
Rab Gusztáv 
és az Elveszett
álláspontok
Rohoska József Gusztáv 1901. május 14-én született Sárospatakon. 1920-
ban Budapestre költözve jogot tanult, majd 1923-ban abbahagyta egye-
temi tanulmányait. Ekkor vette fel a Rab Gusztáv írói, illetve újságírói
nevet. Regényírással még Sárospatakon kezdett el foglalkozni: Mocsárláz
című első regényét folytatásokban közölte a Nyugat, s 1922-ben meg-
 nyerte vele az Atheneum Kiadó első díját, már Rab Gusztáv néven.
1923-tól a Világnál, majd annak 1926-os megszűnése után Az Est-
lapoknál dolgozott különleges tudósítóként, úgynevezett utazó főri-
porterként. Az 1930-as évek második felében felesége ösztönzésére fel-
hagyott az újságírással, hogy legyen ideje szépírói tevékenységet
folytatni. 1938-tól a második világháború végéig nyolc regénye jelent
meg magyarul, valamint német, svéd és olasz fordításban. A második
világháború után íróként háttérbe szorult, 1949-ben a Magyar Írók Szö-
vetségéből is kizárták. 1958-ban Franciaországba emigrált, a Párizstól
80 kilométerre nyugatra fekvő Dreux-ben hunyt el 1963. január 4-én.1

A Elveszett álláspontok című, százötven gépiratos oldal terjedelmű
regény 2012-ben került Rab Gusztáv hagyatékával a Petőfi Irodalmi
Múzeum Kézirattárába a párizsi redemptorista rendházból a párizsi
Magyar Intézet közvetítésével. Az 1949-ben szilenciumra ítélt író 1949–
1956 között a Keleti Főcsatorna építkezésén földmérőként dolgozott.
Pár év alatt geodéziai technikus, brigádvezető lett, s mérnöki mun-
kát végzett. A csatorna építéséhez szükséges földmérésekhez kitele-
pített nőket és férfiakat vett fel munkásnak. Az ekkor megismert em-
beri sorsokat örökítette meg az Utazás az ismeretlenbe és az Elveszett
álláspontok című regényében.

Így vallott erről az időszakról 1960-ban: „Harta, Akasztó, Kun-
szentmiklós, Bugyi, Sári, Nádudvar, Hajdúböszörmény, Dedőhát, Pródi-
puszta, Hortobágy, Polgár, Tiszadugylaháza, Tiszacsege… és még egy
sereg tanya, falu, rombadőlt urasági kastély voltak állomásai életem-
nek. Mai szemmel és mai helyzetemből tekintve, jól jártam. Sokkal rosz-
szabbul is történhetett volna! (…) a Senkiföldjén mértem a földet, ke-
vés tudással és gyakorlattal, mert akkor még nem végeztem el sem az
első-, sem a felsőfokú geodéziai tanfolyamot, kezdő földmérőcske vol-
tam…”2 Ezen időszakra esik titkos katolizálása. Áttérésének körül-
ményeiről így írt Békés Gellértnek: „Apai és anyai ágon régi református
papi családból származom, annak a liberális protestantizmusnak
emlőin nevelkedtem, amely szövetkezett a XIX. század atheista filo-
zófiai irányzataival és a marxizmuson át a leninizmushoz vezetett. 1952-
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ben Hajdúnánáson egy este bezárt templomban, ahol csak egy szál gyer-
tya égett az oltáron és odakint egy öreg parasztasszony őrködött, visz-
szatértem a keresztvízhez. Nem sokkal később, éjszakánként titokban,
megírtam Szent Optika című regényemet.”3

Az itt közölt részlet a regény első részének kezdete. Főszereplője
Vargha Kázmér cisztercita szerzetes, papi nevén Vidor-Hilarius atya.
Az 1950-ben Budapesten játszódó cselekmény vázlatát Rab 1958. no-
vember 30-án írta, mintegy fél évvel a Franciaországba érkezése után.
Az 1951 májusában történő második rész főszereplője Falstaff lemur,
aki megjelenik Rab más regényében is, a Sabaria, avagy Szent Márton
köpenye címűben. A lemur „földmérő napszámos, figuráns proletár, aki
húzza az acél mérőszalagot, köveket cipel”.

Elveszett álláspontok
Első rész
A szökevény (1950)

1.
1950 őszén, öt évvel a háború után, még mindig romhalmaz volt a
Ferihegy: a budapesti repülőtér. Esztendőkig elhanyagolták, aztán
egyszer csak lázas gyorsasággal kezdték eltüntetni a bombatölcsé-
reket. Reggelenként komor arcú emberekkel megrakott tehergép-
kocsik fordultak be a repülőtérre. Rendőri felügyelettel érkeztek mun-
kára az internáltak Kistarcsáról, a táborból, ahol ebben az időben,
a szállongó hírek szerint, tizennyolcezer volt a létszám.

Az éhségtől és a fáradtságtól elcsigázott emberek, lapáttal a vál-
lukon, sorakoztak a reggeli szürkületben. A munkavezető átvette őket
és továbbadta a brigádvezetőknek. A rendőrök a létszámot felje-
gyezték és unatkozva szétszéledtek. Semmi dolguk sem volt estig,
csak lézengtek. Politikai átnevelésük nem járt olyan sikerrel, mint
feljebbvalóik gondolták. Ezek a feljebbvalók a brosúrákból megta-
nulták, hogy a marxista dialektika számára nincs lehetetlen. Ezt el
is hitték. Mert mindent elhittek, amit az új ideológia nevében mes-
tereiktől hallottak és pártszemináriumi füzeteikben olvastak. Ily mó-
don anélkül, hogy sejtették volna, a leganyagelvűbb világszemlélet
szorgos szajkóiként tulajdonképpen idealisták voltak. Idealizmu-
sukban szilárd meggyőződésük volt az is, hogy az internáltak dol-
goztatására kirendelt rendőrlegénység minden tagja hevesen gyű-
löli a szocialista társadalomnak ezeket az elvetemedett ellenségeit.

Holott ezek a rendőrök javarészt tisztességes családapák voltak,
vidékről kerültek a fővárosba és megőrizték a magyar nép egyik leg-
jellegzetesebb vonását, az emberséges gondolkozást. Megtanulták
ugyan a politikai tanfolyamokon, hogy a belső ellenséget gyűlölni
kell, de magukban már úgy gondolkoztak, hogy emberhez nem mél-
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