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kaRádI zsolt

Verstani kérdések Ratkó József 
első két kötetében

Ratkó József harmincegy éve halott. Legjobb versei azonban halhatatlanok. Újraolvas-
va az életművet nemcsak a kötetről kötetre formálódó és elmélyülő lírai világ tágassága 
rajzolódik ki előttünk; nemcsak az az arc bontakozik ki, amelyre ráncokat a személyes 
sors megannyi traumája vésett; nemcsak az „énekes, mindenes cselédnek” elszegő-
dő alkotó szegényeket gyámolító, kifogyhatatlan energiája, s nemcsak a periférián 
élők felemelésének küldetéstudata, az „innen van legmesszebb az ég” keserű-tényszerű 
helyzetjelentése, a szerelem, az emberibb létezés iránti felfokozott vágyódás; nemcsak 
a nemzeti sorskérdések, a történelmi kataklizmák versbe emelésének gesztusa, a „min-
denért felelős vagyok” ars poeticája, a „képviseleti beszédmód” magasrendű esztétiku-
mának változása mutatkozik meg, hanem a kristálytiszta költői nyelv, az archaikust és 
a modernet egységbe hozó alkotásmód, a „bartóki szintézis” megteremtésének igénye, 
illetve mindezek mellett a formafegyelem, a tiszta versépítés, a formák változatos hasz-
nálata tűnik szemünkbe.
 Ha 2020-ban Ratkó Józsefről beszélünk, helyzetünk egyszerre könnyű és egyszerre 
nehéz, ugyanis Jánosi Zoltán 2016-os,1 illetve Babosi László 2019-es2 monográfiái 
után a költőről újat mondani meglehetősen kétséges. E két könyv – más-más pre-
misszákból kiindulva ugyan – a Ratkó-oeuvre teljességre törekvő analízisét nyújtja. 
Ha mégis új szempontokat keresünk, célszerű az életművet vagy legalábbis annak egy 
darabját olyan aspektusból megvizsgálni, amelyre az eddigi szakirodalom kevéssé tért 
ki. Nevezetesen Ratkó költészetének verstani-rímtechnikai megközelítésével a szakma 
– néhány általános kijelentés rögzítésén túl – voltaképpen máig adós maradt. Amikor 
dolgozatunkban a pályakezdés első két kötetére összpontosítunk, akkor ama megálla-
pítások nyomába eredünk, amelyeket a költő első kritikusai s későbbi monográfusai 
egyaránt hangoztattak.

* * *

Az 1966 áprilisában megjelent első kötet, a szintézis jellegű gyűjtemény, a József At-
tila-, Radnóti-, Ady-, Juhász Ferenc-hatásokat is asszimiláló, a szorongásokat, félel-
meket, a magánélet drámai alakulását, ugyanakkor a későbbi nagy témákat, a szüle-
tést, a halált, a szerelmet, az Isten-élményt, már ekkor is megpendítő Félelem nélkül 
költeményeivel kapcsolatban Farkas László így fogalmazott: „Formában nem híve a 

1 Jánosi Zoltán: Ratkó József. Budapest, 2016. Magyar Művészeti Akadémia. [Jánosi, 2016]
2 Babosi László: Költő a diktatúrában. Ratkó József pályaképe. Budapest, 2019. Magyar Napló Kiadó. [Babosi, 

2019]
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rombolásnak, a kötet karakterét a hagyományos metrumban lépő, zárt strófaszerkesz-
tésű versek adják, a fontosabb, komolyan vett, elemibb vallomást elmondó verseket 
szabályos, feszes, ünnepi formában zárja; van úgy, hogy a csapongó gondolatot csak a 
jambusok és a csiszolt rímek abroncsa fogja össze. De találunk a kötetben laza fűzésű, 
szertelen beszédű verseket is, fesztelenül és természetesen bánik a kötetlen formával 
is […] alkata és anyaga szerint választja meg a formát. Nem kell ezzel egyszersmind 
konzervatív, öreges szemléletűnek lennie, a párosrímű sorok nemcsak Arany János-i 
kort, eszményeket és közérzetet fejezhetnek ki.”3

 Az Alföld hasábjain 1966 augusztusában Takács Péter kiemelte: Ratkó „… küzd 
a formáért, megfogalmazásért, a zárt, fegyelmezett sorokért. A reális képek és a tö-
mörség is kényszerítik erre.”4 Sáray Erzsébet a Kritikában megjegyezte: a kötetbeli 
„ballada forma Villont juttatja eszünkbe.”5 Kiss Ferenc recenziójában a könyv néhány 
rímkényszerét említette.6

 Az 1968 kora őszén napvilágot látott, 4100 példányban kiadott Fegyvertelenül 
határozott tematikai-szemléleti gazdagodást mutatott. Takács Péter úgy fogalmazott, 
hogy Ratkó „második kötetében magára talált, kialakította sajátos, egyéni arculatát. 
Önmagával szemben felállított igényessége, határozott egyénisége, a világ és a társa-
dalom dolgai iránt kezdettől fogva bizonyított érzékenysége a biztosíték rá, hogy a 
megkezdett útnak folytatása lesz, és rövidesen tanúi lehetünk majd a költő világképét 
hiánytalanul kiteljesítő nagy filozófiai-gondolati költemények születésének.”7

 Kabdebó Lóránt szerint a Fegyvertelenülben a „hit és kétség keresztjére feszített Én 
magatartáskeresései” szólalnak meg.8 A kötet újdonságai szerinte a moralitásversek.9

E könyv gazdagabb recepciójában a formai kérdésekről több megállapítás született. A 
Félelem nélkül „nem az elért állapot, a megtalált harmónia könyve, hanem a megkö-
vült fájdalomé és félelemé” – írta Kardos József, hozzátéve, hogy a Fegyvertelenül „a 
küldetésvállalás, az élet vállalásának kötete.”10

 A pályakezdés két könyvét a recenzensek gyakran hasonlították össze, kiemelve a 
Fegyvertelenül világának gazdagodását. Takács Péter 1970-es portrévázlatában a két 
gyűjtemény kapcsán úgy látta: „Az első kötet nyersen áradó lírai anyaga lassúbb höm-
pölygésűvé szelídült, […] Egyetemesebbé vált mondanivalója, komolyabb költői tar-
tása, gazdagodott a kimondott szó fedezete, nőtt a költő emberi-művészi felelőssége, 
és itt villant meg először a tudatos filozófiai szintézisre való törekvés igénye is […] Egy 
tudatosan tervező költő közbeeső kötetéről volt szó, a mindent megmutatni akaró 
első könyv nagyot ölelése és a bartóki szintézis megteremtésének tudatos igénye kö-
zött. […] a kötet célja a halállal megbirkózni.”11

3 Farkas László: Ratkó József: Félelem nélkül. Új Írás, 1966. 9. sz. 123.
4 Takács Péter: Ratkó József: Félelem nélkül. Alföld, 1966. 8. sz. 85.
5 Sáray Erzsébet: Ratkó József: Félelem nélkül. Kritika, 1966. 7. sz. 60.
6 Kiss Ferenc: Ratkó József: Félelem nélkül. Szabolcs-szatmári Szemle, 1966. 1. sz. 136.
7 Takács Péter: Ratkó József: Fegyvertelenül. Alföld, 1969. 2. sz. 77.
8 Kabdebó Lóránt: Ratkó József: Fegyvertelenül. Kortárs, 1969. 8. sz. 1334. 
9 Uo. 
10 Kardos József: A szegénység mítoszai. Ratkó József: Fegyvertelenül. Egy kenyéren. Új Írás, 1971. 5. sz. 120.
11 Takács Péter: Ratkó József. Portrévázlat. Szabolcs-szatmári Szemle, 1970. 3. sz. 91.
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 Jánosi Zoltán monográfiájában – az Új évszak kellene. Összegyűjtött versek című, 
Márkus Béla által szerkesztett 1995-ös kiadású kötet tanulságait is felhasználva bizo-
nyította – egyetértve Ágh Istvánnal –, hogy az ifjú Ratkó a József Attila-, Ilyés Gyula-, 
Nagy László-hatásokon túlmenően Ady, Kassák, Sinka István, Erdélyi József, Juhász 
Ferenc, Váci Mihály motívációit is magáénak tudhatta. Sőt, Jánosi Weöres Sándor 
játékosságának, Devecseri Gábor formakultúrájának, Villon sajátos hangütésének, il-
letve olykor Nemes Nagy Ágnes, Lator László és Pilinszky János világképéhez, költői 
formáihoz is közel álló sorokról írt.12 Jánosi Zoltán összegyűjtötte a Janus Pannoni-
usra és Martialisra visszapillantó epigrammákat éppúgy, mint a Petőfi Sándorra, Ady 
Endrére, Illyés Gyulára, József Attilára, Arany Jánosra, a népköltészetből a dalra, a 
korai balladára s a dúdolókra és ráolvasásokra emlékeztető műveket. Ezek mellett 
érintette a ratkói hosszú vagy félhosszú kompozíciók József Attila-i s Ady-féle ihletését 
éppúgy, mint az epigrammatikus tömörségű művek Pilinszky-örökségét is.13

 Babosi László 2019-ben a Fegyvertelenülről szólva egyetértően idézte Görömbei 
Andrást, aki szerint Ratkó ekkori művészi „törekvése szembetűnően az, hogy nagyobb 
koncentráltsággal csökkentse a versek epikumát, megőrizze az egyéni élmények ke-
mény frissességét, de a képibb látásmóddal a közvetlen hitvalláson túli jelentéstar-
talmakkal gazdagítsa költészetét.”14 Babosi észlelte Ratkó József két fontos inspiráló 
felismerését: azt, hogy a korábbiakhoz képest jobban be kell vonnia versei világába a 
népköltészetet, illetve azt, hogy foglalkoznia kell a halál problémájával. A monográfus 
kimutatta, hogy a Fegyvertelenülben már felsejlik a bartóki szintézis alkalmazásának 
kísérlete, miközben versuniverzumában felbukkannak a mágikus számok, továbbá 
bizonyos népmesék elemeinek alkalmazásai. Láttatta, hogy a kötet nagy részében sze-
repel a gyász, a halál, a pusztulás.15 (Később hozzáfűzte, hogy Ratkó műveinek nagy 
részében jelen van a halál: kortársai közül legfeljebb Juhász Ferenc munkásságában 
tapasztalható ilyen intenzitással a pusztulás jelenléte.16)
 A formai kérdések kapcsán Jánosi Zoltán szemlézi a versprózai kísérletezést, a vil-
loni ballada átültetést, a szabadverseket, a disztichonokat, a szonettet, a hosszú vagy 
félhosszú verseket, s az „aforisztikusan rövid költeményeket” és „a haiku atmoszféráját 
idéző verseket is.17

 Babosi László a Fegyvertelenül világából a dalformájú műveket emeli ki, rámutatva: 
„nem véletlen, hogy közülük többet meg is zenésítettek.”18

12 Jánosi, 2016, 106–109.
13 Uo. 115–122.
14 Görömbei András: Mélyből jött költészet. Ratkó József portréjához. Napjaink, 1983. 10. sz. 27. idézi: Babosi, 

2019, 126.
15 Babosi, 2019. 127.
16 Uo. 140.
17 Jánosi, 2016, 117.
18 Babosi, 2019, 129. A formai-tartalmi analízis szép példája a Hallgat a kút is elemzése: Márkus Béla: A múlt 

nem mutatvány. Ratkó József összegyűjtött versei. In: Ratkó józsef: Új évszak kellene. Összegyűjtött versek. 
Budapest, 1995. Felsőmagyarország Kiadó, 296–297.
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* * *

Nos, ha mindezen vélekedések figyelembe vételével közeledünk a Félelem nélkül s a Fegy-
vertelenül világához, azonnal szembeötlik, hogy az ifjú Ratkó József mind a klasszikus 
időmértékes, mind az ütemhangsúlyos, mind a szimultán verselés területén nagy ma-
gabiztossággal mozog. Az is igaz azonban, hogy e formagazdagság mellett a jelentős, 
József Attila-i polifonikus alkotásokhoz hasonló, hosszú művekben lendületesen él a 
szabadvers adta lehetőségekkel. A vizsgálat azzal a felismeréssel zárulhat, hogy a sokféle 
kísérletezés mellett a jelzett kötetek lapjain a szimultán versek primátusa érzékelhető. A 
Félelem nélkül egy disztichont (Egy fejesre), egy petrarcai szonettet (Novemberi szonett), 
egy villoni balladát idéző költeményt (Nagynéném, a miniszterasszony), tizenegy szimul-
tán, elsősorban jambusi szimultán verset kínál, illetve tíz hangsúlyosan ütemezhető köl-
temény mellett akad 7/6-os osztású jambusi időmértékes mű és egy verspróza (Az ujj), 
valamint egy polifonikus mű is (Csönd). A könyv tartalmaz hét szabadverset, hét egyéni 
formájú alkotást és négy kétsoros epigrammát. (Ratkó az Ami kimondható és a Lassú vers 
kidolgozásakor központozás nélküli megoldást választott.)
 Külön elemzésre lenne méltó az 84 soros Éjszaka, amely – Ratkótól szokatlan módon 
– hosszú sorokból áll. 12 sora 14 szótagos, 46 sora 15, 24 sora 16, 2 sora pedig 17 szó-
tagot számlál. A sorok többségének lüktetése az „eszmei” 3/3/ 3// 3/ 4 eloszlást követi: 
     

Álmában vinnyog egy szakajtó, ringatja szinte magát
   3        /        3        /      3      //       3/       4

forranó életet önt az éj szigorú formáiba
      3   /   3  /       3    //    3    /   4

Most éj van, árokmély éjszaka – munka, most hagyj aludni!
      3          /       3     /      3    //        3           /       4

csók csipog, szerelem csibéje – biccen az olcsó kalap
       3         /       3     /    3   //         3    /     4

Gyakoriak a 15 szótagos, változatos tagolású sorok: 

Jön az éjszaka, hogy bajunk, lázunk is csitítaná.
     2  /      3   /        3          //      3    /     4

Mocorgó szelek bújnak a pihegő lombok alá.
      3     /      2 /      3     //     3  /         4

Hallom, a füstínyű éjben ujjaim ujjonganak:
       3      /     3     /   2   //    3    /      4
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tegnap se indultak lopni, holnap se induljanak.
      3      /      3     /    2   //      3       /       4   

A zömmel 15-16 szótagos sorok között akad olyan 17 szótagos, amely 15 szótagossal 
alkot sorpárt:

Ujjad közt hervadt cigaretta, kék füstje alvadó szirom,
     3         /     2    /     4      //      3      /   3     /   2
oktalan rémület zenél feszített izmaidon. 
   3      /      3   /  2   //     3    /    4

Nem ritkák a 14 szótagos sorok sem: 

Hasal, szuszog a dívány, fekszik egy ringyó hanyatt,
     2  /      3      /    2    //     3        /   2     /      2
bolyhos csecsemő mozdul lepilledt álma alatt.
    2     /       3     /     2     //    3     /    4

Ez a sor nemcsak ütemhangsúlyosan, hanem időmértékesen is ütemezhető:

- / u  u  - / -  -  //  u -  /  -  - /  u  u  -

A Nyári napló játékos megoldásai közül kitűnik a Weöres Sándorra emlékeztető Csigabiga:

Nyúl fut az úton át
cikcakkban.
Villám botlik,
felpattan.

Csigabiga tapogat az
út mentén,
Szarvacskáin
csillagfény.

A Szégyentelenül 24. sorának 3/3/2-es ütemhangsúlyos tagolása mögött jól érzékelhe-
tő a két choriambus:19

 
csillaga morzsányi ebéd
-   u u  -   /   -    u u   -

19 A ritmikai és a szintaktikai tagolódásról lásd Horváth Kornélia: A versértelmezés ritmikai aspektusáról. In: H. 
K.: A versről. Budapest, Kijárat Kiadó, 2006. 23–25. [Horváth, 2006]. A Szégyentelenülben ez a sor kizökkent a 
korábbi, általában 3/2/3 osztást követő ritmusból, ezért is jelent esztétikai többletet ez a megoldás. Vö. Horváth, 
2006, 27.
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A vers 28. sorának 4/4-es ütemezése, így a „felező nyolcas” metszete és a choriambus 
hosszú íze egybeesik, teljes szimultán érzetet keltve:

gondjai közt hallgatagon
       4          /       4
-     u u   -  /   -   u u   -

A gyűjteményben észlelhető az ifjú költő azon törekvése, hogy megmutassa: nemcsak gon-
dolkodásában, versbeszéde alakításában örököse a magyar líra hagyományának, hanem a 
sokféle forma magasrendű alkalmazásában méltó példaképéhez, József Attilához is.
 A Fegyvertelenül nem hoz gyökeresen új megoldásokat, ám tovább gazdagítja az ed-
digi törekvéseket, a fiatal alkotó tehetségének újabb lehetőségeit felvillantva. A kötet 
ismét tartalmaz egy disztichont (Történelem) és egy Villon-szerű verset (Ballada a vá-
rosi lakásról); mellettük publikálva hat időmértékes lüktetésű költeményt. A zömmel 
jambikus lejtésű20 művek között szót érdemel az Ősz:

Csordul a rózsafa vére.
Tócsában áll a szirom.
Nem gondol a védekezésre,
tövise csorba szurony.

Jön az ősz – üzenet nélkül
támad fegyvertelen,
gyönge növényre. A rémült
világhoz könyörtelen.

Bolydul a tengeri tábla.
Berezelt kiskatonák
– gránáttal övükben – állva
várják az ősz rohamát.

 A többnyire daktilikus sorok (Csordul a rózsafa vére; Jön az ősz – üzenet nélkül; 
gyönge növényre. A rémült) és a harmadik strófa kezdő sora ritmikájával (Bolydul a 
tengeri tábla) Nagy László Tengeritörők című versének lüktetését idézi:

Izzik a sárga
tengeri-tábla
tűzpiros hajnali fényben,
jön a szél, jár-kel,
ijesztő zajt ver
a rendek rengetegében.

20 Vö. Szuromi Lajos: A jambusi szimultán verselés sorváltozataiból. In: Sz. L.: A szimultán vers. Budapest, 1990. 
Akadémiai Kiadó, 109-176.
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 A kötetben dominálnak a hangsúlyosan ütemezhető darabok: huszonöt efféle mű 
mellett a Tavasz a szimultaneitás szép példája. Az első versszak gazdagon hozza az 
efféle formálás lehetőségeit:

Feszengnek a suhanc akácok,
helyüket örömest odahagynák.
Kis, nedves újszülött levélkék
félve a fényt tapogatják.

 Ránézésre a nyitó strófát 4/2/3, 3/3/4, 3/3/3, 4/4 szótagszámú sorok alkotják. Ám 
a második sor időmértékesen is lüktet:

u u - / u u - / u u - /-

 Azaz a sort három anapesztus és egy csonka ütem alkotja. A negyedik sor is tagol-
ható időmérték szerint:

-  u u / -  u u / -  - 

Eme daktiluszok a híres Weöres-verset, A Tündért evokálják:

Bóbita, bóbita táncol, 
Körben az angyalok ülnek,
Béka-hadak fuvoláznak,
Sáska-hadak hegedülnek.

 A költemény többi része nem ennyire bonyolult: általában háromütemű 8/9 szóta-
gos sorok építik fel őket. A hangsúlyos versek között megemlítendő a négysoros stró-
fákból építkező Bokor. A mű azonban ellentmond az olvasói elvárásoknak, ugyanis a 
nyolc szótagos, két-, illetve háromütemű sorok rímtelenül követik egymást:

Csóválja ágát a bokor,
meglapul, reszket boldogan.
Szeretne játszani velem, 
mert én is gazdátlan vagyok. 

 A könyv ritmikailag legizgalmasabb darabja a Tavaszelő. A három egységből álló, 
tizenkét soros, soronként 11 szótagos, rímtelen mű a honi költészetben igen ritka 
strófatípust képvisel. Ezt a formát Horváth János „sapphicusnak” nevezte,21 a Sze-

21 „Közel rokona a felező tízesnek az 5/6 osztású (aszimetrikus) tizenegyes, melyet sapphikusnak is mondanak.” Hor-
váth János: Rendszeres magyar verstan. Budapest, Akadémiai Kiadó, 1951. 47. Horváth később hozzáteszi: 
„Jobbára csak régebbi verselőink élte vele.” Uo. 48.
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pes-Szerdahelyi-féle Verstan „pszeudo-szapphói versszaknak” mondja;22 benne ütem-
hangsúlyos sorokhoz csatlakozik az adóniszi kólón:

Tócsa lobog, mint földre esett kendő.
Kapkod utána, hajlik érte a Nap,
kényes ujjaival tapogatja, míg
fölszedi végre.

 A nyitó sor csak kilenc szótagos, a többi gyakran 5/6-os osztású, bár a 10. és a 11. 
szótagszáma 12, lüktetése pedig időmértékes:

Nyálkás sás töviben kuksol a béka most
-        - / -     u u /- //   -    u  u / -  u /  -

Ez nagy aszklepiadeszi sor, a 11. pedig

- u u / - u / - // - u u / – u / –

(Ha a sor elején choriambust tételezünk fel,

- uu - / u - //  - uu - / u –

akkor harmadik lábnak is choriambusnak kell lennie.)

 Ratkó József is használja az 5//3 osztású, szimultán ambroziánus nyolcast. Szepes 
Erika gyűjteményében Nagy László, Weöres Sándor, Baranyi Ferenc, Ferencz Győző, 
Kalász László, Gergely Ágnes, Csanádi Imre, Képes Géza, Kovács András Ferenc, 
Parti Nagy Lajos efféle törekvései között idézi Ratkó Szerelem című versét.23 A forma 
azonban Ratkónál megjelenik a Félelem nélkülben az Apám, a Fegyvertelenül lapjain 
pedig a Foga közt, a Betlehem és a Bokor című versek esetében is. (Ez utóbbi két műnek 
nem minden sora ambroziánus…)

 A további strófajellegzetességek felvázolásától ebben az előadásban eltekintek, s 
befejezésül csak két sajátosságot említek: az egyik az enjambement-használat, a másik 
a rímtechnika.
 A hagyományos strófaszerkezetekhez gyakran vonzódó Ratkó József verseiben 
meglepő számban találunk soráthajlást.

22 Szepes Erika – Szerdahelyi István: Verstan. Budapest, Gondolat Kiadó, 1981. 334. A könyv a forma is-
mertetésekor példaként Csanádi Imre Mária és Erzsébet, M. S. mester selmecbányai oltárának szárnyképe című 
költeményét említi. Uo. 

23 Szepes Erika: A mai magyar vers: Költészetünk formakincsének leíró és funkcionális elemzése az elmúlt fél 
évszázad verseinek tükrében II. Budapest, 1996. INTERA Rt – Tevan Kiadó, 19-46.
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 Fónagy Iván alapvető munkája, A költői nyelv hangtanából24 óta tudjuk: a nagy 
műgonddal dolgozó költők esetében az enjambement használata körültekintő módon 
történik. Fónagy számtalan példával igazolta, hogy egy adott lírai szövegben akkor 
lesz zömmel soráthajlás, ha a sor vagy mozgalmas igéket tartalmaz, vagy tartalma 
mozgást jelent, vagy alá-fölé történő pozícionálás jelentkezik, esetleg a textust névu-
tók, igekötők tarkítják.25

 Nos, Ratkó mintha Fónagy példáit szaporítaná, számos esetben alkalmazza az en-
jambement-t. És mindig a jelzett mozgások és irányok figyelembe vételével. A Félelem 
nélkülben a jellegzetes, lendületet vagy helymegjelölést sugalmazó áthajlások (Játék 
komolyan, Naplórészlet, Mint Isten, Szégyentelenül, Ének aratáskor, Csönd, Falu, Ősz) 
mellett feltűnő a több soron keresztül átívelő mondat:

Míg ők sírt ásnak az Időnek,
engem másféle gondja biztat
tejszagú csecsemők ínyére
átmenteni mosolyainkat
             (Míg én fát vágtam)

S míg ezt a verset hadarom,
tucatnyi édes haverom
él ilyen egérke-bajon
gondjai közt hallgatom.
                 (Szégyentelenül)

Tarajos látomásaim közt
gyöngyözve olvad homlokomról
a félelem. Hitet teszek,
így vallok reszkető koromról:
                      (Félelem nélkül)

villámok ízelt lábait
nagy, óriás kéz rántsa ki
és gyűrje össze, dobja el
mosatlan fellegeivel
a világ másik végibe! – 
             (Bűbájos verset mormolok:) 

 Olyan mű is akad, amelyben a versszakokon keresztül átívelő enjambement sajátos 
hangulatot, a mozdulatlanság és a mozgás érzetét kelti (Novemberi szonett). A Nagy-
néném a miniszterasszony valamennyi strófája végén a címbe emelt refrént megelőzően 
áthajlás áll.

24 Fónagy Iván: A költői nyelv hangtanából. Budapest, 1959. Akadémiai Kiadó. 
25 Lásd: Fónagy Iván: A költői nyelv hangtanából. Budapest, 19892. Akadémiai Kiadó, 158–174. [Fónagy, 1989]
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 A Fegyvertelenül darabjai ugyancsak számos esetben használják a rímlehetőségeket 
is megszaporító megoldásokat (Keserű, Úgy hallgatok, az Éjszaka, Kis ars poetica, Bet-
lehem, Pillanat, Szerelem, Külpolitika, Báb, stb.)
 A Tél második strófájában az enjambement a mozgás érzékeltetésére szolgál:

Csillagot lép a cinke,
tipeg sűrű havon.
A szél halotti inge
lobog a ravatalon.

 Az Anyámat elrágta harmadik-negyedik sorában az áthajlást a lefelé mozdulást mu-
tató igekötős ige, míg a hetedik-nyolcadik sorban a jézusi áldozat fájdalma-keserve 
indukálja:

Anyámat elrágta a rák,
apámat megölte a méreg.
Ütött számból halál ellen
csordul ki meleg ének.

Testükbe vért énekelek,
hatalmat a feltámadáshoz. – 
Ne legyen hűtlen a szülő
keresztre feszülő fiához. 

 A Félek, hogy József Attilára emlékeztető első strófájában az elhanyatlás és a meg-
tartás kettősségének ereje feszíti szét a sorokat:

Félek, hogy összeroppanok,
váratlan földbe roskadok
Ha elhanyatlok, tartsatok
vasgyúró, fanyűvő karok.

 Az Arckép első és harmadik strófájában az enjambement komplex módon támogat-
ja a vers sugallatait:

Rangja: paraszt. A forradalmat
tenyeréből etette mindig.
Mellére szorított kalappal
tiszteli, féli a hatalmat.
……………………………
Asszonya kenyeret ölel
magához, hétfelé szeli.
Ha néhanapján ünnepel,
kitüntetésként szívét viseli.
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 A rímhasználat Ratkó esetében nem követi a Dsida Jenő-i elképzelést. Azaz: vers-
beszédét nem a tiszta rímek uralják, sőt a zeneiséget inkább a zömmel erős asszo-
náncok és gyakran ragrímek26 összecsendülése adja. Megoldásai inkább érdesek, mint 
simulékonyak. Mélységük általában két szótag, elhelyezés tekintetében a keresztrím és 
a félrím az uralkodó, ritkán találunk páros, vagy ölelkező rímet.27

 Kivételt képez a Keserű című ötsoros, amely (mint Jánosi Zoltán is utal rá) Ady 
továbbírása. A vers a Krónikás ének 1918-ból monoton ülnek/ülnek bokorrímeit ele-
veníti fel:

Éveim megépülnek,
örömmel nem szépülnek;
tornyukra varjak ülnek,
szárnyuk fekete lángot  
vet,  ha repülnek.

A Félelem nélkül lapjain az induló Ratkónál a tiszta rímek (még a sír is / néha sír is 
[Isten mellett], hamis / magam is [Játék – komolyan 2], okmány / tokmány [Munka], 
üveg / szemüveg [Játék – komolyan 3], út az / kút az [Őrség], a kék / a pék [Éjszaka] 
mellett szép számmal találhatók asszonáncok (ég is pici / liliputi [Gulliver éneke], fil-
lértelenül / szelidül [Játék – komolyan 2], emberek / szervezetek [Éjszaka] és ragrímek 
is (vagyok / malacok [Játék – komolyan], hazádat / fákat; akácot / virágot [Az első űrha-
jóval], habokba / csillagokba; szégyenszemre / helyemre [Mint Isten], hídra / ujjaidra 
[Munka], vigyáztam / ráhibáztam [Nagynéném, a miniszterasszony], szóltam / láttam; 
szóltam / voltam [Őrség], guggolok / tudok// hagyjatok / adjatok [Szégyentelenül], 
tűznek /betűznek [Míg én fát vágtam], teszi / leveti // kezek / vöröslenek [Éjszaka], 
bennem / tenyeremben [Ének aratáskor], másról / világból [Csönd], nővel / Idővel, 
felmutatván / arcán; megjelölje / megölje [Krisztus-keresztelő], fekszel / növekszel [Lá-
nyom], beszeszelt / reszelt [Ha a szerszámot], bókolt / csókolt [Pincér] stb.
 A Fegyvertelenül rímvilága nem mutat lényeges elmozdulást a korábbiakhoz ké-
pest. Kevesebb ugyan a tiszta rím és megszaporodnak az asszonáncok (kiabál / halál 
[Külpolitika], méreg / ének [Anyámat elrágta], szegények / ének [Harmadik], szilvafa 
/ kapa; beteg / repedt [Aszály], jászolban / gyászolna [Betlehem], fényügyek / üveg 
[Este], illetve a különböző megoldásokat kamatoztató ragrímek (feltámadáshoz / fiá-
hoz [Anyámat elrágta],  nincs meg / kincset, hálok / látok [Keserű torkú ének], tolulnak 
/ szorulnak, harapja / haragja, erőnél / földnél [Éjszaka], odahagynák / tapogatnák 

26 A rímvizsgálat alapművei: László Zsigmond: A rím varázsa. Budapest, 1972. Akadémiai Kiadó. [László, 1972]. 
Vö. Fónagy, 1989, 221–232., továbbá: Kardos László: A rím elméletéhez. In: K. L.: Közel és távol. Irodalmi 
tanulmányok. Budapest, 1966. Magvető Kiadó. 344–364. A „túl jó” és a „pongyola” rímekkel kapcsolatban 
lásd László Zsigmond: Lazulás és zeneiség. In: L. Zs.: Költészet és zeneiség. Prozódiai tanulmányok. Budapest, 
1972. Akadémiai Kiadó, 1985. 169–184.

27 Összetett esztétikai élményt nyújt a Naplórészlet záró négy sora, amelyben az egyes szám első személyű ige 
jelentése és a rímelhelyezés erősíti egymást: Fejünk fölött foltosan, kéken  

  hunyorog a halálra szánt ég.  
  Nem tudok védekezni másképp –  
  megölelem a feleségem.
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[Tavasz], fegyvertelen / könyörtelen [Ősz], fénnyel-futtatott / csillagot [Betlehem], 
sikálsz / nem állsz, karod / homlokod  [Szerelem], élek / érek, bánatomra / fogja 
[Fölfogja hulló], rázza / nyárfa /alázza [Tanulmány], ragyogtat / csillagoknak [Hajnal], 
értelemmel / egyszer [Emberi halál], gyerekkel / ügyekkel, zsebébe / fejébe [Ballada a 
városi lakásról] stb.
 Ratkó József első két kötete rímtechnikájának vázlatos áttekintése számos, a rím-
elméletben fontos kérdés további kutatására sarkall.  Egy majdani alapos analízis fel-
tárhatja azokat a sajátosságokat, amelyeket e rövid áttekintés nem érintett. Érdemes 
lenne László Zsigmond említett munkáinak28 tanulságait is alapul véve szisztemati-
kusan csoportosítani, illetve az esztétikai jelentésképzés szempontjából megvizsgálni 
azokat a költeményeket, amelyek megtartják a „hagyományos” verstani elveket, illetve 
azokat, amelyekben a gondolat lendülete nyersebb megoldásokat indukál.29

* * *

A verstani példákat vég nélkül sorolhatnám. Mindezek a citátumok csak aláhúzzák 
azt, hogy Ratkó József első két könyve – noha jelentős költő az 1970-es Egy kenyéren 
után lett – ma is meggyőző erővel bizonyítja: a pályakezdő szerző nemcsak a mora-
litásversek kialakításában, a gondolati-indulati anyag művé rendezésében jeleskedett 
már ekkor, hanem a költői nyelv és formavilág alakításának teljes fegyverzetével ren-
delkezett. Nemcsak szavai tartalmára volt kényes, hanem tudatos alkotóként, poeta 
doctusként a formálás szépségére, a tökéletes alkotásra törekedett. Igényessége ma is 
példa mindazok számára, akik verset írnak.

28 Vö. a 25. lábjegyzettel.
29 Vö. „A rím, a hangkapcsolat-ismétlődések vagy a versbeli mondatok jóval evidensebb módon szólítanak fel ér-

telmezésre, mint a vers ritmikai habitusa és tendenciái. Ennek okát abban látjuk, hogy a versritmus nem önma-
gában a szóra orientált, hanem a szót a ritmikai egységgel helyettesíti. Meglátásunk szerint a ritmusnak az adott, 
konkrét versszövegre vonatkoztatható értelmezését azok a szöveghelyek teszik lehetővé, ahol a ritmus önnön 
kontinuitását megszakítva eltér az addig követett szisztematikus vagy kvázi-szabályos mértéktől (…) A ritmus 
másik funkciója éppen az önmagától való eltérés, s minél »szabályosabb« – a klasszikus metrika felől nézve minél 
inkább mértékelvű – a költemény ritmusa, annál nagyobb jelentőségre és jelentősségre tesznek szert a legkisebb 
eltérések is.” Horváth Kornélia: A versértelmezés ritmikai aspektusáról. In: Vers – ritmus – szubjektum. Szerk. 
Horváth Kornélia, Szitár Katalin. Budapest, 2006. Kijárat Kiadó. 27. (Újra közölve: Horváth, 2006, 27.) 


