
Rába György
diákkori írása
Bessenyei Györgyről
A 2011. január 29-én — életének 87. évében — elhunyt Rába György
első versét a Nyugat közölte 1941 augusztusában. A Csaba nyomában
című költemény azonban nem az első Rába-mű, amely nyomtatás-
ban megjelent: a szerző először irodalmi tanulmánnyal jelentkezett.

Rába György a budapesti Berzsenyi Dániel Gimnáziumban vé-
gezte középiskolai tanulmányait. Tanára volt a jeles irodalmár,
Vajthó László, aki 1930-ban útjára bocsátotta a „Magyar Irodalmi
Ritkaságok” című könyvsorozatot. Ebben a sorozatban jeles magyar
írók kiadatlan, avagy nehezen fellelhető művei jelentek meg közép-
iskolai diákok közreműködésével. A szerkesztő kiemelten fontos-
nak tartotta Bessenyei György (1747–1811) kiadatlan munkái nak a
megjelentetését, így került sor a „bihari remete” Magyar országnak
törvényes állása című kései művének a kiadására is. A terjedelmes írás
három részletben látott napvilágot, a második kötetet — amely a so-
rozat 56. számaként jelent meg — a Berzsenyi Dániel Gimnázium
VII. b. osztályának két tanulója, Rába György és Sedlmayer László
rendezte sajtó alá 1941-ben az eredeti kézirat és annak másolata
alapján. A kötet bevezető tanulmányának a szerzője Rába György.

A kiadványhoz a gimnázium igazgatója írt rövid előszót, amely-
nek végén ez a dátum áll: 1941. június 29. Az akkor 17 éves Rába
György egyik öregkori, önéletrajzi elbeszéléséből tudjuk, hogy a költő
ebben a hónapban kisebb botrányt okozott az iskolában: nem volt haj-
landó előfizetni a leventeújságra, és ezt az elhatározását antimilita-
rista kiselőadás keretében hozta egyik tanára tudomására. A kama-
szos szónoklatból „ügy” lett, de a renitens diák megúszta azzal, hogy
magaviseletből szabályszerűt kapott, s a már nyomdában lévő gim-
náziumi értesítő megfelelő helyeiről törölték a nevét. „Az értesítőben
ott állt, az önképzőkör idézetversenyt rendezett, de a győztes névte-
len maradt, a képzőművészeti tanulmányra kiírt pályázatot is meg-
nyerte valaki, ám személye ismeretlen. Ami pedig a kéziratból kia-
dott Bessenyei-értekezést illeti, dicsősége osztályunké, a VII. b-é, az
egyik diák előszót is írt, de hogy kicsoda, azt sem fedte föl az értesítő”
— olvassuk A puska részei című elbeszélésben.1

A Bessenyei-kötetből nem törölték Rába György nevét. Talán
azért, mert a szerény kiállítású könyvecske már korábban elhagyta
a nyomdát. A Bessenyeiről rajzolt portré több mint egy 17 éves diák
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iskolai dolgozata, irodalmi-filozófiai utalásai, jellegzetes szófűzé-
sei, a „bihari remete” belső életének érzékletes rajza már az érett
irodalmárt előlegzik.

Rába Györgyöt a rákoskeresztúri Újköztemetőben kísérték utolsó
útjára barátai, tisztelői 2011. február 25-én — egy nappal Bessenyei
György halálának 200. évfordulója után. A hetven évvel ezelőtti,
kamaszkori dolgozat újbóli közzétételét tehát a mögöttünk hagyott
Bessenyei-évforduló is indokolja.

Bessenyei György
Bessenyei György az idő mostoha gyermeke. Vannak, akiket kedvel
e szeszélyes anya, arcát felfedi előttünk, másokat bujtat, homályba
rejt, talán csak századok multán kerülnek az emberi szem látókö-
rébe. Bessenyeiről joggal mondhattuk még néhány évvel ezelőtt is,
amit Klopstock-ról Goethe: mindenki dícséri, de senki sem olvassa.
Ma már rátalálunk szövevényes eszméi, tervei között az útjelzőkre,
tiltakozik vagy helyesel a lelke a szerint, hogy az értelem kedves
vagy ellenszenves gondolattal foglalkozik. Mint a gyerek, aki cse-
resznyeropogtatás közben hol kukacosra, hol mézédesre bukkan.

Egyéniségére a „növendék” jelző illik legjobban. Mások vélemé-
nye erősen befolyásolja kiegyensúlyozatlan lelkivilágát. Amikor be-
kerül a bécsi társaságokba, még nincs műveltsége, darabos és par-
lagi, a fínom dámák és urak ismeretei leverő hatással vannak rá.
Tizenegy éven át tanul, hogy a bántó szellemi egyenlőtlenséget el-
tüntethesse. De nemcsak a múló jelenségekkel szemben tekintély-
tisztelő, műveiben is csupán olyan állásfoglalást követ, amelynek
nemesrozsdája biztosítja a harcállóságot. Egyéni szempontokat rit-
kán és akkor is félve vet fel. Fájdalmas óvatosságát maga is érzi és
mintegy önmagát nyugtatva beszél a „józan okosság”-ról. Legin-
kább Voltaire-t tiszteli. A magyar irodalomnak vannak ilyen ösz-
tönzői Jacobus de Voraginetől Erasmuson át Baudelaireig, akiknek
buzdító hatása nemzedékekre terjed. Voltaire sziporkázó szelleme
sem csak a híres testőr-írót hódította meg. A teréziánus, de különö-
sen a jozefinista magyarság rajong érte.

Eckhardt Sándor szerint a felvilágosodás Magyarországon általá-
ban mint ideális eszmeközlés hatott.1 Bessenyei is csak belátással haj-
lik a felvilágosodás eszméihez, teljesen sohasem azonosul jellegzetes
sajátságával, az értelem korlátlan lehetőségein érzett lelkesedéssel.
Francis Bacon óta a hit helyét a haladás foglalja el: számára csak vál-
tozás van, az emberi értelmet nem tartja képesnek metafizikai prob-
lémák megoldására. Az eszmék hordozója az ember, az embertől
pedig Bessenyei nem sok jót vár. „Tudd meg hát, hogy az Isten örökké
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