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A nyerseség és az emelkedettség 
katartikus szimbiózisa

Ratkó József: Segítsd a királyt!

Ratkó József Segítsd a királyt! című drámája szókimondó és nyers, ugyanakkor őszinte 
és líraian érzékeny. A nyelvezetét tekintve valóban veretes, sajátos kettőséget hordoz ma-
gában. Ebből az ellentétből építi alkotását, katedrálisát a költő Ratkó. A nyerseség és az 
emelkedettség katartikus szimbiózisával szembesülhet az olvasó, illetve a néző a színház-
ban. A háromfelvonásos történelmi drámát 1985-ben mutatta be először a nyíregyházi 
Móricz Zsigmond Színház. Bár az egyik kritika úgy fogalmaz, hogy a darab nyelvezete 
nehézkes, tele van latin citálásokkal és ómagyar szövegrészletekkel, elolvasva a művet 
Kósa Ferenc filmrendező gondolataival érthetünk egyet: „Költői nyelvezete pentaton 
hangulatú pontosságaival, lélekmélyi és valóságfeletti felhangjaival József Attila vilá-
gához rokonul, gondolatisága, dramaturgiai szerkezete Székely János történetfilozófiai 
poémáival rokon.” A műre alapvetően a már említett kettősség jellemző: a költői ma-
gasságokat váltja a kemény, szókimondó hang. Az óbéli Öreg megszólalásai, Csete lírai, 
csodálatos költői szavai és István metaforái és archaizmusai a mű nyelvezetének megha-
tározó elemei. Többek között a tanulmány ezeket kívánja bemutatni.
 Ratkó József drámájában a költői nyelvét vitte tovább, művében megjelenik a köl-
tőiség. A Segítsd a királyt! már-már drámai költeménynek nevezhető, mivel témája a 
magyarság szempontjából kiemelkedő és sorsfordító (a pogány hitet elhagyó és az ősi 
szokásokat elfelejtő, a keresztény hitre áttérő nép élete), így sors-, sőt magyarságdrá-
mának is tekinthetjük. Ezt erősíti meg Jánosi Zoltán: „A drámák egyik forrása a költő 
verseiben már régóta készülődő – s a lírai műnem kereteit fokozatosan szétfeszítő –, 
a nemzeti lét alapkérdéseire választ kereső szándék, a másik pedig a nyolcvanas évek 
Magyarországának gazdaságban, hitben, morálban mind kétségbeejtőbb állapota. 
Ratkónak a közeledő történelmi változások előérzetéből fakadó drámái erős szépiro-
dalmi kiáltásként szóltak a jövőhöz.”1 Babosi László pedig így fogalmaz: „A dráma 
Ratkó költészetének összefoglalása is egyben. Korábbi jellegzetes gondolatai, szavai, 
szókapcsolatai, hasonlatai, metaforái új szintézist alkotva bukkannak fel a műben.”2

 A mű nyelvileg sokszínű, olyan, mint egy sokhúrú lant. A háromezer soros jam-
busokba fogott alkotás nyelvi ereje a Bánk bánéhoz mérhető. Megtalálhatók benne a 
„[…] finnugor ősmítosz, előmagyar ősvallás, archaikus népi hiedelmek, regölés, bá-
jolás, közmondások, szólások, archaikus szavak; az Ómagyar Mária-siralom, a Halot-
ti beszéd korának nyelvi elemei, majd Károli Gáspár, Alvinczi Péter, Szenci Molnár 
Albert, Pázmány Péter stílusától ihletett töredékek és fordulatok ölelkeznek egybe a 

1 Jánosi Zoltán: Ratkó József: Segítsd a királyt! https://www.mmalexikon.hu/kategoria/irodalom/segitsd-a-kiralyt
2 Babosi László: Költő a diktatúrában. Ratkó József pályaképe. Budapest, 2019. Magyar Napló, Fokusz Egyesü-

let, 165.
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dikcióban, s idézik meg – Vörösmarty-, Petőfi-, Ady-, Illyés-, József Attila-sorokat is 
beszőve – a magyar évszázadokat.”3

 A dráma rövid tartalma: István magyar király fia, a trón várományosa, Imre herceg 
tragikus hirtelenséggel meghalt, egy vadkan felöklelte vadászat közben. Az ország és 
az uralkodói ház gyászba borult. A temetésre összesereglettek mind a magyar, mind 
pedig a Német-római Császárság urai. Sokakban felmerült a kérdés: ha Imre herceg 
halott, ki lesz a kiskirály? A magyar urak azt szeretnék, hogy közülük kerüljön valaki 
a trónra, és felsorakoznak Vászoly mögé. A Császárság képviselői pedig Orseolo Pétert 
támogatják. Gizella királyné parancsot ad ki Vászoly megvakíttatására, amit végre is 
hajt Sebő, akit viszont Vászoly emberei bérelnek fel, hogy ölje meg a királyt. A gyil-
kossági kísérlet meghiúsul. Azokat a magyar urakat kivégzik, akik részt vettek Sebő 
megbízásában.
 Az öregedő István király sorsában a haza és a magánélet fonódik össze: az egyéni 
tragédián túl a nemzete jövője iránti felelősség és az aggodalom is sújtja. Ugyanakkor 
az események két korszak határán játszódnak. A múlt a kalandozások kora, de fenn-
maradásunk érdekében, nagy áldozatok árán be kell tagozódnunk a keresztény Euró-
pába. Imre halála azonban bizonytalanná teszi a jövőt. A több szépirodalmi műben is 
tetten érhető történelmi dilemma, a legkiemelkedőbb konfliktus, hogy merre men-
jünk, hova tovább? Pogányság vagy kereszténység? Hogyan lehet megőrizni a múltat, 
cselekedni a jelenben, és a megmaradás esélyét mérlegre téve indulni a jövőnek?
 Az óbéli Öreg így figyelmezteti Istvánt, általa pedig a költő minket: „egyszerre műveld 
a három időt, múltat, jelent, jövőt egyszerre láss.” Ratkó tehát az 1031 utáni ezer évet 
sűríti össze drámájában. Sok egyéni érdeket ütköztető, torzsalkodásban, hatalmi harc-
ban, ideológiai vitákban éleződő helyzetekben kell döntenie Istvánnak az ország, a haza 
érdekében. Ilyen kiélezett helyzetekre számos analógiát találunk történelmünk fordulóin, 
amikor sorskérdésekben kellett dönteni, hiszen nemzeti fennmaradásunk volt a tét.
 Feltétlen megemlítendő a tragédia létrejöttének személyes motivációja. „A Segítsd a 
királyt! megírását személyes sorscsapás is motiválta. A költő 1981-ben elveszítette At-
tila nevű kisfiát, emberi fájdalma az 1970-es évek közepétől készülődő István-dráma 
főhősének Imre herceget sirató szenvedéséhez közelítette. Ez a mű mégsem csupán 
a személyes lelki gyötrelmek dramatizált kivetítése. A Segítsd a királyt!-ban egyszerre 
kap nyomatékos hangot a ’80-as évek közepe válságban vergődő Magyarországának a 
nemzeti jövő felől elvégzett helyzetértelmezése, és a fiatal magyar államot megteremtő 
idők drámává szervezett rekonstrukciója. A katasztrófa felé sodródó magyar jelenről a 
történelem nyelvén beszélő, egyszerre historikus és parabolikus mű következetesen – 
éppen ezer évvel Szent István után – annak az új államalapításnak a politikai, erkölcsi 
és emberi feltételeit járja körül, amelyek jövő- és nemzettudatában, morális létében a 
diktatúra évtizedeiben példátlanul szétesett magyarságra várnak.”4

 Görömbei András szerint történelmi anyaga egyetemesebb emberi érvényű kér-
déseket vet föl. „[…] elgondolkodásra, mélyebb eszmélkedésre sarkall velük a költő. 
Miféle nép vagyunk? Miképpen egyeztethető össze az előrehaladás a történelemben 

3 Jánosi, i. m.
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az érte hozott hatalmas áldozatokkal? Lehet-e bűnös egy nép? Régi bűnökért bűn-
hődhet-e későbbi századok embere? Lehetséges-e szükségből kötni szövetséget? Mi 
a fontosabb: a jelleg őrzése vagy a nyitottsága, mely jellegtelenséghez vezethet. Mi a 
járható út: szembeszállni a túlerővel, vállalva a pusztulást, vagy szövetkezni az ördög-
gel is a megmaradásért, s annak reményében, hogy „friss és eleven folyó víz a nép / 
s hogy múlik a véletlen idő, / oldás nélkül is tisztul szüntelen?” Múlt és jövő miféle 
összekötöttségében élünk?”4

 Maga a szerző ekképp vallott művéről: „[…] a szereplők nem engedelmeskedtek az írói 
szándéknak. Inkább a megmaradás áráról beszélnek, arról, hogy vajon nem fizettünk-e 
többet megmaradásunkért, itt maradásunkért, mint amennyit Európa elvárt tőlünk!”5

 A dráma először a szombathelyi Életünk folyóiratban jelent meg (1984/12). A mű 
címéről az Öreg szavai árulkodnak: „Ej, István, István! Halála előtt / szavamat vette 
Géza úr, hogy holtomig / szolgáljalak. Alélva már erőst / azt hajtogatta: Segítsd a ki-
rályt, / szolgálj István helyett az égieknek, / nem árt, ha mind a két Isten segéli.”
 A nyelvezetére alapvetően a már említett kettősség jellemző: a költői magasságokat 
váltja a kemény, szókimondó hang. Íme, az óbéli Öreg egyik megható, emelkedett 

megszólalása: „Hogy zúg a lélek szerte! / Vélitek, / hogy méhe zümmög, dongó dörmö-
lög, / szellő zihál?” A dörmölög hangfestő kifejezés, kizárólag Ratkó szóteremtménye, 
még a hangrendi eltérésre is ügyelt. Más szemléletes neologizmussal is találkozhatunk 
a műben. Amikor az Öreg az elhunyt Imre herceggel eltöltött időre emlékezik vissza, 
ezekkel a kedves szavakkal teszi ezt: „Illanó vadat / lestünk, nádszálon billegő poszátát; 
/ erdölltünk együtt, …” Az erdölltünk jelentése ’jártuk együtt az erdőt’, az -ll igeképző 
teljesen új funkcióban jelenik meg, mivel a köznyelvi jelentése az, hogy valamit va-
lamilyennek tart, például sokall, vagy valami valamilyennek látszik, például zöldell. 
Ugyancsak az Öreg a Főpap előtt hajbókolókról mondja: „Ájtatva térden néhány 
kótyagos / lecsókolódja még a köntösét is. Ez meg tűri, mint eb a vakarást, / a félügyű-
je! Semminek alítom. / Csülökre, no! Imrécske lelke vár.” Az új szó, hapax legomenon 
kizárólag ebben a műben fordul elő, az -od(ik) képző betoldásával jött létre. A Főpap 
az Öreghez szólva: „Eljátszogatsz a szóval, mórikálsz itt, / tréfálsz a bajban! Vaknak és 
siketnek, / balogeszűnek tetteted magad.” Az összetett szó előtagja, a balog jelentése 
’balkezes’, ’ügyetlen’, ’sikerületlen’, az -eszű utótaggal pedig ’buta’, ’hülye’. „Szárazon 
dörög. / Szellő ha lesz, esőcske semmiképp. / Ahol hugyall a Mérték csillagocska, / s 
a Fellengő is fenn jár. Jó napunk lesz.” (Öreg) A „húgy” szó a régi időkben csillagot 
jelentett, a hugyall Ratkó szóképzése, világít jelentésben.
 A kemény szó, az erőteljes kifejezés a ratkói nyelvezet másik oldala. Ilyen az Öreg 
beszéde a Főpaphoz, amely egyúttal az ellentétes párhuzam szerkesztésére is példát ad: 
„Szolgát fenyítsz, ha úr latorkodik?/ Király ha gyilkol, cselédjét ölöd? / Vétkes az ég, 
s a földet rugdalod? / Eszehagyott! Elmédnek híja van!” Istvánhoz szólva pedig igen 
nyersen így fogalmaz a papokról: „[…] kényes orrukkal ördögfingszagot / alítanak, 
hol orgona virít is.” Másutt így fejezi ki magát pogány szókimondósággal: „Üss rá 
nyelvére, mert / szarni se lát gőgjétől, király!”

4 Jánosi, i. m.
5 Ratkó József, Film Színház Muzsika, 1985. I. 5.
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 Nem kevésbé szókimondó a megvakított Vászoly, amikor Istvánhoz szól. Keserves 
és könyörületlen szavak: „Lelket az ördög szellentett beléd, / s büdös vagy attól! Nem 
látlak király – / maradj némán, s orrommal megtalállak! / Bűzlik a szád a gondolt 
szótól is!”
 Szentenciaszerű bölcseletek is olvashatók a műben: „Két világ van; / színén a dol-
gok, fonákján az álom.” „Ki karddal szánt és vérrel boronál / könyűt arat!” (Vászoly) 
„A kard / a testet, / kereszt a lelket üti át!” „Hiába / fürdik a csík, nem lesz belőle hal!” 
(Vászoly) Ganajszekérnek Isten is kitér. / Rút tudomány a szidalom, de nagy sebet / 
nem ejt.” (István) „Bajt sokasít az éretlen harag!” (István) „Zerénd úr / íja pontos, de 
nyelve félrehord. / Viszket neki a béke – kardot vakargat.” (István)
 Egészen új szín a drámában a humor, a Főpap és az Öreg évődése, poentírozott 
párbeszéde. 

FŐPAP: Öreg, merre vagy? 
ÖREG: Itt volnék, püspök. Lépj egyet s orra / buksz. 
FŐPAP: Beszédem volna véled. 
ÖREG: Hm. Nocsak. (Felül.) Itt ez a kő, párnám volt. Ülepednek / épp megfelelne. 
Húzd bé a bokorba, / s bújj meg ügyesen! 
FŐPAP: Bújjak meg? Miért? 
ÖREG: Meglát velem az Isten, s megfenyít! 
FŐPAP: Isten nevét hiába fel ne vedd! 
ÖREG: Félted, elejtem, s megüti magát?! 
FŐPAP: Pogány, ne évődj! Szádra üt az Úr! 
ÖREG: Te is szívesen megtennéd helyette! 
FŐPAP: Játszod a szót. Ládd, én ehhez nem értek. 
ÖREG: Nem-e? Megőszült, rút, büdös dög és / bakbűzű barom, cégéres lator – /
mintha te mondtad volna rólam ezt! / Most meg, lám: öreg; s igaz is: pogány! 
FŐPAP: Krisztus hívének nem mondhattalak. / Békülni jöttem. 
ÖREG: Békét harc előz meg és harc követ. Békélni nincs okom még.”

Ennek kontrasztjaként emeljük ki a művet záró István-ima egy részletét, amely fel-
emelő, magasztos: „Lenni nem kezdett s véghetetlen Úr, ki / markoddal megmérsz 
minden vizeket, / s araszoddal az egeket beéred, / ki haragodnak egy leheletével / vi-
lágot fújsz el, csillagot kioltasz, / s föld megindul, hegyek hanyatlanak / egy intésedre, 
Uram – égig érő / s hatalmaskodó népeket elejtesz, / míg virágoznak választottaid – / 
vigyázz reánk, hogy álljunk meg a hitben; / segíteni ne vesztegelj nekünk, / s hogy el 
ne esnénk, óvjad lábainkat!
 A mű a veretes nyelvezetét az archaizmusoknak és a tájszavaknak is köszönheti. A 
lírai, csodálatos költői archaizálás sorába tartoznak Csete szavai: „Napszentületkor ült 
volna velünk / szárnyék előtt – fülelve fű növését, / szél szusszanását; s láttuk volna 
együtt / csak egyszer is, hogy hintázik a Hold, / hogy leng az ég tömérdek csillaga!” 
A napszentült erdélyi tájszó, jelentése: napnyugta. A Főpap az Öreghez: „Vén eszed 
rosszul, nyelved jól forog / Zárvák előttünk Isten titkai.” A zárvák határozói igenév 
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-va, -ve, régiesen -ván, -vén képzős igei származék, de a régi magyar nyelvben volt egy 
többes számú változata is: -vák, -vék. A régi magyar irodalomban, de archaikusnak 
szánt mai szövegekben is előfordul ez a többes számú alak, pl. Tóth Árpádnál: Ajkaim 
lezárvák (ajkaim le vannak zárva), de Petri György is írt ilyet: Verseim megírvák (meg 
vannak írva). Hasonlóképpen archaizálás a következő névutós szerkezet: „Bőven be-
szélni [ti. tudnak Csetéék] s iparkodni szűken. / S bajort csepülni hátuknak megette!”
 Az Öreg regölése sajátos hangulattal nyitja a drámát Imre herceg halála után: „Vi-
lág Ügyelője / föld szülő Férfiú / ügyelj a szavamra / haj regü rejtem / István király 
szomorú / volt neki egy arany fia / elveszett a zöld erdőben / rakják vala kő közé / haj 
regü rejtem / kő közibe rakva is / föld kenyere lehessen…”
 Ezt a nyelvi erőt viszik tovább a nyelvjárási szavak, amelyek egyúttal új színt is 
adnak a műhöz, mint fentebb is olvashattuk. „Elhullott kölykét még az állat is / 
megvirrasztja, mellette dobrokol, / el-elfut tőle ríva s visszafut / sebét lenyalja, nyü-
vít…” (István) A dobrokol tájszó jelentése: (ló) dobog, a nyüvít pedig a nyüszít ige alig 
használatos v-s töve. Másutt Vászoly hóvízeszűnek nevezi Zeréndet. A tájszó jelentése 
’feledékeny’.
 A szó ereje azonban a királydrámában nem elég, tettre van szükség az Öreg szerint: 
„Hiszen ha szóval meggyőznénk a bajt, / első hatalma volnánk ez világnak. / Sok kö-
zöttünk a nyelvével vitéz. / Csakhogy a szónak nyele is vagyon.” „Szóba kapaszkodsz 
– gyönge ág; vigyázz, / nyakadat ne szegd!”
 A közvetlen szemléletesség megőrzése mellett csodálatos metaforák sora teszi lírai-
vá a drámát. Az Öreg Istvánhoz szól így: „Megnyitotta / orcádnak ajtaját a fájdalom. 
/ Ríjj csak, rídogálj!” Istvánnak a művet záró imája megható és felemelő: „Lenni nem 
kezdett s véghetetlen Úr, ki / markoddal megmérsz minden vizeket, / s araszoddal az 
egeket beéred, / ki haragodnak egy leheletével / világot fújsz el, csillagot kioltasz, / s 
föld megindul, hegyek hanyatlanak / egy intésedre, Uram – égig érő / s hatalmaskodó 
népeket elejtesz, / míg virágoznak választottaid – / vigyázz reánk, hogy álljunk meg a 
hitben; / segíteni ne vesztegelj nekünk, / s hogy el ne esnénk, óvjad lábainkat!”
 A darab ősbemutatója tehát 1985-ben Nyíregyházán volt, még abban az évben 
megválasztották az Év drámájának, szerzője Szép Ernő-díjat kapott. A főbb szere-
peket Csikos Sándor (István), Szabó Tünde (Gizella királyné), Holl István (az óbéli 
Öreg), Bárány Frigyes (Püspök), Szigeti András (Vászoly), Vitai András (Csete) Juhász 
György (Zerénd) játszották. Az előadás hatalmas sikert hozott, országos figyelmet 
keltett. A kritikák, elemzések, recenziók a ratkói életmű összegzését látták benne, 
mindazt, amit a költő Magyarországról, a magyarokról, történelmünkről, a költészet 
hatalmáról, múlt- és jelenbéli problémáinkról mondani akart. Olyan színpadi dráma, 
olyan szuverén alkotás jött létre, amely túlmutat a színpadi lehetőségeken, a drámát a 
költészethez közelíti.
 Ablonczy László ekképpen fogalmaz: „Ratkó József emberi és közösségi méretét 
tekintve is sűrű szövésű drámát alkotott. A verses mű drámai erővel jelenít meg em-
bereket, sorsokat. Mélyen és részletesen kellene elemeznünk, miféle rétegei vannak 
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Ratkó drámai nyelvének.”6 E tanulmány egy kis részben pótolta a hiányt, azonban a 
későbbiekben egy még nagyobb ívű munkára is rászolgál a tragédia sokszínű nyelvvál-
tozat-kaleidoszkópja.
 Az immár több mint harminc éve eltávozott Ratkó József ma is hitet és erőt adó, 
lelkesítő drámája a nyelvi szintézis kiemelkedő példája. Az előadás premierjén a szer-
zőt is kiszólította a taps. Kicsit zavart mosollyal az arcán, a színpadi térben kicsit 
idegenül, szemben a reflektor fényeivel köszönte meg a közönség hosszas ünneplését. 
Nagy mű született.

6 Ablonczy László: Segítsd a királyt! István-drámák és Ratkó József műve. Tiszatáj, 1985. 4. sz. 104.

A Segítsd a királyt! olvasópróbáján 1984. december (Fotó: Csutkai Csaba)


