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AZ ÉlÖ SZENTOLVASÓ MAGYARORSZÁGI
ELTERJEDÉSE

A szivosen élő kegyes hagyomány szerint a szentolvasó, a rózsafüzér imádságát
Szent Domonkos "találta ki". Az tény, hogya szentolvasó terjesztésében a domini
kánus szerzeteseknek nagy szerepűk volt, s az ájtatosság az ő hatásukra nyerte el a
XV. században ma is ismert formáját. Ebben az időben a szentolvasó végzésére
már ájtatos társulatok is alakultak, a legelső Köln városában 1475-ben.

Hazánkban az első ismert rózsafüzér-társulat Kolozsvárott jött létre 1496-ban.
A korabeli kódexek már említik a rózsafüzér egyes részeit: örvendetes, fájdalmas
és dicsőséges olvasó, s kialakul az ezeknek megfelelő színszimbolika is: fehér, ve
res és aranyszínű rózsakoszorú. E színek ma is élnek, s együtt találhatók a nagy
olvasónak nevezett rózsafüzérben. Ezt a tizenöt titkos szentolvasót kevesen tudták
naponta elimádkozni. Ezért XIII. Leó pápa (1878-1903) jó váhagyta azt a már ki
alakult gyakorlatot, hogy az örvendetes olvasót hétfőn és csütörtökön, a fájdalma
sat kedden' és pénteken. a dicsőségeset pedig szerdán, szombaton és vasárnap
imádkozzák. Napjainkban inkább az egyházi év rendjének megfelelően mondják az
egyes titkokat.

A rózsafüzér miruien titkának egyidejű imádkozása érdekében \egy buzgó francia
asszony, Iericet Maria Paula kb. 1826-ban létrehozta az élőrózsafüzér-társulatot;

ennek 15 tagja egyideitileg mondja a szentol vasó egy-egy titkát, vagyis a teljes ró
zsafüzért. E társulatot XVI. Gergely pápa 1832-ben engedélyezte és búcsúkivált
ságokkal ruházta fel. Jóllehet hazánkban ma szinie mindenűtt élőrózsafüzérctár

sulatok működnek, az ájtatossági és társulati forma magyarországi elterjedését
pontosan még nem ismerjük. Ezt jelezte 1982-ben az Új Ember több cikke is. Az
alábbiakban ezek tanulságait szeretnénk összefoglalni, majd pedig szó szerint kö
zöljük a kunszentmártoni (Szolnok m., Egri egyházmegye) plébániai irattárnak azt
az oklevelét, amelyben értékes adatok vannak az élő szentolvasó magyarországi
elterjedéséről.

,A szabadságharc leverését követő dermedtségben - mondja a kunszentmártoni
r6zsafüzér-társulat korabeli jegyzőkönyve- a kunszentmártoniak először 1851-ben
mentek el ismét a radnai pünkösdi búcsúra. Itt ismerkedtek meg - a protocollum
bejegyzése szerint - "már más városokban létező Élő Lelki rÓzsa füzér Társulat
tal". Hezetérve megalakították saját társulatukat, amely 1872-ben Tóth Sándor
kunszenimértoni plébános kezdeményezésére belépett "Az Élő Lelki Rózsafüzér és
egybekapcsolt Boldogségos Szüz Mária Szeplőtelen Szivéről nevezett Győri Annya
Társulatba". A csatlakozásról kiállított oklevél, amelyet szó szerint közlünk, el
mondja, hogy a győri társulat 1843-ban alakult püspöki engedéllyel; Maár Bonifác
.Szen: Benedek-rendi áldozár és szószólIó" hathatós közbenjárására XVI. Gergely
pápa 1844. augusztus 13-án felruházta mindazokkal a kiváltságokkal és kegyel

.mekkel, amelyeket a francia térsuuuokben 1832. január 27-i bullájával engedélye-
zett. (A szentolvasó hazai terjesztésében a bencéseknek korábbi érdemeik is van
nak, éppen a Dunántúlon. Pl. a dömölki apátság és búcsújáróhely fellendítésében
oly nagy szerepet játszó Koptik Ottó apátról tudjuk, hogy az 1740-es években pá
pai engedéllyel szentolvasó-társulatot alapított.)
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A közölt oklevél adatainak fényében az élőrózsafüzér-társulatok magyarországi
elterjedéséről a következőket tudhatjuk meg: A francia társulatok 1832. évi pápai
jóváhagyása után egy évtized múlva már megalakult az (eddig) első ismert hazai
társulat Győrben (1843) a bencése): aktív közreműködésével, talán közvetítésével.
1851-ben a Radnán járt kunszentmártoni búcsúsok szerint más városokban már
gyakorolták az új ájtatossági formát. További terjesztésében nagy szerepe lehetett
tehát a búcsújárásoknak, az ott árult imetűzeteknek. Ezt a folyamatot erősftette,

hogy 1885-ben P. Angelicus (Zafféry Károly) folyóiratot indított a rózsafüzér ájta
tosságának terjesztésére. Az "Éllő Lelki Rózsa Füzér" így válhatott néhány évtized
alatt ismertté az egész országban, Győrtől Radnáig és Kunszentmártonig, valamint
a boszniai Mariastern zárdájáig.

Az Élő Lelki Rózsafüzér és egybekapcsolt / Boldogságos Szüz Mária / Szeplóte
len Szivéről nevezett / győri Annya Társulatba kebelező / okirat

a Boldogságos Szüz Mária Anya társulattul / üdvözlet az Urban / a.Kun Szent
Mártonban alakult fiók 'egyletnek

Nem kételkedünk hogy tudva vagyon miként 1826-ban Franczia Ország Lion
nevü várossában a Boldogságos Szüz Mária tiszteletére egy éllő lelki rózsafüzér
czim alatti ajtatos társulat, valamint 1836-ban Páris Várossában a Boldogságos
Szüz Mária szeplőtelen szivéről nevezett más társulat a bünösök megtéréséért
és a Purgatoriumban szenvedő lelkeknek hamarabbi ki szabadulásukért alakult.

Mind a két társulatott ő Szentsége 1'6-dik Gergely Pápa jóvá hagyta és több ke
gyelmekkel tetézte az elsőtt ugyan 1832-ban Január 27-dikén a másodikat pedig
1838-ban April 24-dikén.

Ezenn Franczia országban alakult két ajtatos társulat nyomdokait több keresz
tény hivek Német és Magyar országban is követték és majd egygyik majd másik
társulatban szövetkeztek nevezetessen Győr várossában 1843-ban némely buzgó
egyházi férfiak felszóllitására a Megyés Püspök engedelmével alakult egy illy
társulat me ly azéllő lelki Rózsa Füzért a Boldogságos Szüz Mária szeplőtelen

szivéről nevezett ajtatossággal öszvekapcsolta mely a Szentséges Atyától
16-dik Gergely Pápátul szinte jóvá hagyatott és minden kegyelmekkel mellek
ben' a Franczia társulatok részesültek ez is részesitetett mi kitetczik azon levél
ből mellett Maár Bonifánz egyik Rómában utazó Győri tanárok közül felszólli
tatván a Győri társulat akkori elnökétől ő Szemségének be nyujtott és ő Szent
sége kegyelmessen jóváhagyott. A be nyujtott levélnek tartalma Magyar nyelven
következendőés olvasható:

"Szentcséges Atya. Mind a Győri egyház megyéből, mind a szent Benedek rendé
ből több Férfiak Isten iránti buzgalomtullelkesülve a Boldogságos Szüz Máriának
tiszteletére előmozditandók a megyés Püspök engedelmével a Római k. k. anya

, szentegyház gyarapítására a hivek közt egy éllő Lelki Rózsafüzér társulatottalapitot
tak a Francia országban nem régen behozott példány szerint mel Szentségedtől

nemcsak jóváhagyatott hanem különös kegyelmekkel és kiváltságokkal tetéztetett.
Ugyan ezek az Elő Rózsafüzérrel egyesitették azon ájtatos imákat mellek a

Boldogságos Szüz Mária Szeplőtelen szivéről több heleken már nagy sikerrel
mondák.

Ezek a Szentséged lábai előtt leborult jelenlévő Maár Bonifántz Szent Benedek
rendü áldozár és szószolló tanár által legmélebb alázattal kérik Szentségedet
hogy mind azokra kik a Győri társulatban beléptek vagy ezután belépni kiván
nak Apostolli áldását és azon kegyelmeket s kiváltságokat melleket a: Franczia
társulatokban engedett leg kegyelmesebben adni méltóztassék."
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Ő Szentsége a könyörgő levelet elolvasván a benfoglalt kérést tulajdon kezeirásá
val jóváhagyta és a Fattati egyházi szertartások titkára által kiadatni hivatali petcsét
tel meg erősiteni parantsolta ki a könnyörgő levél hátára ezen szavakat irta: "E
audientia Sanctissimi die 13dik Auguszti 1844 Sanctissimus Precibus hujus
modi propriamanu rescripsit Pro Gratia (Liő) S I Fattati S R C Secretarius."

Az eredeti levél a Méltóságos Győri Püspöknek átt adatott ki azt a Püspöki
levéltárban letetette - ennek tartalma szerint a Boldogságos Szüz Mária tiszte
letére alakult Győri társulatra ő Szentsége nem csak Apostoli áldását adván ezt
jóváhagyta hanem kegyessen meg engedte azt is hogy valakik e társulatban be
kebeleztettek vagy be kebeleztetni fognak mind azon kegyelmekben részesül
jönek mely kegyelmekben az emlitett két Franczía társulat részesült.

Mi tehát A Boldogságos Szüz Mária Győri anya társulatnak elöljárói kiknek
szent kötelessége a hiveknek üdvét és a keresztény kathólika hitet s igaz jámbor
ságot elő mozditani meg keretvén

Nagyon tiszteletreméltó Tóth Sándor Kun Szent Mártóni Plébános Ur által
hogy azon társulatott a Győri anya társulatban kebeleznők buzgó kérésökre ha
jolván ő Szentségétől 16-dik Gergely Pápátul nyert hatalmukal/A Kun Szent
Mártonban alakult Fiók Rózsafüzér társulatott a Győri anya társulatban örö
mest bekebelezzük és minden kegyelmekben és kiváltságokban melleket ő Szent
ségétől nyertünk részesitjük feltévén, hogy az ottani társulat a Megyés Püspök
engedelmével léttesült csak azt az eggyet kivánván hogy ezen fiók egylet társu
latban belépett hivek számát az eléljárók évenként az anya társulattal közleni
szíveskedjenek.

Az éllő lelki Rózsafüzér társulatnak adatott kegyelmek foglaltatnak ezenn le
vélben mellet ő Szentsége 16-dik Gergely Pápa 1832-ban Január 27-én kiadott

,~XVI. Gergely Pápa a Dolognak örök emlékére
Aldván a minden vigasztalásnak Urát halván a minket kedves fiunk Lab

ruschini Alajos a ró. szentegyháznak Bibornok Papja tudtunkra adott valamely
ajtatos gyakorlatrul mellett az Elő Rózsafüzér czim alatt a Boldogságos Szüz
Mária tiszteletére némelleknek gondos és igyekező jámborsága nem oly rég gon
dolt ki ugyanis ebbül lsten segitségivel amaz üdvös eredményt reméljük misze
rint ezen könnyörgés mely ugyan azon Boldogságos szüz Máriának míndenütt és
mindenkor gyakorlandótiszteletre leg alkalmasabb nem csak már könnyűsége

miatt is mindenhol napról napra mindinkább szokásban jövend hanem hogya
könnyörgőknek illetén egyesülése által mint egy nagyobb erőt nyervén kedves
sebb is leend lsten előtt a ki közös imáldság által meg kérlelve könyörülésre és
kegyelmezésre inditattik mel valóban üdvös intézett a Pápai tekintély kedvezésé
vel ajánini és bucsuk engedésével ápolni örömest el tökéllénk magunkat eszünk
ben jutatván mi hasznot tapasztalt az egész kathólika ügy midőn a szent Szüz
tisztelete legelóbször szerkeződvén ima koszoruk a hiv nép hatalmas oltalmáért
esedezet annak okáért a mindenható lsten Dícsósségére és a leg szenttebb Isten-

.. szüló szüz ,Mária tiszteletére bizonyos tudomás szerint és hatalmunk telj éből
Krisztusnak mind két nemü minden hiveknek.

Kik az Éllő Rózsafüzér nevezetű ajtatoskodás gyakorlása által a szüz anya tisz
telői közé számitatnak ama jámbor gyakorlás elválása utánni első ünnepen csak
igaz töredelmessiggel gyónás és az oltári szentség által bűneikból ki tisztulva le
gyenek teljes bucsut engedünk mely a megholtakra is alkalmaztathatik e fölött
azon bucsukon kivül melleket elődeink a Római Pápák a rózsa ima elmondásá
ért rendeltek száz napi bucsut engedünk vaiahányszor hétköznapon a jámbor
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gyakorlás szabálya szerint a rózsa imának ki szabott része elmondatik két évi és
ugyan annyi negyvenedi bucsut pedig ha ama gyakorlás ájtatossan teljesitették .
vasárnapokon és esztendőn átt más ünnepeken meg azokon is mellekre nézve a
misehalgatás parancsolta meg szünt és Krisztus Jézus a mi urunk születésének
feltámadásának, Urnapjának Pünkösdnek és a Boldogságos szűz Mária menyben
menetelének, Születésének Fogantatásának nyolczada vagy is oktávája alatt a kö
vetkező ünnepekre pedig Karácsony Vízkereszt Uj évnapja Husvit Krisztus
urunk Menyben menetele Urnapja ugy szinte Pünkösd Vasárnap és a felséges
szent Háromság ünnepére.valamint a Boldogságos szüz Máriának minden még a
kissebb ünnepeire is nem külömben Szent Péter és Páll és Mindenszentek nap
jára és minden holnap harmadik vasárnapjára teljes Bucsut engedünk mely a
megholtakra is alkalmaztathatik de csak ugy ha már ellöb a kiszabot ajtatosság
mindennap legalább egy holnapon átt szorgalmatossan és szenttül gyakoroltatott
kivévén ha valaki igaz ok által gátoltatik és az említett napokon a gyónás és ál
dozás szentsége felvétetett s valamely templomban ajtatos imátcságok végeztet
tek. Kijelentjük azonban hogy ~zen bucsukat azok is meg nyerhetik kik vagy
betegség vagy valamely igaz ok által gátoltatva a Templomban nem mehetnek de
a Lelki Atya jóváhagyása szerint ezt más jóságos cselekedettel pótolják azonban
midőn arra törekedünk hogy a szűz Mária iránti hódolat szeretett és tisztelet
buzgób igyekezetétől mindenki föl ékesítessék s midőn e végett az ajánlott bu
csuk legdúsabb jutalmával a már serénykedőket ösztönőzni igyekezzünk azt is
egyszersmind sürgetjük hogy a vallásnak szeretetnek és egyéb erényeknek többi
kötelességeit is kiki figyelmessen telyjesitvén erköltcseit a keresztény fegyelem
szabálozatához alkalmazván.

A leg szenttebb Anya előtt magát kedvessebbé tegye ki az örök éllet birtokát
azoknak igéri kik őtt Dicsőiteni törekednek e képen szándékaink és óhajtásaink
kedvező s kivánatos sikert nyerenddenek s örvendeni fogunk ha majd a válalat a
hiv népnek hasznos 'és üdvös leend.

Meg rendeljük hogy a jelenni levél mindig erős érvényes és hathatós marad
jon s hogy telyjes és tökéletes hatásait meg kell nyernie és fentartania bár mely
ellenzetek ellenére is ez örök jövő időkre érvényes legyen.
Adatott Rómában Szent Péternél a halász gyürü alatt 1832-ben Január 27-én

Kiadatott a Győri Anya
társulat előljárói által
Julius 17-én 1872-ben

Deáky Zsigmond Társulati
Elnök
(P H)

Pápaságunk első Évébenn
Ö Em Albano Kardinál helyett Pichioni

A helyettes
Nagy Ignácz Jegyző

(P H)" ,

Kun Szent Márton Várossában a Boldogságos Szüz Mária tiszteletére alakult
Élő Lelki Rózsafüzér társulatnak a Győri anya Társulatban bé kebelező Ok irata

Akit - 1897-beIÍ Kun Szent Márton Várossának Egyház feje TCz Dósa József
nagy tiszteletre méltó Plébános ur, ki ezen időben és mindenkor nagy lelki buz
gósággal vezérelte híveitt miért is tisztelet adassék neki mindnyájunktól ezenn
fenséges Névvel czimzet Ok iratot a régebbi szerint le másolni el rendelte és jó
váhagyta ugyan is újabann alakitotta
I F J Doba Páll-1897-ben Május 3-dikán
A másolat hitelére Dósa József plébános

Ének vezető Hegedüs József
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