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Miskolcon élő Serfőző Simon költőt, szerkesztőt, a Hetek költői csoportjának
legfiatalabb tagját, aki „civilben” a Felsőmagyarország Kiadó vezetője, nem

kell bemutatni az irodalmat kedvelő olvasóknak, hiszen verseivel, drámáival s kü-
lönböző műfajú írásaival az 1960-as évek elejétől folyamatosan jelen van a magyar
irodalmi közéletben. Ratkó Józsefhez több évtizedes barátság fűzte. Az alábbiak-
ban a nagykállói költőhöz kapcsolódó személyes emlékeiről faggatjuk.

– Kedves Simon, képletesen szólva Te és Ratkó József az Új Írás című, 1961-ben
frissen alapított folyóirat hasábjain találkoztatok először, hiszen téged 1961-ben három
verseddel és rövid önéletrajzoddal Váci Mihály mutatott be, s attól kezdve rendszere-
sen publikáltál a folyóiratban. Ratkó szintén ebben az évben Váci segítségével két epig-
ramma közlésével kezdett el publikálni az Új Írásban. Valóságosan mikor és hol is-
merkedtetek meg?

– Először az Új Írás szerkesztőségében láttam Ratkó Jóskát, ahol az egyik
szerkesztővel, Farkas Lászlóval váltottam néhány szót, s elbúcsúzva tőle, kifelé
menet az egyik széken térdén táskát szorongató fiatalemberre lettem figyelmes.
Amikor Laci kikísért, megkérdezte tőlem, hogy tudom-e, ki volt az, aki az ajtó
mellett ücsörgött. – Nem tudom – válaszoltam. Ő Ratkó József – világosított fel,
de akkor – bevallom – a nevére nem kaptam fel a fejem. A szerkesztőségbe akko-
riban sokan jártak be magamfajta pályakezdők, s számomra egy volt a sok közül.

– Ez mikor történt?
– Pontosan nem tudom megmondani, de kikutatható, mert nem sokkal utána,

egy-két hónap múlva jelent meg az Apám (Apám elitta mindenét…) című verse az
Új Írásban. Talán épp ezt a versét hozhatta, s Váci Mihályra várakozott.

– Ez a vers 1965 júniusában jelent meg.
– Ezek szerint 1965 tavaszán láttam őt először. A következő, immáron valódi

találkozásunk a katonaságtól történő leszerelésem s Miskolcra költözésem után
történt 1967-ben. Akkor már megjelent Jóska első könyve, a Félelem nélkül, amit
nagyon jó kötetnek tartottam.

– Mi fogott meg a verseiben?
– Tiszta beszéde, elementáris erejű, földből vétetett szavai. Elhatároztam, hogy

verset kérek tőle az itteni folyóirat, a Napjaink részére, amelynek akkoriban eléggé
vegyes színvonalú volt a lírarovata. Ezzel a kezdeményezésemmel szerettem volna
felhívni a Napjaink szerkesztőinek figyelmét azokra a fiatal költőkre, akikkel szel-
lemi-lelki rokonságot éreztem, s akik szerintem a legérzékenyebben, leghiteleseb-

„Reményt, kitartást üzen...”

Beszélgetés Serfőző Simon költővel Ratkó Józsefről
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ben s művészileg is a legérettebben reagáltak a vidék megrázó változásaira, a fal-
vakból, a tanyákról elüldözöttek földönfutó sorsára.

– Ekkor már a Napjaink szerkesztőségében dolgoztál, vagy még csak bejártál a szer-
kesztőségbe?

– Az egyik munkáskerület népművelési felügyelője voltam abban az időben.
Sok értelmét nem láttam ennek a munkának, s szerettem volna bekerülni a folyó-
irathoz, nemcsak írni bele, hanem rávenni a lap vezetőit arra, hogy kikre lenne
érdemes figyelniük. Ezért írtam a levelet, és mit ad isten, Jóska válaszolt, küldött
verseket. Boldogan mutattam Kabdebó Lórántnak, hogy nézze meg, ezek az iga-
ziak! Meg voltam győződve róla, hogy azokkal a versekkel szemben, amelyek 
a Napjainkban megjelentek az akkoriban futtatott költők tollából, Jóskáéi messze-
messze jobbak voltak. A versek megnyerték Lóránték tetszését, és elkezdték kö-
zölni őket. A címük most nem jut eszembe, csak az Aszályra emlékszem, ami ak-
kor négy versszakos volt, de a kötetében kettőre változtatta, majd mégiscsak
visszaállította az eredetire. Tehát Jóska elkezdett rendszeresen publikálni a Nap-
jainkban. Levélváltásunk után nem sokkal egyszer csak dörömbölnek korán reggel
lakásunk ajtaján, kikukkantok az ablakon, és felismertem azt a költőt, Ratkó Józse-
fet, akit az Új Írás szerkesztőségi szobájában láttam. Megjelenése igen nagy meg-
lepetést okozott – s nemcsak azért, mert korán reggel jött, hanem szavaival, habi-
tusával pillanatokon belül áthangolta a lakásunkat. Nem győztem magamhoz térni.

– Ezt úgy érted, hogy Ratkónak erős kisugárzása volt, ami nagy hatást gyakorolt rád?
– Jóska hozzám képest magas, egyenes szálú ember volt, s ahová betette a lá-

bát, megelevenedett körülötte a levegő, vibrált minden. Ezt a meglepetésszerű
reggeli látogatását aztán követte a többi. Felült Nagykállóban a legkorábban indu-
ló vonatra, Nyíregyházán átszállt egy másikra, s egy-kettőre Miskolcon termett.

– Többen emlékeznek hasonlóan vissza. A nemrég elhunyt debreceni költő, Kiss Ta-
más, aki atyai jó barátja, mentora volt Ratkónak, említette nekem, hogy hozzájuk is
gyakran így kopogtatott be az ablakon lehetetlen időpontokban, pl. reggel hét körül előze-
tes bejelentkezés nélkül: „Jó reggelt Tamás bácsi! Verset hoztam, tessék megnézni őket!”

– Szerintem ez nagyon jellemző volt rá, de az is, ahogy berobbant az emberek
életébe. Akivel kapcsolatba került, abban kitörülhetetlen nyomot hagyott. A Jóská-
val történt találkozásaink alkalmával hosszú beszélgetésekbe bonyolódtunk, közben
jöttünk-mentünk a városban, aminek aztán kocsmázás lett a vége. Tele volt erővel,
dinamikával, mindig volt valami izgalmas témája, ügye. Engem ugyanazok a dol-
gok foglalkoztattak, mint őt, a lényegi kérdésekről ugyanazt gondoltuk, csak ő rá-
menősebben fogalmazott, ha tetszik, kíméletlenebbül. A koránál fogva jóval több
tapasztalattal, rálátással rendelkezett. Sokat beszélt a helyi, a nagykállói és sza-
bolcs-szatmári hatalmasságokkal való viaskodásairól, szidta a meghunyászkodókat,
a behúzott nyakúakat. Úgy gondolom, hogy hozzám is, mint ahogy másokhoz is,
azért kopogtatott be, mert szellemi társakat, szövetségeseket keresett, az azonos
élményűeket és véleményűeket. Azokat kerestem én is, mert nézeteimmel sokszor
nagyon egyedül éreztem magam a miskolci idegenségben. Ratkónak is azért írtam
azt a bizonyos verskérő levelet, hogy társakat tudjak magam mellett. Rendkívüli
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módon örültem kettőnk találkozásának. Nekem, a jó néhány évvel fiatalabbnak jó
volt a közelében megtapasztalni, hogy miként viselkedik egy befutottabb, felké-
szültebb költő. Látni, figyelni azt, hogyan igyekszik eligazodni abban a szócséplő
világban, amelynek szúrt a pelyvája, fojtogatott a pora.

– Váci Mihály az Új Írás révén mindkettőtöknek igen sokat segített. Hogyan látod 
a szerepét?

– Nagyon nagy izgalommal olvastam mindig, ha valamely munkája megjelent,
tűz volt bennük, lendület, szókimondás. Ez utóbbi miatt később ellenérzések tá-
madtak bennem: egyik-másik versét túl direktnek éreztem. Főleg azt követően,
hogy megismertem Juhász Ferenc költészetét, s Nagy László is újra publikálni
kezdett. Ennek ellenére minden sorát, megnyilatkozását hitelesnek tartottam, tar-
tom ma is. Azon szoktam néha eltűnődni, hogy az akkori politika mennyiben 
tudta őt kihasználni, a tisztességét, tisztaságát, becsületességét. S ő erről tudott-e?
Ha tudott is – amiben biztos vagyok –, akkor sem tehetett mást, mondta a ma-
gáét. Mondta lobogós lélekkel, a szegények mélyből felkapaszkodásának reményé-
ben, majd végképp elkomorult a költészete. Megérezte, az utak nem jó felé men-
nek. Viszont nem szólt, nem tudok róla, hogy szólt volna az elhurcolásokról, 
a Gulágról, erőszakos téesz-szervezésekről. Persze ezek tabutémák voltak. A sorok 
között azonban talán nyomára lehetne lelni, mit gondolt ezekről a megrontott,
hazug, szomorú időkről. A hagyatékában maradt írásai, levelei – ha maradtak ilye-
nek – még árnyalhatják a róla kialakított képet. Hiszen 1956-ban írt naplója is
csak mostanában került elő. De hát Váci Mihály nem tartozik az emlegetett, újra
felfedezendő költők közé – inkább azok közé, akiket leírtak. Noha meggyőződé-
sem, munkássága maradandó értékű. Illyés Gyula, Németh László s a vele egyko-
rú pályatársai elismeréssel, szeretettel írtak róla. Akárcsak később Utassy József,
Ratkó József s mások is. A hozzá, róla szóló versek tanúsítják, méltó a megbecsü-
lésünkre. Kötött kompromisszumokat, amikért nem ítélem el, hiszen tenni akart,
szólni, dolgozni másokért, s ahhoz tér, lehetőség kellett. Például az Új Írás, ahol
az 1956 után elhallgató és elhallgatott írókat visszahozhatta az irodalomba. Vállalt
kemény harcokat, fiatalokat indított el az irodalomba. A Heteket például, de még
ezen túl is jó néhány név köthető hozzá, a Kilencek költői, s még sorolhatnám. Az
érdemei elvitathatatlanok és tiszteletre méltók.

– Hogyan látod azt az antagonisztikus ellentétet, amit az 1956-os versei és feljegyzé-
sei, illetve az 1957-es szereplése, a Tűztánc-antológia mutat?

– Váci Mihály a fényes szellők nemzedékéhez tartozik, mint Juhász Ferenc és
Nagy László is. Mindegyiküket megérintette az az eszme, amely szavakban a sze-
génység felszámolását tűzte ki céljául, a földosztást és az „alulsó Magyarország”
fölemelését. Később azonban ráeszméltek, hogy itt egy nagyon nagy átverés törté-
nik. Minden bizonnyal erre Váci is rádöbbent, de nála mégsem tapasztalható
olyan minden hitet és illúziót átértelmező katartikus leszámolás, mint nemzedék-
társai részéről. Verseiből nem katarzist, hanem elragadottságot olvasok ki, azt 
a hitet, hogy fel lehet emelni az embereket mind anyagi, mind szellemi értelem-
ben. S valóban, akik szakadásig dolgoztak, haladtak valamire, volt jele a felemel-
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kedésnek, mert az a nyomor és óriási szegénység, ami a háború utáni időket meg
az ötvenes évek elején a beszolgáltatások idejét jellemezte, kezdett eltünedezni. 
Az viszont kevésbé jelent meg Váci verseiben, vagy csak áttételesen, ami a szovjet
erőszakkal ránk erőltetett kommunizmussal kezdődött: a magyarságtudat felszámo-
lása, az önálló gondolkodás, kezdeményezőkészség kiirtása, kolhozosítása a magán-
tulajdonnak, azután a tanyaellenesség és sorolhatnám. Az Eső a homokra című kö-
tetének verseiben tűnnek föl azok a töprengések, hogy az emberek micsoda
erkölcsi rombolás elszenvedői, hogy mi történik a lelkekben.

– Ratkót a fényes szellők kábulata nem érintette meg.
– Ha Budapesten született is, többnyire vidéken élt. Közelről érzékelte a sza-

vak és a tettek közötti ellentmondást, a mindent elborító hazudozást, neki nem
voltak illúziói.

– Ratkó 1967 és 1973 között sokat járt Miskolcra. Rendszeresen publikált a Nap-
jainkban, ahová fontos verseket adott, több ankéton vett részt, és Miskolc város irodalmi
díját is megkapta. Többször felvetődött az a terv is, hogy családjával Miskolcra költözik.
Ez miért nem valósult meg?

– A hivatalosság tartott tőle, s maguktól tisztes távolságban szerették tudni.
Mi, akik a Napjainknál dolgoztunk, Zimonyi Zoltán, Kabdebó Lóránt, Gulyás Mi-
hály és jómagam, meg voltunk győződve Ratkó verseinek nagyszerűségéről, hite-
lességéről, költői erejéről, és megpróbáltunk mindent megtenni azért, hogy kössük
őt a laphoz, hogy legjobb verseit nekünk adja. Szerettük volna, ha letelepe-
dik Miskolcon, viszont a helyi párt- és állami vezetők ettől igencsak tartózkodtak,
a fenntartásukat hangoztatták vele szemben.

– Mik voltak ezek?
– A szokásos szocialista nyelvi panelek és érvelési rendszer. Ratkó elvtárs jó

költő, de túl pesszimista, túl feketén látja a valóságot. A magyar valóság nem
olyan, mint amilyennek ő látja, az csak egy kis szelete a valóságnak, és ő azt na-
gyítja fel, azt teszi általánossá, ez helytelen. Ezáltal amit mond, igaztalan. Bár
nem tagadjuk, van igazságtartalma, de az kevés. Végül a miskolci letelepedéséből
nem lett semmi. Akárcsak abból sem, hogy Tokajba költözzön, mert egy időben
szó volt erről is.

– Egy statisztika szerint Ratkó 1974-ig 25 alkalommal jelent meg a Napjainkban
verssel vagy versekkel. Összesen 40 verset publikált itt. Miért szakadt meg kapcsolata 
a lappal?

– 1975-ben Gulyás Mihályt végeredményben leváltották a főszerkesztői poszt-
járól, Papp Lajos került a Napjaink élére. Jóska őt még a szegedi egyetemi éveiből 
ismerte, és – tudomásom szerint – nem voltak jó baráti viszonyban. Papp Lajos, bár
sohasem becsülte alá Ratkó József költészetét, nem merte vállalni azokat a konflik-
tusokat, amelyeket Gulyás Mihály. Ratkó a hatalom emberének tartotta Papp Lajost, 
mint ahogy az is volt, s nem kevés fenntartással viseltetett iránta.

– Az irodalomtörténetben közismert tény, hogy Ágh István, Bella István, Buda Fe-
renc, Kalász László, Raffai Sarolta, Ratkó József és Serfőző Simon neve egyet jelent az
ún. Hetek költői csoportosulásával. Hogyan született meg a Hetek?
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– Kabdebó Lóránt „talált ki”, és keresztelt el bennünket Heteknek. Az Új Írásban
jelentkező fiatal költők közül minket ítélt egybetartozóknak. Az egyik 1967-es szám-
ban szedte „csokorba” verseinket, amelyhez tanulmányt írt Fiatal költők címmel. S igye-
kezett össze is ismertetni a hét költőt. Hiszen én például Ratkó Jóskán, Kalász Lacin
kívül talán csak Ágh Istvánt ismertem: ha jól emlékszem, az Új Írás által a Százéves Ét-
teremben havi rendszerességgel szervezett összejövetelek egyikén fogtam először ve-
le kezet. Bella Istvánnal jóval később futottam össze. Buda Ferenccel, Raffai Saroltá-
val akkoriban még nem találkoztam. Hetünk közül nem volt olyan, aki személyesen
ismerte volna mind a hat másik költőt. Sokáig mi tényleg csak verseinken keresztül ér-
tesültünk egymásról. S a többiektől tudom: mindenki örömmel olvasta a másik versét.
Úgy éreztük, hogy erősítjük egymást. Ratkóval akkoriban gyakran mondogattuk, mi-
lyen jó lenne Buda Ferivel találkozni, bár ők ketten régebbtől fogva ismerték egymást.
A hét költő találkozását végül Kabdebó Lóránt, Zimonyi Zoltán, Gulyás Mihály, te-
hát a Napjaink szerkesztősége és a Miskolci Városi Könyvtár is támogatta. A Napjaink-
ban gyakran közölték egymás mellett verseinket, és a könyvtár pedig sokszor szerve-
zett nekünk közös író-olvasó találkozókat Miskolcon, Edelényben, Mezőkövesden.
Ezek nagyon jó hangulatú, tartalmas együttlétek voltak annak ellenére, hogy kiderült:
mindegyikünk más és más egyéniség. Kalász Laci vidámságával, Ratkó Jóska az oda-
mondogatásával, Buda Feri a szikárságával tűnt ki. Ágh Pista zárkózottabb, kevésbé
megnyíló alkat, de amit mondott, arra érdemes volt odafigyelnünk. Bella István talán
még nála is hallgatagabbnak mutatkozott, a közéleti kiállás idegen volt tőle, versei
azonban lenyűgözték a közönséget. Bennünket is.

– És Raffai Sarolta?
– Ő egyetlen egy alkalommal sem jött el ezekre a találkozókra. Jóval később,

valamelyik tokaji írótáborban találkoztam vele, rövid időre akkor is. Idegen ma-
radt számomra, még ha jó néhány levelet váltottunk is egymással, amelyekben
közvetlennek mutatkozott.

– Ez számomra azért érdekes, mert „papíron” ő mindig tagja volt a Heteknek, vi-
szont a nyilatkozataitokból az ő kívülállóságát lehet érezni. Ez miért alakult így? Esetle-
ges politikai szerepvállalása miatt?

– Ez utóbbi az összeismerkedéseink idején nem játszhatott szerepet, hiszen ebben
az időben ő még tanított. Sokszor írtam neki levelet, verseket, elbeszélést kértem tő-
le, küldött is, de nem éreztem, hogy különösebben ragaszkodott volna hozzánk, ke-
reste volna a barátságunkat. A politikai szerepvállalása idején talán még jobban érző-
dött a távolságtartása, mint addig, ki tudja, miért. Pedig nem tettük szóvá, mire ad-
ta a fejét. Az alkatából, habitusából fakadt volna az idegensége? Nincs rá válaszom.

– Ratkóval is váltott néhány kedves hangú levelet.
– Nyilván azzal a szándékkal írhatott neki Ratkó, hogy érezze, odafigyelünk

rá. Megjegyzem, Raffai remek verset írt szalonnai benyomásairól, amikor egyik
írótábori kirándulás alkalmával megfordult Kalász Lászlóéknál.

– Szóval Kabdebó Lóránt összeboronált benneteket, és hamar bekerültetek az irodalmi
és olvasói köztudatba úgy, mint a Hetek. Volt „Hetek-tudatotok”, hogy ti vagytok Ratkó
szavaival „az új magyar irodalom egyik jelentős vonulata”?
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– Ilyen nem volt, de éreztük az egymás iránti vonzalmat, érdeklődést. Egy ki-
mondatlan egymáshoz tartozás tudatát. Ezt mi nem írtuk le. Összeterelt bennün-
ket Kabdebó Lóránt, amiben segédkezett az Új Írás, majd a Napjaink is, s mi el-
fogadtuk. Nem volt ellenünkre. Viszont emlékszem Ágh Pista megjegyzésére,
amelyben ő „karámot” emlegetett, talán le is írta valahol, hogy nem tartja jónak 
a mi karámba terelésünket, ez ugyanis a beskatulyázásunkat jelenti. Igazat adtam
neki, mert elejétől fogva kitűnt, hogy különböző egyéniségek vagyunk, különböző
nyelv és világlátás jellemez bennünket. Persze alapvetően azonos élménykörből,
azonos szociológiai valóságból jöttünk, de ahogy az élményeinket feldolgoztuk, az
mindegyikünknél más és más. Össze akartunk tartozni, de a szabadságunkat is
megőrizni.

– Ratkó szerintem a „karámot” annyiban érezte szűknek, hogy kevesellte a benne
szereplő költők számát. Ő, ha a Hetekről beszélt, akkor azonnal hozzátette Kiss Anna
nevét, bele is írta a Heteket megéneklő Ha a részegek című versébe. Kiss Annán kívül
még Várkonyi Anikót is emlegette, és még jó néhány nevet felsorolt.

– Igen, és akkor Ágh István Tandori Dezsőt hozta fel.
– Akinek a neve elég furcsán hat ebben a felsorolásban.
– Nincs ebben semmi rendkívüli, mindannyian tájékozódtunk, kerestük – mond-

juk – bővítendő költői eszköztárunkat, a számunkra leginkább megfelelő kifejezésmó-
dokat. S ha jól ítélem meg, Ágh Pistának volt egy korszaka, amikor úgy érezte, közel
áll hozzá Tandori versbeszéde, világlátása. Kalász László a Kalevala, Ratkó a balladák
irányába igyekezett tájékozódni. Mindegyikünk a maga által megszabott irányt követ-
te, nem kívántunk karámosdit játszani. Bár a folyóiratokban az egymás melletti sze-
replésünknek örültünk.

– Ratkó levelezéséből kiderül, hogy már 1968 tájékán felmerült bennetek egy antoló-
gia kiadásának gondolata, és ezt követően jó öt éven keresztül állandóan visszatért ez az
ötlet. A kötet lehetséges szerkesztőjeként felbukkant Ilia Mihály és Király István neve is.
Miért nem valósult meg ez a kötet akkor?

– Ez az előbb mondottakból következett: akartuk is, meg nem is. Egy antoló-
gia mindig fontos dolog. De ahogy Ratkó szerette volna pl. Kiss Annát bevenni,
úgy Ágh István pedig Tandori Dezsőt, és a többiek – gondolom – további költő-
ket ajánlottak volna, és kezdett parttalanná válni a névsor. Egy idő után felmerült,
hogy Bata Imre lenne az antológia szerkesztője. Ő meg Galambosi Lászlót akarta
bevenni a szerzők közé. S ettől kezdve már egyikőnk sem akarta a közös köny-
vet. Főleg azután nem, hogy egyszer, amikor Debrecenben jártunk, Bata szavaiban
a fanyalgást éreztük. A meghasonlása akkor még nem volt nyilvánvaló, csak utána
derült ki, hogy színt váltott, elállt a Népszabadság kritikusának. Ekkoriban fordított
egyet a velünk való gondolkodásán is.

– Végül 1985-ben jelent meg Zimonyi Zoltán szerkesztésében és előszavával az első 
Hetek antológia, amely remek válogatás volt, és jó fogadtatást kapott, de azt a szerepet ter-
mészetesen nem tudta betölteni, amit akkor töltött volna be, ha megfelelő időben jelenik meg.

– Hogy ez így történt, abban a mi kezünk is benne van. Elsősorban saját ma-
gunkat akartuk megmutatni. Akkora volt bennünk az egyéniség fölmutatásának
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igénye, hogy elnyomta a közös megmutatkozásunkét. S az is igaz: senki nem
akadt közöttünk, aki magára vállalta volna a kiadás megszervezését.

– Ráadásul mindegyikőtöknek megjelent már saját kötete. Ismert és „befutott” költők
voltatok.

– Ami vagy igaz, vagy sem. Hiszen pl. a Tiszta szigorúság című antológiába
Buda Ferenc kivételével egyikőnk sem került be. A fenntartás velünk szemben
nem csak Bata Imrénél mutatkozott meg. A mindenkori hivatalos politikának
megtűrtjei közé tartoztunk. A „befutott” költők mások voltak.

– 1969 augusztusában te is ott voltál a fiatal írók találkozóján Lillafüreden, amely-
nek felszólalásait Zimonyi Zoltán könyvben kiadta. Zimonyi megállapítása szerint Haraszti
Miklós mellett Ratkóé volt az egyik igen rövid, de markáns felszólalás, amelyben lényegé-
ben a rá jellemző módon tömören a nemzetszemléletét fejti ki. Azt, hogy a határon túli írók
is a magyar irodalom szerves részei, akiket persze nem hívtak meg erre a tanácskozásra, s az
áhított osztálynélküli társadalomban a hiányzó „osztályélményt” a magyarságélmény adhat-
ná meg, s erre kellene helyezni a hangsúlyt. Tehát voltaképpen a nemzettudat fontosságá-
ról beszélt.

– Ratkó is, mint mi mindannyian összmagyarságban és nemzetben gondolkod-
tunk, és soha nem internacionalizmusban. Én akkoriban még sok mindenben já-
ratlan voltam, nem a vidéki, alulsó Magyarország életének megítélésében, hanem
a nagypolitikában. Alapvető dolgokban határozott véleményem volt, kevésbé a te-
endőket illetően. Jóska már akkoriban szembeszállt a hatalom történelemhamisító,
elnemzetlenítő szándékaival. Visszatekintve erre a konferenciára, úgy vélem, hogy
rejtetten már ott megvolt az a szakadék, amely az ún. népi-urbánus ellentéttel jel-
lemezhető. Pontosabban ami mögött a népi-nemzeti és az internacionalista-liberá-
lis ellentétek feszülnek.

– Az 1960-as évekbeli Ratkó-leveleket olvasgatva az tapasztalható, hogy szívesen fej-
tegette az őt foglalkoztató szellemi problémákat. Hozzád is írt néhány érdekes levelet,
amelyben pl. a nemzedéki kérdésről és sajátos halálfelfogásáról elmélkedik. Szeretett be-
szélni az éppen aktuális munkáiról, terveiről?

– Ha valami nagyobb munkába fogott vagy tervezett, s találkoztunk éppen, ak-
kor arról szívesen beszélt. Tudtam, hogy írja a Halott halottaimat, amit nagyobb
szabású, eposzi jellegű műnek szánt, de később beszélt a készülő drámájáról is. 
A már említett reggeli betoppanásainak alkalmával mindig hozott új verset. Ezt
olvasd el! – nyomta a markomba. – Mi a véleményed? Ezek már többnyire kidol-
gozott, végleges formába öntött művek voltak, és voltaképpen jött az elismerést
bezsebelni. A dicséretet hálával fogadta, örült neki. Tudom, hogy a jó versért ke-
ményen meg is dolgozott. S Jóska nem az a költő volt, aki a tollát könnyen adta.
Alaposan és gondosan felkészült a versre. Nehezen írt, átgondolt minden szót,
minden vesszőt, minden írásjelet. Ugyanakkor tele volt játékossággal. Érdekesség-
ként említem meg, hogy amikor egyszer a konyhánkban ültünk, az az ötlete tá-
madt, hogy írjunk közösen verset. Jó – vágtam rá –, és elkezdtünk – nem verset
írni, hanem – játszani a szavakkal.

– Ennek maradt nyoma?
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– Annyi igen, hogy a verseinkből kiolvasható, mi hasznosult belőle. Nálam
„a bokor megbokrosodik” (Tavasz), „fáradtság fárad, baj bajlódik, // […] szegény-
ség szerencsétlenít” (Itt). Ratkó ezt a következőképpen folytatta: „fű füvez, kő
kövell, hó havall, szél szelel, kör kerül” (Fű füvez). Ez a verse a halála után
megjelent, összegyűjtött verseit tartalmazó kötetében a töredékek között találha-
tó meg. Én a magam verssorait, pl. „[…] a tó felborul, / most a kődarab re-
pül / magától, kinéz a madárból / a madár […]” (Ellenfelem), vagy „[…] a ma-
dárból kifagy / a madár, lakatlan száll, lakatlan / ül az ágon a varjú […]” (Kitéve
az időnek) a Nincsen nyugalom című kötetem verseiben szerepeltetem. Az Ellenfe-
lem című versnek, amely ugyancsak a Nincsen nyugalom című kötetemben jelent
meg, utolsó négy sora Ratkó keze nyomát őrzi: „veszedelmes világ” – írom, 
amit Ratkó kiegészített: „csak bombát nem dob, / nem nyúl fegyverért, / ellen-
felem, de hadba / nem kelek, nem ellenség”. A Kitéve az időnek című ver-
semben található képek Ratkó Töredék című verséből csengenek vissza: „Hitből
kifogy a hit, […] // Versből kifogy a vers, […] // Szóból kifogy a szó […]”
Ezek a távoli egyezések, esetleges átvételek mind-mind barátságunk kezdetét idé-
zik, a gyakori együttléteinkét.

– A Kitéve az időnek című versed abban a Napjaink számban jelent meg 1968
decemberében, amelyben mindketten válaszoltok a szerkesztőség kérdéseire. Ratkó nagy-
szabású Tanyákja és a Szabadságról kell beszélni című prózája mellett ott van a te
válaszod és két versed. Utána Ratkó az egyik gondolatodat, miszerint „verssel tankot
nem lehet kizavarni a világból” sokszor idézte.

– Nagyon jól tette. Jóskának igen jó memóriája volt. Amit olvasott, hallott va-
lakitől, megragadt benne. Rendkívüli képessége volt hozzá, hogy költészetté va-
rázsoljon egészen apró jelenségeket. Mestere volt a kimondhatatlan dolgok ra-
vasz, két- vagy többértelmű szavak segítségével való kimondásának is. Ahogy 
például a Törvénytelen halottaimban rájátszik a miniszterelnök Nagy Imrére, és fel-
teszi a kérdést, „A holtak deresén Nagy Imrét ki üti?”.

– Olvasótáborban voltál vele?
– Én nem Ratkó, hanem Varga Csaba és Szalai Csaba révén ismerkedtem meg

az olvasótáborok munkájával. Csupán egyszer fordult elő, hogy együtt lehettem
Jóskával, de kiscsoportvezető nem voltam, a huzamosabb jelenlétet miskolci el-
foglaltságom miatt nem vállalhattam. De ebből az egyszeri közös együttlétből is
megtapasztaltam, hogy Jóskához milyen szimpátiával fordultak a gyerekek. Renge-
teget lehetett tanulni abból, ahogy magyarázott nekik, ahogy rányitotta szemüket
a világra, ahogy tágította a gondolkodásukat. Hogy mire kell vigyázni az életben,
mi a hazafiság, a magyarság, a tisztesség, a becsület. Különböző példázatokat
mondott, hogyan kell helyesen cselekedni más-más élethelyzetekben. Sánta Ferenc
lét- és morálfilozófiája, gondolkodása tükröződött vissza tanításában. S amikor lát-
ta, hogy mindez már fárasztó, kezdik unni a gyerekek, akkor jó pedagógiai érzék-
kel véget vetett a foglalkozásnak: irány focizni! Biztos, hogy akik találkoztak Rat-
kóval az olvasótáborokban, azok máig őrzik őt emlékezetükben, és sok jó, hasznos
útravalót kaptak tőle.
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– Mi a véleményed az életműve csúcspontjának tekinthető Segítsd a királyt! című,
Szent István királyunkról szóló drámájáról?

– A lehető legjobb. Gyönyörű dráma. Ismerek néhány színházi szakembert,
akiknek viszont elmarasztaló a véleménye: nem elég mozgalmas, kevés a látvány,
nincs benne igazi összecsapás. Máig nem veszik észre, hogy ez egy szövegében
működő dráma. Nem úgy feszülnek látványosan egymásnak a szereplők, mint
ahogy a szokásos dramaturgia kívánja, hanem a gondolatok vívják ádáz csatájukat
benne. Ehhez a darabhoz felnőttként, komolyan és felelősen gondolkodó ember-
ként kell viszonyulni. S erre a mai színházak nem vevők. Nagy szívfájdalma ez 
a Jóska művészetét szeretőknek. De hát nem vevők Németh László, Illyés Gyu-
la, Tamási Áron darabjaira sem, de valójában a többi klasszikuséra sem. Tisztelet 
a kivételnek. Sajnos nem azt a funkciót töltik be a mai magyar színházak, mint
amit kellene, ahol a legkomolyabb és legfelelősségteljesebb szónak kellene elhan-
goznia: a gondjainkat, bajainkat kutató, sorskérdéseinket tudatosító szónak. Ha
nem a színházakban, akkor hol lehetne ezen gondolatoknak a helye? Ami nem
zárja ki, hogy a műsorukon ne szerepeljen játék és más könnyedebb műfaj is.

– Halála után két remek versben is megemlékeztél róla. A Búcsúírásban az írod,
hogy utolsó éveiben igen zaklatottnak láttad.

– Aki akkora munkába fog bele, mint a Segítsd a királyt! és az Antigoné-fordí-
tás, és meg is tudja valósítani, az a munka végeztével ebbe belehal. Mindazt át-
élni, megszenvedni…, és nem elég, hogy a kisfiát elveszíti, hanem azt megírja
drámában is, felér egy másik temetéssel. És persze jött a dráma sikere, látta mun-
kájának értelmét. Megérezte a megérdemelt hangos színházi siker ízét. Ekkoriban
a politika is megérintette. Felszólalt a Hazafias Népfront kongresszusán. A beszé-
de sokak figyelmét felkeltette. Közeli ismerősei, barátai, jómagam is kezdtük fél-
teni őt, nehogy magához édesgesse a hatalom. Voltak arra jelek, hogy megpró-
bálkozik vele. Közben új szerelem jelent meg az életében. Felelőtlen ígéretekkel
felcsalták Pestre. Állást és lakást ígértek neki.

– Hol dolgozott volna?
– Néhányan tudni vélték, hogy a Magvető Kiadónál lett volna szerkesztő.

Egyesek már a nevét is látták kiírva az egyik ajtóra. Mi igaz belőle, nem tudom.
Mindenesetre szerelmével felköltözött Pestre, Mózsi Ferivel meg is látogattuk ak-
koriban. Állítólag Szentendrén is lakott, és végül Debrecenben kötött ki. Akkori-
ban számomra már szinte megközelíthetetlen volt, eléggé zárkózottá vált, betegség
is gyötörte. Emlékszem, Miskolcon többekkel együtt mentünk valahova, s Jóska
lemaradt, mert fájt az érszűkületes lába. Vissza kellett menni, segíteni neki. Em-
lékszem szolnoki szereplésünkre a Hangsúly című irodalmi műsorban, amelyet An-
tall Pista vezetett. Ott volt 1987 szeptemberében Lezsák Sándorék lakiteleki sátrá-
ban is. Utána már igen ritkán találkoztunk.

– Hol találkoztatok utoljára?
– 1989 nyarán bekerült a nyíregyházi kórházba, s ott meglátogattuk Kalász

Lacival. Vittünk neki nejlonszatyorban egy üveg zagyvarékasi szilvapálinkát, amit
olyan ügyetlenül tettem le az ágya mellé, hogy elrepedt az üveg. A kifolyt pálinka

2 0 0 9 .  N O V E M B E R [ 107 ]

Serfozo.qxd  2009.10.15.  18:29  Page 107



szagával egy-kettőre tele lett a kórterem, nekünk pedig „menekülnünk” kellett, az
ügyeletes orvos nehogy ott fogjon bennünket. Jóformán el se tudtunk búcsúzni
Jóskától. Visszafelé az úton azon keseregtünk Lacival, hogy amit tettünk, az egyik
magyar népmesében történtekre emlékeztet: vittünk is ajándékot, meg nem is.
Nem gondoltunk még semmi rosszra, pedig akkor láttuk utoljára szegény Jóskát,
szeptemberben meghalt a debreceni klinikán.

– Szerinted 1990 után mit csinált volna?
– Amit addig: nem dőlt volna be bizonyos irodalmi szekértáborokból jövő 

ösztönzéseknek, hogy a költészet vonuljon vissza a maga területére, tekintsen el 
a közélettől, politikától, arra megvannak a megfelelő választott személyek. Biztos,
hogy kemény szószóló maradt volna továbbra is. Nagy szükség volna rá.

– Rendszeres vendége vagy a nagykállói Ratkó Irodalmi Napoknak és a Ratkó-sza-
valóversenyeknek. Hogyan látod, a mai fiatalok hogyan fogadják verseit, gondolatait?

– Ezekre a szavalóversenyekre azok jelentkeznek, akik szeretik a költészetet,
s azért választják Ratkót, mert amit ő megfogalmazott, azzal azonosulni tudnak.
S biztosak lehetünk benne, hogy a versek másokat is megérintenek, hiszen er-
ről a népről, erről a hazáról szólnak s a megmaradásunkról, a reménység föl-
mutatásáról. Az évek során nagyon sok versenyzőt megszerettem közülük. Meg-
szerettem őket lelkesedésükért, tisztaságukért, Ratkó-rajongásukért. Egy olyan
költőt szólaltatnak meg, aki segít nekik a helytállásban, aki reményt, kitartást
üzen – akit méltán állítanak példaképül a fiatalok elé.

B A BO S I  L Á S Z LÓ
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