
HÓNAPRÓL HÓNAPRA

A KÖLTÉSZET VARÁZSLATA II.
Két olyan kötetet is gyönyörűséggel és tanul-
sággal olvastam, amelyek nem költeményeket,
hanem verselemzéseket és esszéket tartalmaznak.
Vasy Géza Versvilágba vezeti olvasóját (Krónika
Nova Kiadó), s megtanít arra, hogyan ismerhet-
jük fel a költemények mondandóját, szépségét, és
e tudás birtokában miként lelhetjük örömünk-
kel, gyönyörűségünket abban a világban, amely -
be a költő kalauzol.

Az elemző felelőssége. Erre gondolhatunk a
kötet első három költőjével (Fazekas Mihály,
Berzsenyi Dániel, Kölcsey Ferenc) foglalkozó ta-
nulmányok olvasása közben. Kivált ha olyan
versek elemzésével szembesít, mint A magyarok-
hoz, a Himnusz, és a Zrínyi második éneke. Mind-
három a szó legnemesebb értelmében vett „ma-
gyarság-vers”, s ez a választás mindent elárul a
szerző irodalomszemléletéről, amelyet talán úgy
jellemezhetünk, hogy figyelmét a költemények
máig érvényes mondandójára s annak művészi
megvalósítására egyszerre összpontosítja, s ez -
zel olyan értelmezési mintát kínál, amelyet né-
melyek mehaladottnak vélnek, észre sem véve,
hogy az elmélet túltengése cseppet sem használ
az irodalom szeretetének. Egy „irodalomtudós”
A kellettekorán jött csendes esőhöz méltatása köz-
ben semmiképpen sem írna arról, hogy a termé-
szet rendje ma is meghatározza az emberi létet:
„mezőgazdasági termelés nélkül nem lenne em-
beri élet, s az ösztönzés, az ‘esőcsinálás’ újkori
praktikái eléggé szűk körben hatnak”. Ám rész-
ben innen indulva érthetjük meg Fazekas Mi -
hály költeményének kettős — népköltészeti és
felvilágoso dás kori — kötődését, amelyet elmé-
lyít a versbe rejtett társadalombírálat. Ezt kibont -
va teljességében tudjuk átlátni a lírikus monda-
nivalóját, amely máig érvényes.

Értékorientáció és értékközpontúság ugyan-
csak meghatározója Vasy Gézának az irodalom-
mal s benne a versekkel kialakított kapcsolatá-
nak. A Búcsúzás Kemenes-Aljától kötetének egyik
legszebb írása. Meggyőzően mutatja ki, ahogy a
költő bravúrosan egyensúlyoz „érzelgős és ter-
mészetes érzelmesség, fennköltség és népies
egyszerűség között”. Az is kitűnő megfigyelése,
hogy Berzsenyi finoman, de határozottan jeleníti
meg a mindenori ember esendő voltát, amely
nem annak a következménye, hogy természe-
tünk a gonoszságra fogékony, hanem annak,
hogy nem ismerjük fel a követendő magatartás-
mintákat, s az emberi lét leglényegét. Ennek cso-

dálatosan szép kifejeződése A közelítő tél, a betel -
jesedő végzet elégikus sors-szimfóniája, amely a
természetbe vetítve jeleníti meg az emberi élet
végességét. A beleérző elemzés emellett a mél-
tán népszerű költemény kivételes szépségére is
ráirányítja figyelmünket.

A kiválasztott írók és művek visszaidézik
azokat a monográfiákat, amelyekben Vasy Géza
teljességre törekedve dolgozta föl az életműve-
ket. A modern magyar líra egyik legfontosabb
tartományának avatott elemzője ezúttal a teljes-
ség helyett kedves szerzőinek műveivel, világ-
képével, legjellemzőbb törekvéseivel szembesít,
Illyés Gyulával, Bartókról és Kodályról írt ver-
seivel és a Számadóban megfogalmazott, a maga
korában oly jelentős köl tő-szerepével; Vas Ist -
ván nal, Kormos István nal, kinek életrajzában
an nak idején fontos módosításokat végzett.
Nagy Lászlóval, egyik legkedvesebb lírikusával,
Juhász Ferenc cel, Csoóri Sándor ral, Utassy Jó -
zsef fel, Kiss Be ne dekkel, Nagy Gás párral és má-
sokkal. Milyen érdekes, hogy többnyire épp
azokkal, akik kritikával szemlélték korukat, s
olyan szerepeket is hibátlanul játszottak el, ame-
lyek szerencsés történelmi körülmények között
nem a költő szerepei. Életművükben talán az
igazság kimondása volt valamennyiük legjel-
lemzőbb vonása. Nagy Gáspár hatalmas port
fölvert költeménye, A fiú naplójából elemzésének
összegzésében írja e valamennyi költő törekvé-
sére érvényes jellemzést: „A vershez szorosan
hozzátartozik az utóélete is. Szent Pált sem csak
azért idézte Nagy Gáspár, mert kedves szerzője,
hanem mert ő az a bizonyos Sa u lus, akiből
Paulus lett, akinek volt ereje ahhoz, hogy letér-
jen a homály követeinek útjáról, és látóvá vál-
tozva hirdesse az igét, az igazságot.” Szép vég-
szava Vasy Géza kötetének is.

Ha van méltó örököse a nyugatosok esszéi-
nek, Fráter Zoltán az egyik legméltóbb és lega-
vatottabb. S ha van, aki belegyökérzik az iroda-
lomba, ismét őt említhetem. Hagyomány, hatás,
iszony (Holnap Kiadó) címmel kötetbe gyűjtött
esszéi azt a kort idézik, amikor fontos volt az iro-
dalom, az író pedig titkok tudója, mint Krúdy
Gyula, akiről ciklusnyi írás szól. Emlékezhetünk
Márai Szindbád hazamegy című csodálatos regé-
nyére, amelyben a kissé bágyadt, „öreg hajós”,
azaz Krúdy azon tűnődik, kinek ír, s hová lettek
az írók. Sokszor az a benyomásom, hogy Fráter
Zoltán kezd nyomozni: tényleg, hova rejtőztek
az igazi írók, hová lettek a megragadó művek, s
amikor rátalál egyik-másikra, boldogan fújja le
róluk a port, s olvassa-olvassa őket annak bol-
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dogságával és szenvedélyével, aki biztosan tud -
ja, kincset talált. A kincsásás szenvedélye eleve
fontos olyan korban, mely azt sugallja, hogy má-
sutt kutassunk, kevesebb fáradsággal, s amikor
rádöbbenünk, hogy talmi utánzatokat leltünk,
már késő.

Radnótiról (is) tudjuk: egyetlen verssor is le -
het kényes és szeszélyes. Fráter Zoltán nem saj-
nálja a fáradságot, hogy felkerekedjen, s akár egy
ilyen sornak is nyomába eredjen. Végighalad a
régi Pest-Budán, a zsaluk résein át látja a készülő
festményeket, hallja a kislányok bizony talan zon-
gorajátékát, érzi a kedvelt vendéglőkből párálló
ételek illatát, a diszkréten leeresztett függönyök
mögött fojtott borral töltekező Ady Endrét, a ma-
gányába húzódott, mégis mindenre figyelő Ba -
bit sot, egyszóval az irodalmat és az írókat, akik
kínban vagy könnyedén alkotják műveiket, a lár-
más várost és a csendes vidéki kúriákat, egyszó-
val mindent, ami élt s lassan elsüllyed az időben.
Ő azonban még behatol a múltba, hallani véli a
lovak patkóinak dobogását, amint friss bort kós-
tolni viszik Krúdyt a Balatonhoz. Osváth Ernőt
a New York kávéházban, amint elmélyült olva-
sás után kimondja a boldogító igent vagy a csüg-
gesztő nemet, a játékos, alakváltoztató Weöres
Sándort a végtelennel szemezve. Nagy mutat-
vány, méltó a hajdani nagyokhoz, akik aligha-
nem elégedetten szemlélik az életmentő, szavak
szépségére tanító utódokat.

RÓNAY LÁSZLÓ

DAN STANCA: ÁTLÁTSZÓ SÍROK

Két veszedelem várt a rendszerváltás után a
poszt szocialista országokban élő értelmisé-
giekre. Az egyik, ha külföldön keresik a boldo-
gulásukat, a másik, ha odahaza maradnak. Dan
Stanca a jelenlegi román társadalom állapotát
érintő regényének, az Átlátszó síroknak az írója
ezzel a nyomasztó végkövetkeztetéssel tehetett
pontot kötete végére. Vita tárgya lehetne, hogy
ez a helyzetértékelés mennyire mondható álta-
lános kelet-európai tapasztalatnak. Az egypárt-
rendszerek elnyomó jellege és brutalitása orszá-
gonként változott. Ahogyan nem hozható
azonos nevezőre az ebbe a csoportba tartozó or-
szágok demokratikus hagyománya, gazdasági
fejlettsége és civil öntudata sem. Innen nézve
nagy merészség homogén tömbnek látni és lát-
tatni a politikai önrendelkezésüket kivívó or-
szágokat. Ám az azóta eltelt két évtized koránt-
sem örömteli tapasztalata, hogy olyan átmeneti
korszak köszöntött ránk, ami illúzióvá tette a fej-
lett világhoz való gyors és zökkenőmentes fel-
zárkózást. Ez a tény alapvetően befolyásolja a

térségben található országok nyújtotta életlehe-
tőségeket és azt a szigorú értelemben filozófiai
irányultságú egzisztenciális kérdést: miként
lehet megtalálni az élet értelmét Európának eb -
ben a felében.

Még a művelt hazai olvasó számára sem
cseng ismerősen Dan Stanca neve, ami önmagá-
ban nem vezethető vissza a szomszédos kultú-
rák iránti általános tájékozatlanságra. Mint a
kötet fordítójának, Kirilla Teréznek a regényhez
írt előszavából kiderült, a román prózaíró oda-
haza is felemás helyet foglal el. Az 1989-ig tartó
publikálási tilalma miatt nem kevés erőfeszíté-
sébe került a szerzőnek, hogy elfoglalhassa az őt
megillető helyet a kortársak között, akiktől —
tudjuk meg a fordítótól — nemcsak művészeti
felfogása, hanem az egyáltalán nem lebecsü-
lendő jelentőséggel bíró generációs különbségek
is elválasztják.

Dan Stanca bátor író, amit művészeti jellegű
megállapításnak gondolok. Invencióval teszi re-
génye témájává a közelmúltat, amitől a kortárs
magyar irodalom nagyjából úgy fél, mint ördög
a tömjénfüsttől. Még akkor is merész vállalko-
zásnak gondolnám alkotását, ha az elmúlt évek-
ben született volna, ám az Átlátszó sírok 1998-ban
jelent meg, ami jelzi: a korra, a korproblémákra
való reflektáltság mintha jobban sajátja volna
(akár egy kiragadott példa alapján is) a kortárs
román prózának, mint a magyarnak.

„Szeretném bánni, hogy elhagytam a hazámat,
de képtelen vagyok rá” — vallja meg mindjárt a
regény nyitómondatában ottawai otthonában
Ruxandra, aki művészettörténészként dolgozik
a kanadai városban. A férjével, Christiannal kül-
földön élő asszony konformitása abban is meg-
ragadható, hogy fiatalkori szerelmét, Horiát hát-
 rahagyva választja az unalmas, megbízható, jól
kereső férjet, és vele a steril civilizációt biztosító
tengerentúli országot. Sorsa annak bizonyítása,
hogy az élet megoldhatatlan feladat. Bármit —
pontosabban bárkit — választ: rosszul választ.
Nincs megoldás. A kanadai tartózkodását az
élettel kötött munkaszerződésnek nevezi. Hely-
zetét így ábrázolja: „még hiszem, hogy az élet jó -
val többet jelent ennél, szeretetet, lázadást, szen-
vedést, reményt, és nem pusztán megszokást
vagy gépiességet. Romániát viszont mindenáron
el akartam hagyni. Nem bírtam tovább elviselni
a barbárságot, a koszt, a kollégák alkoholtól bűz -
lő leheletét, a zsúfoltságot, a buszon az izzad-
ságszagot, a kóborló ebek látványát (…).”

Ebben a keretes regényben Ruxundra emlé-
kezése nyitja és zárja a történetsort. A kettő kö-
zötti összekötő kapocs a házaspárt otthonukban
felkereső Balan professzor, aki a szó szoros és át-
vitt értelmében is két világ határán áll. Nem re-
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kedt otthon, de nem is él külföldön. Ő hozza és
viszi a két világ közötti híreket. Tőle hallunk a
nemesi ivadék és sokra hívatott Horia perem-
létre szorulásának krónikájáról, és annak a gro-
teszk házasságnak a történetéről, amit a valami-
kor elragadó szépségű, elmebeteg Elisabettel
kötött. Viorel Untaru, a nő valamikori szeretője
hozza tető alá a frigyet, aki gonosz játékösztönét
éli ki a kéretlen kerítő szerepében.

A Stanca bemutatta világban semmi nem mű-
ködik. A kvalifikált, értelmiségi életre vágyó há-
zaspár Kanadáig menekül a rendszerváltás után
is nyomasztó romániai valóság elől. A művelt és
művészi érzékenységű Horia Cantacuzino kép-
telen megtalálni a helyét a szépnek nem nevez-
he tő új világban, a valamikori nőgyógyász, Vio -
rel Untaru zöldséges üzletet nyit. Talán Balan
professzor az egyetlen, aki a nagy átalakulásban
az orvoselit tagjaként képes megkapaszkodni,
de illúziótlanságával vegyes cinizmusára nehéz
jelzőt találni. Elizabet a vallásban keresi a gyógy-
írt, ám sorsa azt mutatja, hogy a skizofrénia
egyre ördögibb köreit járja be. Háttérként az or-
todox egyházzal kacérkodó megválthatatlan tár-
sadalmat találjuk, amelyik a Nemzeti Megváltás
Katedrálisának építésével szeretne közelebb
jutni az üdvözüléshez.

A mágikus realizmus kelet-európai változa-
tát kapjuk az írótól, aki a hívők előtt bezáródó
katedrálissal adja az olvasó értésére, hogy a
meg váltás nem lehet társadalmi program. A Ho -
ria testére nőtt szemfürtök — ezek teszik szá-
mára átláthatóvá a sírokat — egy olyan társada-
lomban pásztáznak, amely titkokkal terhes, de
amely hiába lehetne immár a megismerés ké-
pességének birtokában, ha ez a megismerési fo-
lyamat már senkit sem érdekel. (Ford. Kirilla
Teréz; Napút Kiadó, Budapest, 2011)

BOD PÉTER

DIÓSI DÁVID (SZERK.): 
A HALÁLBIZTOS HALÁL
Tanulmányok az elmúlás és a halál
kultúrájáról

„Ülünk ott s egyszer hanyot vágja magát. Aztán
elékandarodott, s akkor fel a karjával, s azt
mond ja: »Istenem, Istenem…, ne hagyj el.« S ak -
kor így leereszkedett, visszavágta magát. S mon-
dom az ángyának, nézd meg te, kapaszkodik a
Jóistenhez… Legyen párttag az ember, de (…) az
utolsó pillanatban csak kapaszkodik az Isten-
hez…” Így mesél egy csíkszentdomokosi pa-
rasztember, amikor a néprajzkutató a halálról
kérdezi (128–129.). Bár a gyűjtést egy teológiai
konferencia szövegeit közreadó kötetben olvas-

hatjuk, maga a könyv csak elvétve fogalmaz
ilyen direkten a hitre vezető halálról. „Interdisz-
ciplináris szemszöget” kíván érvényesíteni (7.)
— persze ebből a szemszögből nem kizárva az
Evangélium fényét.

Az előszó már megadja a témához illő alap-
hangot: nem a technikai részletek sorolásával
indít (milyen konferencia anyagából áll a kötet,
kik vettek rajta részt, kinek köszönhető a megje-
lenés…), hanem Karl Rahner hétköznapiságból
kizökkentő gondolataival (hogy ezek aztán elő-
ször 6, majd 154 oldallal később újra megismét-
lődjenek — immár hivatkozással). Diósi Dávid
bevezető esszéjének olvasásával tudatunk már a
halálhoz való köznapi és „tanatológiai” viszo-
nyulás alapvető módjai felett körözhet. A halál
először is nyugtalanító, gondolatától az ember
igyekszik az életbe menekülni: ennek egyik alakja
lehet persze, ha mondjuk a halálról olvasunk vá-
logatott érdekességeket. Ehelyett (a szereplők
közül) Heideg ger igyekszik minket visszatéríteni
szorongásunkhoz, hogy abban ráeszméljünk, az
életnek jelentőséget és formát csak a halál ad.
(Akkor már illő lenne megemlíteni a sztoikuso-
kat is: ők a halált kivetik az élet eseményei kö -
zül, mivel nem éljük át, így náluk az elmúlástól
nincs is miért féljünk.) Mindeközben a teológia
a halál „jóra magyarázására” törekszik (teodicea,
illetve feltámadás-tan), abban a nehéz helyzet-
ben találva magát, hogy halandóságunk súlyát
nem csökkentve kell elénk állítania az örök éle-
tet — így a fenyegetettség-érzés és a megnyug-
vás is horizontjához tartozik. A kötetcímhez ha-
sonló haláli szójátékok és irodalmias sziporkák
túláradása nem is rontja el a szöveget, bosszan-
tóvá válik azonban, amikor pontatlanságokat
eredményez vagy hibákkal társul (mint a halál-
biztos „hálal” esetében — csak a könyvgerinc
kínos példáját fölemlegetve).

A kötet alcíme pedig egészen pontos, kétértel-
műségében is. Eredetileg II. János Pál pápa alkal-
mazta az élethez való jogot tagadó kultúránkra,
de ha ezt nem tudnánk, a kultúrtörténetre tett
utalásként is értelmes. Hiszen ha összemérnénk
az itt szereplő művek tartalmát, arra lyukadhat-
nánk ki, hogy az esetek legnagyobb részében kul-
túrtörténeti adalékokkal találkozhatunk. A fel-
 halmozott tudásanyagból a következtetések
levonása sem marad el, bár néhány esetben tá-
madhat hiányérzetünk. Érdekes példaként Hol -
ló László Halál az élet előtt című tanulmányában
megállapítja, hogy nem beszélhetünk a foganta-
tás „pillanatáról”, hiszen az egy hosszú folya-
mat, mégis, erre nézve a konklúziót már Holló
Gergely vonja le a halál megállapításával kap-
csolatban: mivel „pillanatáról” klinikai értelem-
ben nem beszélhetünk, „meghatározása az adott
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kor kultúrájától, hagyományaitól, erkölcseitől is
függ, ráadásul nem természettudományos tény-
kérdés. Nem fedezhetjük fel, mi a halál [illetve a
fentiek alapján: a fogantatás pillanata], hanem
meg kell határoznunk, mit tekintünk annak” (52.).

Rátérve egy tartalmi áttekintésre: a fenti két
tanulmány alkotta egységhez sorolhatjuk még
Vik Jánosét, amely szintén sokban támaszkodik
az orvostudományra, és arról fest árnyalt képet,
hogy a halálközeli élmények misztikus tapasz-
talatainak milyen értelmezési lehetőségei állnak
nyitva teisták és ateisták előtt. Meglepő módon
az egyház állásfoglalása egészen agnosztikus
ezekkel kapcsolatban. Ezt a három művet teoló-
giai keretbe fogja két regensburgi professzor,
Tobias Nicklas és Harald Buchinger írása. Majd
a középkor halálkultusza lép porondra: a „meg-
halás művészetét”, a keresztény eszménynek
megfelelő „jó halált” taglaló Ars moriendik és a
haláltáncmotívumok bemutatása által. Két nép-
rajzkutató (köztük Balázs Lajos, akinek gyűjté-
sét olvashattuk a kezdő sorokban) a népi vallá-
sosság halálfelfogását mutatja be. Az első cikk
sarkosan fejezi ki, mennyire elítélendő a moder-
nitás halállal szembeni attitűdje, és ezzel ellen-
tétbe helyezi — halványuló ideálként — a szink -
retikus, keresztény színezetű népi hiedelmek
világát. Bár nyilvánvaló, hogy az általa felho-
zottakat egészen más irányba is narrál hat nánk,
népi bölcsességei és (belső) vitára okot adó jel-
lege kiemelhető fejezetté avatják Tánczos Vil mos
írását, amely a tanulmányok közt inkább tűnik a
publicisztika műfajába tartozónak.

A kötet végén szereplő szövegeket, ha lehet,
az üdvtörténet szellemisége még inkább átjárja.
Két tanulmány a tisztítótűz és a pokol elképze-
lésének megváltozását mutatja be a 20. századi
teológiában. A másodszor szereplő Diósi itt is
képet képre halmoz ugyan, de a pokolról szóló
kétoldalas leírásából kiderül: egyetlen prédiká-
cióval képes megfelelni a teológia komoly krité-
riumainak és a jámbor hívők érzékletesség-igé-
nyének. Még ha az utána következő Jitianu
Li vi unál azt is olvashatjuk: „Bármilyen jellegű
»pokol részletezéssel« találkoznánk, teológus
kötelességünk visszautasítani azt” (180.). Havas
László „első államelméleti szövegünket”, a
Szent István-i Intelmeket helyezi eszkatológiai
perspektívába, összevetésben Benedek Regulájá-
val. A legutolsó, betetőzés értékű írás Marton
Józsefé, aki felvezetésében a halált már „égi szü-
letésnappá” fordítja át (195.). Az általa írt szö-
vegben a korábban is többször előtérbe kerülő
vértanúk közül egy magyar lép ki: Gajdátsy Bé -
la, akit a kommunizmus idején hurcoltak meg,
és akinek lelkigyakorlataival zárul ez a konfe-
renciakötet.

Mindenképp a gyűjtemény erénye, hogy nem
kalandozik el, figyelmünket folyamatosan az el-
múláson tartja; egy fia szöveg sincs benne,
amely csak a szereplés ürügyén került volna be.
A speciális problémákat tárgyaló, átfogó tanul-
mányok, mint amilyenek a prenatális diagnosz-
tikát, a klinikai halált vagy a katolikus temetke-
zésre vonatkozó előírásokat taglalók, hitelesen
mutatják be az egyház álláspontját, az olvasó
józan és elfogulatlan képet kaphat és alkothat
belőlük kiindulva akár a magzatok születés
előtti egészségi vizsgálatával kapcsolatos etikai
kérdésekről, akár a temetkezés módjait illetően
(az eutanáziáról azért kevésbé, hiszen ez a könyv-
ben csak áttételesen kerül szóba). „Fő mondani-
valóról” értelmetlen lenne beszélni, mindene-
setre az egyik leghatározottabban megjelenő
sugalmazás az előadásokban, hogy a halált fo-
gadjuk el az élet részeként: csak ettől a vállalás-
tól lehet teljes. Ha takargatjuk a halált, akár szó
szerint, zárt koporsókkal, vagy amikor tabuként
kezeljük, az élet teljessége ellen vétünk.

Jóllehet ez a tizenöt beszéd sokfelől kérdez a
halálra, az elmúlás kérdései továbbra is szoron-
gatók a haláltól elidegenedett „halál kultúrájá-
ban”. Már az is, hogy belenyugodhatunk-e egy-
általán az élet elvesztésébe? Vagy amit Camus
Pestise vet fel hasonlóan nyugtalanítóan: egy ke-
reszténynek küzdenie kell-e bármiként is a halál-
lal? Ha beszélünk is róla, misztériumként kezel-
jük-e, vagy minden igyekezettel még éle tünkben
törekedjünk titkának kikutatására? Banális kér-
déseknek tűnhetnek ezek, ám mint a kötet leg-
fiatalabb szerzője, Deák Zsuzsanna mondja: ba-
nális kérdéseinkre nem kaphatunk banális
vá laszokat (93.). Gajdátsytól olvashatjuk vála-
szul az utolsó lapokon: „Félek-e a haláltól? Aki
helyesen gondolkodik, nem fél” (203.). A jó halál
és a jó élet (illetve a jó születés!) helyes viszony -
ba hozásának nehéz feladatát kapjuk útravalóul
a gyulafehérvári konferenciáról. (Szent István
Társulat – Verbum, Budapest – Kolozsvár, 2011)

PAÁR TAMÁS

BARNA GÁBOR: AZ ÉLŐ 
RÓZSAFÜZÉR TÁRSULATA
Imádság és imaközösség 
a 19–21. századi vallási kultúrában

A nemrég Stephanus-díjjal kitüntetett szegedi et-
nográfus, Barna Gábor akadémiai doktori érte-
kezése most már könyv formájában is elérhető
az érdeklődők számára. A szerző vallási társula-
tok iránti érdeklődése gyerekkorából eredeztet-
hető, ami aztán fiatalkori élményei, egyetemi
gyűjtőútjai révén egyik fő kutatási területévé
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vált. A rózsafüzér társulat egyike volt a második
világháború előtti gazdag, szerteágazó vallási
egyesületeknek, amelyek a későbbi hatalmi til-
tások következtében szinte mind megszűntek,
ez a szervezet azonban túlélte, s ma is működik
számos településen, plébánián. Ez számos kér-
dést felvet, többek közt, hogy miként tudott és
tud élni, kik éltetik, mit találnak benne fontos-
nak tagjai, milyen kegyességi irodalom befolyá-
solja szemléletüket, milyen értékrendet közvetít
általa a klérus.

Barna Gábor eme terjedelmes munkájában a
lehető legtöbb oldalról közelíti meg ezt a vallási
gyakorlatot, s célja e hitéleti csoportkultúra fel-
tárása, rögzítése, elemzése és értelmezése. Egy
közösség nemcsak szociológia tény, hanem vo-
natkozó fogalom is, hiszen tagjait valamiféle kö -
zös alapon egyesíti, illetve megkülönbözteti más
csoportok tagjaitól. A vallási csoportszerveződés
alapja mindenképp a krisztusi ígéret, hogy „Ahol
ugyanis ketten vagy hárman összegyűlnek a nevem-
ben, ott vagyok közöttük” (Mt 18,20), azaz ez a ta-
nítás eleve a közösségi vallásgyakorlásra ösz-
tönzi a híveket. A rózsafüzér több imádságból
(Miatyánk, Üdvözlégy Mária, Dicsőség, Hiszekegy)
és a hozzájuk kapcsolódó titkokból több évszá-
zad folyamán szerveződött szerkesztett imád-
ságfüzérré, s feltételezhető, hogy a vallásosság-
nak ezen formája nemzeti nyelvű volt. Adatok
erről már a 13. század végéről is találhatóak (az
első magyar nyelvű utalások a 16. század elejé-
ről származnak), míg a rózsafüzéres ábrázolá-
sok a 14. századot követően tűnnek fel képeken
és síremlékeken. Az eredettel kapcsolatban a ku-
tatók fontos témája a keresztény rózsafüzér mint
imaszámláló eszköz, hiszen az ima megsokszo-
rozása számos vallásban megtalálható kellék a
transzcendens erőhöz intézett kérések nyomaté-
ko sítására. Az ájtatosság már kezdettől fogva
összekapcsolódott az imaszámlálásra való tárgy-
gyal, az ugyancsak rózsafüzérnek nevezett esz-
közzel, ami a történelem folyamán egyes idő-
szakokban a viselet részévé is vált, apotropei kus
szerepet is betöltve.

Mind a köztudatban, mind a rendi hagyo-
mány ban erőteljes elgondolás, hogy a rózsafüzér
imádságát és eszközét Szent Domonkos magá-
tól Máriától kapta az eretnekek elleni küzdel-
méhez. A keresztény Európának a leginkább is-
mert, domonkosokhoz kötődő laikus vallási
közössége valóban a rózsafüzér társulat, aminek
három formáját is ismeri a vallási gyakorlat.

Ezek közül egyik az Élő Rózsafüzér társulat,
amelynek első hazai egyesületét Győrben alapí-
tották meg 1843-ban, s a 19–20. század forduló-
jára a legnagyobb létszámú civil társulattá vált,
közel 1500 egyesületben majdnem 300.000 tag-
gal. Ugyanekkorra a görög katolikusok is átvet-
ték és követték ezt a társulati formát és imádko-
zási gyakorlatot.

A kötet fejezetei önálló tanulmányokként is
megállnák helyüket (egymásra következésük
ka lei doszkopikus sokszínűségre emlékeztető).
Érdekes a rózsafüzéres áhítatirodalomról (a tár-
sulati kiadványoktól kezdve a vallási ponyváig)
szóló rész, amely kiadványok idővel a katolikus
propaganda modern csatornáivá is váltak. A té ma
egyik adaléka a társulat tárgyi világához kap-
csolódóan a rózsa füzérek anyagválasztéka, szí-
nei, beszerzési lehe tőségei (a kalocsai olvasógyár
negyven éven át működött), vagy egy konk rét
társulat (kunszent mártoni) bemutatása. A társu-
lati mindennapok mind múltbeli, mind jelenkori
vallásgyakorlatáról is hosszú leírás olvasható,
annak tagjairól, tisztségviselőiről vagy sajátsá-
gos rítusairól. Külön rész foglalkozik az ájtatos-
ság populáris művészetben való megjelenésével
(gazdag anyag található a képmellékletben), il-
letve a „szentemberekkel”: a társulatvezetőkkel,
énekszerzőkkel. A kor lelkiségi igényeihez való
alkalmazkodás jele új titkok felvétele (a transz-
cendensnek az e világiban való jelenlétét hang-
súlyozó világosság titkai) és az imacsoportok új-
fajta átszerveződése.

A rózsafüzér létrehozta a maga sajátos szel-
lemi kultúráját, kialakította a tereit és szakrális
idejét, ám az utóbbi évtizedekben mégis sokat
veszített vonzerejéből, valószínűleg a rohanó
életstílus következtében. A szentolvasó újrafel-
fedezésre váró kincs, amelyet II. János Pál pápa
Rosarium Virginis Mariae apostoli levelében (2002)
klerikusokra és laikusokra egyaránt rábízott, e
szavakkal: „Fogjátok újra kézbe a Rózsafüzért, fe-
dez zétek fel az ima erejét a Szentírás fényében, a litur -
giával összhangban, a mindennapi élet körülményei
között. Bár ez a felhívásom ne lenne pusztába kiáltott
szó!“ Barna Gábor könyve ennek a tárgynak és
imádságnak gazdag és sokszínű kultúráját mu-
tatja be, mely a szak ma számára alapmű, de
amelyből a hívők megerősítést és további inspi-
rációt is nyerhetnek. (Szent István Társulat, Bu -
da  pest, 2011)

ZARÁND KINGA
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