
RATKÓ JÓZSEFFEL

Immár másfél évtizede, hogy első verseskötete,
a Félelem nélkül megjelent. Néhány nap alatt
elfogyott a pesti könyvesboltokból, barátaim
mal egyetlen példányhoz jutottunk, azt adtuk
kézrőlkézre. Tiszta, Jázsef Atti/á-s szavait úgy
ittuk. mint aszály után esővizet a jószág.

Tollászkodik. ragyog afénYafán.
gally kapkod hulló pihéi után;
féllábú virág fűszálon biceg -
beszélj, beszélj, énmindenben hiszek. -

Zöld égen libeg álcázott .ialál.
Terepszínű a lélek. Pókfonál
ing-leng. mint hóhérkötél. a falon.
Most béke van, de nincsen nyugalom.

A Fegyvertelenül - csalódást keltett. Miért
gyengébb a második könyv az elsőnél? Miért
rekedt az ének? S miért épp erre kapta a József
Atti/a-díjat? .. Ratkó olvasóit csak az Egy ke
nyéren nyugtatta meg: a kihagyás - erőgyűjtés

volt. edzés a nagyobb feladatokra. A szembené
zésre : hittel, sorssal, hazával. halállal. A tető

zés pedig - az eddigi életmű tetőzése - a Tör
vénytelen halottaim, néhány igazi remekművel.

Ratkó, bár Budapesten született, tizenhét éve
Nagykállóban él. Volt lelenc, gyermekvárosi
polgár, tanító, segédmunkás; most könyvtáros.
Szabolcs-Szatmár megyét úgy vette magára.
mint más a fehér inget: csakhogy ő kigombolja
az ing nyakát, kravátlit nem köt - dolgozni
akar.

- Miért épp idejöttél? Legtávolabb a fováros
tól. ami sokaknak az életét jelenti; legközelebb
a szegénységhez, amiről beszélni már-már illet
lenség ...

- Gyerekkorom egyik utolsó állomása Haj
dúhadház volt, a világhírű gyermekváros,
amely 1950 kora tavaszán átköltözött Tisza
dobra, az ország egyik legszebb falujába. A
középiskolát Nyíregyházán végeztem, így nya
ranként bejárhattam az egész megyét; elhatá
roztam, hogyha felnövök, visszajövök ide. S a
szegedi meg a pesti évek után vissza is tértem

A VIGILIA BESZÉLGETÉSE

- családostul. Falusi tanitó lettem, aztán elsze
gődtem a megyeí laphoz. Az újságíróskodást
másfél évig bírtam idegekkel, tisztességgel.
1964 szeptemberében jöttem Nagykállóba
könyvtárigazgatónak, azóta itt vagyok.

- Szégyentelenül clmű versedben írod: "ad
jatok könyvet, kenyeret, / szorítsatok egy kis
helyet / végre nekem is köztetek!" Találtál-e
helyet magadnak? Otthonra leltél-e a me
gyében?

- Ez a három sor nem erre utal, hanem a
szó szoros értelmében a kenyérre és a könyvre,
amiből sokáig nem volt részem. Első kötetem
30 esztendős koromban jelent meg, holott öt
évvel korábban elkészültem vele. Találtam-e

'helyet Nagykállóban? Munkahelyet minden
esetre. Olyan munkahelyet, ahol lehet is, kell
is dolgozni. Nem a könyvtárra gondolok, ott
megvannak a napi teendőim, hanem a környe
zetre, arra, hogy itt mindig rengeteg volt a baj.
Most már gyérült, de azért maradt elég. Nem
tudom, miért kaptak rám az emberek, de évek
óta .ügyes-bajos dolgaikkal sokan hozzám for
dulnak. Én meg talpalok nekik lakásért, zok
szavuk hiteléért, akármilyen kicsi igazukért,
mert legtöbbjüknek mindenben igazuk van.
S mert állampolgári jogom, kötelességem,
hogy beleszóljak az ügyekbe, ha jól, ha rosszul
mennek. Volt, ahol meghallgattak, volt, ahol
nem. Ha nem, mentem följebb, vagy az újság
hoz, televízióhoz. Ezt-azt elintéztem, jólesett,
hogyha megköszönték.

De én is köszönhetek valamit a megyének :
ítt megláthattam a magam bajain túli világot.
Ez már a tiszadobi, nyíregyházi években is így
volt, de csak most vált teljessé, amióta végleg
ide telepedtem. Megísmerhettem az embere
ket, tudom róluk, miben különböznek az or
szág más szegletében élőktől, s miben egymás
tól. Nem vagyok idevalósi, tehát nyugodtan
mondhatom: én Szatmárban és Seregben ta
láltam a legigazabb embereket - nemcsak a
megyében, hanem az egész országban. A szat
máriak nyilt arc úak, azonnal kiadják dühüket,
megmutatják örömüket - nem sunyítanak.
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Mást nem tehet. A forradalmak
kora elmúlt, mint e: a nyár is.
Dolgozni kell. Épülne végre
csillaghomlokú katedrális.

Eltöpreng gondjain az ember,
kinéz a tompa éjszakába.
Jövő fénylik, vagy villanylámpa?
fürkészi fontos türelemmel.

- A szociológusok úgy mondanák: értelmiségi
szándék vezérelt. Kétkezi dolgozó - valljuk be
.- ritkán választ új lakhelyet csak azért, hogy se
gitsen az ottani népen. A vérbeli értelmiségi, az
érték-szemléletű és etikus szellemi ember tisztá
ban van vele, hogy tudása s a hatalomhoz való
közelsége okán köteles segíteni. Vajon érzi-e,
tudja-e mindezt a szabolcs-szatmári tanár, or
vos, mérnök vagyagrárszakember ? Tudják-e a
helyi tisztségviselők?

- Az értelmiség a legösszetettebb rétege a
magyar, vagy - ha meggondolom - valameny
nyi kelet-európai társadalomnak. Egyrészt
mert tagjai a legkülönfélébb társadalmi osztá
lyokból verbuválódtak, másrészt mert min
denkit, akinek valamilyen politikai vagy afféle
funkciója van, beleértenek. Én csak a produk
tív érteImiségit tartom igazi értelmiséginek.
Reprodukálásra bárki képes, mert a repro
dukció pusztán gépies alkalmazása az ismere
teknek. Égyszer egy késhegyre menő vitában,
amelyben érvek helyett rakásra idéztek Marx
tól, Lenintől, azt mondtam: én is tanultam
marxizmust, de nem azért, hogy ídézni, hanem
hogy gondolkozni tudjak. A tanítás - fölidé
zés, reprodukálás, ám alkotás is. Én - tanító
ként s olvasótábori csoportvezetőként is 
mindig abból indultam ki, hogy az eszemre (és
szívemre) bízott gyerekeknek - mert ők fiata
labbak, s túlélnek engem is,' tudásomat is
_. nem arra a tudásanyagra van elsősorban

szükségük, amelyet én megszereztem s átadha
tok nekik, hanem' arra a módszerre, amellyel

A nyirségiek bizonytalanabbak, de értékes ezt a tudást megszereztem. Ha egy pedagógus
népség. Hajdúban is szép emberek élnek, csak csak reprodukál, azaz közli, .Jeadja" az óra
zárkózottabbak, tartózkodóak. Tartásuk van, anyagot, megfosztja a gyermeket a felfedezés,
óvakodnak a közeledőtől. Ám ha észreveszik, sőt sokszor a megértés örömétől is. A készen
hogy nem hitvány szándékkal közelítenek kapott igazság olyan, mint a rágatlan étel- ne
hozzájuk, hamar elfogadják. Értük, miattuk hezen épül bele tudatunkba. Úgy vettem észre,
jöttem ide, ahol még mindig szegénység duz- -nálunk két igen kárhoztatható baja (bűne?)

zog. Olyan gazdag lelkű nép élt itt s olyan sze- ' van az iskolapolitikának. Bevezették az "el
gényen, hatalomtól gyötörten, hogy ide kellett hallgatás pedagógiáját": a tanulók elől. elta
jönnöm. gadnak, elhallgatnak bizonyos tényeket. ame

lyek ismerete elengedhetetlen lenne ahhoz,
hogy tisztességes emberek, magyarok legye
nek. S ez a szelektív pedagógia már eleve kon
formizmusra hajlamos, hiányos tudású peda
gógusokat tételez fel, sőt képez is. Tehát már a
tanárképzéssel baj van, a kiválasztással, a je
lentkezőkkel. Az elevenebb eszűek mérnök
nek, orvosnak, közgazdásznak, jogásznak je
lentkeznek.

De nem ez volt a kérdés. Magyarságról, iro
dalomról, egyebekről én inkább műszakiak

kal, munkásokkal szoktam beszélgetni, vitat
kozni; ők nyitottabbak, őszintén és mindenfé
le fertőzéstől mentesen érdeklődnek a lényegi
dolgok iránt. Talán azért, mert nem előítélete

ik, hanem napra kész tapasztalataik vannak a
valóságról - a humán értelmiség egy része vi
szont élethelyzetéből, munkája természetéből

adódóan csak a piacon vagy az újságo k han
gulatjelentéseiből értesül róla. Így aztán leg
jobb barátaim, vitapartnereim itt Nagykálló
ban : a gyógyszerész, az állatorvos, meg egy
két munkásember, akik tudtak és mertek tisz
ták maradni. Nem póz ez, még csak nem is a
lélek szükségállapota. Én, ahogy irtam-mond
tam már, hitelben nőttem fel, elsősorban falusi
szegények kenyerén. Tőlük tanultam a szót is.
Hát törlesztenem kell. Ez az adósság hozott
ide Szabolcsba is. S szerinfem, ha az ember va
lakivel szót ért, akkor barátkozik vele, legyen
az illető professzor vagy tsz-paraszt. De erre
felé kevés a professzor. Különben is, szolgálni
a többséget, róluk és értük beszélni csak úgy
lehet, ha egy kenyéren élsz velük.

Ki tudta mind a bajt, a kint?
Aki látta, aki regélte?
Csak aki maga is megélte,
az tudta mind a bajt, a kínt.

S hogy mit élt meg, mit kellett megélnie az ide
valósinak ? Mondták-mondják ránk: Magyar
ország Szicíliája, .Jeg-megye", sötét Szabolcs,
segédmunkásmegye ... Tény, hogy itt a körül
mények rosszabbak voltak más tájakéinál, de
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ezért nem az idevalósiak emberi méltóságát,
rangját kell megsérteni, kétségbe vonni. Tény,
hogya tsz-szervezés éveiben (s azóta is) sok
tízezren eljártak, eljárnak dolgozni iparvidé
keinkre ; rengetegen el is költöztek innen; ide
hagyva szülőházat és temetőt, idehagyva a föl
det.

- Az ipar - a fővárosi, a borsodi, a dunántúli
gyárak tucatja - mimkaerőt követelt . .I' az em
berek főleg Szabolcsból, Békésből, Hajdú-Bi
harból tódultak el. Ez nyilván hasznára volt a
népgazdaságnak, de vajon megelégedhetünk-e a
gazdaság sikereivel? Kiheveri-e a megye, a ke
leti országrész valaha is ezt a vérveszteséget ?

- Kiheveri, kiheverheti : még mindig itt szü
letik a legtöbb gyermek. Más itt a bökkenő.

A fiatalabbak, a vállalkozó szelleműek, a húsz
és negyven év közöttiek hagyták itt a földet s
ingáztak kéthetenként, havonként családjuk
és munkahelyük közt. Magára maradt vagy az
anyára a neveletlen gyermek, nem volt, aki
átadta volna neki, közvetítette volna a föld
művesség fortélyait, a föld és a munka szerete
tét, azt az alaperkölcsöt (és tudást), amely bár
mely munkajó végzéséhez kell. Felnőtt nem is
egyapátlannak mondható nemzedék, kötődé

sek nélkül, elengedett lélekkel, s mi csodálko
zunk, hogy nem ragaszkodnak a földhöz,
hogy immel-ámmal tesznek eleget társadalmi
vagy egyéb kötelességeiknek.

A föld más természetű termelőeszköz, mint
a gép, bonyolultabb, kényesebb - művelése

komplex tudást kívánna. De a nagyüzemi,
iparszerű termelés kizárja a komplexitást. A
mai tsz-tag érthet a növényvédelemhez vagy a
sertéstenyésztéshez vagy az almatermesztés
hez, de nem ért mindegyikhez. Ma nem műve

lik a földet, csupán dolgoznak rajta. És romlik
a föld, betegszik, vitalitása erősen csökken,
ezért kell egyre több vegyszer a növényeknek
is. Nemrég olvastam egy doktori disszertációt,
amely azt a sajnálatos tényt, hogy Szabolcs
Szatmárban és Hajdú-Biharban van a legtöbb
tüdőrákos és leukémiás megbetegedés, a nö
vényvédelemmel hozza összefüggésbe. A
krumpli. a dohány s legfőképpen az alma ren
geteg permetezést kiván.

Jaj. lettem volna. mintha
nem is voltant volna,
anváninak méh éből

sirba vittek volna;
nyelvem ordas féreg

I

meglvuggatta volna,
számhál ez az ének
hogy elnémult volna!

- Az erkolcsi romlás képe - leginkább a meg
nem szűletett gyermekek életre idézésével 
rendre felbukkan verseidben. A családtervezés
emberi jog. hangoztatjuk .. no de a magzatgyil
kosság? Mindez persze fed valamit. amiről nem
illik szolni, ami ha eszünkbe jut, összepréseljük
a szánkat . . .

- Az erkölcs - értékvédelem, az ember belső

értékeinek védelme. A huszadik század hábo
rúi s - nálunk - a Rákosi-rendszer Údekvéde
lemmé, alkalmazkodó készséggé silányították.
Értéktudatunk már-már halálos sebet kapott.
Az élet értéke is csökkenőben: abortuszok,
öngyilkosságok, alkoholizmus. Pusztítjuk ma
gunkat, egyenes arányban azzal, ahogya világ
pusztítja értéktudatunkat. "Ha naparanyból
annyi karát / vész el a fények vesztőhelyén / ha
nyög a remény ha a zászló / a veszejtők lábain
kapca / vonszolódik titkon a sárig" - ahogy
ezt a kőszáli lélek, Nagy László megírta. ak
kor csoda-e a lélek-csuszamlás, az eszme-ren
gés? Bajaink epicentrumát itt kell keresni.

Hogy a családtervezés szülői jog? - nem
kétlem. Hogy egy nőnek joga van arról dönte
ni, akar-e gyermeket vagy sem - erre is bólin
tok. Ám a szabadság mai terminus technicusa
szerint a nők szabadsága sem egyéb a felismert
szükségszerűség irányába ható cselekvésnél.
Egy közösség, egy nemzet életerejének, fenn
tartó erejének rombolása a tömeges kapará
sokkal a szocialista társadalomban nem szük
ségszerű.

- Látsz-e összefüggést az értéktudat sebesü
lése és a vallásos világnézet régebbi visszaszori
tása közölI ? Jól tudjuk, hogy a személyi kultusz
éveiben, de még később is gyakorta begyepese
dett fejűnek, ostobának, műveletlennek titulál
ták a hivőket, a társadalmi hátrányokról most
nem is beszélve. Megrendült egy bizonyos ér
tékstruktúra, amelyre építeni lehetett, bár - is
merjük el- sokaknál ez is csak a tekintély pusz
ta elfogadásán, esetleg naivitáson alapult.

- Hadd tegyek némi kitérőt! Én lelkész
akartam lenni - hittem Istenben -, igy nevel
tek. De anyám halálakor, halála után föl
mondtam ezt agyerekésszel egyoldalúnak
vélt-hitt viszonyt. Gyermekvárosha kerültem ;
az erdőbényei református árva házi étkezési
imát: "Aki ételt, italt adott, annak neve legyen
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áldott!" - felváltotta egy másik ájtatosság:
"Köszönjük néked, Rákosi pajtás, boldog éle
tünket!" Azt nem mondhatom, hogy az addigi
vallásos nevelés nyomtalanul elmúlt; azt hi
szem, szabadabbnak .gondoltam magam, hogy
már nem kellett Isten figyelmével törődnöm.

'Az új környezet hatására egy csapásra buta kis
materialistákká vedlettünk, s noha olykor egy
mást közt, nevelői felügyelet nélkül is vitat
koztunk Isten létéről - aki hitt benne, olyan
érvvel (közröhögéssel) kólintottuk fejbe, amit
a közösségben magára maradó gyerek nem
tudhatott cáfolni, csak újabb röhintéseket,
ócsárlást kiváltó sírással. S az ilyen jeleneteket
követően (mindannyiunkban ?) - bennem leg
alábbis - valami ijedt csönd lett, hallgatóztam,
figyeltem visszafelé, a gyerekkorba, nem sza
kad-e rám a menny. Nem szakadt - hát egyre
bátrabb lettem.

Milyen volt az én gyerekhitem ? Arra emlék
szem, hogy féltem valamitől, egy számomra is
meretlen erőtől, amely előttem különféle pa
rancsolatokban testesült meg, és ha ezeket át
hágtam, még jobban féltem. Az ember nem
szívesen fél. A másik félelemforrás a háború
volt, amely annyira kiüresített mindent, min
denkit, hogy a lélek szinte magától materiali
zálódhatott volna. S aztán jöttek az erőszak

évei. Istent kihúzták az ember lelke alól, és
nem- adtak helyébe mást, semmi vele egyenér
téküt. Az új jogrend és etika tartalmazott
ugyan konkrét erkölcsi parancsokat is, de a
szabályok mögött nem volt ott az a mag, ami a
hit parancsai mögött az Isten. Ném voltak hi
hető és hitető példái az új erkölcsnek, amely a
régi helyébe léphetett volna. Az ember alól ki
csúszott a talaj, s csak a fejét kapkodta - ezért
lehetett becsapni, ezért lehetett személyi kul
tuszt csinálni úgy, hogy higgyen is benne. Ezt
mind kiheverte volna egy egészséges nép
egészséges társadalmi szituációban, azt vi
szont nem tudta kiheverni, hogy régi és új hité
be is belegázoltak. A hit sok kérdésre földi ész
szel talán hamis választ ad - de legalább vála
szol. A vallási halálmítosz például az élet értel
mét igyekszik magyarázni: értelmét, célját az
- üdvösségben. Mert nem az élethez kell a hit,
hanem a halálhoz, az élet csak eltelik vala
hogy ... Elvették az embertől eit a halálhitet,
s így élete is elértéktelenedett.
. A materializmus legnagyobb hiányossága,

hogy nem tudott olyan halálmítoszt teremteni,
amely segít az embernek élni, segít felmérni a
lét valódi értékét. Most mihez mérjük magun-
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kat? Én láttam öreg embereket méltósággal
meghalni, s ezek az öregek hivők voltak. S is
merek valakit, aki a háború előtt kántortanító
volt, aztán buzgó ateista lett, igazgató, s hogy
nyugdíjba ment, megint jár a templomba. De
nincs nyugta igazán, mert saját magát verte át
egész életével, és kegyetlenül fél a haláltól. Be
leszürkül a lelke.

Az ember, ha nem hisz az életben, ha azt lát
ja, amit ma, hogy nincs emlékezet felőle a ha
lálban, akkor egyre bátrabb lesz rossz dolgai
ban. S hogy mennyire szüksége van az ember
nek a halálhitre, talán az bizonyítja leginkább,
hogy a magyar és világirodalom egyes alkotói
épp azon erőlködnek, hogy valamiféle új ha
lálmítoszt dolgozzanak ki. Mert tudják: ah
hoz, hogy istenhit nélkül tisztességes legyen az
ember, rendkívül fegyelmezettnek, mondhat
ni, aszkétának kell lennie. Ha nem tudod pon
tosan, mit szabad és mit nem, inkább túl szi-.
gorú leszel magadhoz, hogy tényleg tisztessé
ges maradhass. Ez a visszafogottság viszont
rengeteg energiát leköt.

Az értéktudat sérülései és a világnézeti bi
zonytalanság közt tehát nyilvánvaló az össze
függés. Az európai kultúra rendező elve a gö
rög-római mitológia és a kereszténység. Aki
ezeket nem ismeri, nem tudja, nem tudhatja
fölfogni ennek a kultúrának az üzeneteit. A
görög-római mitológiát úgy-ahogy, a keresz
tény "üzenetet" egészen a legutóbbi időkig

nem tanították nálunk. Innen az értetlenke
dés, ha Isten nevével szapora káromkodásain
kon kívül - találkozunk, mondjuk, egy Ady
versben ...

Előre tudtam minden tettemet:
mint a gyilkos, kiszámítottam mindent,
mert megsejtettem fölöttünk az Istent,
bár célornat nem ő jelölte meg.

Én láttam azt, hogy országában nincs rend,
hát szolgáltam híven, megtervezett
jóságommal, mert elmém erre intett.
És tudván tudtam: megfeszítenek.

- Valamennyi könyvedben, több versedben - lá
tornás? keresés? hiány? - fel-felbukkan az Is
ten. Könyvet adnál neki, munkát; "mellőzött,

apró messiásként" akarsz igazítani a világon;
rákiáltasz a Szentháromságban lakozára. cse
rélje ki a föld hanglemezét recsegve karistoló
gramofontűt; műszereiddel bemérni próbá
lod . . . üresen fénylenek a csillagok. Siratá ver
seid egyike-másika - például az Anyám - vi-



szont azt sugallja, hogy a halállal végleg vissza
térünk a jöldbe, csak az utódok emlékezetében
maradhatunk meg, ha tudnak emlékezni még.
Honnan ez a kutatás, küszködés benned? Iste
nért viaskodol, vagy ellene?

- Fáj a kérdés, védtelenül ér. Nemrég halt
meg kicsi fiunk, s nagyon szeretnénk találkoz
ni vele, élni vele. És ezt most már csak lsten
tudná megcselekedni. Sokkal könnyebb volna,
ha hinnék, de hiába, egyelőre nem tudom ész
szel belátni. Azt hiszem, az említett versekben
az Isten-hiány műkődik, az beszéltet, és persze
az Isten-keresés. Én 30-32 éves koromig ko
nok materialista voltam. S amikor időről idő

re rnegvizsgáltam, felűlvizsgáltam nézeteimet.
egyre nőtt bennem a nyugtalanság: mind több
s több hija támadt világról való tudásomnak
- pedig tanultam, olvastam, piszkálgattam az
eszemmel a dolgokat. Fizikát, kémiát, biológi
át, filozófiát tanultam újra; Bolyait, Einsteint,
Hegelt, az ókoriakat. mindent megvizsgáltam
újból. Einstein, aki a világon a legtöbbet tudta

az anyagról, azt mondta: "A vallás kozmikus
átélése a legerősebb és legnemesebb indítéka a
természettudományos kutatásnak. Ezért an
nak tudata, hogya Kifürkészhetetlen valóban
létezik és a legtisztább igazság ragyogó szépsé
gű formájában mutatkozik meg - aminek lé
nyegéről csak halvány sejtelmeink vannak -,
ez a bizonyosság és sejtés képezi minden igaz
vallásos érzés magvát. Az én hitem abban áll,
hogy alázattal borulok le egy végtelen, maga
sabb rendű lény előtt, mely még. olyan apró
részletekben is' megnyilatkozik, amelyeket
gyenge és gyarló érzékszerveinkkel felfogní
nem tudunk. Ez a mély, érzésteli meggyőződé
sem arról, hogy egy ilyen magasabb gondolat
erő létezik és a kifürkészhetetlen világminden
ségben megnyilatkozik, képezi Istenről való
elképzeléseim belső tartalmát."

És most nyelnem kell. Mert ha elhittem az
E = mc--et, miért nem hittem el ezt is? Nem
ugyannak a zseninek a következtetése ez is?
Miért kell, kellene in flagranti érni az Istent?

Szabadságot képzelek és mosolygok .. magamban
mosolygok, mert megütköznének a lassú-lelkűek,

mert hogy merek én, hogy jövök én ahhoz, hogy
szabad legyek és mosolyogjak ...

Lázadozik a belém zárt anyag: részévé akar lenni
a kőnek és a jának, az időnek. Igaza van. Ma levá
gom hajamat és körmömet. Elrejtem a jöldbe. Tavasz
szal kiásom , megnézem, mire jutottak.

BÁLINT B. ANDRÁS

371


