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műhelY

Tüskés Anna

rab Gusztáv Patak rózsája című regényéről

Rohoska József Gusztáv 1901. május 14-én született Sárospatakon.1 Édesapja, Ro-
hoska József (Kunhegyes, 1871 – Budapest, 1938) a sárospataki Református Kollé-
giumban vallásbölcsészetet és újszövetségi kánontörténetet tanított.2 Édesanyja 
Peremartoni nagy Borbála (Sárospatak, 1880 – Budapest, 1972). Gusztáv volt a leg-
idősebb gyermekük, hat testvére született.

1920-ban Budapestre költözve jogot tanult, majd 1923-ban abbahagyta egye-
temi tanulmányait. Ekkor vette fel a Rab Gusztáv írói, illetve újságírói nevet. Re-
gényírással még Sárospatakon kezdett el foglalkozni: Mocsárláz című első regényét 
folytatásokban közölte a Nyugat, s 1922-ben megnyerte vele az Atheneum Kiadó 
első díját, már Rab Gusztáv néven.3

A számos önéletrajzi motívumot tartalmazó, Patak rózsája című, eddig kiadatlan 
regénye kéziratát a Petőfi Irodalmi Múzeum őrzi, kiadása folyamatban van. Tar-
talma röviden a következő: 1957 tavaszán az ausztriai Burgenland fővárosában, az 
eisenstadti kórházban haldoklik egy nyolcvanhat éves magyar férfi, aki a magyar 
forradalom leverése napján, 1956. november 4-én egyedül vágott neki a határnak 
a menekültek áradatában. A férfi neves protestáns egyháztörténész, akit egyházel-
lenes megnyilvánulásai miatt a két világháború között eltávolítottak tisztségéből, 
tagja lett a kommunista pártnak, ellensége a kereszténységnek, s mint szabadgon-
dolkozó hirdeti meggyőződését. A férfit egy tizenöt éves, féllábú magyar kislány, 
Posta Erzsi, a kórház megtűrt lakója ápolja. Ő szüleivel együtt menekült el a kom-
munista rendőrség elől, a vasfüggöny átlépésekor egy akna apját is, anyját is megöl-
te; egyedül ő maradt életben. Az aggastyán egy régi könyvön és egy fogkefén kívül 

1 Az életrajz adatainak fő forrása Rab Gusztáv 1962 decemberéből származó önéletrajza, valamint test-
vérének, Rohoska Ilonának 1969. szeptember 25-én írt feljegyzése. PIM, Rab Gusztáv-hagyaték. Tüs-
kés Anna: „»Gyermekei a könyvei voltak.« Rab Gusztáv élete és munkásságának második korszaka 
(1950–1963)”. Irodalomtörténeti Közlemények, CXXII, 2018/3. 288–316.

2 Dienes Dénes – Ugrai János: A Sárospataki Református Kollégium története, Sárospatak, Hernád Kiadó, 
2013, 137.; Kovács I. Gábor – Takács Árpád (összeáll.): „A Debreceni Tudományegyetem Reformá-
tus Hittudományi Kara (1914–1950) egyetemi tanárainak életrajzi adattára és életútleírása”. In Hit 
– tudomány – közélet: A Debreceni Tudományegyetem Református Hittudományi Kara (1914–1950) professzo-
rainak életrajzi adattára és életútleírása, Budapest, ElTE Eötvös Kiadó, 2014, 157.

3 Balassa József: „Rab Gusztáv regénye”. Világ 14, 51. sz., 1923. márc. 4., 5.; Révai Nagy Lexikona, Bu-
dapest, Révai Testvérek Irodalmi Intézet Rt., 1927, 20:761; „Egy idegbeteg ember plágiumvádja a 
«Mocsárláz» szerzője ellen”, Pesti Napló, 1923. máj. 25., 2. 
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egy csomagot hozott magával keresztfi a számára, aki már régebben elhagyta Ma-
gyarországot, és Svájcban él. Ez a keresztfi ú korábban neves festőművész volt, de 
mivel nem akarta szolgálni a szocialista realizmust, sertések mázsálásával kereste a 
kenyerét a szovjet-magyar határon. A csomagban a fi ú titkos naplója van, amelyben 
leírja, hogyan vesztette el keresztény hitét a keresztapja révén, aki arra tanította, 
hogy az ember Istent a saját képére teremtette. naplójában elmondja, miképpen 
adta el keresztapja Szent Erzsébet „születési jogát” a katolikus Pozsonynak, hogy 
a protestantizmus fellegvárát, Sárospatakot, megszabadítsák ettől a nyomasztó te-
hertől. A napló, melynek tartalmát a menekült férfi  sem ismeri, egy, a 20. század 
elején, Patakon lejátszódott történetet is tartalmaz: egy téli napon kinyílik „Szent 
Erzsébet rózsája” egy évek óta beteg asszony kertjében, és a beteg ettől meggyó-
gyul. A város vezetői összefognak, hogy eltüntessék az összes bizonyítékot, amely 
Magyarországi Szent Erzsébet pataki születése mellett szól.

A hagyatékban a regénynek két gépiratos változata található. A korábbi, sok tin-
taírású autográf javítást tartalmazó, 242 lapos gépirat utolsó oldalán olvasható dá-
tum: „1960. április 25.” (k1). A későbbi, 157 lapos gépirat fi gyelembe veszi a koráb-
bi gépirat javításait (k2). A téma feltehetően még Magyarországon keltette fel Rab 
fi gyelmét, mert a gépiratok mellett található, „Forrásmunkák, jegyzetek” feliratú 
zacskó tartalmaz három újságkivágatot az Új Ember 1957. novemberi és decemberi 
számaiból, amelyek Szent Erzsébettel kapcsolatosak.4 A zacskó tartalmazza még 
Pozsony leírását a Pallas Nagy Lexikonából kigépelve, valamint egy piros tintarajzot: 
Sárospatak vázlatos térképét a regényben említett helyszínekkel.

Erről a regényéről írta Rab 1961 novemberében Berki Erzsébetnek:

Összes írásaim közt legközelebb áll szívemhez, mert ugyanott születtem, ahol 
Szent Erzsébet: Patakon azaz Sárospatakon. […] Három különböző stílus, há-
rom különböző hang egybeolvadása a regény. I. Az író elbeszélő hangja, tehát 
olyan, mint a „Voyage dans le Bleu”-ben: tárgyilagos, hideg, szigorú, mond-
hatnám fl auberti. II. A Szent Erzsébetről szóló ifj úsági képeskönyv lelkes, naiv 
hangja. III. A keresztény hitéből kiábrándult, Isten létezését komoran tagadó, 
az abszurd-fi lozófi ára hajló, tönkretett életű főszereplő hangja. Én igyekeztem 
három különböző hangot megütni, ez kívánatos a fordításban is. látni fogja a 
regény bonyolultnak látszó, de lényegében egyszerű szerkezetét: „A” melléklet 
formájában a mesekönyv, „B” melléklet formájában a főhős naplója, első-sze-
mélyben.5

4 Kunszery Gyula: „Szent Erzsébet szülővárosában”. Új Ember, 1957. nov. 17., 3.; „A Magyar Püspöki 
Kar közös körlevele: Amit Szent Erzsébettől tanulhatunk”. Új Ember, 1957. nov. 24., 1.; „Ünnepi szent-
mise Szent Erzsébet emlékezetére”. Új Ember, 1957. dec. 1., 1.

5 Rab Gusztáv levele Berki Erzsébetnek, Dreux, 1961. nov. 22. PIM, Rab Gusztáv-hagyaték.
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