


Rónay István prigrevica-szentiváni papköltő 
Zombor és környéke közművelődésének jeles alak
ja volt a múlt század második felében. Német és 
magyar nyelvű költeményeivel, melyek jobbára 
budapesti lapokban jelentek meg, az akkori korban 
vidékünk jelentősebb költői közé tartozott. Ver
seinek különös értéke, hogy a papköltő antikle- 
rikális művekkel bátorkodott a klérus zárt és 
misztikus világába nyújtani betekintést. Egy is
meretlen világba, amelyről a hívő földi halandónak 
nemigen illett tudomást szereznie. A verselő pap 
érzelmi világa is feltárul az olvasó előtt a könyvben 
közölt összes magyar nyelven írt vers olvastán, a 
szerelemszomj gyötrelmeinek bátor megének- 
lésével. Rónay Istvántól, a szép egyházi karrier előtt 
álló fiatal paptól rossz néven vették felettesei az 
ilyen témájú költemények közreadását, és a 
prigrevica-szentiváni plébánia vezetésével megbízva 
teljesen száműzték a pezsgő és ingerdús városi 
életből. A magány sorstársaként Rónay költői 
vénája csakhamar elapadt. Az asztalfióknak néha 
még verselő költő német nyelven írt költeményei 
nővére gondozásában kötetben posztumusz jelen
tek meg.

Silling István nyelvjárás- és néprajzkutató ed
digi publikációiban a kupuszinai népélet leírásával 
foglalkozott. Néhány éve azonban, amióta a zom- 
bori Történelmi Levéltár minkatársa lett, műve
lődéstörténeti közleményeivel is jelen van a 
vajdasági magyar sajtóban. Az előttünk élők 
tevékenységét, alkotásait, eredményeit ismertető 
tanulmányaival több új mozzanattal gazdagította e 
táj örökségéről eddig kialakított képünket. Silling a 
prigrevica-szentiváni papköltő, Rónay István összes 
magyar nyelven megjelent versének felkutatását 
még egyetemi évei alatt kezdte tanárainak buz
dítására. Értékes múltfeltáró munkájának gyümöl
cse most e könyv, melyben végre közreadja a méltat
lanul elfelejtett Rónay István költeményeit a róluk 
szóló jó, kritikai érzékkel megírt tanulmány kísére
tében.

Az itt élő emberek emlékezetében rejlő 
népköltészeti műfajok mellett, íme, lappangó 
művészeti örökségünk felkutatásának is szép 
eredménye Rónay István verseskönyve, mely Silling 
István ügybuzgalmát és az értékmentés melletti 
nemes elkötelezettségét dicséri.
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A verseket összegyűjtötte, a bibliográfiákat készítette 
és a bevezető tanulmányt írta:

SILLING ISTVÁN



Rónay István

KÉSŐ ÁLMOK
VERSEK





BEVEZETŐ

1893. január 24-én a következő gyászjelentést hozta a 
zombori Bácska: ..Fájdalomtól megtört szívvel jelentjük, hogy 
Rónay István priglevica-szent-iváni plébános, címzetes kanonok, 
a hódsághi választókerület három ízben volt országgyűlési 
képviselője, 1893. évi január hó 19-én délután három órakor 
( . . . )  élete 53-ik évében jobblétre szenderült."

Hasonló gyászjelentések olvashatók a budapesti Fővárosi 
Lapok, a Pester Lloyd 1893. január 21-i, valamint a Vasárnapi 
Újság január 29-i számában, s mindegyik méltatja is Rónay 
István munkásságát.

Honnan az, hogy egy dél-magyarországi, jórészt német ajkú 
falu papjáról minden fővárosi lap megemlékezik? Minek kö
szönhette azt az elhunyt? Erről mind ez idáig csupán Komlós 
Aladár Egy elfelejtett antiklerikális papköltő nyomában című 
írása tájékoztat (Táguló irodalom. Budapest, 1967. 55-62.), de 
ez sem a legteljesebben, s Rónay életművét egyáltalán nem is
mertetve, valamint e sorok írója a Hungarológiai Közlemények 
1977/33. számában, de ő is csak Rónay költészetéről szóló 
tanulmányával. A többi könyv, lexikon, folyóirat csupán meg
említi Rónayt, főleg mint egyházi beszédek íróját, s csak elvétve 
mint költőt, akkor is megjegyezvén, hogy művei nincsenek 
összegyűjtve.

A századvég magyar költészetének pedig kevés kimagasló 
költője volt. Épp ezért a kisebb opusú költőkre is figyelnünk kell, 
nem szabad róluk megfeledkeznünk, főleg akkor nem, ha a mi 
vidékünkön abban az időben élő, az almanachlírát művelő és azt 
kedvelő közönség körében élt és alkotott egy poéta, kinek helye 
a Kiss-Reviczky-Komjáthy sorban kellene hogy legyen, s aki az 
itteni, akkor népszerű Dömötör Pál, Hiador (Jámbor Pál) és 
Szülik József tehetségét kétségtelenül felülmúlta.

De ki is volt ez az ember? Mit is alkotott? Erre a kérdésre 
igyekszik választ adni e kis könyv. Életéről, munkásságáról, 
műveiről az összes felkutatható anyagot megkerestük. Bejártuk 
a Vajdaság könyvtárait, kutattunk a budapesti Országos Szé



chényi Könyvtárban, Rónay István életének főbb állomáshelyein 
megfordultunk, magángyűjteményeket néztünk át, sírja után 
kutattunk, míg végre összegyűlt az anyag, amelyből talán 
kitetszik, kiről hallgattunk eddig oly mélyen. S végre Rónay 
István magyar nyelvű versei is összegyűjtve kerülnek az olvasó 
elé.



A XVIII. század közepén zajlottak le a nagy német telepítések a 
Bácskában. Ekkor népesült be több itteni, a török után letarolt 
település s elnéptelenedett falu. Ilyen település Szentfülöp is (Filipova, 
ma Bački Gračac, Hódságtól kilenc kilométerre), melyet Cothmann 
Antal telepítési biztos 1763-ban német családokkal újított fel. Az 
odatelepített több száz német család között egyetlenegy az Augsburger. 
Ebben a faluban és ebben a családban született 1840. július 14-én Stefan 
Augsburger. Származás tekintetében tehát valójában német, apja 
Johann Augsburger, anyja Barbara Merkl.

Iskolai tanulmányait szülőfalujában kezdte. A gimnázium I-VII. 
osztályát Baján végezte, ahol Kalmár Józsefnek, a Petőfi tágabb 
köréhez tartozó tanárnak jeles előadásai nagy hatással voltak rá. Első 
verses és prózai művei is a gimnázium Vörösmarty Album című 
füzeteiben jelentek meg. A gimnázium VIII. osztályát Pécsett fejezte be. 
Egy évig Kalocsán tanult teológiát, később a híres Pazmaneum 
növendéke. 1863. július 26-án szentelték pappá. Ekkor az Udvari Kan
cellária engedélyével nevét Rónay Istvánra változtatta. Egy évig káplán 
Orszálláson (Stanišić), majd két évig Zomborban. 1867-ben kerül 
Kalocsára érseki könyvelőnek, 1868-ban levéltárnok, 1870-ben 
szentszéki aljegyző, s ettől az évtől a kalocsai papnevelő intézetben a 
német nyelv tanára, majd 1875-től ugyanott könyvtáros is. Ugyaneb
ben az évben a kalocsai érsek, Haynald Lajos intelme ellenére is jelölteti 
magát a hódsági kerület országgyűlési képviselőjének, s Apponyi Albert 
grófot legyőzve, meg is választották, sőt ezután még két ízben. így kilenc 
évig volt szűkebb pátriájának szószólója az ország legmagasabb 
fórumában.

Haynald érsek ezt nem tudta neki megbocsátani, s a fővárosi 
könyezetben magát jól érző papra és költőre, szinte büntetésként, 
ruházza rá az ország legdélibb részében fekvő kis német település, 
Szentiván (Prigrevica) plébániahivatalát, 1878-ban.

A fővárostól való elszakadás óriási csapás volt Rónay számára. 
..Rónay évekre úgyszólván eltűnt előlünk. Csak olykor-olykor jött tőle 
pár sor, tele panasszal magánya és lemondó élete miatt" — írja barátja, 
Schmitt Jenő. Gyenge kárpótlás volt Rónay számára az 1880-ban 
kapott tiszteletbeli kanonok cím, majd 1884-ben az esperesi titulus. 
Tovább nem vitte az egyházi ranglétrán. Úgy látszik, főnöke igazán 
neheztelt rá.

Rónay azonban Szentivánon sem tudott tétlenül ülni. Amellett, 
hogy verseket ír német, latin és magyar nyelven, iskolaszéki elnök, a



falu kulturális életének mozgatója, a zombori és a fővárosi lapok hű 
tudósítója, s a Zomborban 1883-ban megalakult Bács-Bodrog vármegyei 
Történelmi Társulatnak egyik alapító tagja. Lelkes kutató, főleg a 
történelem és a földrajz terén. Prózai írásai leginkább ilyen tárgyúak, 
de akad köztük irodalmi, kritikai és filozófiai is, legtöbb azonban 
vallásos témájú.

1893. január 19-én halt meg Prigrevica-Szentivánon, hol január 
21-én helyezték örök nyugalomra. Húga még az évben sírhalmára 
.... .művészi értékkel bíró nagyszerű síremléket állított,. . .  melyet Kölle 
Miklós jeles szobrász készített..." A síremléken már a költőre emlékez
nek, ugyanis alapzatának oldalain Rónay latin, német és magyar ver
seiből való részletek voltak olvashatók:

1. Ecce cor, quod nos amavit,
Sanguine dum lavavit!
Adorandum nunquam satis 
Miraculum charitatis.

Cordium cor, lumen clarum 
Salve sidus animarum!
Pangimus te mirabundi 
Sola salus huius mundi.

(Hymnus glóriáé sanctissimi cordius
Jesu davotus című verséből)

(íme a szív, mely minket szeretett,
Amíg bennünket vérrel mosott!
Imádásra sohasem elegendő 
Csodája a szeretetnek.

Szívek szíve, tiszta fény,
Üdvözlégy lelkek ékessége!
Énekelünk neked csodálattal,
Ennek a világnak egyedüli üdvössége.)

2. Horch, horch, es tönnt Posaunenschall 
Es sammelt sich das Menschenall,
Voriiber ist das Erdenleid
Die Engel rufen zűr Seligkeit 

Lasst mich ruhen!

(Requiem című verséből)

1. Bácskai Ellenőr, 1893. szept. 14. 75. szám, 1. oldal
2. Rókay Péter fordítása



(Hallgassátok, hallgassátok, zeng a harsona, 
Gyülekezik az emberiség,
Elmúltak a földi gyötrelmek 
Az angyalok boldogságra szólítanak 

Hagyjatok nyugodni!)

3. A tengernek hagyom bánatom,
Könnyen merül majd; súlyos volt nagyon.
Pihenjen ott a mély hullám alatt,
Ember szeme ott rája nem akad;
Ne lelje meg sem búvár, sem hajó,
ArroZ a szívnek, ah! tudni se jó.

(Végrendelet című verséből)

Hogy a költőhöz méltó emlékmű került a prigrevica-szentiváni 
temtőbe, az Gráber Máriának, Rónay húgának köszönhető, kinek gon
dozásában később német versei is megjelentek. A síremlék azóta el
pusztult, s a második világháború után már helyére sem emlékeznek.

Megjegyzések az életúttal kapcsolatban

Az anyag fölkutatása közben több hibát fedeztem fel olyan 
forrásművekben, amelyek kiindulópontul szolgálnak minden irodalmi 
kutatáshoz. Ezeket ismertetem s javítom is ki egyúttal:

1. RÉ VAI NAGY LEXIKONA 
(Az ismeretek enciklopédiája)
Budapest, 1924. XVI. kötet, 358. oldal 
Rónay István címszónál hely telenül:
— született Priglevica-Szent-Ivánon
— 1840. augusztus 14.
— meghalt 1893. január 21-én
— szülőhelyén plébános lett; 
helyesen:
— született Filipován
— 1840. július 14.
— meghalt 1893. január 19-én
— nem szülőhelyén, hanem Szentivánon lett plábános.

3. Kovácsevics Katalin fordítása



2. A PALLAS NAGY LEXIKONA 
(Az összes ismeretek enciklopédiája)
Budapest, 1897. XIV. kötet, 676. oldal 
Rónay István címszónál helytelenül:
— született Priglevica-Szent-Ivánon
— 1840. aug. 14.
— meghalt 1893. jan. 21.
— szülőhelyén lett plébános; 
helyesen:
mint az előzőnél.

3. SZINNYEI JÓZSEF: MAGYAR ÍRÓK ÉLETE ÉS MUNKÁI 
Budapest,’ 1906. XI. kötet 1146—1148. oldal
Rónay István címszónál helytelenül:
— meghalt 1893. január 17-én
— (cikke) Petőfi szülőhelyén 175
— (cikke) A tűzoltók 
helyesen:
— meghalt 1893. január 19-én
— (cikke) Petőfi szülőhelyén (A cikk címében nem szerepel a 175- 

ös szám, hanem az a Fővárosi Lapok 1872. évi 175. számában jelent 
meg.)

— (cikke) A fehér tavak Bácskában (A Hazánk s a Külföld 1870. 
december elsejei, 48. számában megjelent A tűzoltókról című cikk nem 
Rónay István írása. Nincs is aláírva. A tévedés abból keletkezhetett, 
hogy az említett cikk után következik Rónay A fehér tavak Bácskában 
című írása, s valamiképp abban van illusztráció a tűzoltókról.)



..Az 1867-es kiegyezés után a népnemzeti iskola hanyatlását 
figyelhetjük meg. Új irodalom kezd kibontakozni, amely az új valóság 
tényeit és szükségletét fejezi ki, s új kifejezési módokat keres; kezdet
ben erőtlen hangokon szólal meg. Először a lírában jelentkezik. Az új 
líra rövid életű, kis nyilvánosságú, olykor vidéki lapokban s éretlen vagy 
közepes tehetségek ajkán szólal meg." (Komlós Aladár)

Komlós Aladár soraiban arra figyelhetünk fel, hogy a Bach- 
korszak után az irodalom újjászületése a lírában indul meg. Egy olyan 
korszak következik be a magyar költészetben, amelyben él még ugyan 
az epigonizmus, de már egy újabb hangvétel is észlelhető. Ennek az új 
költészetnek lesz legkiforrottabb képviselője Vajda János; szintén 
méltó képviselői Reviczky Gyula, Kiss József és Komjáthy Jenő. Ők 
emelkednek ki a századvég magyar lírájából, míg a többi tehetség, ha 
volt is, vagy nem volt elég erős ahhoz, hogy elviselje mindazokat a 
megpróbáltatásokat, amelyek a kor új költőit érték, vagy pedig csak 
közepes, illetve gyenge színvonalat képviselt.

Az akkori közönyös úri közszellem ugyanis nem tűrte a bátor han
got, és nem kívánta a művészileg igényeset. Az egykorú írónak sem 
eleven társadalmi-politikai mozgalmak, törekvések és tanítások, sem 
jelentős egykorú filozófiák nem tágítják a láthatárát. A polgári ..jólétben 
kérődző kor" lapos pozitivizmusa alacsony röptűvé tette az embereket. 
Magasabb röDtével csak a már említett n é g y költő emelkedik ki.

Csákok?
Az eddigi irodalomtörténet állításai szerint igen.
Nem merjük állítani, hogy dolgozatunk tárgya, Rónay István is 

közéjük tartozott, de költeményeit vizsgálva megállapíthatjuk, hogy az 
igencsak eltért az epigonok lírájától, s nem tartozik a Bajza-féle al- 
manachlírát művelő költők közé sem. Vidékünk akkori (XIX. sz. végi) 
költői ..Nem voltak kifejezett tehetségek, tehát a már kitaposott utakon 
haladtak. A hivatalos irodalom védőszárnyai alatt próbáltak betörni a 
századforduló bonyolult irodalmi és kulturális életébe" — állapítja meg 
Káich Katalin művelődéstörténész. Ilyenek voltak Dömötör Pál, 
Hiador (Jámbor Pál) és még néhányan. Rónay Istvánra ezt nem vonat
koztathatjuk, mert az akkori kritikusok hallgatnak verseiről, nem 
dicsérik, mint a már említettekét. Életében nem is emlékeznek meg 
róla. Miért? Talán azért, mert túlságosan merésznek találták? Erre a 
kérdésre csak igennel válaszolhatunk, s válaszunkat a pap Rónay an- 
tiklerikális verse: A kereszt alatt támasztja alá.



A halála óta eltelt csaknem egy évszázad alatt csupán a Beveze
tőben említett két tanulmánnyal emlékezik rá az irodalomtörténet, s 
Komlós a költő kivételes tehetségére hívja fel a figyelmet, megjegyezvén 
azt is, hogy költeményei nincsenek összegyűjtve.

Ennek a felszólításnak tettünk eleget előző tanulmányunkban is, 
ahol azonban csak Rónay verseinek bibliográfiáját adtuk közre. Most 
viszont verseinek és prózai műveinek bibliográfiája is megjelenik. Ezzel 
egyrészt pótoljuk ezt a majdnem egy évszázados hiányt, másrészt pedig 
a Bácska irodalmi életéről eddig alkotott képet szeretnénk tágítani, 
bővíteni egy eddig elfelejtett személlyel, egy szép tehetségű költő 
méltatásával és verseinek publikálásával.

Ez talán nem lesz érdektelen a jugoszláviai magyar irodalomra 
nézve sem, hiszen a korban, melyben Rónay élt, e vidéken nem alkot
tak sokat, s nem valami nagy tehetséggel.

Rónay Istvánnak 16 magyar versét kutattam fel. Egy magyar 
verstöredéke is megvan, de az feltevésem szerint egy, Komlós Aladár 
által fordított német nyelvű vers része. És még két fordítását találtam 
meg, mindkettőt angolból fordította. Ezt meg is jegyzi, bár az eredeti 
költemény címét és szerzőjét nem jelöli. A Fővárosi Lapok 1893. január 
25-i számának Tóth Kálmán, Rónay István és a PesterLloyd című cikke 
után ítélve e két verset s a fordítást is az eredeti költemények között 
tárgyalom, mert Rónay nagy szabadsággal nyúlt hozzájuk, s merészen 
formálta újjá magyar nyelven, nemigen alkalmazkodva az eredeti vers 
törvényszerűségeihez.

Tehát 19 magyar versének ismeretében kell szólnunk Rónay 
István költészetéről. Bár igen elenyésző ez a szám, mégis megpróbáljuk 
tematikájuk, jobban mondva a verseket ihlető motívumok és életér
zések szerint tárgyalni a költeményeket.

Rónay összes költeményeiben az emberi magány szólal meg; ez az 
egyik legfontosabb motívuma. Magányát hivatásából eredőnek tartjuk, 
ő maga is azt okozza társtalanságáért. Példázza ezt sok versében, 
melyekben pályáját élete sivatagának, hossú száműzetésnek, gyötrelem 
világának nevezi. Beismeri, hogy a ,végzetes szavak" (a papi fogadás) 
láncolják ehhez a sorshoz. Örökkévaló egyedüllétét, tudja, papi 
hivatásának köszönheti. Ember ő, ki igazi emberi életre született, 
szeretetre, családra vágyik, s a szürkeség nyomasztó súlya ellen így kiált 
fel:

Ki átkozott meg engem itt a földön,
Mi sors vezérli árva éltemet?
Hogy napjaimat kárhozatba’ töltöm,
És élek nélküled, oh szeretet!

(Tantalus)



Magányát érzékeltetik költői képei, melyekben az őszt festi, a 
magányos hattyút, mint a társtalanság szimbólumát. Sok-sok negatív 
töltésű szintagma-csoportjából tisztán kiolvasható életének nyomora:
— hosszú száműzetés, — bánatok betegje, — ölembe hull az őszi lomb, — 
puszta éjnek bús kivetett ebe, — őszi ág, a lombjavesztett, — s/W csendes 
szunnyadás, — csöndes este, — esíi csillag, — foís, borongás őszi 
alkonyat, — sötét sors, szenvedés, — fáradt, beteg, mártyrnál szenvedőbb 
stb.

A Magányos hattyú című versében saját sorsát mondja el, nagyon 
nyíltan és leplezetlenül:

MAGÁNYOS HATTYÚ

Merengve úszik künn a hattyú 
A tóvizen magányosan,
Mint fehér árny a síma tükrön —
Rajt’ délcegen tovább suhan.

A madarak vidám csoportban 
Keringenek a tó körül,
S ő, mint ki párját nem találja,
Úgy járja útját egyedül

Zöld lombok között a vágy, az ábránd 
Elzengi örökszép dalát,
Tavasz zajában, őszi csöndben 
O némán hordja bánatát.

Nem lel rokont, bármerre nézzen,
Idegen az hozzája mind,
Egy társa van csak, önnön képe,
Amely a tóbul rátekint.

Borongva nézem itt a parton 
Mint lejt a hullám felett,
A természet e száműzöttje 
Mély gyászba ejti szívemet!

Lelkem! Bár fény övezze szárnyad,
Sorsod fölött is leng ború!
Maradsz mindég, miként a hattyú,
Magányos, büszke, szomorú.



A harmadik versszakban olvassuk:

. . .  a vágy, az ábránd 
Elzengi örökszép dalát.

E két sort véve szemügyre áttérhetünk ihletforrásának másik 
kútfőjére, a vágyra, a szerelemre. A költő, ki e pesszimista verset írta, 
34 éves, a kalocsai érsekség alkalmazottja. Jócskán benne jár a papi 
hivatásban, érzi, hogy innen már visszaút nincs, épp ezért mondhatja, 
hogy az ábránd elzengte örökszép dalát.

Szerelméről sosem szól konkrétan. Egyetlen versében sem említi 
a nőt, kit szeretett, de mindig első személyben, az ÉN hangsúlyozásával 
beszél arról, ki szívének örömet szerzett. Nem tudhatjuk, mikor volt 
szerelmes s hol. Szerelmes verseit 1872—75 között hozzák a Fővárosi 
Lapok. Rónay ezekben a versekben csak emlékezik. A jelen az ő számára 
csupa fájdalom. Könyörög az életért, amit valaha imerhetett:

Még egyszer csak, ti ifjú rózsák,
Csak egyszer még, ti myrtusok!

(Még egyszer csak)

Egy csöppet csak az élet poharából,
Egy csöppet oh!, mert szomjan meghalok.

(Tantálus)

Egyetlen versében, a Találkozás címúben találunk utalást arra, 
hogy mikor is lehetett a költő szerelme igazi és teljes:

Idő és térés végzetes szavak 
Tetőled engem távol tartanák.

A vers 1875-ben jelent meg. Nehéz megállapítani, hogy mennyi 
az a bizonyos ..idő", mely szerelmének beteljesedése óta eltelt, ám az biz
tos, hogy nem Kalocsán történhetett, hiszen erre utal a ..tér” szó, 
valamint ugyanebben a versben egy sor:

Azóta tőled messze estem én.

Feltételezhető, hogy iskolaévei alatt talált rá kedvesére, méghozzá 
a papi hivatás választása előtt, hiszen a ..végzetes szavak"-at csak azután 
mondta ki.



Bármikor történt is, tudjuk, hogy mélyen hatott költőnkre, mert 
sok versében említi azt, kit elfeledni nem tud: Ki fog megérteni ?, Oh 
szép idő!, Szerelemért barátságot, Dolorosa, Álom, Még egyszer csak, 
Tantalus, Késő álmok, Találkozás.

Boldog volt szerelme idején, de számára a szerelem, a viszonzott 
szerelem is tragédia, az emléke is, mert pap létére tilosnak, bűnösnek 
érzi. Épp ezért, élete elrontottságáért haláláig szomorú. Szerelmét 
egyetlenegyszer tagadja meg csupán, amikor az igazi főpaphoz való 
megtéréséről vall Végrendelet című költeményében:

Szerelmemet nem adom senkinek.
Istenhez nélküle nem térhetek.
Akit hite oly sokszor elhagyott:
Szószóló nélkül meg nem állhatok.

De még itt is tanúbizonyságot tesz arról, hogy igenis tudott szeret
ni, és része volt a szerelemben:

Akit hite oly sokszor elhagyott

— ez utalás arra, hogy oly dolgokat kívánt, ami papnak tilos. 
Szeretni vágyott. Szerelmet kívánt.

Reménytelensége teljes, hiszen hivatása tiltja, hogy valaha is 
szeretve legyen mástól, mint csupán istenétől, kinek szolgája. A többi 
..szolgával" nem tudja azonosítani magát, megveti a papok álszent 
hívőségét. Ezt tükrözi a verstöredéke, amelyet Komlós fordított le 
németről:

Egyben vagyok csupán rokon veled,
Tanítvány, aki méltó mesterére.
En is szeretem a szegényt s a bűnöst,
S a dúst s a farizeust gyűlölöm!

(Christus)

A főpapi uraskodás ellen szól legnagyobb versében, amiért 
leginkább mellőzhették. A kereszt alatt című versében nyíltan, tiszta 
szívvel betör a papi reverendák titkos világába, feltárva annak minden 
rútságát, hamisságát. E verssel kapcsolatban idézem Komlós Aladár 
sorait: ..Hatalmas vers, a magyar antiklerikális költészetnek egyik 
erőteljes, megrázó darabja, s különös súlyt, jelentőséget kölcsönöz neki, 
hogy katolikus pap írta. Szenvedélyes vádirat ez, a kétségbeesetten 
bátor hangjával megrendítő." Hogy mikor írta ezt a versét, nem tudjuk; 
az Életben találtunk rá, annak 1894. évi 9. számában. Nyilvánvaló azon-



bán, hogy a szentiváni száműzetés alatt, amikor már az a reménye is 
szétfoszlott, hogy legalább az egyházi rangok útján magasra törhet.

Kissé talán módosítanunk kell a Bevezető elején tett megálla
pításunkat, hogy Rónay nem tartozik az almanachlíra művelői közé, 
ugyanis néhány versében találhatók olyan strófák is, melyek tisztán 
ilyen hangvételűek:

A boldogságról álmodom,
Egy tűzhelyről, mely elfogad,
S a hosszú száműzetés után 
Melengeti magányomat.
Egy szívről, mely szívemnek él,
S hozzám a sírig hű rokon,
Oh bánatok betegje én —
A boldogságról álmodom.

(Késő álmok)

Lábaidnál ülni méla csöndben,
Nézni reád hosszan, önfeledten,
Kis kezedet tartani kezembe’,
Sötét sorsot, szenvedést feledve;

(Álom)

E versek után említhető még az is, hogy Rónaynál éppúgy, mint 
a kor más költőinél (Reviczky, Kiss, Komjáthy), szintén gyakori 
motívum az álom. Álmaiban jár együtt kedvesével, visszaálmodja elmúlt 
szép napjait. Az álom birodalmába menekül, hogy legalább ott leljen 
boldogságra. Elfordul a külső világtól, csak a belső a fontos számára, a 
lélek, a hangulat. Míg a többi kortárs költőnél negatívumnak lehetne 
nevezni, hogy a jelennél jobban érdekli őket az emlék, álom, addig 
Rónaynál nem, mert számára, a pap számára, a jelen érzelmileg sem
mit sem nyújt, legfeljebb apró-cseprő hangulatot. Csak az egyetlenre, 
az elmúltra való emlékezés maradt meg neki, s ebből kell szereznie 
élményeit, csak ez az egy az élményforrás. A pap szerelme nem 
ismétlődik, talán nem is ismétlődhet. A polgári világ s az egyházi fel
fogás szerint minden bizonnyal nem — ezt tudta Rónay is. Tudta azt is, 
hogy az egyetlen is bűn, s ezt illusztráltuk már a Végrendelet egy 
strófájával.

Szólnunk kell még A haza című verséről is, melyben a polgári világ 
negatívumait pellengérezi ki. A kincsszomjat főleg A kereszt alatt című 
költeményében szólja meg, főképp a főpapok szenvedélyes vagyon



gyűjtését. Ennek felel meg allegóriája is, mely Az állatok megtérése című 
versében a hollóról szól:

A kincsszomjaí mint nagybá rótta,
A vén kólónak szólt a nóta.

Itt a holló tollának színéről bátran következtethetünk a papok 
fekete csuhájára. E versét különben a Kisfaludy Társaság 1874. évi 
pályázatára írta, s azon magas elismerésben részesült. A Társaság 
Évlapja hozza is a verset ..aesopi mese" jelöléssel. A vers két utolsó sora, 
mintegy tanulságként kimondja, hogy lehet az' ember okos, művelt, 
tehetséges, nem ér messzire pénz nélkül. S ez már realista jegy Rónay 
művészetében.

Rónay István is, mint a századvég költői, a nemzeti lét kérdéseiről 
az egyéni lét kérdéseire fekteti a hangsúlyt. Ez is bizonyos kritikát, 
elégedetlenséget fejez ki a polgári társadalommal szemben.

Rónay költészete képet ad egy emberi sorsról, mely vagy az út 
elején tévedt el, vagy útközben gáncsolták el, s nem tudott többé fölkel
ni. Mindkettő elmondható róla, mert papi hivatása valóban ballépés 
volt életében, de egy szegény család saija csak ezen az úton tudott bol
dogulni. Ám útközben is elgáncsolták; csupán egy vidéki, főleg sváb ajkú 
község plébánosaként fejezte be életét, száműzve a kulturális köz
pontból, melyben jól érezte magát, s ahol művészi fejlődése felfelé ível
hetett volna. A kevés idő, mit Bécsben s Pesten töltött, mindenesetre 
kihatott költői arcának formálására. Vidékre kerülése után sokáig 
panaszkodott is emiatt.

Költeményeit főleg német nyelven írta. A német sajtóban közzé
tett versei nagy visszhangot keltettek. Verseskötete két kiadásban is 
megjelent Gedichte címen.

Hogy ilyen kevés magyar verse született, arra minden bizonnyal 
kihatott a benne élő ellentétes erő is. A Magyarországon tett papi 
fogadalom, a ..végzetes szó" s a szabadságról való álmodozás nem férnek 
össze. Rónay fölfelé vágyott, szép karriert képzelt magának. Ezért 
nemigen mert otthon szólni a szerelemről. Hogy mégis születtek ilyen 
témájú versei, azt hátravetettsége, száműzöttsége, pályatévesztettsége 
eredményezi, és az érzelmek olyan erős foka, mely nem tűr hallgatást.

Ha összegezésként Rónay Istvánt a XIX. század magyar iro
dalmába helyezni volna feladatunk, akkor odaillesztenénk a már 
említett négy nagy költő: Vajda, Reviczky, Kiss és Komjáthy után, mint 
kortársat is, mint hasonló tehetségű költőt is, csak jóval, s főleg magyar 
nyelven jóval kisebb opusút, termékenységben sokkal gyengébbet. Ám 
a mai Vajdaság területén abban az időben nála tehetségesebbről nem 
tudunk szólni.
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ÁLOM

Csillagfényö, csöndes nyári este 
Járni veled szótalan merengve;
Lelkesülni minden kis virágon,
S érezni azt, hogy mi szép ez álom;

Eltűnődni veled hosszan mélyen,
Mindenen mi szép van földön, égen;
S a világon annyi gyönyör mellett,
Tudni azt, hpgy te vagy mégis legszebb;

Bús, borongós őszi alkonyatban 
Nálad lenni néma kis lakodban,
Látni, amint kandallónak világa 
Rózsafényt hint halvány orcádra;

Lábaidnál ülni méla csendben,
Nézni reád hosszan, önfeledten;
Kis kezedet tartani kezembe*,
Sötét sorsot, szenvedést feledve;

Megmondani, hogy mi vagy te nékem, 
Hogy kívüled nincsen üdvösségem;
Tied lenni örömben és búban —
Oh csak az kár, hogy ez mind nem úgy van!

(1864)



GONDOLATAIM

Olyan az én lelkem gondolatja,
Mint a méh, mely mézet hordozgatva 
Át röpül a virágos vidéken:
Fű, fa, bokor, örömet nyújt nékem.

Olyan az én lelkem gondolatja,
Mint a lepke, szárnyát ragyogtatva, 
Napsugárral van a mulatása,
S rózsa kelyhén édes megnyugvása.

Olyan az én lelkem gondolatja,
Mint a Noé hófehér galambja, 
Olajágat hordoz könnyű szárnya, 
Üdvöt, békét áraszt a világra.

Olyan az én lelkem gondolatja,
Mint a sas, mely csőrét csattogtatja, 
Komor árnyát rám borítja szárnya,
S véres körmét a szivembe vágja.



A HAZA

Mi nékik a haza egyéb,
Mint viruló babérfa? 
Amelynek ifjú lombjait 
Szakgatja annyi léha.
Míg fejükön a koszorú,
A fa megtépett ágai 
Nem képesek dicsőén a 
Viharban majd megállani.

Mi nékik a haza egyéb,
Mint drága kincses bánya? 
Amelynek áldott ereit 
Mohó kezük kivájja.
Míg aranyától tündököl 
Sok úri, fényes palota,
A bánya sorsa mindig egy: 
Sötét, kifosztott, mostoha.

Mi nékik a haza egyéb,
Mint özvegyen hagyott anya? 
Kinek nagy ősi birtokát 
Eltékozolja magazata.
S míg ez vígan üríti a 
Tivornya habzó serlegit,
A jó szülő más küszöbén 
Koldulva fázik, éhezik.



AZ ÁLLATOK MEGTÉRÉSE

Első helyen megdicsért aesopi mese

A bölcsesség olykor a bolondság 
mezébe öltözik

Az ős Bakonynak erdejében 
Egy remete tanyázott régen.
Az állatokat összehítta,
Hogy jóra őket megtanítsa.
Nem lesz a szó sikertelen,
Hisz tud beszélni ékesen.
El is jőve körébe sok:
Négylábúak és szárnyasok.
A telhetetlent kezdte szólni:
S a hízót nézték hallgatói.
A kincsszonyat mint nagybá rótta, 
A vén hollónak szólt a nóta.
A ravaszokat emlegetve,
A róka nagyokat köhente.
Midőn az orvrul szólt a vádja,
Az ordas ümmölt bánatába*.
A hízelgőt amint lefesté,
Az eb mond: lészek jellemessé 
A napvilágot fen dicsérve,
Baglyunk eseng a déli fényre.
A nyúl hallván, hogy ..dőre, gyáva”, 
Magát nagy hősi tettre szánta.
A maradókrul mennydörögve, 
Feszeng a rák: no hát előre! 
Megszóla a tudatlanságot,
A jó ökör tudásra vágyott.

Meghatva voltak a kedélyek, 
Amint a szózat éré véget.
Az érző lúd, a jámbor birka 
A könyeit majd mind kisírta. 
Ragodozó és kapzsi fajta 
Áll bánkódón fejét lehajtva.



Ott láthatod a földre hullva, 
Sopánkodik: ó mea culpa!
De a kakas is győzi hanggal:
Elmúlt az éj, eljött a hígnál.

És eredményét most ha kérded 
A nagy hatású szép beszédnek?
No hát, a rák lement a fokba, 
Hátrafelé, mint tenni szokta.
A farkas a juhot megette, 
Mivelhogy őtet kinevette.
A nyúl megint: vesd el magad!
Mert nyomain kopó szalad.
Ha drága pénzed elveszett,
Eztán is csak hollón keresd.
Az eb hever a láb alatt;
És az ökör? Ökör maradt.

Ha győzöd is szép dikcióval,
Nem érsz a célhoz puszta szóval.



MÉG EGYSZER CSAK

Mint őszi ág, a lombjavesztett, 
Éltünk sivár, világtalan,
Ha már szívünk tavaszvilága 
Eszményeivel oda van.
Elhervadó áléit virágim,
Lehetne bár virulnotok:
Még egyszer ah! ti ifjú rózsák,
Csak egyszer még, ti myrtusok!

Emlékezet, mit ad minékünk?
A létnek az már hamva csak, 
Homályba hágy, ha már szivünkben 
A lángok rég kihunytanak.
Mint drága holtak hamvvedrére: 
Emlékeimre borulok,
Még egyszer csak, ti ifjú rózsák, 
Csak egyszer még, ti myrtusok!

Remélni még, rajongni újra,
Ha volna ára gyötrelem;
A síri csendes szunnyadásnál 
Vigasztalóbb a könny nekem.
Hisz tőle élt lelkem virága,
Mit elfeledni nem tudok,
Még egyszer ah! ti ifjú rózsák,
Csak egyszer még, ti myrtusok!



TI RÓZSÁK, TI MIRTUSOK*

Mint őszi ág, a lombja vesztett, 
Éltünk sivár, virágtalan —
Ha már szívünk tavaszvilága,
Ha édes álma oda van.
Elhervadó áléit virágim,
Lehetnek bár virulnátok!
Még egyszer csak, ti ifjú rózsák, 
Csak egyszer még, ti mirtusok!

Emlékezet mit ad minékünk?
A létnek már az hamva csak! 
Homályba hágy, ha hült szivünkben 
A lángok kihunytanak.
Mint drága holtak hamvvedrére 
Emlékeimre borulok . . .
Még egyszer csak, ti iijú rózsák, 
Csak egyszer még, ti mirtusok!

Remélni még, rajongni újra,
Ha volna ára gyötrelem!
A síri csöndes szunnyadásnál 
Vigasztalóbb a könny nekem.
Hisz tőle élt lelkem virága,
Mit elfeledni nem tudok . . .
Még egyszer ah, ti ifjú rózsák,
Csak egyszer még, ti mirtusok!

* Az előző vers kisebb változásokkal (S. I.)



KÉSŐ ÁLMOK

A szép tavaszról álmodom:
Még egyszer szól a csalogány,
A régi vágy, a régi hang 
Fölzendül édes szép dalán. 
Virágot látok mindenütt 
A zöld virányú bokrokon, 
Ölembe hull az őszi lomb,
S a szép tavaszról álmodom!

Az ifjúságról álmodom.. .  
Ragyog le rám a szép remény, 
Dicső jövendő hajnalán 
Szebb napokért esengek én. 
Szívem, e hőn rajongó szív, 
Föllelkesül szép álmokon, 
Éltem virága halva rég,
S az ifjúságról álmodom.

A boldogságról álmodom,
Egy tűzhelyről, mely elfogad,
S a hosszú száműzetés után 
Melengeti magányomat.
Egy szívről, mely szívemnek él, 
S hozzám a sírig hű rokon,
Oh bánatok betegje én —
A boldogságról álmodom.



OH SZÉP IDŐ!

Oh szép idő! Előttem megnyitók:
Szívét a lány, kelyhét a kis virág;
A föld nekem is nyújtja örömét,
Ha szép szemek sugára rám esett;
S mi szépet és nagyot szemem talála,
Azt lelkem hűn letükrözé magába,
Mint síma tó a csillagos eget,
Mely fönn ragyog az alvó föld felett.

Már vége. Oszlanak az édes álmok,
S mindennapi szépből én most mit se látok. 
Már énnekem hiába fénylenek:
Csillag, virág, sugár s a szép szemek, 
Éltemre gyásznak fátyla hull alá,
Mert az, mi bennem fönn ragyogtatá 
E szép világot, mind e fényt s gyönyört:
A tükör hajh, lelkemben összetört.



KI FOG MEGÉRTENI?

Ki fog megérteni, ha én már nem leszek?
Ha hamvadó szívem a földben szendereg.
Ki sejti álmaid’, merengő csillagom,
Ha édes arcodat többé nem láthatom?
Mély szíved gyöngye bár, ott csillog könnyeden, 
Mit mond e szép sugár? Nem érzi senki sem.

Lesz majd sok jó barát, s a nyájas tisztelő 
Epedve bájidért feléd hízelgve jő —
De oh a fény, a zaj s vigalmak közepett 
Árvább, magányosabb lesz iíjú életed,
Mint nékem lent a sír, hol siratatlanul 
Reám a feledés örök homálya hull.



TANTALUS

Egy csöppet csak az élet folyamából!
Egy csöppet oh!, mert szomjan meghalok; 
Fölöttem arany gyümölcs csüng a fáról, 
Lábam előtt a gyöngyöző habok.
Utánuk nyúl a tikkadt ajk, hiába!
Bár látom őket, el nem érhettem . . .
E szép világ az élv s gyönyörnek árja,
S az én világom mégis gyötrelem.

Amott baráti tor. Dús asztalárúi 
Nem jut nekem egyetlen morzsa sem; 
Cseng a pohár, a víg kedély kitárul,
S a kedv özöne habzik édesen.
Szívük pezseg az élvnek mámorától,
S számomra nincs nekik egy jó szavok . . . 
Egy csöppet csak az élet poharából,
Egy csöppet ah!, mert szomjan meghalok.

Vígan repülnek táncra ifjú párok,
Ragyog az arc, hullámzik a kebel;
A drága perc nyújt illatos virágot:
A rózsa és lány ajka kéjt lehel.
Oh szív, szívem miért hiába vágyói,
Ott nem mosolyg tenéked angyalod . . . 
Egy csöppet csak az élet folyamából,
Egy csöppet oh!, mert szomjan meghalok.

Imádva, fázva állok itt kínomban,
Mint puszta éjnek bús, kivetett ebe. 
Amott egy nyájas pitvar lángja lobban, 
Mellette ifjú nő és gyermeke .. .
Mily vonzó kép! De sorsom ide láncol,
És el nem érik azt e tárt karok . . .
Egy csöppet csak az élet folyamából,
Egy csöppet oh!, mert szomjan meghalok.



Ki átkozott meg engem itt a földön,
Mi sors vezérli árva éltemet?
Hogy napjaimat kárhozatba* töltöm,
És élek nélküled, oh szeretet!
Szívemnek olthatatlan vágya lángol,
Éget, gyötör, amíg leroskadok . . .
Egy csöppet csak az élet folyamából,
Egy csöppet oh, mert szomjan meghalok.



ŐSZI NAPFÉNY

Oh, gyönyörű szép őszi napfény, 
Egy kissé még maradj velünk!
Ha tőlünk te is elbúcsúztál,
Eljő rideg, komoly telünk.

Olyan szelíd a ragyogásod 
Az őszi tájon odakinn,
Mint a mosoly, mely tűnve lebben 
A szép betegnek ajkain.

Ah, enyhe sugarad melegje 
A hervadó vidék felett, —
Miként a szívé, mely utolszor, 
Egyszer, utolszor még szeret.

Ha leikeinknek forró lángja,
Ha fényes álma rég letűnt:
Oh, gyönyörű szép őszi napfény, 
Egy kissé még maradj velünk!



MAGÁNYOS HATTYÚ

Merengve úszik künn a hattyú 
A tóvizen magányosan,
Mint fehér árny a sima tükrön — 
Rajt’ délcegen tovább suhan.

A madarak vidám csoportban 
Keringenek a tó körül,
S ő, mint ki párját nem találja,
Úgy jáija útját egyedül.

Zöld lomb között a vágy, az ábránd 
Elzengi örökszép dalát,
Tavasz zajában, őszi csöndben 
ő némán hordja bánatát.

Nem lel rokont, bármerre nézzen, 
Idegen az hozzája mind,
Egy társa van csak, önnön képe, 
Amely a tóbul rátekint.

Borongva nézem itt a parton 
Mint lejt a hullám felett,
A természet e száműzöttje 
Mély gyászba ejti szivemet!

Lelkem! Bár fény övezze szárnyad, 
Sorsod fölött is leng ború!
Maradsz mindég, miként a hattyú, 
Magányos, büszke, szomorú.



VÉGRENDELET

Sok jót az élet nékem nem adott,
Utánam kincset én sem hagyhatok.
Ha rám borulnak sírom hantjai, 
Jótetteimért nem fognak áldani.
Szegény azért mégsem volt életem,
Utolsó szó ha róla kell, legyen!

Ami kevés örömet éltem én,
Azt arra hagyom, akitől nyerém:
Fű-, fára és virágra szálljon az,
Hadd bírja azt a szép, rövid tavasz.
Úgy fájna bár, ha majdan örömem 
A szép tavasznak csak tövist terem.

A tengernek adom bánatom,
Könnyen merül majd: súlyos volt nagyon. 
Pihenjen ott a mély hullám alatt,
Ember szeme ott rája nem akad,
Ne lelje meg sem búvár, sem hajó,
Arról a szívnek ah! tudni se jó.

A vad viharrak hagyom vágyaim’,
Hadd sírjanak süvöltő szárnyain.
A sivatagba messze hordja ki,
Hol senki majd nem fogja hallani, 
Meghallgatatlan élni s veszni el:
A sorsom ez, örök végzésivel!

Szerelmemet nem adom senkinek, 
Istenhez nélküle nem térhetek.
Akit hite oly sokszor elhagyott:
Szószóló nélkül meg nem állhatok 
Ő értté, ki itt már kiszenvedett,
0  értté tán bocsánatot nyerek.



DOLOROSA

Zaklatva, űzve sorstúl s emberektől,
Fáradt, beteg, mártyrnál szenvedőbb: 
Szívével menekült hozzád az iíjú,
S ott omlott össze lábaid előtt.

Áléit fejét lehajtá térdeidre,
Esdeklő ajka súgta: tűrj meg itt!
S mert irgalom lakott, oh hölgy! szívedben, 
Megtudtad osztani keserveit.

Kinek a kő s tövis szakgatta testét,
S vércseppjeitől pirosra vált a hant, 
Enyhét, vigaszt keresni jött tenálad,
S te el nem űzed a boldogtalant.

Pihenni hagytad, drága kis kezeddel 
Lágyan símítva izzó homlokát;
S az elgyötörtre részvevőn hajolva,
Tört lelke pihegéseit hallgatád.

És jötték ők kíváncsi, nagy tömegben, 
Kiknek szívében nincsen szeretet;
Fejet csóválva, gúnymosollyal álltak,
Hogy nagy szíved fölött ítéljenek.

Te félfogád a sorsnak üldözöttjét,
Ki nyugtot esde, ah, egy percre csak;
S ők meg nem értve szíved áldozatját, 
Mögötted bűn s botrányrul szóltanak.

Békén viselted, fájdalomnak szobra!
Hogy rád a gúnynak annyi nyila hull;
S bár arcodon a szégyen lángja égett,
Te szótlan ültél s mozdulatlanul.

Csitítgatád szívednek dobbanását, 
Amelyben végzeted siralma szólt,
És visszafojtád könnyeidnek árját:
Hogy föl ne keltsd vele a szunnyadót.



TALÁLKOZÁS

Ha ^tom én az esti csillagot,
A könny szememben búsan fölragyog. 
Mienknek egykor te nevezted, 
Egyetlen álma életemnek!

Azóta tőled messze estem én,
Hogy lássalak, elhagyott a remény. 
Hol sziveink majd egyesülnek,
Nincs oly helye sehol a földnek.

Idő és tér és végzetes szavak 
Telőled engem távol tartanak.
Hogy ne feledj majd évek múlva, 
Emlékezz olykor csillagunkra!

Tekints reá, ha jársz majd este kint, 
Úgy legalább még árva lelkeink 
Találkozhatnak olykor ottan,
A földön túl, a csillagokban.



A KERESZT ALATT

Mel in őre, verba lactis 
Fel in core, frans is fastis.

Emléked és neved dicső még,
De örökséged hova Ion rég?
Kik követőid tele szájjal,
Van-e, mi bennük Tereád vall,
Oh nagy Megváltó, Jézus Krisztus!

Te Lázárként elhagyva álltái,
Lemondástól halványra váltál.
Ők palotáknak dús lakói,
Sivár testüknek hizlalói.
Oh szegény árva Jézus Krisztus!

Neked, ösvényén kínnak, bajnak,
Nem volt, hova fejed lehajtsad.
Ők kincset gyűjtve, mint csókák,
Holt kézzel azt elrejtik, óvják.
Oh gyöngék pajzsa, Jézus Krisztus!

Gyalog jártál Te helyrül helyre,
Holt szívbe is éltet lehelve.
Ők járnak büszke paripákon,
Arannyal ékes ekvipázson.
Oh egy jog atyja, Jézus Krisztus!

Aranyt és rangot es dekelnek,
Hisz ők ..egyházi fejedelmek".
Bemártanak mindent mi fényes,
A szájuk mézes, szívük mérges.
Oh igazságos Jézus Krisztus!

A keresztet, jaj, hogy dicsérik,
De fából, vasból sohse kérik!
Arany meg drágakő ha rajta,
Kedves nekik az ily keresztfa.
Oh bűnbocsátó Jézus Krisztus!



Értük Te magad megaláztad,
E faj méltóságért nagy árt ad.
Az embert kik járomba fogják,
Ők zsarnokok és gyáva szolgák.
Oh kegyes pásztor, Jézus Krisztus!

Hogy szabadíts veszendő lelket,
A bűnös nőt Te felemelted.
Ők zord erényt papolva másnak, 
Szeretőikkel éjszakáznak.
Oh szűz megváltó, Jézus Krisztus!

Szívedből vér patakja habzott, 
Mezítlen tagjaidra csapzott.
Kik nagy tisztséged örökölték, 
Csuhájukat bíborba fösték.
Oh világ szíve, Jézus Krisztus!

Ismerd meg a szóferdítőket,
A régi farizeus főket.
A szájukban zeng rád dicsének,
S ha élnél, megfeszítenének.
Oh lelkek fénye, Jézus Krisztus!

A szabadság Ion rabigává,
Az édenkert holtak lakává.
Sújtó kezed oh mire késik 
Megadni bűnök büntetésit, 
Szabadság lelke, Jézus Krisztus!

Nagy mestere a szabad szónak, 
Törd szét a békót, melybe fognak. 
Hozz fényt s igaz derűt a földre, 
Mit áltatás homálya tölt be!
Oh nagy szerelmű Jézus Krisztus!

Oh jöjj, uram, ítélni jöjj el,
E csalfa népet űzni széjjel!
Kergesd ki csarnokid kufárit, 
Szükség van ostorodra már itt,
Oh igaz bíró, Jézus Krisztus!



OLAJÁG

Kedves nekem a rózsafa,
A szerelem virága,
Az ifjúság szép hajnala 
Mosolygva száll reája.
Nincs nála szebb a földön itt, 
Csak azt az egyet bánom,
Hogy szenvedések könnye reng 
E szép piros virágon.

Kedves nekem a cserfalomb,
A hősiség jutalma.
Naggyá, dicsővé szenteli 
A férfit, élve, halva.
Egy panaszom van ellene, 
Nehéz, de most kimondom, 
Hogy annyi vérnek cseppjei 
Piroslanak a lombon.

Kedves nekem a zöld babér,
Az érdem koronája;
Gyógyítja véle tövisét 
A hosszú földi pálya.
Sóvár szemed, ha rajta függ, 
Szíved sohse feledje:
A szép babéron rajta csügg 
A búverejték cseppje.

Legkedvesebb azért nekem 
A szép, a szent olajfa,
Zöld ága százszor áldva van,
Se vér, se könny nincs rajta. 
Fehér galamb, az üdvhozó, 
Leszáll a levelére;
Rajt’ égi harmat tündököl:
A szeretet, a béke!



CHRISTUS*

Egyben vagyok csupán rokon veled, 
Tanítvány, aki méltó mesterére:
Én is szeretem a szegényt s a bűnöst, 
S a dúst s a farizeust gyűlölöm!

*A  Christus című német nyelvű versből való versszak Komlós Aladár 
fordításában



SZABADSÁGRÓL ÁLMODOZOM!

(Angolból)

Szabadságról álmodozom!
A hattyúról, kit a hullám 
Ringat künn a tenger öblén, 
Himbálózva tova úszván;
A szarvasról, mely szökellve 
Atszáguld a bérei ormon. 
Sötét fenyves árnya alatt 
Szabadságról álmodozom!

A kondorral, mely magasban 
Fellegeknek hónát járja, 
Belezendül álmaimba 
Szárnyainak csattogása;
A zuhogó folyam-árról,
Mely lerohan sziklafokon, 
Visszazengi erdő, mező: — 
Szabadságról álmodozom!

A gyermekről, ki a réten 
Társainak vígan kiált;
Az induszról, ki vadonban 
Ős-bivalyra szegzi íjját;
A vadászról, ki kedvében 
Atalhajtat síkon, halmon: 
Rabláncokban vérzik szívem 
S a szabadságról álmodozom!



SZERELEMÉRT BARÁTSÁGOT

(Angolbul)

Életemnek sivatagátjárom,
Lángol a nap, éget a fövény;
Habzó forrás fakad az oázon,
Hűs vizéhez régen vágyom én.

Tőled én e forrás csöppjét kértem, 
Mely az áléit szívnek enyhet ad:
És te drága gyöngyöt nyújtál nékem, 
El nem oltván égő szomjamat.
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Amint már a bevezetőben említettük, Rónay István nemcsak 
költő volt, de szűkebb hazája, Bács-Bodrog vármegye történelmének, 
etnográfiájának s földrajzának lelkes kutatója is. Kutatásainak 
eredményeiről leginkább a Fővárosi Lapokban számolt be, de jelentek 
meg cikkei a Bácskában, a Vasárnapi Újságban, a Hazánk s a 
Külföldben és más folyóiratokban is, összesen 28. Ezek száma 
folyóiratok szerint ekképpen oszlik meg:

— Fővárosi Lapok ........................................... 18
— B ácsk a ...........................................................2
— Bács-Bodrogh ............................................... 2
— Hazánk s a Külföld .......................................2
— Vasárnapi Ú jság .............................................2
— Budapesti Szemle ..........................................1
— Bács-Bodrogh vármegye Törnéneti Társulatának

Évkönyve .....................................................  1
— Újvidék...........................................................1 (ismétlés)

Prózai munkái közül legtöbbre becsülte a Három nép egy 
megyében című, általa néprajznak nevezett írást, melyben Bács-Bodrog 
vármegye nemzeteiről ír: ... . .Bácskát három nemzetiség lakja, a 
magyar, német és a szláv, s ez utóbbi: szerb, bunyevác, sokac, rusznyák, 
tót mellékfajokkal. . Külön-külön fejezetekben, hosszan értekezik az 
említett nemzetek tagjainak tulajdonságairól, népviseletéről, furcsa 
általánosításokat végezve.

Érdekességként s figyelemfelkeltőként jegyzem meg, hogy a 
Vasárnapi Újság tévesen hozta az író nevét: Rónay Sándor néven, 
mégpedig következetesen három számban. Ugyanebben a lapban: A 
múlt századbeli német telepítvények Bácskában cím alatt őseinek 
idetelepítéséről értekezik, visszamenőleg egészen a mohácsi vész utáni 
időkig.

Történeti tárgyú munkái:
— Történeti nyomok
— A római sáncok Bács-Bodrogh megyében
— Eugen Savoyai herceg három hadjárata Bács-Bodrogh várme

gyében
— Bács és Bodrogh hajdanához stb.



Földrajzi témájú cikkeiben például a Bácskában kitermelt 
sziksóról ír, amely a mai ember számára szintén igen érdekes felfedezés: 
A fehér tavak Bácskában. Bemutatja Gombost, Erdődöt: A magyar al- 
Duna egy érdekes pontja; szól Petőfi Kiskőröséről is: Petőfi szülőhelyén 
stb.

Filozófiai tárgyú írásai közül említésre méltó a Két világnézet 
harca című, melyben az optimizmus és a pesszimizmus végleteiről szól,
megállapítván:..... az élet nem járhat végletes utakon. Föl kell venni
mindegyikből annyit, amennyit megkíván az anyagi és erkölcsi javak 
egyensúlya." Ehhez hasonló írásai még: Szépség és kellem, Akarat és 
tudás, Három eszme harca stb.

Az irodalomról, a nyelvről, a verselésről következő cikkeiben ír: 
Nyelvek és irodalmak, A műveltség nemeiről, A ,kalocsai codex", A hang 
és a szóló-művé szétt A hangsúly, A magyar hangsúly és az időmérték, 
Amerikai költészet stb.

írásait leginkább Rónay Auburg István néven jelentette meg.
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Vasárnapi Újság,
Pest, 1871. november 12., 46. szám, 578. oldal

12. Rónay Auburg István:
A hang és a szóló-művészet I—II.
Fővárosi Lapok, Pest,
1872. március 7., 54. szám, 232—233. oldal 
1872. március 8., 55. szám, 236—237. oldal

13. Rónay Auburg István:
Három eszme harca 
Fővárosi Lapok,
Pest, 1872. június 29., 147. szám, 638—639. oldal

14. Rónay István:
Petőfi szülőhelyén 
Fővárosi Lapok,
Pest, 1872. augusztus 2., 175. szám, 758—759. oldal

15. Rónay István:
Akarat és tudás I—II.
Fővárosi Lapok, Pest,
1872. december 5., 279. szám, 1216—1217. oldal
1872. december 6., 280. szám, 1220—1221. oldal



16. Rónay István:
Kisvárosi karcolat 
Fővárosi Lapok,
Pest, 1873. január 26., 21. szám, 89. oldal

17. Rónay István:
A hangsúly 
Fővárosi Lapok,
Pest, 1873. február 5., 29. szám, 124—125. oldal

18. Rónay István:
Még egyszer a magyar hangsúlyról 
Fővárosi Lapok,
Pest, 1873. március 1., 50. szám, 215. oldal

19. Rónay István:
Amerikai költészet 
Fővárosi Lapok,
Pest, 1873. március 18., 64. szám, 276—277. oldal

20. Rónay István:
Tomory Pál 
Fővárosi Lapok, Pest,
1873. július 9—12., a 156—159. számban a 677., 681., 685. és a 689. 
oldal

21. Rónay István:
Rossi mint Othello 
Fővárosi Lapok,
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22. Rónay István:
Amit a gyöngyhöz hasonlítanak 
Fővárosi Lapok,
Pest, 1873. december 5., 280. szám, 1216—1217. oldal

23. Auborn:
Bács vármegye nevéről
1. Bács-Bodrogh, Zombor, I. évf. 1879. 75. oldal
2. Újvidék, Újvidék, 1879. évi 13. szám



24. Rónay István:
Bács és Bodrogh hajdanához 
Bács-Bodrogh,
Zombor, I. évf., 1879. 147-154. oldal

25. Rónay István:
Két világnézet harcza 
Budapesti Szemle,
Budapest, 1883. 83. szám, 161—172. oldal

26. Rónay István:
A római sáncok Bács-Bodrogh megyében 
Bácska,
Zombor, 1885. május 19., 39. szám, 1. oldal

27. Rónay István:
Történeti nyomok (egyveleg)
Bács-Bodrogh vármegyei Történelmi Társulat Évkönyve, 
Zombor, 1890. évi Évkönyv, 175—178. oldal

28. Rónay István:
Eugen Savoyai herceg három hadjárata Bács-Bodrogh vár
megyében I—X.
Bácska, Zombor,
1890. április 25., 32. szám, 2—3. oldal (I—V. fejezet)
1890. május 2., 34. szám, 3. oldal (VI—VII. fejezet)
1890. május 6., 35. szám, 2—3. oldal (VIII—X. fejezet)

29. Rónay István:
A közönség köréből (vitacikk)
Bácska,
Zombor, 1890. május 13., 37. szám, 4. oldal

30. Rónay István:
A közönség köréből (vitacikk)
Bácska,
Zombor, 1890. május 20., 39. szám, 3. oldal
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1. A NEMZETEK NAGY EGYSÉGE KRISZTUSBAN 
Egyházi beszéd
Melyet 1877. aug. 26-án Sz. István király ünnepén Bécsben a t. 
kapuczinus atyák templomában mondott 
Rónay István 
Bécs, 1877

2. A SZIKLA ÉS A HULLÁMOK 
Egyházi beszédek
írta Rónay István,
Budapest, 1878, 93 oldal
Grill Károly kir. udvari könyvkereskedése

3. HAMIS IDEÁLOK 
Egyházi beszéd
Melyet 1878. évi augusztus hó 20-án, Szent István király nemzeti 
ünnepén, Budán, a helyőrségi templomban mondott 
Rónay István
priglev.-szentiváni lelkész, országos képviselő 
Budapest, 1878, 19 oldal,
Grill Károly kir. udvari könyvkereskedése

4. Stefan Rónay:
GEDICHTE
Alfréd Janssen, Leipzig, 1894, 310 oldal 
A német nyelvű verseskötet tartalma:
Vorwort von Maria Gráber
I. Aus dem Abrgrund (A szakadék felett — S. I.) 18 vers
II. Asche und Blut (Hamu és vér) 21 vers
III. Harmonien und Dissonanzen (Harmónia és disszonancia) 48 
vers
IV. Symbole und Bilder (Szimbólumok és képek) 35 vers
V. Nachbildungen (Másolatok) 13 vers
VI. Don Juans Lieder (Don Juan dalai) 47 vers
VII. Das Weib (A nő) 14 vers
VIII. Sonnenuntergang (Naplemente) 75 vers



Összesen 271 vers jelent meg a nyolc fejezetben. Ezek közül 7 
fordítás. A tartalomjegyzék ezeket csakúgy jelöli, mint az eredetieket. 

A fordítások a következők:
1. Mádchensache (A. Endrődy) 159—160. oldal
2. Auf dem Eilzuge (Nach A. Endrődy) 161. oldal
3. Das Lied dér Hunde I. (Aus Petőfis Gedichten) 165. oldal
4. Das Lied dér Wölfe II. 166. oldal
5. Die Heilige Jungfrau an dér Krippe (Französisch) 172. oldal
6. Wann kommt dér Tód? (Tóth Kálmán) 174—175. oldal
7. Er storb ein Weib (Gróf Géza Bichy) 176. oldal

5. GEDICHTE (második kiadás) 
von
Stefan Rónay
Alfréd Janssen, Hamburg, 1908

6. A TERMÉSZETES KERESZTÉNYSÉG 
Aphorismák
írta Rónay István 
Bevezetéssel Schmitt Jenőtől,
Budapest, 1894, 73 oldal
Az Athenaeum R. Társulat könyvnyomdája

7. Stephan Rónay
gew. Pfarrer und Tit. Canonicus zu 
Priglevicza-Szent-Iván
DAS NATÜRLICHE CHRISTENTUM (Aphorismen) 
herausgegeben von Eugen Heinrich Schmitt,
Leipzig, 1894
Verlag von Alfréd Janssen
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Bácska, Zombor, 1885. június 30., 50. szám
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írta Muhoray Alfonz
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6. Válasz Muhoray Alfonz úrnak 
írta Grosschmid Gábor
Bácska, Zombor, 1890. május 13., 37. szám

7. A közönség köréből 
írta Muhoray Alfonz
Bácska, Zombor, 1890. május 16., 38. szám

8. Hírek
Bácska, Zombor, 1890. szeptember 23., 73. szám

9. Rónay István emlékezete 
Molnár István Lajostól
Bácska, Zombor, 1893. január 24., 7. szám



10. Gyászrovat
Fővárosi Lapok, Budapest, 1893. január 21., 21. szám

11. Napi hírek
Pesti Hírlap, Budapest, 1893. január 21., 21. szám

12. A Pezter Lloyd, Budapest, 1893. január 21-i számának német nyelvű 
cikke

13. Halálozások
Vasárnapi Újság, Budapest, 1893. január 29.

14. Tóth Kálmán, Rónay István és a Pezter Lloyd 
írta B. J.
Fővárosi Lapok, Budapest, 1893. január 25., 25. szám

15. Rónay István síremléke
Bácskai Ellenőr, Szabadka, 1893. szeptember 14., 75. szám

16. Bács-Bodrogh vármegye Történelmi Társulatának tagjai 
Összegyűjtötte Iványi István és Grosschmid Gábor
1. Bács-Bodrogh vármegye Történelmi Társulatának Évkönyve 
az 1890. évre, Zombor, 47., 93. és 143. oldal
2. az 1891. évre, Zombor, 89., 92. oldal
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