoraljaújhely, Orosháza, Szálka, Zabar, Mánfa, Kálósemjén, Kistengelic, Szögliget, Győr puszta, Magyaróvár, Kemence, Litke, Szakály, Felsőszentiván,
Püspöknánás (?), Tótkomlós, Csobánka, Mátészalka, Bodrogszerdahely, Állampuszta,
Kocsolya, Zalaszentiván, Hollóháza, Lánycsók, Keserűtelek, Somoskőújfalu, Gyöngyössolymos, Sásd, Baglyasalja, Hort, Vajta, Fegyvernek, Ipolyhidvég, Nádszeg, Nemeskajál,
Bússá, Császlóc, Újpetre, Baranyaszentgyörgy, Miszerfabánya, Csoltó, Nógrádszakál,
Gemzse, Gelse, Mátranovák, Pozsonyboldogfalu, Hévízgyörök, Taiján, Géderlak, Rahó,
Somogyharsány, Szentes, Túrkeve, Felsőgagy, Dobrony, Csengőd, Hugyag, Nagyújarad,
Geszte, Letenye, Jobbágyi, Paks, Lovászhetény, Biharkeresztes, Ukk, Rózsaszentmárton,
Vágsellye, Tiszaszalka, Báta, Héhalom, Budapest, Dél-Csallóköz.
E településlistán több, az akkori években Magyarország területéhez visszacsatolt felvi
déki, kárpátaljai plébánia neve is olvasható, például: Nádszeg, Tornaújfalu, Rahó, Bod
rogszerdahely, Ipolyhidvég, Pozsonyboldogfalu.
Ha ezt a településnévsort összevetjük azoknak a településeknek a neveivel, amelyek
plébániái az ostyát is a rózsafüzér készítő vállalattól rendelték, számos egybeesést és kü
lönbséget találhatunk, jelezvén, hogy minden kegyszert egy helyről tudtak megrendelni.
Az adóslista intézményei között meglepő neveket is olvashatunk: Szent Ferenc R en 
di kolostorok, Pápa, Andocs; Iskolanővérek, Bácsalmás; Lazaristák, Budapest; Egy
házközségi Nővérek, Báta; Szociális Misszió Társulat, Kiskunmajsa; Zemplén megyei
Keresztény Sajtó Vállalat; Bácsalmási „Ú j Elet” (szövetkezet?); Lengyel Légionisták, B u 
dapest; Szentlélek Szövetkezet, Budapest; „Ú j Elet” Nyomda, Baja; Tanítóház, Kalocsa;
Főszékesegyház, Kalocsa; Nagyszeminárium, Kalocsa.73 Azaz a plébániák és néhány szer
zetesház mellett ott találunk egy-két keresztény szellemiségű vállalkozást és egyesületet is.
Az ok nem derül ki: hanyagság, szegénység állhat mögötte.
A különböző terméklistáknak egyik tanulsága az, hogy az 1940-es évek elejére a ka
locsai olvasógyár saját készítményei a vállalat éves forgalmában visszaestek, a gyár külső
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termékek forgalmazásával is foglalkozott. Ez egyik oldalról a készletbővülést jelentette,
másik oldalról azonban a saját termékek visszaszorulását.
A helyi, kalocsai nyelvben csak olvasógyámak nevezett üzem egészen a második világ
háborúig, 1944-ig működött. Megszűnéséről, államosításáról levéltári adatot nem talál
tam. A Piliscsabán működő Egyházközségi Nővérek Kongregációjától azt az információt
kaptuk, hogy 1944-ben megvásárolták a gyárat, s azt egészen 1950-ig működtették. Ak
kor tőlük államosították. Termékeik és készleteik az akkor megalakított Ecclesia Szövet
kezethez kerültek.
A kalocsai olvasógyár működésének negyven éve alatt mind az ország, mind a társa
dalom, mind pedig az egyház nagy változásokon ment keresztül. A vállalkozás működése
részben tükrözi ezeket a változásokat, másrészt pedig visszatükrözi a vallási élet módosu
lásait, a változó lelkiségi áramlatokat, divatokat is. Az első világháború előtti és alatti évek
a rózsafüzér ájtatosság és a rózsafüzér társulatok működésének virágkora. A gyárat is ez a
szükség hívta életre. Az 1920-as évekig nemcsak prosperált, hanem a bürokrácia útvesz
tőiben is sikeresen haladt az üzem. A két világháború közötti évek adózási, külföldi valu
tahasználati, munkaerő alkalmazási rendeletéit és szabályait azonban nem tudta kikerülni.
A megnövekedett pénzügyi és adminisztratív terhek már túlnőtték az elsősorban karitatív
és szociális célok érdekében létrehozott kegyszergyárat. Mindehhez társult a nem racio
nális gazdálkodás, néhány alkalmazott felelőtlensége, emiatt ment csődbe az 1930-as
évekre az addig híres kalocsai olvasógyár. Termékei nagy valószínűséggel máig használat
ban vannak, megtalálhatók nagyobb egyházi és világi gyűjteményekben, magánemberek
tulajdonában.
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49 KFL. I. 1. és l.a. Kalocsai Olvasógyár 1904-1944. Külön jelzet nélkül.
50 Az 1907-es pécsi kiállítási elismerést közli az üzeni tervezett és eddig ismeretlen számban ki
adott periodikája: R ó z s a fiiz é r -k c s z itő h á z i ipar, K alo csa. 1. sz á m 1 9 0 9 . 3. oldal.
51 Schneider Ferenc: Adatok az Olvasógyár 1930/31. számadásaihoz. KFL. I. 1. és l.a. Kalocsai
Olvasógyár 1904-1944. Külön jelzet nélkül.
52 KFL. I. 1. és l.a. Kalocsai Olvasógyár 1904—1944. Külön jelzet nélkül.
53 Az ostyaküldés további egyházmegyénkénti megoszlása: Szombathely —240 nagy, 200 kicsi;
Vác - 126 nagy, 1300 kicsi; Eger - 1672 nagy, 29 210 kicsi; Esztergom - 1558 nagy, 17 506 ki
csi; Győr - 745 nagy, 3820 kicsi; Szatmár - 432 nagy, 4200 kicsi; Veszprém - 2789 nagy,
11 352 kicsi; Székesfehérvár - 750 nagy, 5100 kicsi; Kassa - 514 nagy', 2530 kicsi; Nagyvárad 192 nagy, 798 kicsi; Rozsnyó - 864 nagy, 5660 kicsi.
54 Tantos Ferenc véleményező levele az olvasógyár 1929/30. évi számadásáról, 1930. szeptember
29. KFL. I. 1. és l.a. Kalocsai Olvasógyár 1904-1944. Külön jelzet nélkül.
55 Schneider Ferenc levele az Érseki hatósághoz az 1932. évi költségvetéssel kapcsolatban. KFL. I.
1. és l.a. Kalocsai Olvasógyár 1904-1944. Külön jelzet nélkül.
56 Zichy Gyula ének levele Horváth Mihálynak. KFL. I. 1. és l.a. Kalocsai Olvasógyár 1904-1944.
Külön jelzet nélkül.
57 Horváth Mihály levele az Érseki Hatósághoz 1936. augusztus 17. KFL. I. 1. és l.a. Kalocsai Ol
vasógyár 1904-1944. Külön jelzet nélkül.
58 Horváth Mihály levele az Érseki Hatósághoz 1937. február 17. KFL. I. 1. és l.a. Kalocsai Olva
sógyár 1904—1944. Külön jelzet nélkül. A másik három gyár működéséről semmit sem tudunk.
59 A Kalocsa Egyházmegyei Takarékpénztár Rt. feljegyzése Tantos Ferenc részére 1940. március
11-én. KFL. I. 1. és l.a. Kalocsai Olvasógyár 1904-1944. Külön jelzet nélkül.
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60 Erdős József, lelkipásztor, földrajz - természetrajz szakos tanár (1934) 1900-ban született Péterrévén, Székesfehérvárott hunyt el 1971-ben.
61 Az erről szóló megállapodást 1941. februárjában írták alá. KFL. I. 1. és l.a. Kalocsai Olvasógyár
1904-1944. Külön jelzet nélkül. Az Egyházközségi Nővérek (vagy Szent Péter Leányai) Társa
sága a szociális nővérek társaságából vált ki az 1930-as években. Világi társaság,. Tagjai csak ma
gánfogadalmat tesznek. A plébániai munkából igyekeztek kivenni részüket minden olyan terü
leten, amely nem igényelte a felszentelt papot: hitoktatástól a közösségi és karitatív munkán át a
főzésig. Gáti Edit Ágnes nővér és Rita nővér szíves közlése.
62 Gáti Edit Ágnes nővér és Rita nővér szíves közlése.
63 Hiányoznak e nyomtatványok a Kalocsai Érseki Könyvtár és Levéltár gyűjteményéből is.
R ó z sa fitz é r-k c sz itő H á z i Ipar, Kalocsa, 1908. jan.(?)—1916:1. sz.: árjegyzék. - Megjelenik ne
gyedévenként 15-én, összesen 23 sz. Felelős szerkesztő és kiadó: T am o s Ferenc. Nyomda:
Werner Károly. - Tótul és németül is megjelent, utóbbi címe 1911 (?)—13(?): R o sciik ran z F abrik ation -H aiisin diistríc. In: B á c s-K isk u n ni. sajtóbiblíográfiája 1986:447.
64 Cocotin vagy kokotin közel-keleti kemény fafajta, származási helyét nem tudtam megállapítani.
Nem emlékeztek beszerzései helyére az üzemet bérlő, majd 1944-ben megvásárló Egyházköz
ségi Nővérek sem. Gáti Edit Ágnes nővér és Rita nővér szíves közlése.
65 A jeruzsálemi olvasók szentföldi cédrusból, gyöngyházbevonatú kereszttel és szemekkel készül
tek. Gáti Edit Ágnes nővér és Rita nővér szíves közlése.
66 Ismeretlen anyag és forma. Gáti Edit Ágnes nővér és Rita nővér szíves közlése.
67 Leltár eladásra szánt tárgyakról 1912. július 31. Tantos Ferenc feljegyzése. KFL. I. 1. és l.a. Ka
locsai Olvasógyár 1904-1944. Külön jelzet nélkül.
68 A g á t = sajátos üveg, amelyet az 1940-es években Csehszlovákiából szereztek be az Egyházköz
ségi Nővérek. Gáti Edit Ágnes nővér és Rita nővér szíves közlése.
69 Nem értelmezhető. Gáti Edit Ágnes nővér és Rita nővér szíves közlése.
70 Nem értelmezhető. Gáti Edit Ágnes nővér és Rita nővér szíves közlése.
71 Megjelenik minden hó elsején, 1914. július 1. Mária-Remete bucsujáró hely kizárólagos szállí
tói, A rcrtcsitő. Glíick, Schmidek és Rosenberg diszmü-, játék-, búcsú- és szentáru-nagykereskedés. Budapest, VII. Rákóczi-út 32. A Rókus kórházzal szemben. 39-41. oldal.
72 Lásd 52. jegyzetet!
73 A klerikus öltözék része, napjainkban fehér merev gallér.
74 Lígula = kanálka, liturgikus eszköz, amellyel a felajánlás előtt a pap egy csöpp vizet vegyített a
borhoz.
75 A Rózsafüzér készítő Háziipari üzem leltára 1940. április 1-jén. KFL. I. 1. és l.a. Kalocsai Olva
sógyár 1904-1944. Külön jelzet nélkül.

AZ ÉLŐ R Ó Z SA F Ü Z É R
K U N SZ E N T M Á R T O N I TÁRSULATA
1851-1940

Az Élő Rózsafuzér hazai egyesületeinek bemutatásánál egyetlen társulat működésének
száz évét tekintettük át részletesen, elsősorban a fennmaradt jegyzőkönyvei alapján. A jegy
zőkönyvi bejegyzések a megalakulástól kezdve egészen az 1940-es évekig lehetővé teszik
a kunszentmártoni társulati tevékenység és élet nyomon követését.' Ilyen részletes forrás
más társulat esetében nem állt rendelkezésre/

A jegyzőkönyv

Az 1851 és 1940 közötti bejegyzéseket tartalmazó, s egy forráskiadványban már közölt
jegyzőkönyv, a „protocollum” az imatársulat életének és történetének egy évszázadnyi
szakaszát mutatja be. Csak egy szeletét a társulat működésének, a bürokratikus, az admi
nisztratív működés egyik fontos részét. Nem a sok száz tagot számláló, még a 20. század
közepén is népes, s tegyük hozzá, még elvallástalanodott mai világunkban is működő
kunszentmártoni társulat életének egykori mindennapjait írja le, hanem évről évre a sző
kébb társulati vezetőség mecénási és egyéb ügyeket szervező tevékenységnek legfonto
sabb organizációs, személyi és pénzügyi feltételeit. Olyan eseményeket és folyamatokat,
amelyek a rózsafüzér társulat mindennapi működését biztosították. Azaz nem az egész
társulat, hanem csupán választott vezetőségének tevékenységét, vagy annak is csupán csak
egy részét ismerhetjük meg belőle.
Az egyszerű társulati tagok legfontosabb mindennapi tevékenysége a választott rózsa
füzér titkoknak napi elmondása volt, hónapról hónapra cserélve a titkokat. Minderről
szinte nem is esik szó.
Különösen meglepő azoknak az eseményeknek, és témáknak a hiánya, amelyekről a
jegyzőkönyv nem szól. Nem ír például a társulatalapító Ökrös József haláláról, míg más
társulati vezetőkéről megemlékezik. Nem esik szó az első világháborúról, a forradalmak
ról. Szó nélkül megy el a trianoni határmeghúzások mellett is, amely pedig közelről érin
tette Kunszentmárton népét, a társulat tagságát is, hiszen román megszállás alá került, s
gyakorlatilag látogathatatlanná vált Máriaradna, Kunszentmárton város „nemzeti kegyhe
lye” , ahová a búcsújáratot pedig évről évre a társulat szervezte. A radnai búcsújárat-alap
pedig továbbra is működött. Nem olvashatunk karitatív tevékenységről, csupán a radnai
zarándoklatok alkalmával a szegényeknek nyújtott támogatásokról.
Hogyan kell mindezt értelmeznünk? Mit jelent, hogy ezekről, és sok más hasonlóan
fontos körülményről nem írnak? Valószínűleg nem járunk messze az igazságtól, ha felté
telezzük, hogy a kunszentmártoni Élő Rózsafüzér társulat mindig imatársulatnak tekin
tette magát, közéleti szerepeket nem vállalt fel, legfeljebb az egyházi nyilvánosságban
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mutatkozott, amíg erre lehetősége volt. Ezért a politikai élet eseményei távol maradtak a
társulat kereteitől. Ez a körülmény esetleg a m is magyarázatot adhat, hogy Kunszentmárton városi vagy egyházközségi iratai között a levéltárban miért nem találjuk meg a
társulati iratokat, de arra is, hogy alig hagytak nyomot a tanácsi jegyzőkönyvekben.
Maga a jegyzőkönyv egy hosszúkás alakú, 43 x 14 centiméteres, kemény fekete köté
sű kéziratos könyv. 247 oldalából azonban csupán az 1-63 oldal van eredetileg lapszá
mozva. A jegyzőkönyvet 1851-ben a társulatalapító és első elnök Ökrös József nyitotta
meg és vezette 41 éven keresztül.

A kunszentmártoni Élő Rózsafüzér társulat megszervezése

A kunszentmártoniak 1851-ben Máriaradna kegyhelyén (ma Radna, Arad megye, R o 
mánia) a pünkösdi búcsún1 ismerkedtek meg az élő lelki rózsafüzér áj tatosságával és társu
lati formájával, s ekkor határozták el a zarándoklatot vezető énekesek: Ökrös József,1 Kiss
Gergely és Józsa István, hogy azt a Boldogasszony pártfogása alá helyezve a „Városba
gyakorlásba hozzák” .’ Az ügyhöz megszerezték Trangos József apát-plébános'1hozzájáru
lását, aki a szervezés elindulását 1851 advent első vasárnapján a szószékről is kihirdette, is
mertette az ájtatosságot és a társulatot és „buzdította ösztönözte őket a sz: válalatra” .7
Mindezt nagyon életszerűen tartalmazzák a jegyzőkönyv első bejegyzései.
A támogatás mellett azonban Trangos felügyeleti jogát is követelt magának. Hozzájá
rult a december 8-i alakuláshoz, s Boldogasszony Szeplőtelen Fogantatása napját patrónus
ünnepnek helyben hagyta." Vállalta könyvek és cédulák (= titkok) meghozatalát Pestről.
(Később valóban teljesítette ezt.) Felhatalmazta Ökrös Józsefet a társulati ügyek intézésé
re, az azzal kapcsolatos oktatásra és tanításra. Felhatalmazásával legitimálta, megerősítette
Ökrös József ténykedését. Kikötötte, hogy újítást hozzájárulása nélkül nem enged. Ez a
felügyeleti jo g konkrét megfogalmazása, ám gyakorlati érvényesüléséről nincsenek ada
taink. A társulat működési szabálya a titokcserét, a cédulaváltást ugyan az elöljáró házánál
írja elő a hónap első vasárnapján, ám ezt Trangos csak a templomban engedte, „ami he
lyes út volt, kivált ha tekintjük az akori kömyül álásokat” , azaz a levert szabadságharc
utáni állapotokat. Hozzájárult két fehér társulati lobogó és fehér rózsás gyertyák készítte
téséhez, s azoknak 15 lány általi használatához a társulati miséken, cédula váltáskor, Mária-ünnepeken, körmeneteken és nagy ünnepeken. A lányok 10-12 éven felüliek lehet
nek, csak fehér ruhát viselhetnek.9 Hozzájárult öt fehér rózsával díszített társulati fáklya
készíttetéséhez, amely az „Ólvasót példázza” , s azok használatához a társulati miséken és
Mária-ünnepeken. Ezek az intézkedései egyrészt az egyházi mecenatúra engedélyezését,
az abban való szerepvállalás elfogadását, másrészt a liturgikus szolgálatban való közremű
ködés elismerését jelentették. Megbízta Ökrös Józsefet a társulati tagok összeírásával és
kérte a névsort."’
1851. december 8-án, a hivatalos megalakulás napján, a választott patrónus ünnepen
vecsernye után a templomban Ökrös József ismertette Trangos József plébános feltételeit.
Ismét elmagyarázta a társulat és az ájtatosság lényegét, kérte, hogy 15 fős csoportokat ala
kítsanak, s ezeknek egy-egy elöljárót választva álljanak össze."
A társulat létrejöttéhez a plébánoson kívül a városi tanács engedélyére is szükség volt.
A megalakulást Bozóky Sándor akkori főbíró támogatta. Józsa Mihály helyettes főbíró
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jóváhagyta a benyújtott alapszabályt, s maga is belépett a társulatba.13 A tanács elfogadta a
benyújtott alapszabályt, azt a város iratai közé helyezte, jegyzőkönyvbe vétette.1'
Az alapszabály elsősorban a társulat vallási tevékenységét szabályozza.MEzen keresztül
kapcsolta be a híveket a nagyobb egyházközségi keretbe, kialakítva sajátos szervezetüket,
s sajátos csoporttudatukat.
A győri anyatársulat tagja

A kunszentmártoni rózsafüzér társulat Tóth Sándor, egy későbbi plébános kezdeményezé
sére 1872-ben belépett a győri anyatársulatba.'5 A rózsafüzér társulati alapszabály szerint
ugyanis az egyes társulatoknak csatlakozniuk kell a területileg illetékes anyatársulathoz.
Csak így részesülhettek az imatársulatoknak adott pápai búcsúkiváltságokból. Az Élő Lelki
Rózsafüzérnek első ismert társulata hazánkban 1843-ban Győrben alakult meg, amelyet
XVI. Gergely pápa 1844. augusztus 13-án anyatársulat rangjára emelt, s felruházta mind
azokkal a kiváltságokkal és kegyelmekkel, amelyeket a francia társulatokban egy évtizeddel
korábban már engedélyezett. A csatlakozást Tóth Sándor plébános szorgalmazta, hogy ez
által egyházjogilag is legitim legyen a helyi társulat működése, a tagösszeírást pedig, amit
az anyatársulat megkívánt, Ö krösjózsef végezte el. A győri társulatba belépésről csak köz
vetve értesülünk a jegyzőkönyvből. Az 1872. december 8-i gyűlésen ugyanis ..Ökrös J ó 
zsef Társulati Elnöknek a’ Radna butsura vonatkozó levelezés posta kötség, és a’ Diploma
mégnyerése esetére, a’ Társulati tagok ősze írási munkákért 5. ősz forint, meg szavaztatott
a’ Társulati pénztárból” "’, bár annak szövegét annak idején bizonyára mindenki jó l éltette.
A győri anya társulat említése ezt követően alig bukkan fel a jegyzőkönyvben.1.
Nem ügyeltek azonban a későbbi plébánosok arra, hogy a rózsafüzér társulat megújít
sa kapcsolatát, s ezáltal kiváltságait 1877 után, amikor Szent Domokos Rendje kapta meg
minden rózsafüzér társulat irányításának kizárólagos jogát. így fordulhatott elő, hogy a
kunszentmártoni társulatot ugyan 1680 taggal az 1900-ban a domonkosok által kiadott
Rózsafüzéres Album számára bejelentették, „de törvényes megalakulásukról” , azaz az új
szabályzat szerinti működésről nincs tudomásuk.'"

Szervezeti felépítés, tisztségviselők és tisztújítás

A társulat alapegységét, a 15 fős imacsoportot Kunszentmártonban tizednek1'’ neveztek.
Ennek vezetője az elöljáró, a tagösszeírásokban fő volt. Ők voltak azok, akik közül a társu
lat helyi vezetőit választották, akik a csoport és a társulat ügyeit intézték. A jobb szerve
zés és hatékonyabb ügyintézés érdekében, s az esős időjárás miatt olykor lehetetlen vagy
nehéz közlekedés miatt az alvégi és a felvégi társulati elöljárók a település két részén kü
lön gyülekezhettek.2'1
Az 1851-es megalakuláskor már volt némi tapasztalata a szervezőknek a demokratikus
szervezésről21, s példaként szolgálhattak világi és egyházi/vallási egyesületek, különösen a
céhek is. Annál is inkább, mert a rózsafüzér társulat megalakítója, Ö krösjózsef céhes ta
kácsmester, az egyesült céh (utolsó) atyamestere volt. Megalakuláskor egy elnököt, egy
számadót és három tanácsost választottak.22 Ez az öt ember alkotta a társulat vezetését vég
ző bizotmányt.
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E tisztségek a későbbi évtizedek során is megmaradtak, de újakkal is kiegészültek. Az
általános elnök név mellett olykor az elöljáró is olvasható.23 Feladata általában a társulat
képviselete az egyházi és a világi hatóságok előtt, a társulat irányítása. A számadó név mel
lett és helyett azonban később inkább 3 pénztárost, ritkábban a kaszátort, 1867-ben egy íz
ben a perception2' használták, aki munkájáért tiszteletdíjat kapott.25 Feladata a társulati pénz
kezelése mellett a mecenatúrával együtt járó pénzügyek intézése, s a társulat által felvállalt
liturgikus alkalmakkor a közreműködés megszervezése: fáklyások, lobogóvivők vetése (ál
lítása) volt.2'’ Mindezek során ő tartott kapcsolatot az egyházfival. 27 Már az első évtizedek
során a pénztáros feladata lett a társulati vagyontárgyak őrzése, s a templomban lévő
tárgyak tisztántartása is.2" A megalakuláskor használt tanácsos név a későbbi gyakorlatból
eltűnt. Flelyette a bizotmányt, bizotmányi tagot2'7 találjuk következetesen. A bizottmány
1869-ben 15 tagúra bővült.3" A működőképesség fenntartása érdekében városban lakókat
igyekeztek megválasztani, míg a „pusztán” lakó személyek nevét a listáról kihúzták, hi
szen azok nem, vagy csak ritkán tudtak megjelenni a gyűléseken, s részt vállalni a társulati
ügyek megbeszélésében és intézésében.31 A céhes működésre emlékeztet az eljáró, a szol
gálat tevő,32 a társulati szolga33 tisztség. O az, aki a liturgikus szolgálatról és a gyűlésekről ér
tesítette az érintetteket. Tevékenységéért, miként a céhben, pénzt kapott.
A liturgikus szolgálat pompájának emelése érdekében a rózsaflizér társulat még 1852ben létrehozta társulati leányok csoportját.3'1 Később kis leányok néven említik őket, s csu
pán egy ízben (1867) olvashatjuk „Olvasos Mária leányok ”K megnevezésüket. A meg
alakuláskor névsorukat is közölték, amely később hiányzik. E névsorból kiderül, hogy
a korabeli Kunszentmárton meghatározó családjainak (Bozóky, Szilárdfy, Kurucz, P. K o
vács, Benke, Józsa, Balla, Lázi, Gulyás stb.) lányai vállalkoztak erre a feladatra, azaz arra,
hogy miséken a szentélyben és a körmenetek alkalmával kis fehér lobogókat és a hor
dozható Mária-szobrot viszik. Vezetőjük mindig egy idősebb asszony volt, akit először
1873-ban említett a jegyzőkönyv dékány asszony néven.36
A társulati ülések jegyzőkönyveit egészen 1891-ig Ökrös József elnök vezette. Ekkor
lemondott, de örökös elnöknek választották.3 1892-től az elnöki és jegyzői tisztséget ketté
választották, s ettől kezdve van jegyzője a társulatnak.3" Az elnöki tisztség is kettévált, s a
jegyzőkönyvek a mindenkori plébánost nevezték - általában következetesen - elnöknek,
egyházi elnöknek, a világi vezetőt pedig alelnőknek j ‘ Ez az esemény szorosan összefügg az
új plébános, a helybeli Dósa József" megválasztásával, aki helybeliként mindent az előírá
sok szerint akart csinálni, hogy támadhatatlan legyen, másrészt pedig vezető, iránító sze
repét ezáltal akarta megerősíteni. Az őt követő Timon Zsigmond41 az 1914. december
9-i gyűlésen „egyházi fő és diszelnök” funkciót kapott.42 E cím azonban később nem buk
kan fel a forrásokban.
Jóllehet az „éneklő társaság” , „Énneklő Társulat” megjelölés már a jegyzőkönyv cí
mében jelen van, jelezvén e funkciók fontosságát az új társulat működésében, a főénekes
tisztség43 először csak az 1927. január 7-i gyűlés jegyzőkönyvében bukkan fel, s megma
rad - valószínűleg Szilák Antal személyéhez kötődően —a pénztárossággal együtt hosszú
időn át. Jóllehet, az énekesek, előénekesek mindig fontos szerepet játszottak a társulat
életében (Ökrös József, ifj. Dóba Pál, Horpácsi Sándor, Kiss Mihály stb.). A forrásokban
először 1894-ben jelennek meg a jegyzőkönyv hitelesítők, bizonyára a világi egyesületek és
az egyesületi törvény hatására.44
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A társulati vezetésben éveken keresztül nem történt személycsere, változás. Az első
tisztújítás igazából csak 1867-ben következett be, amikor „az alapitó öt tagbul álló bizotmányokbul” már ketten meghaltak.41
Az első időszakban tisztújítás nem volt. Később is gyakorlatilag csak halálesetek alkal
mával került rá sor. A tisztségviselőket 19. század utolsó harmadában már általában kéthárom évre választották. Az időszak lejártával a tisztikar formálisan lemondott, de leg
többször, akár az egyházi elnök javaslatára, újraválasztották őket.4" A titkos szavazás
tényét először csupán 1914-ben említik.4' Századunkban háromévenként tartottak tiszt
újítást, de gyakran ez formális volt, az előző vezetőséget meghagyták a helyén. Pénztáros
váltás idején a társulatnak nemcsak a pénzével, hanem az ingó vagyonával is elszá
moltak.4'1 Ilyenkor gyakran a társulati elnök volt az átvevő, aki a pénztárost választó ren
des vagy rendkívüli gyűlésig felelt a társulat vagyonáért, s a tárgyakat őrizte.4' A választás
legtöbbször közfelkiáltással, azaz közmegegyezéssel történt. A tisztségviselők legtöbbje
így' hosszú éveken át viselte hivatalát. Új emberek szinte csak halálesetkor kerültek a ve
zetésbe. Ez a vezetés szintjén stabilitást, állandóságot jelentett. Előfordultak azonban le
mondások is.5" Mindkét esetben rendkívüli gyűlést hívtak össze.
A tisztújításkor vagy halálesetnél általában jegyzőkönyvi köszönetét mondtak a távo
zott, elhalt tisztségviselőknek.
Az 1867. december 8-i gyűlésen Ökrös Jó z se f lemondott az elnökségről. A követke
ző évben azonban ismét ő tűnik elő elnökként. Az írások nem tartalmaznak magyaráza
tot.51 Meglepő azonban, hogy amikor negyvenévi elnöklés után 1892-ben végleg meg
vált társulati tisztségeitől, utána még halálhírét sem rögzítették a jegyzőkönyvben5’, míg
más esetében ezt megtették.
Ökrös József (1851-1892) után Szarvák Imre lett az elnök (1892-1910). Öt Ambrus
Gergely követte a világi elnöki székben (1910—1920), majd Kuna János (1921-193553),
végül Harangozó Márton (1938-1940).
Pénztárosok: Kiss Gergely (1851-1867), Józsa Bertalan (1867-1869), S. Tóth József
(1869-1873), Balla Mátyás (1873-1883), B. Hegedűs József (1883-1914), Kof. Kiss Fló
rián (1914-1921), Kiss Ferdinánd (1921-1922), Dóba Pál (1922-1925), Szilák Antal
(1925-1934), Nagy Lajos (1934-?), Horpácsi Sándor (1939?).
Dékány asszonyok voltak: özvegy Kiss Imréné (1852-?), Dóba Anna (?—1873?),
Nyotzas Katalin (1873-1889), B. Tóth Terézia (1889-1900), Harangozó Apolló (19001919), Hegedűs Erzsébet (1919-192914).

A társulat tagsága

A megalakuláskor nagyon dinamikus társulat többször összeírta élő tagjait (1852, ezt
1857-ben kiegészítette, 1897, 1918, 1922), s a listát 1897-től a győri anyatársulatnak el
küldte. Figyelemre méltó és sajátos vonás, hogy' az asszonyok egészen a 20. századi össze
írásokig csaknem kizárólag lánynevükön szerepeltek. Ha féljük neve is olvasható, az álta
lában a lánynevet követi. Ez a körülmény azonban nagyon megnehezíti a társulati tagok
családi állapotának, s családi kapcsolatainak felderítését.
1852-ben még külön férfi (férfi nem) és női (asszonyi nem) tizedek alakultak, később
egy-egy csoporton belül volt keveredés, majd erőteljes elnőiesedés következett be a tár-

248

Az Élő Rózsafűzér kunszentmártoni társulata 1851-1940

sulatban, amelynek vezetői azonban egészen az 1940-es évekig férfiak maradtak. A társu
lati taglétszám is a(z újkori vallási) csoportszerveződés törvényszerűségeinek megfelelően
alakult. A megalakuláskor dinamikus társulat 1852-ben 48 csoportban (tized) 720 tagot
írt össze, ez 1857-re 72 tizedre és 1080 főre emelkedett. 1897 (és a századforduló körüli
két évtized) jelentette a csúcsot a társulat számára: 120 tizedben 1800 összeírt taggal ren
delkeztek. Az első világháború idejére és a két háború közti évtizedekre erőteljes csökke
nés következett be: 1918-ban 53 (nem teljes 15 fős létszámú) tizedben kb. 795, 1922-ben
56 tizedben 840 tagot írtak össze.
E társulati fonna azért is lehetett ilyen népszerű, mert a vallási társadalom nagy közös
ségét az egyén számára átlátható kis közösségekre bontotta le, ugyanakkor ezen keresztül
az egyént be is építette a nagyobb közösségbe. A rózsafüzér társulat a társadalom hori
zontális szervezésének két tradicionális elvét is bekapcsolta a társulat szervezésébe: a vér
ségi kapcsolatokat és a lokalitást. E csoportokat tehát a néprajzi értelmezésben is közös
ségnek lehet tekinteni. A 15 fős csoportok szerveződésének alapja - úgy tűnik mindvégig
- a szomszédság és a rokonság volt. Azaz egy-egy csoportban két három család tagjai:
szülők, gyermekek, egy háztartásban élő idősek vettek részt. A 20. század közepére ez a
keret kissé fellazult. Ezek a csoportok egymással szövetkezve egy még nagyobb keretet
formálhattak. E még nagyobb közösségi keretbe az egyszerű tagok a csoportvezető sze
mélyén keresztül tartozhattak, az ő szerepe biztosította és tartotta fenn az informális kap
csolathálót az egyes csoportok között. A rózsafüzér társulatban való családi részvétel
erősíthette a családi kapcsolatokat, a családi érzelmi kötelékeket is. Az egyén e társulaton
keresztül is integrálódhatott a nagyobb plébániai, városi közösségbe.
Példaként az 1897-es összeírásból a 47. tizedet említem. A csoport tagsága az összeírás
szerint: 1. Balla Ilona fő, 2. Pásztor Ilona, 3. Barna Mári, 4. Barna Ilona, 5. Kis Rozália,
6. Kis Ilona, 7. Kovács Ilona, 8. Barna Katalin, 9. Kis Teréz, 10. Katona Márta, 11. Nagy
Katalin, 12. Vincze Rozália, 13. Kakuk Julianna, 14. Tóth Rozália, 15. Sári Katalin.
E csoportból egy családhoz tartozott és egy portán élt: 1. Bellin Ilona, 2. Bnmn Mári,
Barna Ilona, Barna Katalin, Kakuk Julianna, 3. Sári Katalin. Kakuk Julianna Barna
Péterné, Barna Ilona özv. Ecsédi Jánosné volt. Egyiküknél sem tüntették fel féljük nevét.
Az Érparton (Kunszentmárton déli településszéle) a Sári, a Barna és a Balla család egymás
szomszédja volt - még a 20. század közepén is.
A családi - rokoni kapcsolatok jelentősége még jobban látszik az 1897. évi Mesterszállás - Alsórészi 93. tizednél. Ennek tagsága: 1. Kuna István fő, 2. Dékány Apolló, 3. Ku
na Antal, 4. Kiss Julianna, 5. B. Nagy' István, 6. Devánszki Ilona, 7. Imrei János, 8. Farkas
Anna, 9. Kuna József, 10. Kuna Mária, 11. Kovács Viktória, 12. Kuna L. Antal, 13. K o
vács Viktória, 14. Romhányi György, 15. Kuna Veronika.
Első ránézésre is megállapítható, hogy e mesterszállási tizedben a Kin/n-család domi
nál. Van két azonos nevű tag: Kovács Viktória. A listából a tagok egymáshoz való viszo
nya nem állapítható meg. Csak e viszonyokat jól ismerő ember tudja ezt értelmezni.” így
derült ki, hogy e csoportban több testvér és több házaspár található, de az asszonyneveket
a lista nem rögzítette: 1. Kuna István - Dékány Apolló, 2. Kuna Antal - Kiss Julianna,
3. D. Nagy István - Devánszki Ilona, 4. Imrei János - Farkas Anna, 5. Kuna Jó z se f- K o
vács Viktória és leányuk, Kuna Mária, 6. Kuna Antal és Kovács Viktória, 7. Romhányi
György - Kuna Veronika.
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A rózsafiizér társulat tagságának társadalmi helyzetéről összefoglalóan azt mondhatjuk,
hogy az elsősorban a széles középrétegeket (iparos, gazda) valamint a legfelső és az alsóbb
rétegek bizonyos csoportjait fogta össze. Láttuk a megalakulásnál, hogy a társulati leá
nyok a korabeli Kunszentmárton legelőkelőbb családjaiból (nemes: Bozóky, birtokos: Jó zsa, Benke, Gulyás, városi vezető tisztviselő: Józsa Mihály, Gergulits) kerültek ki. A tár
sulat megalakítói és első vezetői pedig tehetős és magas társadalmi presztizzsel rendelkező
iparosok, illetve gazdák voltak. A társulat társadalmi súlyát és elismertségét emelte, hogy
egyházi vezetői a mindenkori plébánosok voltak (különösen Dósa József és századunkbeli
utódai éltek e jogukkal), akik tevőlegesen is részt vettek a társulati életben.
Ahogy már utaltunk rá, a településen belüli korabeli rossz útviszonyok miatt esős idő
szakokban bizonyos gyakorlati szervezési ügyekben az Alvég és a Felvég elkülönülten
ülésezett.56 Ez a körülmény és a rossz időjárás olykor a decemberi gyűlésen való részvételt
is lehetetlenné tette.57 Az 1897-es tagösszeírásban szerepelnek a város egykori, közigazga
tásilag éppen önállósult Mesterszállás pusztáján élő rózsafuzéresek is, valamint az 1899—
ben a Som ogy megyei Görgetegre költöző, később visszavándorló telepesek is, ám nem
szerepelnek az addig szintén Kunszentmártonhoz tartozó Kuncsorba lakosai. Ez utóbbiak
pedig még 1875-ös szentévben is azt kérték, hogy csatlakozhassanak az Egerbe tartó kun
szentmártoni jubileumi zarándoklathoz.w
A társulat tagjai, illetve donátorok között ott vannak a legbetolyásosabb és leggazdagabb
birtokosok: Szabó András, P. Kovács Gergely (1896-tól főbíró) feleségei. A Szabó és a P.
Kovács család a századforduló körüli évek fő, többszöri templomi mecénása. Az 1900-as
jubileumi évben pedig Cziráki Almási Erzsébet, a szomszédos Almási-major (a mai Kun
gyalu) birtokosának felesége.5' Az aktív tagság esetében ez elsősorban a kezdeti időszakra
vonatkozhatott. Donátorként ugyan őrzik szerepüket, de a tagösszeírásokban a város ve
zető családjaival később alig találkozunk. E réteg távolmaradása a templomtól, a vallási
élettől visszatérő panasza a 19. századvégi alesperesi látogatásoknak.'11

A társulat működése

Az így létrejött keret, „a Társulat” , megalakulása utáni éveiben, a növekedés dinamizmu
sával szinte kisajátította a vallási élet bizonyos formáit, színtereit és alkalmait. Tehette ezt
azért, mert 1. működése az egyházi mecenatúra jelentős felvállalását jelentette, az egyházi
mecenatúrának szervezett csatornát jelentett, 2. mert világos, jól átlátható és könnyen
teljesíthető feladatokat írt elő az imaélet területén, 3. az egyéni és a közösségi vallásgya
korlás formáinak vállalható egyeztetését kívánta meg tagjaitól. Az egyéni vallásgyakorlás
keretében ez a rózsafüzér tized, 10 Üdvözlégy Mária elimádkozását jelentette. Ennek ru
galmas tér- és időszerkezete volt, azaz bármikor és bárhol, még munka közben is végez
hető volt. Az imaéletben így biztosítva volt egy hangsúlyos intimitás, amely fontos szük
séglete az egyéni vallásgyakorlásnak.
Az egyéni ájtatosságot a társulati tagok másokkal/sokakkal egy időben, egyszerre vég
zik. A rózsafüzér tehát egy nagyobb közösséghez tartozás tudatával párosult. A titkok cse
réjekor, s a társulati élet ünnepi alkalmain pedig valóban közösségi keretben végezték el
az előírt imádságokat, a nyilvános istentiszteleteken, főleg a körmeneteken társulati ke
retben jelentek meg. Sőt, a vallásgyakorlásban a keresztény szolidaritás formái is megje-
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lentek: elhunyt és beteg tagok helyett - az új tag belépéséig - vállalták azok imádságainak
elvégzését. Halottaik temetéséhez hozzájárultak, a hozzátartozókat támogatták.
A társulat működése összetett, több szintű volt.''1 Mindennek az alapját a társulat gaz
dasági funkciója teremtette meg.1'’ Erre épülhetett a mecénási és reprezentációs tevékeny
sége a liturgiában, a paraliturgiában, a kultuszban, amelyek révén (is) a vallásgyakorlás új
formáit honosíthatta meg. Mint szervezet megvalósított bizonyos szociális és karitatív cé
lokat. Keretein belül egyfajta irányító, nevelő és ellenőrző szerepet is betöltött tagjai fe
lett. Szervezeti felépítése pedig részben tükrözte a társadalom tagozódását, részben pedig
az új igényeknek megfelelően segített annak átszerkesztésében, a kialakult viszonyok
fenntartásában, sajátos egyéni és csoportöntudatot kialakítva.
E funkciók lényegében két csoportra oszthatók, két szinten jelentkeznek. Az egyik
egy befelé, magára a társulatra, mint szervezetre, sajátos céljaira, illetőleg kiegészítő cé
lokra irányul, ezt nevezhetjük „kis hagyománynak” is, a másik pedig egy kifelé irányuló
működési szint, amelyen keresztül a rózsafüzér társulat a nagyobb vallási közösséghez, il
letve a még tágabb városi társadalomhoz kapcsolódott, ez a „nagy hagyomány” , illetve az
ahhoz kötő társadalmi és kulturális szálak kötege. A kettő közül összetettebbek, változa
tosabbak a nyilvánvalóan a társulat keretein belül zajló tevékenységek voltak, ám meg
határozó jelentőségűek lehettek a hivatalos egyházhoz, valamint a városi hatóságokhoz
fűződő szálak.
A befelé irányuló (az összetartó, az összefogó erőt) szintet jelenti 1. a társulatnak, mint
szervezetnek a működése/működtetése, 1/a. a társulatnak, mint sajátos célra létrejött
szerveződésnek célra-orientált működése, a tagságot össze- és átfogó egyéb tevékenysé
gek (paraliturgiák, halotti szertartások). 1/b. Az egyházi mecenatúrában való tevékeny
részvétel egyrészt megteremtette a társulat sajátos (szimbolikus) tárgyi kereteit, másrészt
pedig közösségi reprezentációs funkciójával tágította a rózsafüzér társulat közösségi sze
repvállalásait, összeköttetést biztosítva a társulaton kívüli, kifelé irányuló tevékenységek
felé. 2. A kifelé irányuló tevékenységek szintjén az egyházi és a világi hatóságokhoz fű
ződő kapcsolatokat értem. Mindennek az alapját a rózsafüzér társulat gazdasági funkciója,
a társulat vagyona teremtette meg.

A z ¡matársulat működési modellje

A rózsafüzér társulat elsősorban imatársulat volt. Célja a rózsafüzér naponkénti imádko
zása volt oly módon, hogy „Tizen öten kél öszve álni és égy elöljárót abul választani és
minden nap egy Miatyánkot 10 Üdvözletét, és egy Ditsőséget kél el imádkozni és min
den holnap Első vasárnapján a’ tzédulát meg kel újítani, és ebbül ál a’ Sz: Olvasó Társu
lat” .'’3 A cédulaváltás a társulati elöljáró lakásán és a templomban történt. A jegyzőkönyvi
adatokból legkevesebbet éppen a társulat imatársulatkénti működéséről tudjuk meg. Va
lószínűleg azért, mert ez a működésnek egy legtöbbször individuális, intim formáját je 
lentette. Ezekről pedig írásos forrás nem maradt fenn. Századunkra vonatkozóan azonban
a visszaemlékezésekkel, a máig élő gyakorlat megfigyelésével bizonyos információk nyer
hetők. A rózsafüzér ugyanis az egyéni áhítatot szerencsés arányban egyesítette a közössé
gi ájtatossági formákkal. A két forma egymást erősíthette.
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A működés kereteit (társulati ünnepek rendje, misék, társulati jelvények, szertartások,
szimbolikus szokások) még 1852-ben (valószínűleg januárban) eldöntötték. Eszerint:
1. december 8. Boldogasszony Fogantatása"1 napja patrónus ünnep, a társulat elindulásának
napja, évenként énekes szentmise közadakozásból, 2. március 25. Gyümölcsoltó Boldogasszony, március 25. a társulat lobogóinak felszentelési emléknapja, évenként énekes
szentmise, 3. augusztus első vasárnapja, Szent Domokos tiszteletére szentmise. 4. Október
első vasárnapján, a Szent Olvasó ünnepén énekes szentmise. Az ezt követő hétfőn mise az
elhunyt hívekért. 5. November 3-án, a Halottak napja utáni napon énekes gyászmise
liberával a „kimúlt társulati hívekért” . 6. Minden hónap első vasárnapján a cédulaváltás nap
ján, minden mise előtt a társulati éneket éneklik, nyáron pedig a délutáni litánia után lo
bogóval vonulnak ki a Mária-képhez'’5, s ott végzik az ájtatosságot. 7. Elhatározták, hogy
két fehér lobogót készíttetnek, s azt a társulati miséken, Mária-ünnepeken és a körmene
teken 15 fehér ruhába öltözött „társulati leány” használja. 8. Öt fáklyát vesz a társulat, rá
ju k három fehér rózsát köt, s a társulati miséken, valamint Mária-ünnepeken használják a
férfiak. 9. T ag halálakor az új tag felvételéig az elöljáró végzi. Tagtárs temetésére ildomos
elmenni. A halott melletti gyertyaégetés „eltöröltetett” .'’'
Ezt a kilenc pontból álló előírás sort tartották alapszabálynak, s 1872-ben, valamint
1877-ben elrendelték, hogy a társulati gyűlésben olvassák fel.' A társulat évi gyűléseit olykor nevezik számadási és tisztújító gyűlésnek, 1873 és 1901 között társulati nagy gyűlésnek
— általában a patrónus-ünnephez kapcsoltan december 8-án tartották meg. Később ez
csak határnapot jelentett, s főleg az utána következő napokban üléseztek. Az évi rendes
gyűlés 1923 után átkerült január 8-ra.'“ Rendkívüli ülést csak haláleset, vagy tisztségről
való váratlan lemondás miatt pénztáros esetében tartottak. Ilyenkor az elnök vagy megbí
zott pénztáros ideiglenesen átvette a pénztárat, a társulat tárgyi vagyonát, s majd a követ
kező rendes évi gyűlésen választottak az ügyek vitelére új pénztárost.69 Ilyenkor csupán a
társulati elöljárók jöttek össze.
Az első években, amikor még sok szervezési feladat volt, sűrűbben tartottak rendkí
vüli összejöveteleket konkrét ügyek (búcsús lobogók készíttetése, Olvasós halotti társulat
szervezése és más ügyek) miatt.7"
A társulati gyűléseket évtizedeken keresztül a pénztárosok lakásán tartották. Csak az
1850-es évek elején jöttek össze a templomban Trangos Jó zsef plébános kérésére, bizo
nyára azért, nehogy összejöveteleiket szervezkedésnek tekintsék.71 Először 1914-ben
mentek nyilvános helyre, a Katolikus Körbe ", s üléseztek itt 1940-ig. Egy ízben az óvo
dában tartottak gyűlést.73 Ezek eleinte a déli, majd sokáig az esti órákban voltak. A városi
tanács nyomására 1890-től nem tartottak esti órákban összejövetelt.74
Az évi rendes társulati gyűlések fokozatosan nyerték el állandó formájukat. Ez 1870től a jegyzőkönyvekben is tükröződik. Az állandósult jegyzőkönyvi forma: dátum, a hely
megjelölése, a jelen lévő férfiak név szerinti felsorolása, utalás az asszonyok számára, a tár
gyalt ügyek és a bennük hozott határozatok sorszámozással.75 Először 1873. december 8-i
jegyzőkönyv tartalmazza mintegy záróformulaként, hogy a gyűlés végén „szent énekéket
zéngedezve mint máskor előb az alapszabályokat és a’ Diplomát az elnök fel olvasván a’
réndélet szerint, imátságok és éneklések után a’ gyűlés eloszlott” .71’ Az 1875. december 8-i
gyűlés jegyzőkönyve tartalmazza azután a nagyjából rögzült kezdő formulát: „ lső (ti. na
pirendi pont) Az szokás szerint az Éneklés és imáttság után az Elnök az alapszabályokat és
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a diplomát felolvasván - úgy a múlt évi jegyző könyvet.” 77 1897 és 1911 között a társula
ti gyűlések jegyzőkönyveit gyakran a katolikus köszönés (Dicsértessék a Jézus Krisztus,
mindörökké, amen.) rövidítésével kezdték: D.J.K. M.A.

Társulati szokások, ájtatosságok

A társulat kialakította a rózsafuzér imádság végzésének személyi és időbeli kereteit. A na
ponta elmondandó egy Miatyánk, 10 Üdvözlégy Mária és Dicsőség egyszerű, bárki szá
mára bárhol és bármikor könnyen elvégezhető feladatot jelentett. Időben nem jelentett
túl nagy lekötöttséget. Népszerűségének véleményem szerint ez volt az egyik fő oka, az
az hogy az imádkozás kötöttségeit minimálisra szorította le, helytől és időtől jórészt füg
getlenítette, egyéni (intim) és nyilvános (közösségi) jellegét egyesítette.
Kezdetben nem volt elégséges számú nyomtatott cédula, ezért „irot tzédulákat” hasz
náltak.7HKésőbb aztán több ízben is nyomattak a környező városok (Kiskunfélegyháza,
Szarvas) nyomdáiban.
A dinamikusan felfutó társulat az első években nagyon erős integráló szerepet játszott
a helyi vallási társadalomban. Továbbvitt korábbi szokásokat, s új paraliturgiát is létreho
zott. Ezek kapcsolódhattak a hivatalos liturgiához, megelőzték vagy követték azt.
Figyelemre méltó, hogy a társulat felkarolta a máriaradnai búcsújárást, amelyet olykor
a helyi papok tiltani igyekeztek, de „védelmezte a nép a maga privát ájtatosságátt” .'1
A zarándoklatokat szervező, esetleg korábban létező Radnai Társulat 1854-ben beleol
vadt a rózsafüzér társulatba. Ennek évről évre egyik legfőbb gondja a ezért a zarándokla
tok szervezése, tárgyi feltételeinek (lobogó, csengő) biztosítása lett. Figyelemre méltó,
hogy a radnai zarándoklat céljaira tanácsi engedéllyel pénzt gyűjthettek, kéregethettek a
városban. A kéregetés módját nem ismeijük. Sajnos nem jegyezték fel pontosan, hogy az
összegyűlt summát mire fordították. A kunszentmártoniak búcsúja Máriaradnán Pün
kösdkor volt. Találkozunk ugyan 1915-ben egy „Radnai kis búcsú” említésével, nem
tudjuk azonban, hogy melyik búcsús ünnepre vonatkozik."" Ugyanígy magába olvasztot
ta a rózsafüzér társulat az Éneklő Társulatot annál is inkább, mert az énekesek voltak
szervezői. A rózsafüzéres jegyzőkönyv címében is még az áll, hogy „Éllő Lelki Rózsafü
zér, és Énneklő Társulat” ."1Az énekesek mindig fontos vezető szerepet játszottak a rózsa
füzéres életben is.
A szokásokhoz tartozott, hogy az otthon maradó hívek lobogóval, a társulati leányok
kal és a dékány aszszonnyal kikísérték a búcsúsokat a Balázs-keresztig"2. Az ottani ájtatosság után búcsúztak el a várostól82, s énekszóval ugyanoda mentek elébiik. Erre utal az
1878-as jegyzőkönyvi bejegyzés, hogy Nyotzas Katalin dékány aszszonyt „Ökrös Ángyéi
a Radnai búcsú hazajövet alkalmával megtámadta azért hogy éneklés nélkül méntek ki a’
bútsusók eleibe” .M Az éves számadásokból szinte úgy látszik, hogy a rózsafüzér társulat
legfontosabb célja a radnai búcsújárás megszervezése volt. Hiszen radnai lobogókat csi
náltattak, s fenntartásukra 1890-ben és 1892-ben alapítványokat tettek. Volt „radnai zöld
lobogó alapítvány” és „radnai piros lobogó alapítvány” . A kunszentmártoniak adomá
nyozták 1904-ben Máriaradna kegytemplomának a máig meglévő stációs képeket."’
1915-ben pedig létrehozták a „radnai búcsújárat alapot” ."'’ Ez, valamint a lobogó alapít
ványok Máriaradna Romániához csatolása után is fennmaradtak. 1898-ban hozták szó-
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kasba, hogy a radnai búcsúkor induláskor és érkezéskor, ha a búcsúsok misét mondatnak,
a rózsafüzér társulat fáklyáját pedig díjmentesen használhatták."7 A rózsafüzér társulat gon
doskodott a zarándoklat tárgyi kellékeiről is, azokat több leltár-átadásnál feljegyezték:
1924-ben pl. egy búcsújáró láda"", egy kézilámpa, az ezüst keresztnek egy „viaszktartó” ,
négy búcsújáró lobogó, „két lobogónak ruha takarója” és két viaszkostartó, egy (radnai)
csengetyű"', két viharlámpa, „két lobogótartó”''" és eg)' „könyvhordozó táska” .'1 Ezek
mára sajnos mind elvesztek.
Máriaradna volt tehát a búcsújárás legfontosabb célja. Ezen kívül látogatták még Szen
tes Szent Anna napi búcsúját'’, alkalmanként jártak a Szeged-alsóvárosi Havibúcsún"3. Az
1875-ös szentévben két csoportot szervezve június 6-án és szeptember 12-én részt vettek
az egri jubileumi búcsún."4 Elzarándokoltak a kiskunfélegyházi szentkúti búcsúra "5, rend
szeresen elmentek Mesterszállás Kisasszony-napi templombúcsújára'"’, s Csongrádra'' is.
A rózsafüzér társulat a felkarolt és továbbfolytatott szokások mellett újakat is beveze
tett. A 19. század közepén nagypénteki éjszakai körmenet volt szokásban Kunszentmártonban. A templomban „Státió járást” tartottak, majd kimentek a városban lévő keresz
tekhez. 1854-ben Ökrös József ezt az alkalmat használta fel, hogy a Vöröskeresztnél a
szentolvasóról beszéljen a népnek. Beszédét a jegyzőkönyvben megörökítette.’" 1853ban szokásba hozták, hogy Halottak napján harangszó mellett az egyik temetőből a má
sikba mennek könnenettel."9 Halottak estéjén temetői ájtatosságot tartottak."1" A pünkös
di „keresztes bútsukat az alsó temetőbe végezték” korábban, ám 1879-ben elhatározták,
hogy mivel a Felső temetői kápolna a Szentlélek tiszteletére van felszentelve, „ezután
Pünkösd napján tsak is a’ felső temetőbe vezetessék a’ prószesió” .""

A tá r su la t te m e tk e z é s i eg y le te

A 19. század közepi Kunszentmártonban több temetkezési társulatot alakítottak. Ennek
részben a temetési pompa emelése, a gyászszertartás ünnepélyesebbé tétele volt az oka,
részben pedig a hátramaradottak segélyezése, a temetési költségekhez való hozzájárulás
igénye. Temetkezési egylet működött már a városban. Tagjai sorába azonban nem tudott
mindenkit felvenni, ezért támadt igény egy külön rózsafüzéres temetkezési egylet létre
hozására. Társulat alakult tehát a társulatban. Megszervezését 1856. január 27-én hatá
rozták el. Miután az előzetes plébánosi hozzájárulás megvolt, azaz a törekvést az egyházi
felsőbbség legitimálta, halotti lobogó, azaz társulati tárgyi szimbólum készíttetését hatá
rozták el, megszabták a taglétszám felső határát, eldöntötték az „elő pénz” , azaz a belé
péskor fizetendő összeg nagyságát s a halálesetkor fizetendő segély mértékét, valamint a
pótlására beszedendő összeg nagyságát, azaz létrehozták a szervezetet magát szimboliku
san és valóságosan is.
„Az Ólvasó halod Társulat” taglétszámát 500 főben állapították meg. Úgy döntöttek,
hogy segélyezés, kifizetés addig ne legyen, amíg a létszám fel nem töltődik először az
„ólvasóbéliek”-ből, ezt követően másokból. A belépő tagok tartoztak „Elő pénz” (1 fo
rint 30 krajcár) befizetéssel, nevük és házszámuk megadásával, kaptak egy könyvecskét,
melybe az elhaltak neveit írták, hiszen a halottak után fizették a tőkepótlást. Az első be
állók haláluk esetén 70 forintot kaptak, levonván 10 krajcárt belőle. A helyükre állóknak
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2 forint 30 krajcárt kellett befizetni. Ha azonban fél év fizetés előtt halnak meg, csak a
befizetett összeget kapják vissza, félév után „égisz taksát” .
A halálesetkor kifizetett tőke („kapitális”) pótlására minden tag 10 krajcárt tartozott
befizetni. Könyvecskéjébe a halott nevét és a befizetés dátumát beírták. Aki kétszerháromszor nem fizetett, a társaságból törölték, s pénze elveszett. Akik pedig hosszú éle
tük miatt már befizették a „halót temetésire kiadatni szokot fizetést” , hozzászámítva a
kaszátor és a pcuzszedő bérét is, nem tartoznak tovább fizetni. Azok sem, akik ezt az
összeget előre befizették. Azoknak pedig, akik távol, vagyis „Pusztán laknak” , megen
gedték, hogy előre 10—20 halottra is befizethessenek. A halotti lobogók csak az olvasó
társulatbeliekhez vihetők ki. Akik nem tagok, azokhoz a temetési zászlót engedély nélkül
kivinni nem lehetett. A fáklyákat is kivihették minden rózsafüzér társulatbeli halotthoz,
kivéve azokat, akik a másik halotti társulatban vannak. A „fáklyák elvitele, úgy a fáklyá
sok meg szerzése a halottas családot illeti” ."1'’
Elhatározták, hogy az „Olvasó Haloti Társulat protokollumba vétetik” , 500 kis
könyvet nyomatnak, s az elindítás szervezési és pénzügyi gondjainak vállalására 20 forint
fizetésért Ökrös Józsefet kérték fel. Úgy döntöttek, hogy az elindulás után a „kaszátor”
minden halott után 1 frt-ot kap. A Halotti Társulathoz pénzbeszedőt alkalmaztak, aki el
számolással tartozott a rózsafüzéres pénztárosnak a lista alapján, fizetsége minden halott
után 3 forint volt."13
1856. február 27-i gyűlés ismét a halotti társulattal foglalkozván több új határozatot
hozott. A nagy érdeklődés miatt a tervezett létszámot 500-ról 600-ra emelték. A kifize
tendő összegek is módosultak: egy halott után 80 forintra, a társulat kasszájában pedig
egy-egy halott után 6 forint maradjon gyertyára. A pénzszedő munkájáért 10 forintot
kapjon. A protokollum írásáért a szerkesztőnek 100 fő beírásáért 10 forintot fizettek. El
határozták, hogy a halotti társulat ügyeiről Ökrös József, Harangozó Antal és Kocsis Pál
számoljon be az egyházi és világi hatóságoknak: Trangos József plébánosnak és Bozóky
Sándor főbírónak még másnap, azaz február 28-án. Az ügyről az aznapi stációjáráskor in
formálják a híveket, s ha nincs kifogás a felsőségnél, akkor március 2-től életbe lép a tef *
r
KM
metesi szertartás.
Ezt követően az Olvasó Halotti Társulat megkezdte működését, amellyel azonban a
rózsafiizér társulati jegyzőkönyvek már nem foglalkoznak.

A templomi mecenatúra

A jegyzőkönyvek áttekintése után az az érzése támadhat az olvasónak, hogy a kunszent
mártoni rózsafiizér társulatnak a radnai búcsújárás szervezése mellett legfontosabb célja a
helyi Szent Márton plébániatemplom és más szent helyek (kápolnák, temetők) liturgikus
tárgyakkal való ellátása, fenntartása és gondozása volt. A mecenatúra kiterjedt magára a
társulatra, mint szervezetre is. Az ezekről való gondoskodás gazdasági szervező és pénz
ügyi megvalósító tevékenysége tölti ki a jegyzőkönyvek adatait. A mecenatúra körül
tekintő szervezést, türelmet és plusz költségeket jelentett a kunszentmártoniak számára,
hiszen megvalósításához a gazdasági háttér helyben nem állt rendelkezésre. A beszerzés
utazással, levelezéssel, utánjárással, sok kiadással járt, még akkor is, ha éppen ebben
az időszakban (1850-1940) korszakos változások történetek a közlekedés, a hírközlés és
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az ipari/kereskedelmi vállalkozások, a szolgáltatások, a szolgáltató iparok terén: 1885-ben
megindult a Kunszentmárton—Szolnok vasúti közlekedés, kiterebélyesedett a bolthálózat,
megjelentek a városban a szolgáltató iparok.
Az állandó mecenatúra révén beszerzett liturgikus tárgyak a társulat tárgyi jelképeivel
(kereszt, lobogó, hordozható Mária-szobor, gyertya, a keresztéit képei, rózsafüzéres ké
pek) a nyilvános istentiszteletek (szentmisék, körmenetek, temetések, zarándoklatok) fé
nyét emelték. A reprezentáció mellett a csoportöntudat szimbolikus tárgyi megjelenítését
is jelentették. Erősíthettek és fenntarthattak egy testületi öntudatot. E mecenatúra miatt a
mindenkori plébánosok támogatták a rózsafüzér társulat működését.
A társulat működése során több ízben készíttetett különböző méretű és színű kör
meneti és búcsús lobogókat. Ezek selyem anyagát részben helyi, részben vidéki"1’ keres
kedőktől szerezték be. Megvarrására helyben is volt szabó mester. A lobogók rojtjait
szentesi gombkötőknél""’, a lobogók képeit valószínűleg Baranyi András szentesi „piktor
nál” '"' szerezték be, a bádogos munkáit pedig Szarvason"” végeztették el. A lobogókészít
tetésnél felmerülő útiköltségek (fuvardíj, révpénz, napidíj)""' a társulatot terhelték csak
úgy, mint a postai levélköltségek.'1"
Már kezdetben is voltak olyan donátorok, akik a rózsafüzér társulaton keresztül, vagy
annak számára nagy értékű adományokat tettek. 1855-ben Kómár Márton két zöld lobo
gót, Kopó József pedig ezüst körmeneti keresztet csináltatott. Ünnepélyes felszentelésük
leírását a jegyzőkönyv is megörökítette.111 A „Patrónus képet” (Rózsafíizér Királynéja)
1857-ben készítette Szemlét M. festővel Pesten Józsa Ilona saját költségén."2 A felszente
lés után fiai a társulat, az egyház és a város vezetőit ebéden vendégül látták.IU
A templomba keresztúti stációs képeket készíttetett a társulat 1861-ben azt követően,
hogy a „Templomunk kitisztitatott és a piktori munkák is megújítanak” . Az elhatározást
Tóth Sándor"" plébános támogatta, aki Pestről postai úton „mustrát” (mintát) kén. A fes
tővel megalkudni Keresztes József segédlelkésszel együtt Pestre ment a társulat három ve
zetője: Kiss Gergely, Alsó Józsa István ésjózsa Bertalan. A 14 stációs képből kilencet egyegy család készíttetett, a többi költségét közadakozásból fedezték. A képekhez a szarvasi
bádogossal új gyertyatartókat csináltattak."3 Elhatározták ugyanakkor, hogy a stációs ké
pekkel egyidejűleg négy más képet is festetnek a templom részére: „Szt: József halála,
Hétfájdalmú Mária, Mária mennybemenetele, és Mária Szive képeit” szintén a közada
kozásból fizették."'’Jézus Szíve képét „Tóth János elmaradott özvegye Benke Julianna”
önköltségén készíttette. A képekért 1862. február 27-én Dósa Mátyás és Fazekas Imre
ment Szolnokra „az akkori rósz útban jószágaikat nem kímélvén” . Február 28-án a ké
pek a helyükre kerültek."' A képek máig a templomban láthatók, jelezve egy kor fontos
helyi kultuszait, s vissza is hatva a templomon kívüli magánáhítatra, vallásgyakorlásra.""
A rózsafüzér társulat egyik alapítója, Kiss Gergely 1867-ben végrendcletileg „Grátzban készített eg)’ 26 tzól magoságú Mária szobrot az Ólvasos Mária leányok részére” ,
fenntartására pedig alapítványt tett. Tóth Sándor plébános engedélyezte, hogy a szobor
alá a társulat perselyt csináltasson. A szobor-alapítvány és perselypénze ettől kezdve része
az elszámolásoknak"’', társult a később tett radnai lobogó-alapítványokhoz.12"
1890-ben a társulat adakozott a templomtorony építésre.121 Legnagyobb adományokat
azonban az 1900-as jubileumi szentévben regisztrálhatjuk. Részben társulati közadako
zásból, részben egyéni áldozatvállalásból két új templomi üvegcsillárt vettek Nálhi István
és neje Molnár Borbála, valamint Kiss Klára (P. Kovács Gergelyné) és Kurucz Ángyéi
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(Szabó Andrásné) adományából. A templom egy beteglátogatási szekrénnyel és egy csen
gettyűvel is gazdagodott. Kiss László és neje K. Fazekas Mária egy misemondó készletet
adományozott a templomnak'” , Cziráki Almási Erzsébet grófnő pedig egy nagy értékű,
saját kezűleg hímzett lila misemondó készletet1' 1. A nagy adományozók között megtalál
juk a helyi lelkipásztorokat.1"4
A rózsafüzér társulathoz városon kívüli adományok is kapcsolódnak, kizárólag Máriaradna javára. 1904-ben határozták el, hogy a két évszázada látogatott máriaradnai kegy
templomnak új keresztúti stációs képeket adományoznak. Tíz kép költségeit egy-egy
család vállalta magára, négyet pedig közadakozásból vettek. A beszerzéssel azonban már
nem a társulat foglalkozott, hanem a pénzt küldték el az akkori máriaradnai házfőnök
nek, P. Piaszter Ágoston atyának, aki a képvásárlást ebből fedezte.125

Kapcsolat az egyházi és világi hatósággal
A társulat alapszabályában is rögzített céljai közé tartozott a liturgia szebbé, ünnepélye
sebbé tétele. Ezért vállalták, hogy a Mária-ünnepek miséin fáklyákkal szolgálnak a szen
télyben. Az Oltáriszentség melletti fáklyás szolgálat liturgikus előírás volt. Végzői sok he
lyen külön társulatba tömörültek12'’, Kunszentmártonban azonban ez leginkább a céhek
feladatához tartozott12'. 1882. december 8-án határozatba hozták, hogy „ezután minden
Mária ünepen Nagy Misékre is fáklyást vesen a szolga mirül őtet a pénztárnok figyelmez
tesse” .I2B
A társulati miséket a Mária-ünnepek (Szeplőtelen Fogantatás, Gyümölcsoltó Boldogasszony, Rózsafüzér Királynéja), a rózsaftizéres szent, Szent Domokos ünnepe mellett a
„kimúlt társulati hívekért” lelki üdvéért szolgáltatták. Ezek kiegészítették a többi egyesü
let és társulat miséjét. A körmeneteken pedig megszabott rendben együtt vettek részt.
Az egyesületek körmeneti rendje 1931-ben a korabeli helyi újság szerint így alakult: cser
készek díszszakasza, iskolások, leventék, Iparos és Kereskedőifjak Egyesülete zászlóval,
Kunszentmártoni Földműves Kör zászlóval, Kunszentmártoni Iparoskor és Kereskedők
Köre zászlóval, Gazdasági Egyesület zászlóval, Kunszentmártoni Katolikus Kör zászlóval,
Szent Ferenc III. rendje lobogóval, Rózsafüzér Társulat lobogóikkal, Jézus Szíve Társulat
lobogóval, Róm ai Katolikus Nőegylet, Oltáregylet tagjai fehér kendőben és lobogóval,
Mária Kongregáció zászlóval, majd a pap az Oltáriszentséggel, utána az világi elöljáróság,
mint kegyuraság, majd az egyházközség vezetői, s a hívek.12'

A hivatalos egyházzal nemcsak a liturgiában volt kapcsolata a rózsafüzér társulatnak,
hanem működése során a mindennapi életben is. A társulat működését csak a plébánosok
engedélyével fejthette ki. Trangos József plébános már a megalakuláskor feltételeket sza
bott, a társulat szervezését támogatta, s az új imatársulati formát a szószékről népszerűsí
tette.13" Formálisan ő bízta meg Ökrös Józsefet a rózsafüzér társulat szervezésével, a tagok
öszszeírásával, s a névsor bemutatásával a plébánián.131 A társulat szervezése körül ki
alakult vitában a rózsafíizér társulat mellett foglalt állást.132 Trangos József hozzájárult a
rózsafüzér társulat kebelében „Olvasós Halotti Társulat” szervezéséhez is.133 Az ügyek
menetéről tájékoztatták.134 A templom részére történt adományozásoknál (bizonyára
mindig) ki kellett kérni a mindenkori plébános véleményét és engedélyét.135
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Tóth Sándor plébános az 1867. február 26-i levelében a Kiss Gergely által készíttetett
hordozó Mária-szobrot és a fenntartására tett alapítványt a mindenkori rózsafüzér társula
ti elnök gondjaira bízta.IJ''
Bár a rózsafüzér társulat plébánosi engedéllyel jött létre, komolyabb felügyeletet csak
1881-től láttak el a lelkipásztorok. Ez kezdetben csak az elszámolásokra vonatkozott.
1881 után a mindenkori társulati elnökök aláírásra, elfogadásra mindig bemutatták az évi
gyűlések jegyzőkönyveit. Ezeken tehát szerepel Tóth Sándor és Dósa József aláírása.
A társulati jegyzőkönyvet 1888 nyarán Ökrös József bemutatta a frissen kinevezett új
plébánosnak, Dósa Józsefnek, aki azt elolvasván „épült rajta” .” 7 Dósa József magát a ró
zsafüzér társulat egyházi elnökének tekintette, ezért 1891-től gyakran személyesen elnö
költ az év végi számadó és tisztújító gyűléseken. Akadályoztatása, betegsége esetén káp
lánját küldte el maga helyett138, vág)' levelet a társulatnak13'. Mindebben a plébánosok
fokozottabb ellenőrző, felügyelő és irányító szerepét látom.
A társulat más egyházi szervezettel nem tartott kapcsolatot. A győri anyatársulattal
érintkezésben voltak, a domonkos renddel azonban nem. Legalább is a jegyzőkönyvek
ben ennek nyoma sincs. A szombathelyi domonkos zárda által az 1900. jubileumi évre
szerkesztett Rózsafüzér Album ugyan tartalmazza a kunszentmártoni Élő Rózsafüzér
Egyesületet, de mint nem szabályszerűen megalakult társulatot. Az 1898—1899—1900. évi
jegyzőkönyvekben nincs nyoma annak, hogy a kunszentmártoni társulat bármilyen ada
tot küldött volna a szombathelyi rendháznak.'4"
Az egyházi hatóságok mellett Kunszentmártonban komolyan tekintetbe kell venni a
rózsaflizér társulat működésénél a világi hatóságokkal fenntartott viszonyt, hiszen törté
neti, egyháztörténeti okok miatt Kunszentmárton kegyura volt egyházának.141 Egy
házfenntartóként a városi tanács viszont jo got formált az ellenőrzésre és bizonyos dolgok
(főleg pénzügyek: adománygyűjtés) engedélyezésére is. A rózsafüzér társulat esetében
azonban csak egy 1857-es feljegyzésből értesülünk arról, hogy Bozóky Sándor - az ala
kulás idején Kunszentmárton főbírája - nemcsak fogadta a társulat küldöttségét, hanem a
szervezéssel kapcsolatban bölcs tanácsokat is adott. Józsa Mihály tanácsnok, 1857-ben he
lyettes főbíró pedig nemcsak helybenhagyta az alapszabályt, hanem maga is belépett a tár
sulatba.143 Azt azonban nem látjuk világosan, hogy az első évtizedekben vagy akár ké
sőbb, a városi tanács mennyire tekintette komoly társadalmi tényezőnek a nagy létszámú
rózsafuzér társulatot. Úgy tűnik, hogy csak imatársulatnak tekintette, amely magát a tele
pülés világi közügyeibe nem kívánta beleártani.
Az első jegyzőkönyvbeli nyom 1858-ban mindenesetre egy felülbírálat: Józsa csend
biztos egy jegyzőkönyvi bejegyzést, amely egy „rendes gyűlésen kívül tett cselekmény” re vonatkozik, a jegyzőkönyvben törölte és érvénytelennek nyilvánította.143 A városi ta
nács ellenőrzése alatt akarta tudni a társulat pénzügyeit is. Valamilyen megfontolásból
probléma támadt a Mária-szobor alatt persely, pénzgyűjtési forma jogosságával. Ezért
1887. november 8-án B. Hegedűs József társulati pénztárost felszólította, hogy a persely
kulcsát három napon belül juttassa el a tanácshoz. Gyors kérvényükre a társulatnak nyolc
napon belül iratokkal kellett igazolni keletkezését, a perselyállítást és be kellett nyújtani a
pénzkezelésről szóló iratokat. Bemutatták a megalakításról a győri anyatársulatba beke
belezésről, a Mária-szobor létesítéséről és a persely engedélyezéséről szóló iratokat, vala
mint az 1886. és 1887. évi számadást, s kérték a tanácsot, hogy „ezen 1080 tagbul álló
társulatnak működését és 36 évi valásos tiszta lelki meg győzödési múnkálatát jelen állá-
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saban meg hagyni érdemesítse” .144 Ehhez a városi tanács 1887. december 10—
i ülésén
hozzájárult.'” Ám a pénzügyek, az év végi számadás ellenőrzéséhez valószínűleg ragasz
kodott a tanács, mert az 1890. december 8-i gyűlés jegyzőkönyvében utalás van arra,
hogy az elszámolást az egyházi és a világi hatóságoknak be kell mutatni. 1890-től kezdve
1896-ig a társulati jegyzőkönyv után bemásolták a tanácsi jóváhagyó okmányt a polgármester (Tóth Károly), vagy az alpolgármester (Kormos Károly) ellenjegyzésével.14'' 1896,
a községgé alakulás után a főjegyző ellenjegyzése, kézjegye látható minden társulati jegy
zőkönyvi bejegyzés után.147
A 19. század utolsó évtizedeitől kezdve határozott tendencia volt tehát, hogy mind az
egyházi hatóság, mind pedig a városi tanács pénzügyi vonatkozásban ellenőrzése alá von
ja a rózsafüzér társulatot.
A mindennapi működés konfliktusai

Az egyházi és a világi ellenőrzés megvalósulása, a nagyarányú társulati részvétel, a nagy
taglétszám, az imatársulati jelleg nem jelentették azonban azt, hogy a működés minden
napjaiban alkalmanként ne keletkezzenek konfliktusok a társulat és társadalmi környezete
között, vagy akár társulaton belül. A jegyzőkönyvekből azonban úgy tűnik, hogy az
adott szervezeti fonna és kapcsolatrendszere megfelelő keretet jelentett az érdekütközé
sek kezelésére, s a konfliktusok feloldására.
Maga az elindulás, a dinamikus felfutás ellenére sem volt problémamentes. Az újsz
erűség ismeretlenséget is jelentett. Ezért 1853-ban sok szóbeszéd járta a rózsafüzér társu
lat körül. Kilépésekre is sor került. A vádak között elhangzott, hogy „cifra imádság” , „új
találmány” , „a papok találmánya” , „csak az énekesek találták ki” , s hogy' „a németért
imádkoznak” .I4S Figyelemre méltóak e vádak, az adott történelmi időszakban egy-egy
jellemzőnek tekinthető viszonyulást fejeznek ki. A megszokottól való eltérés, az újítás fé
lelmet váltott ki, az addig „jól m űködő” keretek, a jól ismert világ átalakítását, át
rendeződését. Egyházellenes hangok is felszínre kerültek, s még munkáltak a levert sza
badságharc utáni osztrák ellenes érzelmek. Hiába próbálta Trangos József plébános a
szószékről megnyugtatni a kedélyeket, azt félremagyarázták azzal, hogy a társulat hama
rosan úgyis elmúlik.149 A jegyzőkönyvi adatok azt mutatják, a kedélyek megnyugodhat
tak, s az első tagnévsorok alapján láthatjuk, a rózsaflizér társulat általános támogatottságot
kapott. Mindebben nagy szerepe volt nemcsak Trangos József szószéki magyarázatainak,
hanem az alapító énekesek, különösen Ökrös József gyakori tájékoztatásainak, beszédei
nek. Fontos lehetett a példaadás is, hiszen a város vezető családjaiból többen beléptek a
társulatba, s ez támogatásra ösztönözhette a lakosság szélesebb rétegeit is. Észrevették,
hogy az adott körülmények között ez a legdemokratikusabb keret: egyaránt tagja lehet a
főbíró és a nincstelen szegény ember, a gazdag és a szegény, az öreg és a fiatal, a gyermek
és a felnőtt, a férfi és a nő. Rövid idő alatt kiderült az is, hogy a „cifra imádság” valójában
egyszerű, bárki által, bárhol és bármikor elvégezhető, hogy nem is annyira új, legfeljebb a
szervezeti formája. A társulat ugyanakkor felkarolta és továbbvitte a hagyományos helyi
vallásgyakorlási formákat: a radnai zarándoklatokat, s a helyben végzett népi ájtatosságokat. Ez az említett konfliktusos helyzetben stabilitását és történelmi beágyazódását segí
tette. A rózsaflizér - az egyházi támogatás ellenére - Kunszentmártonban is megmaradt
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népi ájtatossági fonnának. Világossá vált az is, hogy minden alapot nélkülöz a német ér
dekek képviselete. A rózsafüzér társulat ezért hatalmas fellendülést mutatott és széleskörű
társadalmi elfogadottságot, beágyazottságot nyert a 19. század végére.
Az első években a legtöbb társulaton belüli konfliktus a halálesetek kezelése, a teme
tések szertartásos lebonyolítása miatti véleménykülönbségek miatt keletkezett. A rózsa
füzér társulat szőkébb vezetősége ellenezte, majd tilalmazta a halott melletti gyertyaége
tést, az indoklás szerint főleg a szegényebb családok érdekeit, szőkébb anyagi lehetőségeit
szem előtt tartva. A szabályozásban az egymástól eltérő érdekek nyomására ellentmondó
határozatok születtek: a gyertyavétel és gyertyagyújtás engedélyezése, a gyertyagyújtás
végleges eltiltása, vagy a szegényebbeknek a társulat vesz, de meggyújtani nem szabad.
A tilalomnak nem lett foganatja, a szertartás külső formái, a szimbolikus kifejezési formák
erősebbnek bizonyultak bizonyos kézenfekvőnek tűnő, gyakorlatias és anyagi belátá
soknál.
Konfliktusokkal jár(hat)tak a társulat tisztikarában a személycserék is. Az 1867. de
cember 8-i jegyzőkönyvben olvashatjuk például, hogy a társulat alapító Ökrös József
elnöki tisztéről lemondott. Lemondásának leírt indoklása nincs. Egy év múlva azonban
ismét ő vezette és írta alá a gyűlés jegyzőkönyvét. Az esetet csak úgy tudom értelmezni,
hogy Ökrös Jó zsef valamely őt ért vélt vagy valós sérelem miatt akart visszalépni. Ám
időközben valaki vagy valakik (tagság, egyházi vagy városi tanácsi hatósági) álláspontja
megváltozott, s maradásra bírták.
A társulat vezetőségében nemcsak haláleset, hanem a pusztára (tanyára) költözés miatt
is változások következhettek be. 1869-ben pl. a 15 tagúra bővített választmány névsorá
ból Berta István és Lengyel János nevét kihúzták. Ökát csak 1871-ben értjük meg, ami
kor a bizottmányi tagokat megerősítik, „de mivel két tagja pusztán lakik azok helyett
Balla Mátyás és Kotsis László megválasztattak” .1'"
A megalakulásakor nagyon dinamikus rózsafuzér társulat igyekezett kisajátítani a
templomi mecenatúrát, nyilván azért, hogy ezáltal súlyát, befolyását az egyházközség éle
tében növelje. Ezért akadályozták a társulat tudta nélküli templomi adományok használa
tát. 1877. december 8-i gyűlésükön azzal foglalkoztak, hogy „némelly Asszonyságok két
kik és két fejér kis lobogókat minden bejelentés nélkül készítettek a társulati kis léányok
számárra; és már fel is szenteltették - ere való nézve elhatározta a gyűlés az 1851. 7 tcz:
értelme folytán, hogy azon kérdéses lobogókat a társulhat ünepein - és miséin nem hasz
nálhatják tsupán Nagy Ünepi prosesiokon vihetik ki ha a helybéli plébános Úr meg en
gedi” .1'1 Az ügynek folytatását nem ismerjük.
1888-ban a helybeli születési Dósa József lett a plébános, akinek első ténykedése volt
a templom belső kifestése és új orgona készíttetése.15' Valószínű, hogy e munkák kapcsán
bizonyos belső átrendezésre is sor került. 1889. december 8-i társulati ülésükön ezért
„fájdalommal emelt panaszt” a vezetőség azért, hogy a Mária-szobrot régi helyéről eltet
ték, s a régi stációs képeket is levették. Ez érzékenyen érinthette a rózsafüzér társulatot,
hiszen saját adományaikról volt szó, illetőleg a szobor esetében egyik társulati alapító tag
adományáról, ám amelynek kezelése, s perselyének jövedelme a társulatot illette. Kérik a
papságot és a városi elöljáróságot, hogy mindent tegyenek a helyére, „hogy a nép meg
legyen nyugodva” .155 Valószínűnek látszik, hogy kérésük eredménnyel járt. A Máriaszobor sorsa ugyan bizonytalan1'4, de a stációs képek mind a mai napi napig - még az
1910-es templombővítés után is - a helyükön vannak.
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A társulat az első évtizedekben nem tűrte tevékenysége korlátozását a templom gon
dozásában, a liturgikus események kiszolgálásában, s kialakult társulati paraliturgiájuk te
rén sem.
Az 1876. május 14-i rendkívüli gyűlésen került szóba az „ujonan alakult Jézus szive
társulat” kérése, hogy újhold vasárnapján ők is gyakorolhassák saját szokásaik szerinti ájtatosságaikat a templomban. A rózsafüzér társulat elutasítóan foglalt állást. A gyűlés a plébá
noshoz utasította őket azzal a javaslattal, hogy miután az első vasárnap a cédulaváltás és a
rózsafiizéres ájtatosság napja, a Jézus Szíve Társulat csak a rákövetkező vasárnap ájtatoskodjon saját szokásai szerint.'1’5 E megjegyzésből arra következtethetünk, hogy' a cédula
váltás az 1870-es években a templomban történhetett. Azt pedig az alapszabály is előírta,
hogy nyáron litánia után lobogóval a Mária-képhez vonulva végezzék az ájtatosságaikat.
Amiből az is következik, hogy' ősztől tavaszig, vagy' másként: rossz időben erre a temp
lomban került sor.
Az ájtatos társulatok városbeli gyarapodásával természetesen zavarok, illetékességi te
rületek közötti érintkezések, átfedések és ütközések keletkezhettek. Így volt ez a társulati
misék mondatásának terén is. Ezért 1885. december 8-án a rózsafüzér társulat vezetősége
úgy határozott, hogy „miután töb társulatok vanak a’ városban és ezen társulat miséjét is
előre elfoglalják” , felhatalmazták a pénztárost, hogy minden év elején az 1852. évi alapító
okirat szerint az „Egyházi naptárba” a társulati miséket bejegyeztesse.156
A társulat tagjai, illetve donátorok között ott vannak a legbefolyásosabb és leggazda
gabb birtokosok: Szabó András, P. Kovács Gergely (1896-tól főbíró) feleségei. A Szabó
és a P. Kovács család a századforduló körüli évek fő, többszöri templomi mecénása. Az
1900-as jubileumi évben pedig Cziráki Almási Erzsébet, a szomszédos Almási-major
(a mai Kungyalu) birtokosának fe le s é g e .A z aktív tagság esetében ez elsősorban a kez
deti időszakra vonatkozhatott. Donátorként ugyan őrzik szerepüket, de a tagösszeírások
ban a város vezető családjaival később alig találkozunk. E réteg eltávolodása a vallási élet
től visszatérő problémája a 19. századvégi alesperesi látogatásoknak.15"
Nem újkeletű problémáról lehetett szó, hiszen néhány évvel korábban, 1880. decem
ber 8-i ülés jegyzőkönyvében azt a panaszt olvashatjuk, hogy' a templomban a „kántzéluson159 belül oly szoroság van a’ léányok végett” , hogy a „N agy és Társulati Unepeken a’
szolgálatot tévő fáklyások és a kis Léányok nem férnek... múlt vasárnap is a’ társulati Mária-szobor üvegét kitörték” . Kérik ezért a plébánost, hogy rendelje hátrább a lányokat az
oltártól.16" E bejegyzés azt jelzi, hogy bizonyos esetekben a társulat csak az egyházi elöljá
róság révén tudott fellépni. Hatásköre nem teijedt ki a liturgiával kapcsolatos minden
mozzanatra, de bizonyos befolyással, ráhatással mégis rendelkezett. A liturgiában se
gédkezük körében intézkedni a plébános joga és lehetősége volt. Ugyanakkor a társulat
döntésén múlott, hogy kiket, mikor és milyen liturgiái szolgálatra rendel ki. Az 1882. de
cember 8-i gyűlésen felmerült például, hogy a nagy Mária-ünnepek nagymiséin nincse
nek fáklyások. Utánanéztek az alapszabályban, amelynek 8. pontja csakugyan rendelkezik
a fáklyásokról, de a nagymiséket külön nem nevezi meg, úgy döntöttek, hogy minden
Mária-ünnep nagymiséjére „fáklyást vesen a’ szolga, mirül őtet a’ pénztárnok figyelmez
tesse” .161
A tiszteletdíjak és a társulati pénzügyek körül is előfordultak viták, konfliktusok. Ezek
abból fakadtak, hogy’ a társulat igyekezett a tőkéjét kamatoztatni, azaz bizonyos haszon
nal, 6%-os kamattal kölcsönbe kiadni. Ezek a számadási jegyzőkönyvekben „kamatra ki-

Az Élő Rózsafűzér kunszentmártoni társulata 1851-1940

261

adva” (1868) vagy gyakrabban „kontraktuson” megjelöléssel szerepelnek. Elszámolásukat
a jegyzőkönyvekből nem ismerjük. Ritkán, de előfordult rossz kikölcsönzés. 1875-ben
például Mezey János kántor111' előre kért és kapott az új orgona csináltatására a társulattól
30 forintot, mely öszszeget a pénztárból kivette."’' Három év (1878) múlva a pénztárnok
beszámolójából kitűnt, hogy az orgona „máig nem készült, felkérik a kántort, hogy a
pénzt egy hónap alatt fizesse vissza” ."’4 A vitás ügy átmeneti feloldása 1879-ben úgy sike
rült, hogy' a kántor ugyan a pénzt nem adta vissza, de ígéretet tett, ha nem készülne el az
orgona, vagy meghalna, vagy nem választanák meg újra, akkor a társulatnak „joga van
tőle vagy utódjától ezen összeget” kérni."” Ugyanezen a gyűlésen Mezey János - bizo
nyára a hangulat javítása érdekében is - felajánlotta, hogy „kész a télli időkben a’ saját la
kásán, pénteken esteli hat órakor a’ társulata tagokat, nem tsak az énekéseket, hanem
mindenkit, akik óhajtják az Egyházi énekékre meg tanítani” ."'’ Az ügy azonban ezzel
nem zárult le. 1881. december 8-án a társulat három hónapi haladékot adott Mezey Já 
nosnak az 1875-ben orgonára felvett 30 forint visszafizetésére."’7 E felszólításnak sem lett
azonban foganatja. A további részleteket ugyan nem ismeijük, ám Dósa József 1888. évi
kunszentmártoni plébánossá kinevezésekor újra felbukkant az ügy. A plébániája körül
ményeivel ismerkedni akaró Dósa Józsefnek a rózsafüzér társulat feje, Ökrös József
bemutatta a „Jegyző könyvet és a’ Tanátsi végzéseket” "”, aki „épült rajta” , de a Mezey
kántor által felvett 30 forint adósággal elégedetlen volt. Mivel pedig Mezey János abban
az évben meghalt, a társulat - bizonyára a plébános javaslatára kérte a tanácsot, hogy' a 30
forintot az özvegy fizetéséből vonja le és fizesse meg a társulatnak." ’ A hosszúra nyúlt és
vitákkal terhes kölcsönügylet végkifejletéről nincs tudomásunk. Valószínű, hogy' az új
orgonára ígért 30 forintot a rózsafüzér társulat tényleg az orgonakészítésre fordíthatta. A
kunszentmártoni Nagytemplom új orgonáját ugyanis éppen 1889-ben az aradi Dangl
Antal műhelyében készíttették el.17"
A rózsafüzér társulat pénzvagyonának egy’ részét a kor igényeihez és lehetőségeihez
igazodva 1913-ban a Kunszentmártoni Takarékpénztárban helyezte el, majd egy másik
nagy'obb összeget 1932-től a másik helyi pénzintézetben, a Gazdasági Takarékpénz
tárban.
A társulati tisztségviselők (elnök, pénztáros, dékány asszony, szolga) munkájáért tisz
teletdíjat kapott. A jegyzőkönyvekből az tűnik ki, hogy a szolga munkájával alkalman
ként elégedetlen volt a társulat vezetősége. A társulati szolga pedig igyekezett tiszteletdíját
(fizetését) feljebb srófolni. 1877. december 8-án például Hegedűs Gáspárt választották
meg társulati szolgának évi 6 forintért. 1878-ban megerősítették, de „nagyob szolgálatot”
kérnek tőle, munkájával tehát nem voltak teljesen elégedettek.171 Négy évvel később, a
társulat 1882. december 8-i ülésén az alacsony fizetés miatt Hegedűs Gáspár lemondott,
8 forint fizetést követelt. A gyűlés kérését elutasította, lemondását elfogadta. Társulati
szolgának Major Ferencet választották meg továbbra is 6 forint fizetésért úgy, hogy első
évben nem kért fizetést, mert „Isten ditsőségére minden fizetés nélkül tészi meg a társu
latnak a szolgálatod:” .172
A rózsafüzér társulat mint horizontálisan felépített szervezet, amely átszőtte és átszövi
a társadalom életének egy részét, más hasonló felépítésű szervezetekkel együtt alkalmas
nak bizonyult a közösségi kapcsolatok ismételt újrarendezésére, megszervezésére, s ezáltal
bizonyos társadalmi stabilitás kialakítására. E stabilitás szimbolikus kifejezői az társulati
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mecenatúra ünnepei: új kereszt, új lobogó stb. megoldása, amelynek templomi alkalmai
ra a plébános rendszerint meghívta a város politikai vezetőit is, összekapcsolva a társada
lomszerveződés horizontális és vertikális síkjait.

Vallási ismereteket nyújtó funkció, társulati kiadványok

Az új típusú imatársulat népszerűsítése érdekében természetesen meg kellett ismertetni a
kunszentmártoni híveket annak eredetével, formájával, a lelkiéletre gyakorolt hasznával.
M eg kellett mutatni az élő rózsafüzér végzéséhez szükséges tárgyakat: a rózsafüzért, a
megváltás történetének epizódjait mutató titkokat, cédulákat és elmagyarázni ezek hasz
nálatát. El kellett fogadtatni az emberekkel a társulat sajátszerűségét kifejező ünnepi ren
det, a sajátszerűséget, az összetartozást kifejező tárgyi szimbólumokat, s a mindezek létre
hozását és fenntartását biztosító adakozás, alamizsnálkodás szükségességét.
Ebben a feladatban a laikus alapítók mellett szerepet vállalt az akkori plébános, aki sa
ját könyvét adta kölcsön e célra, saját költségén csináltatott titkokat ábrázoló cédulákat.
Az első évek jegyzőkönyvi feljegyzései számos alkalomról szólnak, amelyeken a plébá
nos, Ökrös Jó zsef 3 vagy alapító társai az élő rózsafüzért népszerűsítették.
A társulat 1852. március 25-i (Gyümölcsoltó Boldogasszony) gyűlésén eldöntötték,
hogy Szarvason, Réthy Lipótnál nyomatnak cédulát.174Július végén a társulati elöljárók
között két-két sorozat titkot ki is osztottak. Vásároltak és „osztogattak akor szép Társula
ti képeket is némelyeknek, melyeket Szarvasrul hoztak magukkal” .1'1 A társulati elöljárók
ugyanakkor egy énekes és imádságos könyv kiadásán gondolkodtak. Ezt Ökrös József
még a nyár folyamán megírta, s m ég 1852 nyarán Réthy Lipót kinyomtatta.'7'’ Ebből az
első Réthy-féle kiadásból sokáig nem ismertünk fennmaradt példányt, mígnem 2003-ban
a Somogyi Könyvtár (Szeged) gyűjteményében, Polner Zoltán Csongrád megyei apró
nyomtatvány gyűjteményében megtaláltam. Kunszentmártoni és más vidéki énekes em
berek hagyatékában is fennmaradt a füzetnek több pesti kiadása, amelynek címlapján
ugyancsak a Szemlér Mihály-féle Rózsafüzér Királynéja című kép látható. A szöveg
és énekanyag Ökrös József szerzőségét vitathatatlanná teszik az akrosztichonos177 versek.
A füzet tartalmát Ökrös József bemásolta a társulati jegyzőkönyvbe is.1™„E jelen Énekek
oly kedvet találtak nem fsak a városban: hanem az egész Országban is, hogy két esztendő
allat háromszor ment a Sajtó alá.” l79 Saját vallási ponyvagyűjteményemben több helyről
is van példánya. Ökrös József, mint énekes ember, mint az éneklő társulat megalapítója,
közismert egyházi énekek dallamára rendszeresen írt énekeket társulati ünnepi alkalmak
ra. Ezek kéziratos énekeskönyvében megmaradtak. Bizonyára énekelték is őket a 19. szá
zad második felében. Külön énekben népszerűsítette a rózsavízért, Szent Domokost, írt
éneket újhold vasárnapra, amely a rózsafüzér társulatnak fontos ünnepe volt évtizedeken
át. Legnépszerűbbé társulati tag temetésére, halálára írott éneke vált. Ez fennmaradt mind
kéziratos énekeskönyvében, mind pedig számos énekes ponyvafüzetben."1"
Ökrös József, részben a halott melletti gyertyagyújtásból fakadó 1853-as konfliktus
helyzet feloldására társulati halotti éneket is szerzett."" Ökrös Józsefnek ez az éneke vált
talán legnépszerűbbé, hiszen számos énekeskönyvben megjelent ezt követően.
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A rózsafiizér vagy szentolvasó imádság és a társulat népszerűsítésére Ökrös József min
den alkalmat és lehetőséget megragadott. 1854-től több alkalommal beszélt a halottak
napi temetői ájtatosság során, amikor a rózsafüzért magyarázta, a Mária-tisztelet formáit
népszerűsítette.'*' 1854-ben arra is kérte a résztvevőket, hogy a radnai lobogó megújí
tásához kéijen adományokat az Olvasó társaság részére.,w Kéziratos füzetébe beírt egyik
résznél, éppen a szentolvasó magyarázatáról feltünteti szövegének forrását is: „Katholika
Néplapból, Október 3dlld" 1858” .'*4

Csoportöntudat formálása

A társulathoz való tartozás érzését erősítette az a körülmény, hogy minden éves számadó
és tisztújító gyűlésen felolvasták az alapszabályt, imádkoztak és énekeltek. Hogy saját mi
serendje volt a társulatnak, amelyen a maga kebeléből állította ki a liturgiában segédkező
embereket (társulati leányok, fáklyások). Hogy saját Olvasós halotti társulatot alapított,
amely nemcsak a temetés pompáját emelte jelenlétével, a fekete lobogóval, fáklyákkal és
testületi jelenléttel, s ezáltal a közösségi együttérzésnek adta jelét, hanem anyagilag is tá
mogatta a társulati tagok családját. Identitást erősítő lehetett a templomi mecenatúrában
vállalt hangsúlyos szerep: képek, szobor állítása és fenntartása. Az első évtizedekben pedig
bizonyára hasonló funkciója volt a radnai zarándoklatok, s más régi vagy' új helyi templo
mon kívüli ájtatosság felkarolásának, s továbbvitelének. Megmutatta a társulat integratív
erejét és szerepét.
Erősíthette a társulati öntudatot, hogy saját ének- és imafüzetük volt, hogy vezető
jüknek, Ökrös Józsefnek több éneke népszerűvé vált, átvették más énekeskönyvekbe is.

Néhány tanulság

A két világháború közötti évtizedekben a kunszentmártoni vallási élet átalakult. Az Al
föld keleti részének román megszállása, majd Romániához csatolása lehetetlenné tette a
radnai zarándoklatokat. Bár helyette egyre inkább Ferencszállás-Szentkutat (ma Petőfiszállás) és Mátraverebély-Szentkutat választották úti célként, a rózsafüzér társulatnak a
búcsújárást szervező szerepe lassan elsorvadt.
A helyi társadalom is tagoltabbá, vallásilag sokszínűbbé vált. A 20. század elején önál
ló egyházközséget és templomot, imaházat építettek maguknak a reformátusok és a zsi
dók. A katolikus vallás és egyház elsődleges társadalomszervező és integráló szerepe foko
zatosan visszaszorult. Sőt, a katolikus egyházon belül is rétegződés jött létre. 1940-ben
költözött ugyanis Kunszentmártonba a karmelita rend. Velük együtt egy új konkurens
társulati fonna is népszerűvé vált, a karmelita harmadrend és a skapuláré társulat. Az organi
kus fejlődést azonban a második világháború eseményei, majd pedig utána a kommuniz
mus uralomra jutása visszavetette.
1948-tól a rózsafiizér társulati életet a rejtőzködés jellemezte. A társulat a magánélet
és a templomi élet gettójába szorult vissza. A vallási társulatokat a kommunista állam
1946-1949 között betiltotta, feloszlatta. A betiltás közvetlenül az ekkorra már erősen az
imaéletbe visszavonult rózsafiizér társulatot nem érintette, de a kialakult ellenséges társa-
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dalmi légkör, valamint a néhány évtized alatt bekövetkezett elvallástalanodás miatt taglét
száma drasztikusan lecsökkent. A társulat a nyilvános istentiszteletekről visszavonult. Éle
te teljesen az egyéni vallásgyakorlás keretei közé szorult, itt azonban mindmáig életben
maradt.
Az Élő Rózsafüzér társulat 19. századi megalakulása idején a helyi vallási élet egyik
legfontosabb szervezője volt. Mint horizontálisan felépített szervezet átfogta a város kato
likus társadalmának nagy részét, és alkalmasnak bizonyult a közösségi kapcsolatok újra
rendezésére, megszervezésére, s ezáltal bizonyos társadalmi stabilitás kialakítására. Sőt, ki
sajátította, és sokáig őrizte a templomi mecenatúrát. Saját szimbolikus szokásrendet
épített fel társulati ünnepekkel, újonnan bevezetett áhítatformákkal, amelybe integrálta a
korábbi hagyományokat: radnai búcsújárást, temetkezési kultuszt, körmeneteket. A tár
sulat ünnepei, ájtatosságai révén kialakította saját szakrális idejét és terét, amely sokáig a
vallási élet meghatározója volt. Itt sem akart sokáig időt és teret engedni másnak. A mű
ködésben érvényesült a befogadás és kizárás, az inklúzió és az exklúzió elve. A rózsafíizéres szimbolikát tudatosan alkalmazták a tárgyakban, színekben, és számokban. A társulati
tárgyi jelvényeket például (zászló, fáklya stb.) csak társulati tagok vehették igénybe; nem
társulati tag nem díszíthette a Mária-képet, a temetkezési egyletbe csak annak társulati ta
gokkal feltöltése után vettek fel nem társulati tagokat, stb.
A nagy létszámú, ezért az emberi kapcsoltok kiterjedt területét befolyása alatt tartó
társulat ellenőrzéséről, befolyásolásáról sem az egyházi, sem a világi hatalom nem akart
lemondani ebben az időszakban.
Fontosnak érezzük, hogy a jegyzőkönyvből kiviláglóan, a társulatnak és tagjainak volt
egy korszerűség-tudatuk. Ez megnyilvánult mind a jegyzőkönyvekben, mind a nyomta
tott társulati irodalomban sűrűn hivatkozott újszerűség említésében. Ezt közvetítette a
társulati sajtó is. E kezdeti dinamizmust erősíthette az a körülmény, hogy a társulati tagok
tudatában voltak annak, hogy beletartoznak egy hazai anyatársulat keretébe, s azon ke
resztül pedig egy nemzetközi kapcsolatrendszerbe. A nemzetköziséget erősítette, hogy a
Rózsafüzér Királynéja rendszeresen jelentetett meg kültöldi vonatkozású híreket, külö
nösen Lourdes-ról. A rózsafüzér társulat a megalakulása utáni évtizedekben Kunszentmártonban és pusztáin (Mesterszálláson, Kuncsorbán, illetőleg a dunántúli kirajzáson,
Görgeteg-Kuntelepen) elsősorban vérségi és szomszédsági alapon szerveződött, azaz el
sődleges közösségeket formált. Az egyes csoportok ugyanis főleg családi és szomszédsági
keretben álltak össze. A 20. század folyamán a vérségi kapcsolatok szervező ereje lazult,
de a szomszédságé megmaradt. Azaz egész családok helyett fokozatosan annak idősebb
nő tagjai léptek be a társulati csoportokba, amelyeket egymáshoz közel lakók alkottak.
Az 1960-1970-es években magunk is több ízben részt vettünk olyan októberi rózsafüzéres imaházi ájtatosságon, amelyet a Kulacsos iskola (Felvég) környékén lakó rózsafiizéresek szerveztek. Minden változás ellenére az elsődleges csoportszervező ereje tehát máig
megmaradt.
A kunszentmártoni rózsafüzér társulat az 1870-es évektől kezdve formálisan is kap
csolódott a győri anyatársulathoz, illetőleg a 19. századfordulótól kezdve a domonkosok
vezette Élő Rózsafüzérhez. Ez a kapcsolódás azonban már csak egy eszmei, eg)' másod
lagos, egy virtuális közösséget jelentett. Tény azonban, hogy a társulati kiadványok, fo
lyóiratok, aprónyomtatványok használata révén ez a virtuális kötődés jelen volt és van
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a kunszentmártoniak tudatában. Sőt, ezen keresztül a nemzetközi társulathoz, illetőleg az
egyetemes katolicizmus tartozás érzése is. Ám mindig megmaradt imatársulatnak. Köz
életi szerepeket nem vállalt fel, legfeljebb csak az egyházi nyilvánosságban, amíg erre az
1940-es évek végéig lehetősége volt.

Más társulatokkal konkurálva

A századforduló idején a rózsafúzér társulat mellett megjelentek más, hasonló felépítésű
szervezetek. A 20. században, főleg annak közepétől a rózsafüzér társulat mindinkább te
ret vesztett, s a középkorú és idős nők imatársulata lett. Felerősödött tehát eredeti funk
ciója. A fiatalokat más szervezetek vonzották el, lecsökkent illetőleg tiltott volt a vallási
reprezentáció igénye is. A segélyezésnek, a temetések reprezentációjának egyéb, társula
ton kívüli formái alakultak ki.
1988 után Kunszentmártonba ismét visszatértek a kármelita szerzetesek. Főleg idős
tagokból újjászerveződött a karmelita harmadrend. Számos fiatalt pedig a karizmatikus
közösségek integráltak. A rózsafüzér társulat felújíttatta és a templomba visszahelyezte
társulati zászlaját. Idős tagsága rendszeres résztvevője a pap által szervezett zarándokutaknak. Öt-tíz évenként elmennek Máriaradnára is. A vallási életben játszott szerepük azonban
minimálisra csökkent, s jelentéktelenné vált az egyházi mecenatúrában vállalt szerepük is.
A templomtakarításban és sok más templom körüli dologban viszont segédkeznek.
Lehetséges azonban, hogy 19-20. századi történetüknek, társadalmi szerepvállalásaik
nak áttekintése nagymértékben hozzájárul történelmi példáival a vallási közösségek mai
gyors elteijedéséhez, működésük és társadalmi beágyazottságuk jobb megértéséhez.
J eg yzetek
1 A kunszentmártoni esettanulmány forráskiadványként, elemzéssel már megjelent. Vő. B arna
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14 Az alapszabályt részletesen lásd: Jgyk 11-12.
15 Vö. B arna 1996a. Bekebelező okirat 1872. július 17. Deáky Zsigmond győri társulati elnök
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46 PL Jgyk 188, 189,202.
47 Jgyk 199.
48 Jgyk 84.
49 Jgyk 92.
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53 1935-1938 között nincs jegyzőkönyvi bejegyzés.
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56Jgyk 57.
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58Jgyk 97. Mesterszállásról lásd: B arna (szerk.) 1995. és B arna - G ulyás (szerk.) 1997. írásait.
Görgeteg szerepeltetése azt jelzi, hogy a tagösszeírás évekig eltartott, hiszen a görgetegi kiköltö
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60 Egri Főegyházmegyei Levéltár, Alesperesi látogatások jegyzőkönyvei 586.
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70Jgyk 46-50, 56, 62-63, 83.
71 Jgyk 9. A levert szabadságharc után vagyunk, ez magyarázza a plébános óvatosságát. A templom
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96 Feljegyzés 1902-ből, Jgyk 162, illetve 1903-ból, Jgyk 163.
97 1904-ben, Jgyk 185.
98 Jgyk 39-43."
99 Jgyk 37.
100 Jgyk 45.
101 Jgyk 118.
102 Jgyk 59-60.
103 Jgyk 59-60.
104 Jgyk 62-63.
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106 Pl. 1855-ben Szentesen, Jgyk 49.
107 Jgyk 26. Lásd még: B arna 1987. 225-226.
108 Jgyk 71.
109 Jgyk 26,51,72.
110 1855-ben,Jgyk 51.
111 Jgyk 54-55."
112 Jgyk 68. Lásd még: B arna 1987. 220. A kép festője Szemlér Mihály (1833-1904), lásd: ZAdor - G enthon (szerk.) 1984. 426.
113 A vendégség leírását, s Ökrös Józsefnek a társulat történetére való visszatekintő beszédét lásd:
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ton történetében a stációs képek beszerzési idejét ismeretlennek mondja. Vö. Dósa—Szabó
1936. 228.
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117Jgyk 76. Valószínű, hogy a képeket Szolnokig már vonaton szállították.
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123 Jgyk 160.
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127 B arna 1982. 333-334.
128 Jgyk 123.
129 Kunszentmártoni Katolikus Tudósító VIII/6. 1931. június.
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173 1854-ben pl. a nagypénteki éjszakai keresztjárást használta ki erre Ökrös József. Jgyk 39, beszé
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174 Szauó-E lek 1977., Petőcz 1986.
175 Jgyk 28.
176 Jgyk 29.
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tesszük közzé.
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hagyományok is elevenen élhettek még akkor. E kéziratos beszédeket az Ökrös József kézira
tos hagyatékát bemutató, előkészületben lévő kötetben tesszük közzé.
183 Jgyk 45.
184 Jelzet nélküli kézirata. Ez az egyetlen jelzés arra nézve, hogy a kegyességi folyóirat/újság iroda
lom Kunszentmártonba is eljutott a 19. század közepén, második felében.

AZ ELŐ R O Z SA F U Z E R TÁ RSU LA T
M Ű K Ö D É SE
A TÁ RSU LA TI M IN D E N N A P O K
VALLÁSGYAKORLATA A R É G I ÉS A MAI
M A G Y A R O R SZ Á G O N

Az Élő Rózsafíizér Egyesület, és a többi rózsafíizér társulat működése, valamint a rózsafíizémek mint tárgynak a használata a népi vallásgyakorlatban jól modellálható. Hiszen
az egyesület működésének és az imaszámláló rózsafüzér alkalmazásának előirt szabályai
vannak, amelyek az imaéletet meghatározzák. Ezek azonban a mindennapok konkrét
gyakorlatában egyedi formát ölthetnek, eltérhetnek a szabálytól, új elemekkel kiegészül
hetnek, egyszerűsödhetnek, vagy éppen bővülhetnek. A normától tehát eltérhetnek. En
nek során érvényesülhetnek különböző felülről érkező, például szerzetesrendi hatások,
de az egyéni innovációk is, amelyek azután egy-egy közösségben, egy-egy hosszabbrövidebb történeti időszakban sajátos helyi színt kölcsönözhetnek az alapvetően azonos
rózsafíizér ájtatosságoknak, társulati formáknak.
Ennek a felismerésnek nyomán végeztünk terepkutatást és kérdőíves kutatást a Kár
pát-medence, a történelmi országterület számos pontján, amely munka során valóban
föltárultak és megmutatkoztak a helyi színek, sajátosságok. Esetenként meg lehetett kísé
relni ezek történeti, társadalmi szempontú értelmezését is. Ám legtöbbször csak a jelenség
rögzítésénél és dokumentálásánál kellett megmaradnunk. A kialakulás körülményei, vagy
az időbeli távolság, vagy az összefüggések fel nem ismerése miatt rejtve maradt előttünk.
Csupán néhány helyen tudtuk dokumentálni a rózsafüzér társaságok több évszázados
működését.' Az áhítatgyakorlás konkrét közösségi és egyéni formáinak eredetéről, korá
ról ezért nagyon nehéz megbízhatóan nyilatkozni.
Az Élő Rózsafüzér ájtatosságának és társulatának bevezetésekor maga a rózsafüzér tár
sulat és imádság már évszázadok ismert volt Magyarországon A középkori és kora újkori
társulatok mindennapjairól, működéséről azonban keveset, vagy semmit sem tudunk.
Legjobb esetben csak szórványos iratanyag áll a kutatás rendelkezésére.’ Ez a helyzet pél
dául Gyergyószentmiklós esetében is, ahol a társulat alapító levele maradt fenn 1728-ból.
A század végén, 1796-ban az örmény rítusú katolikusok is engedélyt kaptak a pápától
saját rózsafüzér társulatuk felállítására. Az alapító, engedélyező okleveleken túl azonban
semmilyen más írásos forrással nem rendelkezünk a társulat történetére vonatkozóan a
18-20. századból. A rózsafíizér társulatnak tehát csupán a jelenkori gyakorlata tanulmá
nyozható néprajzi módszerekkel.1 Az újfajta rózsafíizéres szervezet mégsem teljesen elöl
ről kezdett egy korábban ismeretlen, új gyakorlatot. Hiszen rendelkezésére állott egy ki
alakult, évszázados tapasztalat, a rózsafüzéres ének- és imaponyva anyag bizonyos
repertoáija. Ebből meríthettek, s ezt felhasználva az új áhítati fonna kereteit bizonyos
tekintetben kitölthették. Ezeket a gyökereket azonban nem könnyű megtalálni, hiszen
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a 17-18. századi, illetőleg a 19. század első felének rózsafiizéres aprónyomtatványait rész
leteiben még nem elemezte a kutatás, s csupán elszórt adataink maradtak fenn e korból
a társulatok működésére vonatkozóan is. Többet tudunk az új szervezeti keretek kiala
kulásáról, a régiek átalakulásáról, mert 1885-től kezdve, a rózsafiizéres folyóirat első év
folyamaiban rendszeresen tudósítottak a régi társulatok új szabályok szerinti átszervezé
séről.
Azt a körülményt, hogy az alapvetően azonos rózsaflizér ájtatosság helyi színekkel
rendelkezhet, egy domonkos szerzetes, P. Fehér Mátyás O.P. az 1930-as évek végén már
felismerte. Következetesen elkezdte gyűjteni, rögzíteni egy-egy település és közösség rózsafüzéres vallási életének elemeit.4 Rózsafiizéres népszokások címmel 1940 szeptemberétől
1944-ig közölte a Rózsafüzér Királynéja című folyóiratban megfigyeléseit, tapasztalatait.5
Adatait igyekeztünk felhasználni azért is, mert törekvése és szemlélete jól mutathatja a
rózsafüzér társulatokért és ájtatosságért hivatalból felelős szerzetesrend viszonyát a népi
vallásosság bizonyos elemeihez, másrészt pedig forrásként szolgáltak az 1940-es évek ele
jének hazai gyakorlatához.
A rózsafüzér társulatok mindennapjainak leírásánál a fenti forrásadottságokra is figye
lemmel két időbeli metszetet lehetett venni. Az első a 19. század közepétől a 20. század
közepéig tart. Ebből az időszakból elsődleges forrásaink a nyomtatott rózsafiizéres sajtó,
áhítatirodalom, szórványosabban pedig a néprajzi szokásleírások anyaga. A második kor
szak pedig az 1980-1990-es évektől napjainkig tartó időszak, amikor terepkutatások ré
vén a politikai rendszerváltozás után feléledt, és kiszínesedett a vallási társulati élet. Ennek
keretében a rózsafüzér társulatok működését is meg lehetett figyelni, le lehetett írni, s do
kumentálni lehetett a vezető, szervező egyéniségek szerepét is. Az időbeli keretek mellett
a földrajzi kereteket továbbra is a történelmi Magyarország határai jelölték ki.

Az imatársulat
A z első Élő Rózsajuzér társulatok a 19. század végéről - Lourdes

A társulati jegyzőkönyvi adatok, a visszaemlékezések, a társulati nyomtatványok és az
áhítatirodalom alapján több társulatnak működését ismerhettük meg. Egyik legfontosabb
forrásunk a Rózsafüzér Királynéja című folyóirat, amelynek beszámolói, az olvasók bekül
dött levelei évtizedeken keresztül tudósítanak egyes társulatok megalakulásáról, oltáruk,
zászlójuk, s az 1880-1890-es években pedig még a lourdes-i barlangok, oltárok ünnepé
lyes megáldásáról. Vagy éppen a már meglévő rózsafüzér társulatoknak az Elő Rózsaflizér
szabályai szerinti átalakításáról. Azaz a kezdetek dinamikus időszakáról, amikor az újdon
ság, a felvállalt feladatok újszerűsége még sokakat vonz, áhítatra és akár anyagi áldozatra
is ösztönöz. Ám éppen ezek a megalakulást szentelési ünnepségekről szóló beszámolók
adják a 19. század utolsó két évtizedének jellemzőit. A megismert adatokból azt látjuk,
hogy az első világháború idejéig a Lourdes-i Szűzanya tisztelete nagyon erősen összefor
rott az Élő Rózsafüzér Egyesületével. A rózsaflizér és a Lourdes-i Szűzanya tisztelete egy
mást erősítette és legitimálta. Szinte minden számban vannak beszámolók lourdes-i
gyógyulásokról, vagy más Lourdes-dal kapcsolatos történet, lourdes-i kép, szobor vagy
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oltárállítás. A vasúti közlekedés kiteijedése már a 19. század végén lehetővé tette a
Lourdes-ba vezetett zarándoklatokat is. A későbbi években ez a direkt kapcsolat meg
lazult. A februári lotirdes-i ájtatosság azonban meggyökerezett a hazai és az európai népi
vallásosságban. A 19-20. század fordulójának legelteijedtebb vallási nyomtatványai közé
tartoznak a lourdes-i ájtatosságok füzetei. A lourdes-i ének közismertté vált, s annak dal
lamára 150 versszakos rózsafüzéres éneket írtak.1' A későbbi évtizedekben pedig a társula
tok éves működéséről, egy-egy jubiláns üléséről, vagy hétköznapjairól olvashatunk. Egy
biztos, hogy' a Rózsafüzér Királynéja folyóirat nélkülözhetetlen forrás a társulatok 1885—
1948 közötti történetének és mindennapi életének bemutatásánál.
Az Abaúj-Torna megyei Szentjakabról 1888 tavaszán azt jelenti a plébános, hogy a
Rózsafíizér Királynéja című folyóiratban közzétett szabályok alapján és felügyelete mellett
a méterben és a filiákban is újjáalakult az Élő Rózsafíizér társulat. A tagok a titkokat új
hold vasárnapján sorshúzás révén kapják meg. A rózsafüzért megszentelt olvasókon imád
kozzék. Többen fogadalmat tettek, hogy a szombatot, Mária napját megtartják, s délután
nagyobb mezőgazdasági munkát már nem végeznek.' A Zala megyei Nagybakóinkon
ugyanakkor fölszentelték a társulat zászlaját/ Foltin János lelkész a Hont megyei Pereszlényből arról írt, hogy életkori csoportok és nemek szerint elkülönítve szervezte meg az
Élő Rózsafíizér. társulatát. Az első rózsaszálat az iskolás kislányok, a másodikat az iskolás
kisfiúk, majd a többit a hajadonok, a legények, s végül a felnőttek alkották.''
Az 1880-1890-es évek ünnepségeit a külsőségekben és szimbólumokban való gaz
dagságjellemezte. Az Abaúj-Torna megyei Szilason a lourdes-i oltár felszentelése egy
beesett a Szent József kápolna megáldásával. A gyertyás, lobogós körmenetben az Élő
Rózsafíizér vezetői a rózsafüzéres titkokat bemutató több mint ötven kislányt vonultattak
fel."1 Nemesviden püspöki engedély birtokában szentelte fel a plébános a fehér selyem
rózsafüzéres zászlót, amelynek egyik oldalán Szent Domonkos, a másikon pedig a
Lourdes-i Szűz látható. A ünnepélyességet „mozsárdurrogás, processzió és a rózsafíizér
elimádkozása” emelte." A mozsárdurrogtatás és az ünnepélyes felvonulás lényegében ré
sze a világi ünnepléseknek ebben az időben. Zászlót szenteltek 1889-ben a Zala megyei
Nemesapátiban is. Egyik oldalán az olvasós Boldogasszony, a másikon Jézus Szíve ábrá
zolás látható. Minden előmozdító maga gondoskodott csoportjában a titoksorsolásról. Ú j
hold vasárnapján és Mária-ünnepein négy dupléit rendeltek ki, akik a szertartás alatt a
gyertyát és a fáklyát tartják.1'1
A Kőszegszerdahelyhez tartozó Bozsók fíiiában 1889. augusztus 10-én áldották meg a
lourdes-i Mária szobrát, barlang formájú oltárát. Az ünnepélyes körmenet szépségét
emelte hatvan fehér ruhás leányka és a tűzoltó testület felvonulása. A megáldást végző
vendégpap a lourdes-i csodás gyógyulásokról, a rózsafüzér hatalmas erejéről prédikált a
nagyszámú hívő seregnek.15 A lourdes-i Szüzanya és az Élő Rózsafíizér szoros összefonó
dását láthatjuk a mohácsi társulat esetében is. A folyóiratnak 1897-ben elküldött beszá
molójuk szerint a megalakulásuk óta eltelt három év alatt szertartásaikhoz két zászlót sze
reztek be: egy fehéret, amelynek mindkét oldalán Szűz Mária képe látható, s egy fekete
gyász zászlót, egyik oldalán a Hétfájdalmú Szüzanya, a másik oldalán Szent Mihály ark
angyal képével, amelyet temetésekkor használnak. Felállították a „Lurdi Szűz Mária” ol
tárát, Mária életnagyságú szobrával. Az oltárhoz lámpát szereztek be, amellyel minden
szombaton és ünnepnapokon világítanak a társulat költségére. Az oltár két oldalára tett
lámpákat pedig újhold vasárnapján a nagymise alatt, minden Mária-ünnepen, társulati

274

Az Élő Rózsafíizér társulat működése. A társulati mindennapok

misék alatt és temetések alkalmával gyújtották meg. Minden évben négy misét mon
datnak, kettőt az élő tagokért, két koporsós gyászmisét pedig a társulat elhalt tagjaiért.
A templom egyik perselyének bevétele, valamint az önkéntes felajánlások adják a társulat
jövedelmét, amelyből költségeiket fedezik.14
Az Örökös Rózsafüzér Társulathoz nagylétszámban csatlakozó Salamon község
(Veszprém m.) 1898-ban két adományozó jóvoltából kapott lourdes-i Mária-szobrot. A
szentelés nagy ünnepi külsőségek között ment végbe, „ünnepi díszt öltött az egész falu.
Az ablakok virágokkal, a fák koszorúkkal, szalagokkal, zászlókkal voltak díszitve. A falun
hosszat négy diadalkapu volt a bold. Szűznek. A merre a körmenet ment, minden ablak
ban égő gyertyák voltak. Fehér ruhás leányokból 12-en a szűz Mária szobrát vitték diszszt.-Mihály lován. 12-en fátyolosán liliomszálat vittek a szobor mellett. 24-en virágot
hintettek a szobor előtt, 40-en pedig égő gyertyával mentek legelöl.” A szentelés óta es
ténként kilencedet tartanak a templomban.15
A Csongrád megyei Csányban az 1890-es években párhuzamosan működött egy Elő
Rózsafüzér és egy Rózsafüzér Főtársulat is. Az ottani plébános - nagy Mária-tisztelő
lévén - külön folyóiratot is megjelentetett az Oltáriszentség és Szűz Mária tiszteletére
Reménységünk címmel."' Az aradi Élő Rózsafüzér Egyesület 1895-ben alakult meg. Fenn
állása első éveiben Szűz Mária és Szent Domonkos képeivel díszített fehér társulati zászlót
készíttettek. A társulat minden Mária-ünnepen misét mondat. A rózsafüzéresek kétszer
egy évben Máriaradnára zarándokoltak, ahol a társulat alapítványi szentmiséket mon
datott.17
Irattári források ugyan nem maradtak fenn róla, de valószínűleg az 1880-as években
alakulhatott meg Csíkdánfalva rózsafüzér társulata, hiszen tagjai 1885-ben már egy útmenti keresztet állíttattak fel a Középszeg tízesben.Ih

Tagok, tisztségviselők

Az Udvardon 1844-ben megalakult rózsafüzéres csoport neve rózsaszál (rózsabokoij. Az
1940-es évek első felében a vezetők között a plébános, a kántor, a főjegyző, a bírók, a
templomatya, s az egész községi elöljáróság.'' A hatvani csoport vezetőjét dékánnak hív
ták.2" Poroszlón bokorvezető,1' Hodoscsépányon bokoranya12 A gyöngyösi Rozáliom Tár
sulat tisztségviselői a következők voltak a 20. század elejéig: céhdékány, kisdékány, szó
szolló, hites jcdzo. A társulat feje a céhdékány volt. 1916 után azonban megváltoztatták a
tisztségek neveit, s bevezették a díszelnök, elnök, korelnök, alelnök, fődékány, aldékány, jegy
ző, aljegyző és a szolgadékányok tisztét. A szolgadékányok tulajdonképpen a küldöncök
feladatait látták el, munkájukért valamennyi fizetséget kaptak. Gyöngyös városa járásokra
volt osztva, s mindegyik élén állt egy szolgadékány, aki értesítette a társulat tagjait a társu
lati rendezvényekről. Haláleset, temetés alkalmával ő rendelte ki a halottvívókét és a zász
lósokat. A gyöngyösi társulat artikulusai ismertek rendes, taksás és pártolás tagokat. A társulat
életének egy része az úgynevezett céh-házban zajlik, amely nem más, mint a mindenkori
fődékány háza. Itt őrizték a a társulati iratokat, s itt a tisztaszobában tartották gyűléseiket is,
a szeretetlakomáikat, s a kánai menyegző szokását is.23 Kecskemét-Külsőballószögi tanyá
kon a csoportokat rózsának hívták. Az 1940-es évek elején összejöveteleiket Rózsi M i
hály rózsavezető lakásán tartották, aki tanyája tisztaszobáját kápolnának rendezte be, s ott
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tartotta a titoksorsolást is.'4 Új tagok felvételének viszonylag állandósult rítusa figyelhető
meg az 1940-es években több helyen. Poroszlón Gyertyaszentelő Boldogasszony ünne
pén gyertyával a kezükben vonultak az új tagok az oltárhoz, ahol a pap beszéde után
megtörtént az ünnepélyes felvétel.25 Ugyanezt láttuk a csallóközi falukban.

Mária-lányok

A kunszentmártoni társulat életében a Mária-lányoknak fontos szerepe volt a társulati li
turgiák alkalmával, a társulati és Mária-ünnepek szentmiséin, valamint a radnai zarándok
latok elindulásánál és hazaérkezésénél, fogadásánál. A lányokat szerepükre az ún. dékányasszouy tanította be, ő felügyelte őket. Hasonló szerepet kaptak más településen is.
A Pozsony megyei Vásárúton az Elő Rózsafüzér társulat tagjai közül tizenöt lány
fehér ruhában, derekán kék övvel kísérte az Oltáriszentséget körmentek alkalmával.
Ugyanebben az öltözékben jelentek meg a Mária-ünnepek délutáni közös szentolvasóájtatosságain is.27 A hordozó Mária-szobrok és a Mária-lányok szerepét szertartásainkban
Dám Ince O .F.M . foglalta össze a Mátra-vidékére vonatkozóan. A szobrok, s a rózsafiizéres titkok alapján Szurdokpüspökiben Örvendetes Máriáról és Fájdalmas Máriáról be
szélnek.2l< A hordozó kép vagy szobor gondozója a Mária-dajkája, akit gyakran a buzgó
rózsafüzér társulati tagok közül választanak, vagy' jelöl ki a plébános."' Gyöngyöshalászon
ő kezelte a Mária-perselyt, amelynek tartalmáról minden év december 8-án, a rózsatüzér
társulat közgyűlésén elszámolt.3" Első vasárnapokon és jelesebb ünnepeken, különösen
Mária-ünnepeken a Mária-lányok a templom szentélyében égő lámpát tartva kezükben
álltak a mise, a vecsernye és a litánia alatt.31 Öltözetük általában a helyi népviselet megfe
lelő korosztályi változata, esetenként és helyenként a liturgikus színek hatására módosít
va. Szentháromság vasárnapján például a piros uralja viseletűket, nyilvánvalóan a pünkös
di piros liturgikus szín hatására. Szent István királykor és Mindenszentek napján viszont
néhány településen (Gyöngyöspata, Eger) fekete az öltözetük, hivatkozással a szentisváni
ének ismert sorára: „Gyászos öltözetben teelőtted sírván...” 32 A Mária-lányok Szűcsiben
beléptek a rózsafüzér társulatba, s ennek révén imaéletükben a felnőtt asszonyok buzgóságához igazodtak. A Mária-lányok között volt egyfajta hierarchia, amit a Mátraalján a
helyi szokások határozták meg.”
Rövid leírásból ismerjük még az Eger vonzáskörében élő Füzesabony Mária lányainak
20. századi történetét.34 A Mária lányok itteni társulata sajátos képződmény volt. A nevét
ugyanis azoktól a fiatal lányoktól vette, akik körmenetek alkalmával a Mária-képet vit
ték, akiknek feladata csak a körmenetre korlátozódott, s akik nem tömörültek semmiféle
egyesületbe. Az új típusú, a KALÁSZ egyik csoportjaként 1928-ban megalakuló Mária
Lányok Társulata nemcsak a nevét vette innen, hanem feladatai közé sorolta ismét a kör
meneti szobrok vitelét. Szabályait tekintve a Mária Kongregációhoz próbáltak igazodni.
Egyenruhájuk fehér volt. Összejöveteleiket mindig imával kezdték és zárták. Tagjai a fel
ső tagozatos elemistákból, a IV-V-VI. osztályokból kerültek ki. 1937-1958-as tanévben
leszállították a korhatárt a III. osztályra, azaz 9-10 éves korra. A társulat felelevenítette a
hagyományos füzesabonyi viseletét. Előadásokat, népdalestet tartottak. Minden jelesebb
ünnep alkalmával bált rendeztek. A népdalestek és előadások rendezésében valószínűleg
a cserkészet hatását láthatjuk. A helyi viselet felkutatása és őrzése pedig gyakran a Mária-
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lányok csoportjához kötődik máig. A füzesabonyi társulat jelzi, hogy a vallási egyesületek
némelyike bizonyos helyeken már az 1930-as évek elejétől nyitott a világi szerepvállalás,
hagyományőrzés, a kulturális feladatok irányába.35
A Somogy megyei Andocson a kegyszobor öltöztetőjét hívják Mária-dajkájának. A hor
dozó Mária-szobrok öltöztetése és körmeneten körülhordása a pécsi egyházmegyében
a rózsafüzér társulatok gyakorlatához kötődik.3'’

A rózsafíizér imádkozásának rendje

A rózsafüzér vagy szentolvasó elmondásának rendjét a társulati szabályok foglalják keretbe,
azaz a társulathoz kapcsolódó szigorít előírások. A háromféle olvasó: örvendetes, fájdal
mas és dicsőséges összhangban áll sok helyen az egyházi év három nagyobb ünnepével,
ünnepkörével. A karácsonyi ünnepkörben az örvendetes olvasót szokta imádkozni a nép.
A domonkos rend mind a három olvasót ajánlja elimádkozni a hét folyamán. Jézus
szenvedéstörténetével összhangban arra törekedett, hogy pénteken a közös olvasóimád
ságnál mindig a fájdalmas, vasárnap pedig a feltámadás örömét sugárzó dicsőséges titkok
kerüljenek sorra.' Ez a domonkosok által ajánlott rend, amelyet XIII. Leó pápa írt elő,3H
kisebb helyi módosulásokkal az egész országban elterjedt.
XIII. Leó
pápa

Kólón,
Nyitra m.

Erdőtelek,
Heves m.

Nagyszelmenc,
Ung m.

hétfő

örvendetes

örvendetes

—

dicsőséges

kedd

fájdalmas

dicsőséges

fájdalmas

fájdalmas

szerda

dicsőséges

dicsőséges

örvendetes

dicsőséges

csütörtök

örvendetes

dicsőséges

dicsőséges

örvendetes

péntek

fájdalmas

fájdalmas

fájdalmas

fájdalmas

szombat

dicsőséges

örvendetes

örvendetes

örvendetes

vasárnap

dicsőséges

dicsőséges

dicsőséges

—

Azt tapasztaljuk, hogy csupán a péntek és a vasárnap rózsafiizéres gyakorlata azonos
mindenütt. A többi napokon a pápai rendelkezéssel szemben is a helyi szokások határoz
zák meg az imádkozott titkok jellegét.
A szombatot, írja Bálint Sándor, az egyház is Szűz Mária ünnepének tekinti. Az Úr
napját megelőzi édesanyjának ünnepe. Országszerte ismeretes az a hiedelem mindmáig,
hogy ha pillanatokra is, de ki kell sütnie a napnak, mert a Szűzanya szombaton mosta ki
a kis Jézus ruhácskáját, s hogy az megszáradjon. '1' A szombat Szűz Máriának szentelt nap,
a tápaiak szerint kisvasámap. Sok családnál szokás volt ezen a napon a Mária-kép előtti
mécsgyújtás, a szombati mécs.'" Ez a szokás még családunkban is élt az 1920-as évek elejéig
Kunszentmártonban. A nagyház (tisztaszoba) szentsarkában álló Máriácska-szobor előtt
dédanyánk, Barna Péterné Kakuk Juliánná mécsest gyújtott, az egész család letérdelt és
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Mária tiszteletére imádkozott.41 A szombat esti olvasó imádkozás Dunántúlon és Székely
földön is elteijedt. A nagyböjtben azonban inkább a pénteki esti imádkozást tartják. A R á
baközben a szombatot a buzgóbbak böjtöléssel és rózsafüzér imádsággal tartották meg.4'
A vasárnapok között különös helyet foglal el az újliold vasárnapja, praktikusan a hónap
első vasárnapja. Ez legtöbb helyen a titokváltás napja, ezért titokváltó vasárnapnak, újvasárnap
nak is nevezik. Ujhold vasárnapja nagyon sok titokcserélö énekben is szerepel.41 Virág
keresés volt a neve Zalatárón annak a szokásnak, amikor vasár- és ünnep délutánonként a
litánia után a rózsafüzéres asszonyok egy csoportja tizenöt házat meglátogatott. Mind
egyiknél elmondtak egy-egy tizedet a szentolvasóból. A háziak kitüntetésnek vették a lá
togatást, s hálájuk jeleként virágokat adtak a látogatóknak. Az összegyűlt virágokat azután
elvitték a templomba a Rózsafüzér Királynéja kép elé.44
Vasváron, a domonkos rendi templomban minden reggel rózsafüzéres misét, votív
misét tartottak még az 1940-es években is. A szerzetes pap a mise előtt elmondta a fel
ajánló imádságot, amellyel valamelyik szentolvasót felajánlotta „a teljes Szentháromság
nak, a szentséges Szűz Máriának, Szent Domonkos Atyánknak és minden mennyei ka
roknak; a római Anyaszentegyháznak, országunknak és az egész kereszténységnek boldog
állapotjáért, az igaz hitnek gyarapodásáért, az eretnekségeknek kiirtásáért, a keresztény
fejedelmek között való egyességért, a mi egész társaságunk fiai és leányaiért, mind élőkért
és megholtakért; különösen pedig felajánljuk: 15 jószándékra, 15 élő és 15 meghalt
atyánkfiáért” . Ezek a számok mindig változhattak. Ezután kezdődött a szentmise, mialatt
„a hívek, a jobb és bal padsor váltakozva imádkozzák az öt tizedes rózsafüzért. A szent
olvasó végén megismételték a felajánlási imádság egyes részeit, de most már a Boldogasszonyt kérték, hogy mutassa be rózsafüzér imádságukat az Ur Jézusnak. A mise végén a
pap szentelt vízzel meghintette a rózsafüzér társulat tagjait. Ez a rózsafüzéres mise minden
domonkos templomban hasonló formában szokás volt.4’
Csaknem máig általánosnak mondható szokás Magyarországon városon és falun egy
aránt, hogy jóval a mise kezdete előtt gyülekeznek a hívek a templomban, ahol az időt
a rózsafüzér imádkozásával töltik el a mise kezdetéig. Egykor a kántor, a deák vezette ezt
a áhítatot, ma egy énekes asszony.44’

Titokcsere, gyűlések, közösségi áhítatgyakorlatok

A társulatok éves gyűléseiket általában decem ber-január folyamán tartották. Ezen lehet
tek a tisztújítások, beszámoltak a működés mindennapi gondjairól, a pénzügyi helyzetről.
A kunszentmártoni társulat gyűléseinek jegyzőkönyvét egy évszázadon keresztül követ
hetjük nyomon.4,
A polgári Élő Rózsafüzér társulat 1929. január 13-án tartotta m eg évnyitó gyűlését.
Dr. Kiss Péter esperes-plébános, a társulat igazgatója beszédében megdicsérte a társulatot
szerteágazó tevékenységéért, ismertette a pénztár állapotát, s a pénz felhasználásának mód
ját. A polgári társulat ekkor kb. 1200 tagot számlált.4S A szolnoki rózsafüzér társulat évi
közgyűlését általában Pál megtérése (Pál fordulása) napján tartotta. A papi elnök meg
nyitóját a pénztáros beszámolója követte, amiből kiderült mindig a társulat aktivitása az
elmúlt évben. 1929-ben például két lila lobogót készíttettek, hozzájárultak a radnai ká
polna renoválásához és szegény gyermekek felruházásához, s 51 alkalommal mondattak
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szentmisét az élő és elhunyt tagokért. A közgyűlések alkalmával választották meg, vagy
erősítették meg a társulat tisztikarát.49 A szolnoki társulat működéséről rendszeresen tu
dósított a helyi Katolikus Elet című újság is.5"
Helvécián gyűléseiket havonta tartották. A rózsafiizéres csoportvezető neve koszorúfő
volt. A csoport lobogóját 1943 decemberében, Szeplőtelen Fogantatás ünnepén szentel
ték fel.51 1941 Kisasszony napján áldotta meg a plébános a nagytárkányi rózsafüzér társu
lat lobogóját. Ez nemcsak a társulatot jelképezi körmenetek alkalmával, hanem az elké
szítéséhez szükséges összefogás valóban erősebben összekovácsolta magát a társulatot is.5’
Vácrátóton az 1940-es évekig a társulat zászlóját vasárnapi és ünnepnapi nagymiséken be
vitték a szentélybe. Úrfelmutatáskor mélyen meghajtották.13 Hasonló szokást ismertünk
meg Kunszentmártonból is a társulati jegyzőkönyvek alapján.54
A negyedi (Nyitra m.) rózsaflizéresek vasár- és ünnepnapokon a templomban közö
sen imádkozták a szentolvasót.51Szentgyörgyváron egész napos áhítat keretében hajnaltól
alkonyaiig imádkozták vasárnaponként a szentolvasót. Az „örvendetes olvasót annak em
lékére, hogy az Úr Jézus is, mint a kelő nap, egyre örvendetesebb közelségbe jutott a
megválás nagy feladatához. Nagymise után elmondják a fájdalmas rózsafüzért az Ú r Jézus
életének delelője emlékére, amikor a megváltás nagy műve a csúcspontra hágott, mint
délben a nap. A litánia után, alkonyat felé a dicsőséges rózsafüzérre kerül sor, hogy így is
megemlékezzenek a megváltás drága müvének befejezéséről, amikor az Ú r eltávozott a
földről és kegyelemözönnel árasztotta el a világot, mint a nap szürkületkor bíborba borít
ja a láthatárt.” 5" Détéren az első vasárnapi titokcserét a templomban végezték az 1940-es
években, sokszor a pap jelenlétében. Az esemény végén a következő éneket énekelték:
„Elkészült már ez az ékes, drága koszorú
Miatyánk és Üdvözletből ékes viruló.
Fel is küldtük a szép mennyországba,
Az angyalok felteszik majd a Szűz homlokára.
Arany rózsalánc a szentolvasó,
Nagy érdemet várhat érte az im ádkozó...” 57
Bakonygyepesen az első vasárnapi litánia után volt a titokcsere. A közös rózsaflizérima után rózsafiizéres ének alatt megkerülik az oltárt, s a zelátorok a lépcsőn állva kiosz
tották az új titkokat. Aki megkapta, az a társulat céljaira valamennyi összeget tett a per
selybe.5"
A hatvani rózsaflizéresek hordozó Mária-szobrát fehér ruhás leányok vitték a körmenetben. Társulati misék alkalmával Mária-iinnepeken a társulat 6 férfi tagja állt díszőr
séget gyertyával a kezében a szentélyben.5' A garamioki (Heves m.) asszonyok a rózsafiizéres kép alá mindig öt piros, öt fehér és öt sárga rózsából álló csokrot tettek, hogy
„a megváltó és a Szent Szűz örömének, fájdalmának és dicsőségének színeit mindig ma
guk előtt láthassák” ."0
Bálint Sándor 1942-ben tette közzé Orosz István jászladányi szentember önéletrajzát.
Tanulságos volt végigolvasnunk, hogy az énekszerző és kiadó, búcsúvezető és társulatala
pító Orosz István milyen rózsafüzér ájtatosságot és milyen célból végzett. Orosz István,
visszaemlékezvén gyerekkorára, írja, hogy szívesen imádkozta jószágőrzés közben is a
szentolvasót."1 Munkája végeztével felkereste az imaházakat, halottas házakat és végezte
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„a szent rózsavízért” ."'’ Fiatal korától kezdve vezette a jászladányi búcsúsokat a környék
beli kegyhelyekre. Útközben leginkább a rózsafíizért imádkozták."’ Tiszabalán megala
kította a Mária Társulatot."4 1872-ben a jászladányi rózsafüzér társulat megválasztotta
elöljárójának és pénztárosának.1"
A közönséges olvasó imádság mellett Orosz István szívesen és gyakran imádkozta „a
legszentebb Szív asszonya olvasóját'1", holtakért való olvasót és a purgatóriumbeli lelkek
olvasóját” ." Éjszakai megébredése idején gyakran végezte „a holtak olvasóját kétfélekép
pen” ."’1 A legszentebb Szív Asszonyának olvasóját betegsége idején imádkozták érte tár
sai."’' Az olvasó mentette meg nem egyszer a kísértésektől is.711Állatvész idején Szent Ven
del olvasóját imádkozta, „mely csak 3 tizedből áll. Ez a kis olvasó Dicsőség és Miatyánk,
33 Üdvözlet, mely eképpen szól. Az üdvözlet: Üdvözlégy Szent Vendel konfesszor,
Krisztus Jézusnak kedves hív szolgája. Áldott vág)’ te mennyen és földön és áldott az Úr
Jéázus Krisztus, aki te buzgó imádságod, könyörgésedre itt a földi létedben az oktalan
állatokat minden vésztől megoltalmazta. Felelet: Oh dicsőséges Szent Vendel, kegyes
pártfogónk és szószólónk, imádkozzál érettünk az Úr Jézusnál most és halálunk óráján,
amen.” 1 A ferencszállási pusztában, a Szentkútnál elimádkozta a Szűz Mária hét örömé
ről való rózsafüzért,72 a Szentháromság olvasóját.71 Máriacelli zarándoklatján a hétfájdal
mas olvasót mondta el.74
Orosz István gyakorlata jelzi, hogy a különféle szentolvasó imádságok más és más al
kalomra, más és más formában kerültek elő.

Tisztségviselők cs áhítatgyakorlatok a 20-21. század fordulóján

Az egykori Csanád vármegyéhez tartozó Földeákon a rózsafüzér társulatot Oltványi Pál
plébános alapította meg 1855-ben. A társulat 1948-ig fogta össze hivatalosan a község
mindkét nem béli híveit, de főleg a lányokat és az asszonyokat. A naponkénti rózsafüzér
imádság mellett társulati ünnepüket és miséjüket augusztus 15-én, Nagyboldogasszonykor
tartották. 1948 után a háznál való rózsafüzér imádkozás lett a gyakorlat. A rendszerváltás
idején megalakult egy csoport, ám az hamarosan beszüntette működését. A csoportveze
tőt koszorútejnek, társait futnak nevezeték.” A földeáki rózsalakodalmat is Oltványi Pál
vezette be, amelyet a politikai fordulat után felújítottak, s amelyben nagy szerepe jutott a
múltban a rózsafüzérnek." Maroslelén a 15 fős csoportvezetőjét bokorfőnek nevezik.77
Hódmezővásárhelyen a 15 fős, újabban 20 fős csoportnak vagy koszon inak, csokornak a
vezetője a koszorúfő, vagy bokoranya. A társulat összejövetelei közül legfontosabb az első
szombati és első vasárnapi mise a társulat élő és elhunyt tagjaiért. Ezt követően van a
titokcsere. A bokoranya szétosztja a titkokat ábrázoló kis képeket. Ekkor adják össze a tag
sági dijat is. A társulati tagság, mint legtöbb településen, csak a halálesetkor, esetleg elköl
tözéskor szűnhet meg.7" A mai kisteleki rózsaftizéresek Nagypénteken a fájdalmas olvasót
imádkozzák. Régebben minden szerdán és pénteken összejöttek imádkozni, az 1960-as
évektől kezdve azonban csak péntekenként. ' Domaszéken településrészenként elkülö
nülve három társulat működik: az első a tanyavilágban, a második a Zöldfásnak nevezett
részen, a harmadik pedig a faluban lakókat tömöríti. Nevük rózsafiizéres, a csoportnak
pedig bokor. Minden hónap első vasárnapján van titokcsere a mise után. Szinte ez az
egyetlen alkalom, amikor a tagok mind találkoznak. Ilyenkor adakoznak is a társulat cél-
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jaira, elsősorban misemondatásra. Újabban pedig minden vasárnapi mise előtt végzik a
rózsafüzért. Körmenet alkalmával saját zászlójuk alatt vonulnak.*" Az első szombati ájtatosság a tápéi rózsafiizéresek számára az imaházat jelentette és jelenti.*1
A szegedi dóm olvasós társulata naponta más-más titkot végez: szerdán, szombaton és
vasárnap a dicsőséges titkokat, kedden és pénteken a fájdalmas, hétfőn és csütörtökön az
örvendetes titkokat mondják mindig. A titokcsere a társanya feladata. Egyes Mária-ünnepeken a szegediek az ünnepnek megfelelő titkokat használnak, amelyek a Rózsafüzérek
könyvében is megjelentek már a 19. században: Szeplőtelen Fogantatás ünnepén (decem
ber 8.), Gyertyaszentelő Boldogasszonykor (február 2.), Gyümölcsoltó Boldogasszony
ünnepén (március 25.), Sarlós Boldogasszonykor (július 2.), Kármelhegyi Boldogasszony
napján (július 16.), Nagyboldogasszonykor (augusztus 15.), Kisasszonykor (szeptember
8.), Mária bemutatása ünnepén (november 21.). A templomban van egy Mária-doboz,
amibe a hívek beledobhatják kéréseiket. A doboz tartalmát a pap szombat esti mise előtt
kiüríti és felolvassa a kéréseket.*2 Titokcsere minden hónap második vasárnapján van, s a
rákövetkező kedden pedig szentmise a rózsafiizéresek élő és meghalt tagjaiért. „Ez nagy
jutalom, ez nagyon jó .” 83
Röszkén havonta, első vasárnap cserélik a titkokat. Ez a vezető feladata, aki a vélet
lenre bízza, hogy kinek melyik titok ju t egy-egy kis szentképen, „Azért titok, mert a ta
gok sosem tudják előre, hogy melyik titkot fogják kapni.” Ebben a véleményben a Krisz
tus és Mária életének misztériuma, titka elhalványult, s az ismeretlenséggel kapcsolják
össze értelmét. Három füzeire oszlik a röszkei társulat: „1. Lurdi csoport, 2. Fatimái cso
port, 3. Medjugoriai csoport.” *4 Csongrádon a csoport neve rózsakoszon'i. A koszorúfő
vagy dékáuyasszony borítékba teszi az első vasárnapi titokváltásra a soron következő titko
kat, s azt a templomban kiosztja. Az érintettek ebbe teszik bele pénzadományukat. Szere
tik még a Jézus Szíves rózsafüzén, Könnyek Anyja és Szent Rita rózsafüzén. Az Isteni irgal
masság rózsafüzérét nagypénteken kezdik imádkozni, s kilencedet tartanak, azaz húsvét
utáni vasárnap fejeződik be. Ezt a lengyel Fausztina nővér alapján imádkozzák engesztelésül. Péntekenként Csongrádon a Szent sebek rózsafüzén imádkozzák a tisztítótűzben
szenvedő lelkekért, meg a haldoklókért.*’ Októberben pedig minden nap a teljes rózsa
füzért elimádkozzák. Újra be akaiják vezetni fél órával a mise előtt az olvasó imádságot.*6
Mezőtúron, ebben a többségében református, s a jelenlegi Szeged-Csanádi Egyházme
gyéhez tartozó városban is működik rózsafüzér társulat. Legfőbb célja Szűz Mária ésjézus
folyamatos tisztelete és dicsőítése, de alkalmanként különös célokért is imádkoznak: if
júságért, a Kalászért és tagjaiért.*7 Zákányszéken minden hónap első vasárnapján van a
titokcsere az alapszabály szerint. A titkokat 1-15 között folyamatosan imádkozzák és cse
rélik. A titokcserét az egyes koszorú anyák végzik. Tagsági díj nincs, de titokcserekor
több-kevesebb pénzt adnak össze.** Algyőn ma három csoport működik a rózsafüzér tár
sulatban. Vezetője a koszorúfej, a csoport neve koszorú. A titokváltást Tápén cédulaváltás
nak, cédulacserének nevezik, ritkábban titokváltásnak.m
Endrődön egy valamikori árvízhez köti a rózsafüzér társulat megalakulását az emléke
zet. A hívek akkor megfogadták, ha megmenekül a falu, akkor minden szombat este el
mondják a templomban a rózsafüzért. Ezt a mai napig megtartják a plébános vezetésével.
A titokcsere havonta van, amikor kis összegű tagdíjat szednek. Ebből mondatnak misét
az elhunyt és az élő tagokért.1*1 A rózsafüzér társulat pénztárosa az Oltáregylet vezetője
egyúttal. A két csoport nemcsak összefonódik tagjain keresztül, hanem szorosan együtt is
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működik Endrődön.91 Csanádpalotán négy bokor működik. 1978 előtt még koszorúnak,
rózsának nevezték. Az akkor érkezett új pap hozta be az új elnevezést, amit a mai napig
használnak. A titkokat minden hónap első vasárnapján a templomban cserélik, egymás
után, egy-egy órát kapva erre. Előtte elvégzik a teljes olvasót, a Mária-szobornál gyertyát
gyújtanak. A titkokat sorban is cserélhetik, de tetszés szerint is választhatnak. A bokorn/iyának ezt kell nyilvántartania. A cédulacsere során összegyűlt pénzből mondatnak misét
az élő és az elhunyt tagokért. Októberi ájtatosság idején egész hónapban, minden este
közösen imádkozzék a rózsafüzért: hétfőn és csütörtökön a dicsőséges titkokkal, kedden
és pénteken a fájdalmassal, szerdán, szombaton és vasárnap pedig az örvendetes tit
kokkal.93
Deszken a templomban cserélnek titkot a hónap első vasárnapján, s akkor adják össze
a rózsafiizérpcnzt is.93 A makóiak úgy gondolják, hogy az 1938-as Eucharisztikus Kong
resszus hatására alakult meg náluk az első rózsafüzér társulat a Szűzanya tiszteletére. Azóta
folyamatosan működik.94 Csólyospáloson a hónap első vasárnapján volt a titokcsere, amit
a koszorúanya szervezett. „Állítólag úgy lőtt volna szabály, hogy mindönki húzza a képe
ket, de én sorba adtam k i...” 95 A csoport neve k o s z o r ú Zákányszéken a tagok egyénileg
végzik a rájuk eső tizedet minden nap. Október hónapban a templomban közösen vég
zik a rózsafüzért a pap vezetésével. Februárban tartják a „Lurdi kilencedet” , majd később
a Fatimái Szűzanya kilencedét. Ezeket az ájtatosságokat egy-egy előimádkozó vezeti.''
Algyőn együtt és külön is végzik a rózsafüzért a templomban és az otthonokban is. T i
tokcserét első vasárnap a templomban bonyolítják le, s sorba mennek a titkok."*
Kiskunfélegyházán a rózsafúzér társulati csoport neve koszorú, amelynek élén a koszorúvezctő áll. Minden hónap első vasárnapján cserélik a titkokat és ekkor fizetik a társulati
tagsági dijat. A napi rózsafüzér végzésén túl a társulat tagjai több imakilencedet tartanak az
év folyamán: januárban a Jézus Szíve, februárban a Lourdes-i Szűz Mária kilencedét,
március Szent József kilencedét. Ezeket már nem a templomban, hanem csak otthon
mondják. Minden első szombaton van mise a társulat élő és meghalt tagjaiért. A társulat
nak volt két kis lobogója, azt mindig használták a társulati miséken és búcsúba menet.99
Fíetényegyházán az 1930-as évektől folyamatosan működik a rózsafüzér társulat. A pap
nem tagja ugyan a társulatnak, de a közös imádságot a templomban együtt végzik min
dig. Az egyéni imakötelezettségen kívül közösen végzik a szentolvasót vasárnap a reggeli
mise előtt, adventben a hajnali misén, s októberben minden este. A napi imamondásnál
hétfőn az örvendetes, pénteken a fájdalmas, szombaton és vasárnap a dicsőséges titkokat
imádkozzák. A közös templomi imádság esetében a liturgikus évnek megfelelően ad
ventben az örvendetes, nagyböjtben a fájdalmas, húsvéttól pünkösdig pedig a dicsőséges
olvasót végzik."1" Bátyán a titokcserére mindig újhold vasárnapján kerül sor - sajátos for
mában. A koszorúfő délután otthonukban keresi fel a tagokat, s kiosztja nekik a titkokat.
Nem sorsolják tehát, hanem sorba járnak a titkok. A koszorúfő a saját titka mellett a tel
jes rózsafüzért is elmondja naponta. Az egyházi év rendjének megfelelően és a napi rend
nek megfelelően is imádkoznak. Adventben az örvendetes olvasót, nagyböjtben a fájdal
masat, húsvét után a dicsőségest. Az év többi részében hétfőn és kedden az örvendetest,
szerdán és csütörtökön a dicsőségest, pénteken és szombaton a fájdalmas olvasót végzik.
Szentmise előtt közösen imádkoznak az előimádkozó vezetésével."" A kiskunhalasi rózsa
füzér társulat 1886-ban alakult meg. Azóta folyamatosan működik. Tagjai koszorúba ren
deződnek. Elükön a koszorúfej vagy koszorúaitya áll, aki számon tartja, kinek mikor és
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melyik titkot kell imádkoznia. A titokhoz egy kis kép tartozik, amit minden hónap else
jén cserélnek a templomban. Csere alkalmával az összekevert kis képekből ki-ki húz
egyet, s azt imádkozza a következő cseréig. Ebből az alkalomból történik a társulati tagdíj
beszedése is. A pénzt templomi célokra fordítják.102 Kecelen Rózsaflizér Társulat vagy Ró
zsafüzér Köszöni a csoport neve."1' Mélykúton a rózsafüzér társulatnak nincs se alapszabá
lya, se jegyzőkönyve. A tagokat kizárólag egy-egy csoporton belül, ahol a titkok elosztását
és cseréjét rögzítik, tartják számon. Tagsági könyve azonban minden tagnak van. A ró
zsafüzért mindenki egyénileg imádkozza otthon, de a misék előtti közös imádkozásba
együttesen bekapcsolódhat. Első vasárnap, vagy első szombat este cserélik a titkokat.1"4
Bajaszentistvánban (ma már Baja város része), öt csoportból áll a rózsafüzér társulat öt
koszorúfő vezetése alatt. Ez ötször tizenöt főt jelent, de a póttagokat is hozzá kell számíta
ni. Koszorúfőnek gyakran a tagok kérik fel egyik társukat. Egy tag halála esetén először
családjából keresnek új embert, csak ha nincs, akkor léphet a helyébe a póttag. A titkokat
a koszorúfő osztja ki, neki a titkokból több sorozata is van. Kiadásaikat önkéntes adomá
nyokból fedezik, de gyakran a koszorúfőnek kell nagyobb anyagi áldozatot vállalni. A tit
kok kisorsolása mindig a plébános feladata a koszorúfőkkel együtt. Mostanában egész év
re kisorsolják a titkokat, mégpedig általában szeptember elején, de azokat mindig hónap
első péntekjén ismertetik csak a társaikkal. A tagok szerint „nem jó , ha sorban adják ki a
titkokat, mert az már nem titok többé, ha előre tudják” ."11Egyesek tehát a titkokat nem
csak hittitok értelemben, hanem konkrét titok, meglepetés értelemben használják.
Bácsalmáson a lelkész is tagja a rózsaflizér társulatnak. A kalocsai Szent Imre plébánián
működő rózsafüzér társulat egyetlen koszorúja minden hónap első vasárnapján az esti mi
se előtt tartott társulati összejövetel során cseréli a titkokat sorsolás útján a lelkipásztor
részvételével. A pap ilyenkor beszél a Szűzanya tiszteletről a tagoknak. Az összejövetelek
alatt egy tagtársuk a Szűzanya lobogójával áll előttük. Ha valaki meghalt a csoportból, ak
kor a zászlóra fekete szalagot kötnek. A csoport vezetőjét koszorúfőiíek nevezik."*
Gödöllőn a tizenöt fős csoportnak koszorú a neve. Titokcserét első pénteken, vagy el
ső szombaton tartanak a templomban. Ekkor gyűjtenek pénzt is. A lelkész 1997-ben át
szervezte a társulatot."17
Az U ng megyei Dobóruszkán minden hónap első vasárnapján délután van litánia
vagy rózsafüzér ájtatosság a pap részvételével, s ezt követően megtartják a titokcserét rö
vid szentségimádással, szentségi áldással. A csoport neve rózsa, vezetője a rózsaanya. Tag
sági díj nincs, de a titokcserén adakozhatnak, s a befolyt összeget a pénztárnok kezeli.
A vasárnapi mise előtt közösen végzik a ró zsafü zé rt.A z 1991-ben létrejött gyermek rózsafüzéres csoport a felnőtt csoporthoz hasonlóan működik, de szervez világiasabb jellegű
programokat is."w
Minden hónap első vasárnapján van a titokcsere Nőtincsen (Nógrád m.) is, mise
után. Az 1990-es években a plébános is tagja volt a társulatnak. Vasárnaponként a litánia
előtt szintén közösen mondják a rózsafüzért. Rózsafüzér Királynéja októberi ünnepén az
olvasót a halottakért ajánlják föl. A szentolvasó napi végzésének kialakult rendje: hétfőn
és csütörtökön az örvendetes, kedden és pénteken a fájdalmas, szerdán és szombaton a
dicsőséges titkokat, vasárnap pedig mindhármat elmondják.1"’ Vácrátóton a családi közös
rózsafüzér imádkozás mára megszűnt, idősebb házaspároknál azonban még megvan.
Többen elmondták, hogy szőlőbe menet oda-vissza elmondanak egy egész rózsaflizért.
Az ujjúkon számolják az Üdvözlégyet, vagy apró szilvákat raknak egyik kupacból a má-
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sikba. A rózsaliizér titkok imádkozásának megvan az ünnepkörhöz kötött jellege: advent
első vasárnapjától a nagyböjtig az örvendetes rózsafüzért, böjtben egészen húsvét vasár
napig a fájdalmast, utána pedig egészen adventig a dicsőségest imádkozzék. A vasárnapi
mise előtt a Jézus Szíves olvasóját mondják. Vácrátóton, ha egy rózsatag meghal, azonnal
keresnek helyette a csoportba egy másik személyt. Ameddig nincs utóda, addig a cso
portvezetőnek kell imádkoznia az ő titkát.1"
Az újvidéki Szent Erzsébet plébániatemplomhoz több rózsafüzér csoport, rózsakoszorú
kapcsolódik: első rózsakoszorú, második rózsakoszorú és így tovább. Vezetője, akit koszorúfő
nek, koszorúanyának neveznek, minden nap elimádkozza a teljes rózsafüzért azért, ha va
laki elfelejti a maga tizedét, ne vesszen el az egész rózsafüzér. A koszorú célja Szűz Mária
tisztelete, s imádkozni élőkért, a békéért, a jóban megmaradásért, a bűnösök megtéré
séért, papi hivatásokért. Október hónapban együtt imádkozzék a templomban a teljes ró
zsafüzért. Minden nap mise előtt mondják a rózsafiizért. A titkokat mindig újhold vasár
napján váltják sorsolással."2
A Heves megyei Kerecsenden a csoport neve rózsafüzér. Vezetője az anya. A társulat
működésének célja vigasz a bajban és a szegénységben. Titokcsere a templomban van
minden hónap utolsó vasárnapján mise után."' Polgáron a társulatot koszorúnak nevezik.
Vezetője a koszon'ifő. A titokváltás havonta történik. A polgári rózsaftizéresek a karácso
nyi időben az örvendetes, nagyböjtben a fájdalmas, pünkösdkor pedig a dicsőséges olva
sót végzik.1" Jászszentandráson minden hónap harmadik vasárnapján cserélik a titkokat
valamelyik csoportvezető házánál, ahol közösen imádkoznak."'Jászágón januárban oszt
ják ki a titkokat újabban egész évre. A bokoranya mindenkinek felírja egész évre, s min
denki a hónap elején vált. A társulat évente két misét mondat az élő és az elhunyt tag
jaiért. Ennek fedezetére mise után gyűjtenek. A társulat pénztárosa kezeli az összeget.1"’
Jászboldogházán a társulati vezető házában gyűltek össze minden hónap első vasárnapján
titokcserére. Az asztalon eg)’ kis oltárt alakítottak ki: Mária-szobor gyertyákkal, fehér
abroszon, virágokkal. Ma ezt a templomban csinálják. Elmondják a nagy koszorút, azaz a
teljes rózsafüzért. Első szombatonként szintén ott találkoznak. Vezetőjük olyankor ven
dégül is látja őket. A „háznál imádkozást” mintha jobban szeretnék. Valószínűleg ebben
a tanyán élők háznál imádkozó szokása él tovább. Minden első pénteken összegyűlnek a
templomban Jézus Szíve tiszteletére. Ilyenkor gyónnak és áldoznak."7
Máriaremetén az egyházi szociális otthonban évente egyszer van titokcsere. Minden
vasárnap a reggeli mise után az egyházközség családos tagjai mondják el a teljes rózsafíizért, s aki akar, belekapcsolódik."’1
A Győri Püspökséghez tartozó Mecséren azt mondják, a társulatnak külön ünnepe
nincs, hanem minden hónapban az első pénteket követő vasárnap a misét az élő és az el
hunyt tagok lelki üdvéért ajánlják föl. Első vasárnap délután két órakor a koszorúfő veze
tésével végzik a titokcserét, a titkokat sorba rendezve és borítékba helyezve. A rózsafüzér
egyéni imádkozását mindenki otthon végzi az Elő Rózsafüzér társulat szabályai szerint.
Az imaszándékot kiegészítik még a következő fohásszal:
„Rózsafüzér Királynéja,
légy a világ megváltója,
ajánlj minket Szent fiadnak,
Fatimái Szűzanya!” "''
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Győrzámolyban minden hónap első vasárnapján van a titokcsere, imajegyet cserélnek.
A társulat ünnepe október 7. Rózsafüzér Királynéja ünnepe. Házaknál jönnek össze ha
vonta többször is imádkozni. Akkor olvasnak a Bibliából, s elvégezik a rózsafüzért.1’"
A Veszprém megyei Berhidán a rózsafüzér koszorú vezetője a koszorúfő. O intézi a
titokcserét. O szedi össze a tagdíjat is, amiből a misemondatást, vagy halottnak a koszorút
fizetik.121 A zalaegerszegi társulat célja, hogy közösen imádkozzanak különböző célokért:
a pápáért, a papokért, a bűnösökért, a tisztítótűzben szenvedőkért, a hitetlenekért, a ke
resztények egységéért, hazánkért és népünkért, minden élőért és megholtért. A hónap
első vasárnapján a titokcserét az esti szentmise előtt elvégzik. A pap ilyenkor az élő és el
hunyt tagokért imádkozik. Titokcserekor mindenki adhat adományt. Ebből fizetik ki
adásaikat.'”
A Zala megyei Várvölgyben 1997-ben alakult újjá a rózsafüzér társulat, amely a má
sodik világháború előtt működött ugyan, de „a negyven év alatt” mint társulat megszűnt,
a tagok csak egyénileg végezték az imádságot. A jelenleg csoportvezetővel működő hat
csoportot a rózsafüzér anya fogja össze. Az ő feladata az, hogy minden nap elimádkozza a
teljes rózsafüzért arra az esetre, ha valaki elfelejtené a titkát elmondani, nehogy az ima
lánc megszakadjon. A társulat ugyan ismeri a II. János Pál pápa által javasolt öt új titkok,
a világosság titkait, de még az eddig ismert háromszor öt titkot imádkozza. Az első pén
teki és az első szombati misét minden hónapban a társulatért, az élő és az elhunyt tago
kért mutatják be, s minden alkalommal ugyanazzal a verses imával, énekkel kezdték:
„Készül a koszorú Üdvözletből,
Kit Gábriel hozott az egekből,
Üdvözlégy Mária, Jézus anyja,
Szentolvasónk ékes királynéja.
Mikor az olvasót imádkozzuk,
Minden apró szemre csak ezt mondjuk:
Üdvözlégy Mária, Jézus anyja,
Szentolvasónk királynéja.
Vegye hát mindenki a kezébe,
[...] örömébe,
Üdvözlégy Mária, Jézus anyja,
Szentolvasónk ékes királynéja.” 12'1
Felsőgallán minden hónap első vasárnap délután cserélik a titkokat mise után, ekkor
kötelező a jelenlét. Ekkor misét mondatnak az élő és elhunyt tagokért.124 Szekszárdon
már csak egy Élő Rózsafüzér társulat működik. Tagjai a közelmúltig minden hónap első
vasárnapján litániára jöttek össze a templomban, majd ezt követően imádkozták a rózsafüzért, s végezték el a titokcserét. Ma a titokcsere csak három hónaponként van. Minden
hónap első szombatján saját szentmisét mondatnak a belvárosi templomban. Szent
György naptól Szent Mihályig azonban ennek helyszínéül a Remete-kápolna szolgál.
Szombat este közösen imádkozzák a rózsafüzért.'21 A társulaton belül több kisebb, 20 fős
csoport működik, amelynek helyi neve bokor. A bokor vezetője pedig a rózsatő. A társu
lat védőszentjeként Szent Filoménát tisztelik, akinek a Belvárosi templomban képe is lát
ható. Ügy gondolják, a képen keresztül a rózsafüzér társulat nagyobb hangsúlyt kap az
egyházközség életében.'2'’ A szekszárdi csoport már követi a II. János Pál pápa áltáljává-
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sóit világosság titkaival húszra szaporodott titokszám rendjét: hogy mindent egyidőben
imádkozhassak, húszra emelték fel egy-egy csoport létszámát.
A csereháti Buzitán napjainkig fejlett rózsafüzéres gyakorlatot találunk. Az élő rózsa
füzér tizenötös csoportjának neve baker. Minden hónap első vasárnapján litánia után ki
cserélik a titkot, méghozzá sajátos rend szerint: akinél például az első örvendetes titok
volt, az a második fájdalmas titkot kapja. S tizenöt hónap alatt így érnek körbe minden
titkon. Más csereháti faluban sorrend szerint cserélik a titkokat. A közeli Hím nevű falu
ban pedig az oltárról húznak. A liturgikus év rendjében az örvendetes rózsafüzért imád
kozzék advent elejétől Húshagyókeddig, a fájdalmas rózsafüzért Hamvazószerdától húsvét
szombatjáig, a dicsőséges olvasót pedig húsvéttól Szentháromság vasárnapig. Szenthá
romság vasárnapjától pedig a következő adventig minden hétfőn és csütörtökön az örven
detes, kedden és pénteken a fájdalmas, szerdán, szombaton és vasárnap a dicsőséges rózsa
füzért imádkozzék. A rózsafüzér imádkozása az 1990-es évek októberi ájtatosságain úgy
módosult, hogy a titkot csak egyszer mondják el tábla elején.12 Az U ng megyei Szirén
falván a rózsafüzér társulat titokcseréje mindig első vasárnap van, 1968 óra az akkor fel
épült kis templomban. A templom felépülte előtt nyáron a temetőben, télen, vagy rossz
idő esetén a társulati anya házánál gyűltek össze imádkozni. Ilyenkor adakoznak a tagok, s
az összegyűlt pénzt egyházi célokra fordítják.I3H
Völgyesen (Bács-Bodrog m.) a társulati tagok otthon imádkozzék a rájuk eső tizedet.
Titokcserére minden első vasárnap a koszorúfej házánál gyülekeznek. A csere után imád
koznak.1''
Krasznabélteken (Szatmár m.) minden hónap első vasárnapján tartják a titokcserét a
templomban. Szentségkitétel után közösen elimádkozzák a pappal a rózsaflizért. A titkokat
az itnaanya összeszedi s összekeveri, majd kiosztja.1'" A Kolozs megyei Bácson öt rózsafü
zér csoport működik. Egész családok is tagjai a társulatnak a plébánossal együtt. A titok
cserét a templomban bonyolítják le. Minden csoport felajánl évente egy misét. Tartják az
októberi ájtatosságot.1’1 Székelyhodoson (Maros m.) az Élő Rózsafüzérnek három társu
lati csoportja szerveződött rokoni alapon, s lakóhely szerint. A tagok minden este elvég
zik a rájuk eső tizedet. A tagok vasárnaponként és kedden járnak misére, mert ekkor jö n
pap a faluba. Nyáron mise előtt a templomban mondják az olvasót. Titokcsere az 1970-es
évekig havonta egyszer volt. Egy asztalra kitette mindenki a céduláját, összekeverték.
Mindenki választott egyet, s azt végezték.1'2 Magyarpécskán (Arad m.) a titokcsere első
vasárnap van a templomban. Előtte már szombat este is van ájtatosság, elmondják a
templomban a teljes rózsafüzért. A cserét a koszorúfő intézi. A vasárnapi misét követő
qfferta alatt kicserélik a titkokat, illetőleg a társaság kiadásaira adakoznak. A társulatnak
van külön pénztáritoké is.133
Csíkszentdomokoson 45 társulat van Balázs Lajos szerint.154 Fábián Gabriella néhány
évvel később 56-ot regisztrált. Vannak virágzásukat élő közösségek, és vannak hanyatló
félben levők. Minden hónapban cserélik a titkot. Csíkszentdomokoson ez nem sorsolás
sal történik. Külön összejöveteleket sem tartanak. Egy zetelaki származású társulatvezető
ugyan kísérletet tett a szülőfalujában gyakorolt hónap első vasárnapi, sorsolással történő
titokcsere bevezetésére, de a helybeli szokások erősebbeknek bizonyultak. Régebben ál
talában a társulatvezető ment el minden taghoz, de ha idősebb volt, akkor a tagok, vagy
ezek hozzátartozói jöttek el hozzá a titkokat kicserélni. Néhány éve legtöbb társulatban
azt vezették be, hogy a társulatvezető felügyelete alatt minden öt tagnak más-más sze-
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mély „váltsa a titkot” . A titokképeket általában a plébániáról szerzik be, de újabban Ma
gyarországról is hoznak vagy hozatnak, „szebbeket, színesebbeket” . A régebbi imajegyek
legegyszerűbb változata egy kis méretű fehér-fekete fénykép, amelyen a megfelelő üd
vösségtörténeti jelenet látható a titokfelirattal. Ezek díszesebb és színes változata elmélke
dést is tartalmaz. Régebben még arra is volt példa, hogy ha nem volt elég imajegy, akkor
egy papírdarabra ráírták a titkot, és azt cserélgették. A havi titokcserék alkalmával min
den tag, „tehetsége szerint” , befizet egy bizonyos összeget a társulat közös kasszájába.
Legtöbb esetben ezt a pénzösszeget társulati misék befizetésére fordítják. Első pénteken
és nagyböjt minden péntekjén háznál jönnek össze imádkozni.'” A csíkdánfalvi társulat
legfőbb tevékenysége szintén a hónap első vasárnapján, néhány csoportnál első szombat
ján, megszervezett közös imádkozás, a cédulaváltás. A tagok házszám szerinti sorrendben
fogadják be az összejövetelt. így egy-egy családra két és félévente kerül a sor. Ima után
alamizsnát adnak Isten nevébe a jelenlévőknek: kenyeret, pálinkát, szendvicset, kávét, sü
teményt.'3'’ Csíkszentmártonban a cédulaváltás alkalmával gyűjtenek pénzt misére. A feje
delem személyesen keresi fel csoportjának tagjait, viszi el nekik a titkot és kapja meg a
hozzájárulást.” 7 Esztelneken (Háromszék m.) a társulat tagjai az első vasárnapi mise után
cserélnek titkot, s gyűjtenek pénzt a havonta mondatott misére. A titokcserébe a szerze
tesek is bekapcsolódnak, régebben ők is tagjai voltak a rózsafüzér társulatnak. A csopor
tok vezetői személyesen keresik fel azokat, akik nem voltak jelen. A kapott titkot, tizedet
mindenki egy hónapig imádkozza miden este, felajánlva azt akár családjáért, gyerme
keiért, rokonáért, vagy éppen halva fekvőért. Esztelneken (Háromszék m.) a gyerekek az
első áldozás után jogosultak a rózsafüzér használatára. A vasárnapi mise előtt a társulat
tagjai a többi jelen lévő falusival végzik a rózsafüzért.” *
Temesváron, az erzsébetvárosi plébánián két magyar, egy német és egy román rózsa
füzér társulat működik. Az új tag belépéskor kap egy rózsafüzért, s égő gyertyával kezé
ben tesz fogadalmat. Minden szombaton és az októberi ájtatosságokon is együtt imádkozzák a rózsafüzért.

Rózsajíizéres közösségi és magánáhítatok a liturgikus év rendjében

A rózsafüzér rendszeres és szabályozott egyéni vagy közösségi imádkozása mellett a társu
latok tagjai sok más templomi és templomon kívüli áhítatgyakorlatban vesznek részt. Ez
egyik legváltozatosabb területe vallásgyakorlásuknak, egyik legszínesebb területe vallási
kultúrájuknak. Alábbi rövid áttekintésünk tájegységenként és településenként mutatja be
ezt a változatos kulturális gyakorlatot.
A Mária-ünnepek általában egybeesnek valamilyen rózsafíizéres titokkal. így például
Gyümölcsoltó Boldogasszony ünnepét (március 25.) az első örvendetes titok örökíti
meg, Sarlós Boldogasszonyt (július 2.) a második örvendetes titok, karácsonyt a harma
dik, Gyertyaszentelő Boldogasszonyt pedig (február 2.) a negyedik és az ötödik. Ezért
ezeken az ünnepeken természetszerűleg az örvendetes rózsafüzért imádkozták és imádkozzák. A dicsőséges olvasót pedig Nagyboldogasszony ünnepén (augusztus 15.) és Mária
neve napján (szeptember 12.) mondják.'4"
Helvécián 1943. február 11-19. között kilencedet végeztek a lourdes-i Szűzanya tisz
teletére a békéért, mindig másik tanyában. A nagyböjtben három napos lelkigyakorlaton
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vettek részt.141 Tószegen a lourdes-i Szűzanya ünnepe előtt (február 11.) szokásosan ki
lencedet tartottak.14' Ináncson a 40-es években minden Mária-ünnepet három napig tar
tottak. Szombat esténként pedig közösen imádkozták az olvasót.143 Csépán a rózsafíizéres
asszonyok adventtól Hamvazószerdáig az örvendetes olvasót végezték.144 Február 9-től a
lourdes-i kilencedet végezték az imaházakban vagy' olvasós házakban Csépán. Esetleg na
ponta más-más helyen. Az ájtatosságra estefelé, a ház körüli munkák elvégzése után ke
rült sor.144 Az ima-összejöveteleken gyakran nem társulati tagok is részt vettek.14" Minden
hónap első vasárnapján végezték és végzik a titokcseréket. Az Űrnapját követő péntek az
egyházi év utolsó változó ünnepe, Jézus Szent Szíve ünnepe. Ekkor elmondja a társulat a
Jézus szive olvasóját.,47 A mindenkori első vasárnapi szentmisén és szentségkitételen részt
vesznek. Az ájtatosságot azonban mindinkább családok végzik, a szálláskeresés szokását is.
Egykor péntek, különösen első péntek fontos szerepet töltött be a társulatok életében.
Ilyenkor gyóntak, áldoztak, többen ún. nagykilencedet, azaz kilenc havi miselátogatást
fogadtak meg, s különböző célokra felajánlották. Pénteken a fájdalmas olvasót imádkozzák. Minden hónap első szombatján az első szentmise a Mária-társulat, a rózsafüzér társu
lat meghalt tagjaiért van Csépán. A hónap első vasárnapja szintén a Mária-társulat napja
volt, s az ma is. A bukatják ekkor osztják ki, ekkor cserélik a cédulákat. De olyan csoportvezetők is vannak, akik egész évre kiosztják az elvégzendő rózsafüzér titkokat.148
Nógrádbercelen a keresztszülők bérma- és keresztgyermekeiket meglátogatták egy
karácsony utáni vasárnap, karácsonyi ajándékot vittek nekik az elveszett és megtalált 12
éves Jézus emlékére. A látogatás végén közösen elimádkozták az örvendetes olvasó
titkait.M9 Homrogdon szokásban volt, hogy' esténként elmentek egy kőkereszthez és a
tövében imádkoztak, „olvasóztak” . Ugyanitt aratás előtt „szerszám-áldást” szoktak tar
tani.1311 Gyöngyöspatán a rózsafüzér ájtatosságoknak több változata élt, amelyeket ma már
nem lehet rekonstruálni. 1944-ben Fehér Mátyás még feljegyezte ezek nevét: Szentiványi
magnifilát, háromszínű olvasó, hátheveregetős, felhőkeresztelő.151 Tarnaszentmiklóson minden
éjjel éjféltől egy óráig a fájdalmas olvasót imádkozták.15" Ecséden a fájdalmas olvasó előtt
és közben a Szűz Mária siralmát énekelték.153
Vízkereszt ünnepén a gyöngyösiek eskümisét tartottak. Egykor ez újév napján volt
szokásban. Az újonnan választott tisztikar tagjai ugyanis esküt tettek, amivel megerősítet
ték társulati tagságukat: „Én esküszöm úgy, mint N . N . a teljes Szentháromság egy örök
Istenre, a Boldogságos Szűz Máriára, az élő Istennek minden szentjeire, hogy a Szűz Má
ria Rózsaflizér Társulat minden vagyonára híven gondolok és gondot viselek, úgy' min
den hivatalomban pontosan eljárok. Mind gazdagnak, mind szegénynek igazságomat
adom és kiszolgáltatom, félreteszek minden atyafiságot és jóbarátot. Isten engem úgy se
gédjén, a Boldogságos Szűz Mária és Istennek minden szentjei. Az Oltáriszentség tisztele
tére eskümet adom! Amen.” Az eskütétel alatt a fáklyások adstálnak, azaz díszőrséget áll
tak a templomban.'54
Vízkereszt ünnepén olvasószeutelést tartottak Cséffán (Bihar m.) a filiában lakó hívek,
akik a vízszentelésen nem tudtak részt venni. Ok az olvasóikat belemártották a friss szen
telt vízbe és elimádkozták az örvendetes rózsafüzért.155
Udvardon „épületes magánájtatosságokat végeztek, szentségimádásra toborozták a hí
veket, kiosztva az imaórákat, a Mária-ünnepeken gyóntak és áldoztak, búcsújárásokat és
könyörgő körmeneteket rendeztek kegyhelyekre vagy az otthoni, helybeli, de messze hí
res udvardi kálváriára.” 15''
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Söjtörön (Zala m.) Gyümölcsoltó Boldogasszony ünnepén szemzett rózsafára olvasót
akasztottak.1"7
Sokfelé szokásban volt, hogy a nagyböjt péntekjein a keresztúti ájtatosság mellett még
a fájdalmas rózsafüzért is elimádkozták. Különösen Erdélyben és a Dunántúlon kedvelték
a péntek esti közös templomi imádkozást, amit a társulati asszonyok vezettek. A virág
vasárnap szentelt barkát Vas megye több községében rózsafüzérrel kötik össze a hívek,
amikor a templomból hazatérnek.1"’1
Csíkdánfalván nagycsütörtökön a rózsafüzér társulatok tagjai külön-külön összejöttek,
hogy elkészítsék az úrvacsorat. A hozzávalókat: rizst, tojást, olajat, paprikát, hagymát, ká
posztát összeadták és elkészítették a böjti töltelékcs káposztát. A káposzta elfogyasztása előtt
közös, mintegy másfél órás imádságuk van. Napjainkban csak a rózsafüzéres titkokat
mondják, de régebben ekkor hangzott el az Aranymiatyánk, s elénekelték az Utolsó va
csora emlékét idéző éneket is. A vacsorát követően a társulati csoportok templomba
mennek.1” Jászladányban nagycsütörtök éjjel volt a határjárás. A körmenet alatt a keresztutat végezték és elmondták a fájdalmas rózsafüzért. Kajáron „a Cedrón patakba taszított
Úr Jézus emlékezetére” nagypénteken kimentek a kereszthez, elmondták a fájdalmas ol
vasót és megmosakodtak a patak vizében. A vasvári nép nagypéntekről nagyszombatra
virradó éjjel tartotta a „fekete lakodalmat” , vagy „gyászmenyegzőt”., amikor elénekelték
a szokás sajátos énekét.1''"
A Heves megyei Gyöngyössolymoson a rózsafüzéres asszonyok megkerülték a nagy
pénteki szertartás alatt leleplezett feszületet, amely a templom padozatán fekszik. A fájdal
mas rózsafüzér elmondása után az 1890-es években megkezdték a Mária keresi Fiát kezde
tű éneküket és ájtatosságukat.161
Nagypéntek délután három órakor a bényi hívek (v. Esztergom m.) elmondták a fáj
dalmas rózsafüzért Jézus Krisztus halála emlékére. Az órát megállították és ráakasztották
az olvasót."’2 A gyöngyösi rózsafüzér társulat a nagyszombati feltámadási körmenetre ki
lenc embert „vetett szolgálatba” fáklyatartásra. A többiek a zászlókat vitték. A társulat
tagjai a körmenetben csoportban vettek részt, ezért a társulat bortermeléséből ajándék
járandóságot kaptak.163 Országszerte általánosan elteijedt szokás volt, hogy' a rózsafüzér
társulat tagjai testületileg vettek részt a húsvéti feltámadási körmenetben.164 Bátorkesziben
a feltámadási körmenetben hat-hat lány vitte a Rózsafüzér Királynéja szobrát, a társulati
asszonyok pedig körmeneti lámpával mellette haladtak.
Pünkösd előtt a somoijai rózsafüzéres asszonyok kilencedet tartottak a Szentlélekvárás emlékére a templomban csupasz oltárok előtt. Pünkösd hajnalára azután az egész
templomot piros pünkösdi rózsával feldíszítették, majd a templom ajtaját és ablakait ki
tárták, hogy széijárás legyen.165 Gyöngyösön a pünkösd reggeli misére a rózsafüzér társulat
hat embert küld adstálásra, akik a szentély előtt állnak mise alatt."’'’ Pünkösd a csíksomlyói
búcsú legfontosabb alkalma. A csíkdánfalviak szerint a Somlyóig tartó gyalogos zarándokúton a teljes búcsú feltételeként három teljes rózsafüzért kell elimádkozniuk.167 Saját
tapasztaltunkból, az 1980-1996 közötti pünkösdi búcsúk helyszíni megfigyeléséből tud
juk, hogy a rózsafíizér imádságnak nagy szerepe van az éjszakai virrasztás idején is.
Legtöbb településen a négy úmapi sátor egyikét a rózsafüzér társulatok állítják.
A Felvidék számos településén Nagyboldogasszony napján megáldották a füveket és a
gyógynövényeket. A hívek a növényeket elviszik a templomba. A füvek rózsafüzérrel
vannak átkötve a Boldogasszony tiszteletére. Gyöngyössolymos falujában szintén Nagy-
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boldogasszony ünnepén a letenye (litánia) végeztével a rózsafüzéres asszonyok elmondták
a dicsőséges olvasót, majd apró virágokból koszorút kötöttek és azt a Mária-szobor fejére
tették.1'"1
Nagyboldogasszony napja Mária halálának, elszenderülésének és mennybevételének
ünnepe. A Rábaközben az ünnep vigíliáján a temetőben szokott összejönni a nép egy
frissen megásott, még üres sírnál és elmondta az örvendetes rózsafüzért. Gyöngyöstarjánban régente körmenetileg mentek a sírhoz és örvendeztek az Istenanya mennybemenete
lének."'''
Az 1920-as évek végétől az 1950-es évek elejéig a Salgótarján melletti Karancshegyen, illetőleg újabban néhány környező településen, megtartották Nagyboldog
asszony virrasztását. Néhány éve felújították. Mária ravatala mellett virrasztó környék
beliek szertartásában helyet kapott a rózsafüzér is. Az éjszakai körmenet után a hajnalig
előénekesek vezetésével a szentolvasót imádkozzék: a 15 titkú olvasót, majd következik
az Oltáriszentség olvasója, Jézus Szíve olvasója, végül a halottak olvasója.’71’
Mária neve napján (szeptember 12.) tartották meg Hercegfalván (Alsó-Fehér m.) azt
a rózsaüwiepélyt, amit a Pozsony megyei Nádasdon pünkösd másodnapján, a Csongrád
megyei Földeákon pedig rózsalakodalom néven a falu Szent László búcsúját követően Péter-Pálkor rendeztek. Megrendezésében a rózsafüzér társulatoknak mindenütt nagy sze
repe volt.171
A Mária neve napján megtartott rózsaünnepély a 19. századi Hercegfalván valójában
egy „nemes verseny fejezése” volt. Jutalmat ugyanis azok a fiatalok kaphattak, akik meg
feleltek a szigorú feltételeknek: minden vasárnap és ünnepnap szentmisét és litániát hall
gattak, írástudók voltak, tudtak magyarul, káromkodást és csúnya beszédet senki sem
hallott tőlük. A legény 17, a leány pedig 16 éves kora alatt magányosan nem vett részt
semmilyen mulatságban. Az ünnepségre már hetekkel előbb felhívták a figyelmet a szó
székről. Két héttel a jelzett ünnep előtt a falu tisztesebb emberei közül páran a plébánián
megnevezték azt az 5 fiút és 5 leányt, akit a község közvéleménye méltónak tartott a
megjutalmazásra. Az ünnep napján a tíz kiválasztott meggyónt, megáldozott és úgy ké
szült a délután 3 és 4 óra között tartandó nagy ünnepségre.
„Mária nevenapján a helység által kijelölt tíz személy, atyjával és anyjával a papiakhoz
ment: honnan egy ájtatos menetben tódult a nép a templomba, hol már a vidékről ez al
kalomra besereglett előkelő vendégek a számukra készített helyeket elfoglalták. A «Jöjj el
Szentlélek Isten« ének eléneklése után a lelkipásztor úr megszentelé a kiosztandó ajándé
kokat, melyek olvasók, gyűrűk és fátyolok koszorúkból és pénzből állottak: mik a kijelölt
négy egyén közt akkép osztattak ki, hogy olvasót mindegyik kapott: amelynek átadását a
t. plébános úr e’ szavakkal kísért: «Olvasóval tiszteltjük a boldogságos szűz Máriát, midőn
többször elmondjuk az üdvözletét, mellyel őt az angyal és sz. Erzsébet köszönté, s melyet
az anyaszentegyház mondani parancsol." Következik azután a gyűrűnek mind a négy
közti kiosztása ily szavak kíséretében: »Ez emlékeztet benneteket, hogy a keresztségben
eljegyzett titeket a Szentlélek úr Isten: hogy szentül, jámborul élvén, magatokat semmi
féle vétekkel meg ne fertőztessétek.« Azután a két fiúgyermeknek bokréta nyújtatik
szalaggal, melynek átadásakor emlékezteti őket, hogy csak azok, kik »e földön híven tel
jesítik az Isten akaratját, fognak mennyekben megkoronáztatni". A két leánynak szinte
köszöni nyújtatik fátyollal, melynek átadásakor azok e tanítást vevék: »A fehér fátyol tisz-
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taságot, szemérmességet és alázatosságot jelent: melyekkel tündöklött a boldogságos szűz:
kinek ékes példáját követve legyetek ez élet után részesek a boldogságban*'. Végre pénzt
kapnak és pedig az egyik fiú és leány két-két ezüst tallért, azaz: 10 v. forintot, másik ket
tő pedig öt-öt forintos tallért: melynek átadásakor monda a nagy jótevő: «Juttassa ez esze
tekbe a mennyei parancsot: ne lopj!« így fejeztetik be az ünnepély.” 12 Földeákon rózsa
király és rázsakirálync nevet kaptak - és kapnak ma is a felújított ünnepsége keretében a kiválasztott fiatalok, akiknek jelölésébe a rózsafüzér társulat tagjai mellett a fáklyások, az
az az eucharisztikus liturgiákon fáklyát (gyertyát) tartó férfiak és a Mária-anyák, azaz
a Mária-lányok vezetői is beleszóltak. Az ünnepélyt is a rózsafüzér társulat rendezte.1'’
A kiválasztott fiatalok a plébánostól rózsafüzért kaptak ajándékba, hogy egész életükön
át buzgók legyenek. Az 1940-es években az ünnepség úgy zajlott, mint egy lakodalom.
A menetet a vőfély vezette. Ó t követték a párok, majd a koszorús lányok, akik után a fák
lyások és az olvasás asszonyok haladtak. A menet többi része az ünnepségre érkezett vendé
gekből került k i.'4
Az 1940-es évek elején Csíkszentmihályon vecsernye után mondtak el ünnepélye
sebb alkalmakkor Mária bűnöst mentő, apokrif elemekkel gazdag imádságát.11 A moldvai
Pusztinán Halottak napja estéjén zsoltárainak. Összejön a család és a rózsafüzért is imádkozzák.'76
A Miasszonyunkról nevezett Szegény Iskolanővérek szegedi tanítóképzőjében az
1930-as években Halottak napja estéjén a „Szegény lelkek rózsafüzérét” imádkozták. A ke
resztre elmondták a 129-130. zsoltárt. Majd a három kis szemre következő imát:
„Istenem, hiszek tebenned, mert Te a legfőbb igazság vág)'
Istenem, remélek tebenned, mert Te a legnagyobb irgalmasság vagy,
Istenem, szeretlek téged, mert T e a szeretetre legméltóbb jóság vagy.”
A Dicsőség helyett a következő fohász hangzott el: „Adj, Uram, örök nyugodalmat
nekik és az örök világosság fényeskedjék nekik. Nyugodjanak békességben, az Úr Jézus
szent nevében. Amen.” A Miatyánk helyett a következőket mondták: „Jézusom, a te
szent sebeid és érdemeid által bocsáss meg nekik és könyörülj rajtuk!” Az Üdvözlégy he
lyett pedig a következő fohászt: „Szűz Máriának édes szíves, légy az én menedékem!” 177
Karácsony előtt Marosleién egykor Szentcsalád járás volt, amibe a család minden tag
ja bekapcsolódott.17" Csanádpalotán népszerű volt a rózsafüzéresek közreműködésével tar
tott karácsony előtti Szent Család-járás.17' Csólyospáloson is a társulat tartotta a Szent
Család járást, ami mára kiment a gyakorlatból.,MI Tápén a második világháború idejéig
megvolt a karácsony előtti szálláskereső ájtatosság vagy Szent Család járás.""
Az abaúji Buzitán minden házban volt régebben Mária-kép, ami előtt az ún. szombati
lámpa függött, s ott végezték a hét végi hálaadást. Nagyhéten kijártak mindig más-más
kereszthez a határban ájtatoskodni. A Márk-napi körmenet előtt a rózsafüzéresek minden
lobogóra kicsi koszorút készítettek a rozs sásából.

Jubiláns ünnepek, körmenetek

A domonkos rendi templomokban és a Dunántúl több helyén Mária neve napján rázsaJtizéres körmenetet, olvasás körmenetet szoktak tartani vagy a templomban, vagy a templom
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körül. A Rózsafüzér Királynéja szobrát vagy a pap vagy fehérruhás lányok, Mária-lányok
hordozták a vállukon. Különösen fényes körülmények között ülték meg az október első
vasárnapi rózsafiizéres körmenetet, Olvasós Boldogasszony ünnepén. Az 1940-es évekig
Kassán a domonkosok templomában litánia előtt tartottak körmenetet. A szerzetesek és
a hívek körbejárták a templomot, egy pap Mária szobrát vitte kezében. A rózsafüzéresek
egy asztalra lerakták a szentélyben olvasóikat, amelyekre a pap áldást mondott és meghin
tette őket szentelt vízzel."1' Rózsafüzér Királynéjának ünnepére a csíkszentdomokosi tár
sulatnak saját énekei vannak.""
Néhány rózsafüzér társulat a 20. század közepén, második felében ünnepelhette meg
megalapításának centenáriumát, amelyről sajátos ünneplési keretek között megemlékez
tek. A gyöngyös-alsóvárosi „Rozsáliom Társulat” 1844 júniusában alakult meg. 1944.
június 21-én rendezték meg évfordulós ünnepségüket. Reggel 9 órakor a társulat férfi
tagjai felsorakoztak a fődékány házánál, ahonnan fehér lobogójuk alatt és Mária-énekeket
énekelve mentek a ferences templomba. „A templom kapujában háromszor énekelték
az ősi »ajtónyitóéneket« Dicsértessék a Jé z u s...” Az ünnepélyes szentmise után délben a
fődékány házánál száz terítékes szeretetlakoma volt, amely „a pápai és a magyar himnusz
eléneklésével ért véget” .'*5
Az egri „Élő Rózsafíizértársulat [1943.] október 3-án tartotta meg hazánk városaiban
szokásos hazafias könyörgő körmenetét” . Az esemény a ferences templomban volt, ahol
megjelentek a hatóságok képviselői, a hitbuzgalmi és társadalmi egyesületek tagjai, s hí
vek sokasága. A rózsafiizéres társulati igazgató beszédében a rózsafüzér ájtatosság eredeté
ről beszélt. Kiemelte, „hogyan eszközölte ki a budapesti eucharisztikus kongresszus buzgósága az országgyarapítást” és ennyire szükséges imádkozni hazánkért és honvédeinkért.
Az eucharisztikus körmenet a lyceumig vonult, ahol szentségi áldást nyertek, majd vissza
térve a templomba Te Deumot énekeltek, áldást kaptak.1*" Ilyen könyörgő körmenetet
más városokban, így Kecskeméten is tartottak az 1930-as évek legvégétől.1"
A domonkos misszió alkalmával 1941 márciusában szentségi körmenetet tartottak a
falun keresztül Dercsikán és Felbáron.1"* A somogyszobi rózsafüzér társulat tagjai havonta
elvégezték szentgyónásukat és áldoztak.1WSajószentpéteren évente négyszer mutattak be
szentmisét a meghalt társakért és a purgatóriumban szenvedő lelkekért, s ezeken szentelt
gyertyával kezükben áldoztak a társulati tagok.1'" Az iharosi hívek a négy kántorszomba
ton mondattak misét. Más szombatokon a csendes mise alatt elmondták a a rózsafüzér
egyharmad részét a lorettói litániával együtt a kántor vezetésével.1''1
A fenti vázlatos áttekintés is azt jelzi, hogy a rózsafüzér társulatok az egész magyar
nyelvterületen áhítatgyakorlásuknak változatos és színes, szimbólumokban gazdag formá
ját alakították ki a 20. század közepéig és különböző alkalmakhoz kötődően gyakorolták
is azokat. Ezek között számos azonos, vagy hasonló, de számos egyedi rítus, szokás is meg
található.
Napjaink közösségi és egyéni áhítata
Az 1950-es évektől napjainkig a rózsafiizér társulatok áhítatának legnagyobb változása az
volt, hogy a vallási élet nyilvánosságától vissza kellett vonulniuk. Az előzőekben ismerte
tett körmenetek, felvonulások, nyilvános ünneplések megszűntek, eltűntek. A rózsafuzé-

292

Az Élő Rózsafíizér társulat működése. A társulati mindennapok

res áhítatból elsősorban az egyéni jellegűek maradhattak fenn változatlanul, vagy csak né
mely közösségi mozzanat a templomok falai közé zártan.
A békéscsabaiak úgy mondják, hogy a rózsafüzérben „saját magunkért imádkozunk” ,
hisz a társulat célja az élőkért és a holtakért való imádkozás. Titokcsere többnyire a veze
tő lakásban történik. Marosleién tartják az első pénteket. Sokszor ekkor van a titokcsere.
Október 7-én van a társulat nagy ünnepe, Rózsafüzér Királynéja, ünnepi szentmisével
a templomban. Nagyböjtben a megtérésekért, a megtért bűnösökért, pünkösdkor pedig a
békéért imádkoztak, imádkoznak. Ahogy változott a világ, úgy változtak az imaszándé
kok is.'9’ Csanádpalotán Mindenszentek napján mindig a fájdalmas olvasót mondják. Szí
vesen vesznek részt a lourdes-i kilenceden.'91
Lajosmizsén két rózsafüzér társulat van külön névvel: Magyarok Nagyasszony Rózsafüzér Társulat és Szent Anna Rózsafíizér Társulat. A plébános, aki maga is tag, fogja össze a
társulatot, amelyben a 15 fős csoport neve koszorú, a koszorúvezető irányításával. A tagság
létszáma 200 fő körül van.'99 Mélykúton a rózsafüzért a társulati tagok egyénileg otthon
imádkozzék. Közösen végzik azonban szombaton (és vasárnap) a templomban mise előtt.
Kilencedeket is közösen folytatnak, de ez nem társulati kötelezettség. A faluban népszerű
az „Ö t szent sebek rózsafüzére” , a „Vérkönnyek rózsafüzére” , a „Szeretetláng rózsafüzé
re” , s van külön Jézus Szíve és Mária Szíve olvasó is. Az egyházi év különböző szakaszai
ban is más-más rózsafíizér titkokat imádkoznak. Nagyböjtben a fájdalmas olvasót, húsvét
után adventig a dicsőségest, adventtői nagyböjtig az örvendetest. Az évközi időben napi
imádkozás rendje is megszabott: hétfőn örvendetes, kedden és pénteken a fájdalmas, csü
törtökön a dicsőséges, szombat és vasárnap pedig a teljes olvasó elhangzik.195 A kalocsai
Szent Imre plébániatemplom rózsafíizér koszorúja ismeri a Szentlélek, a Szent Arc, a Sze
retetláng, az Isteni Irgalmasság és a Szent Sebek rózsafüzérét. Nagyböjt első vasárnapján
és az Űrnapja előtti vasárnap gyűjtenek az oltárok feldíszítésére.196
Nőtincsen a plébános a rózsafüzéresek, különösen a bokoranyák szerepét emelte ki
a szentségimádásoknál. A faluban január 23-án és augusztus 13-án van szentségimádás.
A pap a bokoranyákat osztja be, kiírja nevüket a haranglábnál, s a csoportok a megjelölt
időpontban jönnek a templomba. Húsvét előtt a Szent Háromnapon virrasztanak az Oltáriszentségnél, felváltva őrzik a Szent Sírt. Nagyszombat reggeltől az Oltáriszentség
olvasóját mondják. Karácsony előtt végzik a szálláskeresést, annyi eltéréssel a korábbi
gyakorlathoz, hogy most mind a kilenc este egy házhoz mennek, például az öregek ott
honához. Februárban végzik a lourdes-i jelenés kilencedét az öregek otthonában. (Ez jól
jelzi, hogy melyik korosztály a fenntartója ezeknek a szokásoknak.) Minden hónap első
szombatján Szűz Mária tiszteletére elmondják a teljes rózsafüzért.'97Jászágón vasárnapról
vasárnapra beosztják, melyik olvasót imádkozzák. A hónap első vasárnapján az Oltári
szentség olvasóját végzik, másodikon az örvendetes olvasót, a harmadikon a fájdalmas tit
kokat mondják, negyedik vasárnap pedig a dicsőséges olvasót. Ezen kívül minden hó
napban elmondják még a Könnyek anyja olvasóját, a Hétfájdalmú olvasót, Szent Anna
olvasóját. A templomban karácsony előtt a Szent családot köszöntik kilenceddel, húsvét
előtt pedig a keresztutat végzik.'98
Bátyán ma 15 koszorú működik a faluban. A csoportok régebben utcánként szerve
ződtek, hogy könnyebben el lehessen egymást érni, de ma ez már nem működik. Az
idősebbek rácul, a fiatalok magyarul imádkoznak.199 Márciusban végzik a Szent József ki-

Az Élő Rózsafüzér társulat működése. A társulati mindennapok

293

lencedet, nyáron a Szent Rita kilencedet. Halott melletti virrasztásokon pedig a Fájdal
mas Szűz olvasóját m ondják.'1"
Újvidéken megtartják a februári lourdes-i kilencedet, végzik az Irgalmasság rózsafiizérét, nagykilencedet Szent Antalhoz.’"1 Szabadkán az úrnapi körmenetben az Oltáriszentség olvasóját végzik a koszorúfej vezetésével. Februárban más társulatokkal együtt
végzik a lourdes-i kilencedet, májusban látogatják a májusi litániákat, októberben pedig
az októberi ájtatosságokat. Az 1990-es évek első felében minden csütörtökön a békéért
imádkoztak. A társulati tagok a maguk tizedét otthon imádkozták. Szent Domokos ró
zsafüzére mellett imádkozzák még Szent Rita rózsafüzérét, Szent Antal rózsafüzérét és
a Jézus Szíves rózsafüzért.'"’
Jászboldogházán advent utolsó hetében a Szent Család kilencedet mondják. Január
2-ától kezdik Jézus neve nyolcadát. Január 27-én végzik Mária eljegyzését, február
11-19. között a Lourdes-i kilencedet. Egykor ez utóbbit is házaknál mondták, de napja
inkban ezt a templomi Lourdes-i oltárnál végzik. Nagyböjt péntekjein pap nélkül végzik
a keresztutat. Áldozócsütörtökön a jászalsószentgyörgyi búcsúsokkal együtt Mátraverebélybe zarándokolnak. Május estéin a litániát végzik Szűz Mária tiszteletére. Május 13-án
sokan részt vesznek közülük Jánoshidán a Fatimái Mária ünnepén. Úrnaptól végzik Jézus
Szent Szíve nyolcadát. Októberben minden nap van rózsafüzér ájtatosság, október 13-án
ismét Jánoshidára mennek a fatimai áhítatra. Télen a sekrestyében, tavasztól őszig a temp
lomban imádkoznak.2"3 A Heves megyei Kerecsenden tartják az első pénteket.21'4 Polgá
ron végzik a Könnyek anyja rózsafüzért.2"'
A Győr megyei Mecséren pedig Mária ünnepek idején a dicsőséges olvasóval erősítik
hitüket, nagyböjtben minden pénteken a közösen elmondott fájdalmas olvasóval készül
nek húsvétra.2"*' Várvölgyben (Zala m.) többen imádkozzák Szent Antal, Szent Rita,
Szent József, a Szent Család, a Kisded Jézus és az Oltáriszentség rózsafüzéije imádságot,
amelyekről úgy vélik, hogy „nem elismertek” .'" Berhidán (Veszprém m.) szép számmal
vesznek részt az októberi rózsafüzér ájtatosságokon.2"*
A máriaremetei egyházi szociális otthonban és a plébánián a Fájdalmas Anya ünnepén
(szeptember 15.) elmondják a fájdalmas olvasót. Évente általában két autóbuszos zarán
doklatot szerveznek hazai máriás kegyhelyekre. Újabban esténként bekapcsolódnak a
Magyar katolikus Rádióban felhangzó rózsaflizérbe.2'” Erről mint az egyéni áhítat új
megnyilvánulási formájáról, más helyről is van adatom (Kunszentmárton).21" Endrődön a
hónap első vasárnapján van a titokcsere, régebben a csoportvezető lakásában, ma inkább
a templomban találkoznak. A társulat éves imarendjében rendszeresen jelen van a havon
ta mondatott szentmise az társulat élő és elhunyt tagjaiért, ami régebben csak évente egy
szer volt. Kiemelkedő fontosságú a farsangi szentségimádás, az októberi ájtatosság, R ó 
zsafüzér Királynéjának októberi ünnepe, a májusi litániák sora. A heti rendben II. János
Pál pápa javaslata alapján imádkozzák a négyszer öt titok valamelyikét.211
A zalaegerszegi rózsaftizéresek pártfogójukként Szent Domonkost és Szent Filoménát
ismerik, és ünnepüket tartják.212 Felsőgallán októberben minden este elmondják a teljes
rózsafüzért. Februárban a lourdes-i kilencedet végzik. A szertartás végén meggyújtják ke
zükben a gyertyát és az Ave Maria elhangzásakor magasra emelik. Ezt Lourdes-ban lát
ták, s azóta csinálják ők is. Advent idején pedig a Szállást keres a Szent Család éneket
mondják minden este.211 Szekszárdon népszerű a minden hónap 13-án végzett Fatimai áj-
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tatosság,2'4 de szerepet vállalnak a szeptember 8-i, Mária névnapjához kapcsolódó búcsú
ban is a város kegyhelyén, Remetén. Minden első csütörtök délután szentségimádás van,
ahol a lelkiségi mozgalmak óránként váltják egymást. December 8-án, a Szeplőtelen Fo
gantatás ünnepén délben a teljes rózsafüzért, immár mind a húsz titkával, eliinádkozza a
társulat, s ezt Magyarországért ajánlja föl."'1
Buzitán (v. Abaúj m., Szlovákia) a rózsafiizéresek a nyári napok kivételével közös
imádkozásra gyűlnek össze szombat esténként egy-egy háznál. Elvégezték a rózsafüzért,
elmondják a litániát, majd egy Mária-énekkel fejezik be ájtatosságukat. December 15-én
kezdődően végzik a Szállást keres a Szent Család kilencedet.216 Dobóruszkán (Ung m.) az
1990-es években megalakult gyermek rózsafüzér társulat tagjai vállalnak őrséget a Szent
Sírnál nagypéntektől a feltámadásig.217
Székelyhodoson (Maros m.) a tagok vasárnap esténként közösen imádkoznak egy
háznál.2'" Esztelneken főleg nagy ünnepek előtt, készülve az ünnepre, s különösen a nagy
böjtben sokat imádkozzék a templomban is a rózsafüzért. Kiemelkedően tartják a Máriaünnepeket, s az év során mindegyiket megülik.21''
A rózsafüzér társulatok több évtizedes áhítatgyakorlatain szemlét tartva, napjainkhoz
közeledve egy fokozatos és folyamatos egyszerűsödést figyelhetünk meg. Ezzel párhuza
mosan azonban a hagyomány-közvetítésnek olyan új formák is megjelennek, mint a Ka
tolikus Rádió. Ennek műsorai, a napi szentmise közvetítés és rózsafüzér mondás, egyes
tematikus rovatok a gyakoribb misehallgatást és rózsafüzér imádkozást segítik, s új isme
reteket közvetítenek.221’
Társulati zarándoklatok

A rózsafiizéres csoportok a közösség megítélése szerint az egyházközség legbuzgóbb, leg
inkább vallási tagjai közül kerültek ki. Társulathoz tartozásuk révén ők voltak és ők a leg
szervezettebbek. Lehet rájuk építeni, buzgóságuk és igényük is a zarándoklatok iránt na
gyobb. Ők azok, aki mind a távolsági zarándoklatok, mind pedig a templombúcsúk
szervezéséből leginkább kivették részüket. A kunszentmártoni rózsafüzér társulat talán
legfontosabb feladata az első világháborúig az éves pünkösdi máriaradnai zarándoklatok
szervezése volt.221 Az 1860-ban alakult hatvani rózsafüzér társulat vezetője szervezte
egyúttal a mátraverebélyi zarándoklatokat is."2 A csongrád-csányi társulat minden Máriaünnepen misét mondat. A rózsafiizéresek kétszer egy évben Máriaradnára zarándokoltak,
ahol a társulat alapítványi nagy szentmiséket rendelt ezekre az alkalmakra.22' Az Ung me
gyei Szirénfalváról és környékéről, Dobóruszka, Nagyszelmenc falukból Máriapócs
kegyhelyét látogatták és látogatják ma is, bár az országhatárok közbe esnek.222
Napjainkban is népszerű a rózsafüzéresek búcsújárása. Vagy ők szervezik, vagy a leg
buzgóbb búcsúsok közülük kerülnek ki. Kistelekről például a környező faluk templom
búcsúira járnak el leginkább: Csengéiére a Szent Imre-napi búcsúba, az ópusztaszeri
búcsúba, a szeged-alsóvárosi búcsúba augusztus 5-én, de különösen szeretik a a petőfiszállás-szentkúti Pünkösdi és Kisasszony-napi búcsút. A külföldi kegyhelyek közül szer
vezett út keretében jártak már Rómában, Lourdes-ban, Medjugoije-ban és Csíksomlyón.225 Lourdes-ba, Jeruzsálembe szervezett zarándokutak mellett rendszeresen részt
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vesznek az elekiek a szomszéd települések: Kétegyháza, Gyula, Lökösháza templomszen
telési búcsúin."'’ Marosleléről csak országon belüli búcsújáró helyekre mennek: Mátraverebély-Szentkút, Petőfiszállás-Szentkút. Ez utóbbi helyre sokáig gyalog vagy' stráfkocsival
jártak.” Csongrádon első pénteken és minden hónap 13-án engesztelnek, első szomba
ton Szent Péter tiszteletére mondanak rózsafüzért. Csütörtökönként szentségimádáson
vesznek részt papi hivatásokért."* Csanádpalotáról nem a rózsafüzér társulatok szervezik a
búcsújárást, de a társulati tagok rendszerint részt vesznek ezeken, ahová még saját lobo
gójukat is gyakran elviszik. Eljárnak: Óföldeákra, Elekre, Békéscsabára, Makóra, Apátfalvára, Kövegyre, Pitvarosra."' Deszkről gyakran eljárnak búcsúba napjainkban Mátraverebélybe, Máriapócsra, Máriaremetére, Pálosszentkútra.11" Szombat Szent Domokos és
Szűz Mária napja, mondják Békéscsabán, május Mária hónapja litániával, míg október
ben a rózsafüzért imádkozzék a templomban. Minden évben elmennek valahová búcsú
ba. Székesfehér, Máriabesnyő, Győr, Sopron, Szeged, Gyula, Máriaradna szerepel autó
buszos zarándoklatuk úticéljaként. Összejöveteleik egyfajta „imahátvédként” jelennek
meg: imádkoznak az országért, a hazáért választások esetén, a házasulandókért, esőéit szá
razság idején. Azaz mindig a közösség aktuális gondját viszik Isten elé.1" A kiskunfélegy
házi rózsafüzéresek Kalocsára, Hajósra, pünkösd és Kisasszony napján Petőfiszállás-Szentkútra, Mátraverebélybe, Márianosztrára, Máriagyűdre, Makkos Máriára, Egerszalókra,
Vácra járnak leginkább búcsúba. Viszik magukkal a körmeneti ezüst keresztjüket és két
kis lobogójukat.11’ Zákányszékről minden évben vezetnek „lobogós búcsújárást” külön
böző helyekre. Ezt mindig konkrétan döntik el. Jártak már Kalocsán, Rim ócon, Máriapócson, Újirázon, Csatkán. Petőfiszállás-Szentkútra minden évben megy' a csapat.1"
Lajosmizséről Fallóskútra, Mátraverebélybe, Máriabcsnyőre, Jászberénybe, Ladánybenére, Kecskemét-Máriavárosba, Kerekegyházára és Örkénybe látogattak el búcsúba.1"
A mezőtúri rózsafüzéresek gyakran csatlakoznak a plébános által szervezett zarándokla
tokhoz, maguk külön utakat nem szerveznek. Látogatták és látogatják Gyoma, Endrőd,
Szarvas, Túrkeve, Békésszentandrás és Hunya templombúcsúit.115 Endrődről szintén a
környékbeli templombúcsúkra mennek: Kondoros, Mezőtúr, Szarvas, Békésszentandrás
templombúcsúira, de népszerű Mátraverebély, Máriabesnyő és az egykor hagyományos
máriaradnai zarándoklat is.236
A nőtincsi rózsafüzér társulat tagjai autóbusszal mennek búcsúba Vácra, Márianosztrá
ra, Mátraverebély-Szentkútra, alkalmanként távolabbra, például Máriagyűdre. A hosszabbrövidebb út alatt a bokoranyák vezetésével énekelnek, imádkoznak.1’ Jászágóból eljártak
Mátraverebélybe, Hasznosra, Máriapócsra, Az egyik társulati anya búcsúvezető is. Jászbe
rényből szokott autóbuszt rendelni útjukhoz.11*
Bátyáról a Baja melletti Vodicára járnak búcsúba1”' A kiskunhalasi rózsafüzéresek kö
zösen látogatják a környék búcsújáró helyeit, Petőfiszállás-Szentkutat, Hajóst. Régen
gyalog, ma busszal mennek."" Mélykútról nem feltétlenül rózsafüzér társulati keretben
járnak búcsúba. Pünkösd előtti vasárnap szoktak Máriagyűdre menni, pünkösdkor Mát
raverebélybe vagy Csíksomlyóra, márciusban vagy augusztusban Győrbe, október 16-án
pedig Vodicára. Odafelé úton a buszban elvégzik a rózsafüzért, s a hozzá való énekeket
a Hozsanna énekkönyvből, visszafelé azonban gyakran magyar nótákat énekelnek. Ka
locsáról a fiatalabb rózsafüzéresek járnak búcsúba. A hagyományos búcsújáró hely Andocs, de mellette voltak már Máriagyűdön, Máriakéménden, Mátraverebélyben, Győrött
és néhányan Medjugorjében is. Szokásuk, hogy odafelé menet mindig két teljes rózsa-
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füzért imádkoznak el, hazafelé pedig egyet.’41 Érvényesül tehát a zarándoklat kirándulás
jellege is.
Újvidékről és Temerinből Doroszlóra jártak és járnak búcsúba.242 A társulati tagok
buzgóbb búcsújárók, mint mások. Szabadkáról Doroszlóra jártak leginkább, de felkeres
ték a sándori szentkutat, Horgost Havi Boldogasszony napján, Kelebiára és Szegedre is
jártak. Zomborba a kármeliták templomába mentek, pünkösdkor pedig Máriagyűdre.24'
Mécséiről a zarándokút céljai között szerepel Pusztacsatár, a gellérthegyi Sziklakápol
na.244 Felsőgalláról jártak Lourdes-ban is.244
Magyarpécska népe Máriaradnára és Tornyára járt búcsúba, újabban azonban látogat
ják a Maros megyei Szőkefalvát is a jelenések miatt.24'’ Székelyhodosról (Maros m.) ke
resztaljával jártak Jobbágytelkére, Éhedbe, Deményházára, Iszlóba, Nyárádremetére és
Csíksomlyóra, de nemcsak a rózsafüzér társulat tagjai.24 Csíkszentmárton hagyományo
san nagy búcsújáró település. A környék összes faluiba eljártak. Legnagyobb mégis a pün
kösdi csíksomlyói búcsú volt. Onnan hazafelé jövet utóbúcsút is rendeznek a Rúgát tető
nyergében, ahol egy csíkszentmártoni gazda által állított fogadalmi kereszt áll egy valami
kor győztesen megvívott csata emlékére.24*
A búcsújárásoknak a rózsafüzér társulat nemcsak keretet adott, nemcsak szervezője
volt számos helyen, mint a vallásilag legaktívabb csoport, hanem maga a rózsafüzér ájtatosság elmaradhatatlan összetevője volt és az ma is a gyalogos, a buszos utaknak. A zarán
doklatokról, vagy akár csak a szomszéd település templombúcsújáról a résztvevők aján
déktárgyat, búcsúfiát hoztak és hoznak magukkal. Ezek visszatükröződnek a templomok,
illetőleg a lakások, otthonok szakrális tárgyaiban. Legutóbb a tápéi ótemetői kápolnát
vizsgáltuk ebből a szempontból is: berendezési tárgyai között megtalálhatók a 19. század
vég híres helyi remetéjének, Miklós Jakó Istvánnak, vagy Tápai Pistának a római és a
szentföldi zarándokemlékei mellett a régebbi és a közelebbi múlt, valamint napjaink za
rándokútjainak számos emléke: Czestochowa, Medugorje, Lourdes, Róm a kegyhelyeiről
hozott szuvenírek. Szerepük a kápolnában és az otthonokban hasonló: emlékeztetni a
búcsúsokat az adott szent helyre, kegyhelyre, valamint azokra az élményekre, amelyeket
az adott helyen átélt, s azokra az emberekre, akikkel mindezt együtt élte meg.24'4 Ugyan
ez mondható elé a kunszentmártoni és a kiilsőrekecsini otthonok szakrális tárgyairól is:
tükrözői tulajdonosaik mozgásának, s az adott kor lelkiségi divatjainak. Kunszentmártonban Máriaradna és Petőfiszállás búcsújáró helyeiről származó emlékek mellett megtaláljuk
a rózsafüzért, a lourdes-i Szűzanya szobrát.2’1' Kiilsőrekecsin egyik falusi házában a térség
nagy búcsújáró helyének, Csiksomlyónak emlékei mellett a különféle Mária-ábrázolások
és számos rózsafüzér látható. Ez utóbbiak egyes képek köré helyezve már elsősorban de
koratív funkciókat töltenek be.

A társulati halotti kultusz - egykor

A rózsafüzér társulatok életének egyik állandó eleme az elhunyt tagtársak lelki üdvéről
való folyamatos gondoskodás. Legfontosabb eleme ennek a szentmise mondatás. A másik
az elhunyt tagtársak ravatala mellett végzett virrasztás, a temetésén való ünnepélyes rész
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vétel a társulati jelvényekkel, a halottakért végzett imádság, a halottakért mondatott
szentmise. Láttuk, hogy az 1850-es években hogyan kényszerítette ki a kunszentmártoni
társulati tagság, hogy a rózsafüzér társulat keretében a temetkezési egylet is létrejöjjön.251
A németbólyi (Baranya m.) rózsafüzér társulat az 1890-es években új halotti, temetési
szokást vezetett be: a tagok temetésénél egy díszes, a rózsafüzér titkait ábrázoló „pléhkoszoni tétetik a koporsóra” , a menetben bronz keresztet és két széllámpát vittek. A ra
vatal mellett pedig elimádkozták a szentolvasót.2,2 Az 1895-ben megalakult aradi Élő R ó 
zsafüzér társulat szegény sorsú tagjait saját költségén temettette el az 1890-es években, s
illett megjelenni mindenkinek az elhunyt temetésén.252
Nemesapátiban (Zala m.) elhalt tagtársuk temetésén négy duplér, a társulat férfi tagjai
vitték a gyertyát és a fáklyát. A kunszentmártoniakhoz hasonlóan, a hatvani rózsafüzéresek még az 1940-es években is kivonultak tagtársuk temetésére fáklyával (gyer
tyával) kezükben, s mindig felhangzott a rózsafiizéres temetőének.2’ 1 Veszprém megyei
községekben egy rózsafiizéres halálakor az egész társulat összejött a „verrasztásra” . Ilyen
kor az egész rózsafüzért elmondták, az egyes tizedek között halotti énekeket énekelve.255
A tószegiek az élő és meghalt tagokért havonta szolgáltatnak egy-egy szentmisét. Ha
lálesetkor virrasztanak, s halott tagtársukat két fehér zászló alatt kikísérik a temetőbe.25'1
Somogyszobon a hónap első szombatján mondattak szentmisét a társulat élő tagjaiért,
november hónapban pedig az összes meghalt társulati tagért. Társuk temetésén testüle
tileg részt vettek.257 Csíkszenttamáson a társulati tagok a temetésre fehér zászlókkal vo
nultak ki, a koporsóra kétméteres nagyolvasót terítettek, mellette pedig állandó imádkozót
tartottak. A temetési szertartás után a sírnál elénekelték a „Magasztalja én lelkem az Urat”
kezdetű Mária-éneket.25" Gyergyóremetén az összes társulati tag köteles volt megjelenni
elhunyt társuk temetésén fehér ruhában. A menetben négy zászlót vittek a koporsó mel
lett, imádkozták a nagy rózsafüzért.259 Sajószentpéteren az 1940-es években a társulati
tagokat gyászlobogó alatt és égő gyertyával kezükben kísérték ki a temetőbe.''1' Iharoson
az elhunyt tagokat a társulat zászlója alatt és a fájdalmas olvasó imádkozása közben kí
sérték ki a temetőbe.261 Múcsony Borsod megyei faluban az elhunyt tagtársakat gyertyá
val kísérték ki a temetőbe. A g y e r t y á k színe azonban megfelelt a nagyolvasó színeinek:
5 fehér, 5 piros és 5 sárga (arany). Eközben a társulati tagok a fájdalmas olvasót imád
kozták.262
Csíkboldogasszony településén a temetését megelőző este a tagok az elhunyt házánál
összejöttek és közös ájtatosságot tartottak. A temetési menetben a társulat nagyméretű ró
zsafüzérét ráterítették a koporsóra. A menetben vitték a társulat fehér selyemzászlaját is.
A gyertyavivőknek és a zászlóhordónak derekára széles fehér szalagot kötöttek. A ravatal
a templomi Mária-oltárnál volt, amelyre a mise alatt négy szép koszorút tettek.262 Csíkszentmártonban két fehér lobogója, körmeneti keresztje és egy koszorúja van a rózsafűzér
társulatnak, amit temetések és körmenetek alkalmával használnak.2"4
A gyöngyös-alsóvárosi Rozáliom Társulatnak saját szentmihálylova volt, eg)' nagyobb
a felnőtt tagok, s egy kisebb a gyermekek részére. Ezeket a mindenkori fó'dckáiiy házánál
őrizték."6’ A legszentebb Rózsafüzér Királynéja 1889. márciusi számában közli a rózsafüzéres halottas éneket: Öltözzetek gyászruhába Szent olvasóbéliek.266 Ez azóta a rózsafü
zér társulatok egyik legismertebb, a katolikus énekes könyveknek pedig állandó éneké
vé vált.
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Halottkultusz a társulatokban - ma

A rózsafüzér társulatok halottkultuszban, a temetési szertartások idején betöltött szerepe
napjainkban sem csökkent. Sőt, azt lehet mondani, hogy a társulati funkciók egyik leg
stabilabb, legállandóbb eleme. A közösségek igénylik az olvasó társulati tagok részvételét
a halotti pompa emelése, a szertartás ünnepélyesebbé, emlékezetesebbé és emelkedetteb
bé, bensőségessé tétele érdekében. Az elmúlt évtizedekben csak a társulati tagokra vonat
kozó rítus kilépett a társulat keretei közül, s olyanok is igénybe veszik, akik nem társulati
tagok. E körülményt a rituális külsőségek megjelenésén túl valószínűleg a társadalmi biz
tonság-, illetőleg bizonytalanság-érzéssel tudjuk értelmezni: vannak, akik az elhunyt lei
kéért legalább halála napjaiban többször is imádkoznak.2'"
Kisteleken (Csongrád m.) elhunyt tagtársaik temetésére többen kimennek a társulat
ból. Ilyenkor a ravatalozóban felerősítik a koporsóra a nagyméretű temetési rózsafüzén, s
elmondják a rózsafüzért a halottért, akit egészen a sírig elkísérnek. A nagy rózsafüzért a
sírnál leveszik a koporsóról. Külön adakozásból koszorút vesznek.2'’" Maroslelén szintén
használják temetéseken a nagy szemű rózsafüzért, amikor a társulat együtt megy ki el
hunyt tagtársuk temetésére.2'’" Hódmezővásárhelyen elhunyt tagtársuk temetésén elmon
danak egy rózsafüzért. Koszorút vesznek és egy' szentmisét mondatnak lelke üdvéért. „A
társulat így búcsúzik el a halottól."2 " Csongrádon az elhunyt társulati tagnak tizenöt szál
virágból koszorút csináltatnak, amelyből tizennégy egyforma, egy' pedig a halott emléké
re más színű. A szalagon felirat: A rózsafüzér társulat tagjai, vagy Utolsó üdvözlet. A temeté
si szertartás előtt a tagtársak az előénekes dékányasszotmyal elmondják a rózsafüzért égő
gyertyával a kezükben. A koporsóra egy nagyméretű rózsafuzért tesznek.271
Csanádpalotán méltóságteljes, szimbólumokban gazdag formája van a társulati tag te
metésének. Tagtársai részt vesznek virrasztásán, s kikísérik utolsó útjára is. A koporsóra
egy nagyméretű rózsafüzért fektetnek. A gyászmenet feketében van, viszik a társulati lo
bogót, s mindenki kezében egy szál égő gyertya van, kivéve a bokoranyát. Az ő kezében
lévőt nem gyújtják meg, mert azt mondják, hogy gyertyája a halotté. Amikor a koporsót
leengedik a sírba, a gyertyákat rádobálják.272
Ha az egykori társulati tagot nem helyben, Deszken temetik, s ez ma már előfordul,
akkor a társulati tagok összejöttek a templom kertjében a lourdes-i szobornál, ahol eléne
kelik a társulati halottas éneküket.271 Békéscsabán a halottal eltemetik azt a rózsafüzért,
amelyen életében imádkozott.272 Elhunyt tagtársaikat Mezőtúron egyénileg kísérik ki, de
mindenkinek van temetési rózsafüzére és énekeskönyve.275
Elhunyt tagtársaiknak Gödöllőn külön koszorút készíttetlek, s a temetés előtt elvége
zik a szentolvasót. A halott emlékére csak akkor mondatnak misét, ha az elhunyt szegény
vagy egyedülálló volt. Más esetekben a misemondatást családja intézte.2'1' Csólyospáloson
a rózsafüzért sokaknak ráteszik összekulcsolt kezére haláluk esetén és eltemetik vele. T e
metésén ott vannak tagtársai, akik a társulat két fehér lobogóját is viszik magukkal.277 Kis
kunhalason is elkísérik elhunyt tagjaikat utolsó útjukra a temetőbe, s a ravatalnál a teme
tés előtt elimádkozzák a rózsafüzért. Misét mondatnak érte.27" Kecelen társulati tag halála
esetén társai részt vettek és vesznek a virrasztáson és a temetésen is. Ilyenkor társulati aszszonyok vitték a társulat lila és fehér zászlaját, s a nagy feszületet. Halottaikat írásban nem
tartják számon, de a vasárnap reggeli misét mindig értük mondják, ajánlják fel. A halottal
mindig eltemetik imakönyvét és olvasóját is.2 " Mélykúton is sajátos szertartással búcsúz-
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nak elhunyt tagtársuktól a rózsafüzéresek. A temetésén eléneklik a „Mária, Mária, mennyei
szép hajnal” és a „Rózsafüzér Királynéja ide jött ma elém” kezdetű énekeket. Egykor
volt egy műanyag koszorújuk öt piros, öt fehér és öt sárga rózsából, amit a felravatalozott
halott feje fölé tették, temetés után pedig visszahoztak a temetőből. Ma élővirág koszorút
készíttetnek.2811 Külön feladatot jelent a rózsafüzér társulatnak Mélykúton, hogy gyakran
meghívják őket halott mellé imádkozni. Ilyenkor a fájdalmas olvasót mondják. A virrasz
tás a temetés előtti este a halottas háznál történik. Gyertyát visznek, elhelyezik a szentelt
vizet és a feszületet a halott fényképe mellett. (A halott a temetői ravatalozóban van már
ilyenkor.)281 Kalocsán a rózsafiizért a társulati halott kezére kulcsolják, hogy „tovább
imádkozhassa” . Temetés előtt fél órával a dicsőséges olvasót szokták imádkozni.282
Dobóruszkán (Ung m.) a rózsafüzér társulatnak van temetési palástja, amit a szertar
tás alatt a pap visel, gyászlobogója és ravatalra térítője. A halott mellett közösen imád
koznak.282
Nőtincsen a temetés előtti napon délután öt órakor gyülekeznek a társulati asszonyok
a templomban. Társulati halottnak sajátos éneke van: „Öltözzetek gyászruhába szent ol
vasóbéliek” . Tagtársuk koporsójára felteszik a nagy olvasót, amit a hullaházban tartanak
egy fogason, a szertartás után pedig eléneklik a „Fogjátok fel tagjaimat szent olvasóbéliek” kezdetű gyászéneket. Régebben tizenöt szál gyertyát vettek, s azt tartották a teme
tés alatt. Az elhunyt bokoranyának öt szál fehér, öt piros és öt sárga rózsából készíttetnek
koszorút.28'1 Vecsésen a társulat tagjai elhunyt tagtársuk temetésére igyekeznek mind el
menni, koszorút vesznek neki és misét mondatnak érte.21” Virrasztáskor az öt szent seb rózsafiizérét imádkozzák. Jó időben a temetőben, hideg időben a templomban. Temetéskor
a fájdalmas rózsafüzért mondják. Az ájtatossághoz Varga Lajos Halotti gyászénekek című
könyvét használják. A sírba engedésig a koporsóra teszik a társulat nagy szemű olvasóját.28<’
Jászágón az elhunyt társulati tagnak koszorút vesznek, ravatalánál imádkoznak, és mi
sét mondatnak lelki üdvéért.287 Újvidéken temetés előtt a társulati tagok a temetőben
imádkoztak elhunyt tagtársukért.288 Kupuszinán (Bács-Bodrog m.) rózsafüzéres halottnál
az „Öltözzetek gyászruhába szentolvasó béliek” kezdetű éneket énekelték.28' A bácskai
Völgyesen nincs temető, halottaikat a szomszédos Tóthfaluban (Bács-Bodrog m.) teme
tik. Társulati tag temetésén viszik a menetben a társulat fehér lobogóját és a társulat ko
szorúját is. Ez utóbbi művirág, többször felhasználható koszorú, öt piros, öt fehér és öt
sárga rózsával. Ezt a tóthfalusi halottasházban tartják. A koszorúfej imádkozik a ravatalnál
és a sírnál is. A halott kezére rákulcsolják olvasóját.’" A koszontfej halála esetén Szabadkán
elmondják mind a három, azaz a teljes rózsafüzért, s eléneklik az „Angyaloknak királyné
ja ” antifonát, az „O h, Mária, Isten anyja” és a „T e vagy földi éltünk” kezdetű énekeket.
Rózsafüzéres temetésekor a fekete lobogó mellett a fehér lobogót is vitték a menetben.2''1
A Győr megyei Mecséren a rózsafüzéresek halottaikat mindig elkísérik utolsó útjukra,
koszorút is vesznek, az elhunyt lelki üdvéért a temetés végén imádkoznak, majd a gyász
misén a rózsafiizéres halottas éneket éneklik.2'2 Sárváron az elhunyt tagtársuk koporsójára
nagyméretű rózsafüzért tesznek, s elénekelik az „Öltözzetek gyászruhába szentolvasó bé
liek” kezdetű halottas éneket.2’' Győrzámolyban elhunyt tagtársuknak legalább egy ko
szorút vesznek. Sírjánál eléneklik a sajátos társulati temetési éneket: „Öltözzetek gyász
ruhába szentolvasó béliek” ."'4 A Veszprém megyei Berhidán társulati halott temetésén a
társak együtt mondták a rózsafüzért a ravatal mellett. A temetésre kivitték a társulat ke
resztjét, zászlóját és lámpást tartottak a kezükben a koporsó és a sír körül. Fiatal halottnál
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fiatal volt a tartó is, idősnél idősebb, férfinél férfi. A koszorúfej vezetésével végezték az
imádságot. A sírnál az „Öltözzetek gyászruhába szentolvasó béliek” kezdetű éneket
mondták el.’” Alsógallán (Tatabánya) a rózsafüzér társulatnak nincs vagyona. Régen volt
egy zászlójuk, elhasználódott, s egy nagy rózsafiizérük, ami mindig a Szűzanya szobrán
függött. Ezt használták temetéskor, majd visszaakasztották.'*' Sáskán a tagtárs ravatalánál
égő gyertyákkal a kezükben mondják el a rózsafüzért a halott lelki üdvéért.297 Ha halott
van a faluban, Felsőgallán, akkor aznap, vagy másnap a templomban összejön a társulat és
elmondják fölötte az „Irgalmazz, Uram, az ő lelkének” kezdetű imádságot. Társulati ha
lottnál ugyanezt mondják. Másodszor a temetés alkalmával a temetőben és gyászruhában
imádkoznak. Ha férfi a halott, akkor a koporsó két oldalán férfiak állnak, ha nő, akkor
asszonyok. Imakönyvét és olvasóját általában eltemetik vele. Csak társulati halott teme
tésére viszik ki a társulati zászlót, amelynek együk oldalán német, a másik oldalán magyar
felirat volt. A temetést követő vasárnap a templomban újra elmondják a rózsafüzért.298
A Zala megyei Várvölgyben a társulati tag temetésén koporsójára teszik a nagy rózsafü
zért, s csoportjának tizennégy tagja gyertyával kezében búcsúztatja a sírnál. Amikor a ko
porsót leengedik, eloltják a gyertyákat, agy emlékeztetve arra, hogy egy rózsa elment kö
zülük.299
Buzitán (v. Abaúj m.) egy idő óta a rózsafüzéresek minden halott ravatalához és te
metésére elmennek imádkozni. Ilyenkor a fájdalmas rózsafüzért, és a hétfájdalmú olvasót
imádkozzék. A temetésen elhunyt tagtársukat égő gyertyával kísérik ki, amiket behantoláskor a sírba dobnak. Búcsúénekük: „Hív társaim ide gyertek, gyász síromba nézzetek”
kezdetű ének.11,1
Magyarpécskán (Arad m.) társulati tag temetésére olyan koszorút csináltatnak, amely
ben 15 szál rózsa: öt fehér, öt piros és öt sárga van: a rózsafüzéres titkokat jelképezve. A
halottal eltemetik olvasóját, mert egész életében használta."" Bacsón (Kolozs m.) a halot
tat csoportjának tagjai kísérik ki a temetőbe. A gyászlobogót a csoport vezetője viszi. M i
sét mondatnak érte.102 A halotti tiszteletnek nagy szerepe van Székelyhodos társulati éle
tében is. Halottasházhoz, a virrasztóba mind a három csoport elmegy és közösen végzi a
fájdalmas olvasót és énekelnek. A társulatnak van két hímzett, fehér zászlaja, amelyeket
csak a tagok temetésén visznek a koporsó előtt. A társulati keresztet, amelyre a lourdes-i
Mária képe van hímezve, a tagok temetésén a nagy kereszt oldalán a menet elején
viszik.3"3 Csíkszentdomokoson hívják a társulatot, s összegyűlnek imádkozóba a halottas
házhoz temetés előtt. Két-három órahosszát imádkoznak. Elmondják a rózsafüzért, vala
mint több ezen alkalomra illő imádságot és éneket. A rózsafüzér első három Üdvözlégyénél a titok helyére azt mondják: „aki könyörüljön az elhunytnak a lelkin” , „aki legyen
irgalmas neki” , „bocsássa meg minden földi gyarlóságát” .3"4 A társulati tag mellett külön
énekeket mondanak.3"5 Imádkozóba nemcsak halálesetkor mennek, hanem összegyűlnek
lakodalom után is a társulati asszonyok, s a rokonokkal imádkoznak az eltávozott meny
asszonyért, az ifjú párért. „Vagy ha elvisznek egy fiút katonának, a katonavacsora után esment marad kalács s maradék, s akkor esszegyűjtnek, s imádkozunk a katonáért, s annak a
családnak a halottjaiért.” 3"'’ A csíkszentdomokosi társulatnak külön temetkezési kellékei
vannak: gyertyatartók, ravatali díszlepedők és egyebek. Külön temetési lobogójuk és ke
resztjük azonban nincs. Egyetlen csoport van, amelyiknek van nagy szemű rózsaflizére, s
amit a ravatalozásoknál használnak. A nagyolvasó szemei azonban a fehér, piros és sárga
színek helyett piros, fehér, zöld, ahol a piros a fájdalmas, fehér az örvendetes és a zöld a
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dicsőséges olvasó jelképe.1"' Csíkszentmártonban elhunyt társulati tag temetésére piros,
fehér és sárga rózsákkal díszített koszorút készít a társulat vezetője, a fejedelem. Kiviszik a
fekete lobogót, a társulat két tehér lobogóját. Gyimesben ezt a koszorút Mária koszorújá
nak nevezik.1'"1A háromszéki Esztelneken virrasztani csak akkor gyűlnek össze, ha tagtár
suk a halott. Érte misét mondatnak, amit a pap a szószékről „kiolvas” . Ez az ún. hathetes
mise, amit nem család, hanem a társulat fizet. Temetéskor a fájdalmas rózsafiizért mond
ják, viszik a fekete lobogót és a társulat két fehér lobogóját.1"" A csíkdánfalvi „társulatok
nak a legnagyobb szerepük a temetések megszervezésében van. ... a halál beálltakor a csa
lád valamelyik tagja azonnal értesíti a társulat fejét, vagyis a vezetőjét. Ez azonnal tudatja a
tagokkal a halálesetet. ... A leghosszabb imádkozásra a temetés előtti estén kerül sor. Ez
változik aszerint, hogy társulati tag halt-e meg, vagy pedig kívülálló. A tagot elbúcsúztat
ják a koszorús társaitól is gyönyörű énekekkel, búcsúztató imákkal. A temetés előtt kb.
egy órával ismét megjelennek a társulat asszonyai, bog)' a pap megérkeztéig imájukkal
segítsék a halott lelkének eltávozását. A temetésen a rózsafüzér társulat halottját fehér
kendővel, a kívülállót fekete kendővel kísérik az asszonyok. Halála pillanatára csaknem
valamennyi dánfalvi asszony valamelyik társulat tagja. Ha asszony hal meg, és fekete ken
dővel temetik el, nagy szégyennek számít. Az ilyen asszonyt, valamint a családját meg
szólja a falu. A rózsafüzér társulat asszonyainak nem csak a temetés előkészítésében, ha
nem a befejezésében is jelentős szerepük van. A kötelező alamizsna előtt is imádkoznak,
hogy' az alamizsnálkodás legyen a halottnak a javára. Az ima végén osztják ki az alamizs
nát, amit a legtöbb résztvevő otthon fogyaszt el. A temetés után 6 héttel, majd 6 hónap
pal, imádkozóba gyűlnek ismét a társulat asszonyai, hogy a halottat imájukkal szabadítsák
ki a purgatorium tüzéből.” 1,u
A rózsafüzér társulatoknak a temetési szertartásokban részvételéről fentebb közölt
adatok nagymértékű hasonlóságot mutatnak. Ez jórészt abból is következik, hogy az
egész szertartás mögött a katolikus egyház azonos szerkezetű, egységes temetési szertartá
si rendje áll. Ennek keretébe kell illeszteni a rózsafiizéresek részvételét, külön imádságait
és énekeit. Állandó elemei között jelen vannak a 19. század vége óta elteijedt és közked
veltté lett rózsafüzéres gyászénekek, valamint a rózsafüzér imádság maga. Ezekből az ele
mekből azonban helyben szerkesztik meg a szertartásokat, amelyek így a helyi igények és
ízlés tükrözői is. Egységesítőleg hat, hogy a temetés az egyén életének utolsó nagy átme
neti rítusa.
A tárgyi szimbólumok között ott van a halotti lobogó sokhelyütt, a társulat jelvénye,
a nagyméretű olvasó. Egy csíkszentdomokosi példán láttuk, hogy ez a rózsafüzéres cso
porthoz tartozás szimbóluma mellett a magyarsághoz tartozást is kifejezi magyar nemzeti
színeivel. A tárgyak között ott van a halottra emlékezés általános kelléke, a koszorú is. Ez
azonban az anyagi lehetőség szerint lehet élővirágból, vagy művirágból. A 19-20. század
fordulóján a művirág koszorút sokan korszerűnek is tartották, s többszöri felhasználható
sága miatt pedig praktikusnak is.
A temetési szertartásokon való rózsafűzér társulati részvétel azonban csak része az öszszetettebb társulati halotti megemlékező rítusoknak. Kapcsolódik a csoport élő és el
hunyt tagjaiért évi vagy havi rendszerességgel mondatott szentmisék rendjéhez. Ezáltal
a remény biztonságát nyújtja az utolsó átmenet előtt állóknak, s az elhunyt hozzátarto
zóinak.
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A rózsafíizér társulatok bar elsősorban imatársulatként működtek, egyik fontos tevékeny
ségi körük egyházuk anyagi támogatása volt és az ma is. Több helyen a társulatoknak kü
lön oltára volt, annak fenntartásáról természetesen nekik kellett gondoskodni. A 19-20.
század fordulóján a legtöbb katolikus templomban, vagy templomon kívül a rózsafíizér
társulatok emeltették a Lourdes-i Szűzanya szobrát, a lourdes-i barlangot, vagy állíttatták
fel a lourdes-i képet. Fenntartása szintén az alapítót terhelte. A tagok által rendszeresen
összeadott pénzből - a társulat alapszabályának is megfelelően - több misét mondattak az
év során. Ez természetesen a templom bevétele. Mecenatúrájuk megnyilvánult abban is,
hogy különböző felszerelési tárggyal látták el templomukat. Máig elsősorban a rózsafíizéresek közül kerül ki a templomot takarító asszonyok, az oltárokat, képeket és szobrokat
virággal szépítők többsége, akik ezzel nem pénzt, de időt, figyelmet fordítanak az Isten
házára. A rózsafíizér társulat a különféle mecénás! tevékenységi formák szervezett csator
náját jelentette. Különösen jól láttuk ezt a kunszentmártoni társulati jegyzőkönyv részle
tes adatai alapján, de alábbi példáink az ország egész területét átfogják.
A polgáriak például 1928-ban a plébániatemplom szentségházának belső ékesítését fe
dezték adományaikból az élőkért és elhalt tagokért bemutatott misék mellett. Szegény
gyermekeket is felruháztak.3" Helvécián 1943-ban vettek a templomnak egy nagy petróleum-gázlámpát, Szent Vagy Uram kántorkönyvet, a kis oltárra térítőt és antependiumot3'3. Ok gondoskodtak a templom gyertyaszükségletének nagyobb részéről. Ok készí
tették az egyik úrnapi oltárt.313 Az oltárok díszítése mellett a templomi ruhák gondozását
is vállalták a tószegi rózsafüzéresek.314 A kecskeméti rózsafíizér társulat 1942-ben felújít
tatta a ferences templom kettős tabernákulumát és selyemmel kibéleltette. A két tabernákulum kulcsra aranybojtot szereztek be. A társulati oltár számára új portakarót készít
tettek, továbbá három beteglátogató stólát, három beteglátogató olajtáskát.3'5 Gazdagon
adakoztak templomukra a helvéciai rózsafüzéresek is. Hozzájárultak a színes üvegablakok
készítéséhez, az áldoztató rácsot egy család készítette felajánlásból, mások egy imazsá
molyt, valamint egy zárt gyóntatószéket csináltattak. Két pogány gyermek megkeresztelésére 20 pengőt adtak, s adakoztak a missziók számára is.316
A kunszentmártoni rózsafüzér társulat mecenatúrájáról megismertük, hogy nemcsak a
helyi plébánia templomot, hanem a település legfontosabb búcsújáró helyének templo
mát, a máriaradnai szent helyet is támogatták anyagilag. Radnán Szent Rókus szobrot
emelt néhány család, valamint a templom belsejében lévő stációs képeket kunszentmár
toniak adományából vásárolták a ferences szerzetesek.317

A társulatok mecenatúrája - ma

A kisteleki rózsafüzéresek besegítenek az egyik úrnapi oltár elkészítésébe, a Szent Sír dí
szítésébe. Egyáltalán a templom ünnepi díszítésében és takarításában nagyünnepekkor (pl.
karácsonyra) szerepet vállalnak. Az 1990-es évek végén egy papszentelésre a kaput ők dí
szítették fel. A havi titokcserekor mindig gyűjtenek pénzt, amelynek sorsát közösen hatá
rozzák meg.3"1Eleken máig a társulati asszonyok díszítik az oltárokat, virágokat vesznek,
vizet hordanak, ők állítják fel a Szent Sírt.3'9 A maroslelei rózsafüzéresek első áldozásra
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süteményt sütöttek, megvendégelték a gyerekeket. A négy úrnapi sátor közül az utolsó
mindig az övéké. Templombúcsúkor ők fogadják a máshonnan érkező búcsúsokat.12"
Hódmezővásárhelyen a társulat tagjainak feladatai közé tartozik a templom körüli mun
kákban való részvétel. Ezt önként vállalják. Ilyen a templom takarítása, az oltárdíszítés, a
Szent Sír díszítés és őrzés nagypénteken,121 az egyik úrnapi sátor elkészítése. Ennél hasz
nálják a csomózási technikával, halványzöld kötélből készült nagyméretű rózsafüzérüket.
Karácsonykor ők állítják fel a templomi betlehemet, de ők mossák a ministráns ruhákat
is.322 Csongrádon a társulati asszonyok feladata a templomtakarítás, az oltárdíszítés. Első
áldozáskor süteményt sütnek a szeretetlakomára, s mindegyik úrnapi sátrat is ők készí
tik.’2’ A makói csoport úrnapi oltárdíszítést vállal.124 Endrődön a rózsafüzér társulat szoro
san együttműködve az Oltáregylettel készíti el az egyik úrnapi sátrat. Együtt gondozzák
a templomi oltárokat, vagy' a Szent Három napban a Szent Sírt.’2’ A csólyospálosiak a
templom takarításába kapcsolódtak be, az oltárterítők mosásába és vasalásába.224’ Zákány
széken a rózsafüzér társulat más hívekkel együtt végzi a templom, a plébánia, a templom
kert és az öregtemető tisztítását, takarítását. Ok állítják a fel a Szent Sírt. Az úrnapi asztal
készítést egy-egy család végzi. Ekkor van az első áldozás napja is, a gyerekek szólják a
virágot az Oltáriszentség előtt.12 Algyőn is gondozzák az oltárokat, díszítik a Szent Sírt,
segédkeznek az úrnapi oltárok felállításában, a templom takarításban.22’ Domaszéken a ti
tokváltáskor összegyűlt pénzt a misemondatás mellett az egyház céljaira fordítják: a temp
lomhoz szükséges apróbb liturgikus tárgyak, textíliák megvásárlására. Legutóbb ministráns-ruhákat és a padokra ülőpárnákat vettek.'
A gödöllői titokcsere alkalmával összeszedett pénzt a templom komfortosabbá tételé
re fordítják: vettek már szőnyeget, s ülőpárnákat a padokra."" Vecsésen a társulati pénz
ből vesznek Gyertyaszentelőre gyertyát, húsvétivá virágot az oltárra és karácsonykor pedig
hozzájárulnak a betlehem elkészítéséhez.321 Lajosmizsén a társulat tagjai díszítik az oltáro
kat, készítik el a Szent Sírt, takarítják a templomot, közülük kerülnek ki az imavezetők
is.212 Hetényegyházán szintén a társulat tagjainak feladata az oltár gondozása, gyakran
helyettesítik a kántort, segédkeznek a szentmise bemutatásában. " Kiskunhalason is leg
fontosabb feladatuk a templom takarítása, díszítése. Ok díszítik a Szent Sírt, az úrnapi sát
rat.224 Mélykúton a tagok szívesen vállalnak templomtakarítást, oltárgondozást, templomvirágozást, Szent Sír díszítést.325
Jászágón a rózsafüzéresek takarítják a templomot, díszítik az oltárokat, vanják az oltárterítőket és miseingeket. A négy úrnapi sátort a templom négy sarkán ők állítják fel.
Vasárnapra friss virágot a társulat tagjai hoznak.2241
Dobóruszkán (Ung m., volt Szatmári, most Kassai Egyházmegye) a titokváltáskor be
folyt pénzből oltárterítőt, ministráns ruhát, kehelytörlőt, gyertyát vettek, illetőleg ebből
mondattak misét az élő és az elhunyt tagokért. A társulati tagok gondozzák a templom
kertet, s bekapcsolódnak az úrnapi sátorkészítésbe is.327
A Győri Egyházmegyéhez tartozó Mecsér rózsafüzér társulatának feladatai közé tarto
zik a templom takarítása és díszítése, az egyházi adó szedése, a sajátos ünnepi díszítések
előkészítése, a templomkert gondozása, körmenetkor a gyermekek felügyelete.23* Berhidán a rózsafüzéresek feladata volt a nagy egyházi ünnepek előkészítésében való önkén
tes részvétel.239 Felsőgallán a rózsafüzér társulatnak közös kasszája van. Nagyobb egyházi
célokra, például templom renoválásra gyűjtöttek. De a templom mindennapi működé
sét is támogatják: oltárterítők, új társulati zászló készíttetése. A társulati tagok díszítik
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a templomot.'4" Szekszárdon gyakran vállalnak templomtakarítást és oltárdíszítést a társu
lat tagjai.'1"
Az Arad megyei Pécskán a társulat feladata az oltárgondozás, virágozás, a Szent Sír dí
szítése, az úrnapi sátorkészítés. Időnként a templom takarítása is.'42 Csíkszentdomokoson
az oltárdíszítésben és a templomrendezésben is szerepet vállal a társulat.'44 Temesváron
általában a rózsafiizéresek gondozzák a templomi oltárokat, takarítanak a templomban.
Az élet más területén nem fognak össze annyira.'44 Esztelneken nemcsak a rózsafiizéresek
segítenék a templom körüli teendőkben, takarítás, oltárdíszítés, hanem más hívek is. A ko
lostor udvarán lévő ferences sírok gondozása azonban a rózsatüzér társulat feladata.'44
Áttekintve a fenti adatokat, azt látjuk, hogy az egyháztámogatási tevékenység több
csatornán folyt és folyik: 1. a misemondatás révén - a rózsafiizéresek mondatják a legtöbb
misét mindenütt, 2. ők takarítják és gondozzák a templomot, oltárokat, képeket, szobro
kat, 3. sok helyütt ők állítják fel az egyik úrnapi sátort; 4. a társulati tagok mossák és va
salják a liturgikus textíliákat; 5. alkalmanként és helyenként ők gondoskodnak a plébániai
ünnepségek szeretetvendégségéről (agape); 6. alkalmi mecenatúra. Azt lehet tehát mon
dani, hogy a rózsafüzér társulat tagjai mindenütt a plébánia biztos hátországát alkotják.

Világi szerepvállalás - szociális és karitatív munka - egykor

Az írott vagy nyomtatott forrásokban, illetőleg a visszaemlékezésekben viszonylag ritkán
találkoztunk azzal a körülménnyel, hogy' a társulat az imaéleten és a templomi mecenatú
rán túl is társadalmi szerepet vállalt. Példa természetesen erre is van. A rózsafüzér társulat
ugyanis elsősorban hitbuzgalmi egyesület, imatársulat volt a múltban és az ma is. De több
szervezője épp ezen a jellemzőjén akart a társulatnak változtatni: nyitni akart a társadalom
felé, többféle irányba is.
A felső-miskolci rózsafüzér társulatnak az 1920-as évek végén székháza volt. Itt két
hetente „vallási előadások” voltak, teadélutánokat tartottak, amelyeknek jövedelmét a
szegények segélyezésére szánták: ruhákat varrattak, vagy használt ruhákat gyűjtöttek, s ki
javítva adták tovább a rászorulóknak. Karácsonyi segélyakciójuk hagyományos volt: 50
fiú- és 70 lánygyerek kapott ruhát, s 50 szegény család lisztet, húst és zsírt. Székházában a
társulat népkonyhát is üzemeltetett, ahol 1928-1929 telén 380 szegény ember kapott in
gyen ebédet. A tagok betegeket látogattak. A társulat emellett természetesen fenntartotta
székházát, miséket mondatott, megtartotta havonként a titokváltást, az októberi ájtatosságokat, a lourdes-i és a keresztúti ájtatosságot nagyböjt idején.'41' Ne feledjük, ekkor kez
dődött a nagy gazdasági világválság! Saját székházat működtetett az 1871 óta működő
kassai Rózsafüzér Főtársulat is. Az egyesületnek a második világháborúig a Bethlen körút
51. szám alatt saját háza volt, egyesületi helyiségekkel, és könyvtárral, amelyet Szent D o
monkos III. rendjével közösen használt.347
Az 1940-es években maguk a domonkos atyák is a világi életben való nagyobb rész
vételre biztatták a rózsafüzér társulatokat. Hogy télen rendezzenek teadélutánokat, nyá
ron kerti ünnepélyeket, tombolával és „tisztességes zenével” . Szervezzenek műsoros
esteket, s tanítsák be a fiatalokat színdarabokra. Szervezzenek kirándulásokat és zarándok
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latokat.14* A zarándoklatokon kívül azonban ezekre a rendezvényekre általában csak az is
kolai rózsafüzéres csoportokban (pl. Szombathely) került sor. A rózsafüzéresek megma
radtak legtöbb helyen befelé forduló imatársulatnak.
A szegények segélyezésére a helvéciai rózsafüzéresek 20 pengőt adtak össze, nagyobb
részt természetben.14’ A miskolci rózsafüzéresek már az 1910—1920-as években rendsze
resen felkeresték a szegény családokat, valamint a súlyos betegeket. A nyomorgó családok
segélyezése utcák szerint történt. Ennek érdekében sorsjátékokat, „hólabda uzsonnákat”
rendeztek, amelynek jövedelmét a szegények segítésére fordították. A költségek előte
remtésére Szent Antal-perselyt állítottak föl. A szegény gyerekek között ingyen könyve
ket osztottak ki. Tavaszi kirándulásokon költségeiket pedig megtérítették. Az áldozócsü
törtöki első áldozás után 120 gyerek számára készítettek szeretet-reggelit. A szociális
munka egyik legfontosabb feladatukká lépett elő.'15"
A helyi katolikus sajtó és a rózsafüzér társulatok kapcsolatának példájaként bemutatott
szolnoki Katolikus Elet című újság számos példáját hozza a rózsafüzéresek karitatív tevé
kenységének. A közgyűlési beszámolók évről évre tartalmazzák, hogy a társulat milyen
összegekkel támogatta a szegényeket. Ezt a tevékenységét nem egyedül, hanem a többi
katolikus hitbuzgalmi egyesülettel együtt (egyházközség, Katolikus Nőszövetség, feren
ces III. rend, Szent Cecilia Kongregáció, Boldog Margit Kongregáció) folytatta. R end
szeres karácsonyi akcióként a rászoruló „szegény ruhátlan gyermekek segélyezését” vál
lalták. A rózsafüzér társulat a város 720 rászoruló gyermekéből 46-ot látott el ruhával,
cipővel, szeretetcsomaggal 300 pengő értékben.'11 Az Élő Rózsafüzér társulata belépett az
1931. október 29-én megszervezett Katolikus Karitászba,Ji: havi 50 pengőt ajánlva fel a
szegény sorsú gyermekek segélyezésére.'1’ A karácsonyi segélyezési akcióról pedig a ké
sőbbi években is rendszeresen tudósítottak. A támogatás formája változatos volt: 1932ben például gyermekebédeltetési akció volt, szintén más egyesületekkel összefogásban.354
Tevékeny segítségüket egyik szolnoki iskola igazgatója több ízben megköszönte.355 Az
1934. évi beszámoló adata: 35 000 adag ebéd kiosztása nemcsak a Katolikus Karitász ön
zetlenségét mutatja, hanem sajnos - a rászorulók óriási számát is.’10

Világi szerepvállalás - szociális és karitatív munka - ma

Az elmúlt évtizedek nem kedveztek semmilyen civil, világi vagy vallási társulat, egyesület
működésének. A létező rózsafüzér társulat sem fordult a külvilág, a társadalom, a helyi
közösség felé, mert tiltott volt. Ebben az időszakban részben a társulaton belüli kapcsolathálók léteztek, éltek. Alábbi adataink is ezt mutatják elsősorban. A társadalom felé fordu
lás néhol ismét csak az 1990 utáni években következett be.
Az eleki társulat beteg tagjait mindig látogatták.357 A beteg társak látogatása feladata
a hódmezővásárhelyi rózsafuzéreseknek is.35* Csanádpalotán a társulati tagok összetartanak
a mindennapokban is: látogatják egymást, imádkoznak egymásért, felkeresik az elesett,
magányos embereket.'15'4 A deszki rózsafüzér pénzt is fordíthatják alkalmanként a betegek
javára.3'’" Az algyői társulati asszonyok beteg társaikat látogatják, gondozzák.101 Endrődön
gyakran vállalnak a rózsafüzér társulat tagjai beteglátogatást, vagy szerényebb szeretetlakomával fogadják a templombúcsúra érkező búcsúsokat.302 A vecsési társulatok inkább
befelé élnek, imájukat végzik, s nyilvános feladatokat nem vállalnak.303 Mecséren a tagok
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egymást is támogatják, különösen betegség idején. Tudják, ki szorul segítségre közü
lük.1''4 Győrzámolyban beteg tagtársaikat látogatják és segítik.365
A fentiek példák ellenére kevés helyen hatja át a társulathoz tartozás olyan erősen a
mindennapok világát, kapcsolatrendszerét, mint Csíkdánfalván. Itt a rózsafüzér társulatá
nak fontos szerep jut az emberi élet fordulóinak megszervezésében. Ezért Szőcsné Gazda
Enikő kutatásait érdemes részletesebben idézni: „Dánfalvi szokás szerint egy gyereknek
annyi keresztanyja van, ahányan a gyermekágyas asszonyt meglátogatják. ... Mivel két
gyereknek ugyanaz a keresztszülője nem lehet, gyakori eset az, hogy' az első gyermek
mellett 20-22 keresztszülő áll, a másodikat viszont csak négyen-öten kísérik el a temp
lomba. A társulati asszonyok a tízesükben lévő keresztelőkön, mint szomszédok, segéd
keznek. Kalákáznak a főzésben és sütésben, a társulat edényeit kölcsönadják a nagyobb
keresztelőkre.
Esküvőkor szintén a sütésben segédkeznek, és az edényeket szolgáltatják a lakodalom
hoz. A faluban újabban a kultúrház is vásárolt edényeket, a társulatok egy része ezért fel
számolta az edényállományát. Az edényt eddig pénzért adták ki használatra, az összegyűlt
összeget a templom számára adták be, vág)' a társulat vagyonát bővítették belőle. A társu
lati tagok ezért elégedetlenek a kultúrház új vásárlásával, úgy tartják, hogy egyetlen kere
seti forrásuktól estek el ezáltal. Esküvők, keresztelők után gyakran tartanak az ünneplő
családok soron kívüli cédulaváltást, hogy ezáltal a megmaradt ételfölösleget „istennébe”
(Isten nevébe) a halottak boldogulásáért felajánlhassák...” A temetési szerepvállalásról
korábban már olvashattunk.
,,A mindennapi életben a tagok tagtársaikkal szoros baráti viszonyt tartanak fenn. Szom
szédokul naponta látogatják egymást, cserélik a híreket, egymásnak jelentik a betegeket,
halottakat. Igen fejlett formákat ölt soraikban a kalákázás krumpli ültetéskor, kapáláskor,
a termés szedésekor, katonabúcsúztatókor, a 40, 50, 60 és 70 évesek évente megrende
zett találkozóikkor kérés nélkül is jönnek egymásnak, vagy az ünneplő családnak segíteni.
Bár senki sem követeli meg, íratlan szabályok mondják ki e munkák visszaadási kötele
zettségét. A rászoruló tudja, hogy az önzetlenül nyújtott segítséget neki is vissza kell ad
nia akkor, amikor társa is rászorul.”3'"'
A doboruszkai (Ung m.) gyermek rózsafüzér társulat megemlékezik megalakulásának
évfordulójáról szentmisével, szalonnasütéssel, játékkal és műsorral. Felköszöntik egymást
születésnapjuk alkalmával, s apróbb ajándékot: emlékkönyvet, szentképet adnak egy
másnak.31’7
A példák alapján azt állapíthatjuk meg, hogy ott, ahol a rózsafüzér társulatok tagságát
elsősorban vagy túlnyomó részben idős asszonyok alkotják, a legfontosabb mindennapi
tevékenységük a beteglátogatás és a betegápolás. Ez kiteijedhet az ápolás testi és lelki
összetevőire egyaránt. Ezek a kapcsolatok a 19. század végén egykor erősebbek voltak és
a mindennapi élet más területére is kiterjedhettek, hiszen abban az időben a társulatok vidéki csoportok legalább is - elsősorban vérségi és lokális alapon szerveződtek. A rokon
sági és szomszédsági kapcsolatoknak pedig nemcsak a vallási élet, hanem az élet más terü
letén is komoly szervező szerepe volt. Ez a feladatkör, illetőleg ez a szorosabb kapcsolatháló a székelyföldi példákból ismerhető meg máig élő gyakorlatként. Ez azt is jelzi, hogy
bár a társulatok tagsága ott is elnőiesedett, de egy egészségesebb korfát mutat, ahol
a keresztelőtől a halálesetig, a katonának bevonulástól a napi mezőgazdasági munkákig a
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társulat tagsága érintett. Másrészt jelzi, hogy a vallási társulati keret hogyan erősítheti
a mindennapi közösségi kapcsolatokban is a vérségi, a műrokoni (keresztszülők) és szom
szédsági kapcsolatokat.
Külső kapcsolatok - missziók

A misszitSk, a lelkigyakorlatok a domonkosok lelkipásztori működésének egyik fontos te
rületét jelentették mindenkor. A domonkos rendi szerzetesek a rózsafüzér társulatok
közreműködésével is tartottak rendszeresen missziókat. Az 1940-es évek közepéig a
Rózsafüzér Királynéja folyóirat pontosan hirt adott róluk. A missziók nemcsak a keresz
tény hitigazságok terjesztésének voltak fórumai, hanem intenzív, hatékony és jó alkalmat
jelentettek a társulati tagság növelésére is. A többnyire napokig tartó missziók hatására
a domonkos atyák sok új tagot vettek fel valamelyik rózsafüzér társulatba. Folyóiratuk tu
dósításai szerint a szerzetesek különös gonddal látogatták az idegen megszállás alól
1938-1941 között felszabadult és visszatért területeket, hiszen ott két évtizedig nem mű
ködhettek. Ebben az időben, a két világháború között már a modem lelkipásztorkodás
eszközeivel éltek: a homogén tömegnek tekintett hívek közössége mellett gondosan elő
készített rétegpasztorációt végeztek.
1941 márciusában a csallóközi Dercsikán és Felbáron volt két hetes domonkos mis
szió. Ezalatt 150 új tagot vettek fel az Élő Rózsafüzér társulatba ünnepélyes körülmények
között a templomban. Az „új tagok égő gyertyákkal kezükben megjelentek az oltár előtt,
hogy a felvétel szertatásán résztvegyenek, és közben rózsafüzér éneket énekeltek” . A do
monkos atya ún. „osztályprédikációt” tartott, azaz külön beszélt a lányoknak, az ifjaknak,
az asszonyoknak és a férfiaknak.'6*
1943/1944 telén a domonkos atyák rózsafuzéres napokat tartottak az ország számos
helyén: Kiskanizsán, Zákányon, Berzencén, Csurgón, Kaposváron, Szirmán és Kassán.369
Somogyszobon gyakorta imádkoztak a misszionáriusokért, s a pogányok megtéréséért.'7"
A miskolci társulat az 1910—1920-as években felvette a küzdelmek a terjeszkedő szekták
ellen. Ezzel megakadályozta, hogy tagjai közül bárki szektatag legyen.371
Az 1920—1940-es éveknek Szent Domonkos rendjének különösen fontos eseménye
volt Boldog Margit évszázadok óta húzódó szentté avatási perének sikerre vitele 1943ban. Ez természetesen az egész magyar katolikus egyház és az egész ország számára kima
gasló elismerést jelentett. Szent Margit tisztelete azokban az években csúcspontján volt.
A kassai Rózsafüzér Főtársulat 1944-ben szervezte meg Szent Margit leányszakosztályát.
Működéséről azonban a későbbiekben nincs információnk.377

Kapcsolat más vallási egyesületekkel

Már a mindennapi élet kereteinek eddigi áttekintésekor is világossá válhatott, hogy a ró
zsafüzér társulatok, s közöttük az Élő Rózsafüzér nem légüres térben, egyedüli vallási tár
sulatként működtek. A kunszentmártoni társulat esetében világosan megfogalmazódott,
hogy az Élő Rózsafüzér vetélytársakat lát a később megalakult egyesületekben, vagy leg
alábbis korábbi előjogainak korlátozását. Ez nyilván így volt másutt is. Az első világhábo
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rú éveire azonban a rózsafüzér társulatoknak meg kellett tanulni együtt élni és együttmű
ködni a mind jobban szaporodó és specializálódó vallási társulatok egész sorával. Ezek
megjelenése tükrözi azt a modernnek nevezhető lelkipásztori megközelítést is, amely
nem, életkor, foglalkozás, lakhely alapján elkülönítve foglalkozik a hívek kisebb-nagyobb
csoportjával.
Kisteleken mindig csak egy rózsafuzér társulat működött. A második világháború előtt
a Katolikus Legényegylet, a Katolikus Leányegylet tagsága és szerepe volt m ég jelentős.
Kisteleken volt egy Katolikus Ház, ahol az említett társulatok működhettek. Napjaink
ban, a 20-21. század fordulóján a Caritas az, amely katolikus szervezetként tevékenyke
dik a nemrég újjáalakult Katolikus Leányegylettel és a templomi énekkarral.'7' Eleken ma
nincs más vallási társulat a rózsafüzéren kívül, míg a két világháború között létezett a Má
ria Kongregáció, a Jézus Szíve Társulat, a Szívgárda és a Stefánia Szövetség.''4 Mióta
Marosleiét Makó-Újváros plébániájához csatolták, azóta megalakult a Mária Légió,
amelynek összejöveteleit alkalmanként a rózsafüzéresek is látogatják.’'1 Makón a szervita
harmadrend is gyakran imádkozza a rózsafüzért. Az 1946 előtt létező Szívgárda és Katoli
kus Leánykor a fordulat után nem alakult újjá. Ma a Szent István Cserkészcsapat, a M ál
tai Szeretetszolgálat, a Mária Légió létezik katolikus alapon szervezett egyesületként.’ !
Napjainkban Békéscsabán több vallási társulat is újjászerveződött. A rózsafüzér társu
lat és az Oltáregylet tagsága nagyjából fedi egymást. Ez nem ritka eset másutt sem, külö
nösen kisebb településeken ugyanazok a vallási emberek vállalják magukra az egyházközségi feladatok jelentős körét. Rajtuk kívül működik még a Mária Légió, a Kolping
Egyesület, a Caritas csoport, a Máltai csoport, a hitoktatók csoportja, a családos csoport,
a FA KECSKE (Fiatal Keresztények Családi Köre), a cserkészcsapat, s az Ö C SBÉK A
(Öregcserkészek Baráti Köre). A rózsafüzéresek tehát ebben a körben tevékenykednek.
A rózsafüzéresek egyúttal baráti, rokoni társaságot is jelentenek, ezért is összetartanak.377
Endrődön a rózsafüzér társulat mellett, azzal szoros személyi összefonódásban működik
az Oltáregylet, valamint a Johannita Lovagrend, amelynek magyarországi központja is ott
van. Ez utóbbinak elsősorban a szegényebb családok segítésében van nagyobb szerepe, de
jelenlétével és tárgyi szimbólumaival ünnepélyességet is visz az egyházközség életébe.’™
A makói rózsafüzér csoport is összetart. Saját véleményük szerint fontosnak mondják az
egyiittimádkozás tudatát, az összetartozás érzését. Fegyelmezettebb katolikus élet jellemzi
a társulati tagokat, mint általában a hívek többségét. Alkalmanként egymást otthon, kór
házban is látogatják.’77 A hódmezővásárhelyi katolikusok körében több csoport működik,
amelyekkel együttműködve kell a rózsafüzér társulatnak dolgoznia. A Szerra közösség a
papokért imádkozik, a Szent Mónika közösség a gyermekekért, A nagymamák, a csalá
dosok azért találkoznak imaalkalmakkor, hogy „tartozzanak valahová” . Makón vannak
domonkos harmadrendiek, akiknek erősebb a kötődésük a rózsafiizéresekhez. A Mária
Légió betegeket látogatja.’*11 Lajosmizsén a rózsafüzér társulat mellett legényegylet és
leányegylet, énekkar, ministránsok, Máriás-lányok, Fatimái engesztelő csoport, karizma
tikus csoport, ifjúsági csoport működik napjainkban.381
Bátyán ma a rózsafüzér társulat mellett működik Jézus Szentséges Szívének Család
ja .’*’ Mélykúton a lakosság nagyobb része tagja valamilyen vallási társulatnak. A rózsa
füzér mellett megszerveződött még a Szent Mónika Társulat, más néven Keresztény

Az Élő Rózsafiizér társulat működése. A társulati mindennapok

309

Édesanyák Szent Mónika Közössége (175 taggal), a Szent Antal Társulat és a Jézus Szíve
Család Társulat (17 család, egy családba 14 tag tartozik).'"' Bácsalmáson az Élő Rózsa
füzér társulat mellett működik még Kolping egylet (63 fővel). Unio puellorum (gyer
mekeknek, 58 fővel), Katolikus Legényegylet (70 fővel), Kalász Katolikus Lányegylet
(68 fővel), Temetkezési Egylet kettő is (400, illetve 200 fővel), Oltáregylet (250 fő) és
Szívgárda (250 fő).
Jászboldogházán egyfajta munkának tekintik a rózsafüzér imádkozását, „dolgoznak az
Engesztelés művén, hogy a megváltás műve kiteljesedjen” .’"'
Mecséren néhány éve nincs pap. Azóta a rózsafüzér társulat szerepe talán még inkább
megnőtt. Rájuk hárul ugyanis a fontosabb ünnepek előkészítése és megülése.’"3 A berhidai társulatot nagy összetartás jellemezte. Mindig nagy létszámban jelentek meg a külön
böző közösségi imaalkalmakon.’"fl A rózsafíizéren kívül m ég két katolikus szervezet mű
ködik Berhidán: a Kolping Társaság és a Máltai Szeretetszolgálat.3"7 Felsőgallán zömében
idős asszonyok a társulat tagjai, egyedülállók, betegek. Számukra vigaszt, fogódzót, napi
elfoglaltságot jelent a rózsafüzér imádkozása. A németül való imádkozás - Felsőgalla né
met falu lévén - azonban eszközt jelent a közös német származástudat fenntartásában is.3""
Szekszárdon szintén több vallási kisközösség működik a plébániához kötődően. A kariz
matikus irányzat több kisebb csoportja inkább idősebbekből áll, havonta találkoznak,
megbeszélik lelki gondjaikat és az élet más területén is segítik egymást. A tagság feltétele
az ún. Szentlélek szeminárium elvégzése.’"'Jézus Szentséges Szívének Családjának tagjai
egy ún. apostol vezetésével 14 tagú imacsaládban működnek. Évente három alkalommal
imakilencedet tartanak. Minden hónap első péntekjén misét mondatnak."" A szekszárdi
fiatalok egy csoportja ifjúsági imacsoportot alkotott Szikra Közösség néven.” 1 Szekszárd a
házas hétvége egyik regionális központja is.’'73 Működik a plébánián egy neokatekumen
csoport,3,3 a lelkiségi mozgalmak közül a Fokoláré, s van még énekkar, karitász és Máltai
szeretetszolgálat, beteglátogató csoport, valamint cserkészet, Baba-M ama Klub és N yug
díjas Klub. Ez utóbbiak nem lelkiségi mozgalmak, ám jelzik, hogy a katolikus gondolko
dás Szekszárdon átfonja a plébániaközösség életét, és csoportszervező erővel rendelkezik.
Tagságukat tekintve pedig erős átfedések, összefonódások vannak.374 A Zala megyei Vár
völgyben a rózsafüzér társulaton kívül működik még Jézus Szentséges Szívének Családja,
amelyet a sümegi minta után alakítottak. Ennek tagjai többségükben a rózsafüzér társulat
nak is tagjai.39"
A máriaremetei Szent József szociális otthonban több társulat működik még: Szere
tedéiig társulat, ferences III. rend,3* karizmatikusok,397Jézus Szíves Társulat39" és a Szen
vedés önkéntesei399 nevű csoport.""'
Buzitán (v. Abaúj m.) működik még skapuláré társulat, tagjai Barkához tartoznak,
Szent Kereszt Fíadserege, Szent József Egyesület és a mise szövetség."" A dobóruszkai
gyermek rózsafiizér társulat tagjai a ministránsokkal együtt a község polgári rendezvé
nyeire műsorral készülnek: táncolnak, verset mondanak.4"3
Magyarpécskán (Arad m.) működik még Jézus Szíve Társulat, a Kolping Mozgalom
és az Oltáregylet.4"3 A nagyváradi rózsafiizér társulat nyílt délutánokat tart, amikor szíve
sen lát bárkit összejövetelén, hogy egymást mind közelebbről megismeijék.4"4 A csíkszentmártoni rózsafiizér tagjai között szorosabb kapcsolat alakult ki. Figyelemmel kísérik
egymás életét. S ha valakit baj ér, igyekeznek segíteni, nem annyira pénzzel, mint inkább
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naturáliákkal.4"5 Esztelneken (Háromszék m.) a társulat tagjai azzal különböztetik meg
magukat a többiektől, hogy Dicsirtessékkel köszönnek egymásnak, s Mindörökkéve1 vála
szolnak. A tagsággal együtt jár, hogy méltó módon viselkedjenek a mindennapi életben
is. Ugyanitt működött és működik a ferences harmadrend, valamint működött egykor a
Szentkereszt hadserege, amely a missziókat támogatta.4"*
A rózsafüzér társulat a katolikus vallási egyesületek mezőnyében szembesül más cso
portokkal, jobban láthatja saját helyét, jobban felismerheti közösségi feladatait az egyházközségek, a lakóhelyek életében. A 20. század első felében a katolikus vallási egyesületek
merev szembenállása, egymást konkurenciának tekintése megszűnt. Egyre inkább felis
merték sajátszerűségüket, azt, amiben eltérnek a többi társulattól, amivel az azok nyújtot
ta vallási kereteket tágíthatják. A rózsafüzéresek nem elszigeteltek tehát más társulatoktól,
hanem azokkal együttműködnek.

A működés konfliktusai

Az Élő Rózsaflizér bevezetése a 19. században több helyen ellenállásba ütközött. Láttuk
ezt már Kunszentmárton példáján is. Hasonlóan nyilatkozik erről Várossy Gyula segéd
lelkész Kistelekről (Csongrád m.) 1889-ben. O előítéleteknek nevezi, amikor a hívek
úgy beszélnek: „Tudok én magamban is imádkozni!” , „Imádkozzék ki-ki külön!” „Majd
a pap zsebére dolgoznak.” „Van nekik elég!”4"7 A miskolci társulat életében a tagok és a
vezetők között voltak konfliktusok, amelyek miatt egyes vezetők tisztségükről lemond
tak.4'"'
Ezek az ellentétes vélemények, megítélések ma is megszólalnak. Csanádpalotán meg
oszlanak a vélemények a rózsafüzéresekről. Egyesek ugyan összetartásukat emelték ki,
mások viszont éppen ennek hiányát látják, s úgy vélik, hogy a társulat közösségformáló
ereje mind halványabb lesz. Egyfajta szerep és hordozójának diszkrepanciája mutatkozik
meg ebben. A rózsafüzért ugyanakkor egy intim, belső világ magánügyének tartják.4"''
Bajaszentistvánban az 1990-es években a lelkész megtiltotta a szombati közös rózsafüzér
imádkozást a templomban.41" Zákányszéken úgy érzik, hogy a rózsafüzér társulat megíté
lése jó , mert a település életében aktívan részt vesznek.4" Magyarpécskán (Arad m.) azt
mondják, hogy mindent a rózsafüzéresek csinálnak. Ez a vélemény jelzi, hogy csekély
létszámuk ellenére az egyházközség legaktívabb tagjai közé tartoznak.412 Dobóruszkán
(v. Ung in.) a társulat szintén aktívan közreműködik az egyházközség életében.413 Esztel
neken (v. Háromszék m.) a kívülállók részéről feltűnő közömbösség tapasztalható a ró
zsafüzér társulattal kapcsolatban. Sőt, a fiatalok és férfiak gyakran gúnyos megjegyzéseket
tesznek rá. Előfordult, hogy egy-egy asszonynak félje viselkedése miatt ki kellett állni
a társulatból.414 Csíkdánfalván egy asszonynak félje és családja miatt is ildomos beállnia a
rózsafüzér társulatba. Ha nem volt tag, az már akkor kiderül, amikor temetik. A társulati
asszonyok ugyanis akkor nem fehér kendőben, hanem feketében kísérik ki a sírhoz.
A konfliktus tehát az elvárt szerep és megvalósítása közötti eltérés miatt formálódhat.
A papság egy részének a rózsafüzérrel szemben táplált elítélő magatartását nagyon gyak
ran napjaink felerősödött ökumenizmusa táplálja.

Az Élő Rózsafüzér társulat működése. A társulati mindennapok

311

Nemi szerepek átalakulása, korcsoportok

A rózsafüzér társulatokat a közmegítélés általánosan asszonyok társulatának tekinti, mint
ahogy magát a rózsafüzér imádkozását is. Ez a társulat 19-20. század fordulójának foko
zatos, de gyors elnőiesedéséből is fakad. A kunszentmártoni társulat 1851—1852—
es meg
alakulása idején még férfiak és nők együtteséből formálódott, de fokozatosan női társulat
tá vált.
Az aradi Elő Rózsafüzér Egyesület 1895-ban alakult meg. Figyelemre méltó, hogy
az alsóbb rétegek mellett „az úri és középosztályból egyaránt siettek a buzgó hivek a
Szüzanya tisztelőinek sorába lépni” . Az aradi társulathoz tartozott Gaj és Szentpál fiók
község is. Csíkszenttamáson még az 1940-es években is a falu minden hét éven felüli la
kosa tagja volt a rózsafüzér társulatnak. Külön volt férfi és női koszorú."* Dejtáron az
1940-es évek elejéig volt külön „gyerekkoszorú” .41'' A Hont megyei Pereszlényben
1889-ben életkori csoportok és nemek szerint elkülönült csoportokban szerveződött
meg az Élő Rózsafüzér társulatát. Az első rózsaszálat az iskolás kislányok, a másodikat az
iskolás kisfiúk, majd a hajadonok, a legények, s végül a felnőttek alkották.41, A rózsafüzér
társulatok, valamint a mindennapok életének áttekintésekor pedig láttuk, hogy Szombat
hely domonkos kötődésű iskoláiban, de a Szegény Iskolanővérek szegedi iskolájában is
létrejöttek a rózsafiizéres csoportok. Ez a tendencia azonban a második világháború utáni
években megszakadt, sorra megszűntek az iskolai, egyáltalán a fiatalkori rózsatüzér társu
lati csoportok. A rózsafüzér idős asszonyok vallási társulatává vált.
A kisteleki rózsafüzér társulat is erősen elöregedett mára. Emiatt a tényleges létszám
szinte megállapíthatatlan. Kizárólag idősebb nők a tagjai, közöttük egy-két tanárral, taní
tóval ma is.41s Eleken jelenleg két rózsafüzér társulat van. Az egyik már évszázados múltú,
a másikat 1998-ban alapították. A tagság nagyon elöregedett, a többség idősebb ember,
50—70 éves, sőt, 80 éven felüli. A legfiatalabb kb. 30 éves lehet. A tagok irodai alkalma
zottak, családosak. Néhány családban a rózsafiizéres tagság öröklődik anyákról lányaikra.419
Maroslelén négy családra alapozódott az 1946-ban megalakult rózsafüzér, de csakhamar
idősebb asszonyok is csatlakoztak. Többségében nők voltak mégis.43' Hódmezővásár
helyen megújulni, tagjaiban kicsit fiatalodni látszik a társulat. Az egyik csoportot a világos
ság olvasójának titkai következtében most húsz fősre bővítik. Már öt teljes koszorú műkö
dik, azaz száz fős a társulat. Fiatal házaspárok is csatlakoztak, de itt is többségben vannak
a nők. A tagok között több tanító, tanár is van.421 Egykor jellemző volt Csanádpalotán,
hogy családosán léptek be az emberek a társulatba. Anya és lánya, félj és feleség, testvér
pár gyakran tartozott egy koszorúiba, de gyerekek sosem voltak tagok. A bokrok mai
összetétele már egysíkúbb: kizárólag 50 év feletti asszonyok alkotják, s míg egykor az is
kolaigazgató felesége is tag volt, ma csupa parasztasszony alkotja.422 Deszken a rózsafüzér
társulatban csak néhány férfi volt benne, a tagok mind idősebb asszonyok voltak.42'
Domaszéken a tagok nagyobb része nő, s általában idősebbek.424 Békéscsabán elkülönül
egymástól az idősek és a fiatalok rózsafiizéres csoportja. Ez utóbbit egy domonkos nővér
vezeti a plébániáról.42S Gödöllőn is van külön „ifjak koszorúja” .42'’ Csólyospáloson koráb
ban egész családok tagjai voltak, ma idősebb asszonyok csak.427 Hetényegyházán idősebb
nők alkotják a társulatot, de van néhány fiatalabb tagjuk is. A társulatban való részvétel
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általában anyáról lányára öröklődik.42" A keceli társulatban csak idősebb asszonyok van
nak.42' Mélykúton egy-egy rózsafiizéres koszorúba ismerősök, rokonok, szomszédok és
utcabeliek kerülnek. Több koszorúban félj és feleség együtt vesz részt. Legtöbb koszorú
ban még póttagok is vannak. Ok egy elhunyt tag helyére kerülhetnek, vagy a póttagokból
összejöhet egy teljes koszorú. Életkorukat tekintve inkább idősek, középkorúak. Csupán
egy-két huszonéves fiatal van. Foglalkozás szempontjából a tagok nyugdíjas földművesek,
de vannak alkalmazottak, s van egy tanár házaspár is.4'" A társulat tagjai Bajaszentistvánban csaknem kizárólag nők. A gyűjtés idején egyetlen férfi volt a társulatban.4'1Bácsalmá
son külön férfi és külön női koszorú van.
Az Ung megyei Dobóruszkán Béke királynéja néven működik rózsaflizér társulat, je 
lenleg 9 rózsa 135 taggal. Kezdetben többen voltak férfiak benne, ma azonban csak két
férfi van, a többiek lányok, fiatal asszonyok és idős asszonyok. S van egy gyermek rózsa
füzér társulat is, amely a plébános kezdeményezésére 1991-ben alakult meg 10-17 éves
lányokból.4’2
Vácrátóton csak tősgyökeres helybeliek tagjai a társulatoknak. Ma kilenc csoport, rózsa
működik a faluban 135 taggal, akik között fiatalok is vannak, de jellemzően idősebb fel
nőtt asszonyok. Ez a falu lakosságának mintegy 8%-a. Ma csak öt férfi vállalja az ima
társulati tagságot. Korábban férfi rózsavezetéik is voltak. Az egyes rózsák.tagságát rokoni
kapcsolatok is összefűzik.433 A jászágói rózsafüzér társulatban asszonyok mellett férfiak is
vannak. A többségük családos anya 35 évestől 60 évesig. Fiatalabbak már nem akarnak
beállni, sőt nevetnek a rózsafüzéreseken.434 Jászboldogházán idős asszonyok és három
négy idős férfi a rózsaflizér csoport tagja.43' A Heves megyei Kerecsenden csak idős nők a
tagjai a létező három társulatnak. Mind nyugdíjas korúak már. A háború előtt férfiak is
tagok voltak, sőt egész családok. A tagság családon belül öröklődött. Utcánként és ro
konság alapján szerveződtek a csoportok.436
Újvidéken néhány idősebb férfi is tagja a rózsafüzér koszorúnak.437
A Győr-Moson-Sopron megyében fekvő Mecséren a rózsafüzér társulat tagságát első
sorban középkorú és idős asszonyok alkotják. Az elhunyt anya helyét vagy a lánya, vagy a
menye veszi át.43* Győrzámolyban csak nők a társulat tagjai. Inkább középkorú és idős
asszonyok.439 A Vas megyei Sárváron a rózsafüzér társulatot 1988-ban szervezték újjá. Száz
körüli taglétszámából kb. nyolcvan 70-80 év körüli ember. Fiatalok alig vannak köztük.44"
Berhidán a rózsafüzér társulatot ma idős asszonyok alkotják. Régebben több férfi volt tag
ja, illetőleg egész családok részt vettek benne. A tagság gyakran öröklődött anyáról leányá
ra. A koszorú többnyire utcánként alakult, vagy rokonság alapján szerveződött.441 Felsőgallán jelenleg egy rózsafüzér társulat működik tizenegy rózsabokorral. Mindegyik bokornak
15 tagja, vagyis összese 165 tagja van a társulatnak. Ebből 14 férfi, a többiek nők.442 A
szekszárdi társulatban egy-két férfit kivéve mind idősebb nők vannak. Néhány éve kísérle
tet tettek egy ifjúsági rózsafiizéres csoport elindítására, de rövid idő után felbomlott.44'
Figyelemre méltó és sajátos az egyházi szociális otthonok sajátos helyzete. Ezekben
eleve idősek élnek, s adott egy alapvetően vallási légkör is. A szociális otthon lakói szá
mára a rózsaflizér társulat fontos, a mindennapi életüket keretbe foglaló csoport. Ezt lát
ju k például Máriaremetén.444
A Zala megyei Várvölgyben a kilencven társulati tag többsége idősebb korosztályhoz
tartozó parasztasszony, legtöbben családanyák, nagyszülők. A fiatalabbak közül van egy
bolti eladónő és egy óvónő.44'
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Az Arad megyei Pécskán a rózsafüzér társulat nagy része nő, csupán néhány férfi
imádkozik velük. Tagja viszont ma a plébános és az orvos, régebben pedig a tanító is
belépett.44'1 A nagyváradi rózsaflizér társulat tagjai többségükben idősebb asszonyok,
nyugdíjasok. Nekik van elég idejük az imádsággal foglalkozni. Foglalkozásukat tekintve
tanárok, hivatalnokok.44 Krasznabélteken (Szatmár m.) az 1990-es évek elejére a németországi kivándorlás miatt lecsökkent a rózsafüzéresek száma. Az 1980-as évek végén még
volt külön férfi csoport is. A tagság családon belül is öröklődhetett. Bérmálkozás után
bárki tagja lehetett a társulatnak.44" A Kolozs megyei Bácson egész családok is tagjai a ró
zsafüzér társulatnak.44v Székelyhodos (Maros m.) társulatában férfiak és asszonyok egy
aránt imádkoznak, fiatalok azonban kisebb számban. Egész családok is tagok lehetnek.45"
Csíkszentdomokoson majdnem kizárólag asszonyok vannak a rózsafüzér társulatban, idő
sek, fiatalasszony tíz-tizenkettő. Csupán egy két férfi és egy-két huszonéves fiatal lány.
De azokat már csúfolják, hogy „apácák akarnak lenni” . Tanító, orvos „nem állnak be
ilyesmibe ... Ez az öregasszonyok szakmája.”451 Csíkszentmárton rózsafüzér társulatában
csak idős asszonyok vesznek részt, a férfiak és a fiatalok teljesen hiányoznak. Három cso
port van a faluban, településrészenként elkülönülve: Alszegen, a falu közepén és a Fel
szegen.45" A rózsafüzér társulatok nemi alapú és kor szerint összetételének elemzésével
csupán Fábián Gabriella foglalkozott 1999-ben a Csíkszentdomokosról írott szakdolgoza
tával, amelyben a rózsafüzér társulat mellett más vallási csoportok gyakorlatát, összetétel
ét is vizsgálta.451 Érdemes írásának tanulságait röviden felidézni. A csíkszentdomokosi 56
rózsafíizéres csoportnak összesen 1637 tagja van. Társulatonként 14 és 66 között ingado
zik a tagok száma. Átlagosan 30 személy alkotja ezt a fajta imaközösséget. Az 1637 tagból
13 férfi (1%), és 1624 nő (99%). Más társulatokkal összevetve (Kolping Család, Cursillo,
Charbel-imaközösség) férfiak legkisebb arányban a rózsafüzér társulatban vannak jelen.
A tagság életkor szerinti megoszlása azonban a rózsafüzér társulatok esetében a legegyen
letesebb, 31%-uk 40 év alatt, 37%-uk 41-60 év között, 32%-uk pedig 61 év fölött van.
A középkorúak 5—6%-kal nagyobb számban vannak jelen, mint az idős és a fiatal korosz
tály. A férfi tagság átlagos életkora a rózsafüzér társulatokban a legmagasabb: 58 év. A fér
fi tagok 54%-a 61 évnél idősebb, 23%-a 41-60 év között, és további 23%-a 40 év alatt.
A képzettség legváltozatosabb skáláját a rózsaflizér társulatok tagsága mutatja. A tagok
46%-a nyolcnál kevesebb osztályt végzett, közülük 1% egyáltalán nem járt iskolába. 21%
nyolc osztályt, 19% 10 osztályt végzett, 13% érettségizett és 1% tanítóképzőbejárt. Egye
temi diplomája öt, technikumi végzettsége hat személynek van. A nők esetében szembe
tűnő a háztartásbeliek nagy számaránya, 47%.454
A görög katolikus Viszlón és Rakacán minden nagylány és asszony tagja volt a rózsa
füzér társulatnak. Viszlón férfiak nem voltak benne, míg Rakacán akadt egy-kettő.455
A kép vegyes tehát. A példák ellenére tendenciaként azt állapíthatjuk meg, hogy a ró
zsafüzér elsősorban az idős nők, asszonyok imádsága és vallási társulata. Értelmiségiek rit
kán és kis számban vesznek benne részt. A fiatalok és gyerekek megszervezése pedig nap
jainkban nem nagyon sikerül. Férfiak pedig szinte alig vannak. Egyetérthetünk Szőcsné
Gazda Enikő Csíkdánfalva társulatának elemzése alapján tett megállapításával. Amíg a fér
fiak a „hivatalos vallásosság” képviselői (papok, kántorok, harangozok, sekrestyések, egy
háztanácsosok stb.), addig nők a nem hivatalos vallásosság szervezői. „Intézményük alul
ról szerveződik és működik, ezért jobban átlátják az alulról, vagyis a faluközösség részéről
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jövő legfontosabb igényeket, mint a hivatalos vallás képviselői. Tudják, hogy milyen ese
tekben van a családnak, mint elsődleges csoportnak szüksége az anyagi és lelki támaszra, a
segítő, munkás kézre. M íg a hivatalos vallás csak lelkileg segít a rászorulókon, az egyházi
liturgia eszközeivel, addig a rózsafüzér társulat a liturgia alulról származó értelmezésén kí
vül minden más segítséget próbál megadni: kalákák réven munkasegítséget, pénzado
mányok és az edények kölcsönadása révén anyagi segítséget, a szoros kapcsolattartás foly
tán ugyanakkor emberi, baráti biztatást, támaszt próbál nyújtani. Ez az intézményesült
segítő szervezet csaknem az egész falut átszövi, ritka az a ház, amelyben tagjai nincsenek.
Ezért elmondható, hogy az egész falu életét felügyelete alatt tartja. Mind a segítség, mind
a kapcsolattartás ciklikus a természet ciklusaihoz (tavasz, nyár, ősz, valamint a hónapok),
továbbá az emberi élet fordulópontjaihoz kapcsolódik.”451' A 19. századi kunszentmártoni
társulatnál pedig a külső kapcsolatrendszer a férfiaké volt, a belsőkért pedig a nők voltak
felelősek.
Az elöregedés és az elnőiesedés azonban már egy évszázada visszatérő panasza a rózsa
füzér társulati vezetőknek és tagoknak. S bár kétségtelenül látszik egyfajta visszaszorulás,
maga a társulati forma nem szűnt meg, sőt, azt mondhatjuk, máig a legnépszerűbb vallási
egyesületünket alkotja. Erre a körülményre talán két magyarázat van: 1. a nők társadalmi
feladatvállalása nem, vagy alig változott az elmúlt évtizedekben, amit pedig változott, az
épp a nők bizonyos szerepvállalását erősítette fel, 2. az élet végéhez közeledve az egzisz
tenciális és a spirituális bizonytalanság érzése felerősödik, s ennek feloldásában szükség
van egy vallási társulat által nyújtott biztonságérzetre. A másért vállalt és felajánlott imád
ság szolgálatára, amely a remény biztonságát nyújtja az egyénnek.

A rózsafüzéres szent idő

Az adatokból kibontakozik egy rózsafüzéres szent idő, amely keretbe foglalja a társulati
tagok vallási tevékenységét. Ez hármas alapon nyugszik: 1. egyrészt jelenti a katolikus
egyház liturgikus évének előírt rendjét a nagyobb és kisebb ünnepekkel, ünnepkörökkel,
amely minden katolikus egyháztag számára kötelező volt és kötelező ma is. 2. Másrészt
jelenti a rózsafüzér társulatok szabályaiban előírt időbeli rendet, amely természetesen a
társulati tagok számára követendő, s 3. harmadsorban azokra az alkalmakra utal, amelye
ket az első kettő nem ír ugyan elő, de a helyi gyakorlatok az adott közösség vallási életé
nek normájaként megkövetelnek. Ezek lényegében az adott közösség vallási jellegű, vagy
vallási jellemzőket is felmutató szokásai.
Az első két csoporttal nem foglalkoztunk, hiszen az első a katolikus egyház ünnepi,
liturgikus évét jelenti, a másodikra tanulmányunk megfelelő fejezeteiben másutt részlete
sen utalunk. Ennek alapja Élő Rózsafüzér esetében a minden első vasárnapi (újhold va
sárnapi, vagy más alkalomhoz kötődő) titokcsere, Rózsafüzér Királynéjának ünnepe, s az
októberi rózsafüzéres ájtatosságok.4’7
Tanulságos azonban számunkra a harmadik csoport, amelyet összefoglalóan paraliturgikus egyéni és/vagy közösségi áhítatalkalmak néven említhetünk. Ezek kiváló alkal
mat szolgáltattak a népénekek, a Mária-siralmak, az archaikus imádságok elmondására,
bizonyos dramatikus szokások gyakorlására. A 20. század eleje és vége közti egyik legna
gyobb különbség azonban az, hogy ezek a szokások legtöbb helyen megszűntek, napjaink-
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ban m ég felújítva sem gyakorolják őket. Az 1950 előtti időszakból sok helyről emlegetett
Szent Család-járás, vagy más néven szálláskeresés például a 20. század végére általában el
maradt. Szinte mindenhonnan eltűnt a Kánai menyegző dramatikus megölésének szoká
sa. A szórványos példák, hogy Ecséden felújítva máig, illetőleg Mátraverebély-Szentkúton az 1980-as évek végéig megtartották, illetőleg megtartják, nem módosítja az általános
képet. Visszaszorulóban van a lourdes-i kilenced február elején. Ahol megtartják őket,
ott gyakran nemcsak társulati, hanem egyházközségi, templomi gyakorlatról van szó. Sok
helyen megszűntek az egyéb kilencedek is. A szokások megszűnése mellett azonban né
hány helyen a felújítás igényével és folyamatával találkozhatunk. A rózsalakodalmat pél
dául - bár más keretben, a falunap részeként és más funkcióban, de —az 1990-es években
Földeákon fel- és megújították.45* A rózsafüzér mint közismert és közkedvelt imádság be
hatolt bizonyos profán szokásokba is, egyes közösségi alkalmaknak, rokonsági összejö
veteleknek részévé vált (például Nógrádbercelen a megkerült gyermek Jézus emlékére
a keresztszülők karácsony után meglátogatták keresztgyerekeiket, megajándékozták őket,
s közösen imádkozták a rózsafiizért).
A búcsújárás sosem volt csak rózsaflizér társulati gyakorlat. A rózsafüzér mint imádság
azonban kétségkívül nagy szerepet játszott mindig a zarándoklatokban. Adataink azt m u
tatják, hogy' legtöbben búcsújáró helyen veszik máig imaszámláló rózsafüzérüket. A bú
csújárásban való részvétel jól megfelel a rózsafüzéresek engesztelő, vezeklő attitűdjének,
ezért kedvelt. De nem kötődik csak a rózsaflizér társulathoz. Ügy lehet inkább fogalmaz
ni, hogy a rózsafüzéresek is aktívan részt vehettek egy-egy zarándokúton, vállalhatták
akár annak szervezését is. A búcsújáró helyek rózsafiizért imádkozó tömege megerősít
hette és megerősítheti őket abban, hogy - akármi is a helyzet lakóhelyükön - a szentol
vasó imádkozásában nincsenek egyedül. A búcsújáró helyek ünnepei a legjobb alkalma
kat kínálták és kínálják a közösségi áhítatokra is. Nagy szerepük volt vallási ismeretek és
új vallási gyakorlatok tévesztésében is. A kunszentmártoni esettanulmányból tudjuk, hogy
magát az Élő Rózsafüzért is egy búcsújárás alkalmával, az 1951. évi pünkösdi búcsún is
merték meg.
A rózsajitzéres szent tér

Ha a rózsaflizér társulatok és társulati tagok vallási térhasználatát tekintjük, a klasszikus
kettősséget látjuk. Nemcsak a szakrális és a profán térszintek megkülönböztetésére gon
dolunk elsősorban, hanem a szakrális tér kétközpontúságára. A társulat közösségi vallás
gyakorlásának helyszínei ugyanis az imaház (lakóház = otthon) és a templom. Ezt nevez
hetjük privát és közösségi térnek is. Miután az Élő Rózsaflizér egyéni és közösségi jellegű
áhítat egyszerre, ezért végzésében bizonyos alkalmakkor természetszerűleg is összekap
csolódik a két térszint, a privát és a közösségi tér. A napi imavégzésnek magától értető
dően az otthon a helyszíne. Az otthon, a privát, az intim tér azonban alkalmanként átala
kulhat a közösségi jellegű vallásgyakorlás színhelyévé is akkor, amikor a rózsafüzéresek
összegyülekeznek bizonyos ájtatosságok végzésére. Ez lehet az októberi rózsafüzér ájtatosság, a szálláskeresés, a lourdes-i kilenced, de akár a halott melletti virrasztás is.
A politikai hatalom ellenőrzési igénye mindig azt sürgette, hogy nyilvános tér legyen
a közösségi vallásgyakorlások helyszíne. Ez minden korban elsősorban a templomot je 
lentette, és jelenti. A kunszentmártoni esettanulmányban láthattuk, így volt ez 1849-
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1850-ben, a levert szabadságharc utáni években, amikor maga a plébános óvta a rózsaftizéreseket, hogy' magánházaknál gyülekezzenek, mert az a hatalom gyanakvását kelthette
volna fél.450 S ugyanez volt a helyzet a második világháború után, amikor a szocialista/
kommunista hatóságok számára volt minden gyülekezés gyanús. A rózsafüzér templom
ban végzése azonban sok helyen elvette az áhítat bensőséges, intim jellegét, ezért nem
szerették. Mint kényszer, ez is közrejátszhatott a rózsafüzér társulatok és áhítatok vissza
szorulásában.
Új rózsafíizér titkok - új társulati szerkezet

II. János Pál pápa 2002. október 16-án, pápasága 25. évének kezdetén, Rosarium Virginis
Mariae címmel apostoli körlevelében a 2002 októberétől 2003 októberéig teijedő évet a
rózsafüzér évének nyilvánította és a szentolvasót öt újabb titokkal, a világosság titkaival
egészítette ki. Ezek Jézus földi életének és tanító működésének öt fontos állomását jelölik
meg, és segítenek átelmélkedni.46"
A pápai körlevélnek nagy hatása volt Magyarországon is. Nemcsak olyan formában,
bog)' a meghirdetett rózsafüzér évében megszaporodtak a szentolvasóval kapcsolatos ki
adványok,4'1' rendezvények, gyakoribbá váltak imaalkalmak, hanem - bár a körlevél ja 
vaslatai nem kötelező érvényűek - több helyen, közvetett módon befolyásolta az Élő
Rózsafüzér társulati szerveződését is. Azáltal, hogy a most már négyszer öt titok elimádkozásához egy csoportban kevés volt a tizenöt személy, a létszámot húszra kellett kiegé
szíteni. Mindez azt mutatja, hogy a rózsafüzér tartalmában folytonosan alakuló, megújuló
imádsága maga után vonja a formai, szervezeti változásokat is. Ebben pedig egyfajta korszerűsödési igényt, másképpen fogalmazva az adott kor lelkiségi igényeihez való alkal
mazkodást, annak megfelelni akarást érezhetünk.
Az egyházi kiadók sorra jelentették meg az új titkokat tartalmazó és értelmező kiad
ványaikat, külön lapokon az új titkokat. Ennek következtében is a társulatok imaéletére
és szervezetére gyakorolt hatás már 2003-ban néhány helyen megjelent. A hódmezővá
sárhelyi Belvárosi, Szentháromság templom rózsafiizéres csoportjainál a titkok számának
húszra emelkedésével a rózsafüzéres csoportok, helyi kifejezéssel a koszorúk létszáma is
húszra emelkedett 2004-től. A társulat működésének többi eleme: titokcsere, saját ájtatosságaik, a tagok feladatai, az imádkozás módja és formái nem változtak.410
Szekszárdon 2004-ben alakultak a húszfős rózsafüzéres bokrok. 2005-ben öt bokor
működött, s a tagok száma száz fő. A társulati tagok előszeretettel használják a 11. János
Pál pápa gondolatait.44’3 Ugyanezt mondhatjuk el a például a kalocsai Szent Imre plébánia
egyik rózsafüzéres csoportjáról. A II. János Pál pápa által ajánlott újabb öt titok miatt a
koszorúfő szeretné húszra emelni a csoportjához tartozó tagok számát, hogy így egyszerre
mind a négyszer öt titkot imádkozhassák.444
A rózsafüzér imádkozásának heti rendjébe Kerecsenden is beleszőtték a II. János Pál
pápa által javasolt világosság olvasóját: vasárnap a feltámadás emléknapja, ezért a dicsősé
ges titkokat végzik, hétfőn az örvendeteseket a három őrzőangyalért, kedden a fájdalmas,
szerdán a dicsőséges, csütörtökön a világosság rózsafüzérét imádkozzék, pénteken, a meg
feszítés napján ismét a fájdalmas titkokat, szombaton, Szűzanya napján pedig az örvende
test. Egyöntetűen átvették tehát a pápai körlevélben javasolt napi imádkozási rendet.44'5
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Domaszéken a közelmúltban került be a világosság öt titka a rózsafüzér imádkozásá
ba, s ezzel megváltozott, illetve folyamatosan megváltozik a titkok kiosztásának rendsze
re. Mórahalmon és Szegeden is hasonlóan végzi a világosság olvasóját néhány társulat.4'*
A háromszor öt titkot az cndrődi rózsafiizéresek is kiegészítették már a világosság öt tit
kával. Ez nyilván nem hagyta érintetlenül a csoport szerveződését sem.4'’7 Budapest-Máriarcmetén húsz-húsz tag alkot egy Jiirtöcskét. Átalakulásuk húszfős csoporttá az elmúlt
évben következett be. Ebben a folyamatban nagy szerepe volt az itt működő, egyházi ke
zelésben lévő szeretetotthonoknak, ahol amúgy is elsődlegesen az egyéni, olykor a kö
zösségi imaélet adja a lakók mindennapi tevékenységének nagyobb részét.4',!l
Az utóbbi években megjelent rózsafüzéres imakönyvek közül egyre többen megtalál
juk a világosság olvasójának titkait is. Rózsafiizcr-ímakönyv címmel kiadott munkájában a
szerkesztő, Jánossy Gábor pedig már nem is indokol, nem magyarázkodik, hanem ter
mészetesként említi a rózsafüzér húsz titkát.4'1' Az Élő rózsafüzért például így- ismerteti:
„20 tag kötelezi magát napi cg)' tized elmondására, a titkot első vasárnap »cserélik« sors
húzással vagy egyéb módon. A francia forradalom után, 1826-ban kezdték a rózsafüzért
ilyen módon imádkozni. Egy plébánián több húsz fős csoportot is lehet képezni. (Nap
jainkban ez a leggyakoribb módja a közös rózsafüzér imádkozásának.)” 47" Ez ilyen formán
nem igaz, hiszen láttuk, 1826-ban Pauline Marie Jaricot háromszor öt, azaz tizenöt fős
csoportokat alakított. A könyv írója szerint a „hagyományos” szentolvasók imádkozásá
nak napjai a következők: vasárnap - dicsőséges, hétfő - örvendetes, kedd - fájdalmas,
szerda - dicsőséges, csütörtök - világosság, péntek - fájdalmas, szombat - örvendetes tit
kok.471 Ez az imádkozási rend, a csütörtök - szombat változása természetesen megint nem
a 19. század elejétől, hanem csak 2003-tól datálható.
Ennek kapcsán említi szól Jánossy a „székely rózsafiizérről” . Forrásának Erdő Péter
bíboros 2004. május 29-én, pünkösdkor Csíksonrlyón elmondott beszédét jelöli meg:
„az erdélyi havasok vidékén nem 15, hanem 20 titokkal imádkozza [a nép] a szentolva
sót.” Az örvendetes rózsafüzér után szokták mondani az öt titkot, „Jézus munkás életé
nek titkait” : 1. akit Szent János a Jordán folyóban megkeresztelt, 2. aki tanítványaival
részt vett a kánai menyegzőn, 3. aki körüljárt, jó t tett, gyógyított, segített, 4. aki a menynyei örömhírt, az Evangéliumot hirdette, 5. aki a legszentebb Oltáriszentséget sze.
»»472
rezte.
A fentebbi „székely rózsafüzérnek” emlegetett olvasó korábban ismert neve „csíki ró
zsafüzér” volt. Székely László adott hírt róla posztumusz munkájában. Ennek anyagát az
1941—1970-es évek között rögzítette. Azt íija, hogy „az örvendetes olvasó után az ún.
„csíki rózsafiizért” is imádkozzák a következő titkokkal: akit Szent János a Jordán folyó
ban megkeresztelt - aki a kánai menyegzőn részt vett - aki a mennyei örömhírt hirdette
- aki az Oltáriszentséget szerezte.4 '' Hiányzik az „aki körüljárt, jó t tett, gyógyított, segí
tett” harmadik titok.
Az öt új titok a transzcendensnek az e világiban való jelenlétét hangsúlyozza.
A csíki vagy székely olvasó:
1. akit Szent János a Jordán folyóban megkeresztelt,
2. aki tanítványaival részt vett a kánai menyegzőn,
[3. aki körüljárt, jó t tett, gyógyított, segített,]
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4. aki a mennyei örömhírt, az Evangéliumot hirdette,
5. aki a legszentebb Oltáriszentséget szerezte.

Világosság olvasója:
1. aki a Jordánban megkeresztelkedett,
2. aki Kánában megmutatta isteni erejét,
3. aki meghirdette Isten országát,
4. aki a Tábor hegyén megmutatta isteni dicsőségét,
5. aki az eucharisztiában nekünk adta magát.

Meglepő a hasonlóság a „csíki rózsafüzér” és a II. János Pál pápa által javasolt világos
ság olvasója titkai között. Okát azonban nem tudjuk. A csíki székelyek tehát az elmúlt
évtizedekben már így imádkozták az olvasót. De vajon ki és mikor kezdeményezte ezt
náluk? Honnan jött a kezdeményezés? A lengyel pápa mikor gondolt rá először? Ki java
solta neki? Még Lengyelországból ismerte? Vág)' a Székelyföld az elsődleges forrásvidéke?
Ezekre a kérdésekre nem tudunk válaszolni.
Csupán azt tudjuk rögzíteni, hogy a fentebb említett településeken, s bizonyára má
sutt is megindult az imacsoportoknak egy újfajta átszerveződése. Ennek során az Élő
Rózsafüzér alapelve: azaz a titkok szétosztása a számuknak megfelelő méretű csoportban,
megmaradt, csak kiegészült újabb öt titokkal és fűvel. Ez a változás nem vonta maga után
eddigi tereptapasztalataink szerint a rózsaflizérnek mint tárgynak a módosulását, hiszen
a titkok ötös felosztása továbbra is megmaradt, s az ötvenszemes, vagy a tízszemes olva
són elimádkozható az új titok-sor, a világosság olvasója is. Ám érdeklődéssel figyeljük,
okoz-e változást az öt új titok a színszimbolikában? Milyen színt fognak kapcsolni szim
bolikusan a világosság olvasójához? Az ún. nagy rózsafüzér, amelyet imaháznál használ
nak, vagy annak egy speciális formája, a temetésekkor alkalmazott nagyméretű forma, va
jo n kiegészül-e 150-ről 200 szemesre? Ezeknek a folyamatoknak megfigyelése éppen
csak elkezdődött, s a rendelkezésre álló idő rövidnek bizonyult az esetleges változtatások
megfigyelésére.
Egyházi szabályok és népi javaslatok eredője:
a rózsafiizéres mindennapok színes vallási kultúrája - tanulságok

A fenti adatok - nagyjából egyházmegyék szerinti felsorolásának és két időmetszetben
történt - bemutatásának az volt a célja, hogy igazolja: az egyház, illetőleg a domonkos
rend által szabályozott, javasolt rózsafuzér imádsága és társulati formája erősen áthatotta a
katolikus egyházközségek liturgikus gyakorlatát, valamint a hívek egyéni életét is, helyi
színeket és változatokat hozva abban. Azaz minden társadalmi és politikai változás ellené
re mindig volt a társadalomnak olyan, vékonyabb vagy szélesebb rétege, amelynek szük
sége volt az olvasóra, azt végezte, s megszervezte végzésének közösségi kereteit, s kialakí
totta egyéni gyakorlatát is. Ennek keretét a vallási társulat, esetünkben az Elő Rózsafüzér
Egyesület szabályzata határozta meg. Ez azonban nem volt annyira merev, hogy ne tette
volna lehetővé a helyi gyakorlat beépítését, új formák adoptálását. Ennek következtében
pedig nagyon színes gyakorlat jött létre. Ennek bizonyára kedvezett az a körülmény is,
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hogy az első élő rózsafüzéres csoportok megalakulásakor (1840-1850-es évek) nem volt
semmilyen központi irányítás. Az 1877 utáni években pedig a domonkos rend képtelen
volt ezt a tömeges, nagy létszámú társulat esetében erőssé és közvetlenné tenni. Ezt
a „szabadságot” pedig tovább „erősítette” , hogy hazánkban 1950-ben a szerzetesrende
ket, közöttük Szent Domokos rendjét is feloszlatták: a rózsafüzér társulatok központi irá
nyítás nélkül teljesen magukra maradtak.
A két időmetszet (a második világháború előtt és 1990 után) tanulsága az lehet többek
között, hogy az első időben a domonkos rend, a világi papsággal és más szerzetesekkel
(ferencesek, bencések, karmeliták, szerviták stb.) együtt erősebben jelen volt a rózsafüzéres áhítatok kiformálásában, irányításában, s rendelkezett is e befolyás végrehajtásához
szükséges minimális eszköztárral. Ennek egyik leglátványosabb jele volt rózsafüzér főtár
sulatok esetében a rózsafüzéres körmenet minden hónap első vasárnapján. Az 1950-es
évek elején, a rend feloszlatása miatt, ez megszűnt. Ma sehol sem találkozunk vele.
A domonkos rend és általában a papság meghatározó szerepe megszűnt az 1946—
1950-től kezdődően egyházellenes korlátozásokat hozó, s 1989-1990-ig tartó szocializ
mus idején. Ez egy majd félévszázados átmeneti időszak, amelyre ugyan adataink vissza
utalnak, de részletes elemzésre nem alkalmasak. Ez a lappangás, a rejtőzködés ideje. A
második korszakban, amelyet adataink körülbelül 1990-től reprezentálnak, sokkal kevés
bé érezhető a papság szervező, irányító vagy befolyásoló szerepe. A hívek magukra ma
radtak, s vagy öntevékenyen a pap jóváhagyásával, ritkábban beavatkozásával, türelmével
formálják és végzik a rózsafüzéres gyakorlatot, amely elemeiben a korábbi korszakból
táplálkozik. Ez a magukra hagyatkozás kialakíthatott új vonásokat, mint például több he
lyen az előírással szemben nem első vasárnap, hanem első pénteken, első szombaton,
vagy éppen már a harmadik vasárnap végzik a titokcserét. Az általános jellemző tendencia
azonban a társulati élet leegyszerűsödése, távolmaradás az egyházias vallási élet nyilvános
ságától, s az egyéni imaéletbe visszahúzódás.
Egységesen jelzik azonban a felsorolt adatok, hogy a rózsafíizér társulatok a múltban
és a jelenben is egy-egy településen a vallásilag legaktívabb réteget fogják át, tagjaikra
építhet a lelkipásztor mind a munkában, mind a templomi mecenatúrában. A társulatok
tagjai néhány helyen ennek tudatában is vannak, és megnövekedett öntudattal próbálják
képviselni az egyházat, ami olykor a papsággal és más hívekkel való konfliktusokhoz ve
zet. Vállalják az önkéntes munkát, az anyagi áldozatvállalást is. Életkor szerint ez az idős
korosztály. E körülménynek egyik oka és előidézője lehet, hogy ők még az 1930-as,
1940-es években egy erősebben egyházias vallási életben szocializálódtak, s annak jegyeit
őrzik, viszik tovább napi gyakorlatukban. A másik ok szintén szociológiai természetű:
az idős korosztálynak van lehetősége jobban megélni a vallást mindennapjaiban, hiszen az
aktív munkavégzéstől már visszavonultak. Ez minden korra és társadalomra valószínűleg
általánosan jellemző. A harmadik, az előzőekkel összefüggő lélektani ok: az időskorúak,
emberi számítás szerint életkoruk utolsó szakaszában közelednek a halálhoz, a világból
távozás időpontjához, szembesülnek tehát az elmúlás tényével, s a vallás tanítása szerint
készülnek az életről való számadásra. Ez vallásiabb életvezetésre ösztönözheti őket. A
Lourdes (1858) és Fatima (1917), azaz a Szűz Mária által legitimált rózsafüzér imádság és
társulati formája pedig olyan megoldást kínál ebben a helyzetben, hogy az egyén biztos
lehet: nem marad egyedül sem halála órájában, sem pedig halála után - mindig lesznek
társai, akik imádkoznak érte, mindig lesznek, akik szentmise áldozatot mutattatnak be
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lelke üdvéért. Megérthető tehát, hogy egységesen miért olyan fontos a rózsafüzér társula
tok halotti, temetkezési társulat jellege és szerepe. S ezt még csak erősíti, hogy a rózsafüzéresek részvétele a társulat szimbólumainak (temetési nagy rózsafüzér, körmeneti ke
reszt, lobogó, koszorú, gyertya) alkalmazásával, s a közösen végzett imádság emeli a
halotti pompát. Ezért néhány településen nemcsak társulati halotthoz hívják őket, hanem
minden temetésre. Ez elég jellemző folyamatnak tűnik számomra. így történt például a
tállyai Fáklyás Társulat esetében is az 1970-1980-as években.™ Úgy látszik, hogy nap
jaink vallási közgondolkodása számára a búcsúkiváltságoknak jelentéktelenebb szerepe
van. Azaz az imatársulat túlvilágra, a halál utáni életre irányuló ígérete nem vonzó. N a
gyobb biztosíték eg)r közösség szolidaritása, amelyet az egyén a tetejében még saját gya
korlatából is ismer, mint a megfoghatatlan búcsúkiváltság. Ez utóbbiról az inteijúk során
nem is beszéltek a megkérdezettek.
A rózsafüzér máriás legitimációját napjainkban növeli az a körülmény is, hogy a - so
káig csak suttogva emlegetett - fatimai jövendölések beteljesedtek: Európában - így M a
gyarországon is - megbukott a szocializmus, a kommunizmus, Oroszország a változás, a
„megtérés” útjára lépett.
A legtöbb helyen a rózsafüzér társulat a legrégibb vallási társulat, vagy legalábbis a leg
régibb folyamatosan működő társulat, amely rejtőzködve bár, de túlélte a szocializmus
évtizedeit. Sőt, egy-két helyen ez idő alatt alakult meg. Ám éppen a nyilvánosságtól
visszavonult, rejtőzködő jellege, az idős korosztályhoz kötöttsége miatt társadalmi elis
mertsége csekély. Domonkos rendi szerzők ene már az 1920-1930-as évek fordulóján
hivatkoznak, s ez a vélemény az elkövetkező egyház- és vallásellenes légkörben csak to
vább erősödött még magában az egyházban, illetőleg a hívő társadalom tagjai között is.
Adataink szerint már a 19. század második felétől kezdve állandósult a panasz: a rózsafüzérnek nincs elég vonzereje a fiatalok felé, generáció váltáskor megszűnik, eltűnik ez
az áhítati forma. Adataink azt mutatják, hogy sok igazság van ebben a megállapításban, de
a változások folyamata, éppen talán az öregkor már említett vallásszociológiai és vallás
lélektani meghatározottsága miatt, kevésbé gyors. Kétségtelen, hogy a társulatok, s tagjaik
száma mindenütt visszaesett. Csupán néhány helyen (például Mélykúton) maradt vagy
van máig nagyobb vonzereje és presztízse a rózsafüzér társulatnak. Itt többen még pótta
gok, illetőleg óvatosságból, félelemből nem mernek belépni, attól tartva, hogy nem tudják
teljesíteni vállalt kötelességüket: elfelejtik elvégezni a rájuk eső kötelező imádságokat.471
S
ha megnézzük azt a vallási-társadalmi közeget, amelyben a rózsafüzér társulatok lé
teznek, azt látjuk, hogy kétféle csoportszerveződési forma vonzereje nőtt meg: egyik
részről a nagyobb társadalmi aktivitást vállaló csoportoké (Caritas, máltaiak, Mária Légió
stb.), másrészt a szolidáris közösséget biztosító csoportoké, akik az élet mindennapi
gondjaiban is segítséget, támaszt jelentenek a résztvevő másik ember/család számára (sze
gények, idősek, fiatal házasok stb.). A befelé forduló, csak imatársulatok tehát nem annyi
ra vonzók. Ezt megérezve, ezért vállalta és vállalja fel sok rózsafüzéres csoport a beteglá
togatást, a szegények és a rászorultak nagyobb támogatását. Ez a fajta szolidaritás amúgy
sem állt és áll távol gondolkodásuktól.
Nem konkurálhat viszont adataink szerint szinte egyik társulati forma sem a rózsa
füzérrel, ami a széles értelemben vett templomi mecenatúrát illeti. Itt olyan egyszerű, de
nélkülözhetetlen feladatok vállalásáról és rendszeres végzéséről is szó van, mint templom
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takarítás, oltárdíszítés, a liturgikus textíliák gondozása, mosása és vasalása, egyéb liturgikus
külsőségek biztosítása. E feladatkör jól is illeszkedik a rózsafüzér társulatokhoz, hiszen
a hazai (közép-európai) közgondolkodás szerint ezek amúgy is női, asszonyi munkát je 
lentettek és jelentenek a profán mindennapokban is. Az asszonyok, a nők tehát ennek
szakértői. Férfiak segítségét csupán bizonyos részfeladatok elvégzéséhez vették és veszik
igénybe (például gallyak hozatala az úrnapi sátorhoz). Ám a rózsafüzéresek feladatvállalá
sa anyagi tehervállalást is jelent, hiszen gyertyát, virágot vesznek, s a misemondatásra
szánt összegek révén egyházközségük anyagi fenntartásához is hozzájárulnak valószínűleg
nagyobb arányban, mint az aktív kereső korosztály.
A halotti pompára, a temetések külsőségeire utaltam az imént. A külsőségek fontosak
természetesen más liturgikus eseménykor is. Ezt jelzi a rózsafüzér társulatok szerepvállalá
sa a templomdekorációban. Ennek a pompának más fontos összetevői is vannak még:
a különböző társulati jelvények - körmeneti kereszt, fáklya, gyertya, lobogó, hordozó
Mária-kép vagy -szobor - használata. Liturgikus eseményeken alkalmazásukat a Trienti
Zsinat határozatai alapján V ili. Orbán pápa szabályozta.471' Előírásokat fogalmazott meg
használóikról, hordozóikról, lehetőséget hagyva a központi szabályozás mellett a megyés
püspökök helyi döntéseinek, valamint a jogszokásnak, a hagyománynak is.
Valláséleti szerepükről az utóbbi időben három tanulmány is született.47. Hasonló sze
repe volt a körmeneti képeket, szobrokat, lobogókat hordozó Mária-lányoknak, de mű
ködésüket liturgikus előírások nem szabályozták. A 20. század közepéig általánosan meg
lévő Mária-lányok közössége legtöbb helyen megszűnt a fiatalok egyháztól és a vallási
élettől való eltávolodásával párhuzamosan.47" Szigetszerűen azonban a Palócföldön, Szé
kelyföldön megmaradt. A hordozó Mária-képek és -szobrok alkalmazásának liturgiatör
téneti és egyházjogi hátteréről máig csak Dám Ince tanulmánya tájékoztat,' kéziköny
vüket, azaz működésük normarendszerét pedig nemrég Jung Károly elemezte.'4S" Azt az
egyházjogi előírást, miszerint ezeket a tárgyakat csak kámzsába öltöztetett térfiak hordoz
hatják, a mátraalji (és más) települések népe nem tartotta be. Ennek okát Dám Ince ab
ban látja, hogy a 18. század végén „felmorzsolódtak virágzó testvérületeink, s társulatokat
szerveztek helyükbe. A társulatoknak tagjaira viszont nem vonatkoztak az Egyház ide
vágó határozatai” .J"' Egyetérthetünk további megállapításával: „A legtöbb helyen az ol
vasótársulatok érzik magukénak a Hordozó Máriát, vagyis az asszonynép különös tisz
teletének tárgya. Talán ez is magyarázza, hogy Mária-lányokkal viteti a Máriát.”4"2
Mindenesetre ez az elmúlt bő másfél évszázad és sok helyen napjaink gyakorlata.
Nem tudjuk elvitatni azt, hogy a rózsafüzér társulatok életében való részvétel mögött
nemcsak a fenti szociológiai és lélektani tényezők állnak, hanem jelen van a kutató
számára nehezen, vagy meg nem fogható módon a belső meggyőződés, a hit is. Ennek
a hitnek csupán külső jeleit és jegyeit tudjuk megfigyelni, megtapasztalni. Az elekiek, a
vecsésiek (de mások is) úgy fogalmazták meg, hogy a társulatba lépés és az áhítatgyakor
latokon részvétel az erős hiten alapszik és az együvé tartozást fejezi ki.4"3
Az Élő Rózsafüzér társulatok működése szempontjából fontos szempont, hogy a ró
zsafüzér imádság a 21. század elején is meg tudott újulni. A kezdeményező a legfőbb egy
házi tekintély, maga a pápa volt. Javaslatát a népi vallásosság sokfelé gyorsan átvette, s a
titkok új számához alkalmazkodva átalakította az imacsoport létszámát, szerkezetét. M á
sutt azonban - s ezek a társulatok vannak nagyobb számban, bár tudnak a világosság olva
sójáról - ismerete nem hozott strukturális változást a társulat működésében.

322

Az Élő Rózsaflizér társulat működése. A társulati mindennapok

J egyzetek
1 Ilyen például a gyergyószentmiklósi rózsafüzér társulat, amelynek 1728-ból származik a pápai
engedélyező okirata. Vö. Gergely Katalin 1998. 298.
2 Pásztor 1940., Tüskés-K naim' 1992., Knaim* 2001. passim.
3 Gergely 1998. 298-299.
4 Valószínűleg ebben a felismerésében segítette őt Bálint Sándor 1938-ban megjelent könyve.
Bálint 1938. P. Fehér Mátyás O.P. nyomtatott források, saját gyűjtései és a hozzá beküldött le
velek, illetőleg a Rózsafüzér Királynéja régebbi cikkei alapján írta meg színes mozaiknak minő
síthető képét, nem egyszer ismételve az egyszer, korábban már publikáltakat. Cikksorozata
azonban önmagában is nagyon tanulságos.

5 F ehér 1940. 114-116.
6 Szűz Mária Rózsafüzére énekben. A L egszen tebb R ó z s a jiiz é r K irályn éja X I V . 260-261.
7 Újonnan alakult Elő Rózsafüzérek. Szt.-Jakab. A legszentebb R ó z s a jiiz é r K irály n éja V. 2 . (1889.
február) 51. Nyárády Lajos.
8 Újonnan alakult Élő Rózsafüzérek. Nagybakónak. A legszentebb R ó z s a jiiz é r K irály n éja V. 2 .
(1889. február) 52.
9 Levelezés. A legszentebb R ó z s a jiiz é r K irály n éja V. 6 . (1889. június) 168-169.
10 Levelezés. A legszentebb R ó z s a jiiz é r K irály n éja V. 6 . (1889. június) 169-170.
11 Levelezés. A legszentebb R ó z s a jiiz é r K irály n éja V. 6 . (1889. június) 170.
12 Levelezés. A legszentebb R ó z s a jiiz é r K irály n é ja, V . 9.(1989. szeptember) 271.
13 Levelezés. A legszentebb R ó z s a jiiz é r K irály n é ja, V. 10. (1989. október) 299-300.
14 Hírek. Mohács. A Legszentebb R ó z s a jiiz é r K irály n é ja, X I I I . 3 . (1897. március) 90-91.
15 Hírek. A Legszentebb R ó z s a jiiz é r K irá ly n é ja , X I V . 5 . 187-188.
16 R em én ységün k. Szerkesztője Varga Mihály, kiadja a Csongrád-csányi Plébániahivatal. Varga Mi
hály 1861-ben születet a Nógrád megyei Pene községben. 1888-ban szentelték pappá a Váci
egyházmegye területére. 1899-től plébános Csányon. A reménységünk szerkesztői munkáját
1897. júniusában kezdte meg. Ó írta a több kiadást megért és nagyon népszerű Ö riikim ádás cí
mű imakönyvet. - A folyóirat 1899-1905 közötti számait Kiss Katalin elemezte szemináriumi
dolgozatában 2001-ben. Kézirat, SZENTA (Szegedi Néprajzi és Kulturális Antropológiai Tan
szék Adattára). A M a g y a r K ato lik u s L e xik o n nem ír róla.
17 Hírek. Arad. A Legszentebb R ó z s a jiiz é r K irályn éja X I V . 153-154.

18 Szöcsné Gazda 2004. 161.
19 n. n. [Marton Bemát O.P.] Rózsafüzéres jubileum Udvard községben. R ó z s a jiiz é r K irályn éja
L X . 10. (1944. október) 3.
20 n. n. Az Élő Rózsafuzér Egyesület története Hatvanban. R ó z s a jiiz é r K irály n éja L V I I I . 1 2 . (1942.
december) 143.
21 n. n. Szűz Mária rózsakertjéből. Poroszló. R ó z s a jiiz é r K irály n éja L X . 3 . (1944. március) 6.
22 P. Fehér Mátyás O.P. A jászsági és mátravidéki Rózsafűzéresek. R ó z s a fliz é r K irály n éja L X . 1.
(1944. január) 3.
23 P. Fehér Mátyás: Rózsafüzéres népszokások. R ó z s a jiiz é r K irály n éja L I X . 6. (1943. június) 70.
Hasonló struktúra és tisztségviselők voltak más gyöngyösi társulatoknál is. Vö. Bezzegh 1999.
24 P. Fehér Mátyás: Rózsafüzéres népszokások. R ó z s a jiiz é r K irályn éja L I X . 7. (1943. július) 84.
25 n. n. Szűz Mária rózsakertjéből.Poroszló. R ó z s a jiiz é r K irály n éja L X . 3 . (1944. március) 6.
26 n. n. Dercsika és Felbár. R ó z s a jiiz é r K irály n éja L V I I . 6. (1944. június) 76.
27 P. Fehér Mátyás: Rózsafüzéres népszokások. R ó z s a jiiz é r K irályn éja L I X . 2 . (1943. február) 19.
28 D ám 1944. 12.
29DA.W 1944. 15.

30 DAm 1944. 16.
31 DAm 1944. 26.
32 DAm 1944. 30.

Az Élő R ó z sa fíiz é r társulat működése. A társulati mindennapok

323

33 D ám 1944. 31-35.
34 Bán Anett: M á r ia L á n y o k T á rsu la ta , F ü zesab o n y . Jeligés pályázat 1992. Kéziratos példánya Bán
Anett jóvoltából a szerző birtokában.
35 Vő. B arna 1996. a tállyai Fáklyás Társulat működése is összetett: az eucharisztikus oltárszolgá
lat mellett ezt jelzi a népszínművek és a bálák rendezése.

36 Imre 1990. 53. skk.
37 P. Fehér Mátyás O.P. Rózsafuzéres népszokások.

R ó z s a fíiz é r K irály n éja L X .

7. (1944. július) 6.

38 Vereuélyi 1983. 364.
39 B álint 1938. 77.
40 B álint 1980. 317.
41 Ecsédy Ferenc visszaemlékezései, kézirat. Lásd még: Barna 1993. A szobor képét Gulyás Éva is
közli: G ulyás 1987. 221. kép.
42 P. Fehér Mátyás O.P. Rózsafuzéres népszokások. R ó z s a fíiz é r K irály n éja L X . 7. (1944. július) 6.
43 P. Fehér Mátyás O.P. Rózsafüzéres népszokások. R ó z s a f i z é r K irály n éja L X . 7. (1944. július) 6.
44 P. Fehér Mátyás O.P. Rózsafüzéres népszokások. R ó z s a jliz é r K irály n éja L V I I . 9 . (1941. szep
tember) 103.
45 P. Fehér Mátyás O.P. Rózsafuzéres népszokások. R ó z sa fíiz é r K irály n éja L V I I . 1 0 . (1941. októ
ber) 126.
46 Saját megfigyelésünk mellett lásd még: Bálint 1938. 57.
47 B arna 1998.
48 Rózsafüzértársulati ügyek. R ó z s a jliz é r K irály n éja X L V . 2. (1929. február) 58-59.
49 R ó z s a jliz é r K irály n éja X L V 1 . 4 . (1930. április) 93-94.
50 Szó szerint ugyanaz a cikk jelent meg a szolnoki ferences rendház által szerkesztett és kiadott
Katolikus Élet című havilapban, mint a Rózsafíizér Királynéja idézett 1930. februári számában.
VII. 3. (1930. február 5.) 45. Lásd külön fejezetben!
51 n. n. A Helvéciái Rózsafíizértársulat 1942-43. évi jelentése. R ó z s a fíiz é r K irály n éja L I X . 11.
(1944. november) B3.
52 n. n. Nagytárkány. R ó z s a fíiz é r K irály n éja L V I I . 1 0 . (1941. október) 136.
53 P . Fehér Mátyás O.P. Rózsafüzéres népszokások. R ó z s a jliz é r K irály n éja L V I I I . 1 1 . (1942. no
vember) 130.
54 B arna 1998. 106. passim.
55 n. n. Szűz Mária rózsakertjéből. Negyed. R ó z s a jliz é r K irály n éja L X . 3 . (1944. már
cius) 6.
56 P. Fehér Mátyás O.P. Rózsafuzéres népszokások. R ó z s a fíiz é r K irály n éja L X . 7. (1944. július) 6.
57 P. Fehér Mátyás O.P. A jászsági és mátravidéki Rózsafuzéresek. R ó z s a fíiz é r K irály n éja L X . 1.
(1944. január) 3.
58 P. Fehér Mátyás O.P. Rózsafuzéres népszokások. R ó z s a f i z é r K irály n éja L V I I I . 9 . (1942. szep
tember) 110.
59 n. n. Az Élő Rózsafüzér Egyesület története Hatvanban. R ó z s a f i z é r K irály n éja L V I I I . 1 2 . (1942.
december) 143.
60 P. Fehér Mátyás: Rózsafüzéres népszokások. R ó z s a f i z é r K irály n éja L I X . 1. (1943. január) 9.
61 B álint 1942. 41, 45.
62 B álint 1942. 50.
63 B álint 1942. 53, 165.
64 B álint 1942. 64.

65 B álint 1942. 71.
66 B álint 1942. 180, s passim. Talán azonos ezzel: JAky 1885. 161.
67 B álint 1942. 75. A megholt hívekért ötfajta rózsafüzér imádságot is találunk JAky 1885.
217-225.
68 B álint 1942. 119, 162, 173-174.
69 B álint 1942. 82.

324

Az Élő Rózsafiizér társulat működése. A társulati mindennapok

70 B álint 1942. 88.
71 Bálint 1942. 114-115. Az imádság az Üdvözlégy Mária parafrázisa.
72 B álint 1942. 122. Jáky Ferenc Szent rózsafíizérek könyve. Budapest, 1885. 176-177.
73 B álint 1942. 212, 122, 168. Jáky Ferenc Szent rózsafüzérek könyve. Budapest, 1885. 13-19.
74 Bálint 1942. 161. Jáky Ferenc Szent rózsafíizérek könyve. Budapest, 1885. 139-143.
75 SZENTA Sándor Barbara gyűjtése, 2000.
76 Sándor 2004.
77 SZENT A Kerekes Ibolya gyűjtése, 2002.
78 SZENTA Balog Emese gyűjtése, 2003. SZENTA Oláh Zsanett gyűjtése, 2005.
79 SZENTA. Király József gyűjtése, 1999.
80 SZENTA Csikesz Orsolya gyűjtése, 2005.
81 Lele 1998a. 152-153.
82 SZENTA Marton Gabriella, 2003., Az ünnepi rózsafiizér titkok forrása nincs megnevezve.
Valószínűleg Jáky Ferenc: R ó z safíizé re k könyve című, újabban szintén kiadott változatából va
lók. A máriás rózsafüzérek felsorolásából kimaradt Mária eljegyzésének ünnepe, Mária neve
napja, Szűz Mária hét öröme olvasója. Vö. S z e n t rózsafíizérek könyve, a z a z 5 0 különféle s z . ró
z sa fiiz é r elm ondására vezérlő útm utatások . Összegyűjtögette J. F. Budapest, 1885. 170-179.
83 SZENTA Péter Zsuzsánna gyűjtése, 1998.
84 SZENTA Sarró Erzsébet gyűjtése, 2004.
85 Ennek két változatát is ismerjük: S z e n t rózsafíizérek könyve, a z a z 5 0 különféle s z . ró zsafiizé r el
m ondására v ezérlő útm u tatások . Összegyűjtögette J. F. Budapest, 1885. 49-53.
86 SZENTA Saját gyűjtés, 1995.
87 SZENTA Pauló Márta gyűjtése, 2002.
88 Szabó Antalné közlése, 1995.
89 Lele 1998. 152.
90 SZENTA Szűcs Norbert gyűjtése, 1998.
91 SZENTA Somogyi Judit gyűjtése, 2005.
92 SZENTA Sándor Barbara gyűjtése, 1998.
93 SZENTA Felföldi Edit gyűjtése, 2002.
94 SZENTA Sándor Barbara gyűjtése, 2000.
95 SZENTA Fodor Ferenc gyűjtése, 1997.
96 SZENTA Nagy Netta gyűjtése, 1997.
97 Szabó Antalné közlése, 1995.
98 Herczeg Andrásné közlése, 1995.
99 SZENTA Nagy Ágnes gyűjtése, 2003.
100 SZENTA Labancz Edit gyűjtése, 2002.
101 SZENTA Csanádi Ildikó gyűjtése, 2003
102 SZENTA Sinka Ildikó gyűjtése, 1997.
103 SZENTA Bata László gyűjtése, 2000.
104 SZENTA Békési Bernadett gyűjtése, 1998.
105 SZENTA Papp Bernadett gyűjtése, 2001.
106 SZENTA Szauter Dóra gyűjtése, 2003.
107 SZENTA Fábián Balázs gyűjtése, 2002.
108 Kondás Gergelyné, saját gyűjtés, 1995.
109 Kondás Magdolna, saját gyűjtés, 1995.
110 SZENTA Karácsony Molnár Erika gyűjtése, 1996.
111 SZENTA Horváth Mátyás gyűjtése, 2004.
112 SZENTA Ivánovics Tünde gyűjtése, 2002.
113 SZENTA Zsolnay László gyűjtése, 2005.
114 SZENTA Juhász Piroska gyűjtése, 2000.
115 SZENTA Dávid Áron gyűjtése, 2003.

Az Elő Rózsafűzér társulat működése. A társulati mindennapok

325

116 Saját gyűjtés, 1993.
117 SZENTA Juhász Zita gyűjtése, 1998.
118 SZENTA Vindus Melinda gyűjtése, 2005.
119 SZENTA Gerháth Györgyi gyűjtése, 2002.
120 Tekei Erika és Lajos Katalin gyűjtése, 1993.
121 SZENTA Mészáros Veronika gyűjtése, 1997.
122 SZENTA Kecskés Orsolya gyűjtése, 2002.
123 SZENTA Jakócs Gergely gyűjtése, 2005.
124 SZENTA Fazekasné Perge Éva gyűjtése, 2003.
125 SZENTA Erőss Edina gyűjtése, 2003. SZENTA Binder Borbála gyűjtése, 2005.
126 SZENTA Binder Borbála gyűjtése, 2005.
127 Kmeczko Mihály: S z e n t O lv asó Tcstnérillct - R ó z s a f lz é r T ársu lat. Kassa, 1987. Kézirat.
128 Tokár Péter, saját gyűjtés, 1994.
129 Raj Rozália gyűjtése, 1993.
130 Tekei Erika és Lajos Katalin gyűjtése, 1994.
131 SZENTA Szűcs Norbert gyűjtése, 1998.
132 SZENTA Szabó Enikő gyűjtése, 1994.
133 SZENTA Salamon László gyűjtése, 2005.
134 Balázs Lajos gyűjtése, 1993-1994. - A társulat 1930-as évekbeli áhítatáról Székely László is
megemlékezik. SZÉKELY László 1943.
135 Balázs Lajos gyűjtése, 1993-1994., F álíiAn 1999.

136 Szöcsné 2004. 162.
137 Erdélyi Zoltán gyűjtése, 1994.
138 Erdélyi Zoltán gyűjtése, 1994.
139 SZENTA Kovács Imola gyűjtése, 1996.
140 P. Fehér Mátyás O.P. Rózsafuzéres népszokások. R ó z s a f lz é r K irály n éja L X . 5. (1944. május) 3.
141 n. n. A Helvéciái Rózsafíizértársulat 1942-43. évi jelentése. R ó z s a jtiz é r K irály n éja L I X . í l .
(1944. november) B3.
142 n. n. Szűz Mária rózsakertjéből. Tószeg. R ó z sa fltz c r K irályn éja L X . 3 . (1944. március) 6.
143 P. Fehér Mátyás O.P. A jászsági és mátravidéki Rózsafüzéresek. R ó z s a f l z é r K irály n éja L X . í.
(1944. január) 3.

144 B arna 1982. 379.
145 Barna 1982. II. 379.

146 B arna 1982. 379.
147 Barna 1982. 388.
148 Barna 1982. 393-395.
149 P. Fehér Mátyás O.P. Rózsafuzéres népszokások. R ó z s a fi z c r K irály n éja L X . 4 . (1944. április) 5.
150 P. Fehér Mátyás O.P. A jászsági és mátravidéki Rózsafüzéresek. R ó z s a filz é r K irály n éja L X . í.
(1944. január) 3.
151 P. Fehér Mátyás O.P. A jászsági és mátravidéki Rózsafüzéresek. R ó z s a filz c r K irály n éja L X . 1.
(1944. január) 3. Az olvasók furcsa nevei azt sem zárják ki, hogy itt egy Fehér Mátyás által ész
re nem vett paródiáról van szó.
152 P. Fehér Mátyás O.P. A jászsági és mátravidéki Rózsafüzéresek. R ó z s a f lz é r K irály n éja L X . 1.
(1944. január) 3.
153 Ennél pontosabb utalás nem szerepel. P. Fehér Mátyás O.P. A jászsági és mátravidéki Rózsafuzéresek. R ó z s a f lz é r K irályn éja L X . 1. (1944. január) 3.
154 P. Fehér Mátyás: Rózsafuzéres népszokások. R ó z s a f lz é r K irály n éja L I X . 6 . (1943. június) 70.;
majd ismételten: P. Fehér Mátyás O.P. Rózsafuzéres népszokások. R ó z s a f i z c r K irály n éja L X .
1 1 . (1944. november) 3.
155 P. Fehér Mátyás O.P. Rózsafuzéres népszokások. R ó z s a f l z é r K irály n éja L X . 1 1 . (1944. no
vember) 3.

326

Az Élő Rózsafüzér társulat működése. A társulati mindennapok

156 n. n. [Marton Bernát O.P.] Rózsaflizéres jubileum Udvard községben. R ó z s a jiiz é r K irályn éja
L X . 10. (1944. október) 3.
157 P. Fehér Mátyás O.P. Rózsaflizéres népszokások. R ó z s a jiiz é r K irályn éja L X . 6. (1944. június) 5.
158 P. Fehér Mátyás O.P. Rózsaflizéres népszokások. R ó z sa jiiz é r K irályn éja L X . 4 . (1944. április) 5.
159 S z ö c s n é 2004. 163.
160 P. Fehér Mátyás O.P. Rózsaflizéres népszokások. R ó z s a jiiz é r K irályn éja L X . 4 . (1944. április) 5.
161 Dallamára nem utal a szerző. P. Fehér Mátyás O.P. Rózsaflizéres népszokások. R ó z s a jiiz é r K i 
rálynéja L I X . 6. (1943. július) 78-77.
162 P. Fehér Mátyás O.P. Rózsaflizéres népszokások. R ó z s a jiiz é r K irályn éja L X . 4 . (1944. április) 5.
163 P. Fehér Mátyás O.P. Rózsaflizéres népszokások. R ó z s a jiiz é r K irályn éja L X . 4 . (1944. április) 5.
164 P. Fehér Mátyás O.P. Rózsaflizéres népszokások. R ó z sa jiiz é r K irályn éja L X . 4 . (1944. április) 5.
165 P. Fehér Mátyás O.P. Rózsaflizéres népszokások. R ó z s a jiiz é r K irály n éja L X . 5 . (1944. május) 3.
166 P. Fehér Mátyás O.P. Rózsaflizéres népszokások. R ó z s a jiiz é r K irály n éja L X . 5 . (1944. május) 3.

167 Szöcsné 2004. 163.
168 P. Fehér Mátyás O.P. Rózsaflizéres népszokások. R ó z sa jiiz é r K irályn éja L X . 6. (1944. június) 5.
169 Bálint 1938. 288.
170 Hetény 2000., Hetény 2006.
171 A 17. században Franciaországból eredő, majd a 18. században Németországban és Csehor
szágban is elterjedő szokás Magyarországon a 19. század folyamán jelent meg. A szokás hazai
formáit és külföldi párhuzamait legutóbb Sándor Barbara foglalta össze. Sándor 2004. A továb
biakban a néprajzi irodalomból eddig ismeretlen hercegfalvi rózsaünnepély leírását adom. A rí
tus eredetéről és cseh párhuzamairól lásd: V eCerková 1993.
172 P. Fehér Mátyás O.P. Rózsaflizéres népszokások. Rózsafíizér Királynéja LX. 6. (1944. június) 5.
Fehér Mátyás sajnos nem jelöli meg forrását.

173 Sándor 2004. 50.
174 Sándor 2004. 52.
175 Fehér Mátyás O.P.: Rózsaflizéres népszokások. 11. rész. LIX. évf. 2. szám (1943. február)
17-18. Egy öreg szőcei nénikétől kaptam az, Ütött-kopott imakönyvét, amelyben ez a kedves
jelenet kézzel volt leírva, özv. Vasar J.-né 82 éves.

176 Virt 1994. 132.
177 Dr. Barna Donrokosné, Rosznáky Rózsa, Kunszentmárton visszaemlékezése, 1982. november 4.
178 SZENTA Kerekes Ibolya gyűjtése, 2002.
179 SZENTA Sándor Barbara gyűjtése, 1998.
180 SZENTA Fodor Ferenc gyűjtése, 1997.
181 Lele 1998. 152.
182 Kmeczko Mihály: S z e n t O lv asó T estv ériik t - R ó z s a jiiz é r T ársu lat. Kassa, 1987. Kézirat.
183 P. Fehér Mátyás O.P. Rózsafüzéres népszokások. R ó z s a jiiz é r K irály n éja L X . 7. (1944. július) 6.

184 Székely é. n. 226-227.
185 n. n. Szűz Mária rózsakertjéből. R ó z s a jiiz é r K irályn éja L X . 7. (1944. július) 7.
186 P. Sebestyén Sándor O.F.M. Eger. R ó z s a jiiz é r K irály n éja L I X . 11. (1943. november) B3.
187 Társulati élet. Kecskemét. R ó z s a jiiz é r K irály n éja L V I l l . 9 . (1942. szeptember) 106.
188 n. n. Dercsika és Felbár. R ó z s a jiiz é r K irályn éja L V I l . 6. (1944. június) 76.
189 Szűz Mária rózsáskertjéből. R ó z s a jiiz é r K irályn éja L X . I. (1944. január) 6.
190 P. Fehér Mátyás: Rózsaflizéres népszokások. R ó z s a jiiz é r K irály n éja L I X . 1. (1943. január) 8.
191 P. Fehér Mátyás: Rózsaflizéres népszokások. R ó z s a jiiz é r K irályn éja L I X . 1. (1943. január) 8.
192 SZENTA Kerekes Ibolya gyűjtése, 2002.
193 SZENTA Sándor Barbara gyűjtése, 1998.
194 SZENTA Lisztes Szilvia gyűjtése, 2002.
195 SZENTA Papp Bernadett gyűjtése, 1998.
196 SZENTA Szauter Dóra gyűjtése, 2003.
197 SZENTA Karácsony Molnár Erika gyűjtése, 1996.
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198 Saját gyűjtés, 1993.
199 SZENTA Csanádi Ildikó gyűjtése, 2003.
200 SZENTA Szauter Dóra gyűjtése, 2003.
201 SZENTA Ivánovics Tünde gyűjtése, 2002.
202 Raj Rozália gyűjtése, 1993.
203 Juhász Zita gyűjtése, 1998.
204 SZENTA Zsolnay László gyűjtése, 2005.
205 SZENTA Juhász Piroska gyűjtése, 2000.
206 SZENTA Gerháth Györgyi gyűjtése, 2002.
207 SZENTA Jakócs Gergely gyűjtése, 2005.
208 SZENTA Mészáros Veronika gyűjtése, 1998.
209 SZENTA Vindus Melinda gyűjtése, 2005.
210 SZENTA saját gyűjtés, 2004-2005.
211 SZENTA Somogyi Judit gyűjtése, 2005.
212 SZENTA Kecskés Orsolya gyűjtése, 2002.
213 SZENTA Fazekasné Perge Éva gyűjtése, 2003.
214 SZENTA Erőss Edina gyűjtése, 2003.
215 SZENTA Binder Borbála gyűjtése, 2005.
216 Kmeczko Mihály: S z e n t O lv a só T e stv érü k ! - R ó z s a jtiz é r T ársu lat. Kassa, 1987. Kézirat.
217 Kondás Magdolna, saját gyűjtés, 1995.
218 SZENTA Szabó Enikő gyűjtése, 1994.
219 Erdélyi Zoltán gyűjtése, 1994.
220 A televízió hasonló hatását senki sem emlegetette.
221 Lásd a kunszentmártoni esettanulmányt!
222 n. n. Az Élő Rózsafüzér Egyesület története Hatvanban. R ó z s a jtiz é r K irály n éja L V I I I .
(1942. december) 143.
223 Hírek. Arad. A L egszentebb R ó z s a jtiz é r K irály n éja X I V . 153-154.
224 Tokár Péter, saját gyűjtés, 1994.
225 SZENTA Király József: A kisteleki R ó z s a jtiz é r T ársu lat története. Szeged, 1999.
226 SZENT A Kiss Bernadett gyűjtése, 1998.
227 SZENTA Kerekes Ibolya gyűjtése, 2002.
228 SZENTA Saját gyűjtés, 1995.
229 SZENTA Sándor Barbara gyűjtése, 1998.
230 SZENTA Feltöldi Edit gyűjtése, 2002.
231 SZENTA Pauló Márta gyűjtése, 2002.
232 SZENTA Nagy Ágnes gyűjtése, 2003.
233 Szabó Antalné közlése, 1995.
234 SZENTA Lisztes Szilvia gyűjtése, 2002.
235 SZENTA Pauló Márta gyűjtése, 2002.
236 SZENTA Somogyi Judit gyűjtése, 2005.
237 SZENTA Karácsony Molnár Erika gyűjtése, 1996.
238 Saját gyűjtés, 1993.
239 SZENTA Szauter Dóra gyűjtése, 2003.
240 SZENTA Sinka Ildikó gyűjtése, 1997.
241 SZENTA Szauter Dóra gyűjtése, 2003.
242 SZENTA Ivánovics Tünde gyűjtése, 2002.
243 Raj Rozália gyűjtése, 1993.
244 SZENTA Csempész Péter gyűjtése, 2004.
245 SZENTA Fazekasné Perge Éva gyűjtése, 2003.
246 SZENTA Salamon László gyűjtése, 2005.
247 SZENTA Szabó Enikő gyűjtése, 1994.
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248 Erdélyi Zoltán gyűjtése, 1994.
249 Lásd: Barna 2003.

250 B arna 1987.
Vö. Barna 1998.
Hírek. Német-Boly. A Legszentebb R ó z s a fiiz é r K irály n éja X I I I . 1 0 . (1897. október) 314.
Hírek. Arad. A Legszentebb R ó z sa fiiz é r K irályn éja X I V . 154.
n. n. Az Élő Rózsafiizér Egyesület története Hatvanban. R ó z s a fiiz é r K irály n éja L V I I I . 12.
(1942. december) 143.
255 n. n. [Fehér Mátyás O.P.] Rózsafiizéres szokások. R ó z sa fiiz é r K irályn éja L V I I I . 1. (1942. január)
256 n. n. Szűz Mária rózsakertjéből. Tószeg. R ó z s a fiiz é r K irály n éja L X . 3 . (1944. március) 6.
257 n. n. Szűz Mária rózsáskertjéből. R ó z s a fiiz é r K irály n éja L X . 1. (1944. január) 6.
258 n. n. Szűz Mária rózsakertjéből. Csíkszenttamás. R ó z s a fiiz é r K irály n éja L X . 4. (1944. április) 6.
259 P. Fehér Mátyás: Rózsafüzéres népszokások. R ó z s a fiiz é r K irály n éja L I X . 2 . (1943. február) 19.
260 P. Fehér Mátyás: Rózsafüzéres népszokások. R ó z sa fiiz é r K irály n éja L I X . 1. (1943. január) 8.
261 P. Fehér Mátyás: Rózsafüzéres népszokások. R ó z sa fiiz é r K irályn éja L I X . 1. (1943. január) 8.
262 P. Fehér Mátyás: Rózsafüzéres népszokások. R ó z sa fiiz é r K irály n éja L I X . 2 . (1943. február) 19.
263 P. Fehér Mátyás: Rózsafüzéres népszokások. R ó z s a fiiz é r K irály n éja L I X . 2 . (1943. február) 18.
264 Erdélyi Zoltán gyűjtése, 1994.
265 P. Fehér Mátyás: Rózsafüzéres népszokások. R ó z sa fiiz é r K irály n éja L I X . 7. (1943. július) 76.
266 Mária-társulati tag fölött. R ó z s a fiiz é r K irályn éja V. 3 . (1889. március) 95.
267 Barna 2005. (sajtó alatt)
268 SZENTA Király József gyűjtése, 1999.
269 SZENTA Kerekes Ibolya gyűjtése, 2002.
270 SZENTA Balog Emese gyűjtése, 2003.
271 SZENTA Saját gyűjtés, 1995. Figyelemre méltó, hogy az 1800-as évek közepén a kunszent
mártoniak sok mindenben a csongrádiak példáját követték. Lehet, hogy a temetési szertartás
alatt gyújtott gyertya ötlete is innen származik. Kunszentmártonban a Mária-lányokra ügyelő
asszony neve d ék án y asszo n y .
272 SZENTA Sándor Barbara gyűjtése, 1998.
273 SZENTA Felföldi Edit gyűjtése, 2002.
274 SZENTA Pauló Márta gyűjtése, 2002.
275 SZENTA Pauló Márta gyűjtése, 2002.
276 SZENTA Pauló Márta gyűjtése, 2002.
277 SZENTA Fodor Ferenc gyűjtése, 1997.
278 SZENTA Stuka Ildikó gyűjtése, 1997.
279 SZENTA Bata László gyűjtése, 2000.
280 SZENTA Békési Bernadett gyűjtése, 1998.
281 SZENTA Papp Bernadett gyűjtése, 1998.
282 SZENTA Szauter Dóra gyűjtése, 2003.
283 Kondás Gergelyné, saját gyűjtés, 1995.
284 SZENTA Karácsony Molnár Erika gyűjtése, 1996.
285 SZENTA Rezessy Dorottya gyűjtése, 1998.
286 SZENTA Horváth Mátyás gyűjtése, 2004.
287 Saját gyűjtés, 1993.
288 SZENTA Ivánovics Tünde gyűjtése, 2002.
289 Silling István gyűjtése, 1993.
290 Raj Rozália gyűjtése, 1993.
291 Raj Rozália gyűjtése, 1993.
292 SZENTA Gerháth Györgyi gyűjtése, 2002.
293 SZENTA Csempész Péter gyűjtése, 2004.
294 Tekei Erika és Lajos Katalin gyűjtése, 1993.
251
252
253
254
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295 SZENTA Mészáros Veronika gyűjtése, 1997.
296 SZENTA Povedák István gyűjtése, 2000.
297 SZENTA Mezey Borbála gyűjtése, 2003.
298 SZENTA Fazekasné Perge Éva gyűjtése, 2003.
299 SZENTA Jakócs Gergely gyűjtése, 2005.
300 Kmeczko Mihály: S z e n t O lv asó Testvériilct — R ó z sa fliz é r T ársu lat. Kassa, 1987. Kézirat.
301 SZENTA Salamon László gyűjtése, 2005.
302 SZENTA Szűcs Norbert gyűjtése, 1998.
303 SZENTA Szabó Enikő gyűjtése, 1994.
304 Balázs 1995. 115, illetve 109-124.
305 Balázs 1995. 109-124.
306 Balázs Lajos gyűjtése, 1993-1994.
307 FAiíián 1999. 23.
308 Erdélyi Zoltán gyűjtése, 1994.
309 Erdélyi Zoltán gyűjtése, 1994.
310 SzőcsnÉ 2004. 164.
311 Rózsafüzértársulati ügyek. Polgár. R ó z s a jliz é r K irály n éja. X L V . 2 . (1929. február) 58-59.
312 Az oltár törzsét takaró vászon vagy selyem lepel.
313 n. n. A Helvéciái Rózsafüzértársulat 1942-43. évi jelentése. R ó z s a jliz é r K irály n éja L I X . 11.
(1944. november) B3.
314 n. n. Szűz Mária rózsakertjéből. Negyed. R ó z s a jliz é r K irályn éja L X . 3 . (1944. március) 6.
315 P. Fehér Mátyás O.P. Rózsafíizéres népszokások. R ó z s a jliz é r K irály n éja L V I I I . 9 . (1942. szep
tember) 107.
316 n. n. A Helvéciái Rózsafüzértársulat 1942-43. évi jelentése. R ó z s a jliz é r K irá ly n é ja L I X . 11.
(1944. november) B3.
317 Barna 1998. passim.
318 SZENTA Király József gyűjtése, 1999.
319 SZENTA Kiss Bernadett gyűjtése, 1998.
320 SZENTA Kerekes Ibolya gyűjtése, 2002.
321 SZENTA Balog Emese gyűjtése, 2003.
322 SZENTA Oláh Zsanett gyűjtése, 2005.
323 SZENTA Saját gyűjtés, 1995.
324 SZENTA Sándor Barbara gyűjtése, 2000.
325 SZENTA Somogyi Judit gyűjtése, 2005.
326 SZENTA Fodor Ferenc gyűjtése, 1997.
327 Szabó Antalné, 1995.
328 Herczeg Andrisné levele.
329 SZENTA Csikesz Orsolya gyűjtése, 2005. gyűjtése, 2005.
330 SZENTA Pauló Márta gyűjtése, 2002.
331 SZENTA Rezessy Dorottya gyűjtése, 1998.
332 SZENTA Lisztes Szilvia gyűjtése, 2002.
333 SZENTA Labancz Edit gyűjtése, 2002.
334 SZENTA Sinka Ildikó gyűjtése, 1997.
335 SZENTA Békési Bernadett gyűjtése, 1998.
336 Saját gyűjtés, 1993.
337 Kondás Gergelyné, saját gyűjtés, 1995.
338 SZENTA Gerháth Györgyi gyűjtése, 2002.
339 SZENTA Mészáros Veronika gyűjtése, 1997.
340 SZENTA Fazekasné Perge Éva gyűjtése, 2003.
341 SZENTA Erőss Edina gyűjtése, 2003.
342 SZENTA Salamon László gyűjtése, 2005.
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345
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Balázs Lajos gyűjtése, 1993-1994.
SZENTA Kovács Imola gyűjtése, 1996.
Erdélyi Zoltán gyűjtése, 1994.
Rózsafüzértársulati ügyek. A Felsőmiskolci Rózsafíizértársulat. R ó z s a jiiz c r K irály n éja X L V . 4.
(1929. április) 122-123.
347 n. n. Szűz Mária rózsakertjéből.Kassa. R ó z s a jiiz c r K irály n éja L X . 5. (1944. május) 7.
348 n. n. Néhány szót. R ó z s a jiiz c r K irályn éja L V I I I . 1. (1942. január) 12.
349 n. n. A Helvéciái Rózsafíizértársulat 1942-43. évi jelentése. R ó z s a fiiz c r K irály n éja L I X . 11.
(1944. november) B3.
350 A felső-miskolci Rózsafíizértársulat története. R ó z s a jiiz é r K irályn éja X L V . í. (1929. január)
40-42.
351 K ato lik u s É l d V i li . 1. (1931. január 5.) 2.
352 K ato lik u s É le t V ili. 1 9 . (1931. november 5.) 301.
353 K a to lik u s É l d V ili. 2 0 . (1931. november 20.) 318.
354 K ato lik u s É l d X . ( ! ) 8 . (1932. április 20.) 116-117. így végezték ezt 1933-ban is: K a to lik u s É let
X . 10. (1933. május 20.) 152.
355 K ato lik u s É le t X . 1 0 . (1933. május 20.) 159.
356 K ato lik u s É le t X I . 1 1 . (1934. november 15.) 300.
357 SZENTA Kerekes Ibolya gyűjtése, 2002.
358 SZENTA Balog Emese gyűjtése, 2003.
359 SZENTA Sándor Barbara gyűjtése, 1998.
360 SZENTA Felföldi Edit gyűjtése. 2002.
361 Herczeg Andrásné közlése, 1995.
362 SZENTA Somogyi Judit gyűjtése, 2005.
363 SZENTA Rezessy Dorottya gyűjtése, 1998.
364 SZENTA Gerháth Györgyi gyűjtése, 2002.
365 Tekei Erika és Lajos Katalin gyűjtése, 1993.
366 SzÖCSNÉ 2004. 164.
367 Kondás Magdolna, saját gyűjtés, 1995. Nincs információm arról, hogy megalakulása után 15
évvel vajon működik-e még a gyermek rózsafíizér társulat, s mi lett az első csoport tagjainak
sorsa? Vajon átléptek-e a felnőtt társulatba?
368 n. n. Dercsika és Felbár. R ó z s a jiiz é r K irály n éja L V I I . 6. (1944. június) 76.
369 Szűz Mária rózsáskertjéből. R ó z s a jiiz é r K irály n éja L X . 1. (1944. január) 6.
370 Szűz Mária rózsáskertjéből. R ó z s a jiiz é r K irály n éja L X . 1. (1944. január) 6.
371 A felső-miskolci Rózsafíizértársulat története. R ó z s a jiiz é r K irály n éja X L V . 1. (1929. január)
40-42.
372 n. n. Szűz Mária rózsakertjéből.Kassa. R ó z s a fíiz é r K irályn éja L X . 5 3 . (1944. május) 7.
373 SZENTA Király József gyűjtése, 1999.
374 SZENTA Kiss Bernadett gyűjtése, 1998.
375 SZENTA Kerekes Ibolya gyűjtése, 2002.
376 SZENTA Sándor Barbara gyűjtése, 2000.
377 SZENTA Pauló Márta gyűjtése, 2002. A humoros rövidítések derűt és öniróniát sugallnak.
378 SZENTA Somogyi Judit gyűjtése, 2005. A lovagrend működéséről és mai szerepéről szakdol
gozatot készít irányításommal Kulik Melinda.
379 SZENTA Sándor Barbara gyűjtése, 2000.
380 SZENTA Oláh Zsanett gyűjtése, 2005. Lásd még: G yöICGYDEÁK 1994. 73.
381 SZENTA Lisztes Szilvia gyűjtése, 2002.
382 SZENTA Csanádi Ildikó gyűjtése, 2003.
383 SZENTA Békési Bernadett gyűjtése, 1998.
384 Juhász Zita gyűjtése, 1998.
385 SZENTA Gerháth Györgyi gyűjtése, 2002.
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386 SZENTA Mészáros Veronika gyűjtése, 1997.
387 SZENTA Mészáros Veronika gyűjtése, 1997.
388 SZENTA Fazekasné Perge Éva gyűjtése, 2003.
389 SZENTA Binder Borbála gyűjtése, 2005, Vö. G yö RGYDEÁk 1994. 49-50.
390 SZENTA Binder Borbála gyűjtése, 2005. Közelebbi adatokat nem találtam rájuk vonatkozóan.
391 SZENTA Binder Borbála gyűjtése, 2005. Közelebbi adatokat nem találtam rájuk vonatkozóan.
392 SZENTA Binder Borbála gyűjtése, 2005. Vö. G y ö RGYDEÁ k 1994. 61.
393 SZENTA Binder Borbála gyűjtése, 2005. Vö. Györgydeák 1994. 81.
394 SZENTA Binder Borbála gyűjtése, 2005.
395 SZENTA Jakócs Gergely gyűjtése, 2005.
396 Györgydeák (szerk.) 1994. 32-33.
397 Györgydeák (szerk.) 1994. 49-50.
398 Györgydeák (szerk.) 1994. 38-40.
399 Ez számomra ismeretlen lelkiségi csoport, nem találtam árjuk vonatkozó adatokat.
400 SZEN TA Vindus Melinda gyűjtése, 2005.
401 Kmeczko Mihály: Szent Olvasó Testvéridet - Rózsafüzér Társulat. Kassa, 1987. Kézirat.
402 Kondás Magdolna, saját gyűjtés, 1995.
403 SZENTA Salamon László gyűjtése, 2005.
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AZ OLVASOS B O L D O G A SSZ O N Y
A PO PU LÁ R IS M Ű V É SZ E T E K B E N

A katolikus magánáhítat gyakorlásához hozzátartoznak a különféle kegytárgyak: olvasók,
vagy rózsafíizérek, skapulárék, érmecskék, medálok, szentképek, imádságos és énekes
könyvek, s főleg a nappalikban és a hálószobákban falra akasztott üvegképek, színes nyo
matok, olajnyomatok. A magyarországi néprajzi, művészettörténeti kutatás közülük már
majd’ mindegyik használatával, esztétikai és ikonográfiái értelmezésével foglalkozott.
Előállításukkal és forgalmazásukkal azonban nem, vagy csak érintőlegesen. Érdemleges
kézműves ipartörténeti vizsgálatok sem, vagy csak alig folytak. A kegytárgyak az érdeklő
dés perifériájára szorultak. Szinte kivételnek számít a középkori visegrádi csontművességről, ezen belül a rózsafuzér készítőkről szóló rövid tudósítás.1 A kis szentképeket készítő
művészekről, a nyomdákról többet tudunk a művészettörténeti irodalomból, főleg a ba
rokk idejéből és az közelmúlt századokból.-’ Megtörténtek a numizmatika szempontjából
az első lépések a különböző, fémből készült zarándok érmek és jelvények számbavételé
re .1 Kezdetét vette a nagyszámú vallási aprónyomtatvány feltérképezése is.J Sőt, a barokk
kori társulati kiadványok grafikus ábrázolásait is elemezték.'
Kísérletek történtek a kegytárgyak használatának'’ és árusításának' megismerésére. Fi
gyelemre méltó, hogy a 19. század végi nyilvántartásokból Magyarországon csupán négy
kegyszeráru kereskedés működött: Budapesten, Marosvásárhelyen, Mikolán és Számosújváron. Gyártó egy sem." A készitőkről és a készítés technológiájáról, a kegytárgykészítő
vállalkozásokról szinte semmit sem tudunk. A kalocsai olvasógyárról szóló rövid írásunk
ezért figyelemfelkeltő is szeretne lenni egyúttal.

A magas művészettől a populáris művészetig
A magyarországi rózsafüzéres ábrázolásokat még nem vette számba a kutatás. Elsősorban

a művészettörténet és a művelődéstörténet, de a vallási néprajz feladata lesz majd ez egy
szer. „A hazai Olvasós Boldogasszony-ikonográfia összeállítása még a jö vő kutatás felada
ta” , írta Bálint Sándor is 1977-ben.9 Felsorolásunk ezért nem lehet teljes.
A rózsafüzér egyik legkorábbi hazai ábrázolásaként tartjuk számon Czottmann Berta
lan kassai patikus fogadalmi képét (1516), amelyen a donátorok kezében már olvasót lá
tunk.1" Bálint Sándor megállapítása szerint „az olvasókultusz ihlette néhány Szent D o
monkos tiszteletére szentelt templomunk titulusát is” ."
Az általa felsorolt Olvasós Boldogasszony vagy Rózsafuzér Királynéja titulusok a kö
vetkezőképp oszlanak meg a magyar egyházmegyékben: Esztergomi főegyházmegye - 12;
Rozsnyói püspökség - 4; Besztercebányai püspökség - 2; Egri főegyházmegye - 4; Kas
sai püspökség - 10; Győri püspökség - 5; Veszprémi püspökség - 9; Pécsi püspökség - 4;
Székesfehérvári püspökség - 2; Váci püspökség - 3; Kalocsai főegyházmegye - 7; Csaná
di püspökség - 2; Szatmári püspökség - 3; Erdélyi püspökség - 1. A titulusok többsége
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19-20. századi. A 18. századból való Körtés, kalocsai egyházmegye (1718), Tárnok,
veszprémi egyházmegye (1731), Mocsa, győri egyházmegye (1758), Szakaly, egri egyház
megye (1759) olvasós titulusa.1' A régibb és újabb templomok rózsafüzéres ábrázolásait
azonban még nem dolgozta fel módszeresen a kutatás. A 19-20. századi titulusok nagy
számát a Lourdes-i Mária-jelenés értelmezi.
Remete Szent Antal kultuszának emlékeit kutatva valószínűleg nagyon korai hazai ró
zsafüzér ábrázolásokat talált Grynaeus Tamás. Az egyiptomi pusztában remetéskedő Szent
Antal, a thébai remete bal kezében olvasót tart az ún. Nyáry-kehely (1460) talpán lévő
képen. Rózsafüzért tart kezében a márianosztrai pálos templom falképén. Bojtban végző
dő rózsafüzérrel ábrázolták Remete Szent Antalt a pozsonyi Erzsébet-apácák kolostorából
származó pergamen szentképen .13 Hosszú, öt tizedes olvasót visel Szent Antal a 17. száza
di csíksomlyói ferences Szalvator kápolna egyik festett mennyezet-kazettáján .14
A domonkos rendi templomok természetszerűleg gazdagok az Olvasós Boldogaszszony, s rózsafüzér ábrázolásokban. A Rózsafüzér Királynéját képekben és szobrokban
ábrázolva láthatjuk. Közöttük is különleges hely illeti meg a szombathelyi domonkos
rendi templom „csudálatos Boldog Asszony képét” , amelyről már Esterházy Fái is emlí
tést tett 1696-ban írott könyvében .15 A szobrot Zsámbéky Monika leírásából ismertetjük.
Mária kezében egykor hosszú rózsafüzér volt, ami eltűnt. Jelenleg jo bb kezében modern
rózsafüzért tart. A kegyszobrot metszetlapokon is megörökítették és búcsús szentképként
terjesztették. A kegyszobor öltöztethető volt. „Az öltöztethető rózsafüzéres Mária-szobrok
kultuszát a domonkosok különösen népszerűsítették, a közeli vasvári templomban is ta
lálhatunk egy példányával. Öltöztethető Mária szobrot rózsafüzér körmeneteken is körbevitték Máriás zászlóval együtt az éneklő lányok ugyanúgy, mint Mariazellben.” A 17.
században megalakított rózsafüzér társulat felállította saját oltárát is.16 A rózsafüzér társulat
tagjai a Rosarium-oltár előtt végezték ájtatosságaikat több mint száz évig. Az oltárképen
a Gyermekét ölében tartó Boldogasszony rózsafüzért ad át a térdeplő Szent Domokosnak
és Sienai Szent Katalinnak .17 17. századból származik a templom Szent Domokos-képe.
A képen látható a szájában fáklyát tartó kutya, előtte pedig a rózsafüzérrel övezett föld
göm b ."1A szószéken Ferreri Szent Vince szárnyas alakja látható rózsafüzérrel. Az egyko
ri kolostorban több régi kép található. Közöttük van a lepantói csata fő támogatója,
V. Piusz pápa képe is. A festmény a pápát hatalma jelvényeivel és a rózsafüzérrel együtt
ábrázolja. A templom egyéb tárgyain, például az Útmutatón szintén látható az a jelenet,
ahogy Mária átadja a szentolvasót Szent Domonkosnak.1'' Vas megyében a celldömölki
bencés templomban és a vasszentmihályi templomban találunk Rózsafüzér királynéja ol
tárképet.2"
A rózsafüzéres kultusz hazai ismeretében fontos hely illeti meg Kisoroszi főoltárának
képét, amely a lepantói csatát (1571) ábrázolja.
A populáris szakrális művészet alatt elsősorban a tömeges előállítású nyomatokat és
plasztikákat értjük, amelyben a rózsa és a rózsafüzér, valamint az Olvasós Boldogasszony,
újabb megnevezéssel: a Rózsafüzér Királynéja gyakori témák.
Szilárdfy Zoltán barokk korból származó kis szentkép-korpuszában a közölt képek
között a rózsa füzér és a rózsafüzér felbukkan a Szent Domokost (401, 403), a Sienai
Szent Katalint (406) ábrázoló képeken. Ez természetes, hiszen ők a rózsafüzér domonkos
rendi szentjei, akiknek a legenda szerint Mária átnyújtotta a szentolvasót. A 19. század

336

Az Olvasós Boldogasszony a populáris művészetekben

második felének, s a 20 . század elejének sokszorosított grafikája is gyakran élt a rózsa je l
kép használatával. Szilárdfy Zoltán közzétett képgyűjteménye21 számos példát szolgáltat
erre. A könyvben számos képen megtaláljuk a rózsa szimbolikus ábrázolását: igy az eré
nyeket szimbolikusan kifejező virágcsokorban (2. kép), a lourdes-i Szűzanya képénél
(477, 478, 479. kép), a máriacelli emlék kis szentképek többféle változatán (486, 493.
kép), a Segítő Mária egyes ábrázolásain (621, 626. kép), némelyik búcsújáró helyünkről
szánnazó szentképen (Óbuda, Kövi Mária - 626; Máriavölgy - 674; Máriacell - 680;
Csatka - 681. képek), valamint allegorikus ábrázolásokon (kereszt vadrózsával — 694).
Felbukkan a rózsa a memento mori típusú képeken is (736-737. kép).” E képeken
vagy Máriára utalóan a fehér rózsa tisztaságát, vagy' Fia halála fölött érzett fájdalmát jelké
pezheti.
Az üvegkép festészet, valamint a tükrös kép festészet jellegzetes közép-, kelet- és dél
kelet-európai művészeti ágában a rózsa elsősorban helykitöltő motívum. Bármilyen té
májú képen felbukkanhat: a Szent Család, a gyermek Keresztelő Szent János, az Utolsó
vacsora, a keresztre feszítés jelenete, a feltámadás, a Szentháromság, Jézus, Mária, vagy
pedig az Oltáriszentség ábrázolásain egyaránt.2' E képeknek gyakran grafikai előképe van,
amelyet a képfestő műhelyek akár szabadon kezelve átvettek és követtek. A rózsa mellett
a rózsafüzér vagy annak stilizált ábrázolása is felbukkan, mint például egy 20 . század kö
zepi máramarosi üvegfestményen, amely a Szeplőtelen Fogantatást ábrázolja. A hold
sarlón álló, s Gyermekét tartó Mária alakját stilizált rózsavirágokból álló füzér veszi körül,
míg a kép szélein pedig egy nagyobb, azonosíthatatlan virágokból álló koszorú .24 Em ögött az ábrázolás mögött is általánosan elteijedt 19. századi, gyakran imakönyvek illuszt
rációjaként megjelent metszeteket láthatunk.
Szűz Mária ábrázolása a Szentolvasó Királynéjaként a 19. század második felétől meg
nőtt technológiai lehetőségek következtében, Lourdes, majd a 20. század elejétől Fatima
hatására a porcelán manufaktúrák és gyárak tömegtermékei között is helyet kapott. A la
kásberendezés szakrális tárgyait vizsgáló gyér magyarországi kutatások ezt alátámasztják.
Nem csak Kunszentmártonra jellemző, hanem a századforduló idejének tipikus lakberen
dezési formája a fiókos szekrényen kialakított szakrális tárgy együttes: a porcelán csészék,
üvegpoharak mellett megjelentek a porcelán és gipsz Lourdes-i Szűzanya, a Szent Csa
lád-szobrok. Kedveltek voltak a Szent Családot ábrázoló, keretezett, viszonylag nagymé
retű, zenélő szobrok. Ugyanitt a kasznin, vagy az éjjeli szekrényen tartották a rózsafüzé
reket is.25 A szabadtéri néprajzi múzeumok, katolikus vidékek tájházainak tisztaszobái
mind hasonló módon vannak berendezve .2'1Ezt a tárgykultúrát találta egy mezőkövesdi
lakásban Guba Szilvia is. A szakdolgozatában elemzett ház berendezésében a Boldogaszszonyt ábrázoló tárgyak: porcelán és gipsz szobrok, falra akasztható szentképek, a szen
teltvíz tartóra akasztott rózsafüzérek nagy számban megtalálhatók. A mezőkövesdi szak
rális tárgyegyüttes sajátossága, hogy benne a szervita harmadrend speciális tárgyai is
megtalálhatók. A lakásban talált rózsafüzérek a napjainkban kedvelt fluoreszkáló anyagból
készültek. Öt táblásak és keresztben végződnek. Háromszor hét szemes Szent R ita olva
sója, amely viszont éremben végződik .27 Veszprém megyében az utóbbi évtizedekben
nagyon népszerű lett a három rózsával ábrázolt Szűzanya szobra. Kedvelt kép a Fatimái
Szűzanya a rózsafüzér titkaival keretbe foglalva.2" Tudomásunk van arról, hogy az ország
ban van néhány nagyobb tárgygyűjtemény, amely elsősorban a kisméretű porcelán és
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gipsz szakrális tárgyakat őrzi: a Mária-múzeum Gyulán,3'' egy magángyűjtemény Újirázon,1" magángyűjtemény Kunszentmártonban31. De múzeumainkban is nagy és szép kol
lekciókat őriznek e tárgyakból.
Hasonló típusú szakrális tárgyak találhatók a moldvai Külsőrekecsin egyik csángó
magyar családjánál is. Valószínű, hogy Pozsony Ferenc leírása általánosítható a katolikus
moldvai magyarok lakberendezési gyakorlatára. Bár a tárgyak elhelyezési rendje más sza
bályokat követ, maguk a tárgyak hasonlóak más katolikus vidékekhez. Pozsony Ferenc
megfigyelése szerint a legtöbb szakrális tárgy a tisztaszobában kapott helyet, utalván e he
lyiség funkcióra is. A Lourdes-i Szűzanya nagyméretű, rózsafüzérekkel övezett, művirá
gokkal és gyertyákkal díszített szobra azonban mindkét szobában megtalálható. Ez a csa
lád napi esti imádságának helye. Máriát ábrázoló több gipsz vagy porcelán domborművet
vett leltárba. Ezeket vásárokon, búcsúkon szerezték be, illetőleg olasz és francia szerzete
sek, lelkészek ajándékai. Kedveltek a kisebb-nagyobb méretű Mária-képek. A vizsgált
családnál nagyon sok rózsavízért talált. Ezeket a falra akasztott képek és domborművek
díszítésére használják, tehát dekorációs tárgyak, míg másokat a napi olvasó imádság el
mondásához veszik igénybe. Ez a viszonylag zsúfolt, sok tárgyat használó lakásdíszítés új
keletű, az 1970-es évektől alakult ki részben a környező ortodox románok lakberen
dezésének hatására.12

A rózsa és a rózsafizér a költészetben és a népénekekben

A népművészetben és a populáris művészetben a rózsa gyakori téma. A középkorban a
kolostori kertek kedvelt virága volt, gyógynövényként is használták," és szerepet kapott a
heraldikában is. A rózsa népszerűségét a reneszánsz virágszeretete felújította. A népkölté
szetben a rózsa évszázadok óta a szerelem szimbolikus virága." Vargyas Lajos szerint a
legáltalánosabb szerelmi virágszimbólum a rózsa. A szeretőt még a köznyelv is rózsámnak
hívja. A Vargyas Lajos által idézett néhány példa természetesen tetszés szerint kiegészít
hető ég újabbakkal, de itt egyet sem idézünk." A szerző szerint „nyilván a rózsa élénk
színe, s talán még inkább erős illata az oka szerelmi jelkép-szerepének” .1' A rózsa mások
szerint a testi szerelemnek is szimbolikus megjelenítője.3' A rózsa mint szerelmi jelkép
hangsúlyos szimbólum a különböző hangulatú magyar nóták szövegében is.
A rózsa a szent szerelem jelképei között is felbukkan. Nyitraegerszegről idézte Erdélyi
Zsuzsanna a valószínűleg biedermeier hatást mutató ének szövegét, amelyben a szív rejtekébe vetett rózsa „Jézus’ szerelmét” jelenti.1* A 19. századi (1833), Ipolytarnócon elő
került imaponyva Kisasszony-napi énekében „Mennyből le tseppend egy szép ró’sa szál” ,
„Mennyből eredeti rózsa bokrotska” szavakkal hasonlítja a rózsához Szűz Máriát.1'' Mária
arcának szépségét „Égi paradicsomnak gyönyörű rózsája” metaforával dicséri a ponyvaki
adványon 1865-ben megjelent ének.4"
A Boldogságos Szűz Mária, Rózsafiizér királynéja, koszorúba fűzött Arany A-B-Cé-jc a
Jászságból került elő .41 A rózsafíizért népszerűsítő ének ismeretlen szerzője kedvelt formát
választott, amikor a abc betűrendjében fogalmazta meg mondanivalóját. Az 1885-ben
Rózsa Kálmánnál kiadott füzet huszonkét versszakában a társulat, a koszorú tagjai Máriát
hívják segítségül, aki egyetlen reményük és menedékük. A verset a „Zöldelő virág
szál...” dallamára énekelték.
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Énekelt rózsafíizérről hozott hírt a Zala megyei Kiskanizsáról Fehér Mátyás O .R
1941-ben. Ebben az Üdvözlégy Mária imádságot Liljom fehér szép rózsának, bíborpiros
szép rózsának, aranysárga szép rózsának nevezik, amiből virágkoronát kötnek Szűz Mária
megkoronázásához .42
Terepkutatásaink során énekelt rózsafüzérrel találkoztunk még Jászboldogházán,4' és
Lakitelken. Az énekszövegek mindkét helyen különböznek. A lakitelki kéziratos énekes
könyv megőrizte a rózsafüzér ájtatosság teljes szövegkönyvét: imádságokat, a titkok éne
keit, valamint az egyes titkok, s könyörgések után beiktatott énekeket. Úgy' tűnik, egyé
ni összeállítású ájtatosságot olvashatunk, amelyben az Üdvözlégy Mária imádság „szép
gyöngy koszorú Szűz Mária fejére” , „Szivünk virágát leszedtük / Ékes koszorúba” .

Néhány tanulság

A Mária-tematikájú vallási népénekek, illetőleg az elmúlt századok vallási aprónyomtat
vány gyűjteményeinek szövegei, amelyek még sok helyütt máig az orális hagyomány él
tetői és fenntartói a témánk szempontjából nagyon fontos és hangsúlyos kéziratos füze
tekkel együtt, azt mutatják, hogy a középkori és a barokk irodalom szerelmi szimbolikája
korunkig fennmaradt és kedvelt a vallási tematikájú népköltésben, illetve közköltészet
ben. A szóbeli és az írásbeli lírai költészet hatását felerősítik a képzőművészeti alkotások,
mint ahogy a költészet is hatott annak idején és hat ma is az ábrázoló művészetre .44
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SZ E N T E M B E R E K : T A R SU LA T V E Z ET O K ,
É N E K S Z E R Z Ő K ÉS É N E K E IK

A vallási közösségek működésében különböző igények jelentkeznek - ezek kielégítésére
különböző mechanizmusokat, szervezeti struktúrákat és szerepeket hoznak létre. A beve
zető fejezetben ezeket áttekintettük.
Láttuk, hogy' mind a katolikus, mind a protestáns népnyelv szentembemek nevezi azo
kat az egyéneket, akik a közösség vallási életében bizonyos feladatokat, szerepeket felvál
lalnak.
A vallási életben központi helyet töltöttek és töltenek be a Szenttel kapcsolatot tartó,
a Szenttel „hivatalból” kapcsolatban álló személyek. Ok a klerikusok, a papok. A vallási
társulatok esetében sem elhanyagolható szerepük, még akkor sem, ha ők közvetlenül
nem vesznek részt egy-egy csoport életében. Hiszen - láttuk a szabályzatokból, hogy - a
lelkész a rózsafüzér társulatok helyi igazgatója. Irányító szerepe van neki a társulat műkö
désében, döntő szava a vitás kérdésekben, illetőleg meghatározó véleménye bizonyos le
gitimációs ügyekben. Jó példákat láttunk erre az előző fejezetben, a kunszentmártoni tár
sulat működése során. A plébános engedélye a társulat számára a működés legitinntásának
elismerését jelentette. A plébános az egyházkormányzati hatalmat jelenítette meg és a
klérust képviselte. O , és utódjai is inkább mintegy a társulat fölött „lebegtek” , vitás
ügyekben döntőbírák voltak. Csupán egy-két plébános utóda érvényesítette társulat
vezetői jogát, magát elnöknek nevezte, s a korábbi világi elnököt pedig alelnöknek.
A plébános aktív bekapcsolódása már viszonylagos presztizsnövekedést jelentett csak. Ab
ban talán inkább az egyéni vallásgyakorlás kihatását szemlélhetjük. Irányító szerepe nem
kétséges még akkor sem, ha a legtöbbször a háttérbe húzódik.’
Ebben a fejezetben azonban nem velük, hanem a laikus szentemberek szerepével kí
vánunk behatóbban foglalkozni.
A vallási élet tehát kitermelte a templomon kívüli áhítatgyakorlatok vezetésére, irá
nyítására a laikus szerepeket. A katolikus és protestáns nyelvhasználatban is szentembeníek
nevezik azokat az embereket, akik a közösség vallási életében bizonyos feladatokat, sze
repeket felvállalnak: énekeseket, búcsúvezetőket, funerátorokat, énekszerzőket, társulat
alapítókat és -szervezőket.2 A szentember-lét azonban nemcsak a szereptől függ, hanem a
szerepet felvállaló egyéntől, mesterségbeli tudásától, képességeitől, személyiségétől is.
A szentemberek a hagyomány keretein belül „eleven erővel, gazdag változatossággal”
képviselik és jelenítik meg a közösségi vallási igényeit. Újításaikat a közösség pedig „szí
vesen ismeri el magáénak ”.3 Sajnos, a szentemberek vizsgálata az elmúlt évek kutatási
eredményeiben háttérbe szorult. Jóllehet, jelentősek azok a publikációk, amelyek a nép
énekek4, halotti búcsúztatók5, búcsús énekek '1és szerzőik (kántorok7, előénekesek, búcsúvezetők* stb.) vizsgálatával, elemzésével foglalkoznak. Valószínűleg az egyéniségkutatástól
való ódzkodás miatt is kevesen vizsgálták a paraszti/népi egyéniségeket, személyiségeket,
pedig az a magyar folklorisztika számos területén kitüntetett helyet kapott.1' Úgy érzem,
jelentőségüket mindmáig nem látjuk kellően. Alig ismerünk úgy egy-két alkotót, mint
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például a Bálint Sándor-i idézetben szereplő Orosz Istvánt1", az utóbb több kutatót is ér
deklő jászárokszállási Varga Lajost", vág)' a Szeged környéki Engi Tüdő Vincét12.

A szentember
Licenciatusok, szentemberek

Hasonló egyéniségekre Kunszentmárton múltjában és közelmúltjában is rátalálunk. Az
1686-ban elpusztult, s a katolikus Jászságból 1717-1719 között újranépesített Kunszentmártonban az 1718. szeptember havától induló egyházi anyakönyvezés szerint az első
időben Sydó (Zsidó) Mátyás ludimagister (kántortanító) keresztelt, temetett és vezette a
templomi ájtatosságokat. Mindezt a kibocsátó község, Jászapáti plébánosának engedé
lyével.13 1719. május 29-től azonban már Lenkes Péter szerepel, aki magát az anyakönyv
ben így titulálja: „Ego Petrus Lenkes Frater Licentiatus baptisavi...”'4 Ezt a szerepét 1720
júliusától a csongrádi plébános felhatalmazásával és távollétében végzi: „Ego Petrus Len
kes Ludimagister in absentia R di Patris baptisavi...”15 Figyelemre méltó, hogy csak ke
resztelt, s nem esketett. A keresztelési bejegyzéseknél is megjegyzi nem egyszer: „in ne
cessitate” vagy „in summa necessitate” .1''
A későbbi adatok arról tanúskodnak, hogy kinevezett plébános, majd káplán(ok) is
kerülvén Kunszentmártonba, a licenciátusok tevékenysége megszűnt. Az írott fonások
többé nem szólnak arról, hogy a laikus hívek között voltak-e előénekesek, búcsúvezetők,
akik a templomon kívüli ájtatosságokat szervezték. Feltételezhetjük azonban, hogy igen
és folyamatosan. Egy évszázaddal később ugyanis, 1845-ben Ökrös Jó zsef megalakította
az éneklő társaságot. Létrehozása mögött a vallási élet valóságos igényei húzódhattak
meg. Tudtunkkal ez Ökrös József első nyilvános ténykedése a vallási élet területén.
Munkásságát eddig már több tanulmányban elemeztük.1

Ökrös József, Kunszentmárton 19. századi szentembere

Életrajzát, családja történetét maga megírta az 1850-es években, amelyben az Ökrös
család származását mutatja be a 17. századtól az 1800-as évek közepéig ."1 Feltűnő ebben
a családtörténetben, hogy kiemeli elődei vállalkozó szellemét. Édesapjánál fontosnak tar
totta megemlíteni, hogy kiváló vőfély és társasági ember volt. Önmagát gondos, körül
tekintő és megbízható embernek mutatja be, aki nemcsak megözvegyült édesanyját gon
dozta, hanem megárvult testvéreit is kiházasította, mesterségében pedig jó l működött.
Elbeszéli apja és a maga házasságkötéseit.
Ökrös József 1816 március 19-én született Kunszentmártonban Ökrös Ferenc takács
mester és Ferentzi (Szénási) Erzsébet gyermekeként. Az elemi iskolai két vagy három
osztályt az 1820-as évek közepén végezhette. Majd apjánál tanulta a takács mesterséget.
1835-ben indult vándorútra, először Csongrádra, majd Mohácsra ment. Innen tért vissza
Kunszentmártonba 1837-ben. Visszaemlékezése szerint 1838-ban lépett be a céhbe. A cé
hes iratok alapján azonban a takács céhnek már 1837. június 11-én lett mesterként tagja.1"
1839-ben november 24-én megházasodott, nőül vevén magának „Szabó Annát, Szabó
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Janos Tanátsnok U r Leányát” . 1893. január 21-én halt meg. Sírjának helyét nem ismer
jük. Fényképe nem maradt fenn.
Családtörténetét összekötötte Kunszentmárton török utáni, 18. század eleji újratelepí
tésének és általában a céhek, különösen pedig a helyi céhek történeti leírásával. Ezek
identitástudatának valószínűleg két fontos pillérét jelentették. Maga és felmenői a 17. szá
zadig takácsmesterek voltak, ám nem kunszentmártoniak. A céhek történetét bemutató
fejezete mutatja múlt iránti érdeklődését. Jelzi, tudja, hogyan és miért kell a történelmet
és történelmi tudatunkat újra és újra megszerkeszteni.
Az ún. „Megszálló levél” a város 1719. évi újra megszállásának története, amelynek a
tanácsi jegyzőkönyvből kimásolt változatai mintegy a „kunszentmártoniság” igazoló ok
mányai voltak abban az időben, amikor a helyi polgáijogok ehhez és a redemptióban va
ló részvételhez kötődtek. Ezért a legtöbb helyi család irattárában megtalálhatók voltak.
Az a körülmény, hogy Ökrös József ezt lemásolta és a családja, valamint a céhek törté
netével egy füzetbe összefűzve őrizte, mutatja érzelmi meggyőződését, de jelzi tudatos
törekvését is, hogy igényt tart a tősgyökeres kunszentmártoni minősítésre. Amelyet már
Kunszentmártonba költöző apja, Ökrös Ferenc megalapozott azzal, hogy egy helybéli
családba beházasodott.2"
Fontos kéziratos forrás egyházi énekeinek gyűjteménye, amelyet 1862-ben állított össze.
Ennek darabjait részben maga írta, részben pedig az alkalomnak megfelelően gyűjtötte és
szerkesztette. Énekeskönyve főleg az egyházi év ünnepeinek rendjét tükrözi. Halottas
énekei pedig más kunszentmártoni virrasztói előénekesek kéziratos füzeteiben őrződtek
meg napjainkra. Énekszövegeinek felismerését, szerzőségének biztos jelét az akrosztichon ' 1 alkalmazása adja. A versfőkben elrejtette az Ö K R Ö S , Ö K R Ö S JÓ (Z )SE F, Ö K 
R Ö S JÓ Z SE F É N E K E stb. szavakat, s legtöbbször jelöli azt az ismert dallamot, amelyre
a verse elénekelhető volt. Ezt a két nagyteijedelmű énekgyűjteményét más írásainkban
már elemeztük.” Ökrös József előszeretettel alkalmazta az akrosztichont, legtöbb ének
szövegénél használta, mint pl. a rózsafüzér társulat jegyzőkönyvi fejezeteiben, valamint a
százados céhünnepségre írott énekében.
Ökrös Józsefnek a kunszentmártoni céhek megalakításának százados ünnepségére
írott ünnepi köszöntő énekét a kunszentmártoni céhes iratok őrizték meg .21 A rövid fel
jegyzés azt jelzi, hogy Ökrös József nemcsak a vallási élet, hanem a céhes, az iparos élet
területén is elismert szervező volt, hiszen rá bízták a százados ünnep megszervezését s az
ünnepi beszéd elmondását. Tudhatta, hogyan kell cg)' ünnepséget megszervezni.
Fontos kéziratos forrás a kunszentmártoni Élő Rózsafüzér és Éneklő Társulat csak
részben Ökrös József által írott jegyzőkönyve. A társulat egyik megalapítója, s 41 évig el
ső számú vezetője, jegyzőkönyvírója volt. A társulat megalakulásának történetét, vala
mint a működés intézményi kereteinek kialakítási történetét leírva, természetesen óha
tatlanul önmagáról is vallott.24 Ezekből a válogatott idézetekből a közéleti Ökrös József
mutatkozik be, akinek tervei, elképzelései vannak, amelyeket meg is tud valósítani, mert
tekintélye van az egyházi és világi közigazgatás vezetői, valamint polgártársai előtt. Sze
mélyiségjegyei és egyéni képességei pedig alkalmassá teszik őt a nyilvános szereplésre.
Melyek ezek a tulajdonságok és képességek? A jegyzőkönyv és egyéb írásai alapján:
1. Állandó tájékozódás, olvasás és tanulás széleskörű érdeklődés alapján, amelynek közép
pontjában a vallás tanítása és az egyház története, az egyházi népénekanyag valamint az
ipartörténet áll. 2. Jó kommunikációs képesség, amelyet a közéletben és a mesterségben
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szerzett tekintélye alátámaszt és támogat. 3. Jó helyzetfelismerés, jó emberismeret. 4. K ö
rültekintő és alapos, megfontolt tervezés. 5. Jó szervezőképesség és készség. 6 . Költői vé
na. 7. Kiváló szónoki képesség. 8 . Egyházhűség, mély vallásosság.
A vallásossággal szemben támasztott, fentebb említett általános igényeknek (szerep) és
a tömören ismertetett licenciátusi hagyományoknak mindenben megfelelt a 19. századi
Ökrös József élete és működése, összetett, gazdag egyéniség volt: énekes ember, „főéne
kes” . társulati szervező, búcsúvezető, vallási prózai szövegeket (“ prédikációkat” , tanításo
kat) író ember, termékeny énekszerző. Valamint a közösségi élet ünnep alkalmainak,
szertartásainak, ünnepeinek szervezője, alakítója, irányító formálója.

A társulataiapitó Ökrös József

Ökrös József, mint már említettük, buzgó katolikus ember és jó szervező volt. Ahogy'
már utaltunk rá, 1845-ben éneklő, 1851-ben pedig rózsafüzér és 1856-ban temetkezési
társulatot alapított2', ezeket vezette és működtette. E társulatok azonban nemcsak mint új
vallási intézmények voltak jelen, hanem működésük során új vallásgyakorlási, ájtatossági
formákat is kialakítottak. Ezek megformálásában nagy része volt Ökrös Józsefnek, ha
nem ő maga javasolta és szerkesztette meg őket. Az Éneklő Társaság vezette be Kunszentmártonba például a nagyböjti vasárnapokon, szerdákon és péntekeken végzett kercsztútjárást, amely még az 1850-es években fennállt.
Az 1851-ben elindított, a század második felében nagyon népszerű, s a templomon
kívüli vallásgyakorlási formákat integráló rózsafüzér társulat pedig a társulati ünnepek és
ájtatosságok egész sorát hozta magával: társulati miséket a társulat választott Mária-ünnepein - Szeplőtelen Fogantatáskor (december 8 .) az alapítás, Gyümölcsoltó Boldogaszszonykor (március 25.) a társulat felszentelésének emlékére, október első vasárnapján a
Rózsafüzér Királynéja tiszteletére. Az ezt követő hétfőn a társulati halottak miséje volt
csakúgy, mint a Halottak napja utáni napon. Ökrös József javaslatára vezették be Halottak
estéjén a két temető közötti esti processziót. Az évi rend mellett rendszeresebbek voltak az
első vasárnapi titokcseréhez, „cédulaváltáshoz” kötődő ájtatosságok: a vasárnapi nagymise előtt
a társulati ének - Ökrös József szerzeménye - eléneklése, majd az első vasárnapi délutáni
litánia után a társulati jelvények alatt vezetett körmenet a Szeplőtelen Fogantatás-szoborhoz és
ott ájtatosság.
A társulati jelvényeket nagy tudatossággal, a színek s egyáltalán a szimbólumok ismere
tében tervezték meg és csináltatták meg: a fehér társulati lobogókat, a hordozó Máriaszobrot, öt fehér fáklyát, rajtuk 3-3 szál fehér rózsával a rózsafüzér titkait jelképezve. E
tárgyak a Mária-ünnepeken és a körmeneteken a társulatot reprezentálták a nyilvánosság
előtt. Kialakításukban Ökrös Józsefnek döntő szava volt. Mutatván, hogy Ökrös nagyon
jó l ismerte azt a vallási kultúrát, s az azt kifejező szimbolikus vallási nyelvet, amely a Mária-tiszteletben, s a rózsafüzér ájtatosságban használható s megjeleníthető. Tudta is őket
használni, s tudott belőlük építkezni.36 Mindehhez az volt szükséges, hogy Ökrös József
benne éljen nemcsak a helyi vallási kultúrában, hanem legyen egy viszonylag magas szin
tű vallási műveltsége is.
Figyelemre méltó az 1850-es évek legelején a Szeplőtelen Fogantatás erős kultusza
Kunszentmártonban. Szobra a 19. század első harmadától áll az egykori plébániákért ke
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rítése mellett.2' A szeplőtelen fogantatás dogmájának kihirdetése ekkor már érett volt, ám
csak 1854-ben következett be.2*
A z énekszerző

Ökrös József 1862-ben összeállított egy 400 oldalas magyar nyelvű énekes és imádságos
könyvet29, amelyhez egy énekgyűjteményt csatolt. Ennek 80 oldalán saját, akrosztichonnal ellátott énekszövegeit közli. Ezek többsége különböző ünnepekre írott szöveg. Ezt
tekinthetjük egyfajta szerzői válogatásnak is. Ökrös József ezt követően még sok ének
szöveget irt, amelyeket más alkalommal már elemeztem.’" Ünnepekre írt, valamint halot
tas énekei nagy számban fennmaradtak az 1860-1940 között készített kunszentmártoni és
mesterszállási11 kéziratos énekeskönyvekben. Annak magyarázatát azonban még nem tu
dom megmondani, hogy miért szerepelnek Ökrös-szövegek egymástól nagyon eltérő
arányban az egyes énekeskönyvekben. Elemzésünkbe azonban csak azokat a szövegeket
lehetett egyelőre biztonsággal bevonni, amelyek minden kétséget kizáróan saját szerze
ményei. Ezek pedig az akrosztichonnal ellátott szövegek, jóllehet saját megjegyzéseiből is
tudjuk, hogy nem akrosztichonos énekszövegeket is szép számmal írt.

A rózsaftizéres ének

Rózsaftizéres énekekeit tartalmazza az Élő Rózsafüzér társulat jegyzőkönyve is. Ezek
nyomtatásban is megjelentek. Az elemzéshez a nyomtatott változatokat is felhasználtam .12
Ökrös József a nyomtatásban megjelent társulati énekfüzete szövegét beírta a rózsafü
zér társulat jegyzőkönyvébe is. Társulati tevékenysége részeként dokumentálta. A prózai
könyörgések mellett a füzetben három strófikus népének található. Az első lényegében
Szűz Mária dicsérete, Ökrös József szerzeménye ugyan, de nem akrosztichonos szöveg
gel. Ugyanakkor egyik legjobban sikerült szövege Ökrösnek. Szép, gyakran az ó- és újszövetségi helyeket idéző költői képei vannak. Szűz Máriát dicsérve halmozza a már jól
ismert jelzőket és a hasonlatokat, s jó k a rímei is: Mária „virágnak virága” , „ rózsák rózsá
ja ” , „ teremtés remeke” , „Szent Lélek rejteke” , „názáreti kert neveltje” , akinek Üdvöz
letekből állítanak össze füzért, amelybe az ember szerelme bele van tűzve .11 Akrosztichon
alkalmazásával, gördülékenyen és leleményesen írta meg a 3 x 5 titok strófáit. A füzetet
Mezey János kántor érzelmes, tipikus biedermeier vallásosságot árasztó énekszövege ’4
zárja be. Ökrös József valószínűleg ösztönösen tudta, hogy az énekelt verses szöveg
könnyebben és jobban memorizálható, mint a prózai szövegek.
A társulat 1852. március 25-i (Gyümölcsoltó Boldogasszony) gyűlésén eldöntötték,
hogy a rózsafüzér imádkozásának legfontosabb módjához, az Üdvözlégyekben mondan
dó hittitkok cseréjéhez Szarvason, Réthy Lipót nyomdájában 11 készíttetnek cédulát. Jú 
lius végén a társulati elöljárók között két-két sorozat titkot ki is osztottak. Vásároltak és
„osztogattak akor szép Társulati képeket is némelyeknek, melyeket Szarvasrul hoztak
magukkal”.16 Mindez azt jelenti, hogy a rózsaftizéres misztériumokat valamilyen metszet
is megjelenítette. A társulati elöljárók ugyanakkor egy énekes és imádságos könyv kiadá
sán is gondolkodtak. Ezt a feladatot Ökrös József magára vállalta, és még 1852 nya
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rán megírta, s Réthy Lipóthoz Szarvasra eljuttatta.’7 Szerzeménye Élő rózsafiizér, mellybcn
a szent olvasó-társulatnak minden holnap első vasárnapjaira, úgy az olvasó minden részeire, imád
ságok és énekek foglaltatnak címmel jelent meg Szarvason, 1853-ban Réthy Lipótnál.”1
A kunszentmártoni rozsafiizér társulat jegyzőkönyvébe maga Ökrös Jó zsef írta be: „E je 
len Énekek oly kedvet találtak nem tsak a városban: hanem az egész Országban is, hogy
két esztendő allat háromszor ment Sajtó alá” . Sajnos, kiadási évszámokat és kiadókat nem
említ.3'7A versfőkben azonban elrejtette nevét, ezért füzete, illetve énekei rögtön azono
síthatók: Ö K R Ö S JÓ S E F ÉN EK E. A 16 oldalas, nyolcadrét füzet elején a Rózsafüzéres
Boldogasszony képe látható.
Ebből az első Réthy-féle kiadásból sokáig nem ismertünk fennmaradt példányt, míg
végre 2003-ban a szegedi Somogyi Könyvtár gyüjtményében felbukkant.'1" A füzet elő
zékképén a Gyermeket ölében tartó Boldogasszony látható rózsák és gyöngyök füzérével
keretezve. A kis Jézus rózsafüzért tart a kezében. Valószínűsíthetjük, hogy néhány évvel
később, amikor a társulat saját ún. pátrónus képét megfesttette Szemléi- Mihály pesti fes
tővel, ez a metszet szolgálhatott mintául a festő számára. A ponyva előzékkép és a fest
mény között ugyanis nagy a hasonlóság: mindkettőn rózsafüzér és rózsakoszorú veszi
körbe a Gyermekét tartó Boldogasszony alakját. A kompozíció is hasonló. A metszeten
Mária felhőben jelenik meg, a festményen azonban a Jelenések könyvének asszonyaként,
a Szeplőtelen Fogantatásként a földgömbön áll, bal lábával tapodja a kígyót. A festmény
tehát a ponyvafüzet 1853-as kiadása óta bekövetkezett tanításbeli fejlődést is tükrözi:
1854-ben a pápa dogma rangjára emelte a Szeplőtelen Fogantatást, amelyet a korabeli ér
telmezés szerint a lourdes-i jelenésekben maga Mária is megerősített 1858-ban. A kép
alatt felirat: Szerzé Ökrös József.
Figyelemre méltó, hogy még 1853-ban megjelent a fenti füzetnek egy változatlan
utánnyomása, ám ebben a szerző neve helyett az áll: „Kiadja Simon János” . 1 ipikus pél
dájaként annak, hogy a korabeli emberek szabadon felhasználhatónak vélték a nyomtatás
révén közkincsé váló műveket. Azt nem érezték plágiumnak.” Kunszentmártoni és más
vidéki énekes emberek hagyatékában is fennmaradt a füzetnek több pesti kiadása, amely
nek címlapján szintén a kunszentmártoni rózsafüzér társulat ún. patrónus-képe, a Szemlér
Mihály-féle Rózsafüzér Királynéja című kép metszetváltozata, előképe látható. A szö
veganyag szerzőségét vitathatatlanná teszik az akrosztichonos versek.
Dallama akkor közismert egyházi ének dallama: „Add nekem Jézus szívedet...” Ökrös
József mint énekes ember, mint az éneklő társulat megalapítója, közismert egyházi éne
kek dallamára rendszeresen írt énekeket társulati ünnepi alkalmakra. Ezek kéziratos éne
keskönyvében megmaradtak. Bizonyára énekelték is őket a múlt század második felében.
Külön énekben népszerűsítette a rózsafüzért, Szent Domokost, írt éneket újhold vasár
napra, amely a rózsafüzér társulatnak fontos ünnepe volt évtizedeken át. Legnépszerűbbé
a rózsafüzér társulati tag temetésére, halálára írott éneke vált. Ez fennmaradt mind kézira
tos énekeskönyvében, mind pedig számos énekes könyvben és ponyvafüzetben.”
Az énekes füzetnek ismert egy 1859-es Bagó Mártonnál,” egy évszám nélküli kiadása
Bartalits Imrénél, címlapján a rózsafüzéres kép helyett a máriabesnyői kegyszobor képé
vel,” illetőleg egy ugyancsak évszám nélküli egri változata, a címlapon ismét egy újabb,
az imádkozó Mária-képpel.45 Gyűjteményemben pedig sokkal későbbi, 1880-as évekbeli
változatai is felbukkannak Ökrös Józsefre való utalás nélkül.4"
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Ökrös József rózsaftizéres énekét előszeretettel másolták be kéziratos énekes füzetek
be helyben, Kunszentmártonban. Használhatósága miatt pedig átvette több nyomtatott
énekes könyv is.
Megtaláljuk Tóth Márton 1866-os kunszentmártoni kéziratos énekes könyvében.
Feltételezzük, hogy7 Tóth Márton Ökrös József eredeti kéziratából, vagy a szarvasi első
kiadás alapján írta le az énekek szövegét. A rózsafiizéres éneket tartalmazza ifj. Dóba Pál
kéziratos énekes könyve, amelyet valószínűleg a 19. század utolsó évtizedében állított
össze .'17 Ifj. Dóba Pál fiatalabb kortársa és rózsaftizéres társa volt Ökrös Józsefnek. A szö
vegben az eredetihez képest talált változások mégis azt sejtetik, hogy nem közvetlenül
Ökrös József kéziratából, hanem már valamelyik kinyomtatott változatról másolhatta be
azokat énekes könyvébe. Az akrosztichon kiemelése a kézírásos szövegben ugyanakkor
arra utal, hogy ifj. Dóba Pál tudván tudta Ökrös József szerzőségét, s azt jelölte is. M eg
található például Kézsmárki Veronika 19. század végi kéziratos énekes könyvében.
A kéziratot egybekötötték Mezey János: Szűz Mária szombatja ... énekes könyvével.4*
A szövegben talált változtatások Ökrös József eredeti kéziratához képest arra engednek
következtetni, hogy az énekeket valamelyik nyomtatott változatból, talán éppen a Bagó
Mártonnál kiadott füzetből másolták le. Azaz nem közvetlen helyi hagyományozásról
van szó. Kurucz Jánosné kéziratos énekes könyvében Ökrös József rózsafüzéres énekét
olvashatjuk a 62, 64, és a 66 . ének szövegénél. Kurucz Jánosné valamelyik nyomtatott
változatból másolhatta be könyvébe a rózsafüzéres énekeket, amelyeket halottvirrasztás
kor - különösen, ha az elhunyt társulati tag is volt - mindig elmondtak.4''
Az Ökrös rózsafüzéres ének teljes egészben vagy részben megtalálható több 19-20.
századfordulós népszerű nyomtatott énekes könyvben. Egyik korai előfordulása az Orgo
na virágok. Imák és énekek a római kath. Hívek használatára című könyvben olvasható, ame
lyet néhai Szíber Nándor, gyulai éneklész elébbi kiadásai után szerkesztette, alkalmi
imákkal és énekekkel bővítette: Takácsy Lajos gyulai kántor.5" Kiadták A z Oltári Szent
ség, Mária társulat és minden ájtatos társaságok imádságos könyve című könyvben is 1897ben .51 1908-ban a gyöngyösi Szegedi Antal Lelki vezér orgonahangok. Ima- és énekeskönyv a
róm. kath. hívek számára című könyvében jelent m eg.3" Az első világháború előtti évek
ben kiadták a Dicsérjétek énekkel az urat. Imák és énekek. Római kath. hívek számára című
aradi énekes könyvben is föllelhető.5' A legnagyobb népszerűséget azonban talán Molnár
József Égi orgona virágok, valamint az Orgona hangok című ima- és énekeskönyvével érte
el. Ezt a könyvet a múlt századfordulón több mint eg )7tucadszor kiadták, olykor változó,
bővített ének- és imádságanyaggal.54

Ökrös rózsafüzéres éneke a mai társulati gyakorlatban

Változatos énekanyagot találni a napjainkban is virágzó vácrátóti rózsafüzéres csoportok
gyakorlatában. A csoportvezetők énekes füzetében alkalom szerint csoportosítva vannak
az énekek: rózsafüzér előtti, rózsafüzér utáni, titkok közötti énekek. Figyelemre méltó,
hogy a fájdalmas rózsafüzér titkai között mondott ének szövege Ökrös Józseftől szárma
zik, s akrosztichonja kiadja a JO S E F nevet.55
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A maroslelei rózsafüzér társulat tagjainak birtokában több énekes és imádságos könyv
van, amelyből közös összejöveteleik ének- és imádságanyagát merítik. Ezek között talál
ható egy aprónyomtatvány is, amely Rózsajiizéri énekek. Szűz Mária olvasója napjára címet
viseli. Ebben az Ö krösjózsef szerzetté akrosztichonos rózsafüzéres énekeket találjuk, csu
pán a dicsőséges részénél apró döccenéssel: ÉN A K E.5" Ökrös Jó zsef énekét használják
Jászapáti rózsafüzéres asszonyai is.1’ Az akrosztichon itt is döccen a dicsőséges titkoknál:
éneke helyett ÉN EM E áll. Mindez azt mutatja, hogy' Ö krösjózsef énekét használók nem
vették észre a versfőkbe rejtett nevet. Az éneket nem ahhoz ragaszkodva, hanem gördü
lékenynek alakítva éneklik. Ez tartalmilag a szövegen nem változtat.

Ökrös József rózsafüzéres énekeinek dallama

Az 1851-ben szerzett „Örvendetes olvasóddal Mária tisztelünk” kezdetű rózsafüzéres
énekének szövegét Ö krösjózsef az „Add nekem Jézus szívedet” kezdetű népének dalla
mára írta. Ezt a dallamutalást látjuk a legtöbb megtalált szövegváltozat fölött. Az eredeti
kéziratban a kunszentmártoni Élő Rózsafüzér társulat jegyzőkönyvében, a Bagó Márton
nál kiadott énekes füzet dallamutalásában, Kézsmárki Veronika énekes könyvének kéz
iratos szövegénél, Tóth Márton énekes könyvében. Ifj Dóba Pál kéziratos énekes könyve
nem tartalmaz dallamutalást. Kurucz Jánosné kéziratos énekes könyve pedig a „Beborul
tak már az egek” kezdetű népének dallamát említi ennél a rózsafüzéres éneknél, amelyet
eddig nem sikerült megtalálnom. Molnár József népszerű Égi orgona virágok című könyvé
ben a „Szerelmes édes Jézusom ” dallamutalást látjuk. Egy szöveg, három dallamutalás.
A három ad notam jelzés azonban lényegében csak kettő, mert az „Add nekem Jézus
szívedet” kezdetű ének dallama megegyezik a „Szerelmes édes Jézusom ” kezdetű ének
dallamával.
Az „Add nekem Jézus szívedet” kezdetű népéneket megtaláljuk Bozóky Mihály éne
keskönyvében1", ahol azonban az „Add nékem Jézus szívedet” kezdetű éneket dallamutalással „az előbbi Nótára” , amely „M ás régi ének.” címen van a könyvben kottájával, két
b-s előjegyzéssel, utalással az előző ének, „Szerelmes édes Jézusom ” dallamára. Az ének
megtalálható még Bogisich Mihály Őseink bnzgósága című énekes könyvében ,59 (egy' ke
resztes előjegyzéssel, G dór) visszautalással Bozóky Mihály énekes könyvére, valamint
Meiszner Imre-Zsasskovszky József Ima- és énekkönyvére ."1
„Szerelmes édes Jézusom ” kezdetű ének megtalálható Bozóky Mihály énekkönyvé
ben .1,1 A szöveg tulajdon dallamára utalással („Nóta. Tulajdon” ) szerepel Kájoni János
Cautionale Catholicum 3. kiadásában."2 Ám a szöveg összehasonlítás megmutatja, hogy
itt egy másik, hasonló kezdetű énekről van szó, amely az első versszakon kívül különbö
zik a Bozóky-énekkönyv hasonló kezdetű népénekétől. A „Szerelmes édes Jézusom ”
címmel a Kájoni-kancionálé 1. kiadásában is találunk egy éneket. Ám ennek szövege el
tér a Kájoni 3. kiadásból említett, valamint a Bozóky-énekes könyvben talált szövegtől.
A dallamban találunk azonban hasonlóságot. Ennek oka az lehet, hogy a szöveg hasonló
szótagszámú mindkét vers esetében. Az énekszöveg megtalálható a Cantus Catholici
1674. kiadásban is.10
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A szentföldi zarándok éneke Ökröstől

Az Országos Széchényi Könyvtár aprónyomtatvány gyűjteményében egy különleges fü
zetet találtunk: A Szent-Földre utazók imádsága és éneke. Budapest, 1887. (Nyomatott R ó 
zsa Kálmán és nejénél. 163. szám) cím alatt. A nyomtatványnak különlegessége az, hogy
szentföldi zarándokoknak készült a 19. század utolsó harmadában. A másik, hogy haszná
lója, Mérő József valóban megjárta a Szentföldet, s a többévi fáradságos gyalogúton ma
gával vitt keresztjét ott is hagyta a „Gecsemáné barlangban” , ahol Jézus és tanítványai
gyakran időztek .1,4
A füzet Jézus és Mária nevét segítségül hívó fohásszal indul. A versfők itt is kiadják
Ökrös József nevét. A szerzőségéhez tehát semmi kétség sem fér. Ha férne is, az 5. olda
lon ezt elolvashatjuk: „Az Úr szolgájának, Mérő József bajai lakos s zarándoknak kérésé
re készíté e két éneket Ökrös József a Rózsafüzér és a halotti egyletek alapítója NagyKun-Szent-Mártonban, 1867. Szent Gergely-napján.” A második ének szövegét egy
korábbi, radnai búcsús útra írott szerzeményét ide is betette. A füzetet Jézus és Mária szí
véhez intézett, segítségkérő fohász záija. Kiadóként Mérő József szerepel.
Talány számunkra, hogyan, hol és mikor ismerkedett meg Ökrös József és Mérő J ó 
zsef egymással és hogy tartottak kapcsolatot. Mi az oka, hogy az énekek 1867. évi meg
írása után csak 21 évvel később jelent meg a füzet? Vagy ez már sokadik kiadása? A két
ember kapcsolata mindenesetre jelzi, hogy a 19. század viszonyai között is együttműkö
dés alakulhatott ki egymástól akár távol élő emberek között is, akiket a közös hit, a közös
érdeklődés közel hozott egymáshoz.

Ökrös József halottas énekei

A kunszentmártoni énekes emberek kéziratos könyveiben, amelyeket halott melletti vir
rasztásokon használtak, nagyon sok Ökrös-akrosztichonnal ellátott ének olvasható. Ez
jelzi kedveltségüket, használatukat egészen a 20 . század közepéig.
Ökrös halottas énekeinek szövegéből a halálról szóló keresztény tanítás tükröződik.
Jelzi tehát a szerző alapos, egyházias műveltségét/'5 Alapja a megváltottság biztos tudata, a
feltámadásba vetett hit és remény. Több énekszövegnek van egy határozottan felismer
hető szerkezete és íve: elindulnak a halálélmény földi világától, elvezetnek a mennybe
(a túlvilágra), majd pedig visszatérnek a földi létbe, s a jó halál és az egyéni üdvözülés ér
dekében a túlélőknek tanácsot adnak, példázattal zárulnak. Bár a halállal találkozás min
den embernek személyes élménye és személyes életének kérdése, Ökrös József énekszö
vegeiben a halálélmény és gyász általános jellemzői olvashatók ki. Ez természetes is,
hiszen e szövegek már nem az egyénnek, a halottnak, hanem a hátramaradt gyászoló kö
zösségnek szólnak.
Az énekszövegek a halott nevében, egyes szám első személyben, néhány esetben pe
dig egyes szám harmadik személyben szólnak. Mégsem búcsúztatók az egyes szám első
személyű énekek, bár némely szöveg azokkal szoros formai/tartalmi rokonságban áll.
Kunszentmártonban nem volt szokásos a sok helyütt máig élő búcsúztatás, amelynek a
rokoni kapcsolatok szerint megszabott sorrendje volt. Több énekszövegben (pl. Kurucz
Jánosné 48. ének) a halott visszatekint saját életére. A ravatalt, a sírt körülálló gyászolók-
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tói az elhunyt imát kér, mert tudja, hogy az ember csak életében tehet az üdvösségéért,
holta után vezekelnie kell vétkeiért, élte viszont fel lehet ajánlani imádságot, pl. a rózsafüzért.''1' Minden énekszövegben ott a bizalom, a remény, a megváltottság érzése, hiszen a
keresztény tanítás szerint Jézus kereszthalála reményt ad az örök életre, a mennyei bol
dogságra. A földi élet pedig erre készülés, az igaz boldogság keresése, azaz egy örökös zarándoklás. Ezek a tartalmi idézetek már összefüggésben vannak az énekeknek a halálról és
a túlvilágról szóló mondanivalójával.
Az énekek végigkísérik a temetési szertartás minden állomását: vannak énekek a ko
porsóba tételre, a temetőbe kisérésre, a sírbatételre. Ez tehát a funkcionalitásnak egy má
sik szintje és rendje. Másrészt megfelelő szituációra szánt szövegek voltak ezek, hiszen
Ökrös József verselt özvegy halálára, gyermek és öregember halálesetére, rózsatuzér tár
sulati tag vagy oltáregyleti tag halálára is. Ez mutat némi tartalmi hasonlóságot a búcsúz
tatók szituáció-függőségével.
Az 1869-ben elkészült kunszentmártoni Alsó temetői kápolna keresztfeltételére Ö k
rös József írt egy verset, amelyet saját feljegyzése szerint elszavalt az ünnepségen. Azaz
nem elénekelt, hanem elmondott, azaz szövegversről, s nem énekről van szó. Ez ritká
nak minősíthető az adott társadalmi körben és korban, hiszen az. énekeket részesítették
előnyben.
Ennek a versnek minden versszakában gondolatpárokra épít, amelyek a mennyei és a
földi szférát párhuzamba vonják és összekötik. Jézus Krisztust dicsőítjük az elkészült ká
polnáért, amelyet Isten tiszteletére emeltek, valamint a nép, s az építők örömére, tetszé
sére. Kegyelmet nyeljen minden id ejö v ő , s adakozó jótevő. S a Hétfájdalmú Szűzanya
tisztelete mellett szolgáljon e kápolna az itt nyugvó holtak és az adakozók lelki üdvössé
gére.
A céhek centenáriumi ünnepére írott énekei

A fennmaradt céhes iratokból látjuk, hogy Ökrös Józsefet bízták meg 1865-ben a kun
szentmártoni céhek százados ünnepségének megszervezésével. A szertartások szervezésé
ben járatosnak vélhették, szervezőképességét az ájtatos társulatoknál megismerték, s
énekszerzői tevékenysége is közismert lehetett.
Erre az alkalomra Ökrös akrosztichonos miseénekeket, valamint a szentmisét követő,
templom mellett megrendezett világi gyűlésre éneket/nótát szerzett. A miseénekek gon
dolati íve, amelyet ellentétpárokban fogalmazott meg, nagy tudatossággal a földi világtól
a mennyeiig ível. Először a száz évvel azelőtti elődökre emlékezik, akik mind halottak.
Tettükkel a jövőt szolgálták, hisz száz év után is létezik a céh. A céh vezetői a későbbi
(mai) generációk jóakarói voltak. Sírjaik porán ma az unokák járnak, ők viszont az örök
nyugodalmat, a mennybe jutást váiják. A száz évért való hálaadás a folyamatosságot mu
tatja, amelyért dicsőség legyen a mennyben, békesség és egyetértés e földön. Isten a mindenség ura és fenntartója, előtte a mennyei seregek, s kiváltképp a földi emberek is meg
hajolnak. Isten irgalma mellett a földi király kegyének is köszönhető a céhalakítás. Az
elődök istenfélők és egyházhűek voltak (offeráltak, keresztet csókoltak, patrónusukul
Szent Istvánt és Szent Imrét választották, kövessük mi is őket mai emberek. Mások Isten
távlatai, mint az emberek korlátái: Isten előtt száz év annyi, mint egy nap. Istent az Oltá-
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riszentségben áldanunk, magasztalnunk kell. Az ének szövegéből az elődök, az ősök és
az Isten mély tisztelete olvasható ki.
A céhek centenáris világi ünnepségére írott ének szövege már profánabb. Benne az
öröm kifejezése és a kronologikus időrendi áttekintés a meghatározó. A Mária Terézia
által adott kiváltságot Ferenc császár megújította 1819-ben, amikor a város fennállásának
első százados ünnepségét is tartotta. Örüljönek a polgárok együtt az iparosokkal. Ökrös
poharat emel a királyra, a bíróra, az elöljárókra, a céhbiztosra, a céh elöljárókra, és a céh
tagokra. Szerinte át kell adni a tradíciót az utódoknak. Az elődök tisztelete, amely közös
ségi gyökereink alapja, ebből a versből is érződik.
Énekszövege, amelyet egy magyar nóta dallamára (Miről apám nagy búsan szólt) éne
kelt el, a céhek életét a város történetéhez kötve mondja el, összekötve így' a múltat a je 
lennel, amely a jövőt szolgálja. A vers egyúttal a fennálló társadalmi rendet is elfogadja,
hiszen az akkori uralmi struktúrának megfelelő sorrendben köszönti a királyt és a polgá
rokat. A százados céhünnep énekeinek alapgondolata, hogy keresztény hittel és Istenre
hagyatkozással, az ősök tiszteletével mindig a jövőbe kell nézni, a jövőt kell szolgálni/'7
A céhes ünnep megszervezése Ökrös Józsefet keresztény közéleti emberként mutatja be.

A vallási ismeretekre tanító: Ökrös József prózai írásai

Ökrös József vallási prózai szövegeinek szintén több forrása van. Legfontosabb forrás az
Élő Lelki Rózsafüzér Társulat jegyzőkönyve6*, amelyben a temetői kápolnák és keresztutak felállítását szorgalmazó beszédei olvashatók. Ezek egy részét külön füzetben is leírta.
Ökrös József gyakorlott író, jó tollú elbeszélő volt. Mindez meg is látszik bejegyzé
sein. Lehetséges, hogy ebben valami szerepe lehetett a családi hagyománynak is: apjának,
aki vőfélykedett, s nyilván egyéni képességei is alkalmassá tették erre.6'' Egyes jegyzőkönyvi bejegyzései, főleg a számára fontosnak tűnő társulati eseményekről, jól megfogal
mazott, kerek epikus történetek. Példának említhetem a megalakulás körülményeit
(1-12 oldalak), a társulati lobogókészítést (46-48) ennek felszentelési ünnepségét (54-55)
vagy a templomi stációs képek csináltatásának részleteit leíró (75-76) jegyzőkönyvi feje
zeteket. Ezek gyakran az élőbeszéd stílusfordulatait is jól visszaadó narratívumok.7"
A rózsafüzér társulat által szervezett új ájtatosságokra összegyűlt tömeg kínálta alkal
makat használta ki Ökrös József arra, hogy a rózsafüzérről oktassa, tanítsa az egybegyűl
teket. Erre bizonyára volt plébánosi felhatalmazása. A rózsafüzér ájtatosságát és társulatát
népszerűsítő beszédeit felvette a társulati jegyzőkönyvbe is. E beszédek, a vallási propa
ganda jól kimunkált darabjai (pl. 39-43, 68-69 oldalakon), témájából felkészült, tájéko
zott, olvasott embernek és jó szónoknak mutatják őt.
Halottas énekei mellett, prózai írásaiból a gyász reprezentálásan kívül megismeijük a
korabeh ember felfogását a jó halálról, a hirtelen halálról (= készületlen, váratlan halál
ról), a halálokokról, a halálhoz való viszonyáról és a meghalás kultúrájáról, azaz a halálhoz
vezető útról. Valószínű, hogy ez nem csupán Ökrös József egyéni, vagy a szűkebb kun
szentmártoni katolikus közösség véleménye, hanem a korabeli általános katolikus felfogás
helyi tükröződése. Igazolják ezt az elemzésbe bevonható prózai szövegek is, amelyeket a
temetői kápolnák és keresztutak felállítása érdekében mondott és írt. Hét prózai szöveget

Szentemberek: társulatvezetők, énekszerzők és énekeik

351

lelietett bevonni az elemzésbe: 1./ Temetési egyletek (é. n.) 2 ./ Mária, a haldoklók segítője
(é. n.) 3 ./ Halottak napján beszéd, 1854. 4 ./ Halottak estéjén elmélkedés a temetőben, 1856.
5.1 Halottak estéjén, 1851. 6 ./ Kálvária kápolna építésére beszéd, halottak estéjén, 1868.
1.1 1869. A z Alsó temetői kápolna toronygomb és -kereszt feltételére elmondott beszéd és versek.
E prózai munkák egy része prédikáció. Tudomásunk szerint pedig az egyház nem en
gedte prédikálni a laikusokat, tartva a téves tanítás lehetőségétől. A korabeli plébánosok
Ökrös Józsefnek mégis megengedték, hogy temetőben, a rózsafüzér társulat templomi
miséje után (?) beszéljen, tanítson, kápolna építésére és adakozásra buzdítson.
1854 Nagypéntekjén például a kunszentmártoni Felvégben álló Veres-keresztnél ' ró
zsafüzért népszerűsítő beszédet mondott. Lehet, hogy a beszéd nem saját fogalmazványa,
hanem valamelyik újságból, folyóiratból vette. Ám ez sem von le semmit a jól szerkesz
tett szöveg értékéből. Azt pedig jelzi, hogy Ökrös József el tudta fogadni az abban leírt
gondolatokat, mert hiszen továbbította is polgártársainak.
A jól megszerkesztett beszéd bevezető része ellentétpárokra épül, finoman aktualizál
és apoiogizál. Arra utal, hogy az adott alkalommal (Nagyböjt) alig néhányan mondják
csak a fájdalmas olvasót („bánatos olvasót”), pedig Kunszentmárton katolikus város. Az
ok: a tudatlanság. Ezen akar ő segíteni, ezért beszél a szentolvasóról, s ismerteti beszédje
vázlatát. Ennek kapcsán utal az újonnan alakult rózsafüzér társulatot elítélő véleményekre
(új találmány, cifra imádság7'), visszautasítva azokat. Beszédének következő két részében
először röviden a rózsafüzér titkait mutatja be találó hasonlatot használva (rózsa és részei:
virág, tövis, levél; rózsafüzér és titkai: örvendetes, fájdalmas, dicsőséges), érthetően és
képszerűen fogalmazva. Valószínű, ezek nem saját ötletei és költői képei voltak, hanem a
rózsafuzéres kiadványokból meríthetett. Bár a saját szerzőség sem vethető el teljesen, hi
szen tehetségét sok-sok énekszövegén láthattuk. A titkok áttekintésével az akaija
megmutatni, hogy az olvasó, a rózsafüzér egyenlő a Szentírással. Nem eretnekség, s nem
tévtanítás. Ezt követően minden társadalmi réteget és foglalkozást (halász, pásztor, föld
műves, katona stb.) megszólítva az olvasó végzésére buzdít. A foglalkozásokat bibliai pár
huzamba is állítja (pl. halászok voltak az apostolok is). M ég mindennapi életünk tárgyai is
- ugyancsak bibliai párhuzammal - a rózsafüzérre emlékeztetnek, amely a katolikus ke
reszténység szimbóluma lett. Az egyház ajánlására hivatkozással legitimálni kívánja a helyi
társulati kezdeményezést. Énről, kiemelve a plébános szerepét, dicsérőleg szól. Beszédjé
nek célja az oktatás mellett buzdítás, példaadás és konfliktusoldás is volt.
Mindezek a szövegelemek, gondolati tartalmak azt jelzik, hogy Ökrös József sok
mindent elolvashatott kora kegyességi irodalmából. Hogy miket, nem tudjuk, mert alig
egy-két helyen utal erre kézirataiban, általában pedig nem jelzi. De szinte biztosnak lát
szik, hogy vallási ismereteit a templomi igehirdetésen kívül olvasmányélményeiből is tu
datosan gyarapította. Fennmaradt kézirataiban csupán egyetlen alkalommal, éppen a
Szentolvasó magyarázatánál említi meg szövegének forrását „Katholika Néplapbúi, O k
tóber 3-dikán 1858” .'’ Valószínűleg utazott is (Eger, Esztergom, Máriaradna, Baja [?])
olyan helyekre, ahol vallási irodalmat vásárolhatott. A 19. század második felében már
több kunszentmártoni család járatott újságot. Közöttük lehetett az Ökrös család is. 1861
óta a Kunszentmártonban működött a polgári olvasó egylet. Ebből a korból a jászladányi
Orosz István olvasmányait ismerjük - részben. Ezek címeit - sőt nem egyszer beszerzé
sük módját is - leírta. Az elemzésbe bevonhatjuk ugyan a múlt századvég kunszentmár
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toni plébániai könyvtárát, amelynek jegyzéke fennmaradt. Ám nem tudjuk, hogy ebből
Ökrös József mit olvashatott. Egy alaposabb tartalmi elemzés természetesen hozhat ered
ményeket, hiszen - ha nem is az énekeiben, és prózai írásaiban - Ökrös József gyakran
említ példát nemcsak a Szentírás különböző helyeiről (ószövetségi könyvek, az apostolok
cselekedetei, levelek), hanem a szentek életéből, az egyház történetéből. Az énekszöve
gek szempontjából is egy alaposabb formai és tartalmi elemzés lesz a megmondhatója,
hogy kora mely énekeskönyveit használta fel, melyek énekanyagára épített tudatosan
vagy' szabadon használható közkincsnek tekintve szinte természetesen (mint Bálint Sán
dor szerint Orosz István). Amit biztosra mondhatunk, az egyrészt a Zsasskovszky ének
tár, hiszen az egri főegyházmegyében akkoriban azt használták, másrészt a kunszent
mártoni Mezei kántorok énekeskönyvei, hiszen azok a legtöbb kunszentmártoni család
tulajdonában megvoltak, különösen Mezey Nepomuk János 1883-as kiadású Egyházi
énekkönyve. Ezekben halotti énekek is vannak.74

Néhány tanulság, Ökrös József és 19-20. századfordulós társai

Láttuk tehát, hogy Ökrös József szerepvállalásában megvoltak mindazok a funkciók,
amelyek tevékenységét a licenciátuséval összekötik, s netán azonosítják: búcsúvezető,
énekszerző, előénekes, a paraliturgia szervezője, társulatalapító, vallási ismeretek közvetí
tője. Nem keresztelt, nem esketett és nem temetett azonban, arra szükség sem volt, hi
szen a 19. században Kunszentmártonban már több pap is működött. A liturgia szolgá
latára 1845-ben alakult meg az Énekes Társulat, a helyi népnyelvben Szent Lélek Céhe
Ökrös József vezetésével, amely —jóllehet három éves működés után magától megszűnt
- az egyesületi gondolat fenntartója lett, s így' újabb társulat megalakításának inspirálójává
vált a következő évtizedben. Miután a liturgiában való segédkezés és közreműködés
Kunszentmártonban elsősorban a mindenkori kántorok7’ feladata volt, az énekesek, így
Ökrös József is főleg a paraliturgiát szolgálták ki. Nagy' érdemei vannak a kunszentmárto
ni temetői kápolnák megépíttetésében is.7" Kezdeményezője volt a temetőnyitásnak, a
stációk és a kápolna építtetésének. Ezáltal újabb szakrális teret alkotott Kunszentmárton
közössége számára, amely nemcsak a hivatalos liturgiák, hanem a paraliturgia színterévé is
vált 1869 után. Az Alsó temetői kápolna pedig egyfajta deponía pia funkciót is betölt im
már közel másfél évszázada.77
Ökrös József tevékenységével és „egyházias kultúrájával azt a szakadékot hidalja át,
ami a jozefinizmus kényelmes józanságában nevelkedett lelkipásztor és a vallás heroikus
élményét hordozó nép között sokszor vált a 19. század folyamán olyan feltűnővé” —
idézzük Bálint Sándor megállapítását.™ Elfogadva Bálint Sándor véleményét, azt érvé
nyesnek tekintjük Ökrös Józsefre is: „a XVIII. század katolikus újjászületésében ismét
paphoz (jutó közösségekben) a licenciátusok hivatása tulajdonképpen véget ért volna, de
régi szerepkörükből több mozzanatot, így a búcsúvezetést, templomi előimádkozást és
éneklést, egyéb tennivalókat, egyszóval a helyi hagyományt továbbra is megtartják... E
típus serénykedik a régivágású közösségek, jám bor társulatok vezetésében. Bizonyos az
is, ... hogy a kultuszban ők őrzik... a parasztság jellemző kollektív megnyilatkozásait,
orális gyakorlatát” .7''
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Ökrös József esetében ezzel szembe, vagy ezek mellé lehet állítani, hogy elsősorban az
írással élt. Kéziratos, sőt, nyomtatásban is megjelentetett énekszövegeit azonban nem te
kintjük másnak, mint írásba foglalt / kinyomtatott szóbeli, orális közköltészetnek.
Ökrös Jó zsef az átlagosnál magasabb egyházias műveltségű, öntudatos ember volt, aki
tudatosan felvállalt szerepkörében a licenciátus hagyományok folytatója és a típusnak te
kintett jászladányi Orosz István méltó kortársa volt. Az a típus, aki - ismét Bálint Sándort
idézve - „a közösség szószólója, az ünnepek szertartásmestere, aki biztosítja a hagyomá
nyos rendet, ismeri az íratlan tradíciókat, amelyeknek értelme talán már el is homályo
suk, mégis ragaszkodnak hozzájuk, mert valami magasabb szimbolikus jelentést éreznek
bennük. Ez a személyiség meg tudja adni Istennek, ami Istené és az embernek, ami az
emberé. Ismeri az évszázados kultikus gyakorlatot, az ünneplés etikettjét, vagy legalábbis
annak beidegzett formáit és így képes arra, hogy a közösség egyes tagjaiért... Isten, em
ber előtt helyt álljon. ... Ügyel a közösségi kultusz teljességére, amelyet a pap műveltsé
ge, társadalmi helyzetének különbözése folytán már nem tölt be egészen.”*" Bár elismeri
plébánosa, papja tekintélyét, a maga területén nagyfokú önállóságot, mégpedig felelős
ségteljes önállóságot mutat. A maga eszközeivel végzi és segíti a hívek pasztorációját.
Úgy látszik azonban, hogy ennek az embertípusnak a 19. század végi Kunszentmártonban sem volt egyöntetű elismertsége már. A helybeli születésű. Dósa József plébános
ugyan Ökrös Jó zsef 1891. évi szóbeli lemondásakor még személyes elismeréséről és tisz
teletéről biztosította, s javasolta, élete végéig hagyják meg rózsafüzér társulati világi elnö
ki tisztében, egy évvel később azonban m ár-jegyzőkönyvi köszönettel - elfogadta írásos
lemondását.*1 Újabb egy évvel később pedig meg sem említi Ökrös József halálát a rózsa
füzér társulat jegyzőkönyve, holott más esetében megtette. Miért? Olyan konfliktus áll a
háttérben, amelyet a jegyzőkönyv lapjairól nem lehet kiolvasni? A figyelmesség Ökrös
Jó zsef sajátja volt, utódai pedig nem értek fel hozzá figyelmességben és szellemi színvo
nalban? Vagy ez a körülmény jelzése annak, hogy lejárt az ilyen szentember-típusok ide
je , s a századvég vallásosságában a hozzá hasonlóknak már nem volt, lehetett szerepe? Ma
már csak találgathatunk, de valószínűleg mindegyik fölvetésben lehet igazság.
Ökrös József (1851-1892) után Szarvák Imre lett az elnök (1892-1910). Őt Ambrus
Gergely követte a világi elnöki székben (1910-1920), majd Kuna János (1921-1935"’),
végül Harangozó Márton (1938-1940). A rózsafüzér társulatban pénztárosok és eseten
ként főénekesek voltak: Kiss Gergely (1851-1867), Józsa Bertalan (1867-1869), S. Tóth
Jó zsef (1869-1873), Balla Mátyás (1873-1883), B. Hegedűs József (1883-1914), Kof.
Kiss Flórián (1914-1921), Kiss Ferdinánd (1921-1922), Dóba Pál (1922-1925), Szilák
Antal (1925-1934), Nagy Lajos (1934-?), és végül Horpácsi Sándor (1939?). Közülük
énekes ember volt Kuna János, Dóba Pál, Szilák Antal és Horpácsi Sándor. Az utókornak
Horpácsi Sándor őrizte meg elődei némelyikének kéziratos énekes és imádságos könyvét.
Dósa József plébános aktív bekapcsolódása a társulat munkájába értelmezhető úgy is,
hogy a klerikus egyház ellenőrzését a laikus vallási társulatra és vezetőire, az énekes em
berek működésére is kitelj esztette. A 20. században megalakult újabb vallási társulatok
mind erős papi irányítás alatt működtek. A 19-20. század fordulójára megjelent Kunszentmártonban is egy új típusú vallásosság, amely egy erősen individualizálódott, az eg
zisztenciális kérdésektől erősen eltávolodott, s vasárnapi hangulattá alakított vallásossággá
volt. Ennek képviselői a helyi tisztviselők, a helyi birtokos réteg értelmiséggé vált tagjai.
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A minta értéke nagy volt. Ekkor alakult ki az „úri hölgyek” vasárnap déli fél tizenkettes
ún. „szagos misére” való járása, a parasztnéppel nem keveredtek. Az izzadtságszagú vallá
sosság a maga gyalogos zarándoklataival, vezetéseivel, keresztjárásaival és virrasztásaival
visszaszorult. Bár a népi vallásosság megmaradt annak, ami volt, komplementer vallásos
ságnak, de mind szőkébb körben érvényesül. Még szentemberei is vannak, mai énekszer
zők, előénekesek, búcsú vezetők. A racionálissá üresedett klerikus egyház, s a vasárnapi
vallásosság azonban nem tud mit kezdeni velük. Vallási túlhajtást, sőt, babonaságot lát
bennük és működésükben.

A kántor
A Mezey kántordinasztia

Jellemző példaként a Mezey kántorcsalád 19-20. századi működését és énekeskönyveit
szeretnénk röviden bemutatni. Az 1980-1990-es évek kunszentmártoni és csépai kutatá
sai hívták fel figyelmünket a Mezey kántorok énekeire. Azt tapasztaltuk, hogy a 19. szá
zad utolsó harmadában, 1883-ban megjelent egyik: Istent dicsőítő egyházi énekkönyv M ezey-énekkönyv több akrosztichonos (MEZEI stb.) énekét a vidék katolikussága ismeri,
szereti, s énekli."3
Jelenlegi ismereteink szerint a Mezey család egyike a legkiterjedtebb 19-20. századi
kántorcsaládoknak. Az első ismert Mezey, Mezey János már kántor. A családi visszaem
lékezésekből és leszármazottai 19. század végi adataiból élete fő vonalakban rekonstruál
ható. 1809. december 20-án Soltvadkerten született, ahol atyja a község bírája volt. Pá
pán a Ferenc-rendiek kolostorában hat gimnáziumi osztályt végzett, kiképezték zenében
és énekben is. Sárszentmiklóson lett segédkántornak, majd megválasztották kántortanító
nak. 1829-ben Kiskunhalasra került szintén kántornak, de innét csakhamar Kalocsára
ment. 1830-ban már Obecsén, 1850-ben pedig Kunszentmártonban, végül 1865-ben is
mét Óbecsén lett kántor, ahol 1880. június 13-án meghalt.83 A 19. század eleji soltvadkerti jobbágyösszeírásokban valóban szerepel a Mezey név. Ezt erősíti, hogy a múlt szá
zadi leszármazottak közül többen a vadkerti előnevet használták.
A 19. század második felének forrásaiban öreg Mezey Jánosnak nevezett első kánto
runk működéséről a legrészletezőbb adatokat az Egri Főegyházmegyei Levéltárban talál
tuk, ahol megőrződtek Mezey János korábbi munkahelyeiről beszerzett ajánlásai. Ezek
ből fény derül kántori működésének állomásaira.
1831. június 16-án a székesfehérvári egyházmegyéhez tartozó Sárszentmiklós plébá
nosa igazolja, hogy Mezey János ludircctor, azaz igazgató tanító és kántor négy évig mű
ködött a településen. 1835 áprilisában kelt a kalocsai érseki székesegyház prépostjának és
a város bírájának levele, amely tanúsítja, hogy Mezey János a székesegyház kántora, éne
kese volt két és fél évig. Innen került Óbecsére. Óbecsei tevékenységét vázlatosan ismer
jü k.83 Mezey János kántor Óbecséről az 1848-as magyar forradalom ellen fellázadt szerbek miatt, akik akkor feldúlták nemcsak Óbecsét, hanem más magyar településeket is,
volt kénytelen feleségével és hét gyermekével elmenekülni.
Menekülésének útját fiának, Mezey Mór későbbi szentesi főkántornak kéziratban
maradt kottás énekeskönyvei jelzik. 1848-ban pl. a hónap megjelölése nélkül Kisteleken
írt egy éneket öreg Mezey János, majd 1849-ből Kiskunfélegyházát jelzi.
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Kunszentmártonban 1850. február 1-jével a szokásos pályázat mellőzésével Mezey Já
nost választották meg a város kántorának. 1861-ben öreg Mezey János visszatért Óbecsére, s Lajos fia halála után ott működött egészen haláláig, 1880-ig. Öreg Mezey János 24
gyermeke közül 10 kántor lett.
1872-ben Mezey N epom ukJánost Kaposvárról hívták m eg a kunszentmártoni kán
tori állásba, aki magát kántornak és kaposvári karnagynak titulálta, s pályázatához bemutatta
Kaposvár, Izsák, Óbecse, Trencsén és Szeged-Felsőváros, valamint a Vallásügyi Miniszté
rium igazoló iratait. Ennek utóda 1888-ban Mezey István, addig makói kántor lett, egé
szen 1913-ban bekövetkezett haláláig. Őt követte Mezey István 1936-ig, majd a kun
szentmártoni kántorságot öccse, Mezey László vette át 1950-ig.
Anélkül, hogy a Mezey család további tagjairól, valamint dunántúli ágáról részlete
sebben szólnék, csak annyit szeretnék megjegyezni, hogy a századforduló idején e család
nak tagjai kántorkodtak Óbecse, Péterréve, Vinga, Kiszombor, Makó, Mezőkovácsháza,
Mindszent, Szeged, Szentes, Csongrád, Kunszentmárton, Cibakháza, Kecskemét, C eg
léd, Jászapáti, Sárszentmiklós, Kaposvár és Kalocsa településeken. A dunántúli ág leszár
mazottai Faddon, Dunaföldváron, Regölyben, Sásdon, Gerdén, Husszúhetényben és
Martonfán működtek. Ősüknek mind öreg Mezey Jánost tekintették, akit a múlt század
végén a Dél-Alföldön káutorkirálynak emlegettek.

Mezey énekes könyvek

Öreg Mezey János termékeny dalszerző és egyúttal dalgyűjtő is volt. 1853-ban adta köz
re Énekes könyv, a Nagy Kun Szent Mártani buzgó ‘s ájtatos keresztény hívek számára irta Böjt
elő 16. 18.53. évben Mezei János Kim Szent Mártani kántor. Szarvason, Rétliy Lipót nyomdá
jában, 1853. E könyvet főleg Kunszentmártonban használták, de felbukkant példánya
Makón is.
Pár év múlva ugyancsak Rétliy Lipótnál jelent meg az Adventi énekek a boldog, szűz
Máriához Mezeitől. Gyulán, 1858. Nyomtatta és kiadta Rétliy Lipót. Öreg Mezey énekeit
fiának, Mezey Mór szentesi főkántornak kéziratos kottás füzetei őrizték meg. Maga M e
zey M ór is követte atyja példáját, s Énekeskönyv a szentesi buzgó és ájtatos keresztény közön
ség számára. Összeírta: Mezey Mór, éneklész. Szentesen, január hóban, 1873. évben címmel
maga is kiadott énekeskönyvet.
A legelteijedtebb, legismertebb és máig legnagyobb hatású énekeskönyv 1883-ban
jelent meg: Istent dicsőítő egyházi énekkönyv. A N.-K.-Sz.-Mártani keresztény hívek részé
re. Szabadon közrebocsájtja ijj. Mezey Nepomuk János Kun-Szent Márton város kántora. Szen
tes. Nyomatott Sima Ferenc gyorssajtóján, 1883. Ennek kiegészítése a Toldalék az Istent
dicsőítő egyházi énekkönyvhöz melyben az egész évi nagy vecsemyék és szertartások Mezey
Nép. János kántor által magyarul írattak. Itt olvashatók a vasárnapi és ünnepi litániák, vecsernyék, az egyes szentekről szóló ünnepi énekek, a gyertyaszentelés, a hamvazkodás,
a barkaszentelés, a passiók, a teljes nagy heti szertartás, a búzaszentelés és a keresztjáró hét
imáinak szövege. A könyv főleg öreg és ifjabb Mezey János énekszövegeit tartalmazza
dallamutalásokkal, kották nélkül. A könyvet ismerik a Kunszentmárton környéki telepü
léseken, s egy 1930-as évekbeli feljegyzés szerint közkézen forog a Bácskában és a Bánát
ban is.
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Talán legnagyobb földrajzi területen a Mezey búcsújáró könyv ismerős: Szűz Mária
dicsérete. A zaz: énekes és imádságos könyv a búcsúján kér. katli. hívek használatára. Főpásztori
jóváhagyás mellett imádságokkal bővítve kiadja Szombatiig Sándor Kalocsa-főmegyei áldozár. K a
locsán, 1865. A könyv előszava szerint a Mezey énekekhez imádságokat fűző pap
Szombathy Sándor akkoriban óbecsei pap volt. Ezt a búcsús énekes és imádságos könyvet
mind a mai napig megtalálni Kalocsa és Szeged környékén, a Bácskában és a Bánságban
egyaránt. Gyűjteményünkben több példány van kunszentmártoni, csépai és cibakházi
egykori búcsúvezetők hagyatékából - nem egyszer azzal a bejegyzéssel, hogy Máriaradnán, Dél-Magyarország egyik legnagyobb búcsújáró helyén vették. E búcsú könyv hasz
nálatáról, énekeinek kéziratban is történő elteljedéséről olvashatunk az illancsi tanyák
búcsújárásáról szóló tanulmányban.*’
Az ötödik énekeskönyv, amelynek révén Mezey énekek, s az általuk kedvelt énekek
elteijedhettek, már a 20. században jelent meg: Enekeskönyv a római katholikus hívek hasz
nálatára. Öreg Mezey János és Mezey István szerzeményeiből. Sajtó alá rendezte és egyházható
sági jóváhagyással kiadja: Mezey István Kunszentmárton kántora. Budapest, 1913. címmel. Ez
az egyedüli kottás, nyomtatott Mezey énekeskönyv. A korábban említettekben csupán
dallamutalásokat, ad notam jelzéseket találunk.
A Mezey énekek elemzésének fontos forrása még a kunszentmártoni Mezey-ág által
őrzött három kéziratos kottás énekeskönyv: halottas könyv, ünnepi és alkalmi énekek,
preludiumos könyv, illetőleg a dunántúli ágnál megmaradt kottás kéziratos könyv. Az el
ső három könyvet Mezey M ór szentesi kántor írta, a bejegyzések szerint 1860 és 1862
között. E kéziratok gyakran elárulják az énekek keletkezési helyét és idejét, valamint uta
lásokat tartalmaznak az előadás módjára vonatkozóan is. Gyakorta így: Mezeycsen. Ez va
lószínűleg egy lassúbb, patétikus, „régi kántoros” előadásmódot takarhat, az énekben pe
dig egy zenéhez igazodó szövegmondást.
Számos Mezey ének bekerült a 19-20. századforduló sok katolikus énekkönyvébe.
Érdemes tehát Dél-Magyarországon, a Bánságban és a Bácskában Mezey-énekek és
Mezey kiadványok után nyomozni."

Mezey énekek és Mezey rózsafiizéres énekek
A kántor és a hívő nép általában az istentiszteleteken: miséken, litániákon, vecsemyéken,
különféle egyéb szertartásokon, főleg temetéseken kerül egymással kapcsolatba. Ezek
azok az alkalmak, amikor a nép a kántort hallja, énekeit - köztük saját szerzeményeit is —
megismerheti, s ha tetszik neki, megtanulhatja. Az elhangzó énekek közül a népnek le
hetősége van választani: a neki tetsző énekeket mind gyakrabban kéri, s akár kéziratban
lemásolhatja, megtanulhatja. Főleg a búcsús és halottas énekek, valamint a búcsújárás és a
Mária-tisztelet alkalmai voltak kedveltek. Ezekre volt legnagyobb szükség.
A kunszentmártoni Mezey kántorok és a város lakói között volt egy közvetlen kap
csolat, amikor az énektanulás - énektanítás volt a cél. Jóllehet, Kunszentmárton mező
városában a tanítói és a kántori munkakör már a 18. század második felében elkülönült
egymástól, a kántoroknak, s köztük a Mezeyeknek is kötelessége volt azonban „az iskolás
gyermekeket és az ifjúságot hetenként bizonyos időben és általa választandó helyen az
éneklésre tanítgatni” . Ezt minden említett, Kunszentmártonban működő Mezey kántor
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megtette. Sőt, némelyik egyházi kórust, ünnepi dalárdát, esetenként színjátszó csoportot
is szervezett. Ezek jelenthették azt a csatornát, ahol a kántor a felnövekvő ifjúság révén a
népének anyag ismeretét és használatát befolyásolhatta.
A Mezey kántorok rózsafiizéres énekeik szövegét általában ismert dallamra (Áldjad
embere nagy jódat; Üdvözlégy Oltáriszentség; Mária Szűz anyám), de néhány kevésbé ismert
dallamra is írták (Titkos nagy áldozat; Olt felséges nagy úr; O Istennek frigy szekrénye; Hát
örökre elenyészett; Szentséges áldozat)."* A szövegek általában egy-egy titoksor ügyes, tö
mör, kifejező megfogalmazásai érzékletes képekben, hasonlatokban: Szép a ’ rózsa de tövi
ses, /A z erény is szúr, de díszes. A prozódia kedvéért ötletesen alakítja át az örvendetes,
fájdalmas és dicsőséges titkok megnevezését víg, díszes, és szomorú / Tüzérből álló koszorú
ra. Nyelve olykor mesterkélt, finomkodó: Ömlik kegy-ár szűz arczából, Gyönyöritöl megbájolva, Erényid arany zománcza, máskor régiesnek tűnik: virágozó!, várakozói. Gyakran hasz
nálja a régi magyar költészetből, de akár a népköltészetből is ismert költői eszközöket,
képeket: virágnak virága, rózsák rózsája. Rímei általában párrímek, gyakorta keresztrímek,
mint a következő könnyednek tűnő versszakban:
„Buzgón vegyük hát kezünkbe
Ez áldásos koszorút,
Hogy7 siralmas életünkben
Messze űzzön minden bút.”
Ritkábban belső rímekkel is él: Üdvözlégy rózsák rózsája! / Szent olvasó / Gyöngy ko
szorú, élet fája.
A Mezey énekek a 20. század egyházi énekreformjai miatt a templomi használatból
néhány évtized alatt kiszorultak. Legtovább, még az 1960-as években is, a családi ájtatosságokon, az imaházak, s más templomon kívüli, vagy liturgián kívüli közösségi ájtatosság
során maradtak meg. Alkalmanként mise előtti énekként is felhangoztak énekes emberek
vezetésével a kunszentmártoni templomban.
A fentebb említett Mezey énekeskönyveknek különösen a múlt század második felé
ben kiépülő tanyavilág, a rohamos gyorsasággal benépesülő tiszazugi és Duna-Tisza közi
homokvidék, s azt szőlős- és gyümölcsöskertté formáló népe látta hasznát. A települé
sektől távoli tanyákról abban a korban rossz időben, vagy mezőgazdasági munkacsúcsok
idején nem lehetett, vagy nem mindenkinek lehetett eljutni templomba vasár- és ünnep
napokon. Ilyenkor családi ájtatosságot tartottak, s ennek válhatott legfontosabb segédesz
közévé, irányító vezérfonalává valamelyik Mezey énekeskönyv. Itt hasznos volt, hogy a
liturgia és népénekanyag a korabeli latin nyelvű misében kettéválva párhuzamosan futott.
A tanyai hívek így szinte végig énekelhették a misét.
Népszerűek voltak a Mezey adventi, karácsonyi, halottas és Mária-énekek. Elteijedésiiket elősegítette, hogy egy részük a múlt században megjelent Bartalitsnál és Bucsánszkynál, a népszerű budapesti kiadóknál énekes aprónyomtatványokon is. Néhány Mezey
éneket még Orosz István is átvett ponyvafüzeteibe.
Amikor a kunszentmártoni rózsafüzér társulat megalakult, és Ökrös József megjelen
tette a szarvasi Réthy-nyomdában rózsafiizéres énekfüzetét, ugyanakkor jelentette meg
szintén a szarvasi nyomdásznál öreg Mezey János első énekes könyvét, amelyet a kun-
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szentmártoni hívek részére állított össze. Kortársak voltak tehát. Egy településen is mű
ködtek, de valószínűleg kétféle igényt szolgáltak ki.

Tanulságok

Egy-egy kántor, jelesebb énekszerző életének, szerzeményeinek és azok használatának
vizsgálata fontos adalékokat szolgáltathat a vallási élet szervező egyéniségeinek jobb meg
ismeréséhez, közösségen belüli szerepvállalásának megértéséhez. Megismertetheti pl.
azokat az alkalmakat, a templomi vagy' templomon kívüli közösségi vagy egyéni ájtatossági formákat, amelyeken ezeket az énekeket használhatták. Az énekeken keresztül a
kántorok/ énekszerzők alakítói lehettek egy-egy közösség, kistáj népének repertoáijának, azon keresztül alakíthatták zenei ízlését és tudását. Külön tanulságos lehet mindezt
egy kántordinasztián belül, az egymást követő kántorok tevékenységén keresztül szem
lélnünk.
A kántorok, a kántortanítók általában képzett emberek voltak: járatosak valamennyi
re az orgonajátékban, a kottaolvasásban, de végzettségük alapján a versírásban is. Már a
középiskolában tanulták mindazt a népének anyagot, amelyet későbbi működésük során
használtak, vagy adott működési helyükön éppen nem alkalmaztak. Mindenesetre birto
kában voltak egy olyan széleskörű, nemzeti nyelvű vallási költészetnek, amelynek ele
meiből, motívumaiból meríteni tudtak. Mindez meg is látszik énekszövegeiken. Felhasz
nált dallamaik ugyanakkor mindenki, vagy sokak által ismert énekek voltak. A Mezey
kántorok mind tanult kántorok voltak, s nem parasztkántorok, ahogy az autodidaktákat
akkoriban nevezték. Velük szemben Ökrös József és társai —bár írástudók voltak —, de a
négy-hat elemin kívül más iskolát nem végeztek, legfeljebb szakmájukat tanulták meg.
Kisebb és más jellegű háttérismeretekkel rendelkeztek, mint a kántorok. Működésük tár
sadalmi köre is eltért némileg. A kántorok, közöttük a Mezey kántorok, a település
templomba járó egész közösségét szolgálták, Ökrös József és más énekes emberek szolgá
latai azonban megmaradtak az alsóbb társadalmi rétegeknél, a „népnél” : földműveseknél,
iparosoknál, napszámosoknál. A rózsafüzér pedig elsősorban az egyszerűbb emberek ájtatossága volt, lett és maradt.8''
Valószínűsíthetjük, hogy Kunszentmárton templomba járó népe sosem volt egységes
vallási műveltségét, egyáltalán műveltségét tekintve, s különösen nem éppen a 19. század
közepétől kezdve, amikor az Elő Rózsafüzér társulata megszerveződött a városban. A te
hetősebbek, nagyobb részben gazda, kisebb részben kisnemesi származású családokból
(Gulyás, Nagy, Kiss, Gergulits, Fazekas, Szabó, Fgy. Tóth, Szilárdfy, és mások) egyre
több értelmiségi: ügyvéd, orvos, tanító, kereskedő és pap került ki. Alkalmazásuk helyei
a városháza, a nagykun kerületi bíróság, a szabad értelmiségi pályák voltak. Ezek a foglal
kozások voltak azok, amelyekben a belső, sőt külföldi migráció is erőteljes volt. így ke
rült az 1820-as években Kunszentmártonba Morvaországból a Szilárdfy - Standhaft csa
lád, s lett hamarosan birtokos, Vas megyéből a kereskedő Kurcz János és alapított
családot. Az 1876-os közigazgatási átszervezéskor a járásbíróságra a Széli, a Kantén csalá
dok egy-egy képviselője, akik jórészt beházasodtak helyi módos gazdacsaládokba, értel
miségi családokba, s váltak a helyi közélet meghatározó személyiségeivé. Menekültként
került a Mezey kántorcsalád is a városba 1848-1849-ben. A kántorok nagy területen
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mozgása békeidőben is általános volt, látjuk a Mezeyek igazoló leveleinek keltezési
helyeiről.
A kántor, a kántortanító egy-egy település vezető polgári rétegéhez tartozott, még
akkor is, ha jövedelme nem érte el több más foglalkozási csoport (ügyvéd, kereskedő,
gazda stb.) szintjét. Ismerve Kunszentmárton 19. század végi társadalmi életét, elmond
hatjuk, hogy öreg Mezey János, majd fiai: Mezey Nepomuk János és öreg Mezey István
kapcsolataiban ehhez a vezető réteghez kötődött. Velük tartott fenn szorosabb érintke
zést, velük alakított ki műrokoni kapcsolatokat. Azt mondhatjuk tehát, hogy mind kép
zettségükben, mind pedig valóságos kapcsolataikban ehhez a viszonylag szűk kisvárosi,
polgári, értelmiségi réteghez kötődtek. Énekeikben is nyilvánvalóan elsősorban az ő ízlé
süket szolgálták ki. Ez lehetett saját ízlésviláguk is. A Mezey kántorok nem vettek részt az
évente megtartott pünkösdi máriaradnai zarándokúton, bár írtak egy-két éneket a
Radnai Szűzanya tiszteletére. Nem vettek részt a helyi, a kunszentmártoni imaházak áj ta
tosságain sem, vagy a kifejezetten „népi” jellegű, tömeges eseményeken: temetői áhíta
tok, körmenetek a város belterületén álló szobrokhoz, keresztekhez.
Ökrös József, a takácsmester, a céhmester, a társulatalapító és énekszerző azonban ez
utóbbiak vezetője és egyik fő irányítója volt. Ökrös nem tartozott a helyi társadalom vé
kony vezető rétegéhez, hanem a viszonylag jelentős kunszentmártoni iparossághoz, azaz
az akkori középréteghez. Szerzeményeiben is szélesebb néprétegek ízlését tükrözik írásai.
Ökrös József és a Mezey kántorok valószínűleg kiegészítették egymást, vagy éppen
versengtek egymással. Tevékenységük érintkezett, de más irányultságú volt társadalmilag
és tematikailag is. Egy biztos, hogy a Mezey kántorok foglalták el a „hivatalos” egyházi
liturgikus alkalmakat: templomi szentmisék, körmenetek, temetések, míg Ökrös József és
előénekes társai a népi áhítatok (keresztútjárás, keresztjáró napok, fogadott körmenetek,
virrasztások stb.) említett kereteit. Ez pedig ismét csak a hordozó és befogadó rétegek
közötti különbségekre utal.
Természetesen a két réteg nem vált élesen szét egymástól: átmeneti csoportok voltak
- gazdák és családjaik, kereskedők és családjaik, kézműves iparosok és családjaik. A 20.
század első felére történő visszaemlékezések azt mondták el, hogy a Mezey énekek na
gyon népszerűek voltak. Különösen a házi ájtatosságokon. Főleg a tanyán élő emberek
használták előszeretettel Mezey Nepomuk János 1883-ban kiadott énekes könyvét,
amelyben ún. miseénekek vannak túlsúlyban. Ezek segítségével kedvezőtlen időjárási vi
szonyok között házi ájtatosságokat, „száraz miséket” lehetett tartani családi keretek kö
zött, hiszen a mise minden főbb részéhez szól egy-egy ének. Ezeken és más alkalmakkor
is azonban Ökrös József népszerűsége töretlen maradt. A temetések előtti virrasztás ide
jén elsősorban Ökrös-énekeket énekeltek.
A Mezey kántorok énekgyüjtői és énekszerzői tevékenysége nagyjából a Dobszay
László által említett két tendencia (megőrzés és újítás) között egyensúlyt mutat. Egészen
pontosan tükrözi a múlt század és a századforduló alföldi mezővárosok népének vallás
gyakorlatát, zenei ízlését és igényeit, hiszen azok kielégítésére született. Ebben mind na
gyobb szerepet kaptak a zeneileg jól képzett, orgonán jól játszó és a kor ízlésének megfe
lelően szépen és hangosan éneklő kántorok, akiket a mezővárosok népe erre a feladatra
alkalmazott. Ö k már a nép helyett is énekeltek. A népénekanyag a templomon kívüli
paraliturgiába (búcsújárás, rózsafuzéres házi ájtatosságok) húzódott vissza. A 20. században
a kántori szerzemények népszerűsége, túl az egyházi énekreformokon (Szent vagy,
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Uram!, Éneklő egyház),"1 a kántorok tanítói és világi szerepvállalásainak beszűkülése
miatt, az alföldi mezővárosok társadalmának gyökeres átalakulása s eg)’ külső kényszerek
kel is felerősített elvallástalanodás miatt csökkent. Az egyházi énekreformok, különösen a
Szent Vagy Uram énekeskönyv, pedig kiszorították a helyi énekanyagot, nagymértékben
egységessé téve a rózsafüzéres énekeket is.
A Mária-tematikájú vallási népénekek, illetőleg az elmúlt századok vallási aprónyom
tatvány gyűjteményeinek szövegei, amelyek még sok helyütt máig az orális hagyomány
éltetői és fenntartói, azt mutatják, hogy a középkori és a barokk irodalom szerelmi szim
bolikája korunkig fennmaradt és kedvelt a vallási tematikájú népköltésben, illetve köz
költészetben.
Ökrös Jó zsef rózsafüzéres énekénél láttuk, hogy milyen sok énekeskönyv átvette a
szövegét. Látván funkcionális alkalmasságát, az újonnan bevezetett, terjedő társulati for
mához, az Élő Rózsafüzérhez alkalmasnak tartották. Nemcsak egyirányú volt azonban ez
a kapcsolat. Valószínű, hogy Ökrös József is sok-sok énekes és imádságos könyvet végig
olvasva alakította ki a maga vallási költészetének nyelvét. Ez a nyelv sokat tanult a 19.
század második felének ima- és énekeskönyveiből. Kész paneleket vehetett át Ökrös J ó 
zsef, amelyek megkönnyítették alkalmi énekszövegeinek írását. Csak a dallamot kellett
jól, hangulatában is alkalmasként kiválasztania. A kutatás során ezért figyelemmel voltunk
több helyen is egy-egy énekes, előénekes, társulati vezető ima- és énekkönyv gyűjtemé
nyére.
Ezek a könyv- és füzetgyűjtemények gyakran nehezen kezelhetők. A nyomtatott
könyvek és füzetek adatait még meg lehet állapítani, ám a nagyon sok kéziratos énekes
füzet forrását nehéz behatárolni. A Zala megyei Fityeház egyik társulati vezetője, előénekese énekfüzeteit, a katolikus népénektárat, a Szentségimádás és az Égi orgona virágok című
ima- és énekkönyveket elődjétől örökölte. Örökség a társulat egyik fontos ájtatosságának, a karácsony előtti Szent Család járásnak ima- és énekfüzete. Az elmúlt évek során
azonban saját maga is összeállított egy sajátos virrasztási imádság és énekgyűjtemény,
amelynek szövegeit az előbb említett könyvekből másolta össze. A rózsafüzér társulat ha
lotti funkciója „kikényszerítette” , hogy ezt a válogatást elvégezze. Egy ilyen füzet sikeres
összeállítása a vallási tanítás, az alkalom és a helyi igények és elvárások, a helyi szokások
alapos ismeretét feltételezi. A virrasztás mellett még a vasárnapi misék előtti, az első ha
rangszótól a beharangozásig teijedő fél óra jelenti a másik fontos közösségi imaalkalmat.
Ennek kitöltése, az imák aktualitásának megtalálása is a vezető feladata. Ezeken az alkal
makon meghatározóak az egyházi előírások, ám ezek helyi gyakorlattal kitölthető keretet
jelentenek, amellyel az előénekes, s általában az előénekesek élni tudnak. Figyelemre
méltó, hogy példánkban erre a szerepre a plébános választotta ki az előénekest, aki képes
ségeivel (tiszta hang, énekelni tudás), valamint buzgó templomba járásával érdemelte ki
ezt a megbízást, ezt a feladatot. Az asszony párhuzamosan eg)’ hagyományőrző népdal
körnek is tagja.'1
Úgy gondoljuk, hogy a fentebb bemutatott énekszerzők tevékenysége, az általuk írott
vagy használt énekszövegek a közköltészet problémaköréhez tartoznak.
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Idézzük szó szerint Kíillős Imola meghatározását a közköltészetről. „A közköltészet
olyan általánosan ismert, tömeges teijesztésű verses müvek variánsokban létező halmaza,
melyet egy adott közösség (társadalmi hovatartozástól függetlenül) használ; tekintet nél
kül arra, hogy e műveknek van-e ismert szerzője vagy nincs, s függetlenül attól is, hogy
az alkotás mely stílusrétegbe tartozik. A közköltészet anyanyelvű, legnagyobb része alka
lomhoz és/vagy funkcióhoz kapcsolódik, nem tartalmaz egyéni fikciót, legalábbis az al
kalom és a funkció sokkal inkább meghatározza, mint az egyéni, költői invenció. Mind a
névvel ismert szerzőktől származó, mind az anonim szövegek szájhagyományban és írott
formában is (kéziratos másolatok, illetőleg olcsó nyomtatványok útján) teijedtek és variálódtak.’” 2
Küllős Imola világi közköltészetre vonatkozó megállapításait nyugodtan alkalmazhat
ju k a dolgozatunkban érintett vallási tematikájú, a szűkebben vett Mária-líra, a rózsafíizéres lírai énekek szövegére és dallamára is. A közköltészeti szövegek magyarországi ku
tatására ugyan jellemző, hogy' csaknem kizárólag a világi, profán tematikájú szövegekre
koncentrált és azokkal foglalkozik, s a vallási témájú anyagot nem vizsgálja. A Küllős
Imola által idézett hazai szerzők mindegyikére (Stoll Béla, Kőszeghy Péter, Voigt Vil
mos), a külföldieknek pedig nagyobb részére is ez vonatkozik. ''Jóllehet mindazok a je l
lemzők, amelyek a kutatás szerint ezt a közköltészetet meghatározzák, jelen vannak a val
lási tematikájú anyagban is.
„E költészet névtelen volt és nyitott, de mondhatnánk képlékenynek is, írja Küllős Imo
la.’4 A kéziratos és nyomtatott másolatok ugyanúgy variálták az alapszöveget, a szüzsét,
mint azt a szóbeli folklóralkotásnál tapasztaljuk. Az ismert dallamokra komponált versek
alkalomszerű adaptálása, aktualizálása sok esetben együtt járt a szerző eredeti szándékának
háttérbe szorulásával, műve egyéni stílusjegyeinek (ha volt ilyen egyáltalán, hisz a verselők döntő többsége jól bevált szövegpanelekkel, közhelyekkel, sémákkal dolgozott) át
formálásával, lekopásával. A kéziratos másolatokban teijedő XVIII. századi népszerű
versanyagra is vonatkozik mindaz, amit Pogány Péter általánosságban a ponyvákról írt:
»A szerzői személytelenség és a művek lassú elszemélytelenedése egyenes következménye
volt a szövegek szabad fölhasználásának, gátlástalan átdolgozásának, közpréda voltának.
Az irodalomelmélet ebben a személytelenségben véli közös nevezőre hozni a különböző
korszakok ponyváit.«” ”
A Küllős Imola által felvázolt alkalomhoz kötöttségből, funkcióhoz kötöttségből
hiányzik a vallási tematika, hacsak az 5., az alkalomhoz kötött költészet csoportot nem tart
juk annak.'"' Bár utóbb, ugyan dekorációs funkcióban utal a „vallási és morális” tanításo
kat tartalmazó, képekkel illusztrált nyomtatványokra.’ A vallási tematika elhanyagolása
azért is meglepő, mert a Küllős Imola által számba vett külföldi szakirodalmi anyag átte
kintésénél éppen a szovjet-orosz kutatás az orosz kéziratos költészetet öt csoportra fel
osztva, három abból a vallási témájú szövegekkel foglalkozik.’"
Mindez azt jelenti, hogy az elméleti előmunkálatok után, amelyet utóbb Küllős Imo
la végzett el és foglalt össze, megnyílt a lehetősége és szükségessége is a vallási tematikájú
kéziratos, és nyomtatott (ponyvái) énekszövegek elemzésének. Ez a forráscsoport egy
máig élő, létező, gyarapodó, ugyanakkor pusztuló, tehát változó és alakuló szövegcso
portot jelent. Az eddigi kutatásokból jószerivel csak Bálint Sándor tanulmányát emelhet
jü k ki Orosz István énekszövegeiről vallási népköltészetünk egyéni ihletései (kiemelés BG)
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címmel.'”' Már a cím is sokat mondó, hiszen a vallási népköltészetről beszél Bálint Sán
dor, ugyanakkor egyéni ihletettségről. Érdemes megismételni és hosszabban ide idézni
elemzésének néhány gondolatát:
„Orosz István a szerzői tulajdonjoggal nem törődik: a középkor, vagy a világi népköl
tészet fölfogásához hasonlóan, személytelen közvagyonnak érzi a műalkotást. A paraszt
kultúra természetes opportunizmusával válogatja össze mindazt, amire a közösség vallási
organizmusának szüksége van. Orosz István merít az írott és íratlan hagyományból, a ma
gas egyházi irodalomból éppúgy, mint a laikus népemlékezetből. Biztos érzékkel elégíti
ki kora népi vallásosságának igényeit, de emellett számos egyéni kezdeményével is talál
kozunk. Ezzel népünk jámborsági gyakorlatát alaposan megújítja, fölfrissíti. A régi szöve
gek megfelelő átköltésével, újabb ájtatossági áramlatoknak, korszerű kultuszoknak
(Lourdes, La Salette, Jézus Szent Szíve, Legszentebb Szív Asszonya) a közösségi vallásos
ság hagyományos rendjébe gyökereztetésével igazán nagyhatású munkát végez."1'1M in
denesetre úgy érezzük, hogy Orosz István nemcsak mint kollektív népköltő, hanem mint
alkotó személyiség, az imádkozó magyar népnek mintája is, méltó figyelmünkre.
Ennek az elöljáró beszédnek természetesen nem lehet célja, hogy Orosz István éne
keit akár mint a kollektív népiélek vetületét, akár mint egyéni megnyilatkozást részle
tesen méltassa. Néhány sietős sorban éppen csak a legszükségesebbek közlésére szorít
kozunk. Tudvalevő, hogy a világi népköltészetet bizonyos, főleg az általános emberi köré
korlátozott téma- és formulakincs jellemzi, amiből nyilván következik, hogy egy-egy ér
zés, helyzet számtalan változatban születik újjá. így van ez természetesen a vallási népköl
tészettel is. A hívek imádság- és énekigényeit az egyházi előírások szabályozzák, de min
den kor a maga módján fogalmazza meg és éh át a katolikus áhítat eszményeit. Ugyanegy
témának találkozunk gótikus, barokk, heroikus-népies és szentimentális-polgári újraköltésével. Nem csodálkozhatunk tehát, hogy a friss hatás kedvéért Orosz István is számta
lanszor újrafogalmaz egy-egy kedvelt szentírási jelenetet, főleg a passiót, vallási érzést,
különösen Mária dicséretét, hogy megmentse az elkopástól, megszokástól.
Idősünk énekeit természetesen nem recitálták, hanem énekelték. Mindig utal arra a
dallamra, amelyen énekelni lehet őket. Ma, amikor a népi vallási dallamok gyűjtése ép
pen hogy megindult, még ideiglenes véleményt is bajos a vallási népénekek dallamairól
mondani. M ég nehéz eldönteni, hogy népünk vallási énekkultúrájában mennyi az erede
ti, spontán kezdeményezés és milyen teijedelmű a hivatalos (liturgikus, kántori) gyakor
latból való átvétel. Orosz István természetesen, sok dallamot tanult a templomban, de
egészen bizonyos, hogy népünk évszázados, nemzedékről nemzedékre öröklődő, temp
lom tövében virágzó kultikus énekkultúráját is ismerte és avatott ízléssel használta föl.
N em valószínű, hogy dallamokat is költött volna, de énekszövegeihez biztos művészi ér
zékkel változatos dallamanyagot vett igénybe, mintha ismerte volna Tinódi, vagy Balassa
hasonló eljárását. Ez a gyakorlat irodalomalatti rétegében különben napjainkig él. Hogy
szövegei ismert dallamokhoz alkalmazkodtak, Orosz István elérte, hogy az ének szárnyán
gyorsan elteijedtek, azaz a nép könnyűszerrel adaptálta őket. Szövegeiben azonban nem
csak a meglévő dallamokhoz alkalmazkodik, hanem a vallási népközösség kultikus igé
nyeihez is: hasonlatos volt a középkor himnuszköltőjéhez, aki alkotásait magától értetődő
készséggel rendeli alá a kollektív költészet fegyelmének.
Orosz Istvánnak jó száz szövegét ismeijük. Énekeinek tekintélyes része a katolikus
nép legünnepélyesebb vallási megnyilatkozására, a búcsújárás alkalmára készült. ... Isme-
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retes, hogy imádságokat (Miatyánk, Üdvözlégy, Hiszekegy stb.), főleg bibliai eseménye
ket (bibliai epika!) már a katolikus középkorban, majd a protestáns irodalmi gyakorlatban
is sűrűn szednek énekelhető versekbe, hogy így a hívek jobban bevéshessék, emlékeze
tükben tovább megőrizhessék. Ezt a hagyományt a X IX . század vallási népköltészete is
szívesen ápolta tovább, hiszen a vallási népközösségnek nagyhatású élményekre, főleg
auditív benyomásokra van szüksége. ...
Orosz István sajátos egységben képviseli a magyar költősors állomásait. Énekeit maga
nyomatta ki, maga interpretálta, maga is adta el. Füzeteinek anyagában sajátos módon ke
veredik az eredeti alkotás egyénivé asszimilált elemekkel, sőt régi jám bor könyvek gya
nútlan komplikációjával is. Nem az eredetiséget, hanem a használhatóságot tekintette: a
szakrális középkor és a népköltészet világa egyesül benne. A magyar vándorlantosnak,
Tinódi Sebestyén rendjének, magatartásának megkésett képviselője ő, korunk irodalmi,
szellemi munkamegosztásában, egyben a maga naiv heroizmusában olyan emberi és mű
vészi teljesség megtestesülése, amelynek napjaink magas kultúrájában alig találjuk páiját.
Orosz István régi formulák, stílus elemek, kötelező kifejezésbeli közhelyek egyéni át
élésével, újraköltésével teremti meg a maga közvetlen hatású alkotásait. Énekei, imádsá
gai, katolikus népünk ajkán ma is élnek. Orosz István a maga paraszti módján: igénytelen
művészi eszközökkel, olykor fogyatékos technikával, de teljes ihletettséggel kitart a köl
tészet régi nagy hagyományai mellett: a költőnek azt a legősibb, legmagasztosabb attitűd
jét valósítja meg, amely az ószövetségi zsoltárokból és a középkori himnuszokból, vagy
akár a primitív népek kultikus énekeiből szól felénk és. amely a költészet egyetlen méltó
céljának, Isten kozmikus dicséretét, szüntelen magasztalását tekinti.” '"'
A rózsafüzér áj tatosságaival és a rózsafüzér társulati csoportokat vezető énekes embe
rek szerepével foglalkozó kutatásaink Bálint Sándor és Kiillős Imola munkásságához ha
sonló eredményt hoztak. Azt, hogy az előénekeseknek, csoportvezetőknek igen nagy
szerepe van e forráscsoport éltetésében, alakításában és továbbadásában. Az ő szerepük el
sődleges. A rózsafüzéres csoportok összejövetelein, a búcsújáró helyek ünnepi alkalmain
hallott, a boltokban és árusoktól vásárolt könyvekből megtanult, innen illetve társaik
kéziratos füzeteiből kimásolt énekek, imádságok így terjedhetnek nagy földrajzi távolság
ra, generációkról generációkra. A generációk közötti terjedés egyik legfontosabb csator
náját az énekes emberek hagyatékának általános kezelése adja. Ezeket sok esetben nem
dobják ki, hanem az örökösök inkább továbbadják a vallási csoport, esetünkben egy-egy
rózsafiizér társulaton belőli utódnak, aki azonos vagy hasonló szerepkört lát el a vallásgya
korlásban, mint a kéziratos és nyomtatott füzeteket birtokló elhunyt énekes. Gyüjtőútjainkon erre számos példát láttunk: Nagyidán, Kolonban, Csépán, Kunszentmártonban
és sok más helyütt.
Bár itteni tanulmányunkban ezt nem részleteztük, de az előénekesekhez hasonló sze
repe volt, vagy van sok helyütt a kántoroknak is. A kunszentmártoni Mezey kántordi
nasztia énekes könyveit és a vallási közköltészetbe bekerült alkotásait említem csak."12
M ég a rózsafüzérrel kapcsolatban is olvashatjuk öreg Mezey János kántortól az Ökrös
féle rózsafüzéres imaponyván megjelent énekét.
A rózsafüzéres énekanyag is igazolja Pogány Péter, illetőleg Kiillős Imola megállapítá
sait, miszerint az átvétel során a szövegeket szabadon átdolgozhatják. Ennek folyamán
észre sem veszik a szerzőséget jelző bizonyos, s a közköltészetben is sok szerzőnél tudató-
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san használt költői fogást, az akrosztichont. Fentebb néhány példán láttuk, hogy a szö
vegváltoztatások az akrosztichon módosulásához vezethettek.
Ám éppen az akrosztichon megléte árnyalhatja Kiillős Imola megállapítását az egyéni
invenció hiányáról.'"' A több szerzőnél meglévő, szinte általánosan alkalmazott szerkesz
tési mód éppen a nagyobb egyéni tudatosságot, fejlett öntudatot jelzi. Ez a tudatosság
azonban nem kizárólagos. Ökrös József, Orosz István és társaik még úgy érezhették,
hogy részei egy nagyobb közösségnek, amelyet ők szolgálnak, s amely használja az ő al
kotásaikat. Amely igényli tevékenységüket, elismeri képességeiket és megbecsüli őket.
Hiszen vásárolja nyomtatványaikat, énekszövegeiket, elfogadja szervezésüket. Hasznosak
tudtak lenni tehát. Irányították, vezették koruk és közösségeik vallási életét. Sajátos sze
repet töltöttek be mindketten, s társaik is, s elfogadták a státuszukkal együtt járó viselke
dési mintákat. Azokat újraalkották.1"4 A vallás világos életvitelt, életmódot kínál mind
egyiküknek."’5 Szerepük, feladatuk kreativitást, innovációt és eredetiséget kívánt, amit
Csepeli György a szereppel azonosulás egyik fontos feltételeként említ.""’ S ez megadta
nekik a megfelelő társadalmi és lélektani biztonságérzetet.
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E G Y IM A K O Z O SSEG M Ű K Ö D É SÉ ,
SZ E R V EZ ET T SÉG I SZIN TJEI ÉS K U LT Ú R Á JA
A R E M É N Y B IZ T O N SÁ G A

Összegezés
Munkánkban a legnépesebb magyarországi vallási társulat, a tömegmozgalom jellegű ró
zsafüzér társulat egyik formáját, az Elő Rózsafüzér Egyesületet vizsgáltuk 19. század kö
zepi hazai megjelenésétől kezdve egészen napjainkig. Feltételeztük, hogy a nemzetközi
jellegű társulati forma működése során, szervezeti felépítésében sajátos csoportkultúrát
alakított ki. Ezt eddig nem vizsgálta egyetlen tudomány, a néprajz (vallási néprajz) sem.
Célunk ennek feltárása, rögzítése, elemzése és értelmezése volt.
S bár a magyarországi rózsafüzér társulatokat igyekeztünk történetileg - legalább
nagyvonalakban - a katolikus egyházi élet, illetőleg a közép-európai, európai társadalom
hasonló vallási keretei között is elhelyezni, sokkal inkább törekedtünk a magyar társula
tok belső életének, tagságának, működésének, szimbólumainak megértésére, azaz egy sa
játos vallási csoportkuhúra megragadására. Ez nem zárta ki azt, hogy legalább történetileg
egy európai összevetés keretében ne vizsgáljuk a hazai rózsafüzér társulatok múltját,
szerepét. Megkíséreltük legalább felvázolni a rózsafüzér társulat közép-európai (magyar,
szlovák, horvát, osztrák, lengyel és német) történeti kereteit. Ennek egyik tanulsága,
hogy a vizsgálatok középpontjába állított egyik rózsafüzér társulat, az Elő Rózsatüzér
Egyesület sok hasonlóságot mutat az említett országokban. Ennek csak egyik oka az, hogy'
az Elő Rózsafüzér társulat katolikus jellegének megfelelően nemzetközi jellegű, s hogy
a szervezeti és a működési kereteket a központi egyházi és (1877 után) domonkos rendi
engedélyek egységesítették. A társulat kialakulása s elteijedése idején az említett népek
egy birodalomban éltek, a magyarok, szlovákok, horvátok, szlovének és osztrákok pedig
még egy közös domonkos rendtartomány keretei között is. A hasonlóságok tehát valószí
nűsíthetően ebből az egységes és központosított gyökérből és a közös történeti múltból
táplálkoztak, táplálkoznak.
A 20. század ugyanakkor a szervezeti keretekben (domonkos rend, társulati szerveze
ti keretek és irányítás) az egymástól elkülönülés, a saját arc és saját út megformálásának
időszaka volt az egyházi életet, vallási életet is befolyásoló politikai változások következ
tében. Ez pedig az eltéréseknek kedvezett. E vallási csoportkultúra (anya)nyelvhez kötött
része: imádságok, népénekek, áhítati irodalom, sajtó stb. természetesen már korábban is
különböző volt. Összevetésük a magyar anyaggal azonban csupán akkor lehetséges, ha
mindegyik országban hasonló részletességgel feltárják az Élő Rózsafüzér Egyesület múlt
ját és jelenét, elemzik szóbeliségüket és nyomtatott sajtójukat, rögzítik a közösségi és az
egyéni imaélet formáit.
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A kutatástörténet tanulságai

Vázlatosan áttekintettük a vallási társulatok és specifikusan a rózsafüzér társulati formák
kutatásának történetét is. A fejlett angol, német, olasz, francia és amerikai kutatások ered
ményeit anyagunk értelmezésénél igyekeztünk is felhasználni. A kelet-közép-európai,
volt szocialista országokban eléggé háttérbe szorult nemcsak a vallási tematika általában,
hanem a vallási társadalom akármilyen szempontú vizsgálata. Az irodalom áttekintése
azonban megmutatta, hogy néhány kutató erőfeszítésének köszönhetően, ez a térség is
igyekszik nagy léptekkel behozni évtizedes lemaradását. Hasonlót állapíthatunk meg
a magyarországi kutatástörténeti előzményekről is. Német példák alapján a barokk kori
társulatok kutatása megfelelően előrehaladott, a későbbi századok, illetőleg a még élő és
működő társulatok kutatása még sok feladatot nyújt. Az e téren megindult kutatásokat
épp e sorok írója inspirálta és inspirálja az 1990-es évek elejétől.
A csoportszerveződés és az egyéni szerepek értelmezéséhez nagymértékben támasz
kodtunk a német és angol nyelvű szakirodalomra a szervezettudomány köréből. Az itt
használható magyar nyelvű társadalomlélektani és szociológiai irodalom jónak mondható,
ezért e tekintetben erre biztosan építhettünk. A vallási néprajzi szakirodalom Magyarországon azonban szegényes e téren. A század közepi példák után évtizedeket kellett vár
ni a folytatásra.
Tanulmányunk évekig tartó alapkutatás első összegezése. Első vázlata, rögzítése, elem
zése és értelmezése egy laikus imatársulathoz kötődő sajátos vallási csoportkultúrának. Öszszefoglalja eddigi tudásunkat, kijelöli a kapcsolódó szálakat a társadalmi élet és a kultúra
más összetevőihez, de épp összegző jellege révén egyúttal megmutatja a további kutatásra
érdemes vagy szükséges pontokat is. Azokat, ahol még további elmélyült vizsgálatokra
van szükség. A tanulmány első összegezés olyan értelemben is, hogy a magyar szakirodalomban nincs példa egy élő vallási mozgalom, közösség életének és kultúrájának ilyen
részletező elemzésére.
A tanulmány tanulsága szerint a laikus vallási élet megszervezésére létrejött egyesüle
tekkel Magyarországon a történeti, a művelődéstörténeti és a néprajzi kutatás nagyon
keveset foglalkozott. Sőt, kutatásuk az egyháztörténetben is eléggé alárendelt szerepet
töltött be. A vallási társulat, mint néprajzi kutatási téma, első pillantásra nagyon marginá
lisnak tűnik. Valószínűleg azért, mert a vallási társulatok a hazai társadalomnéprajzi vizs
gálatok megállapításai szerint nem tartoznak bele az organikus, elsődleges közösségek
sorába. Ráadásul külső szervező és ösztönző erő alakítja őket. Ezért velük a magyarorszá
gi társadalom néprajzi kutatások nem foglalkoztak.' Az Elő Rózsafüzér Egyesület vizsgá
lata azonban megmutatta, hogy a rózsafüzér társulatok - de talán általánosíthatunk, a val
lási társulatok - sajátos képződmények, amelyek a közösség-képzés különböző szintjeit
tükrözik vissza: a közvetlen, elsődleges, organikus, lokális és vérségi alapú szerveződéssel
egyidejűleg a másodlagos, az organizált, a szimbolikus, a kozmopolita és a virtuális, imaginárius közösségek jellemzői is megtalálhatók bennük.2
A 20. század első évtizedeiben Magyarországon megjelent vallási néprajz a maga szá
mára az 1930-as évek második felében fedezte fel a társulatokat, mint a vallási népélet
fontos és jellegzetes megnyilvánulásait. Bálint Sándor írt először a vallási népközösscgekröl,
azaz a vallási társulatokról, confraternitásokróI, a céhek vallási életben elfoglalt funkcióiról,
s a barokk korszaknak főleg a szerzetesrendekhez kötődő egyesületi formáiról.3 Észrevet

Egy imaközösség működése, szervezettségi szintjei és kultúrája. A remény biztonsága

371

te ugyanakkor, hogy a szervező egyéniségek nagyon fontos szerepet töltenek be a társu
latok alapításában, újabb és újabb lelkiségi igények közösségi kielégítésében. Azaz a társu
latok szerveződése és a szervező egyéniségek működése szorosan összefügg egymással. En
nek hazánkban nagy múltja van, ahogy a licenciátusokkal foglalkozó irodalomból látjuk.
Ha a licenciátus jelenségét (tanulmányunkban elsősorban Ökrös József esetét) össze
vetjük korunk, közelmúltunk gyakorlatával, a visszaszorulás jeleit tapasztalhatjuk. A mai
szentemberek és a hivatalos egyház viszonyát illetően egyik tanulságként azt vonhatjuk
le, hogy a klerikalizálódott egyház általában nem őrizte és óvta a licenciátusi gyakorlatban
megőrzendő elemeket, azaz a hívek nagyfokú önállóságát és egyháztagként való aktív
közreműködését, hanem mindenestől elvetette azt.4 Ezért egyetértünk Sávai János meg
állapításával, amelynek gondolati elemei már Bálint Sándornál is megtalálhatók, hogy a
mai magyar (katolikus) egyház még nem dolgozott ki „egy olyan egyház-koncepciót,
amelyet a II. Vatikáni Zsinat felrajzolt” .5Azaz nem épít, vagy' alig a laikusok aktív részvé
telére.
Bálint Sándor a vallásgyakorlás közösségi formáit tartja jellemzőnek a népi vallásos
ságra. Alapjaként a két világháború között még élő „közösségi szellemet” jelöli meg.
A Népünk ünnepei"ben 1938-ban azt írja: „A népi vallásiságtól... általában távolállanak az
istentisztelet magányos, individuális formái, lelkialkatának inkább a kollektív kultusz (kö
zös imádság, együttes éneklés, búcsújárás) felel m eg.”''
A második világháború után azonban ez az egy évtizeddel korábban még élő közös
ségi kultusz egyszerűen megszűnt. Azért, mert a vallási egyesületeket (a nem vallásiakkal
együtt) az 1946 után sorra feloszlatták. Csupán azok a társulati formák tudták „elkerülni” ,
vagy túlélni a feloszlatást, amelyek élete nem a nyilvánosság előtt, hanem a magánházak
mindent elrejtő falai mögött folyt. Ilyen volt a rózsafüzér társulat is. Ám ezek vizsgálata
előtt meg ideológiai korlátok emelkedtek még sokáig.

A vallási közösség

A vallási társulatok közösségek abban az értelemben is, ahogy’ a 19. század második felének
szociológiai kutatásai alapján a néprajz a közösséget a maga számára megfogalmazta: a ha
gyomány által meghatározott sajátos formái a társadalom szerveződésének, amelyek első
sorban kis csoportokon alapulnak, s amelyek sajátos csoportkultúrát hoztak, hoznak létre.
Jellemzőjük a közvetlen kapcsolat. Az antropológusok elsősorban kulturális meghatá
rozott csoportokról beszélnek. Ez a Gemeinschaft, a community.1A közösségeiéi szemben fo
galmazták meg a társadalom fogalmát, amelyet a 19. században a modern ipari fejlődés, a
20. században pedig a globalizáció következményeként láttattak. A rózsafüzér társulatok
rendelkeznek e szemlélet szerinti közösségi jelleggel akkor, amikor 15 fős alapsejtjeik
vérségi és szomszédsági alapon szerveződnek. Ezt a tendenciát a 19. század második felé
ben és a századforduló társulati összeírásai alapján ki lehetett mutatni. E csoportok erősen
helyhez kötöttek, s ez ismét a Tönnies-i értelemben vett közösség sajátja.
Más szerző a társadalmi gyakorlattal szemben a társulások szimbolikus szerkezetét hang
súlyozta. A súlypontot ezzel a lokális alapú közösségekről és társadalmi interakcióikról
a jelentések és az identitás területére helyezte." Ebben az összefüggésben a közösséget
a valahová tartozás keresése köti össze, s ahol a hangsúly az önazonosságtudat kulturális ki
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fejeződésén van.9 Mindezt kifejeződni láttuk sok-sok vonatkozásban a rózsafüzér társula
tok esetében is. Lényegében ez tükröződik a társulatok mindennapi életében, a központi
szabályzatok által előírt ünnepi szertartások, kömienetek, társulati oltárok gondozása, tár
sulati lobogók helyi használatában, a társulati halottak körüli temetkezési pompában és rí
tusokban, az imaszámláló rózsafüzér vagy szentolvasó használatában, sajátos énekeik szö
vegében.
Cohen megállapítását továbbgondolva, főleg a nemzeti identitás vonatkozásában ju 
tott el néhány kutató az elképzelt közösség (imaginary community) fogalmához. Az alapgondolat az, hogy a léteznek olyan közösségek, amelynek tagjai már nem ismerik egy
mást, egymástól távol, nem egy településen élnek. Csupán eszmei kötődésük van. Ezt az
összetartozás érzést részben az iskola, a hitoktatás, részben pedig a társulati sajtó teremti
meg. Azaz ebben az esetben a közösség inkább egy elképzelt forma, semmint a társadalmi
interakciók sajátos megjelenése. Ez a felfogás a közösség esetében a társadalmi dimen
ziókról inkább a kulturális vonatkozásokra tette a hangsúlyt. A lényeg a valahová tartozá
son volt, s erős elhatárolódás volt a Mi és Ok csoportja között.'" Ez a jellemzője ugyancsak
megvolt és megvan a rózsafüzér társulatok mindennapjainak, hiszen a helyi csoportok
tagjai még egy-egy nagyobb településen sem ismerhették egymást személyesen. N em be
szélve több település, rendtartomány, egyházmegye, ország, illetőleg a világegyház egy
másra épülő szervezeti kereteiről.
A közösség azonban nemzetközivé is válhat, s új viszonyokat alakíthat ki a „közeli” és
a „távoli” jelenségek között. Ebben a tekintetben nagy szerepe lehet a technológiai/
technikai eszközöknek." Egykor, az általunk vizsgált korszak kezdetén, 19. században
ilyen volt a könyvnyomtatás, a sajátos folyóiratok megjelenése, de ilyen a 20. század vé
gén a világháló, amely - ambivalens módon — a kapcsolatokat személyessé, de egyúttal
személytelenebbé is teszi. Ezt a jellemvonását is felfedezhetjük a rózsafüzér társulatoknak:
bár a 19. század utolsó harmadáig számos aprónyomtatvány népszerűsítette az új áhítat
formát és annak szervezeti keretét, a társulati folyóirat, A legszentebb Rózsaftizér Királynéja
(majd csak Rózsaftizér Királynéja) megjelentetése , s nemcsak magyarok körében népszerű
volta, áttörést hozott. Megszűnéséig, a híranyagon, mindenkihez egyformán eljuttatott
olvasmányanyagán keresztül ez volt az a csatorna, amelynek segítségével azonos irányba
formálódtak az olvasók gondolatai, törekvései, ezáltal egyfajta (virtuális vagy imaginárius)
közösséget teremtett.

A rózsaftizér társulatai - az Éléi Rózsaftizér

Egy közösség lehet etnikus, vallási osztály vagy politikai jellegű, gyenge vagy erős társa
dalmi kötődésű, helyi jellegű vagy globálisan szervezett, a fennálló társadalmi renddel
szemben megerősítő vagy felforgató, hagyományos vagy akár posztmodem, visszahúzó
vagy haladó.12
A fenti jellemző meghatározók többsége megfigyelhető a rózsafüzér társulatok, speci
fikusan pedig az általunk vizsgált Elő Rózsafüzér Egyesület esetében is. A 19. századi,
vagy a 19-20. századforduló idején szervezett társulatok megalakításánál fontos szempont
volt a vérségi kapcsolat, a szomszédság, sőt, még az azonos nemhez tartozás tudata is. Ám
már ebben az időszakban is a különböző nemű és szervezettségi alapú csoportok egy na
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gyobb egységbe tagolódtak bele minden egyes településen, végső soron pedig eg)' nem
zeti hálózatot alkottak - a század végétől a domonkosok vezetésével
de ez a kapcso
latháló is illeszkedett egy nemzetközi központú szervezeti keretbe. Azaz a vénégi, vagy
szomszédsági alapon szerveződött, s a társadalomnéprajz hagyományos felfogása szerint is
elsődleges, organikus közösségnek tartott csoportok több áttételen keresztül másodlagos,
organizált, virtuális keretekhez kapcsolódtak.
Az egyes társulati csoportokat, de a rózsatüzért nemzeti és nemzetközi szinten is jelle
mezte, más társulati formáktól részben elkülönítette az imaszámláló eszköz, a halotti szer
tartásokon részvétel, sajátos rítusaik, liturgiájuk, énekeik és imádságaik. A nyomtatott sajtó,
a havi rendszerességgel megjelenő folyóiratuk pedig e lokális alapú közösségeket összefog
va eszmei, vág)7 virtuális közösséggé szervezte nemzeti és nemzetközi szinten egyaránt.
1948 után a nyomtatott sajtó szerepe Magyarországon megszűnt. Az 1990-es évektől a ré
gi rend nem állt helyre. A nyomtatott sajtó mellé lépett viszont az internet. Magyarul, né
metül és angolul is sokféle információt hordozó honlapja van a rózsafüzérnek.' '
Ezek a szervezeti, egyesületi fonnák a világi hívők, a laikusok önszerveződésének fon
tos formái, a vallási társadalom fontos szervezeti kereteit jelentették és jelentik, amelyek
fontos funkciót töltöttek és töltenek be mind az egyéni, mind pedig a közösségi vallásos
ság gyakorlati (mindennapi) megvalósításának terén. Ezen túlmenően a társadalmi szoli
daritás számos feladatát magukra vállalták: karitatív, szociális, művelődési szerepköröket is
betölthetnek. S nem lebecsülhető gazdasági funkciójuk sem. Bár a rózsafüzér társulatok,
s köztük az Élő Rózsafüzér nem folytattak, vagy folytatnak önálló gazdasági tevékenysé
get, mint némely kora újkori, barokk kori vallási társulat,'4 szerepük nem lebecsülendő az
egyházi mecenatúrában. Annak jól kialakított csatornáját jelentették és jelentik. Összetett
funkciójú szerveződések tehát. Több tudományág is érdeklődik irántuk. Ez a magyaror
szági kutatásra nem jellemző. Itt a néprajz, a vallási néprajz mellett csupán a medievisztika és a koraújkori kutatás foglalkozott és foglalkozik érintőlegesen a vallási társulatokkal.15
A konkrét rózsafüzér társulati formákkal pedig csak a lelkipásztorkodás, és az áhítati iro
dalom foglalkozik. Legfeljebb ennek kulturális hátterét adó szimbólumokat vizsgálta
a művelődés- és irodalomtörténet. Szép eredményei vannak a művelődéstörténetnek a
rózsa-szimbolika értelmezésében az 1980-as évektől kezdődően.'6 Más tudományterüle
tek: a társadalomlélektan, a szociológia, a gazdaságtörténet a vallási szerveződésekkel nem
foglalkozott, nem foglalkozik.17 Adós a művészettörténet is a rózsafiizéres keresztény iko
nográfia hazai feltárásában, jóllehet az utóbbi évtizedekben pedig felfedezte a vallási tár
sulatokkal kapcsolatos kisgrafikákat, kis szentképeket.'" Munkánkban azonban a művé
szettörténet szempontjai kevéssé kaptak helyet. Csupán olyan mértékig építettünk rájuk,
amennyiben a rózsa-szimbolika kapcsán a közösség szimbolikus önkifejezésének jelét
adták. Annak ellenére, hogy napjaink szervezet-kutatása hangsúlyozza a nem-gazdasági
faktorok szerepét a kortárs szervezetek vizsgálatánál, ezt a szempontot nem teijeszti ki a
történeti anyagra: nem vizsgálja sem az antik, sem a középkori, sem a barokk, sem pedig
a közelmúlt 19-20. század vallási társulatait.'9
E szerepek és funkciók közül koronként más-más kap hangsúlyt, kerül előtérbe vagy
éppen szorul háttérbe, vagy éppen végképp kikopik a szerveződés életéből. Ám ez a
sokszínűség, a többféle funkció jelzi a vallási társulatok, köztük a rózsafüzér társulatok al
kalmazkodó képességét, s biztosíthatta hosszabb időn keresztül bizonyos társulatok fenn
maradását, működését. A társulatok korokon átívelő leglényegesebb funkciója az imatár
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sulati funkció, másodsorban pedig - helyenként és koronként eltérő dominanciával a halotti, a temetkezési egylet funkció.20 Figyelemre méltó, hogy Magyarországon a 19.
század közepén megjelent Élő Rózsafüzér Egyesület vonatkozásában egyszerre érvénye
sült egy korábbi, nyomaiban akár a középkorig visszanyúló hagyomány, illetőleg egy
modern vonás. A társulati tisztségviselők esetében sok helyen, különösen ott, ahol ba
rokk társulatok léteztek, átvették azok terminológiáját: dékán, szolgadékán stb. és mű
ködésük struktúráját is. Azokon a településeken viszont, itt többségben lehetnek falusias
települések, ahol korábban nem működött semmilyen vallási társulat, az Élő Rózsafüzér
nemzetközi terminológiáját követték: igazgató, előmozdító, stb. Ennek is csakhamar ki
alakult azonban egy magyar nyelvben és vallási szimbolikában gyökerező, a rózsára, ró
zsabokorra utaló rétege. Ez a kettősség jól megfigyelhető mind az élő hagyományban,
mind a sajtóban.
Az egyén számára bizonyos történeti korszakokban a társulatok jelenthetik a közélet
egyik fórumát, azaz az egyén öntudatosodásának (polgárosodásának) fontos szervezeti ke
retét. A különböző célok és érdekek megjelenítésének és érvényesítésének kereteit biz
tosíthatják. E célok és érdekek átszőtték és átszövik a vallási emberek társadalmát is. A hi
vatalos klérus, az „egyház” általában támogatta, támogatja ezeket a szerveződéseket, mert
a múltban rajtuk keresztül általában az egyházi érdekérvényesítés lehetőségét látta, nap
jainkban pedig megfelelnek a modern egyház-felfogásnak, amely szerint az egyház mint
szervezet a papok és hívek szervezett közössége. Ezen a ponton kapcsolódhat gondolat
menetünk az oszloposodás társadalmi jelenségéhez. Úgy véljük, hogy a vallási társulatok,
a rózsafüzér társulatok általában, közöttük pedig az Élő Rózsafüzér Egyesület azokhoz
a katolikus szatellit szervezetekhez tartozik, amelyek a katolikus keresztény társadalom
önszerveződésének hátterét adták. Különösen akkor látszik ennek súlya és jelentősége, ha
számításba vesszük a rózsafuzérre alapozott, s a 19. század végétől erősen a domonkos
rendhez kötődő egyéb szervezeti formákat is, amelyeket tanulmányunkban érintettünk,
s tekintettel vagyunk arra a kitelj edt kommunikációs hálózatra is, amely a rózsafüzéres
folyóirat, az áhítati irodalom és az aprónyomtatványok révén egészen az 1940-es évek
végéig jelen volt. Napjainkban pedig a tévé, a rádió vallási műsorain keresztül jelentkezik
nyomokban, s a felekezeti (katolikus) sajtóban.
A rózsafüzér társulatok elemzése véleményünk szerint igazolta A. Cohen megállapítá
sát, hogy a vallási társulatok rendelkeznek a csoportszerveződés minden lényeges ismér
vével: sajátos cél, érdek, hierarchizált szervezet, szimbolikus nyelv, szimbolikus viselkedés
formák.2' A vallási társulatok alapvető ismérvei a következők lehetnek tehát: egyesületi
jelleg; meghatározott ünneplésekkel és identitással; kötődés egy templomhoz vagy kápol
nához; vallási és társadalmi szerepvállalások, funkciók; bizonyos önállóság meghatározott
szabályrenddel és szervekkel.22 A rózsafüzér társulatok, s az Élő Rózsafüzér is megfelelt,
illetőleg megfelel a fenti kritériumoknak. Az egyesületi jelleg alapszinten, azaz a 15-20
fős csoportok szintjén érvényesül, megvan a helyhez kötődés is. A vallási és társadalmi
szerepvállalások igen széles skálája bontakozott ki a korábbi fejezetekben ismertetett, s az
egész Kárpát-medencét reprezentáló példákból: imaegyesület, karitatív tevékenység, val
lási ismeretek közvetítése, zarándoklatok, egyházi mecenatúra. Az elmúlt évtizedek val
lás- és egyházellenessége is erősítette a templomokhoz, plébániákhoz kötődő egyes loká-
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lis csoportok önállóságát. Ez pedig nyilván lehetővé tette a helyi egyesületi szokások, rí
tusok kialakítását és gyakorlását.
A II. Vatikáni Zsinat előtti egyházjog szerint a confratemitasok (magyarul testvérületek) a jámborság vagy a keresztényi szeretet valamely cselekményének gyakorlására, illet
ve ezen kívül a nyilvános istentisztelet fényének emelésére alakult egyházi társulatok.33
Az 1983-ban megújított egyházi törvénykönyv csupán nyilvános, azaz egyházi és privát
egyesületekről, társulatokról beszél.34 A rózsafüzér társulatok a privát egyesületek körébe tar
toznak, mai formájukra erősen hatott a 19. század második felétől kezdve a polgári, a ci
vil egyesületekre vonatkozó polgári jog. Nem egyházi alapításúak tehát, ám az egyház a
domonkos renden és a plébánosokon keresztül mindent elkövetett és megtesz, hogy e
nagylétszámú szervezetet minél erősebben felügyelje és magához kösse. Egyik legalkal
masabb csatornája erre a búcsúkiváltságok, azaz a lelki kegyelmek ígéretének egész sora.

Búcsúkiváltságok

Természetesen nagyon nagy vonzerőt jelentett a társulatba lépéshez az is, hogy a tagok
részesültek Szent Domokos rendjének kiváltságaiban. A tagok élvezték a szerzetesrend
lelki támogatását is. A kölni domonkosok például évente külön virrasztást tartottak a tár
sulat elhunyt tagjainak lelke üdvéért. Néhány társulat tagsága maga is huszonnégy órás
imavirrasztást tartott. Ennek formája emlékeztet a később örökös rózsafüzér néven is
mertté vált rózsafüzér ájtatosságra. Ismerve a kor nagy halandósági rátáját, valamint azt,
hogy ezrek imádkoznak az elhunyt lelke üdvéért, ez a körülmény nagy vonzerőt jelentett
a társulatba lépéshez.25 Ez a körülmény pedig a 19. században, de még ma sem lebecsü
lendő.
A társulati nyomtatványok, irodalom és elbeszélések egyik fontos eleme máig Mária
azon ígérete, hogy a hívő tagok nem halnak meg szentségek: bűnbánat és áldozás nélkül,
s hogy a hívő tagot Mária 15 nappal halála előtt figyelmezteti. De a fő vonzerő a purgatóriumbeli szenvedések megrövidítése.3" Ekkor, a 16. század vége felé nyerte el az Üdvözlégy Mária imádság végső, ma ismert formáját, miszerint az angyali üdvözlet szavaihoz
még hozzátoldjuk: „imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen” .37
A rózsafüzér imádkozása és társulatához tartozás nyilván nem az egyedüli búcsúnyeré
si lehetőség volt, de mindig sokkal olcsóbb volt, mint például a zarándoklatok. Kényel
mes is volt, nem kívánta meg, hogy egy bizonyos kép, ábrázolás előtt végezzék, s bárhol,
bármikor elmondható volt.
Nemzetköziség, katolicitás

Sajátos helyzetet teremt a legtöbb vallási társulat nemzetközi jellege. Az imatársulatok
esetében az egyén ugyan ezt nem nagyon érzékeli mindennapi tevékenysége során, de ál
talában van annyi vallási ismerete a társulati kiadványokból, hogy tudja, az adott társulati
fonna nemcsak Magyarországon, hanem más országokban, más nyelven, de hasonló ke
retek között létezik és működőképes. Ezt a katolikus (= egyetemes) érzését megerősítve
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látja attól kezdve, hogy 1885-ben megjelent a rózsafüzér társulatok folyóirata. Ebben
rendszeresen olvashatott cikkeket a társulat nemzetközi életéből, a világegyház életéből.
A folyóirat révén aktuális és korszerű ismereteket szerezhetett, s egyidejűleg kapcsolód
hatott az éppen divatos világegyházi vág)' éppen hazai lelkiségj áramlatokhoz: a Lourdes-i
Szűzanya, vagy a Fatimái Szűzanya tisztelete, vagy akár Boldog Margit szentté avatásának
támogatása, az Eucharisztikus Világkongresszus, az 1948-as Mária-év és más események.
A társulat tagjai számára tehát egy világ felé nyitó csatornát, lehetőséget is kínált. A 19—
20. században mindenképpen a nemzetközi kitekintést szolgálta. Új ismereteket is ho
zott. A korszerűség és a nemzetköziség tudatát kölcsönöz(het)te a társulati tagoknak.

A társulati élet 19. századi megújulása

Bár a felvilágosodás és a szekularizáció a barokk társulati életet messzemenően korlátozta,
néhány évtized múlva, a 19. század közepétől a társulat alapításoknak egy új hulláma kez
dődött el; főleg egyes szerzetesrendeknek köszönhetően. A 19. század lelkipásztorkodása
a társulatokban legtöbbször megbecsült ájtatossági formát látott és alkalmas eszköznek
tartotta őket arra, hogy a híveket erősebben kösse az egyház szervezetéhez. A társulatok
hozzájárultak új ájtatosságok elterjedéséhez, s a gazdag búcsúkiváltságok miatt fontos sze
replői, elemei voltak az egyház kegyelemközvetítő tevékenységének.28 A rózsafüzér tár
sulatokhoz kötődő paraliturgiának számos megnyilvánulását ismerhettük meg a vizsgált
másfél évszázadból a Székelyföldtől a nyugati országrészekig. Láthattuk, hogy ezek kez
deményezői részben a helyi közösségek irányítói és szervezői, az ún. szentemberek, szent
asszonyok voltak. Révükön egy sajátos, színes, új vallási kultúra bontakozott ki. Ez a
kultúra jól tagolt: sajátos társadalmi formációkban színes (csoportok, tisztségviselők),
szimbólumokban gazdag (tárgyi és szövegi rózsafuzéres szimbólumok), amely új rítusokat
formált ki (pl. titokváltás), gazdag vallási költészetet hozott létre: népénekeket, imádságo
kat. E kultúra dokumentálása részben megtörtént és értelmezésére is az első kísérlet.
Ezzel párhuzamosan alakult ki az egyháznak az a felismerése, hogy a hívek közössége
nem homogén tömeg, hanem önmagát is különböző alapon, eltérő érdekek és célok
mentén, különbözően megszervező csoportok együttese. A differenciálódás alapja azon
ban a 19. századi társulatoknál nem társadalmi alapon, hanem inkább a vallási életben tá
masztott eltérő igények és célok,"' lelkiségi mozgalmak mentén történt. Ez a szemlélet át
nyúlt a 20. század majd egészére, s csak csíráiban fedezhető fel változás. így megjelent a
gyermekek élő rózsafüzér egyesülete, az iskolások, a katonák körében javasolt szervezeti
keret és ájtatossági fonna.
A vallási társulatok 19. századi fellendülése nem választható el a világi jo g korabeli fej
lődésétől sem. A modern egyesületi jo g, még ha indirekt módon is, de közrejátszott a
vallási társulatok erősebb kiépülésében.'" A meglévő társulatok pedig szervezeti felépíté
sükben igazodtak a modern világi egyesületi struktúrákhoz. Egyre több ájtatos társulat,
főleg ima- és karitatív társulat jött létre világi egyesületek mintájára a tagok döntésén és
szándékán alapulva, azaz nem egyházi hivatali/hivatalos elhatározásból. A világi egyesüle
tek analógiájára egyházi keretek között is új struktúrák szerveződtek, mintegy a kor kihí
vásaira válaszolva. A laikus társulatok különösen a karitatív tevékenységi területen kínál
tak lehetőséget.
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Funkciók, reflexiók, szimbólumok

A vallási csoportszerveződés alapja a keresztény egyházakban az a krisztusi Ígéret, hogy
„...ah ol ketten vagy hárman összejönnek az én nevemben, ott vagyok közöttük” (Mt
18,19). Azaz ez a krisztusi tanítás eleve a közösségi vallásgyakorlásra ösztönöz. Érdemszerző cselekedeteknek tartották az imát, a böjtölést, az alamizsnálkodást, azaz mindazo
kat a cselekedeteket, amelyek gyakorlására közösségbe, szervezett csoportba szerveződ
tek. Egyes felfogások szerint a társulatok a vallási mecenatúra kielégítésére és betöltésére
létrejött formák.
A csoportszerveződésnek fontos összetevője a másoktól való elhatárolódás, a határ.
Ám nem minden határ, vagy a határ nem minden összetevője objektíven nyilvánvaló.
Több csak a hordozók gondolkodásában létezik, akik ezt értelmezik. Sokszor a határ te
hát szimbolikus jelentőségű dolog. Egy közösség tudatossága feltételezi a határok elfogadását
és felfogását, azokét a határokét, amelyek általában az emberek közti interakciók során
intézményesülnek. A közösségek, így a vallási társulatok is, szimbólumok tárházai. Ezek a
szimbólumok különböztetik meg egymástól a csoportokat. Eg)' közösség szimbólumai
általában mentális konstrukciók, amelyben a sajátságos egyéni értelmezések is teret és le
hetőséget kapnak. A közösségi ezért nem jelenthet uniformitást, azaz teljes egyöntetűséget.
A szimbólumok multi-referenciálisak. Ezért ideális közvetítők azok között az embe
rek között, akik „közös nyelvet” beszélnek, láthatóan hasonló módon cselekszenek, s
vesznek részt azonos rítusokon, ugyanazt az Istent imádják, hasonló ruhát hordanak stb.
anélkül, hogy alávetnék magukat valamiféle ortodoxia zsarnokságának. Egyéniesség és
közösségiesség összeegyeztethetőek. A szimbólumok a különbözőségek realitását mindig
a hasonlóság megjelenítésévé formálják át. Egyesítik az összetartozókat, de jelzik rögtön
az ellentétpárjukat, a közösségen/társulaton kívül állókat. Egyszerre jelentkezik bennük
az inklúzió és az exklúzió. így alkotják meg a közösség határait.'1
Cohen gondolatmenetét teszi teljessé Meredith McGuire, amikor arról beszél, bog)'
egy sajátos nyelvi és a jelképi rendszer köti az egyént egy adott közösséghez. ’ Esetünk
ben a nyelvi rendszer elemei közé számíthatjuk magát a rózsafüzér imádságot, a társulati
tagok és tisztségviselők sajátos, szimbolikus megnevezéseit, a jelképek közé pedig a rózsa,
a rózsafüzér, valamint a Mária-tisztelet szövegi és képi rendszereit. Ejelölő rendszerek is
merete, azaz hatékonysága változott az idők folyamán a társadalom egyes csoportjainál.
A mindennapok vallásgyakorlását bemutató fejezetek írják le legszemléletesebben azt a
sajátos nyelvet és jelképrendszert, amely az egyéneket a közösséghez köti. De lényegében
ezt figyelhetjük meg a többi fejezetben is (sajtó, művészetek). Aki ezt a nyelvet és jelkép
tárat irányítja, befolyásolja, az tudja befolyásolni a követőket is. Ez a hatalom, ez a hatal
mi központ sokáig megosztott volt. Meghatározó a Vatikán volt, hiszen a pápai megnyi
latkozások a rózsafüzér ügyében (enciklikák, brevék, s a búcsúkiváltságok) ezt mutatják.
Ám mellette figyelemmel kell lennünk a szerzetesrendekre, megyés püspökökre, sőt plé
bánosokra, mígnem 1877-től kezdve a kizárólagos centrum a domonkos rend római
központja lett. M ég akkor is, ha a végső legitimáció máig a pápa maradt. Ezt láthatjuk
a II. János Pál pápa által meghirdetett rózsafüzéres év és az új imaformulák esetében.
Az egyházi/rendi hatalomnak a kontrollja azonban nem volt kizárólagos, szigorú és
erős. Ezért a rózsafűzér társulat vallási kultúrájában sajátos helyi színek is megjelenhettek,
helyi vonások alakulhattak ki. Különösen így volt ez az Élő Rózsafüzér egyesületei eseté-
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ben, amelyek eredendően egy lazább, kevésbé központosított szervezeti keretet jelentet
tek, nyilvántartás és centralizált vezetés nélkül. Szabályai a gyakorlatban inkább csak aján
lásokat jelentettek. Az Elő Rózsafüzér, s egyáltalán a rózsafüzér ájtatosság jórészt a ma
gánáhítat keretei között maradt.

A csatlakozás indítékai és motivációi

Az egyén szempontjából egy vallási közösséghez, társulathoz való tartozás/csatlakozás,
részvétel a vallási mozgalmakban (talán) minden esetben az egyén kapcsolatrendszerének
részbeni vagy teljes átgondolását és újrafogalmazását kívánták meg, s jelentették egyúttal.
E kapcsolaton értve az egyénnek az Istennel és az embertársaival, a jelennel, a jövővel és
a múlttal való kapcsolatot, az ezekhez való viszonyt is.
A rózsafüzér kutatóit mindig is foglalkoztatta, hogy a középkorban, de később, az új
kor századaiban és napjainkban is, miért csatlakoztak és csatlakoznak tömegesen az em
berek egyes társulatokhoz, köztük a rózsafüzér társulathoz. A rózsafüzér a gondolkodás
vezeklő kerete, Isten kegyelmének közvetítője. Segít elkerülni a bűnt, s gyakorolni az
erényt a tizenöt titok átelmélkedésével. Az Üdvözlégy Mária ismételt elmondása külön
leges lelki jutalmat vonz a Boldogságos Szűztől. ígéreteket tartalmaz, amelyeket először
Boldog R upe Alán (Alanus de Rupe) foglalt írásba: aki a psalteriumokat elmondja, azo
kat Mária 150-szer támogatja az ördöggel szemben, 150-szer támogatást kap a bűn és kí
sértés elleni harcban, 150-szer megerősíti halálában az ördög incselkedései ellen, a pokol
150 fájdalmától megszabadul és a mennyország 150 örömében lesz része. Ez lényegében
a rózsafüzér imádságban benne foglalt számszimbolika kibontása. De a lelki hasznon túl
már életükben is Mária oltalma alá kerülnek a gyújtogatástól, a villámlástól és menny
dörgéstől, a tolvajoktól, gyilkosoktól és minden pokolbéli ellenségtől. Mária védelmére
számíthatnak, Szent Domokos jól ismert látomása alapján a három nagy csapástól, a
pestistől, az éhínségtől és a háborútól. Mária közbenjár Fiánál, hogy ezeket a csapásokat
elhárítsa. E nagy imatársulathoz tartozás előnyei között szerepelt, hogy tagjait eg)' közös
oltalom alá vonta. Különösen az elhunytakért végzett imádság és szolgálat volt nagyon
értékes. A rózsafüzér társulat tehát mint halotti imatársulat is működött. Mint önsegé
lyező társulat az örökkévalóságig támogatást ígért a tisztítótűzben szenvedőkért. Hasonlót
ígértek más társulatok is. Ám mivel a rózsafüzér társulatnál nem volt tagsági díj, ezért ez
alkalmas volt a szegények számára is.35
A rózsafüzér társulat kézikönyvekkel és imalapokkal népszerűsítette magát. Ezek szá
mos történetet tartalmaznak arról, hogy a társulati tagságnak milyen haszna van. Ezek
a történetek jelentik a kézikönyvek legnagyobb terjedelmű fejezeteit. Igazolják a társulatot
és az imádságot, de egyúttal meglepetéssel szolgálnak és egyúttal szórakoztatnak is.33 A rózsaflizér természetfölötti erejéről tanúskodnak a megtéréstörténetek, amelyeket nemcsak
a középkori,35 vagy újkori narratívumok, hanem a 19-20. századi folyóirat cikkek is elbe
szélnek. A rózsafözért mint viseleti tárgyat ugyan sokan egyfajta amulettnek és talizmán
nak tartják, amely megvédi viselőjét a különböző bajoktól3" - ott látjuk fityegni személy
autók, taxik, autóbuszok visszapillantó tükrén is - , de azt se feledjük, mindig magunkkal
hordott tárgyként a Boldogasszonyhoz kötődés, a biztonság érzését kelthetik tulajdono
saikban.3' Ez nyilván azt jelenti, hogy nem értelmezhetjük kizárólag mágikus tárgyként.
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A rózsafüzérnek és társulatának bírálói babonaságról beszéltek és beszélnek. Egyik leg
erősebb bírálója Luther Márton volt. Az elutasítás alapvető oka Luther részéről az volt,
hogy’ szerinte senki sem nyerheti el az üdvösséget rítusok vagy jócselekedetek által. A pro
testánsok elvetették a purgatorium eszméjét, s ezzel a szentolvasó imádkozásának egyik
legfontosabb alapját is, jóllehet a 15. században Krisztus életének átelmélkedése volt az
egyik alapja a rózsafiizér imádságnak, s a kor obszerváns reformjának.”1A kor laikus társa
dalmában növekedett az igény a nagyobb vallási részvétel iránt, hogy az egyéni vallásos
ság új gyakorlata kiegészítse a közösségi szertartást. A laikusok nagy7 tömegét vonta hatása
alá. A 15. században a rózsafüzér az egyéni áhítat alkalmas gyakorlatává vált, s a protestan
tizmus idején jó szolgálatot tett a pap nélküli, de továbbra is katolikus közösségekben.39

Rózsafiizér, nyelv és lelkiség

A rózsafüzért és társulatát mindig csak kora és a kor lelkiségének kontextusában szem
lélhetjük és értelmezhetjük. Középkori kialakulásának idején ezek a kategóriák, mint
a szent és profán, lelki és mechanikus, minőségi és mennyiségi nem válnak el annyira éle
sen egymástól, mint inkább egymásba csúsznak. A középkori lelkiségben a rózsafüzér ér
dekes példája lett annak, hogy a szavak, az imádságok egyfajta lelki tőkeként és hogyan
működtek. Ez a lelki tartozásaink fedezésére szolgáló búcsúkiváltság. Pénzért történő
árusításuk az imádság, a „szóbeli fizetőeszköz” nagy inflálódáshoz vezetett.'1" A búcsúk
mennyisége természetesen nem azonos az imaismétléssel. De mindkettő magában hordja
a mennyiségi szemlélet jelét.
Amíg egyes kutatók a késő középkori vallásosságot csak babonasággal és rituális kül
sőségekkel jellemzik, teljesen mechanikusnak és szív nélkülinek tartják, mások a 15. szá
zadi vallásosság növekedéséről beszélnek. S ez nemcsak a szerzetesi, obszerváns reformmoz
galomban vagy a devotio moderna-ban érhető tetten. Megmutatkozik a zarándoklatokon
való nagyobb részvételben, az ereklyék intenzívebb tiszteletében, a vallási társulatok
megszaporodásában és növekedésében is. Ebben persze együtt lehetnek a vallásosság és
a babona, a mélység és a felületesség, a hit és a számítás egymásnak ellentmondó fogal
mai. Ezek adták meg a reformáció előestéjének lelkiségi klímáját.41
A rózsafüzéres könyvek az első anyanyelvi, nemzeti nyelvű kiadványok közé tartoz
nak. A szóbeliségben pedig az „írástudatlanok zsoltárát” jelentik. A 150 Üdvözlégy ma
gában hordoz egyfajta monotóniát, ezen felül azonban egyfajta tudatos belső vallásosság
lehetőségét, igényét, megjelenését is.

Vallási társulatok Magyarországon

Nálunk Magyarországon, mint Európában másutt is, a társulatok középkori eredetűek, s
főleg városi társadalmakban működtek. Ezek azonban fokozatosan átalakultak, a reformá
ció idején eltűntek, majd a barokk korban újjá alakultak. A 18. század katolikus vallási
társulatai felülről irányított, erősen egyházias, hitvédő (apologetikus) és protestáns ellene
sek voltak. Az egyházszervezet révén ebben a korszakban terjeszkedtek vidéken, falusias
környezetben is.42 E mozgalmak a népi vallásosság sok elemét is integrálták. E társulatokat
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a felvilágosult abszolutizmus egyházpolitikája a Magyar Királyságban az 1780-as években
feloszlatta.4' Ez eg)' olyan kívülről és felülről jövő beavatkozás volt a társulatok életébe,
amely a vallásosságban a népit elvetette. A feloszlatás előtt azonban összeírták a társulato
kat, rögzítették vagyonukat, működésük körülményeit.44 Néhány évtizedes szünet után a
társulati élet a 19. század közepén kezdett újjászerveződni. Virágkorát pedig a 19-20. szá
zad fordulóján, s a 20. század első évtizedeiben élte. A 19-20. század fordulóján létrejött
társulatok legtöbbször a történeti egyházak keretében szerveződtek meg, egyháziasak
voltak, ám éltek a népi vallásgyakorlási formákkal is. E társulatok sok vonatkozásban ha
sonlítottak a rendi alapon szervezett barokk kori társulatokhoz, de magukon viselték már
a polgári egyesületek számos jegyét is.
A 19. században újonnan keletkezett lelkiségi mozgalmak is kialakították a céljaiknak
leginkább megfelelő egyesületi formákat. Új imatársulatok és vallási egyesületek alakul
tak: pl. Jézus Szíve, Isten Szent Neve Védőinek Társulnia, a Szeplőtelen Fogantatás Társulata,
Elő Lelki Rózsafüzér Társulata, Missziós Társulat a török (iszlám) hódoltság alatt élő ke
resztények támogatására. Vagy a Szent László Társulat az akkori országhatárokon kívül
élő keresztény katolikus magyarok megsegítésére. Vág)’ a Szent István Társulat 1848-ban
a nép olcsó (katolikus) könyvekkel való ellátására. Ezek támaszkodtak a korábbi évtize
dek, régebbi társulatok s más kortárs (civil) szerveződések példáira, tapasztalataira. M űkö
désük kereteit is részben azok mintájára alakították ki. Felismerhetően barokk alapokon,
de sok helyütt a múlt század második felében, utolsó harmadában - a katolikus megújulás
idején - szerveződtek társulati keretbe a zarándokok, a búcsújárók is (pl. Kecskemét, Szé
kesfehérvár, Kunszentmárton). Néhány megismert példájukat még nem elemezte kellően
a kutatás.
Az egyház- és társadalomtörténeti kutatások a középkor századaiban a fokozatosan
megerősödő új rend, a polgárság vallási és közösségi életmegnyilvánulásának tartják az
egyesületek, s közöttük a vallási társulatok, de a céhek vallási és szociális működését.45
Mindezek már önmagukban is a rendi, a testületi önérzet szimbolikus kifejezői voltak.
Közösségi és egyúttal vallási érzéseik megnyilvánulása, hogy szervezetként együttesen
gondoskodtak szegény és beteg társaikról, vagy elhalt tagtársaik özvegyeiről és árváiról.
A holisztikus én-felfogások szerint az egyén, az ego a társulati formákon keresztül
kapcsolja be magát eg)' fölöttes lénybe. Ez lehet Mária, Jézus, vagy általában az Isten. Eb
ben a kapcsolatban újraértelmezheti önmagát, életét, társadalmi szerepét. A gyors társa
dalmi változások idején, amikor az egyéni életkeretek széttöredeznek - mint ahogy ez
volt a helyzet a múlt század második felében és a századfordulón, valamint az 1990-es
változások után - megnő a vallási mozgalmak és társulatok száma, szerepe. Ezek ugyanis
segítenek az egyénnek életkeretei helyreállításában. Amint újrarendeződik a társadalom,
az egyén beágyazottsága és szerepe stabilizálódik a társadalomban, a vallási társulatok sze
repe csökken.
Vallási társulat - társadalmi kapcsolathálók

Ha magyarázatot próbálunk keresni a rózsafüzér társulatok, egyáltalán a társulatok meg
létére a vizsgált időszakban, akkor több irányból is megfogalmazhatjuk vélekedéseinket.
A népszerűségnek nem csak egy oka van, hanem valószínűleg a rózsafüzér imádkozásá
val, funkcióival összefüggésben, számos, társadalmi és lélektani.
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Kutatásainkból kiderült, hogy a vallási társulat például legális kilépési lehetőséget kínált
tagjainak a családi élet és a hétköznapok megszokott rendjéből, társadalmi kötöttségeiből,
amikor lehetővé tette, hogy a tagok a társulati tagtárs halála alkalmával virrasztásra össze
gyűljenek, a temetésre elmenjenek, vagy amikor egyházi ünnepek és szertartások alkal
mával, vagy éppen házi ájtatosságokkor, zarándoklatokon egy más társadalmi közegben
közösségként, a közösség tagjaként megjelenjenek. Másrészt a társulati tagság sajátos társa
dalmi kapcsolódási lehetőségeket is kínál: a családtagokhoz, ha a rózsafüzér társulatban pél
dául félj, feleség, gyerekek mind tagok, hiszen a családi kötelékeket, féij-feleség, szülő
gyermek, egy másfajta társadalmi kötelékkel erősíti, amelyet egyúttal egy szélesebb társa
dalmi egységhez is fűz. Szorosabbra fűzi a szomszédsági kapcsolatokat is, amelyek egyes,
különösen vidéki közösségekben bizonyos egzisztenciális egymásrautaltság révén máig
nagyon erősek lehetnek. Végül az áttekinthető vérségi és lokális kapcsolatok rendszerét
beemeli és hozzáköti egy nagyobb, a tagok számára gyakran csak virtuálisan átfogható
nagyobb közösséghez, az egyházközséghez, az anyatársulathoz, a nagy nemzeti majd a még
nagyobb nemzetközi társulati közösséghez - ahogy láttuk - , végső soron a (katolikus)
egyház nemzetközi közösségéhez. Ezeket a kereteket erősíti.
A társulat lehetőséget teremt azonban e keretek befolyásolására is. A társulatok általános
és speciális céljaik elérése érdekében szervezik és befolyásolják a társadalom tagjainak, kisebb-nagyobb részének tevékenységét. A rózsafüzér társulatok esetében az előírt imarend
elvégzését mindenképp be kell iktatni a napi teendők közé. Eleget kell tenni a társulati
szabályok egyéb előírásainak: titokváltás rendje, körmenetek, halotti tisztességadás stb.
Egy szabályozott mecenatúrát is működtet. Hiszen a rózsafüzér társulat által alapított ol
tárokat - ahol vannak ilyenek - a társulat tagjainak kell fenntartani, gondozni. Ilyenek
hiányában lehetőséget teremt a templom felszerelését gyarapítani, vagy csak a templom
állagát szinten tartani (takarítás, renoválás), biztosítani a szertartások (körmenetek, misék,
temetések) pompáját. Az egyén tehát nem kell, hogy erején felül költekezzen, a terhek
megosztódnak a társulati tagságon belül. A hagyományos formájú és ritualizált szegénygondozás (Mindenszentek napi adománygyűjtés, Szent Antal napi kenyéradományozás")
mellett a rózsafüzér társulatok intézményes csatornáját jelentették egyrészről saját temp
lomuk anyagi támogatásának, másrészt pedig egyházközségük szegény és elesett tagjai
megsegítésének. Erre nemcsak a zarándokutak költségeinek előteremtésénél (pl. Kunszentmárton példája), hanem a karácsonyi és más alkalmi adományok gyűjtése és szétosz
tása (pl. Szolnok és sok más hely) esetében került sor, hanem legáltalánosabban a társulati
halottak hozzátartozóinak megsegítésénél.

Társadalmi biztonság-érzet
E kapcsolódások az egyén helyét jelölik ki a vallási társadalomban, egyfajta biztonságot
adnak tehát. Ám ugyanakkor egyfajta demokratizmust is jeleznek. Ebben a többszörösen
rétegzett nagy közösségben az egyén egyenrangú tagtársaival. Itt megszűnik mind a va
gyoni, a társadalmi státusz, a lakóhely, a nemzeti, nyelvi, etnikai közösségekhez tartozás,
az életkor, a nem szerinti megkülönböztetés — az egyén egyenrangú társaival. A rózsa
füzér társulat tehát demokratikus közösség. Azaz a rózsafüzér társulat a társadalom összekötő
szálait ténylegesen cs lélektanilag is erősíti. Átlátható közösséget hoz létre, amely iránt épp
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napjainkban, de a 19-20. század fordulóján, a nagy társadalmi átalakulások (iparosítás, vá
rosba költözés, kivándorlás, társadalmi státuszváltás, elszegényedés, továbbtanulás stb. ré
vén) idején, amikor meglazultak vág)' éppen el is szakadtak a vérségi és lokális összekötő
szálak. A hagyományos kisközösségi kapcsolathálók szétzilálódása idején egy másfajta, ám
mégis közösségi kapcsolódást jelentett. A bizonytalanságban egy megbízható támpontot
anyagi és spirituális értelemben is. A társulatok megjelenésének, fennmaradásának és to
vábbélésének egyik oka tehát a spirituális, lelki biztonságkeresés volt. A rózsafüzér társu
lat „előnye” , hogy a maga szintjén a társadalmi kapcsolatokból kiiktatta a versengést. Ép
pen az egyéni és közösségi vallásgyakorlási szintek egymást kiegészítő alkalmas vegyítése
és a virtuális közösség jellege révén. Ebben a körben ugyanis mindenki fontosnak érez
hette és érezheti magát, s nincs a valóságban alá- vagy' fölérendelt helyzetben.
A kapcsolathálók végigkísérik az egyént a születéstől a haláláig. Ez így volt minden
korban. A középkorban éppúgy, mint napjainkban. Ez a háló a születéskor keskeny, majd
szélesedik, növekedik, míg az öregedéssel ismét elvékonyodik. Az egyén ennek során te
hát kapcsolatait kereste, építette, e kapcsolatokban növekedett. Az öregedéssel azonban
sorra kitöredeztek alkotóelemek, a hálót alkotó emberek is eltűntek a színről. A valami
kori kapcsolatrendszer összezsugorodott.47 Azaz az egyén élete végén elmagányosodván,
elgyengülvén, elbizonytalanodván, igényelte a biztonságot. A világtól való eltávolodás
során az emberek felkészülhettek a halálra, elbúcsúzhattak környezetüktől.w Ebben az
életkori szakaszban a hívő embernek elsősorban a lelki, spirituális, a vallási kapaszkodók
ra volt szüksége. Azaz a gyengülő világi kapcsolatok helyett egy erősödő spirituális, és
transzcendens, imaginárius kapcsolathálót alakíthatott ki magának. A vallási társulat ehhez
valóságos társadalmi hátteret jelentett, és jelent napjainkban is, a társulat szabályzatán ala
puló rendszeres imaélet, misemondatás a csoport élő és elhalt tagjaiért pedig a közösségi
memórián túl a remény biztonságát nyújtja: mindig lesznek, akik imádkoznak az egyé
nért. S ezzel a tudattal talán még megválni is könnyebb a világtól. A hazai (és paraszti)
közfelfogásban az idős embereknek már ez a dolga: imádkozni szűkebb és tágabb közös
ségükért, hiszen effektív munkára ők már képtelenek. De imádságuk révén a közösség
transzcendens biztonságát még hasznosan és hatékonyan szolgálhatják.41'

Nemi szerepek, korcsoportok

Az emberek a szocializáció folyamán tanulják meg a csoportelvárásoknak megfelelő férfi
és női szerepeket. Történetileg a nemi szerepek kifejeződésének egyik legjellemzőbb for
rása a vallás.5" A női vallásosság pénzé nem választja élesen ketté a vallási közösséget, hi
szen a nők vallása nem egy külön vallás. Másrészt pedig a női vallásosságot erősen befo
lyásolja, hogy a férfiaknak mi az elképzelése, képe a nők vallási, egyáltalán társadalmi
szerepéről.51 S ez a kép történetileg rétegzett, változó. Benne megfogalmazódik a szűz, a
mártír, a feleség, az anya, a királynő stb. szerepköre.52 De a kereszténységben - s más val
lásokban is5' - a nő alakjában fogalmazódik meg a szenvedés és a rossz.54 A hagyományos
női vallási és társadalmi szerepek a kereszténységben elsősorban az otthonra fókuszálnak.
Az ipari társadalom 19. századi erősödő és gyors terjedésével, a világ kitárulásával azon
ban mind a vallás, mind pedig az otthon szerepe marginálissá vált.55Az ipari/polgári társa-
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dalom ugyan lehetőséget is ad a nőknek hagyományos közösségeikből kilépésre, ám ez
tehát együtt jár korábbi elfogadott szerepeik megváltozásával.
A mindinkább teijedő vallási társulati élet a női társadalmi szerepek kitágítását is magával
hozta. A hagyományos női szerepek: a gyermeknevelés és a háztartás ellátása, s a férfinak
alárendelt feleség szerepköréből a rózsatüzér társulati tagság kilépést jelent. A zárt család
felfogást kissé lazította, hiszen legális lehetőséget teremtett a nőknek a társulati összejöve
teleken, a gyűléseken megjelenni, hangjukat hallatni. A társulat a nőknek egy szabályozott
kilépési lehetőséget kínált a tradicionális közösségi keretek közül. Olyan keretet azonban,
amely vallási jellege miatt legitim volt. A rózsatüzér társulati tagság - más vallási társulati
tagsághoz hasonlóan - a nők számára elfogadott lehetőséget adott a családból kilépéshez.
A szélesebb társadalmi keret azonban patriarchális maradt. A 19-20. században ezért még
hosszú ideig a férfiak lehettek csak a társulatok vezetői, azaz a társulatot kifelé képviselő
emberek, a nők tevékenysége csak a társulaton belüli aktivitási formákra: imádság, búcsújárás, jótékonykodás stb. korlátozódhatott. Ám már az első világháború után megkez
dődött a női tisztségviselők erőteljesebb szerepvállalása a társulati életben. Mindezt jó l
láthattuk a kunszentmártoni rózsafüzér társulat jegyzőkönyveinek elemzése során. Ezt
igazolták külföldi példák is, és a visszaemlékező társulati tagok elbeszélései szerte a törté
nelmi országterületen. De így van ez más országokban is. A 18. századra visszanyúló né
met források is azt jelzik már, hogy a társulatok tagságának 60-80%-a nő, s ez az arány a
19. században, s tegyük hozzá, a 20. században is, mindinkább növekszik. Ha ehhez hoz
závesszük a társulat vagy egyéb intézményeket (pl. oltár) alapító asszonyokat, illetőleg a
szponzorok között a nők magas számát, akkor ez az arány még nagyobb lehet.56 Mindez
egyes kutatók szerint azt jelzi, hogy a Trienti Zsinat által életbe léptetett újításokat a nők
könnyebben és jobban elfogadták, mint a férfiak. A nők társulaton belül megnövekedett
számával és szerepével nem állt összhangban a vezetésben elfoglalt szerepük.57
Az Elő Rózsafüzér társulatok magyarországi elindulásakor az 1840-es években, s még
évtizedekig ezt követően, meghatározó szerepe a férfiaknak volt mind a hivatalos egyhá
zi liturgiához kapcsolódó szent cselekményekben, mind a paraliturgiában, mind pedig a
társulaton belüli valamint a társulaton kívüli egyházi és közigazgatási kapcsolatok ápolásá
ban. A 20. század közepére, majd pedig napjainkra ez a férfi dominancia oldódott, meg
szűnt és ellenkezőjére változott. A nőknek eleinte, a 19. század közepétől ilyen funkciója
nem lehetett, passzivitásra voltak kárhoztatva. A társulat tagsága meghatározó 90%-ban
nőkből áll, a vezetők azonban férfiak voltak. A 20. század közepétől kezdve azonban ez a
helyzet teljesen megváltozott. A nők tagsági dominanciájuk mellett megszerezték a társu
latok vezető pozícióit is, kizárólag ők vettek és vesznek részt a liturgia és paraliturgia ki
szolgálásában, a rózsafuzér társulat imaéletében.5“
A szűkebb értelemben vett vallási életben is nagyon fontos funkciója volt a társulatok
nak. A társulatok ugyanis azáltal, hogy megemlékeztek és megemlékeznek élő és elhalt
tagjaikról, szabályozott formában jelenítették meg az őstiszteletet, képviselték az élők és
elhaltak közösségét, a már előbb is említett társadalmi kapcsolatháló révén az embertársak
iránt érzett felelősségérzetet. Nemcsak az egyénnek a közösség iránti felelősségét, ami megje
lenhet a templomi mecenatúrában, hanem az egyénnek a másik egyén iránti felelősségét is,
önmagunk felülmúlásának alkalmát és lehetőségét is megjelenítheti: imádkozás az elhalta
kért formájában. Több kutató szerint, leginkább német kutatók hangsúlyozzák ezt, a ha
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lottkultusz alkotja már a középkorban is a (vallási) egyesületi élet alapját. Alaptézisük sze
rint nincs testvéridet a halottkultusz megfelelő, minden korban újra és újra artikulált for
mái nélkül. Más kutatók egyéb egyéni vagy csoportérdekeket helyeznek előtérbe, például
a jólét fogalmát, ismét mások pedig átfogó életközösségként látják a társulatokat, egyfajta
pótcsaládként fogalmazzák meg szerepüket/' E ponton ismét elérkeztünk a közösség fo
galmához és jelenségéhez, értelmezéséhez.

Rózsafúzércs tömegmozgalom

A rózsafüzér társulatok elsősorban vallási társulatok, azok is voltak mindig. Általában egy
házi felsőbbségi kezdeményezésre alakultak, ezért részint az egyházi vezetés törekvéseit
tükrözik, s ennek révén a vallás megújításának egyfajta csatornáját szolgáltatták."’ A társa
dalmi helyzete a 19. század közepén sajátos volt. A legtöbb közép-európai országban már
megtörtént, vagy épp folyik a forradalmakkal, felkelésekkel, szabadságharcokkal tarkított
társadalmi átalakulás, a polgári nemzet kialakulása. Ennek külső jelei a feudális jo g eltűné
se, visszaszorulása, a törvény előtti egyenlőség eszméjének teijedése, a polgári egyesülési
jo g megjelenése. Azt is mondhatjuk, hogy ebben a tekintetben tanulmányunk azt a fo
lyamatot vizsgálta, hogy a polgári egyesülési jo g hogyan hatott vissza a korábbi századok
idejébe visszanyúló, akkor megformált vallási egyesületekkel kapcsolatos rendeletekre,
jogszokásokra.
Sok kutatót foglalkoztatott a társulatok tömegjellegének értelmezése. Vajon a társula
tok egy népességcsoport akaratát artikulálják, s annak sajátos fórumát jelentik? Klieber
úgy gondolja, hogy a társulatok társadalmi helyi értéke nem az egyes csoportok szervezé
sében, illetve azok reprezentálásában van. Jelentősebbnek tartja a mindennapokkal és a
vallásossággal kapcsolatos vonatkozásait. A hivatalos egyházi törekvések és a népi vallá
sosság egybeesése jó lehetőségeket kínált a hivatalos kereszténység inkulturációjára a he
lyi társadalmakban/ Ezt a folyamatot az egyház szócsöveként, a tömegek megszelídítésé
nek eszközeként értelmezi.62
Az Élő Rózsafüzér példája azt is megmutatta, hogy a vallási népközösség nem homo
gén, hanem nagyon is sajátos, különböző társadalmi rétegek keretében működő kö
zösség. Az ismertetett néhány példa megmutatta, hogy rózsafüzéres csoportok alakultak
vidéki, falusi, paraszti környezetben, városban, iskolákban, katonák, gyermekek stb. kö
rében. A rózsafüzér tehát mindegyik társadalmi rétegnél jelen volt, de szervezeti keretei
között a homogenitásra törekedett. Az egyes társadalmi csoportoknál és rétegeknél
mindez sajátos, a többitől kisebb-nagyobb mértékben eltérő vallásosságot, vallási kultúrát
is takart. Ezekkel az eltérésekkel természetesen számolniuk kellett a csoportszerveződése
ket inspiráló és ténylegesen végrehajtó egyéneknek, a szentembercknek. Számoltak is tu
datosan vagy öntudatlanul, ahogy ez a rózsafüzéres énekek elemzéséből is kiderült: más
típusú szöveget használt a földműves, egyszerűbb közösség, s mást a középosztály. Az egyik
csoport igényeinek a szentember, az énekes ember, a másik csoportnak a zeneileg kép
zettebb és iskolázottabb kántor szerzeményei feleltek meg. Azaz egy település társadal
mán belül is különbözhettek vallásgyakorlásukban, és még a rózsafüzéres áhítatukban is
az emberek.
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Sajátos vallási csoportkiiltúra

A végeredmény egy színes, összetett kép, amely a rózsaflizér végzésének sajátos helyi
gyakorlatait mutatja be, érzékeltetve, hogy mind a felülről jövő, mind pedig javaslatok
formálhatják, alakíthatják és színezhetik a vallásgyakorlat konkrét szintjét. Ezek eredő
jéből áll össze az a kép, amit a mindennapok egyéni és közösségi vallásgyakorlatában bár
hol, megfigyelhetünk.
Az imahalmozás és az ismétlés lehetővé teszi, hogy az egyén nyugodtan elidőzzön a
vallási érzésénél, s a formula abban is segíthet, hogy az ember gondolataitól-gondjaitól
is megszabaduljon arra az időre. Emellett megtalálható még a népi vallásosságra, néphitre
jellemző elképzelés a formulákról, hogy a fonna formulává változtatása azt hozza magá
val, hogy a szöveg önmagában értékessé s hatásossá válik - erővel és hatalommal telítő
dik, azaz varázsformulává alakul.''1

A hatalom és a rózsaflizér társulat

A sajátos társulati vallási kultúra kiformálása mindenek előtt bizonyos hatalmi viszonyok
megszerkesztésének stratégiája, amely meghatározott társadalmi szervezetekben, a vallási
társulatokban fejti ki hatását.
Az elemzésre kiválasztott rózsafüzér társulati forma és a keretében megvalósuló vallás
gyakorlás a 19. század közepétől napjainkig áttekintett másfél évszázad története során
biztosan nem a leglátványosabb, de mindenképpen a legnagyobb tömegeket megmoz
gató vallási mozgalom volt és az ma is Magyarországon. Virágkorában, a második világ
háború előtti időben, több mint egymillió tagja volt! Az Élő Rózsatüzér Egyesület 1942ben több, mint 1500 plébánián működött Magyarországon, s másfél millió hívőt számlált
tagjai közé.1'4 Ehhez képest viszonylag háttérben maradt, amelynek oka a rózsafüzér el
sődleges imatársulati funkciója.
Egy egri egyházmegyés pap, Király Kálmán 1929-ben úgy fogalmazott, hogy a „R ó zsafüzértársulatok jelenleg —valljuk meg őszintén - lenézett egyesületek” . Érdemes meg
ismernünk érvelését! „Kik a tagjai? - tette fel a kérdést. - A nép egyszerű gyermekei kö
zül a legjobb katolikusok” - volt a válasz. „Az Isten tízparancsolata... nekik szívükbe van
írva” . A hét szentségnek nem az elméletét, „a mellette és ellene felsorakoztatott pro és
kontra érveket tanulmányozzák, hanem ennek használatából fakadó kegyelmeket isme
rik” . Ha valaki buzgó, szelídlelkű, „természetesnek tartják, hogy a társulatnak tagja” . Ki
rály Kálmán számítása szerint"5 a rózsaflizér társulati tagok száma meghaladja a 300 000
főt. „H a olyan jó katolikusok a tagok és oly sokan vagyunk, - teszi fel a kérdést ismét miért nézik le mégis a Rózsaflizértársulatokat?” Válasza szerint „nem értékelik az imát”
és nincs meg a társulatok közötti egység. Külső és belső bírálókat említ. A külsők sötét
nek, bigottnak mondják a rózsafüzéreseket. Ok a Mária-tisztelet elutasítói. Ezekkel nem
kell foglalkozni. Király Kálmán szerint „sokkal bántóbb a belső ellenség” . Akik csak „pa
piroson katolikusok” . Az elítélésnek többféle formája és alapja lehet: nem tartják egyen
rangúnak a többi egyesülettel, mások azért nézik le, mert „egyszerű fejkendős nénik
egyesülete” . A katolikus papokra utalva megjegyzi, hogy „a keresztény munkások kép
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viselőjének biztosítanak helyet egy nagyobb ünnepségen, de a katolikus irányú társulati
vezetőknek... nem” . A baj oka szerinte kettős: a társulatok magukra vannak hagyatva,
illetőleg vezetői nem mindig lelkészek. Megoldásnak ezért az egység megteremtését java
solja, püspöki rangú vezetővel egy rózsafiizéres igazgató tanácsot, amely egy kérdőiv se
gítségével összeírná a hazai társulatokat, s annak eredményét tekintetbe véve döntene az
újjászervezés.6'1
A szerkesztőség válaszában inkább magyarázkodik. A probléma azonban máig fennáll:
miért olyan alacsony a rózsafüzér társulatok presztízse, társadalmi megítélése? Király Kál
mán szerint azért, mert a papság nem veszi komolyan. Véleményével a domonkos rend
tagjai is egyetérthettek, mert Király írását P. Marton Bernát O.P. beválogatta az elsősor
ban papoknak szánt, rózsafüzéres írásokat tartalmazó tanulmánykötetbe.67 Vagyis egy fur
csa ellentmondás feszül a rózsafüzér társulat nagy létszáma, erős társadalmi beágyazottsága
és alacsony társadalmi presztízse között. Ez még akkor is fennáll, hogy tudjuk, a papság
nagyobb része imádkozta és imádkozza a rózsafüzért.
A rózsafüzér esetében tipikus imatársulatról, Mihalovics Zsigmond szavával hitbtizgalmi egyesületről van szó, amely kevésbé lépett és lép a nyilvánosság szintjére, sokkal
inkább az intim privát szférában, vagy a vallási/egyházi nyilvánosságnak alacsonyabb
szintjén helyezkedett és helyezkedik el. A közéletiségnek, a társadalomformálásnak sok
kal inkább a lelkiélet területén voltak képviselői, a keresztény erényeknek és a társadalmi
szolidaritásnak gyakorlói. Ok azok, akik szembementek és szembemennek a szekularizá
ció általános folyamával, akik egy hagyományosnak tekintett vallásosság képviselői. Nem
a közélet, hanem a belső imaélet területén serénykedtek és serénykednek elsősorban. Lát
tuk, más közéleti, szociálpolitikai, társadalompolitikai, pártpolitikai feladatot vagy közszereplést nem nagyon, vagy alig, vagy csak helyenként és időszakonként vállaltak, vál
lalnak. Ezért ismeretlenek is maradtak, illetőleg maradnak a nagyközönség előtt. Nem
vették és veszik őket komolyan társadalmi hatóerőként. Király Kálmán véleménye szerint
„a jócselekedet nélküli ima keveset ér” . Ezért teijeszkedést javasolt a betegápolás, a sze
génygondozás területére.6* A hivatalos egyház sem az 1920-as, sem a 2000 utáni években
nem foglalkozott ezzel a kérdéssel, pedig a helyzet, a rózsafüzér társulatok közösségi
megítélése azóta sem változott. Sőt, az ökumenikus törekvések felerősödése miatt a ró
zsafüzér imádság és társulati formájának korszerűsége - erősen máriás jellege miatt - nap
jainkban gyakran megkérdőjeleződik.
Ugyanakkor az imaéletbe zárkózás miatt a vallási társulatok 1946-1950 közötti erő
szakos feloszlatása nem tudta őket megszűntetni. A feloszlatás három fázisban zajlott le.
Az első fázisban az ideiglenes nemzeti kormány már 1945. február 25-én az 529/45. M.E.
számú rendelettel név szerint feloszlatott huszonöt szervezetet, közöttük az EM SZO -t,
amelyet fasisztának minősített. A második fázisban, 1946. január 25-én a 7330/1946. M.E.
számú rendelet az egyesületek feletti főfelügyeleti jo got a belügyminiszterre ruházta, aki
ez alapján bármelyik egyesületet feloszlathatta, s aki 1946. július 2. és október 30. között
lényegében minden egyesületet fel is oszlatott. A betiltott egyesületek között nem szere
pelnek a hitbuzgalmi egyesületek: a Szívgárda, a Mária-kongregáció, a Credo, az Oltár
egyesület, a Jézus Szíve Szövetség, a harmadrendek, a missziós társulatok és a rózsafüzér
társulat sem. Egyéb rendeletek következtében azonban az iskolai, vagy a fiatalok között
végzett lelkipásztori tevékenység gyakorlatilag lehetetlenné vált, ezért a velük foglalkozó
vallási egyesületek (pl. Szívgárda, Mária Kongregáció) működése megszűnt.69
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Formálisan így nem oszlatták fel a rózsafüzér társulatokat, illetőleg más hitbuzgalmai
egyesületeket. Az államhatalom pedig nehezen tudta elérni azt az intim, egyéni szférát,
amelyben működésük javarésze zajlott. Amit érintett, az az egyházi nyilvánosság, a kö
zösségi nyilvánosság szintje (sajtó, országos társulati nyilvántartás, körmenetek stb.) volt,
amely a gyakorlati retorziók és korlátozások következtében valóban megszűnt az 1946—
1990 közti évtizedekben, s máig nem állt helyre sem a régi formában, sem egy megválto
zott, megújult szinten.
A második világháború utáni békeszerződések visszaállították hazánk trianoni hatá
rait. A magyarság egy része tehát megint idegen államok uralma alá került. A helyzetet
súlyosbította, hogy Csehszlovákia kivételével, ezekben az országokban nem a nyugati ke
resztény felekezetek voltak a meghatározóak, hanem a nemzeti ortodox egyházak. 1948
után pedig mindenütt az egyházellenes, ateista erők kerültek hatalomra, amelyek álta
lában elnyomták az egyházakat. A kisebbségi magyar egyházakat pedig kétszeresen is.
A hitbuzgalmi egyesületek nagy része ezeken a helyeken is felfüggesztette működését,
ám a rózsafüzér társulat tovább tudott működni. A hatalom ugyanis itt sem tudott az
egyéni imaélet intimitásába behatolni.'"
A hatalom tiltása, illetőleg a korlátozás érintette az előbb vázolt, egyházon belüli
kommunikációs piramis egyes szintjeit és a köztük lévő kapcsolattartást. A magyarországi
katolikus egyházat erősen elszigetelték: elvágták a Szentszéktől, a Vatikántól. Feloszlatták
a szerzetesrendeket, köztük a rózsafüzér társulatokért elsősorban felelős Szent Domonkos
Rendet is, korlátozták az egyházi hierarchia hatáskörét, beleavatkoztak működésébe,
korlátozták, illetve megszűntették a katolikus sajtót. De itt vált nagyon jelentőssé a leg
alsó szint, az alsópapság és a laikus „szentemberek” csoportja, akik ebben a szűkre szabott
keretben is magát az áhítatgyakorlatot, a rózsafüzér imádkozását, sőt annak szervezeti,
társulati keretét is fenn tudták tartani minden korábbi kommunikációs kapcsolat nélkül.
Az alsópapság szerepe általában is fontosnak mondható. Domonkos szerzetesként ők
a 19-20. század fordulójától a rózsafüzér társulatok fő szervezői, egyházmegyés papként,
plébánosként vagy káplánként ők a helyi rózsafüzér egyesületek megbízott igazgatói. De
ők azok, akik a rózsafiizéres folyóirat számaiba elmélkedéseket írtak, rózsaftizéres ima- és
énekeskönyveket szerkesztettek. Ezáltal inspirálták a helyi csoportok gyakorlatát. A do
monkosok esetleges missziós útjaik révén ellenőrizhették a helyi társulatokat, érvényesít
ve egyfajta kontrollt fölöttük, amelyet amúgy is gyakoroltak a szabálykönyvek, a folyó
irat, s egyéb alkalmi kiadványok révén.
Az 1940-es évek végétől a 19—20. század fordulóján megszervezett kommunikációs
rendszer teljesen átalakult. A társulati publikációk, közöttük a rózsafüzéres kiadványok
teljesen eltűntek. A hatalom az információt kisajátította és ellenőrizte. A papságtól, a szó
székről, illetőleg akár a külföldi rádióból (Vatikáni Rádió magyar adása) hallás után, va
lamint a meghagyott katolikus sajtóból: Új Ember, Katolikus Szó, mégiscsak eljutottak
információk a rózsafüzérrel, rózsafüzér társulatokkal kapcsolatban Magyarországra, a ma
gyar hívekhez is. Ezek az információk hatékonyságuk alacsony foka, a vallásgyakorló ré
tegek számbeli csökkenése, az erőszakos elvallástalanítás és az erős elvallástalanodás kö
vetkezében azonban mind kevesebb embert értek el. A katolikus sajtónak nagyobb hatása
még a második világháború előtt szocializálódott idős korosztály körében volt, amely
rendelkezett vallási ismeretekkel. Ők voltak a templomba járó korosztály is. Ez az idős és
főleg női réteg természetesen mindig újratermelődik, s az időskorúak rétege egymástól
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átvéve bizonyos vallásgyakorlatot, paraliturgikus hagyományokat, azokat még továbbra is
fenntartották, fenntartják.
Itt kell utalnunk a szekularizálódás, a laicizálódás folyamatára általában is, amely már a
19. század második felében, az ipari társadalom kialakulásával, a falusi, városi közösségek
fokozatos felbomlásával, a városba költözés mindjobban felgyorsuló folyamatával, végső
soron a szekularizált állam és társadalom kialakulását jelentette. Ennek egyik fontos szim
bolikus megnyilvánulása 1894-ben a polgári házasságkötés bevezetése és törvénybe ikta
tása volt Magyarországon, amelyet az egyházak vereségként értelmeztek és értékeltek. '
Ebben a korban vált tipikussá —nem előzmények nélkül - , hogy a vallást gyakorlók kö
rében a nők aránya mindinkább meghatározóvá vált, a férfiak aránya visszaesett. Prohászka Ottokár ezen akart segíteni a férfiaknak tartott konferencia-beszédeivel.
A rózsafüzér társulatok szempontjából pedig ez azt jelentette, mint a tagnyilvántartása
révén részletesen elemzett kunszentmártoni társulat esetében is láthattuk, hogy a rózsafü
zér társulatok tagsága már az első világháború előtt zömében nőkből állott, bár a vezetés
szintjén a korábbi patriarchális társadalomszemlélet még éreztette hatását: a vezetők mind
férfiak voltak. Ez a folyamat a két világháború között is folytatódott.
Akkor tehát, amikor az ateista-kommunista rendszer korlátozta és akadályozta, majd
lehetetlenné tette a vallási társulatok működését, az idősebb női korosztály készen állott
a korábbi vallásgyakorlat szűkített keretek közti továbbvitelére, folytatására. Az 1950—
1960—
as évek magyarországi falusi, vidéki gyakorlata ugyanis a nők számára - akiket ke
vésbé érintett a belső munkaerő migráció - amúgy sem tette lehetővé a családi keretek
közül való kilépést, munkalehetőség nekik csak a családi gazdaságban, a háztájiban, a ter
melőszövetkezetben, tehát mindenképpen a korábbi földrajzi és társadalmi keretek kö
zött volt elképzelhető és megvalósítható. Az 1960-as években, s az ezt követő évtizedek
ben szocializálódott női korosztályok viszont már kiléptek ebből a körből. Mobilitásuk
nagyobb volt, többnyire elhagyták a falut, városba költöztek. Ezért az 1960-1990 közti
évtizedek jelentették a legnagyobb létszámapadást a rózsafüzér társulatok esetében, és a
rózsafüzéres vallásgyakorlat teljes megszűnését sok városunkban. (írásos fonásból tudjuk,
hogy például Debrecenben 1950 körüli évekig volt rózsafüzér társulat, működött is egy
domonkos rendház a városban, de 1990 után mint gyökér és emlékezet nélkülit, a rózsa
füzér társulatot újonnan kellett megalakítani.)
Ezek a körülmények vezettek oda, hogy lényegében az Elő Rózsafuzér egyesületi
formája maradt az, amely a fenti körülmények között működtethető volt: nem igényelt
semmilyen nyilvántartást, központi tagnévsort, hivatalos központi irányítást, a társulatok
még a klérus hivatalos képviselőitől függetlenül is működőképesek maradtak: „hivatalos
nyilvántartás” csak a tizenöt fős csoportok keretében volt szükséges, ott is csak azért,
hogy a háromszor öt ún. rózsafuzér titkot, azaz Krisztus és Mária életének eseményeinek
változó, de folyamatos imádkozását tévedés nélkül elmondhassák, végezhessék. Az Elő
Rózsafüzér tehát nem igényelte az ennél szigorúbb és közvetlenebb egyházi irányítást,
szemben a Rózsafüzér Társulattal, Rózsafüzér Testvérülettel, vagy Főtestvérülettel, ahol
központi tagnyilvántartás volt szükséges, s amelyet 1877-től kizárólagos joggal és hatás
körrel Szent Domonkos Rendje vezethetett. A rendet feloszlatták, megszűnt a központi
nyilvántartás, mozaikjaira hullott a szervezet, s nem volt összetartó ereje, kerete, felelős
intézménye és személye. Átmenetileg kisebb megrázkódtatás szenvedett az Örökös R ó 
zsafüzér, amely 17. századtól ívelő története során ugyan szorosan kötődött szintén a do-
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monkos rendhez, de mint egyéni áhítatforma közvetlenül kapcsolódott egy-egy domon
kos rendi központi nyilvántartáshoz. E központi nyilvántartás megszűnése nem jelentette
a tagok áhítatgyakorlatának azonnali és automatikus megszűnését, hiszen vállalt imaóráját
valószínűleg mindenki végezte haláláig. Jelentette viszont a nyilvántartó központ hiányá
ban az utánpótlás lehetőségének megszűnését. Senki sem tudta ugyanis, hogy imaórát
mikorra vállalhat föl. Az Örökös Rózsafüzérnek ugyanis legfontosabb szabályzó elve az
időben folyamatos és hiánytalan óraima volt a Boldogasszony tiszteletére. Az Örökös
Rózsafüzér esetében tehát egy aktuális kutatásnak kellene tisztáznia a mai helyzetet,
amelyhez a domonkos rend betiltása, majd pedig 1988 utáni fokozatos újjászerveződése
vezetett.
A 20. század második felére tehát az egyes áhítatfonnák belső, formai és tartalmi kü
lönbözősége, valamint ezek nyilvántartásának adminisztratív eltérése is oda vezetett, hogy
csak az Élő Rózsafüzér társulati formája és gyakorlata tudott fennmaradni. Maga a rózsa
füzér mint imádság, ájtatosság pedig nemcsak a domonkos rendhez kapcsolódott, hanem
évszázadokra visszatekintve, legalább ötszáz év óta a katolikus vallásgyakorlás jellemző
megnyilvánulása volt. Ezért ismertsége nem csökkent, de végzése mind kevésbé kötődött
a társulati formához, sokkal inkább a templomi áhítatok kiegészítő eleme lett. Csupán az
októberi ájtatosságoknak maradt lényegi tartalma, hiszen ezek a rózsafüzér imádkozását
jelentették. Az októberi ájtatosságok mellett pedig a szintén átalakuló, változó búcsújáró
gyakorlatban (zarándokút, virrasztás) kapott fontos szerepet még. A hagyomány: viszony.
S ez a viszonyunk lehet elfogadó, megőrző, vagy elutasító álláspont, vagy akár változtató
és megújító. A hagyomány állandó felbukkanása a jelenben, s a vallási kultúrában is haj
tóereje a társadalomnak és a kultúrának. Magunk jobb múltbeli megértése segítheti mai
modern/kortárs valónk megértését.:

Rózsafíizér társulatok a társadalmi szabadság körülményei között

Az 1990 utáni politikai fordulat előjeleként a kommunista hatalom 1988-tól ismét enge
délyezte a szerzetesrendek működését Magyarországon. A vallásgyakorlás szigorú és me
rev tilalma tehát enyhült. A laikus vallási társulatok is kiléphettek illegalitásukból, újra
szervezhették kereteiket. A társadalmi körülmények azonban az eltelt évtizedek alatt már
teljesen megváltoztak. Az a korosztály, amely az általunk vizsgált rózsafüzér ájtatosságot
és társulati kereteit még 1950 előtt sajátította el, jórészt kihalt. A 20-21. század forduló
jának felújított rózsafíizéres gyakorlatában ezért látunk bizonytalanságokat, sajátos új
megoldásokat. De itt megmutatkozott a megújulás képessége és lehetősége is. ölyan he
lyeken is létrejöttek a rózsafíizér társulatok, ahol korábban néhány évtizedig nem mű
ködtek, el is felejtették azokat. Sőt. a hierarchia és a fentebb említett rózsafíizéres kom
munikációs piramis lényegi helyreállásával ismét megteremtődött a korábbihoz hasonló
együttműködés és kölcsönhatás feltételrendszere.
Jóllehet, napjainkban nincs önálló és saját folyóirata semmilyen formában a rózsafüzér
társulatoknak, ezzel szemben viszont ismét nagy tömegben és változatosságban bocsáta
nak ki egyéb nyomtatványokat, könyveket, amelyeket a szentolvasó imádkozását alakít
ják, befolyásolják. Maga a pápa, II. János Pál, legfőbb egyházi tekintélyként új titkokat
javasolt 2003-ban a rózsafíizér imádkozásában, a világosság olvasóját, amelyet a magyar
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vallási társadalom, a klérus és a laikusok is, tetszéssel fogadtak és elfogadtak. Ennek ha
tására megindult a hagyományos keretek átszervezése, átalakítása, a háromszor öt fős
létszám után a négyszer ötös keret kialakítása. Ezt a fajta átalakulást hasonlíthatjuk az
1820-as években elindított változásokhoz, azaz éppen az Elő Rózsafüzér Egyesület meg
alapításához és világszerte való elteijesztéséhez. Ott ugyan egy alulról jövő javaslatot is
m én el, legitimált a pápa, majd pápák sora néhány év múltán, 2002-ben pedig a pápa
maga kezdeményezett és javasolt új megoldást. Mindkettő lelki igényeket elégített ki
a maga korában, s újfajta csoportszerveződést indukált a laikus vallási társadalomban.
A kommunikációs lánc sem hagyományos formájában állt helyre, hiszen a rózsafüzéreseknek nincs saját nyomatott újságjuk, a 2004-ben elindult Magyar Katolikus Rádió,
vagy a már korábban is működő regionális egri katolikus adó, amely Szent István R ádió
ként működik 2005 augusztusa óta, műsoraival, s elsősorban a rádióban naponta más-más
közösség közreműködésével elmondott rózsafüzérrel, lehetőséget biztosít a szentolvasó
népszerűsítésére.
E változások hatását most még nem láthatjuk. De azt már terepkutatásaink során érzé
keltük, hogy hatással vannak a vallásgyakorlatra. A katolikus adók pedig ismét csak azt az
idősebb női korosztályt érik el, akiknek ideje és jórészt otthoni munkája megengedi a hát
térrádiózást, akik így hozzájutnak a megfelelő információkhoz. A kiteljesedő katolikus saj
tó, benne több rádiós csatorna is, bár nincs speciális rózsafíizéres orgánuma, a szinte már
áttekinthetetlen és változatos formájában tovább erősíti azt a társadalmi közeget, amely
imádkozza a rózsafüzért, amely él a rózsafüzér társulati kereteivel. Társulati formákon kí
vül a rózsafüzérnek jobban megmaradt a szerepe a hosszabb időt igénybe vevő zarándok
latok7’ és halottvirrasztások során. Ez utóbbi szerepe jelzi azt az erős vallási igényt, hogy az
egyén biztosítani akaija magát halála esetére és a halála utáni időszakra, hogy valakik akkor
is imádkoznak lelke üdvéért, érte. Terepkutatásunk tapasztalata szerint a rózsafíizér leg
több helyen továbbra is fontos temetkezési kellék, olyan eszköz, kötél, spirituális men
tőlánc, amelynek alkalmazása segít az üdvösségre, a mennybe juttatni az elhunytakat.
Mindezt felerősíti, hogy a különféle új katolikus mozgalmakban (pl. Taize-i közös
ség) nagy szerepet kap napjainkban a repetatív és meditatív egyéni és közösségi imádság,
ének, amelynek h a g y o m á n y o s a n ismert formája a rózsafüzér. Ugyancsak napjainkban, a
20. század végén vált Európa-szerte a nemzetközi kegytárgy-kereskedelem révén elter
jedné a Rózsafíizér Királynéja pompeji tisztelete, a jellegzetes és újkori Rózsafüzéres
Boldogasszony ábrázolásával, amint Szent Domonkosnak és Sienai Szent Katalinnak át
nyújtja a szentolvasót. Ezen a ponton szinte összegzi korábbi évszázadok keresztény iko
nográfiában megnyilvánuló rózsafüzéres szimbolikáját. A rózsafíizér a földet és a mennyet
összekötő lánc maradt.
A rózsafíizér társulatok esetében a vallási csoportszerveződésnek azt a formáját ismer
tük meg, amelyben az egyházi irányítás és a laikus kezdeményesek, azaz a felülről és az
alulról jövő kezdeményezések egymást erősítik, amelyben az egyéni kezdeményezések
megvalósítására lehetőség nyílik. Voltak és vannak nyilvánvalóan más társadalmi alapon,
más célok és igények alapján szervezett és szerveződött társulatok. A rózsafíizér társulatok
és egyesületek elemzése alapján tett megállapításaink tehát nem feltétlenül általánosítha
tók minden ponton a többi laikus vallási szervezetre és mozgalomra. Abban azonban ta
lán több jellemző vonást tud felmutatni, hogy egyesíti a közösség megszerveződésének
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több szintjét: az elsődleges közösségi kapcsolatokat köti az eszmei közösségi keretekhez,
kialakítva egy imaginarius (elképzelt) és virtuális közösségi formát. Létrehozza e szerve
zettségi szintek egymásra épülésének tudatát. Az Élő Rózsafüzér társulata és imádsága
egyházi, illetőleg domonkos rendi előírásokkal szigorúan szabályozott. A közösségi val
lásgyakorlásban azonban mégis számos helyi formája alakult ki.
Napjainkban - s nem csak a nálunk fél évszázados egyházellenes, kötelezően materia
lista, valláskritikai szemlélet reakciójaként - mindenütt a világban a népi vallásosságnak
egyfajta újrafelfedezését tapasztalhatjuk. Igazolja ezt a népi vallásosságról meghozott hiva
talos egyházi állásfoglalás is. Ezt több tényező segítette elő. „Az ökológiai válság, a hala
dást kísérő pesszimizmus és az alternatív kultúra a nagy eszmerendszerektől elfordulással
járt.” Az anyagiak mellett becsülni kezdték a spirituális értékeket is.'4 A 19. század végén
tudatosult az egyháziakban, hogy a nép nem képvisel egységet, az egyes csoportok sajátos
kultúrája pedig bizonyos autonómiát mutat. M ég akkor is, ha a 19. század végétől a népi
vallásosságon látszik a felülről jövő nyomás, amely a népi vallásosságból jórészt egysége
sült, felülről irányított és tömeges vallásosság képét vette magára.” E vallásosság tovább
adásában legfontosabb szerepe a családnak van.
Hajlamosak vagyunk a kutatás során a vallási társulatokat csupán szociológiai és kultu
rális jelenségnek tartani, s elfeledkezni a vallásgyakorlás transzcendens vonatkozásairól.
Eddig említett néhány jellemzője mellett pedig a rózsafüzér társulati tagság a hit bizo
nyosságán át az üdvözülés lehetőségét is kínálta és kínálja tagjainak. Tagjai számára ez a
jö vő biztonságát és reményét7'1 nyújtja. „Ez a transzcendens dimenzió, a Krisztusban
egyesülés elve az, amely a keresztény együttműködés legfőbb értelmét megadja a túlvilági közösség elérése érdekében.”77

A z Élő Rózsafüzér Egyesület sajátos vallási kultúrája a í 9-20. századi Magyarországon

Munkánk elején kialakított munkahipotézisünk, miszerint a 19. század közepén megje
lent nemzetközi jellegű társulati forma működése során, szervezeti felépítésében sajátos
csoportkultúrát alakított ki, meglepő gazdagsággal és változatossággal beigazolódott. Az
imatársulat, amely célját tekintve elsősorban a hívő katolikus tagok üdvözülésének bizto
sítására, azaz a túlvilági életre orientált, sok helyen és időszakban e világi karitatív, szo
ciális, lélektani feladatokat is felvállalt. Az imatársulat túlvilágra orientált céljainak a napi
egyéni és alkalmi (ünnepi, szervezeti élet) közösségi áhítatai szolgálták, valamint a halottkultusz, a memória ápolása. Ez utóbbi nagyon hangsúlyos eleme a rózsafüzér társulati élet
nek, s a középkorban, barokkban gyökerezik. Az imatársulat e világi, a mindenkori társa
dalomban felvállalt céljai, a tevékeny keresztény közéletiség elemei pedig a 19. század
végétől, nálunk az első világháborúi utáni években erősödtek fel, s a Katolikus Egyház
szociális tanításán nyugosznak. Ennek megnyilvánulási formái változatosak: karitatív
munka, sajtóapostolkodás, azaz a keresztény tanításoknak a modern tömegtájékoztatási
eszközök igénybevételével történő teijesztése, vallási ismeretek teijesztése, kulturális ér
tékek átadása. Nem gazdálkodó szervezetek, szemben egyes barokk társulatokkal, de gaz
dasági szerepük a templomi és egyházi mecenatúrában nem elhanyagolható (oltár állítás,
kép, szobor állítás, takarítás stb.).
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Maga a társulat mint szervezet is kialakította a maga sajátos csoportkultúráját, amely
bizonyos helyeken, főleg városokban egy korábbi társulati kultúrát is magába olvasztott,
más helyeken pedig átvette a nemzetközi jellegű szervezet sajátos nyelvi és működési for
máit. Az előzőekhez sorolhatók a tisztségviselők (céhes életben is gyakorta használt) ne
vei: dckány, dckányasszony, az egyesületi tárgyi szimbólumok köre és az egyesületi ünnepek.
A második körhöz pedig a rózsa nyelvi és jelképcsalád elemei: rózsa, rózsatő, rózsabokor,
rózsáskert, bokoranya, valamint itt is bizonyos tárgyi és nyelvi szimbólumok: a rózsafüzer.
Az áhítati forma létrehozta a maga sajátos szellemi kultúráját. Erősen épített a közép
korban gyökerező imádságszövegekre, hiszen alapját a Miatyánk és az Udvözlégy Mária
(és egyéb) hivatalos imádság adja, amelyet ún. záradékokkal (klauzula), titkokkal (miszté
rium: örvendetes, fájdalmas, dicsőséges) egészítettek ki. Az Élő Rózsafüzér ezt szervezte
sajátos szerkezetű imádsággá. Ez mutatta az imádság és az elmondására létrejött szervezet
megújulási képességét a 19. század első harmadában, közepén, de a 21. század elején is,
amikor az egyházi vezetés javaslatát az újabb titkokra vonatkozóan (világosság olvasója)
gyorsan átvette, az imádságot kibővítette, s ezzel párhuzamosan magát az imaszervezeti
keretek átalakítását is megkezdte. A rózsafüzér imádság szerkezete pedig keretet adott
a rózsafüzérnek, vagy régi magyar nyelven olvasónak nevezett imádság buijánzásszerű
változására: a Krisztus élete (vita Christi) olvasók mellett különböző speciális imádságok
alakultak ki egyes szentek (pl. Szent Anna, Szent Antal stb. olvasója), egyes hittitkok
(Szentháromság, Szent Vér stb. olvasója) tiszteletét megfogalmazva. Ezek mind sajátos és
különös funkciót töltöttek be az egyéni és a közösségi imaéletben. A lourdes-i Máriajelenés (1858) mintegy utólag legitimálta nemcsak a Szeplőtelen Fogantatás dogmáját
(1854), hanem a rózsafüzér ájtatosságát is, mivel Mária magát a Rózsafüzér Királynéjának
nevezte, s olvasóval a kezében jelent meg.
A rózsafüzér imádság, s Mária rózsafüzéres tisztelete a középkortól kezdve napjainkig
hatott és hat az ábrázoló művészetekre, festészetre és a szobrászatra. Jeles művészek festet
ték meg, rajzolták meg a rózsafüzér egyes jeleneteit. Ezek mintát szolgáltattak a populáris
művészet alkotói számára. A jeles és neves művészek mellett tehát az erősen funkcionális
szempontú populáris művészet sem vonhatta ki magát e hatás alól. Ennek tanulságos
megjelenési formáját a könyvillusztrációk, metszetek, illetőleg a ponyva előzékképek, a
titkok képi és szövegi megjelenítését biztosító cédulák alkotják. A lourdes-i Mária-jelenés
kialakította a Lourdes-i barlangok, képek, oltárok sorát magyarországi templomokban is.
Ezeknek elmaradhatatlan kelléke az imaszámláló rózsafüzér. E képi világ pedig visszaha
tott az imádságra, a szövegekre, felerősítve a rózsa-szimbolikát.
Mária rózsafüzéres tisztelete, s a társulati keret lehetőséget kínált bizonyos egyéni tö
rekvések kiélésére. A sajátos Mária-tisztelet meghozta népénekeit, ünnepi rítusainak köl
tészetét. Jeles énekszerzők (pl. Orosz István, Ökrös József) fogalmazták m eg a népkölté
szethez és népénekekhez közel állóan tiszteletüket. Egyelőre még áttekinthetetlenül
gazdag ének- és imaköltészet bontakozott ki, jelent meg könyvekben, ponyván, vagy
kéziratos füzetekben. Egy részük elteijedt az egész nyelvterületen (pl. Ökrös Jó zsef éne
kei), mások csak lokális kedveltségnek örvendtek. Vagy csak az egyéni imaélet részei let
tek. Ezek az énekszerzők által megfogalmazott szövegek ismert népénekek dallamán
hangoztak fel. A művészeti ágak közül talán a zeneművészetre hatott legkevésbé a rózsaflizér kultúra. Mégis ennek keretében terjedt el a Lourdes-i ének dallama.
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Sajátságos rítusok formálódtak ki az évek, évtizedek alatt. Nemcsak az alapszabályban
is rögzített, a szervezeti élettel összefüggő esetben, mint a tagfelvétel, a titokcsere, vagy
tag elbocsátás (tagtárs temetése), élő és elhunyt tagtársak miséi, memóriájának ápolása,
hanem az egyházban, a katolikus vallásban évszázadok alatt kialakult, ünnepekben is
megtestesülő Mária-tisztelet keretében is. A 19. század közepén, második felében meg
alakuló társulatok ezeket a rítusokat részben a korábbi vallásgyakorlatból vették át (Mária
halála, Szent Család járás), másrészt pedig újakat formáltak ki. A rózsafüzér társulat tehát
egyfajta integráló és hagyományozó szerepet is betöltött, betölt a vizsgált időperiódusban.
Tárgyi kultúrája hátterében ott van tehát a rózsa-szimbolika, a képzőművészeti alko
tások egész sora. Az Elő Rózsafüzérnek, mint általában a rózsafüzéres társulatoknak emblematikus tárgya maga az imaszámláló eszköz, a rózsajuzér vagy az olvasó. Ennek anyaga,
színei egy sajátos szimbolikát, jelentést tükröznek, s ennek kapcsán kaphatnak helyet
és szerepet az egyéni élet különböző alkalmainál szakrális vagy mágikus (elsősorban
apotropeikus) tárgyként. Az anyag (fa, fémek, drágakövek, magvak stb.) jelképes vonat
kozásai mára feledésbe merültek. A rózsafuzér színvilága viszont élő és ismert: a saját tar
talmi vonatkozások mellett a szín életkoijelző is lehet. A rózsafüzérnek különböző formái
vannak: lánc, füzér, gyűrű. A tárgy tehát a viselet részévé is válhat. Ez a vonatkozása is
visszaszorult. A 19-20. században pedig sajátos nyomtatott könyv- és folyóirat kultúrája
erősödött meg a rózsafüzér társulatnak.
A rózsafüzéres élet nagymértékben befolyásolta azonban a templomok és az otthonok
szakrális berendezését, tárgyi világát. A már említett Lourdes-i oltárok, képek, szobrok
vagy szoborcsoportok mindkét helyen felbukkanhatnak. Ennek révén új szentkultuszo
kat terjeszthetnek (Bernadette, neve ma is divatos), megerősíthetnek régi szimbólum
értelmezéseket: kék = Mária színe, a rózsafüzér fehér.
A rózsafüzér kialakította a maga sajátos tereit. A templomok megfelelő oltárait és ká
polnáit, ahol alkalmanként, társulati ünnepek alkalmával ájtatoskodnak, valamint az ima
házakat, ahol a közösségi áhítatok egy része zajlott. Sajátos közösségi szakrális tér a kör
menet tere, amelyben a második világháborúig a rózsafuzér egyesületeknek szabályozott,
kötött helye volt. Megerősítette a szent sarkok, a lakás szakrális központjának szerepét,
ahol szombatonként, első szombatonként rózsafüzéres (egyáltalán máriás) ájtatosságot tar
tottak sok helyen. Ez utóbbi lehetett az egyéni imavégzés szakrális tere is.
A rózsafüzér társulatnak van sajátos társulati szakrális ideje. Az egyén szempontjából
ez a mindennapos rózsafüzéres tized elmondásának ideje. A társulati (közösségi) idő
szempontjából ez az első vasárnapi titokcsere, az első szombati ájtatosság, a májusi litániák,
az októberi ájtatosságok, a társulati alapító Mária-ünnep, általában a Mária-ünnepek, a
halálesetek virrasztásának estéje és a temetések napja.
A rózsafüzér mint az egyénit és a közösségit sajátosan elegyítő áhítat és szervezet, tár
sadalmi és lélektani szerepet is betölt mind az egyén, mind pedig a közösség életében.
19. századi indulásakor nagy dinamizmusa magával ragadta a társadalom legtöbb rétegét,
mindkét nem képviselőjét. Ám erősen befelé forduló, szemlélődő, imádságra orientált
volta miatt fokozatosan, bár elég gyorsan kifejezetten női áhítatformává vált, népszerűsé
gét elsősorban az idős korosztályoknál megtartva. Lélektanilag azonban fontos szerepet
tölt be ezzel, hiszen éppen abban az életkori szakaszban alakítja és tartja fenn a valahová
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tartozás tudatát, amikor az egyén fizikai és (gyakran mentális) leépülése miatt más kapcso
lathálóból már kihull. Párhuzamosan pedig kiépít eg)' imaginárius spirituális kapcsolathá
lót a transzcendenshez: Máriához, szentekhez, Istenhez általában. Ezáltal társadalmi és
spirituális biztonságérzést formál ki, erősít és tart fenn. Ehhez járul a társulati halottkultu
szon keresztül a memoria, a remény biztonsága.
Az Elő Rózsafüzér Egyesület vagy Társulat működési szabályzata egyfajta kulturális
mintát jelent, amelyet mindig egy konkrét helyen és időben, társadalmi viszonyok között
valósítanak meg tagjai. Innen fakad a fentebb leírt jellemzők nagyfokú változatossága, szí
nes megjelenési formája.
Kutatási célunk tehát e vallási csoportkultúra feltárása, rögzítése, elemzése és értelme
zése volt. Miután ilyen feladatra nem állt (hazai) kutatási minta rendelkezésünkre, a vál
lalkozás során derültek ki korlátok, merültek fel nehézségek. Egyik a munka nagyságát
jelenti: miután az Elő Rózsafüzér Egyesület a legelterjedtebb vallási társulat a múltban és
napjainkban is, ezért a kutatásnak, hogy lezárható legyen, egyfajta mennyiségi korlátját
kellett felállítani. Egyetlen egy mélyfúrásszerű esettanulmány mellett közel száz település
társulati életéről vettünk fel adatokat, s ezeket elemeztük. További nehézséget okozott az
írott és nyomtatott, a levéltári anyag és az áhítatirodalmi, illetőleg folyóirat nehéz hoz
záférhetősége. Ennek magyarázata az elmúlt fél évszázad egyházellenes intézkedéseinek
sorozatában van, amely pl. a domonkos rendi levéltára(ka)t, könyvtár(ak)at megsemmi
sítette. A kéziratos források egyik csoportja, a kisközösségi tagnyilvántartások, imaélet
dokumentumai, valamint a vallási aprónyomtatványok (ponyvák) jórészt az egyéni gya
korlatban keletkeztek, amelyek a társulati vezető halálakor gyakran megsemmisültek,
megsemmisülnek. Ugyanez vonatkozik az ún. szentemberek hagyatékára: kézirataikra,
imádságos és énekes könyveikre. A kutatás forrásbázisa tehát nagyon esetlegesen volt öszszeállítható. A felhasználható források segítségével azonban alapkutatásunk mégis sikere
sen vázolhatta föl egy sajátos 19-20. századi vallási kultúra legjellemzőbb vonásait.
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2. kép.
Egytizedes szentolvasó
és gyűrű rózsafíizérek
(Barna G ábor felv.)
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K ép n i cl 1¿'klet
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L E S V E R T V S D E E A G N V S 1) E 1 ,
Com posé de Sainct Crefine, Baume,<V pure cire.Exlrn
du liiuv appellé le Ceremonial,ou pariant de la Bene
diction cliecnx,les paroles íiiyuantes,íé ti'ouuent
egiílri s fúr la fin en eeftc m aniere.

ni
II íc lit que le PapeYrbainVenuoyaárEm pereurdes Grees tioia
Agnus D e i. anee ces vers & paroles.
Les tanneries íl challe.
I a-s peche: il e fface ;
Sauue d erabralem cnt;
Et de lubmei-gemen t ,
Garde de mort fubite.
L e 5 Diablos met en fuitc
Dom ptcles enneinis.

Hors de danger lout mis
Et leniant ária M ere ,
iu travaille á le latív;
domic main t pouuoir,
Aux dignes de la u o ir .
La part, query que petite,
Rui t que la grand proli le .

S

LaPricre que le Pape laid á la Benedic lion de 1'Agnus Dei
Qu’il enacelcí pecher.quon impetre pardon, qu 'il conícre les «raen
Que le Ionébant A'voynnt,les Cnrefticns ibient clnicus ñ loü er Dieu
Que le bruit de la ir , ¿peales, u n g e s. <V tem pelies. la fiu*ie des Vents, A des Ton ne n e s
íb ientm od ere:,áraiTcftcr .
Quedenant le Sal után e . A glonc u x eítendait de la Croix, q u iy e fi figuréjes elpnts ina lings s elpouiiantent. árs’cníuycnt.
Que ed u y qui les po rte , aye s ertu em itir les illulions.trompones.aiiucrs, A- fraudes du
Diablo, ár des esprits m alings.
Qu'aulciuie lem peltc.aduerlite.air pcftilentiel.ou coiTOiupu.m m al caduc; aulcunc
toiu-inontc, teinpeítes de m er.aulcun fcu .ou au ltivs imures de tempi.nepmíTrnt o fien1er.m uir.iiv prem dider. á celu y qiu le portera denotement fu r fo y .
Q ueiil'accouchcmcnt főient coní’e m c : la M c iv .á rl'e n fa n t.
Que tous ceulx qui le porlent. puifient efire toufiours en feiurté.quils ne craignentaulcun
peril .quils n’aycnt point peur dcs oinbirs.quaidcune cruaute duDiable ne les endomniage, q " ils nepu isíen t e ltír trompe: des hom m es.quils ibient exempts de tous p e 
nis
rils.1 de feu. d elou
elo u ld re. de tounnente.
tourniente. ár teiuoei'tes
tcmpeltes. E t oue
que les fem m es enlantcnt
eniantent lans
tiauail. A- foicnt d eln u res de m a i. A d r tout d an g e r.
A H O M E . C h e : l ln ip rim e u r de la Cham bre A p o íto liq u e . 16 6 2 .
auee p e rm ifiio u des Superieiu*s .

¿¡Ó C M O V E fA ;

3. kép. Kegytárgy reklám a róm ai Agnus D ei viasz ereklyéről
VII. Sándor pápa által kiadott leirattal, s különböző rózsaflizérekkel, 17 2 9 .
(Szilárdfy 2008. 564—565.)

Képmelléklet
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4. kép.
A Szűzanya és a Gyerm ek Jézus átadja a rózsafuzért Szent D om okosn ak
és Siennai Szent Katalinnak, Rózsafíizér-oltár, Szom bathely, Szent M árton-tem plom
(Barna G ábor felv. 2010.)

440

Képmelléklet

5. kép.
A Boldogasszony 17. századi kegyszobra, rózsafíizérrel kezében,
Szom bathely, Szent M árton-tem plom
(Barna G ábor felv. 2010.)

Képmelléklet
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6. kép.
17. századi aacheni magyar zarándokok rózsafúzérrel kezükben Algesheim mellett
(W ürzburg, Kreisarchiv)

7. kép.
R em ete Szent Antal szentolvasóval és R em ete Szent Pál a csíksom lyói
Szalvátor-kápolna kazettás m ennyezetképén
(Barna G ábor felv. 1981.)
/G\>elí6e/.„

8 “ EGEOI

442

Képmelléklet

8. kép.
A lepantói tengeri csata (1571) a győzelem ért szentolvasóval könyörgő pápával.
Kisoroszi plébániatem plom , oltárkép
(Hetény 2011. 669.)

Képmelléklet
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9. kép.

Ez voto, im ádkozó család: anya, lánya és fia. A lány kezében szentolvasó.
Kács (Borsod m egye), kegytem plom , 19. század eleje
(Barna G ábor felv. 2010.)

/fe lib e ,

D on

SZEGED

Í0. kép.

í í . kép.

E x voto, rózsafuzért im ádkozó asszony.
Kács (Borsod m egye), kegytem plom ,
19. század eleje
(Barna G ábor felv. 2010.)

E x voto, rózsafuzért im ádkozó férfi.
Kács (Borsod m egye), kegytem plom ,
19. század eleje
(Barna G ábor felv. 2010.)

444

Képmelléklet

12. kép.
A Szűzanya átnyújtja a rózsafíizért Szent D om okosnak. Ismeretlen festő képe,
Szegyár, plébániatem plom , 19. század közepe
(Barna G ábor felv. 2011.)

Képmelléklet
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13.

kép.

A m ezőkövesdi (Borsod megye) Szent László-tem plom rózsafíizéres társulati oltára:
a matyó hímzéses párnán a teljes vagy nagy rózsafuzér
(Barna G ábor felv. 2010.)
--------

[5 SZEGED

446

Képmelléklet

14. kép.
A N . Tolcsvai olvasó társulat egylet képe, Tolcsva (Borsod megye)
(Barna G ábor felv. 2010.)
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i&iaém.
Imádsigos- és Énekes-könyv
• u

ÉLŐ S Z E N T O LT A SO

ról

MABIATAB8DLATNAK'
liu sz n ú h u A n i.

A i r * rl é rM k i b slS M R J« * á k i|) U A t a l.

8

KIADJA A SZENT-I TV AN-TÁ

*

’''

18

ÜI.AT.

——
Ötödik kiadás

P ESTEM . 1859.

■ tűn tan l i m i i t n i u

15. kép.
Az Elő R ózsafüzér im ádságos és énekes könyve,
a társulat rózsafiizéres ábrázolásával, 1859.

16. kép.
Ö krös Jó z se f (Kunszentmárton,
Jász-N agyku n -Szoln ok megye)
R éth y Lipótnál nyom atott
énekes füzete, Szarvas, Békés m egye, 1853.

17. kép.
M ária zsoltára, énekfüzet, Arad,
R éth y Lipót kiadása, 1859.

/V
Ibi

If" SZEGED

Képmelléklet

-M S

18. kép.
A kunszentmártoni (Jász-N agykunSzolnok megye) Elő Lelki Rózsafíizér
és Éneklő Társulat Protokollum a,
1851 .

Képmelléklet
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A z .É L Ö L E L K I R O Z S A F Ü Z É R ÉS ÉCYBEKAPCSOLT

BOLDOGSACOSSZŰZMARIA
S Z E P L Ő T E L E N S Z ÍV É R Ő L N E V E Z E T T

CY Ő R I ANNYA T A R SU LA TBA K EBELEZ Ó

OKIRAT
A.BOLDOGSÁGOS.SZUZMARiA-GYÖRi.ANYATÁRSULATTUL

ÜDV ÖZ LETAZ.URBAN
A.KUN..SENT. MÁRTONRAN.ALAKULT. FÍOK.EGYLETNEK
c N t m iiittU u A iim ll h f j j

Ó r na y

Aulva. ra ijy o n .m ik in t.

tS Z b ^ T t c fr a n e iia
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t i r i s i é r t .¿i m. ctu rja tirsin iía n u e n rijí U lk ik n tk . ham nr a lls íu szalaAdásuhirtalakult
d i l i n J a k i t tar i n t* !. t t ó d a n te i eijt 1
i lt f u t Lm .ck.livl í t t i / v t i ,
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tw rsulntlau H in t km tik mt r v x d u s e m t j y r Tiranaiam
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t u n y ijyhnxi
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€ ¡li

LtUti

C&MX4M. c f c í x é r t
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i lit ilm

4 it# tril nevetett
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■utmat

J jin

M.U Ju teletik

aam h r i l t i t u u lld .M aar

ta n á r ik k ié ü l jdazóUstalvám a

l á r i u l a t a k k o ri alm ik i t e l ...

ó t& eaLseym ek t t sm jujtstt ¿ 4 ö d x im lsiy s ki
J f te nyujtatt le n tin k tartalmim.
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1us r ”3

c&azújóMa í j j i k a éRanudom

L u iu a tv

¡ e v a k a g i j i t t .....................

limit hővelkrém le i s s ir a t haté

1 9 . kép.

A kunszentmártoni (Jász-N agykun-Szolnok megye) Elő Lelki Rózsafíizér
bekebelező irata a győri Élő Lelki R ózsafüzér és a vele egybekapcsolt
Mária Társulatba, 1872.

450

Képmelléklet

20. kép.
A kunszentmártoni
(Jász-N agykun-Szolnok megye)
rózsafuzér társulat ún. „pátrónus
képe” , Szem lér M ihály festménye
(1857) a Szent M árton
plébániatem plom ban
(Kuszné Sárközi Katalin felv. 1993.)

21. kép.
A kunszentmártoni (Jász-N agykun-Szolnok
megye) Szent M árton plébániatem plom
hordozó M ária-szobra,
„a rózsafuzér társulat ajándéka, 1910”
(Kuszné Sárközi Katalin felv. 1993.)

451

Képmelléklet
22. kép.
A Szeplőtelen Fogantatás szobra
(Kunszentmárton,
Jász-N agyku n -Szoln ok m egye, 1773),
májusi társulati ájtatosságok helyszíne
(Kuszné Sárközi Katalin felv. 1993.)

23. kép.
A rózsafíizér társulati énekes
em berek padja, a könyvtartó polccal
(Kunszentmárton, Jász-N agykun Szolnok m egye, Szent M árton
plébániatem plom )
(Kuszné Sárközi Katalin felv. 1993.)

Képmelléklet
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24-25. kép.
Az O lvasó Társulat halotti könyve,
Kunszentmárton

(Jász-Nagykun-Szolnok megye), 1856.

453

Képmelléklet
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2 6 -2 8 . kép.
A R ózsafüzér Főtársulat anyakönyve,
Vasvár, D om on kos R endtörténeti
G yűjtem ény
(Barna G ábor felv. 2011.)
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29. kép.
A R ó z s a fíiz é r K irá ly n é ja h av i fo ly ó ira t c ím la p ja

Képmelléklet
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10. szám.___________ XL11. évfolyam.______ 1926. október.

30. kép.
A R ózsafíizér K irálynéja havi folyóirat cím lapja

Képmelléklet
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S&fiSR&SSfljVedd fel a keresztedet » küvess engem.¿ ‘fó'SjJSttólS

*

3 . sz e n t tito k .

Jézus,kittéboldogs. Szűz! Bethtehem
benevilágra szüzénszültél. \

-

S

K titok gyllm ülcte:

s

Szegénység.
OU Jézusom! tekints rám, lásd epedó szivemet.
Jöjj el, oh jöjj el hozzám, s vigasztalj meg engemet;
Mert csak te benned bízik éu lelkem,
Nekem nélküled nincsen örömem.
Jöjj el hát, szüless bennem, légy örömem s miudenem.

5
k

Tagadd meg magadat.

?j

» __________ *

J ÉZUS

1

a kit le S z e n t S z ű z

,

in éh ed öcn

fogadtál.
>

.

K titoknak gyümölcse :

A z a lá z a to ss á g

ti*►

!)►
%
ft

V
V
•1

:
i1

«áfe.

......... —______ 2 L
'T ^ C ű

<•>
<•>

{<••>}

1

JÉZUS

1

a kit te Szén» Szű z — Szen t
Erzsébetet látogatván — méhedben hordoztál.

tó

E lilokuak gyümölcse :

W
(•)

A f v l e b a r á t i s z e r e t e t.

3 1 -3 4 . kép.
Rózsafiizéres titokcédulák a 19. század végéről, Kunszentmárton
(Jász-N agykun-Szolnok megye)

<•)

tó

2.
¿
¿
>

Képmelléklet
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35—36. kép.
Rózsafiizéres titokcédulák a 19-20. század fordulójáról

37. kép.
A Fátimai Szűzanya
szentolvasóval kezében

38. kép.
A keresztény erények között
a rózsaftizér a folytonos im ádságot jelzi

458

Képmelléklet

39. kép.
J[áky] F|erenc] népszerű rózsafíizéres könyve, 1885.

40. kép.
Jézus öt szent sebének olvasója
Jáky Ferenc könyvéből

41. kép.
R ózsafuzér a meghalt hívekért
Jáky Ferenc könyvéből

Képmelléldet

459

42. kép.
Lourdes és a szentolvasó kapcsolatát jelzi a lourdes-i barlang és a rózsafíizér társulat
nagy olvasója, M ezőkövesd (B o n o d m egye), Szent László plébániatem plom
(Barna G ábor felv. 2010.)

43. kép.
Lourdes-i barlang a debrődi
(Abaúj m egye) plébániatem plom ban
(Barna G ábor felv. 2010.)

44. kép.
Lourdes-i barlang
az óbecse-alsóvárosi tem plom ban
(Barna G ábor felv. 2009.)

Képmelléklet
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Boldogságom sz il/ M á r i a .

\

—

Ko zn a l'Azcr királyné.)
K o szo rn b n fö lö tt

i

ARANY A*B*Cr4ie- /

ÁJTATOS ÉNEKEK „
A

B0L00GSÁG0S SZŰZ MÁRIÁHOZ.

(Dallama: .ZóMolió virágttáll.* rtb.)
Alinak tattt Mária. Ifimnek fient Anyja,
Ta kosáéi kiállnak, menynek királynéja.
Tekint» In menyreMl élő ro ssá iira ,
Nynjtsi ki steal keiedel, kunos m olf Alira.

a.

B o lio ft t f o» sí. n i t , alásallaJ kárnak,
Ur Jésns KrisBlufaál. könyörögj mi ériünk,
Hogy e társulatban. állandók lekéssünk,
'A miflen világból, ki asm megy mi lelkink.

L

/

9.

Címerünk na légyen, kogy egymást sseressik,
Stivkdl kárnak anyánk, s kottád eteiestok.

45. kép.
A máriás arany A B C ,
19. század m ásodik fele

r | énekek
a t O lv a s d

t á r a u la to a a k s t á m á r a .

K M a I I D D I X n K L A R A.
8Z PEKKSrZ 5 .) RKNDJR* LÉVŐ HAIADOX

* tincsiv

ima.

46. kép.
Erdélyi Klárának, az Elő Rózsafíizér
D u n a-T isza-közi terjesztőjének
énekfíizete

A b o ld o gsá go s S z ü l M á r ia

Rózsafüzér társulatából
k ln in lt h ívek ért

I i h h z i ii U u i u I ő

énekek és imák.

W n í ; Orma Irt v ia J.-Ladáajrhaa,

t

/
I

I.
g.
S.
4.
6.

üdrOalágy Mária, aaáaakoak uout ta W
Mária ti**tot«*t*dra óMMeeragtettUnk.
Ok róaaák rámája, boldog u i i Mária.
BoualUaér királyává, tldvOzl.gy »mji ¡tela Mária.
UdTftalágy latuojoruág ékw lilioma.

L_____________ ./ A
47. kép.
Rózsafíizéres énekek a Győztes
Immaculata ábrázolásával, Esztergom
(Esztergom megye), 19. század második fele

48. kép.
Társulati halotti énekek és im ádságok
O rosz Istvántól (Som ogyi Könyvtár
gyűjtem ényéből, Szeged)

Képmelléklet
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/ t r á f y

fw .
L e g s z e b b uj G n e M
---IMI

és i á k

X III. Leó p á p a s z e n ts é g e s a ty á n k

• hm
D— K O N R Á D

5 0 ¿ v e s p a p sá g á n a k

M ARTIN ,

Mftim MknWnim.

ju b ile u m a ü n n e p é r e
1886-ib érben.

$of ( o»t n{i l a
..^ftV -liU T im i

ai

A » 1*

im r iu t i

'm

'j í w

C b fio ra l a ropbal
F r Ri c h a r d O iv ild ,
NM|•nibiftupfhrí ••iri&euffrt*, »t»ir»ior fn> *«!»■'»

kudu
O r o s z Is itv

á . 33.

Ja n -L a d á n y b a s.

B udán.

®
tliln

IW 9 .

188*.

Nyomatott Bagó Márton

Htánái.

Sulin.

J _________________________

49. kép.
Az Élő R ózsafiizér szlovák nyelvű
ének- és imafiizete,
N agyszom bat, 1879.

50. kép.
Ének- és im afuzet X III. Leó,
a rózsafüzéres pápa jubileum ára

Az Élő Rózsa füzér-tagok
Felvételi Lapja
RÓZSAFÜZÉR
TÁRSULAT

KÉZIKÖNYVE

l/|wnM«W RáuoMUár Klralrnája.
„RÓ ZSA PCZftR K IRÁ LY N ÉJÁ 
IGI ADÓHIVATAL A
Budapest, XIV.
Sw at Dononkoa-u. 3.

51. kép.
Rózsafíizéres társulati kézikönyv
a 20 . század első feléből

felvétetett 19

MtHWl

(500 n. k.)
hó

n.

52. kép.
R ózsafiizér társulati felvételi lap,
20 . század eleje
I.

462

Képmelléklet

Legújabb istenes énekek

m IaumIm I

boldogságos s z ű z M á r ia
ZZÜZ M Á R I Á H O Z ,
'H1*

■ zent olvasójának
utolsóé titka kiosiusámk rijMtde előtt

AtíaciUolvmmi lit«k ¿MkWHmcIhIya.

«

és kia t u * K P I MKK. MAJ«A

i; ' .

ú L m

53. kép.
Ö krös Jó z se f (Kunszentmárton,
Jász-N agykun -Szoln ok megye) népszerű
akrosztikonos rózsafíizéres éneke
egy énekfíizetben (Som ogyi K önyvtár
gyűjtem ényéből, Szeged)

m

m

54. kép.
Alkalmi rózsafíizéres énekek a Csodás
Erem M áriájának ábrázolásával
(Som ogyi Könyvtár gyűjtem ényéből,
Szeged)

55. kép.
Marie R osenkranz, kis szentkép

Képmelléklet

463

ÖRÖKÖS

'RÓZSAFÜZÉR
in
Otmotau* az önlkw ráuaflutr u-tw jambar qpaaUlMrAI.
mIj alakult mi miaura aaabarak n«aaiar» é* (taitaagan. kik kaU
dukoWán. az utolaó Ufn«h»i»tib barraban módnak.
Maiit ilumonkoai aaaraata» atvak állal Htral.au llO M k álban ki
lőtt nániat kónjnaaaáo « trin i uutryaníiia J . T *, ofli-i Ifikét/.

Tuedik kiitdüK.
(á kjrúti pbapbki babnak anp-fla'm aul)

56. kép.
Az Elő R ózsafüzér elterjedt
a görög katolikusok körében is

57. kép.
Az Ö rökös R ózsafüzért is népszerűsítette
Jáky Ferenc osli lelkipásztor

V / . V . W . V . 7 3 V V V W V . W / / A

3 T O 9 W V v -z z /z

£ o u fd c «i tso d c á c v ^ j
A lá » i a , S x t p í ö le ié n
l^ a n lü tc L s, ¿> c l n u g

9 M t T H u lu .iw it i m i r u l t n
ia ilif

58. kép.
Falvédő a Lourdes-i Szűzanya rózsafüzéres ábrázolásával
(Rács, Borsod m egye, helytörténeti kiállítás, Barna G ábor felv. 2010.)

464

Képmelléklet

59. kép.
A csíkcsobotfalvi plébánia
rózsafíizér társulatának
zászlóképe a csíksom lyói
kegyszobor ábrázolásával, 1860.
(M agántulajdon,
M akky G yörgy felv. 1995.)

60.
A G yerm ek Jézus
szentolvasót nyújt
Árpád-házi Szent M argitnak
(Ismeretlen festő képe,
O sli, plébániatem plom ,
M akky G yörgy felv. 1995.)

kép.

Képmelléklet
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61. kép.
C eglédi búcsúsok a péliföldszentkereszti búcsúban, 1913-ban.
Sokuk nyakában szentolvasó. (A Ceglédi Kossuth M úzeum Fotótára 23.123)

62. kép.
Első búcsús lányok, m ellükön mézeskalács
olvasóval és tölgyfalevélből, csigahéjból fűzött
koszorúval, M átraverebély-Szentkút
(N ógrád megye)
(Néprajzi M úzeum , Etnológiai Adattár,
Kresz Mária felv. 1949.)

63. kép.
Koldus a m ezőkövesdi
(Borsod megye) Jézus Szíve
búcsúban, 1930.
(N éprajzi M úzeum ,
Etnológiai Adattár,
Palotay Gertrúd felv.)

466

Képmelléklet

64. kép.
Az élő rózsakoszorú társulati vezető temetésén a koszorúra helyezett
nagy rózsafuzérrel, gyertyával —a kötelességteljesítés jelképe
(Gyergyóalfalu, C sík m egye, Gál Irma felv. 1992.)

65. kép.
A gyergyóalfalui rózsafíizér társulat legidősebb vezetői szentolvasóval a kezükben,
fehér kendőben és köténnyel (Gyergyóalfalu, C sík m egye, Gál Irma felv. 1992.)

Képmelléklet

467

66. kép.
Az úrnapi körm enet virágszőnyege, rózsafüzér m otívum m al (Solymár, Pest megye)

67. kép.
Az úm api körm enet virágszőnyege, virágszirmokból kirakott rózsafíizér m otívum m al
(Törökbálint, Pest megye)

Képmelléklet

468

68. kép. Rózsafíizér Királynéja, üvegkép, 19. század vége
(Avasújfalu, Szatmár m egye, Barna G ábor felv. 2011.)

ó»y

Y 1 50 9 8 5

(Kunszentmárton, 1950) egyetemi tanár, néprajzkutató, a Szegedi Tudományegyetem Néprajzi és Kulturális Antropológiai Tanszékének vezetője, a GFHF-SZTE Bálint
Sándor Valláskutató Intézet igazgatója. A vallási néprajz egyik
hazai iskolateremtő képviselője. Számos írása jelent meg a búcsújárásról, Szűz Mária hazai tiszteletéről, s a keresztény vallási kultúra sok más területéről. Az Élő Rózsafüzér egyesületekről szóló munkája akadémiai doktori értekezés volt, ami most
könyv formájában lát napvilágot.
BARNA GÁBOR

A rózsafüzért, vagyis szentolvasót, elmélkedő Krisztus-imádságként és máriás ájtatosságként tartjuk számon. Négyszer öt titka (fájdalmas, világosságos, örvendetes,
dicsőséges) Jézus földi életének, megváltásunk történetének eseményeit tekinti át.
Több tízezer tagot számláló vallási tömegmozgalom alapul rá. Először egy 1520-as
pápai bulla nevezi „rosario"-nak. A lovagi kultúra idején ugyanis úgy tartották, hogy
a Szűz Máriának szánt legszebb virágkoszorútjmából kötik. A rózsafüzér már megjelenésekor is nemzeti nyelvű imádság. Legalább 150 fajtáját ismeqük. "|\ rózsafüzér
azért is különleges ima, mert ötvözi az egyéni és a közösségi áhítati formát. Első
magyar társulatát 1496-ban alapították Kolozsvárott.
A ma legáltalánosabban ismert Élő Rózsafüzér Egyesület az 1840-es étikben Franciaországból terjedt el Magyarországon. A tárgy és a t imádság előtörténetét, és elsősorban az Élő Rózsafüzér évszázadok alatt kialakult gazdag szépségeis, változatos
kultúráját mutatja be ez a könyv, melyből az egyes csoportoi ispirációkat nyerhetnek imaéletük megújításához.
Barna Gábor értekezése etalonja lehet, s lesz is, a népi vallásoss,
ármilyen aspektusból kőzelítö magyarországi etnográfiai-folklorisztikai
kutatásoknak.
Az a legfőbb jellemzője ugyanis, hogy mindeftolyan
úton is o]
következetesen
végigmegy, melyet a téma kijelöl számára. Ezt ö maga a téma interdisi
ris vonatkozásával
indokolja, s ebben az indoklásban igaza is van/m
„következetesség
a legdicséretesebb erénye
a munkájának. Ezzel viszont - szándékán kívül - szinte kövei
? tette a
„mintakövetésre" hajlamosak számára ezt a felkínálkozó
elméleti és módszertani etalont a konkrét csoportszerveződési és szervező egyéniségeket érintő vallási néprajzi vizsgálatokban. Az
alapkutatásokban - az adatfelvételben és az elsődleges elemzésekben - ugyanis aligha várható el bárkitől, amit
Barna Gábor magával szemben a teljességigényből adódó követelményként
megfogalmazott!

- Szilágyi Miklós —

S Z E N T ISTVÁN T Á R S U L A T
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