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Gali Máté

Emberek az embertelenségben: Rónai Mihály András
 és báró Szalay Gábor

A magyarországi holokauszt minden kétséget kizáróan az egyik legtragikusabb és leg-
traumatikusabb eseménye hazánk modern kori történelmének. 1941 és 1945 között a 
hazai zsidóság vérvesztesége – Randolph L. Braham számítása szerint – 564 507 főre 
volt tehető.1 1944 előtt a háborús munkaszolgálat, az 1941-es kamenyec-podolszki de-
portálás, valamint az 1942-es újvidéki razzia következtében mintegy félszázezer zsidó 
vesztette életét. Az ország 800 ezer fős zsidó közösségének helyzete azonban a német 
megszállás előtt mindezeknek a sajnálatos eseményeknek az ellenére is jobb volt, mint a 
környező államokban, ahol a soraikat véres pogromok tizedelték, és 1942-től megin-
dult a koncentrációs táborokba történő deportálásuk.2

1944. március 19., Magyarország német megszállása azonban döntő változásokat 
hozott a zsidóság helyzetében (is). Március 29-től a zsidókat hatágú sárga csillag viselé-
sére kötelezték, majd zár alá vették vagyonukat, és bezárták műhelyeiket, üzleteiket. 
1944. május 15-én pedig a németek, a magyar hatóságok közreműködésével, megkezd-
ték a vidéki zsidóság deportálását.3 

Bár a deportálások miatt széleskörű társadalmi ellenállás nem bontakozott ki, akkor 
és a későbbiekben is számos olyan ember akadt, aki életének és egzisztenciájának koc-
káztatása árán is törekedett zsidó honfi társai megmentésére. Közéjük tartozott báró 
Szalay Gábor (1878–1956), a Magyar Királyi Posta korábbi (1928–1935) vezérigazga-
tója. A báró 1944. november 6-tól 1945. február 13-ig bújtatta a József körút 37/39. 
szám alatt található lakásában Rónai Mihály Andrást (1913–1992), a zsidó származású 
költőt, publicistát, egyik legtermékenyebb olasz műfordítónkat,4 illetve annak felesé-
gét, Gábor Marianne (1917–2014) festőművészt.5

Családtagjaival ellentétben a hamis papírokkal rejtőzködő Rónai Mihály András 
túlélte 1944–1945 fordulóján Budapest ostromát, és az azzal egyidejűleg tomboló nyi-
laskeresztes terrort. Hálája jeléül 1945. március 17-én levelet küldött Szalaynak, mely-

1  Braham, 2015, 1485.
2  Romsics, 2012, 59.
3  Romsics, 2005, 263.
4  Béládi–Rónay, 1986, 413.
5  Gábor Marianne a neves festő, Szőnyi István (1894–1960) festőiskolájában nevelkedett, majd tanulmá-

nyait a Magyar Királyi Képzőművészeti Főiskolán folytatta.  Számos alkotását őrzi a Magyar Nemzeti 
Galéria és a Budapesti Történeti Múzeum, továbbá több külföldi, elsősorban olaszországi közgyűjte-
mény. Erőteljes arcképei, karakteres emberábrázolásai, illetve lírai hangvételű fi gurális és tájképei ismer-
tek. Mindezek mellett művein megörökítette a holokauszt borzalmait is. (Gábor Marianne életútját bő-
vebben lásd: S. Nagy, 2002.)
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ben beszámolt neki az átélt borzalmakról, az újrakezdés nehézségeiről, köszönetet 
mondva a bárónak, amiért megmentette az ő és a felesége életét.  A levél hátterét árnyal-
ja, ha tudjuk, hogy Szalay Gábor a konzervatív esztétikai és irodalmi elveket képviselő 
egykori MTA-elnök, Berzeviczy Albert (1853–1936) veje volt, míg Rónai irodalmunk 
baloldali irányvonalához tartozott.

Rónai Mihály András alább közölt levelében, amely a Szalay-Berzeviczy család tu-
lajdonát képezi, a helyesírási hibákat kijavítottuk, a mondatok központozását pedig a 
mai nyelvtani szabályok fi gyelembevételével végeztük el. Az eredeti levél szóhaszná-
latán és jellegzetes stílusfordulatain azonban természetesen egyetlen alkalommal sem 
változtattunk. 

Forrás

Rónai Mihály András báró Szalay Gábornak
(Budapest, 1945. március 17.)

Méltóságos Uram,

először is szíves elnézését kérem, amiért megtisztelő, kedves levelére csak most van érke-
zésem válaszolni, sőt elnézését kérem egyáltalán azért is, hogy rám kellett pirítania az-
zal, hogy a levélírásban megelőzött. Talán el tetszik fogadni mentségemül, hogy soha 
életemben nagyobb munkában, vagyis helyesebben fáradozásban nem voltam, mint 
éppen mostanság – nem is szólva arról, hogy mind e gond és fáradság épp olyan állapo-
tomban szakadt rám, amely testileg és lelkileg egyaránt a legkevésbé alkalmas az ilyesmi-
re. Nekem is, feleségemnek is szanatórium kellene most, testi-lelki gyógyítkozás és ápo-
lás – s ehelyett épp most kellett valóban szinte emberfeletti munkára vállalkozunk: a 
maguk és családunk romjaiból való feltápászkodásra, értvén ezen szinte robinsoni újra-
kezdést egy elpusztított szigeten, ami még a puszta szigetnél is rosszabb. Lakást helyre-
hozni, holmit a szélrózsa minden irányából összekotorni, közben enni és melegedni, új 
egzisztenciát teremteni e pesti semmiből, családunk gyilkosait rendőrkézre adni, exhu-
málásra gondolni, s mindezen túl, erkölcsi kötelességként ama komisz mellőzések repa-
rációját végrehajttatni, melyek vértanúhalált halt édesapámat hivatali és tudományos 
pályáján érték (főtanácsosi címét és egyetemi professzori grádusát helyreállíttatni)6 – s 
mindezt a mai viszonyok s kivált közlekedési lehetőségek közepette: ne vegye úgy Báró 
Úr, hogy most el vagyok ragadtatva a kettőnk teljesítményétől – egyszerűen csak csodá-
lom magunkat, hogy bírtuk és még bírjuk. Igaz, hogy most már testileg és idegileg tel-

6  Rónai Mihály András édesapja Rónai Mihály író-állatorvos (1879–1945) volt. Rónai Mihály a Magyar 
Királyi Állatorvosi Főiskolán tanított, 1940-ben állat-egészségügyi főtanácsosi rangban nyugdíjazták. Nejé-
vel és kisebbik fi ával együtt 1945. január 10-én a nyilasok a budapesti Liszt Ferenc téren meggyilkolták. 
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jesen le vagyunk rongyolva, de – ha ezen áron is – most már elérkeztünk talán a küszöb-
re legalább, amelyről tovább lépnünk esetleg lehet.

Ez a küszöb is inkább csak imaginárius küszöb még: jelenteni nem jelent egyelőre 
többet, mint egy félig-meddig rekonstruált, sőt beüvegezett lakást, napi sovány kosztot, 
s az e levélpapíros fején szereplő, de egy sereg technikai nehézség okán egyelőre még 
meg nem jelent újság főszerkesztői állását,7 valamint e megfogható dolgokon felül né-
mely egyéb – s mindenesetre egy tervbe vett debreceni úttól függő – reménybeliséget. 
Jelenti főleg azt, hogy a jövőtől nem félek, de a jelent nagyon nehezen viselem el.

Ez már szubjektívum, s Báró Urat nem is terhelem vele.
Igaz egyébiránt, hogy ez a levél amúgy is eléggé szubjektív motívum, amint az aláb-

biakból majd egyre jobban kiviláglik; hisz’ ami objektívum, sőt praktikum a Báró Úrral 
való nexusomban felmerülhet, s amit levelében Báró Úr pedzett is, néhány szóban elin-
tézhető. Tehát: a Báró Úr által említett könyv nem az enyém, viszont nálam sincs egy 
sem azok közül, melyeket a Báró Úr hiányol; az öltönyömre, melyet Imre barátunknak 
kölcsönadtam, igen nagy szükségem volna, viszont az ő bricseszének – amint utolsó este 
konstatáltuk volt a feleségemmel – fájdalom, még ott, a József körúti óvóhelyen lába 
kelt; aligha ugyanott nincs, ahol a báróné8 londoni kis bicskája s az én szürke öltönyöm. 
Vétlen vagyok ugyan a dologban, de ha Imre úgy gondolná, talán – bár nem igen van 
miből – rekompenzálhatom.

Most pedig, hogy mindezen túl vagyok, engedje meg a Báró Úr, hogy elmondjam 
végre a mondókámat: azt a mondókámat, amiért ez a levél voltaképpen íródik, s aminek 
már rég meg kellett volna íródnia. Újból elnézését kell kérnem, amiért ilyen sokára kö-
szönöm csak meg a „szíves vendéglátást”. Ha csak ennyi lett volna, „szíves vendéglátás”, 
megköszönhettem volna még ott, a József körúton, eljövetelünk előtt, élőszóval, né-
hány szokásos, kerek mondatban. De mert több volt, s mert ezen felül is írás a mestersé-
gem, s nem a szó – az igazi köszönetem kifejezését erre a levélre tartogattam, s most, 
hogy az első lélegzetvételnyi, levélírásnyi időhöz jutottam, íme elmondom:

Engedje meg a Báró Úr szívem mélyéből megköszönnöm – s most engedelmével 
precíz és pragmatikus leszek, mert ezt a levelet Báró Úrék családi archívumában nem 
szerénytelenül szánom történeti okmánynak egy rettenetes korszakról, s az abban való 
helytállásukról –, engedje meg tehát Báró Úr megköszönnöm, hogy engem, a Sztójayék 
által proskripciós listára helyezett s Szálasiék által elhurcolt, de visszaszökött, s bujkáló 
exponált baloldali költőt és hírlapírót feleségemmel, a szintén szökevény Gábor Ma-
rianne festőművésszel együtt – kik mindketten ma is a zsidó hitfelekezet tagjai vagyunk 
– hamis okmányainkkal,9 s részben álnéven szinte az egész Szálasi-féle rémuralom ideje 
alatt – egészen pontosan: 1944. november 6-tól Budapest felszabadulásáig10 – vendégül 

  7  Rónai Mihály András a Reggeli Újság című hetilapra utalt, ami a Polgári Demokrata Párt nevű, rövid 
életű liberális párt lapja volt.

  8  Berzeviczy Edit (1880–1957). 1903-ban ment feleségül Szalay Gáborhoz. 
  9  Rónai Mihály Andrást 1940 és 1944 között többször is munkaszolgálatra vitték. 1944 tavaszán megszö-

kött, és nejével a fővárosban hamis papírokkal bujkált. 
10  Budapest ostroma 1945. február 13-án fejeződött be.
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látott, s személyének s családjának kockáztatásával nekünk menedéket nyújtott a József 
körút 37/39. szám házban; előbb az első emeleten, anyósának, a vidéken rekedt Berze-
viczy Albertné őexcellenciájának11 lakosztályában, később pedig, az ostrom s a végső 
terror időszakában a ház óvóhelyén, ahol saját magának és családjának kis pinceszegle-
tét osztotta meg velünk. Mondanom sem kell, de megmondom, hogy vendéglátása va-
lóban vendéglátás volt: semmiféle bért nem fi zettünk, sőt megesett, hogy olykor-olykor 
Báró Úr segített rajtunk egy kis tüzelővel, vagy krumplival – amiért külön is hálás va-
gyok, mert soha nem éheztünk úgy és annyit, mint akkor ott. S mind e kockázatos 
helytállás és menedéknyújtás Báró Úr és Báró Úrék részéről annál nemesebb motívum 
volt, mert hiszen ebben Báró Úrékat még különösebb politikai, vagy egyéb szolidaritás 
sem vezethette: politikailag, gondolom, eléggé distancíroz12 Báró Úréktól az én sosem 
titkolt szocialista meggyőződésem, sőt régi párttagságom, mint költő és literátor pedig 
én annak az immár klasszikusi rendbe emelkedett huszadik századi új magyar remek-
írásnak neveltje vagyok, amely ellen éppen Báró Úr boldogult apósa, Berzeviczy Al-
bert vívta meg irodalomtörténetünk legádázabb és legsikertelenebb harcát a konzerva-
tívnak nevezett ízlés és a tiszaistváni Magyarország nevében.13 Társadalmi érintkezésünk 
sem volt azelőtt, tehát sem társadalmi nexus, sem politikai vagy irodalmi szimpátia nem 
vehette rá Báró Urat, hogy értem és értünk családostul kockázatba, veszedelembe bo-
csátkozzék – s hogy mégis bocsátkozott, nem láthatok benne mást, mint pusztán és 
egyszerűen a jó magyar ember helytálló szolidaritását a másik iránt, az épérzékű hazafi  
kockázattal nem törődő demonstrálását, a tiszta ember s a jó magyar egyértelmű gesz-
tusát az ellenséges megszállás s a hazaáruló bábkormány uralma és terrorja alatt. „Ember 
az embertelenségben, magyar az űzött magyarságban”14 – köszönöm Báró Úr, hogy az 
volt, s épp irántam volt az; hogy annak az Ady Endrének halhatatlan versét idézzem, aki 
ellen annyit tusakodott boldogult Berzeviczy Albert. Embernek lenni az embertelen-
ségben – annyit mindenesetre megtanultam, hogy alighanem ez a legnagyobb dolog a 
világon, holott ezt vélné az ember a legkevesebbnek, a magától értetődőnek. Szalay 
Lászlóra15 s a Szalay László nemzedékére gondolok, az utolsóra, amelyből még egy 
európai és szabad Magyarország kikelhetett volna – nos, Szalay László, kezében a kliói 

11  Kuzmik Zsófi a (1858–1948). 1877-ben ment feleségül Berzeviczy Alberthez.
12  Távol tart, elhatárol (latin).
13  A konzervatív Berzeviczy Albert szemben állt a modernebb irodalmi irányzatokkal. A rangos Kisfaludy 

Társaság elnökeként 1927. február 6-án Berzeviczy egy előadásában arról értekezett, hogy a magyar iro-
dalmon belül szakadás van, élesen kettévált a konzervatív-nemzeti és a liberális-kozmopolita áramlat. 
Utóbbi irányzat kétségkívül legkiválóbb képviselőjének szerinte Ady Endre (1877–1919) tekinthető. 
Beszédében elítélte Adynak a polgári radikálisokhoz fűződő szoros viszonyát, és kijelentette, hogy Ady 
„egy gyászos kor szomorú és sajnálatraméltó költője” volt. Berzeviczy szavai óriási vihart kavartak, és a 
következő hónapokban állandó témát szolgáltattak a magyar irodalmi közéletnek. (Bővebben lásd: 
Berzeviczy, 1928, 80–81.) 

14  Ady Endre Ember az embertelenségben című versének részlete.
15  Szalay László (1813–1864) neves magyar történész, publicista és liberális politikus. A bátyja, Szalay 

Ágoston (1811–1877) báró Szalay Gábor nagyapja volt.
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tollal,16 sírva nézhetné, mivé lett ez az ország; de az unokájára bizton, nyugodtan te-
kinthet.

Kérem, Báró Úr, ne haragudjék ezért a hosszúra nyúlt exhalációért,17 ne is vegye a 
gesztusomat szerénytelennek, hogy én most – ne adj’ Isten – holmi medáliát tűzök a 
mellére. Éppen csak szeretem történeti perspektívában nézni a dolgokat, s bejárni a dol-
gok értelmi, érzelmi körét, hangulati velejáróival együtt. Ezenközben megeshetik, hogy 
a mértékem egy-egy pillanatig hibázik, egyben-másban valamelyest túlozok – de hisz’ 
nem csoda: utóvégre az életemet köszönhetem feleségemmel együtt Báró Úrnak, a Jó-
zsef körúti menedéknek; ezért nem kellett a szüleink s a testvérkém sorsában osztoz-
nunk,18 noha hajszál híján osztoztunk benne… és: bárcsak osztoztam volna! Ez persze 
most már megint szubjektívum, s nem is tartoznék valójában ide, a Báró Úrnak szóló 
köszönethez: hogy nincs is benne köszönet, hogy így nem is kell, hogy így pokol is az 
egész. Csak velük, csak velük lett volna jó, lett volna élnivaló, folytatni érdemes élet. Ha 
egyedül volnék, aligha is folytatnám.

Bocsásson meg, Báró Úr, hogy megint másfelé tévedt mihaszna kezem alatt a masi-
na; hadd térjek vissza a normális, közemberi szóhoz.

Tehát: mégegyszer szívből és hálásan megköszönöm Báró Úrnak és Báró Úréknak 
– feleségem nevében is természetesen – mindazt, ami úgy-e, szinte megköszönhetetlen, 
reménykedem egy hamaros viszontlátásban, s addig is a bárónénak és Marcsi baronessz-
nek19 kézcsókját, Lászlónak20 szíves üdvözletét, Báró Úrnak igaz tiszteletét s köszönté-
sét küldi

Rónai Mihály András

Budapest, 1945. március 17. 

16  Klió a görög mitológiában a történelem múzsája volt.
17  Kigőzölgés, kipárolgás/kilehelés, kilélegzés (latin). 
18  Rónai Mihály mellett 1945. január 10-én a nyilasok meggyilkolták Rónai Mihály András édesanyját, 

Hauser Emma nőgyógyászt (1886–1945) és az öccsét, Rónai Bálint (1918–1945) jogász-fényképészt is.
19  Szalay-Berzeviczy Mária (1920–1954).
20  Szalay-Berzeviczy László (1904–1972).
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