
Ratkó József költészete s teljes munkássága
méltó arra, hogy díjat nevezzenek el róla.
1993-ban a Hangsúly Mûvelõdési és Mûvé-
szeti Alapítvány megalapította a költõ szelle-
mi és mûvészi teljesítményének emlékére s
tiszteletére a Ratkó József-díjat. Attól az év-
tõl kezdve a kuratórium tagjai eme díjjal is-
merték el minden évben azon alkotók élet-
mûvét, tevékenységét, akik hódolattal és
odaadással tettek egy-egy újabb lépést
Szabolcs-Szatmár-Bereg megye kulturális
hagyományainak ápolásában és hûek a
Ratkó-szellemiséghez. A díj egy König Ró-
bert grafikusmûvész által metszett oklevél és
Kõ Pál szobrászmûvész plakettje. 2006
õszén a Ratkó-díjat a Szabolcs-Szatmár-
Bereg Megyei Önkormányzat egy határozat-
tal „örökbe fogdta”, s a díj anyagi feltételeit
– a mindenkori minimálbér háromszorosa –
is biztosítja. Megyénk rangos irodalmi-mû-
vészeti díjaként így született újjá 2007-tõl. 

A díjazandó személy kiválasztásáról és a
díj odaítélésérõl rangos kuratórium dönt. Va-
lamennyien a magyar irodalomtörténet nagy,
ismert és elismert alakjai. 

A kuratórium tagjai: Antal Miklós mûfor-
dító (Vásárosnamény), Csikos Sándor szín-
mûvész (Debrecen), Gál Sándor költõ (Kas-
sa), Görömbei András irodalomtörténész
(Debrecen), Karádi Zsolt fõiskolai tanár
(Nyíregyháza), Kósa Ferenc filmrendezõ
(Budapest), Román István tanár, a megyei
közgyûlés alelnöke (Ibrány). Az alapítvány

tagjai titkos szavazással döntenek a Ratkó
József-díj odaítélésérõl s a díjazott szemé-
lyérõl a jelöltek közül. 

Az eddigi díjazottak írók, költõk, iroda-
lomtörténészek, a kuratórium tagjaihoz ha-
sonlóan a magyar irodalom kiválóságai:
1993 – Balázs József író; 1994 – Nagy Gás-
pár költõ; 1995 – Aczél Géza költõ; 1996 –
Szöllõsi Zoltán költõ; 2007 – Vári Fábián
László költõ, néprajzkutató; 2008 – Elek Ti-
bor irodalomtörténész, esszéíró, kritikus,
szerkesztõ; 2009 – Tóth Erzsébet költõ, kriti-
kus; 2010 – Jánosi Zoltán irodalomtörté-
nész, esszéíró, kritikus, a Nyíregyházi Fõis-
kola rektora. 

Most, 2011-ben kollégánkat, Babosi
László könyvtárost, bibliográfust érte a meg-
tiszteltetés, hogy átvegye ezt a díjat, az eled-
dig díjazottak legfiatalabbjaként.  

Babosi László 1973-ban született Újfe-
hértón. Tanulmányait a Debreceni Egyetem
történelem szakán, majd a Nyíregyházi Fõis-
kola informatikus-könyvtáros szakán végez-
te. A nyíregyházi Móricz Zsigmond Megyei
és Városi könyvtár szaktájékoztató könyvtá-
rosa. Fõszerkesztõje a Tariménes címû helyi
társadalomtudományi és kulturális folyóirat-
nak, melynek tartalma s témája Ratkó mun-
kássága mellett bemutatta már olvasóinak
emlékszám formájában pl. Kodályt, Czine
Mihályt is, avagy 1956-ot. „Ratkó keresztvi-
võje” abban az értelemben, hogy ifjúkora óta
elkötelezetten gondozza a költõ életmûvét,
szellemiségét, kutatja kötetben meg nem je-
lent kincseit. Így olvashatjuk odaadó munká-
ja nyomán az általa szerkesztett Ratkó összes
mûvei címû sorozatban 2000-ben s 2003-ban
megjelent Verseket, valamint a 2002-ben ki-
adott Drámákat. Elõkészületben van a Pró-
zák kötet. Rendszeresen publikál helyi és or-
szágos folyóiratokban, mint a Szabolcs-
Szatmár-Beregi Szemle, a Pedagógiai Mû-
hely, a Partium, a Hitel, a Bárka, a Magyar
Szemle, az Irodalmi Jelen, az Életünk.
Szabolcs-Szatmár-Bereg megye irodalmi és
mûvelõdéstörténeti hagyományait is kutatja,
publikációi irodalmi és zenei irányultságúak,
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így olvashatunk tõle Váci Mihály és Ratkó
irodalmi levelezésérõl, Bartók dallamvilágá-
ról, Illyés Gyula s Németh László munkássá-
gáról. 2008-ban készített egy Czóbel Minka-
ajánló bibliográfiát is, mely a „Jövõm emlé-
ke, múltamnak árnya”. In memoriam Czóbel
Minka címû kiadványban jelent meg. 2011-
ben készült el a már több éve formálódó s így
a maga nemében páratlan Ratkó József bib-
liográfia.

2011. augusztus 9-én, Nagykállóban ke-
rült sor a Ratkó József születésének 75. év-
fordulója tiszteletére tartott emlékünnepség-
re. A rendezvény védnöke volt Nagykálló
Város Önkormányzata, a Hangsúly Mûvelõ-
dési és Mûvészeti Alapítvány, a Szabolcs-
Szatmár-Bereg Megyei Közgyûlés, a nyír-
egyházi Móricz Zsigmond Megyei és Városi
Könyvtár, valamint az esemény szervezõje
és lebonyolítója, a nagykállói Ratkó József
Városi Könyvtár. 

Ratkó József sírjánál kezdõdött az ünnep-
ség. A nagykállói temetõben abban a délutá-
ni órában az egybegyûltekre meleg napfény
áradt, amikor ifjonti hévvel, Mátay Gábor (a
nyíregyházi Zrínyi Ilona Gimnázium tanuló-
ja) szavalatával a költõ lelke is megérkezett
közénk. Az elõzõ év kitüntetettje, Jánosi Zol-
tán irodalomtörténész beszédében emléke-
zett meg Ratkóról. A Bürkös zenekar lágy
dallamokkal andalított tovább, s a Kerezsiné
Kulcsár Annamária által elõadott népdal

még a fákon szunnyadó madárkákat is csi-
csergõ lázba hozta. Szépen lassan virágba
borult a sír, ahogy egymás után rótták le tisz-
teletüket az irodalombarátok, megemléke-
zõk. 

A Városi Mûvelõdési Központ kamarater-
mében, illetve a nagykállói poéta nevét vise-
lõ könyvtárban folytatódtak az események.
Mátay Gábor gimnazista Ratkó egyik versét
szavalta el. A díjátadó ünnepséget Juhász
Zoltán, Nagykálló Város polgármestere nyi-
totta meg köszöntõ beszédével. Örömét fe-
jezte ki, hogy eme nagyszerû rendezvénynek
idén otthont adhatott a nagy költõ szülõváro-
sa. A 2011. év díjazottjáról laudációs beszé-
det mondott Antall István, a Magyar Rádió
irodalmi fõszerkesztõje, a Hangsúly Alapít-
vány kuratóriumának titkára. Visszafogott
meghatódottsággal vette át Babosi László a
díjat a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei
Közgyûlés alelnökétõl, Gulyás Józseftõl.

Az ünnepi emlékmûsoron F. Sipos Bea és
Faggyas László, a gyõri Hangraforgó Együt-
tes, megzenésített Ratkó József verseket adott
elõ rendkívül változatos hangszerek megszó-
laltatásával. Mûsor-összeállításukat „Jó vol-
na szólni szebben” címmel hallgattuk meg.
A közönség soraiban az elõzõ két év Ratkó-
díjasa is helyet foglalt, s velük az emlékün-
nepély zárásaként egy kötetlen beszélgetést
kezdeményezett Antall István. Tóth Erzsébet
2009-ben részesült a díj átvételének örömé-
ben, és túláradó lelkesedéssel beszélt az iro-
dalom iránti elhivatottságáról. A tavalyi év
kitüntetettje, Jánosi Zoltán, elmesélte miként
találkozott Ratkó Józseffel és hogyan ismer-
kedett meg Babosi Lászlóval, akivel órákig
beszélgettek kultúráról s Ratkó munkásságá-
ról. A délután hátralevõ részében a könyves-
polcok között állófogadást rendezett a Ratkó
József Városi Könyvtár, ahol lehetõség nyílt
gratulálni a díjazottnak és még inkább elmé-
lyedni az irodalommal kapcsolatos legkülön-
félébb témákban. A rendezvény látogatóit a
könyvtárban a Ratkó-díjasok életmûvébõl
készült kiállítás fogadta illusztratív tablók
formájában.

Élményekkel és meghatódottsággal átitat-
va zárult az évfordulós ünnepség, mely csak
látszólag ért véget, hiszen szívünkben tovább
hordozzuk a tisztelet lángját. ■
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