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„...értelmesen s szabadon”
Gondolatok a ratkói magatartásról

Világosbarna öltönyében látom,
gombolatlan zakója alól fehér inge messze világít
és világít galambfehér szép haja is,
szép barna arcán méltóság és nyugalom
és méltóságos minden gesztusa is;
járása, karjának, kezének, ujjainak mozdulása is
nem kevesebb, nem több, mint ami szükség;
uralt célszerűség az is, ahogyan megáll, nem izeg,
nem inog, nem billeg, nem mocorog –
mozdulatlansága mozdíthatatlanság:
testi, szellemi, lelki szilárdság –
horizontális és vertikális embermetszéspont: világtengely.
És látom, amint mosolyog, jellegzetesen, különlegesen:
szemében ratkóian nyílt kedvesség, rácsodálkozás;
szemében tartózkodó szomorúság,
egyszerre kérdez és vallat, mintha valami kéretlen válaszra várna...
És hallom hangját is – az a bensőséges zengésű egyre rekedtesebb,
mintha az idő háta mögül szólna az a néhai, el-elhalkul a suttogásig...
És látom, amint homlok-ráncolva figyel, mintha őrségben állna;
zakója zsebéből gyűrött cigarettadobozt, Munkást motoz elő,
a cigarettaszálat meglapogatja, megpuhítja,
szája jobb sarkába illeszti, sercen a gyufa, markában óvja
szélcsendben is a lángot, fejét előrehajtva rágyújt,
az első füstöt, mintha nagy szomjúság, mélyen tüdőre szívja,
benntartja, s mint egy hosszú végső sóhajt, úgy ereszti szabadon...
És látom az időben megelevenedve, amint
Kisvárdából hazafelé jövet, nem érzékelvén a hazatalálást,
átballagja a hóesésbeli berkeszi éjjelt a szomszéd faluig a
Bessenyei Tibivel elmerült beszélgetésben...
És látom, amint ír, alig múlt diákkora,
a Gyermekvárossá lett tiszadobi Andrássy-kastély
könyvtárában a szürke márványkandalló előtt
nagyon nagy egyedülségben gépeli verseit...
Horgászunk, eleven sebet ejtve magán – nincs türelme,
nem vár segítséget – kitépi az állába akadt horgot... és
horgászunk, betelhetetlenül, gyermeteg örömmel süllőt fáraszt,
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csúfondáros strófát dünnyög: Ratkó a süllőkirály, / néki ez a cím kijár...
Dög-lusta-süket a nyár, halat fogni semmi esély,
ül mereven előredőlve a szakadt parton, koncentrál, mormol,
s négy szép pontyot akaszt...
és mormol megint, mint vén sámán gubbaszt a
Bedőlt-fűzfa tövén, sűrű szemű esőt elállít, leinti a szelet,
előcsalja a napot... nyári vihar csap le ránk,
vadul villog-dörög fejünk fölött az ég,
bekushadunk egy tágasabb bokor kupolája alá,
borral kínálom, elhessent, locsognék jobb híján, de leint,
némán kuporgunk – félünk...
Gombát vadászunk, őzlábat, előrelohol, diadalmas
nagy madárszárny-karjai lestoppolják,
körülölelik a legszebb varázskört; irigy kutya vagy Jóska –
bár csak mondhatnám újra!
Látom vastag bundájú kucsmában, vékony
talpú félcipőben gázol, gázolunk léktől lékig a
Malom-Tiszán, csukázunk, lábszárközépig ér a hó...
És látom erőteljes pillangóúszását, zakatol,
mint vén hajó, le-föl merül, lábai hatalmasakat rúgnak a vízbe...
És látom nagy-emberek között; fejjel magasabb mindnél,
ő a középpont, hozzáigazodik a jövés-menés,
a fontoskodás elhúzódik tőle; kiragyog tisztasága...
Olvasótábor: táblára rajzolja-írja a gondolkodás,
a megismerés iskoláját, s abból következőn
etikai rendszerét, a magatartás minőségének szabad választhatását,
cél és eszköz viszonyát, szándék és tett etikáját,
egyén és közösség viszonyának vizsgálatát,
a hatalom természetének meg- és kiismerését,
s mindezekből következően a minden időben köteles
emberi tartást és cselekvést – s nem a diákok figyelik szájtátva,
hanem a meglett színész, a festő, a zenész, az író, a csillagász: a jeles társelőadók...
És kórházban fekszik már, félig kómában, nem tudunk róla;
ránk ordít Skorán Miki, a kállai gyógyszerész:
ti marhák! rohanjatok, ha élve akarjátok még! rohanunk,
lihegünk, megrendülten állunk elé, fölnéz ránk,
aligha tudja, kik vagyunk, mégis, elhaló hangon szól
az ápolónak: nővérke, húsvét van, kínálja meg a vendégeimet...
és mosolyog – rendületlenül...
És kórházi ágy (jaj már a vég!), szabadulna,
tépi, rángatja magáról a köteléket, a kötést,
az infúziós gyógy-szereléket, Istent emleget...
és látom ravatalán, kihűlten, nejlonba vonva...
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és látom a temetődombról visszanézve a végtisztesség emberkígyóját,
eleje már fiával közös sírjuk széleinél toporog,
a vége talán ha a könyvtárnál jár valahol...

Mérlegelem, forgatom magamban Illyés Gyula szavait:
a költő nem szókovács... a költő hatalmas
szellemi erőket mozgat...
De vajon milyen erők mozgatták költői (és főként
köznapi) mivoltában Ratkó Józsefet?
Hamvas Béla szerint: az álmosak korában élünk,
öntudatlanság van, alvajárás: már csak a költő szakrális lény,
egyedüli, aki pontosan tudja, mi van belül és mi van kívül, ezért
tudja azt is, hogy a nyelvi megnyilatkozás egyetlen
eszköze a kivetítés – ámulok (büszkélkedem és nem állok ebben egyedül –
mintha szemernyi érdemünk volna dolgait illetően),
ámulok, hogy rímel Hamvasra (is) a ratkói értelem:
minden verse analógia, szigorú rendszer, szakrális intuíció, misztikus metafora;
ismereteknek, anyagi és szellemi tapasztalatoknak,
sebeknek, örömöknek analízise, logikus összevonása, feldolgozása,
s ami több, üzenet: gyülekező hűség –
az értelemből következő racionális szabadság irányjele!

Értelem és szabadság: e kettőben és e kettő között
összegezhető minden időben az emberminőség – vélem –
s megbonthatatlanul, akár a ratkói idő szentháromsága...
Bámulatos és megrendítő, hogy micsoda pszichés mélységből,
micsoda kínok árán jutott el Ratkó József a gyermek-
kori nyomorúságok, majd az alávetettség és árvaság ellenére is az
emberi méltóságig, és éppen az értelem gyalogútján,
a szabadság szerelmes bűvöletében!
Ámulok, mennyire nem költőiségbeli közhely nála
a szabadság, hanem választott létminőség, önként
vállalt végletes döntés jó és rossz között írásban,
cselekedetben és mindennapi hűségben is.
Mi mozgatta, mi irányozta? Mi segítette,
hogy védekezésül felemelt jobbkezét leereszthetve végre
s megírva életét, igazságot tegyen, s csak azért,
hogy aki él, bátrabban éljen s ne felejtse soha a leckét:
az embertelenség mindig megítéltetik!
Kezdetben talán születése jussán a sértetlen ösztön, azután
a lélek kényessége, majd a szó, a nyelv felismert varázsereje,
 mágiája, végül a gyógyító megnyilatkozás, a kivetítés,
amivel megszelídíthető lett az éhség, elűzhető a félelem,
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megjelölhető és megszégyeníthető minden ami rossz, ami romlott.
Ez a személyes út és tapasztalás lett később hitvallása
költészetének, szervezője mindennapi cselekedeteinek,
pillére világnézetének, gyökere nemzeti elkötelezettségének,
végül indulata: teljességes életének, elhívottságának alfája és ómegája – 
nem lehet nem belelátni, belehallani, az Újszövetség
Jézus-i logikáját és szentségét:
Én vagyok az Út, az Igazság és az Élet; aki hisz bennem, ha meghal is él!
És vegyük csak mellé: Ratkó bár nem volt vallásgyakorló, azért
senki se vélje, hogy nem ismerte Istent!
Aligha van a teljes magyar irodalomban  
megalapozottabb, indokoltabb szilárdabb, isten-tudat;
a felismert Lenninemkezdett lábához mégsem törleszkedik,
hisz éppen általa lett hajlíthatatlan az a gerinc...
„…Állok itt bottal – magam előtt is;
 vigyázok dudvára, muharra;
 senkit sem koronázok.”
és teljességtudatának napi imája, a hibátlan hitvallás:
 Hát majd átváltozom.
 Ha virág kell, virágnak,
 ha búza kell, búzának.
 Ehet belőlem féreg, fagyökér,
 keményhátú bogárka.
 Szétosztatik a test,
 nem vár trombitás csodára,
 feltámadásra.
 Egyetlen lelkű, életű
 vagyok egyetlen halálú.
 Koporsóm növénynek, kukacnak
 lesz teli vályú.
 Kell a földnek hű halott,
 olyan, aki nem szökik meg,
 olyan, akit el se visznek
 tolvajok, angyalok.
Ratkó – mire beéri önmagát – halálpontosan tudja
Isten hatalmát: élet és halál elrendelt rendjeit, de tudja
teremtésének célját is: az emberlét őrző felelősségét:
az elkötelezettség gyönyörű szabadságát!
Az élet és halál közötti időben erkölcsi-,
mondhatni, istentudati kényszerrel kell itt cselekedni,
ítélni, rendet rakni, s azzal a biztonsággal, azzal a megkérdőjelezhetetlen joggal,
ahogyan Isten tenné, ha tehetné...  
Ha Istenre mutatva lázad is, sohase vele pöröl!
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hanem a vad dühig, az agyvérzésig felindulva, mindazzal,
ami éppenséggel az isteni Ige rendjeit pusztítja:
azt ami a jó, a szép és igaz ellen uszít és uszul!
A kenetes hazugságokkal mímelt elvek,
a vakbuzgalommal művelt hitek s az otromba izmusok ellenében
javára fordult az egyetemi szintű köteles politikai iskolázottság is:
a „felvilágosítás” megvilágosodás lett!
A materializmus síkjain szerzett ismeretei csak
közelebb vitték a transzcendenshez, a legmagasabb rendhez: a teremtő értelemig.
Ez a megingathatatlan tudati állapot az Ő alkotói ihletettsége!
Ki is rúgták a campusból egyetlen verse miatt.
Istenre nézve tudja tehát és fogadja el a maga küldetését:
Jöjj és láss, hogy láttass!

„Figyelek és gondolkozom” – mondja... és minden Ratkó-versből
ez zeng föl, ez lüktet és muzsikál belénk:
Az ember nagy, nem az anyag, ezért vagyok különb a kőnél
lélekkel magasabb az anyagba gyűrt örök energiánál...
Az anyag indulata/ csupán energia: / fény, mozgás és meleg.  /
Az anyag nem szeret, / nem szaporodik, csak átlényegül. /
Él időtlenül, terméketlenül – / ráér, s ez adhat néki nyugalmat. /
Nekem a szerelem. // Szívembe nyomhatnám a kést, /
ha nem volna velem. // Mert nekem a szerelem merész, / halálig tartó összeesküvés, / gyö-
nyörű páros lázadás / a zsarnok elmúlás / ellen; örök harc, konspiráció...
Költő vagyok, hát tudom én, hogy hivatásom a remény...
Mi a dolgom? / újra teremteni a reményt...
ember vagyok s az értelem a világot elemeire bontja...
s ezt hallani kell, érteni, okos szavakkal félteni,
őrizni csöndes szerelemmel,
hogy a süket csönd (a halál), indái meg ne fojtsák,
tüzeidet nehogy kioltsák, minden dolgok szülője, ember!

Tovább kutatva Ratkó szellemét, én Sánta Ferenctől hallom a leghitelesebbet:
Ratkó nem individuális lény, hanem univerzális személyiség, nem a pillanatnyiságban,
nem az érdekekben tartózkodik, hanem a folytonosságban, az öröklétben...
Benne az ethosz nem elv, hanem konkrét magatartás; humánum minden időben, minden 
helyzetben konkrét cselekvéskényszer, amit nem lehet elodázni, ami elől nem lehet meg-
futni...
(s főként lélekszakadva nem, a kutyafáját!) A költészetnek – amellett, hogy szépséget ad és 
gyönyörködtet – mindig az emberi jóság és igazság szolgálatát, a közösség fájdalmát, baját 
elkiáltó szolgálatot (a közösség védelmében, a közösségnek a szolgálatában), kell végeznie, 
és ennek a szolgálatában állt Ratkó József. Magatartásának ebben van a szépsége és a 
nagysága, ami a magyar irodalomnak is hagyománya. Ebben nőtt olyan emberré, aki 
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a legkisebb társához, a legkisebb emberhez is lehajolt, és nem volt előtte más cél csak a 
közösség szolgálata.

Apám című verséből:
„...Napjaim: emberi szemek,
óvjatok, melegítsetek! –
néptelen lelkű ne legyek –
mindig veletek, értetek
szóljak, tegyek; miattatok
legyek én ember. Adjatok
annyi erőt, annyi hitet,
hogy értelmesen s szabadon
szolgálhassak mindenkinek!”

Értelmesen és szabadon – sok év telt el halála óta, mire ráébredtem
és róla szólva most már továbbadhatom, hogy
ebből a két teremtésbeli centrumból lobban ki mindaz,
ami az emberlét értelme, feltétele és célja, hogy minden,
ami meghatározza az embert, e kettőből következik.
Mi volna hát Ratkó Jóska test-, szellem- és lélekanyaga?
Önbecsülés. Leszűkítve, azt hiszem, ebben
ez egyetlen fogalomkörben kristályosodott ki teljességes Ő-maga!

Rá emlékezve mit emelhetnék még ki itt és ma?
Csak torlódó felvillanásokra, töredékekre futja:
Három kilométer hosszú a tiszadobi Dög-Tisza.
Úgy 1958 nyara lehetett, nyaraltak, bandáztak a már
huszonéves Hajdúhadház-gyermekvárosi srácok,
az ikrek, a Bagoly fiúk vad fogadást ajánlottak Ratkónak:
ha mersz, gyere, ússzuk át hosszába oda-vissza a vizet,
hadd lássuk, ki nyer! Mehetünk – mondta Jóska, és indult,
indultak az ikrek is, de aztán úgy 100 méter után vissza-
fordultak, kikacagva a felheccelt rászedettet. És
Ratkó úszott tovább és tovább most már egyedül.
Kiabálhattak neki, hogy hagyd a fenébe, gyere vissza! konokul
úszott tovább. És végigúszta azt a hat kilométert abban a vadvízben,
bedőlt fák, itt-ott tizenméteres mélység, hínaras és magány!  
Mit emeljünk még ki a rengetegséges ratkói dolgok sokaságai közül?
A ratkói „szabad egyetemet”? Volt ilyen is.
Hallgatói közé tudom: Szabó Tibit, Mózsi Ferit, Sánta Áront,
Magyar Jóskát. Ószabó Istvánt, Dusa Lajost,
G. Nagy Iliánt, Hrisztozov Gencsót, kútásó Kovács Jánost
és még sokakat... nem tudom, vállalnák-e ma is?
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Segítsd a királyt! – zajlanak a próbák, s a próbákon benn ül a szerző,
nem a művét felvigyázni, hanem a megvalósítás pontosságát féltve!
nem a Ratkó-művet, az Istvánit óvja a henyeségtől, a színházi gegektől
és mindennemű közhelyektől; dühöng a botlások,
a szövegbeli pontatlanságok miatt, hát oda-odaripakszik,
de a színészek nem morognak vissza, legfeljebb a rendező, előbb csak
kérleli, aztán kiutasítja a sötét nézőtérről...

Mindig tiszta lapra dolgozott, írt,
ha megtorpant, elvetette a töredéket, földre, papírkosárba dobta.
Mindent elölről kezdett, ha megakadt;
tiszta lapjain gondolatait a szellemi, tudati és erkölcsi
tisztaság fényében tartva – kényesen ügyelt írott és mondott szavaira...
Tollat vesz elő, ha valahol hibás feliratot lát, odalép, dörmög és kijavítja...
Felejthetetlen a kép, már Hajdúhadház-gyermekvárosi legenda lett,
ahogyan „új-fiúként” megverekedett a Bagoly fivérekkel,
hátát a falnak vetve – egy szív négy ököl, tartották az ikrekről –
és Ő nem félt kettejük egytestűségével megverekedni, nem
hirdettek se győztest, se vesztest, nem is született ott semmi efféle,
csak a sírig való barátság született meg, a minden szívet megejtő
gyermekvárosi szellem: „Kerülhetsz a hátam mögé” –  
talán innen ered az a balladás szépségű ratkói metafora!
   
Ital? Emberminősége amiatt meg nem csökkent,
meg nem csorbult sohase – legyen itt elégséges csak ennyi
az ostoba vádakkal szemben.
Nincs mit mentegetni, nincs mit magyarázni!

Az évek teltével egyre pontosabb, halálpontosabb minden dolgában.
Megkeményedik, nyersebben ejti a szót, tömörebben, fukarabban;
keményebb a pillantása is, mosolya egyre ritkább, humora kiszikkad...
Lefelé ereszkedik... unom a bajt, undorodom...
Kisfia elvesztése egyre súlyosabban nehezült rá –
láttam sírni, hallottam zokogását...
holt vizek lettek szűkebb hazája:
Darab-Tisza, Malom-Tisza, Dög-Tisza...
Táj lett partjaikon, mint öreg fa csontjai,
ráhajlott ő is az időre...

A bennem legkedvesebben visszazengő szavait hadd idézzem még:
Két falut szerettem meg igazán: Tiszadobot és Nagykállót.
Tiszadob gyermek- és ifjúkorom faluja, itt vettem észre a bajaimon túli világot, itt szűnt 
meg a jó nevelői munka eredményeként az otthonról, az árvaházból, nevelőszülőktől, a 
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kisgyermekkorból felgyülemlett szorongás – ámulva vettem észre, hogy a felnőttek nem 
azért élnek csak, hogy verjék a gyerekeket! Itt kötődtek az első, máig tartó barátságok, a 
természet, a Tisza szépsége itt nyűgözött le annyira, hogy ha tehetem, szabadidőm nagy 
részét is itt töltöm.
Ez a falu „második születésem helye”. Olyan emberekkel, emberi helyzetekkel találkoztam itt,
akik s amelyek máig tartóan meghatározták gondolkodásom közösségi irányát és etikáját.
Gyermekeimet úgy hoztam ide, mintha nagyszüleikhez...
És írja: Megtanultam itt (Szabolcsban) még egy mesterségbeli dolgot is: azt, hogy a vers 
csak hologram, a szabadság és a szerelem hologramja, az emberség hologramja.
Szükség és igény itt is van a szép szóra, a művészetre, de nagyobb szükség van a lét, ponto-
sabban az emberlét biztonságára, a konkrét emberségre...

Megfigyelés? jut eszembe ez a nagyon keserves valami,
ez a békességet tudatosan az időtlenségig szennyező
politikai találmány, ez az ördögi tákolmány.
Tudom, nem jó ezt itt ma szóba idézni, de ugyan
melyikünk mondhatja, hogy ő aztán soha!
hogy na Őt biztos-nem-tudták-volna! Ugyan-
ugyan barátaim! És azon túl, Ratkót besúgni?
Nem volt se hely, se helyzet, se körülmény, se idő,
hogy lakatot tett volna tollára, szájára! És
gondoljunk csak Sánta Ferenc Ötödik pecsétjére!
Az ember esendő! Az is, akit megbélyegeznek, s az is, aki megbélyegez!

És még egyszer Sánta Ferenctől – róla:
Ha most élne, akkor nyilván tudná, hogy hol állna, hol foglalna helyet.
Tudom, hogy azok között, akik az egész emberiség együttes boldogságát,
az egymás segítését, a szolgálatot választanák.
És vajon Kalász László hogyan is értette, ha már
azt találta mondani, amikor Magyar Jóskával meglátogattuk
valaha: szeretnék a Ratkó Jóska médiuma lenni!
Bizonyára nem Ratkó költői mivoltát irigyelte volt el,
hanem annál nagyobbat: emberlétbeli biztonságát,
a „szólás” biztonságát, emberminőségének finomságát.
Hadd sóhajtsam vele együtt szabadon, most, hogy már
pótolhatatlanul hiányoznak:
Ratkó József a hetedik dimenzióban te már tudod azt is,
miértünk mint jön el a halál, ha oda jutunk, ahol te vagy,
ha hozzád jutunk, akkor minden jól van!

* * *
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És végezetül: Ratkó Emlékév 2014 (lesz-e még ilyen, s mi megérjük-e?)
Középiskolás kis csapatok vetélkedőjén jegyeztem föl a kérdésekre adott néhány érde-
kes választ. Szomorkodhatunk is, mosolyoghatunk is...
Kérdés: Milyen munkakörben dolgozott?
Válasz: Gombaszedő. Sőt: tábori felügyelő; valamint: kártyajátékos.
Kérdés: Melyek megjelent kötetei?
Válasz: Félkenyér-hold. Sőt: Félkenyéren.
Kérdés: Milyen díjakat kapott?
Válasz: Örök magyarság-díj. Sőt: díj a szociális kultúráért.
Kérdés: Mit sportolt?
Válasz: Gombaszedést.
Kérdés: Melyik nagy költőnk írt neki levelet?
Válasz: Petőfi Sándor.

Gombászás közben. Bugya István és Ratkó József a tiszadobi erdőben 1980 nyarán 


