
EGY LEVELEZÉS HOZADÉKA
Adatok Rónay György írói indulásához
és szerkesztői munkájához
1974. január elején levél érkezett a Vigilia szer-
kesztőségébe egy temesvári tanártól, dr. Székely
Lászlótól, aki közlésre ajánlotta fel Katolikus nép-
rajzi emlékek az erdélyi evangélikus szászok hagyomá-
nyaiban című írását. Rónay György 1974. január
24-én kelt válaszában érdeklődéséről biztosította,
és kérte a cikket. Ezzel a levélváltással indult el
egy rövid, csupán négy évig tartó kapcsolat. A le-
velezésből fény derül Rónay György szerkesztői
gyakorlatára, kapcsolatépítő és segítőkészségére,
finom humorára, de a Bánsághoz kötődő írói in-
dulására is.

Rónay György jó szemmel vette észre, hogy Szé-
 kely László egy ismeretlen területről (Erdély) és egy
elhanyagolt témakörből (vallásos népélet) hoz
alapkutatási eredményeket. Az 1970-es évek ele-
jének társadalmi érdeklődése nagyon nyitott volt
a vallási kultúra, valamint a fokozódó románi ai
elnyomás miatt Erdély iránt. Ekkor láttak nap vi-
lágot Erdélyi Zsuzsanna első archaikus imád ság-
közlései, s ekkor jelent meg Bálint Sándor máig
alapvető könyve, a Karácsony, húsvét, pünkösd.

Székely László 1912. január 7-én született Gyi-
 mes bükkön, egy Gyergyóból odakerült vas utas csa-
ládban. 1935-ben szentelték pappá. Számos helyen
működött káplánként, hitoktatóként. 1945-ben be-
iratkozott a kolozsvári Bolyai Egyetem történelem–
földrajz szakára. 1949-ben Gunda Bélánál néprajz
főtárgyból doktorált. A romániai felekezeti iskolák
államosításakor, 1948. szeptember 1-től az állami
tanügybe jelentkezett szolgálattételre. Bár ettől
püspöke, Márton Áron eltiltotta, Székely a taní tást
választotta. Ekkor, élete delén, Székely László ki-
lépett az egyházi szolgálatból. 1950-ben megnő-
sült. 1948-ban Temesvárra került, ahol nyugdíj-
ba vonulásáig (1973) földrajzot tanított. Ettől
kezdve teljes idejét a néprajzi tudományos ku-
tatásnak szentelte. Nyolc év alatt több mint ötven
dolgozatot publikált: tanulmányokat, újságcik-
keket, mellette pedig számos néprajzi szakmun-
kát ismertetett. Kiadásra előkészítette csíki nép-
rajzi kutatásainak anyagát, ami azonban csak
halála (1982) után jelent meg.1

Székely László második cikkének elolvasása és
közlése után Rónay György megbizonyosodott,
hogy felkészült szerzővel van dolga, ezért har-
madik levelében (1975. április 14.) már a „Kedves
Barátom” megszólításra tért át és jelezte Székely
László nak: „mindig nagyon szívesen közöljük az
írásait”. Ebben a levelében hívta fel Székely

László figyelmét Bálint Sándor munkásságára és
az akkoriban megjelent Karácsony, húsvét, pünkösd
cí mű könyvére, amit Székely nem ismert és nem
hivatkozott.2

Székely László a Vigiliában vallási néprajzi
tanulmányokat közölt. Összesen tizenegy cikke
jelent meg itt Rónay György — majd halála után
— és Hegyi Béla szerkesztésében:

1. Katolikus néprajzi emlékek az erdélyi evangéli-
kus szászok hagyományaiban. Vigilia, XXXIX (1974.
július) 448–450.

2. A néphagyományokat őrző egyház. Vigilia, XL
(1975. február) 109–112.

3. A vallási néprajz új útjai és feladatai. Vigilia,
XLI (1976. január) 35–42.

4. A csíki székelyek aszkézise. Vigilia, XLII (1977.
március) 160–166.

5. A gyimesi csángók lelki élete. Vigilia, XLIII
(1978. március) 166–171.

6. Katolikus hagyományok az erdélyi református
székelyek néprajzában. Vigilia, XLIII (1978. szep-
tember) 593–597.

7. A székelyek vallási néprajza Tamási Áron mű-
veiben. Vigilia, XLIV (1979. szeptember) 602–607.

8. Szentegyházak népe. Vigilia, XLV (1980. jú-
nius, július) 366–371, 439–445.

9. A csíki székelyek passiója. Vigilia, XLVII (1982.
április) 244–248.

10. A háromszéki Szentföld. Vigilia, XLVII (1982.
december) 893–898.

11. Mária eljegyzése a székelyek hagyományában.
Vigilia, XLVIII (1983. október) 759–761.

Rónay György közvetítésével ismerkedett meg
Székely László és Bálint Sándor. Kapcsolatuk
személyes barátsággá vált.3

Székely László és Rónay György levélváltásá-
nak hangja mind közvetlenebb és barátibb lett.
Az itt közölt hetedik levelet Rónay György már
tegeződve írta, s egyúttal bemutatkozik Székely
Lászlónak. Különösen fontosak azok az adatok,
amelyek Rónay György aradi, temesvári kapcso-
lataira, Erdélyhez kötődő pályakezdésére utal-
nak. Születési centenáriumán e levél közzétételé-
vel tiszteleg a néprajz Rónay György szerkesztői
tevékenysége előtt, amely szaktudományunkat
számos értékes tanulmánnyal gazdagította.4

Kedves Barátom,
Üzentem pesti ismerősöd által, hogy időközben meg-

jött újabb tanulmányod, és ez is jó és jönni fog. A csíki
székelyek aszkézise a márciusi számban jelenik meg.

De ezt megelőzőleg kellett volna megismételnem
annak a bizonyos szárszói levelemnek a tartalmát, ami
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sajnos — úgy látszik — utat tévesztve elenyészett.
Nos, azt írtam, vagy ilyesfélét: minthogy minden jel
szerint egyidősek vagyunk és nagyjából egy helyen
(helyeken) kezdtük, helyesebb lenne, ha abbahagynánk
ezt a feszes urazást, és kissé közvetlenebb hangra tér-
nénk át, olymód, mintha annak idején személyesen is
találkoztunk volna. A Hírnök, a Vasárnap szerkesztő-
ségében például… Bizony, régen történt volna.

Én ugyan nem vagyok erdélyi, sose voltam, mégis
ott kezdtem igazában. Gödöllőn jártam gimnáziumba,
a premontreieknél; itt tanított egy csomó Váradról át-
került tanár is, ha nem is mind engem. Még igen-igen
tejfölösszájú kölyök voltam, talán harmadikos vagy ne-
gyedikes, amikor egy „költeményem” egyik ilyen vá-
radi tanár kezébe került, Ernyi Gilbertnek5 hívták, s
állandó, elválhatatlan barátja volt egy másik váradi ta-
nár, Champier István:6 ez utóbbinak mutatta meg ver-
selményemet. Ő egy-két szót csiszolt rajta és beküld-
te a Vasárnapnak7 Aradra, jóbarátja volt ugyanis a lap
szerkesztője, Wild Endre.8 Ez az első zönge Móróczi
György álnéven jelent meg, dédapám ugyanis, aki szí-
nész volt és Váradon is sokat játszott, jó Shakespeare
színészként, és megfordult a pesti nemzetiben is (fe-
lesége Prielle Lilla9 volt, a „nagy” Kornélia10 húga) —
szóval ez a Rónai (eleinte így, i-vel) eredetileg Morócz
volt, ezek népes dunántúli kisnemesi familia, s persze
nem tűrhettek komédiást, teátrum-koptatót soraikban,
hát így lett dédapámból Rónai.11 Mikor ipszilonosod-
tak el, nem tudom. Aztán jött a második versem, ezt
már „álnevemet” föllebbentve küldtem be én magam,
moróczi Rónay György néven, úgy is jelent meg. S a
többi aztán már csak mint R. Gy. A Vasárnap járt ne-
kem, oda állandóan írtam, az volt az első otthonom, az-
tán átmerészkedtem más erdélyi lapokba is. A Heli-
konba12 emlékezetem szerint soha, mert akkor —
egyetemista voltam már — közölt már a Napkelet,13

majd Babits is a Nyugatban. De első érdeklődésem,
mondom, Erdély felé fordult, első „mestereim”, még
jóval Babits előtt — és Ernyi meg Champier ösztön-
zésére — az erdélyiek voltak: Reményik, Áprily, Tom-
pa László,14 de kedveltem a Vasárnap rendszeres köl-
tőit, Kövér Erzsébetet,15 Krü zselyi Erzsébetet16 is, aztán
kicsit később Dsidát és az Éjféli kiáltás Szemlérjét meg
az akkori Kis Jenőt.17 Volt ráadásul egy félig-meddig
erdélyi iskolatársam is, bizonyos Széfeddin Sefket bej,18

török eredetű fiú, verselő, egy kötete is jelent meg; ő sze-
mélyesen ismerte Dsidát, Kis Jenőt, és sokat mesélt az
erdélyiekről. Személyesen csak jóval később ismertem
meg egyiket-másikat, amikor már 939-től a Révai ki-
adó lektora voltam, s mi adtuk ki itt a Helikon íróit.
Sajnos, Dsida akkor már nem élt; de 1944-ben én ál-
lítottam össze és vezettem be egy kis válogatást belő-
le Révainál, könyvnapra: ez lett Dsida itteni „fölfe-
deztetése”. Széfeddint hamarosan elsodorta az élet, már
a konviktusból; valamikor a háború után 10 vagy 15
vagy 20 évvel járt Magyarországon, de nem talál-
koztunk, csak egy barátomtól hallottam, hogy Nasszer

valamiféle filmdiktátora volt, vagy annak adta ki ma-
gát, és csináltak is egy borzalmasan rossz magyar–
egyiptomi koprodukciós filmet.19

Temesvárról csak az öreg Franyó Zoltánt20 isme-
rem, és levelezés útján Endre Károlyt.21 No meg a
múltból Gozsdut22 és rajta keresztül egy kurta levél-
váltás erejéig az Anna-levelek23 válogatóját és sajtó
alá rendezőjét, Pongrácz P. Máriát,24 erről a könyvről
ugyanis én írtam idehaza az Élet és Irodalomban is
meg a Vigiliában25 is. Megjelent a kettő egybedol-
gozva Kutatás közben c. könyvemben,26 ebből meg-
próbálok neked egy példányt postára adni, de a sajtó-
hibákat ne nézd, gyalázatosan nyomták, késve, s
miután a szedést többszörösen elejtették a beemelés-
kor, végül is több ívét korrigálatlanul.

Mindig örömmel veszem írásaidat. Amint látod,
sorra meg is jelennek. Illetve remélem, hogy látod. Írj
már egyszer bővebben magadról, munkádról, arról,
mit csinálsz, hogyan élsz. Ha van egy gazdátlan fény-
képed, azt is küldhetnél, hadd lássalak, ha már nem
láthatlak. Pestre sosem jössz? Mióta infarktusom
volt, 72-ben, nem utazom, illetve csak egyszer jártam
két hétre Ausztriában, Steierben, pihenni, amiből két-
hetes eső lett; egész évben jórészt itthon vagyok, ki-
véve a nyarat, június körepétől kb. szeptember köze-
péig lent élek Balatonszárszón, ott viszonylag még
csönd van, és zöld, és kert, és egyelőre kevés autó ro-
hangál a ház előtt. Eléggé kiesünk, hála Istennek, a
forgalomból. Fiam27 — hogy még erről is pár szót
mondjak — irodalomtörténész, az Irodalomtudomá-
nyi Intézet tagja, a Vigilia könyvkritikáit írja, mióta
én erről letettem; van három tündéri unokám, két kis-
lány (11 és 8 éves) meg egy fiú (5 éves); meggyó-
gyultam, dolgozom, élek amíg Isten engedi s teszem
a dolgom, amíg birom s lehet.

Remélem, nem leszel fukarabb a magadról való be-
számolásban, mint amilyen bőbeszédű én itt voltam,
szokásom ellenére.

Őszinte barátsággal és szeretettel ölellek!
Rónay György

1977. II. 19.
Itthoni címem: 1026 Bpest, Gábor Áron út 63.

1Székely László: Csíki áhítat. A csíki székelyek vallási
nép rajza. (Lektorálta Erdélyi Zsuzsanna. A szöveget
gondozta, a mutatókat és a szómagyarázatokat készí-
tet te Pusztai Bertalan. A dallamokat lejegyezte Kubinyi
Zsuzsa.) Szent István Társulat, Budapest, 1995. Szüle-
tési centenáriumáról a SZTE Néprajzi és Kulturális
Antropológiai Tanszéke konferenciával és kiállítással
emlékezett meg 2012 decemberében.

2Szent István Társulat, Budapest, 1973.
3Pataki Sándor: Idős emberek szakrális barátsága. Bá-

lint Sándor levelei Székely Lászlóhoz. Szeged Magazin,
Levél-titok, 1992. február, 10.

4Rónay György levelei Székely László hagyatékában,
a szegedi néprajzi tanszék archívumában találhatók.

783

13_Dokumentum_Barna Gábor_Layout 1  2013.09.16.  13:25  Page 783



5Ernyi Gilbert (Nagykároly, 1878 – Pannonhalma,
1959) magyar–latin szakos tanár, 1926 és 1938 között
működött Gödöllőn. A Gödöllői Premontrei Öregdiákok
Emlékkönyve 1. kötet. (Szerk. Fényi Ottó, Fejéregyházi
Sándor, Mayer László.) Az Öregdiákok egyesületének
kiadványa, Budapest, 1998, 87. Köszönöm Ullmann
Péter perjel segítségét!

6Dr. Champier István (Nagybecskerek, 1884 – Bu-
dapest, 1952) német–magyar szakos tanár, 1925 és 1939
között Gödöllőn, 1939–1944 között Rozsnyón tanított.
A Gödöllői Premontrei Öregdiákok Emlékkönyve 1. kötet,
i. m. 25, 87, 97, 200.

7Vasárnap: 1920 és 1940 között Aradon megjelenő
„erdélyi katolikus kultúrszemle”. Főszerkesztője 1939-
ig Wild Endre, főmunkatársa Szilágyi M. Dózsa (1924–
1930), Rass Károly (1931–1934).

8Wild Endre (Arad, 1882 – Rio de Janeiro, 1969) mi-
norita szerzetes, római katolikus egyházi író, lapszer-
kesztő. Számos katolikus szervezet, társulat mozgatója.

9Prielle Lilla (1834 – Budapest, 1877) színésznő.
10Prielle Kornélia (Máramarossziget, 1826 – Buda-

pest, 1906) színésznő.
11Mórocz József (id. Rónai Gyula) (Somlóvásárhely,

1828 – Nagyvárad, 1874) színész, rendező. Elhagyta a
jogi pályát, színésznek állt és nevét megváltoztatta. 1847-
ben Budán mint műkedvelő lépett fel először. A sza-
badságharc után Kolozsvárott tűnt fel. Vidéki szereplési
után 1859–1862-ben a Nemzeti Színház tagja lett, majd
ismét vidékre került. 1865-ben Reszler István szerződ-
tette az új debreceni színházhoz. Annyira megszerette a
várost, s a város is őt, hogy Reszler bukása után is ott
maradt élete végéig (egy év kivételével; ekkor — 1872-
ben — Szatmáron lépett fel). A vidék egyik legjobb
Shakespeare-színésze volt (Lear; Othello; Macbeth; III.
Richard), és kiválóan adta elő Bánkot, Peturt (Madách I.),
Brankovicsot (Obernyik K.). A szerző, Jókai Mór is gra-

tulált neki Dózsa György alakításához. Magyar Színház-
művészeti Lexikon, Magyar Elektronikus Könyvtár.

12Helikon: 1928–1944 kolozsvári szépirodalmi és
kritikai folyóirat. Főszerkesztője Kisbán Miklós (Bán -
f fy Miklós), felelős szerkesztője Áprily Lajos, Kuncz
Aladár, Kós Károly, Kovács László.

13Napkelet: 1923–1940 között megjelenő szépiro-
dalmi folyóirat, alapító szerkesztője Tormay Cécile volt.

14Tompa László (Betfalva, 1883 – Székelyudvarhely,
1964) költő.

15Kövér Erzsébet (Arad, 1895 – Győr, 1958) pedagó -
gus, író, műfordító, szerkesztő.

16Krüzselyi Erzsébet (Máramarossziget, 1875 – Szat -
márhegy, 1953) költőnő.

17Kis(s) Jenő (Mócs, 1912 – Kolozsvár, 1995) költő,
író, műfordító.

18Széfeddin Sefket bej (Kolozsvár, 1913 – Bejrút,
1967) író, költő, újságíró.

19Egyiptomi történet, 1963.
20Franyó Zoltán (Kismargita, 1887 – Temesvár,

1978) író, költő, újságíró.
21Endre Károly (Temesvár, 1893 – Temesvár, 1988)

költő.
22Gozsdu Elek (Ercsi, 1849 – Temesvár, 1919) író.
23Gozsdu Elek: Anna-levelek. Irodalmi Könyvkiadó,

Bukarest, 1969.
24Pongrácz P. Mária (Székelyudvarhely, 1941) író,

műfordító, szerkesztő.
25Rónay György: Bűnösök? Nem, csak betegek… Élet

és Irodalom, 1970. 18. sz. 11.; Az olvasó naplója. Vigilia,
1970. április, 269–271. 

26Rónay György: Kutatás közben. Magvető, Buda-
pest, 1974, 220–226.

27Rónay László (Budapest, 1937) irodalomtörténész.
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