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ANTALL ISTVÁN 

EL NEM ÉVÜLŐ PRIUSZ 

A történelem Ratkó József (1936-1989.) költészetében

A kállói ínségdomb nem Széphalom, Magyarország XX. 
századi fejlődése sem a reformkor. Ám, hogy a nyírségi ho-
mokhalmokról is messzire lehet látni, s a tisztánlátást mi sem 
erősíti jobban, mint a hatalom által is sugallt és követelt tár-
sadalmi tudatosságot, a dogmává rögzült racionalitást megha-
ladó költői képesség, a tiszta ösztön, a bármilyen körülmé-
nyek között szabad szellem, arra Ratkó József életműve a leg-
jobb példa.  

Költészete, amely nemcsak versben, de a magyar dráma-
irodalom különös, sajnos egyedülálló megújításában, a ma-
gyar próza úrfelmutató emelkedettségében is megtalálta ön-
magát, egyszerre tudta az élőbeszéd, az anyanyelv tisztaságát, a 
teljes érzelmi és indulati mélységet és a filozofikus összetettsé-
get megfogalmazni. Életigenlése a halállal való napi szembe-
sülés, az elmúlás önsajnálat nélküli, természetelvű tisztaságá-
nak megjelenítése. Az egyetemes emberi és a sajátosan ma-
gyar történelem tényszerűségét minden esetben a humánum 
morális mércéje szerint rendezte, olyannyira ez volt esztétiká-
jának lényege, egységet teremtő ereje, hogy lírájában nem 
szálazható szét az erkölcs és a szépség. Igazságérzetének szemé-
lyes sorsa, keserű társadalmi tapasztalatai nyújtottak és nyúj-
tanak fedezetet, költészetének – sajátos tehetsége mellett – az 
egész magyar irodalom átfogó és elfogulatlan ismerete nyúj-
tott hátországot. Formájában és indulatában a József Attila-i, 
felelősségtudatában és magatartásában illyési ez a költészet, 
amely a közéletiséget úgy emeli be a műbe, hogy annak sem-
mi olcsó publicisztikai hordaléka nem lehet. Kristálytiszta a 
szándék, amikor a szó azonossá válik a gondolattal. Amikor 
nem a közönségre sandító bátorság, hanem az örök emberi 
erkölcsi kényszer mondatja a sorokat. Amikor a törvénytelen 
halottak név szerint megneveztetnek: A holtak deresén / Nagy 
Imrét ki üti? / Ki gyújtja föl Dózsa gyönyörű koronáját, / vastrón-
ját ki gyújtja föl? / Amikor a halott halottakból a szemétre ve-
tett abortált magzatokból… alapíttatik horda, nagycsalád, nem-
zetség, törzs, új nép /, amikor: hogyha szülni már egy / ringyó 
sem akad, / hónom alatt költöm ki fiacskáimat.                       

Ratkó József ellátott innen hazáig. De még a zsilettszélű or-
szághatáron túlra is. Segítsd a királyt című István-drámája a 
kortárs közöny ellenére is a Bánk bán mellé kerül majd, An-
tigoné- fordítása a nyugatos iskolát haladja meg rusztikus ősi 
gyökerű költői nyelvével, Kreón című színpadi játékával 
együtt fölfedezésre és eszmetörténeti elemzésre méltó irodal-
mi, színházi teljesítmény. Ahogy hamarosan megjelenő gyűj-
teményes prózakötete is figyelmet érdemel majd…       

A nagykállói nyomor vajúdta, szegény emberek által ösz-
szetalicskázott domb rémisztő emlékműve annak, hogy még 
értelmes cselekedetre, méltó cél kijelölésére sem futotta a 
munkából és megélhetésből kirekesztettek számára megoldást 
kereső felelős egykoriak képességéből. Ratkó József a főváros 
peremi létből, a szétzilálódott, tragikus sorsú családból, a 
gyermekotthoni, nevelőszülői hányattatásból, a szerepét vesz-
tett, községgé züllött város provincializmusából tudott az 
egyetemes magyar líra magasába emelkedni. Innen, a billegő 

bádog kocsmaasztal mellől, a könyvtár hátsó kis szobájának 
íróasztala mellől, a Nagybalkányi úti szolgálati lakás tornácá-
ról, kertjének ősfái alól, a nyughatatlan mehetnék és (az örök 
gyanakvás közepette is) a ragaszkodó maradhatnék lüktetésé-
ben tudott Ady, Krúdy, Móricz, Kodály földrajzi és szellemi 
„testközelébe” kerülni. Mert úgy lett e tájnak, e hazának, e 
nemzetnek hűségese, hogy teljes emberi létünk alapkérdéseit 
tudta megfogalmazni.   

(Elhangzott a Magyar Tudományos Akadémia dísztermében 
2006. december 16-án, a Magyar Örökség díj átadásakor.) 

 
 
VIII. Ratkó József Országos Vers- és Prózamondó Verseny 

Nagykálló, 2007. április 13-14-15. 
 
Zsűritagok: 
 

– Nagy András László rendező, a Magyar Szín - Játékos 
Szövetség elnöke 

– Kiss László, a Magyar Versmondók Egyesületének alelnöke,   
– Serfőző Simon költő, 
– Bódi László (Cipő) énekes  
– Csikos Sándor színművész-rendező, 
– Dinnyés József daltulajdonos 
– Borsos Veronika, a Korányi Frigyes Gimnázium tanára 

 
A programból: 
 
2007. április 13. péntek 

Megzenésített versek bemutatója 
Helye: Művelődési központ színházterme 

Karádi Zsolt fotókiállításának megnyitóünnepsége 
Helye: Művelődési központ kamaraterme 

Dinnyés József daltulajdonos koncertje  
Helye: művelődési központ színházterme  

Mogyorósi László versei, a költővel Antall István, a Ma-
gyar Rádió munkatársa beszélget. 
Sipos Bea és Faggyas László megzenésített versei 

Helye: a Korányi Frigyes Gimnázium drámás-terme 
 
2007. április 14. szombat: 

A versmondó verseny döntője, I. forduló 
Helye: Pszichiátriai Szakkórház lovagterme 

A versmondó verseny döntője, II. forduló 
Helye: Művelődési központ kamaraterme 

Barátok és költőtársak megemlékezése Ratkó József sírjá-
nál a nagykállói temetőben 
Eredményhirdetés és gálaműsor 
Vendég: Bódi László, beszélgetőtárs Antall István.  
Helye: Művelődési központ színházterme 

 
2007. április 15. vasárnap 

Kirándulás  
 




