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EGY ADVENTI VERS DICSÉRETE
Berda József: Diákmisén

Legutóbb egy heti ideggyógyfürdőn voltam
a Pilis legmegszenteltebb vidékein többed
magammai. . . Szóval így múlnak napjaim,
egyelőre lsten lélekgyógyító sugarában. Bár
erósebb volna ez az isteni sugar az Ördög
sötét terveinél.

Berda József 1941. augusztus 9-én
kelt, Megyer Szabolcsnak szóló le
veléből.

1 IBerda József vallásos élményt kifejező ver
~seiről, a katolicizmus ihlető hatásáról a leg
alaposabb elemzéstBálint György, a két világhá
ború közötti haladó kritika és publicisztika ki
emelkedő egyénisége, a humánum és a ráció
egyik legkövetkezetesebb képviselője írta. Vilá
gosan és kritikus szemmel látja a költő vallásos
érzéstől áthatott lírai megnyilatkozásainak kü
lönböző jellegű és értékű típusait, de 1931-ben,
amikor tanulmányát a Nyugat számára meg
írta, természetesen nem tudhatta előre, hogy
az évtized vége felé, amikor majd Európa
fölött elsötétül a mennybolt és mindenfelől a
barbár embertelenség 'hullámai törnek fel, mi
lyen fontos szerepe lesz a katolicizmusnak, illet
ve tágabb értelemben a keresztény human iz
musnak Berda mozgósító hatású, az élet, az em
berség, 'lz értelem, a szabadság mindenféle meg
csonkítása ellen tiltakozó, szenvedélyes hangú
lírájában. Mindaz viszont, ainit a költő

, ~ 1931-ben Irgalmas szegénység címmel megjelent
~ gyűjteményét elemezve a kötet vallásos inspirá-
-- , cióból született verseivel kapcsolatban elmond,

reális megfigyelésen alapul és Berda fiatalkori lí-
... rájával kapcsolatban vallásos élmény és költé

szet összefüggésének néhány alapvetően fontos
--.. kérdését világítja meg. .Berda József költészeté-

nek fő témája ebben a kötetben a katolicizmus
- írja Bálínt György. - A katolicizmus önmagá

ban, éppúgy, mint a marxizmus önmagában, még senkit sem tett költővé. Berdánál azonban a
katolicizmus költészet lesz, Vannak ugyan egyes versei, amelyeknek genezise láthatóan csak az,
hogy Berda bizonyos vallásos hangulatokat egyszeruen verses sorokba foglalt össze. Ezek a ver
sek azonban Verlaine, sőt Claudel katolikus lírája után nem elégítik ki irodalmi igényeinket. De
ezeken a költeményeken kívül szép számmal találunk a kis kötetben igazi verseket is. Ha az előb

bieket, mondjuk, Guido Reni édeskés szentképeihez hasonlítanók, akkor Berdának más versei
megérdemlik, hogy Fra Angelico friss, primitív bájú festményei jussanak helyenként eszünkbe
róluk. A kérdés csupán az, hogy ma - ismétlem -, hosszú időve! Verlaine és rövid idővel Claudel
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után: van-e létjogosultsága annak, hogy tehetséges, fiatal költők több-kevesebbvariációval és
mindenesetre kevesebb kifejező erővel és formaművészettel elmondják ugyanazokat a témákat és
hangulatokat, 'amelyeket Verlaine és Claudel már klasszikussá tettek? Sokkal rokonszenvesebb,
szebb és meggyőzőbb Berdának az a néhány verse, amelyekből egy fáradt, érzékeny és pietizálás
ra hajló léleknek és egyel nem nyűtt erejű, életet követelő fiatal testnek konfliktusa csendűl ki ...
Ezekben a költő saját mondanivalóját mondja el, a saját módján. Gazdag hangszereléssel, fino
man, erőteljesen és szuggesztív költőiséggel."

A vallásos érzések, hangulatok által ihletett, de ugyanakkor a testiség örömeit is űnneplő köl
tészet ellentmondásainak a kérdése Berdát is élénken foglalkoztatta. "Kedves Mester - írja Ba
bits Mihálynak szóló, keltezés nélküli levelében, valószínűleg az Irgalmas szegénység megjelenése
után -, itt küldöm néhány versemet. bizonyára akad köztük egy-kettőolyan is, ami tetszeni fog. Ha
kicsit furcsák is ezek a versek: de mégis igazak: hisz ilyen vagyok én igazán! Talán meghökkentő,

hogy legutóbbi kötetem - éppen egy csomó vallásos versem után, ilyen másik végletű, brutális ver
sekkeljelentkezem most , de hálisten, hogy igy van! Azt hiszem, minden alkotás érzéki kielégülés is.
(Erotikától a misztika sem mentes!) A fejlődés: nyugtalanság és változás, anélkül hogy önmagunk
esztétikai ellenőrzésérőlés afelelősségrőllemondanánk. Ennek tudatában, azt hiszem, nem kellfél
nem a merészség sokszor gyanús veszedelmétől."

De miféle élményekből, indítékokból, vonzásokból és vonzódásokból fejlődött ki a vallásos lí
ra sajátos változata éppen Berda esetében, akit Illyés Gyula 1929-ben, a Nyugatban megjelent
felfedező értékű tanulmányában úgy jellemez, hogy "meleg lehelet, friss testillat árad felénk" a
verseiből, "itt-ott némi rabelais-i bátorsággal"? "A testével kapcsolódik Berda József a világba
- fejtegeti Illyés -, hasonlatai csaknem kivétel nélkűl a test működésével vannak vonatkozásban.
Csak a test élete eszmélteti a testentúli életekre is: Istenre, a halálra, a közösségre. Természetes,
hogy Istene igen jó és bölcs, a halál rettenetes, az emberi közösség pedig a legprimitívebb, a leg
ösztönösebb úton, a fajta-szeretetén halad."

Berda szűkszavú nyilatkozataiban, önvallomásaiban is találunk néhány utalást, amelyek némi
fogódzót adhatnak vallásos költészete 'eredetének tisztázásához. Rövid önéletrajzában, amelyet
huszonnyolc éves korában fogalmazott meg és küldött el Párizsba Löfller A. Pálnak, a franciaor
szági magyar szocialista munkások számára szerkesztett Horizont cimű folyóirat szerkesztőjé

nek, tömören rögzíti addigi élete eseményeit, írói fejlődésének útját is felvázolva. .Szűleuem:

1902-ben Budapesten, proletár szülőktől. (Apám napszámos, anyám pedig mosónő volt.) Életem
különböző állomásai: voltam három évig lakatosinas, majd szervitarendi fráter, kifutó, konvvűgy

nok, hordár stb. Végzettségem négy elemi ... Áradás címmel jelent meg; 1926-ban első versköte
tem, mely erősen magán viselte még az expresszionizmus ésfuturizmus elkerülhetetlen hatásait,
hogy később annál felszabaditóbb erőkhöz és lehetőségekhez jussak. " Verseim a legkülönbözőbb

folyóiratokban (Nyugat, Széphalom, Erdélyi Helikón stb.) és napilapokbanjelennek meg."
Amikor 19441 január 18-án megkapja a Baumgarten-díjat, a nyilatkozatot kérő újságíró kér

désére, hogy első, megjelent verse szerelmes költemény volt-e, azt válaszolja: ,,- Nem, nem volt
szerelmes. Vallásos vers volt." Első nyomtatásban közreadott versét lapkivágatban élete végéig
megőrizte. Assisi Ferenc igy énekelne - ez volt a vers címe.

Vallásos ihletésű, illetve hangulatú lírája ősforrásait nyomozva vissza kell nyúlnunk a költő

rövid expresszionista-futurista korszakán, Szent Ferenc tanitásának szellemében' fogant első ver
sén, szervita rendi fráterségén túl, egészen angyalföldi gyermekkorának mélyrétegébe, abba az
időszakba, amelyben iskolából, inaskodásból kikopva a külvárosi utcagyerekek életét éli.

Ha tehette, a Gömb utcából, majd a Teve utcából, ahol laktak, a Váci út és a Duna között hú
zódó, akkor még fás, bokros, mocsaras Vizafogóra, a szeszélyesen kanyargó Rákos-patak kör
nyékére csavargott el. A vízben, növényzetben, vízimadarakban, apró erdei-mezei állatokban
gazdag városszéli ősvilágban kerül közel a természethez, amellyel élete végéig meghitt és eleven
kapcsolatban marad.

Ugyanakkor rendszeresen ministrál a karmeliták Huba utcai templomában, és alkalmi kisegí
tőként egyre több időt tölt a rendházban is. Mint külvárosi útcagyerek először a templom falai
között találkozott látványban, zenében, szertartásban olyan jelenségekkel, amelyek az élmény
erejével hatottak rá, és egy időre kiragadták köznapi léte szűkös, sivár kereteiből, és költői-misz

tikus hajlamokat ébresztettek benne . ..Gyertya ég, villany ég, már búg az orgona, I ó kicifrázott
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ének. Ómély ünnepélyesség / s tömjén jó szaga I Ím sza vak sóhaja / feszül az égnek. lélek és sziv pu
ha falán / keresztültör az érzés zúgó hang versenye .' / ki tudja. mi lázad s örül itten?" -- írja egyík
fiatalkori versében.

Az egyházi zenének, énekes nagymisék látványos pompájának. imát mormoló processziók
végtelen vonulásának. latin nyelvű liturgikus szövcgek. ősi gregorián dallamok varázsának élete
végéig megrendült és áhítatos csodálója. Azt viszont, hogy érzelmi világát, erkölcsi felfogását,
nosztalgiáit, képzeletét és képzettársításait milyen mélyen meghatározták gyerrnekkorának, ifjú
ságának vallásos élményei és megrendülései, azt avantgardista (illetve saját meghatározása sze
rint expresszionista-futurista) kezdőkorának vívódásai és ellentmondásai is bizonyítják, annak a
periódusnak a versei is, amelyben mindenáron el akart szakadni egyháztól, vallástól, mindenféle
hagyománytól.

2 IArról, hogy milyen külső hatásra vagy belső fordulat következtében vált öntudatos balol
=..--J dali költővé, aki az avantgarde költészet formanyeJvén elsősorban azt kivánja tudatosítani,
hogy az egész társadalmi berendezkedés igazságtalan, embertelen és erkölcstelen, nem sokat
tudunk.

Annyi bizonyos, hogy már fiatalon Angyalföldről Újpestre költözik, ahol 1922-től rövid életű

baloldali irányzatú, helyi lapok munkatársa lesz, és kapcsolatba kerül néhány radikális felfogású
íróval, Hajdú Henrikkel, Hevesy Ivánnal, Pintér Ferenccel. Az első kötete elé írt bevezetőben

Szabó Lőrinc is arra hívja fel a figyelmet, hogya fiatal újpesti költő frazeológiájában "a sz~lsősé

gesnek nevezett szellemi mozgalomhoz igazodik".
Egyezően a korabeli avantgarde költészettel, amelyben a forradalmak bukása után a társadal

mi szerkezet radikális átalakításának programjával szemben előtérbe került az új ember megte
remtésének, az individuum forradalmának gondolata, Berda lírájában is erős hangsúlyt kap az
egyéniség újjászületésének igénye. Verseinek tanusága szerint legerősebb törekvése ez idő tájt az
önmegvalósítás, a teljes újjászűletés, de miközben el akar szakadni tegnapi ..templomos" önma
gától, vallásos nosztalgiái is kiújulnak. "Tudom, hogy legszomorúbb arcom a bennem meghalt
krisztusok reggeli öröme" - írja egyik versében. Még "holnapi" önmagát tervező-építő verseinele
a címei is vallásos-liturgikus vonatkozásúak (Prédikúcio fiataloknak. Új evangélium, Hajnali rek
viem, Lázadó áhítat, Paripa-induló a Megváltás kűsziihén, Groteszk zsoltár, Mea culpa -- ego . . . ,
Evangélium) .

A század haladó költészete, amely már a világháború idején a pusztulásra ítélt humánus érté
kekért szállt síkra és jelképesen szólva az embert akarta oltárra emelni, szintén gyakran élt a val
lásos szemlélet képeivel, fogalmaival, fordulataival. Forradalmiság és krisztianizmus gyakran je
lentkezett együtt a kor lírájában, de Berda verseiben ennél többről és részben másról is van szó.

Annak következtében, hogya radikális megújulás és újjászületés programját kifejező költészet
lelkes vállalásával sem tudott (bár mindenképpen szeretctt volna) vallásos hitétől és nosztalgiái
tól megszabadulni, belső konfliktusai támadnak. Fiatalkori verseiben gyakran visszatérő kulcs
szó a disszonancia és a diszharmónia. mert ellentétes (illetve a kor társadalmi viszonyai között
összeegyeztethetetlennek látszó) vonzáskörök között íngadozva nehezen jutott valamiféle belső

bizonyosság és állandóság birtokába. ..Osszhangtalanul égnek bennem a problémák" - panaszolja
egyik versében. .

Válságaiból végül is abba a gondolatba kapaszkodva próbál kitörni, hogy az ember egyénisé
gének az egymásnak ellentmondó elvek küzdelméből kell újjászületnie (Voltam k ongreganista és
forradalmár / Mert kellett ez a purgatórium). Sárközi György Angyalok harca című kötetét ele
mezve is azt fejtegeti, hogy az igazi harmónia csak válságok árán szerezhető meg. .Kell, halálo
san kell. az olyan templomi muzsika . . . amelynek melyén ott él az ember sorsáért meaculpázo ide
ges lélek, hogy megmutassa a ledorongolt Ember változatos Arcát. Sárkázi Grörgy is muzsikus eb
ben az értelemben. Nagy lelki válságok és megbékélésck komponistúja, aki az Istenbemerűlés dog
máin keresztül keresi - mint korának minden nyugtalan keresője - a széttdredezett Harmoniát, "
Ő maga egyébként a vágyott és keresett harmóniát akkor találja meg, amikor (nyomban első

kötetének megjelenése után) szakít az avantgarde irányzattal. A radikális áramlatoktól való el
fordulásának azonban nem annyira világnézeti, inkább alkotáslélektani, illetve egész költői létét
és továbbfejlődését meghatározó okai voltak. Azért szakított az avaritgarde-dal, rnert legszemé-
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Iyesebb dolgairól, örömeiről, fájdalmairól, megrendüléseiről, közérzetéről, testi-lelki állapotai
ról, nincstelenségéről, magányáról, szerelem nélkül múló fiatal éveiről a csak kőzösségi problé
mák kifejezésére alkalmas irányzat formanyelvén nem lehetett vallania.

3 I"A mai vásári zajhan : csönd akar lenni ez a könyv - írja 1928-ban, a Babits Mihálynak aján
~ lott, E-gyedülcímmel megjelent másodík kötetének előszavában. -- Mert úgy érzem, ma sok
kal konnyebh k áromkodni, mint áhitatha mélyűlni, vagy komolyan beszélni komolyabb dolgokról
az izmusok már-már zsákutcába kerülő harcában . . . Csak egy célt ismerek: a felelősséget! . . . Az
emher legyen emher --onmagábál, minden merev tendencia nélkül . . . Mert csak az igaz, ami önma
gunkon keresztül- mindenkiért igaz lehet ' ... Ez az én igazságom ma, amikor - a magam elmúlt
lármája után is - úgy látom, nagy a szomjúság a Tiszta Szára, Krisztus orgonájára; hogy szolidáris
tudjak lenni jóban és rosszhan testvéreimmel. akikkel hiszem eggyé-porladok majdan a Jó Halál
tisztito malomkövei között."

A sorsába való belenyugvásnak és az avantgarde-tól való eltávolodásának jellemző tünete,
hogy már nem keresi lázas nyugtalansággal helyét a világban, a bennünk rejlő új ember kibontá
sának gondja sem foglalkoztatja többé. Nem a holnapja érdekli már, hanem mindennapi életé
nek létkérdései. Megszaporodnak elmélkedő-önelemzőversei, a nyugatos lírához, illetve annak
impresszionista változatához való hozzáhangolódása leginkább abban nyilvánul meg, hogy
gyakran panaszkodik borús hangulatairól, rossz közérzetéről, a magány siv'árságáról, zsibbadt
órák nyomasztó unaimáról. Annak is számos jele van, hogy valamiféle átszellemült poézisre,
kedvelt szavát idézve: spirituális költészet kialakítására törekedett. A Kimondkatatlani kimonda
ni! - írta címként egyik verse fölé, költői céljainak összegzéseként.

Mégis másfelé fordult az útja, mint szerette volna. A látszat szerint véletlenül, valójában per
sze tehetsége legösztönösebb hajlamait követve talált rá költészete egyik leggazdagabb forrására,
a testiség élményének kifejezésére. A lírájában 'bekövetkező változásról Érzékiség című versében
jámbor középkori példázatokra emlékeztetőmódon számol be, arról panaszkodva, hogy éppen
templomba indult, amikor az árva ördög, hogy őt kísértésbe hozza, ruganyos lábakat lóbált a sze
me elé, ő pedig a látvány hatására megbokrosodott és az érzékiség útjára tévedt.

Az egész fordulatban, a testiségnek. mint számára nagyon fontos témaforrásnak a felfedezésé
ben az a legmC)lepőbb, hogy az érzékiségnek a költészetébe való betörése nem fordítja visszájá
ra, hanem inkabb beteljesíti "spirituális" szándékait, jeIéül annak, hogy áhítata 'most találta meg
igazi tárgyát, a testiség, a természet, az életszeretet és az önszeretet egymást átható érzésének ra
jongó mámorában. Nem kifinomult érzések, hangulatok, lelki rezdülések indítják el benne a
versépítést. hanem párolgó húslevesek, ropogós sültek, tüzes borok elfogyasztásának élvezete,
napfényben fürdő, egészséges, fiatal testek' látványa, csavargások, kóborlások, a szerelem érzéki
örömei vagy éppen hírtelen haragjának, felháborodásának índulathullámai, közérzetének ragyo
gó vagy siralmas állapotai. Költészetének páratlan ereje, hogy verseiben 'a legtriviálisabb témák
is megtisztulnak. átszellemülnek, fölragyognak. .Berda vastag, holland-realista ecsetvonásokkal
dolgozik - írja Rónay György, a Vigiliában megjelent tanulmányában -, de míg a tál zsírjában
hanyatt fekvő ropogós libát festi, lelkében szinte az etruszk sírkamra-festmények koszorús-derűs

túlvilági lakomájának eszménye lebeg."
Továbbra is hű marad az avantgarde időszakából örökölt szabad vershez, de azt az antik líra

stilusához, hagyományaihoz közelíti. Az antik költészet hatása rajongó életszeretetét kifejező

verseinek patetikus hangvételén. világos szerkezetén, érzékletes képein éppúgy megérezhető,
mint a költeményeit átható 'pogány' derűn, dionüszoszi mámoron. Egyik kritikusa, Berzy And
rás azt fejtegeti a Széphalomban, hogy Berda "lázongó forma- és élményvilága a fűben, fában
f1uídumként megbúvó istenség izével... a klasszikus mitológiák vílágát idézi",

4 IAzok számára, akík megérezték Berda költészetében a személviség hitelét, aligha volt zava
.:......-J ró, hogy lírájában (legalábbis a közízlés megítélése szerint) egymástól nagyon távoli emóci
ók ösztönző hatása érvényesült. Radnóti Míklós például, aki 193l-ben bírálatot írt Berda har
madik kötetéről, az Öröm-ről, a költő robbanó erejű képalkotó tehetségének bemutatására egyik
erotikus költeményére hivatkozik, de ugyanott arra is felhívja-a figyelmet, hogy a vallásos áhítat-
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ból is olyan tiszta, szép versek születtek, mint a kötetben található Litánia vagy a Lombok alatt
beszélsz.

Berda rajongó életszeretetet és érzékiséget kifejezőversei is 'vallásos' megnyilatkozások - a fo
galom tágabb értelmében. Bizonyára képtelenségnek érezte volna, ha éppen extatikus életimáda
tának hangot adó verseiben hallgatta volna el nagyon is intenzív istenélményének mámoros örö
mét. A képzeletében-érzelmeiben testet öltő istenfogalom nem azonos sem az Ószövetség félel
metes ítélkező Birájával, sem a kereszténység könyörülőAtyaistenével, inkább Dionüszosz vagy
Bacchus krisztianizált változata: örömeinkben részt vevő, derűs istenség, aki kedvét leli embe
rek, állatok, növények boldog létében. Életszeretetéhez, természetrajongásához, érzéki vágyai
hoz, kötöttséget nem ismerő, szabad és korlátlan csavargó-létéhez a maga teremtette isteneszmé
ben keres jóváhagyást. "Én az Istennek legkedvesebb / gyermekei közé sorolom magam, ha nem
hazugság, / hogy szeretni s csókolni még mindig a legszebb erény / ezen az árva földtekén" - írja
Örök gyermek című versében.

Berda verseinek istene önmagát mintázta meg az emberben, a forró nyári homokban heverő,

napozó fiatal testek Istenre hasonlítanak és ékszerként ragyognak a napban, a füstös, de jámborok
szándékát sose sértő vendégfogadóban pedig kegyelemmel teli öröm árad szét, sőt a vidám része
geket is Isten humora szállja meg. A Borocskát dicsérő ájtatos szavak cimű versében hasonló szel
lemben végrendelkezik: .s ha meghalok egykor, / koporsómba egy hordócskára / valót kérek belő

led vigasztalónak, / hogy a feltámadáskor legyen mivel l majd koccintani, ha a jókedrvű Isten / az
asztalához ültetne netán."

Bármennyire magabiztos is a hangja és pajzán a derűje, vaskos tévedés volna játékos hangula
tú vagy éppen dévajkodó modorú istenes verseivel kapcsolatban kegyeletsértő szándékot látni.
Számára a természetnek, a testi örömöknek vagy akár puszta létének az érzékelése is' áhítatra
méltó, szakrális alkalom. "Az Egyedül modern panteizmusa végül egy Francis Jammes-i kanyar
ral az Öröm sajátos ízű pogány-katolicizmusán át egy teocentrikus világérzés és világnézet extá
zisához vezet" - írja Berzy András már idézett bírálatában.

A "pogány" érzékiség és a "vallásos" átszellemültség érzéshullámain kívül az 1930-as évek ele
jétől gyakran vívódó lelkiállapota, túl fokozott érzékenysége, neuraszténiára való hajlama indítja
versírásra. Elég egy rossz álom ( Álmomban verebet öltem . . . ), hogy belső egyensúlya meginog
jon, és tárgyatlan bűntudat telepedjen lelkére: Alkotáslélektani szempontból azonban távolról
sem jelent veszteséget idegrendszere 'tűrőképességének'csökkenése. Közérzéti bizonytalanságá
nak növekedésével fokozódik verseinek érzelmi telítettsége, számára eddig ismeretlen új érzések,
benyomások, rezdülések, megrendülések kifejezésére válik alkalmassá lirája. Magánya, szegény
sége, kiszolgáltatottsága, sehová sem tartozása nemcsak szorongást vált ki belőle, hanem végte
len gyöngédséget, szeretetet a nála is védtelenebbek. a gyermekek és az állatok iránt. Az élet leg
egyszerűbb, legköznapibb látványai is szokatlan izgalmi állapotba sodorhatják : ..Délután, ó kö
vér rét/fű és lucerna illata! / Nézd csak, gödrös szemem: öreg kacsa / totyogfia tal kacsákkal. Pici
nyek / és sárgák. Legelnek s csipognak hozzá. / Kisfiú kicsi lány őrzi őket, két / szőke lej. két piros
arcocska, két mosolygás. / Két jóság együtt: pásztorok / csipogájoságok sorsán . . . / Ó, csók, ó,jó
ság ! / most ártatlan vagyok megint, / romlott fiú, térdre ereszkedem . . . "

"Eddigi verseiben fékezhetetlen éh-vágy kapcsolta a világhoz - írja az Öröm megjelenése alkal
mából Illyés Gyula a Korunkban -, mostani kötetében már csendes ellágyulassal szemleli a maga
körül lévő dolgokat. És olyan verset ir a totyogó kis kacsákról, hogy az ember a halottaiból meg
elevenedő lírát látja tipegni a vers meleg realitásában."

A gyermekekkel kapcsolatban érzett gyöngédség a gyermeki lét eszményítésévé mélyül köl
tészetében. Ellágyuló szeretettel idézi fel és éli át magában újra gyermekkorát, mint a jóság, tisz
taság romlatlan ősállapotát.A gyermekkorba való visszavágyódása összefügg azzal a felismerés
sel, hogy nemcsak a világot nem fogja már (mint ahogyavantgarde időszakában elképzelte)
.megváltani" vagy meghódítani, de arra sem lesz képes, hogy saját életét alapvetően megváltoz
tassa. A világ idegen marad, s~t egyre,idegenebb lesz számára, a civilizáció is inkább csak korlá
tozza természetes vágyaiban. Ö pedig az élet minden mozzanatának olyan közvetlen és mélyre
ható átélésére vágyik, amilyenre csak a gyermek képes. Gyermeki voltát szeretné ilyen értelern
ben megőrizni magában, életének végső határáig. ..Gyermek, te örök gyermek bennem: / mért
akarsz meghalni már? / Arcod beesik, éjről éjre hervadsz, / de belül még mindig lobogsz, / mintha
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nem is tudnád: már jön, I lassan rádköszön a csendes I öregség hűs őszi nyugalma. II Ne bánd; fák
lombja közt csillogó I napfény leszel te akkor is. Öreg gyermek, I kit Isten derűs kegyelme őriz I s
földi élete utolsó napján úgy I ölel majd magához, mint szomjas I tavaszi föld a zuhogó májusi
záporesőt ... "

5 IAz 1939 márciusában (fél évvel a második világháború kitörése előtt) Sötétség címen meg
=-..Jjelent kötetét rövid bevezetővel adta ki. "Olyan nagy a köd, hogya legkörültekintóbb költó
sem ismeri ki magát. Éppen ezért kénytelen voltam - sajnos nem első izben - kihagyni ebbőla kötet
ből sok olyan verset, melyek kötetemet még teljesebbé tették volna."

Könyve a kihagyások ellenére is egyértelmű tagadása mindannak, amit a hitlerista német ter
jeszkedés következtében jobbra tolódó kormányzat egyre merevebbé váló politikája az országra
kényszerített. Tiltakozás azellen, hogy az embert megfosszák attól a jogától.ihogy szabad lehes
sen, hogy vágyai szerint élhessen és boldogságát keresse. Korábbi köteteinek rajongó életszerete
tét, vidám érzékiségét nyomasztó hangulatok váltják fel, líráját a még rosszabb jövőtől való féle
lem szomorúsága hatja át. "Csupa tilalom már az élet: kegyes I irgalom már az is, hogy eszem,
iszom és I alszom csupán s ha olykor mégis bolond kisértésbe esem, I olyan kéjjel méregetem-must
rálgatom magam, I hogy máris mosolygok, - mily bőséges falatot I emészt meg majd a föld, ha egy
kor I ölébe fogad." A szűkre mért, tilalmas jelenből szilaj gyermekkora szabad csavargásaira em
lékezve nosztalgiával idézi fel boldog napjait: .mily kár, mily szomorú, hogy mindennek vége már
I hogy sose jó többé vissza a kor, melyben Isten I jókedve lakozott valaha. A vének szeretője I a szo
morúság lett az~ta egyetlen, hűséges barátod."

"Hadat űzen a kontároknak. akik elrontják a világot ... - írja Berdáról a Sötétség verseit ele
mezve Darvas Szilárd a Korunkban. - Mint költő kétszeresen érzi a gyűlölet bilincseit, s tiltako
zásának még szerelmes verseiben is hangot ad. Te igázz le, ne a bárgyú vezérek - ezt kéri a szere
lemtől, hogy a kötet legszebb versében megszállottjin könyörögjön: Szeress már minket, Szabad
ság! A szabadságnak, egy emberibb, megértőbb világnak a sóvárgása mély pesszimizmus sal pá
rosul nála. Ez a sötéten látás érthető és indokolt ... nem a költő felelős érte. Bizonyára teljesebb
lenne a kötet, de így is komoly irodalmi élmény s egyben tett is: a hajón maradtak helytállása."

A második világháború idején megjelent köteteiben (Béke, 1940; Ördögnyelv, 1941; Fény és
árnyék, 1943)azt a hangot folytatja, azt a magatartásformát fejleszti tovább, amelyet a Sötétség
ben elkezdett. A költői szó tisztaságát végig megőrizte az egyre nehezebbé, értelmetlenebbé, em
bertelenebbé váló világban. Babits Mihály, Fodor József, Illyés Gyula, Radnóti Miklós lírája
mellett az ő költészetének is része volt az ország szellemi-morális ellenállásában. Tisztánlátására,
szilárdságára jellemző, hogy egy pillanatra sem adta fel humanista meggyőződését. Inkább vál
lalta a zaklatásokat, a cenzúra szövegcsonkításait, könyvének betiltását, a bírói fórumok meg
alázó ítéleteit, hogy megőrizhesse függetlenségét. .Berda József csupán négy elemit végzett.
Mégis nagy költő volt, mert amikor a reprezentatív 'ész-költők' kisiklottak, ő csalhatatlanul tud
ta, mi ajó és mi a rossz" - vallotta egyik nyilatkozatában, I97S-ben Vas István, a költői tudatos
ság és ösztönösség, erkölcs és intellektus kölcsönhatását elemezve.

A munkásmozgalommal való fiatalkori találkozása, a szocialista és radikális írói csoportosu
lásokkai kialakult kapcsolatai mellett annak is fontos szerepe volt Berda kritikai érzékének, mo
rális függetlenségének megőrzésében, hogy az embertelenség esztendeiben is meg-megújuló erőt,

vigaszt és önigazolást talált a keresztény humanizmus eszmevilágában, amellyel mindvégig ösz
tönös szimbiózisban maradt. "Vigyázz reám, I légy a védangyalom, ifjú szent! I Én már romlott
vagyok, de ha szeretsz; I vigasztald meg testem-lelkem s küldj I jó álmokat reám, - igy talán én is
I méltó leszek a vidám vértanúságra" - írja a Szent Sebestyén százados-hoz szóló versének
záradékában.

6 IA háborús évek szűkös, nyomott, szorongásokkal teli időszakából felragyogó szép adventi
=-..J verse, a Diákmisén 1943. november IS-én jelent meg abban a Kállay Miklós és Zilahy Lajos
szerkesztésében kiadott Híd című irodalmi és müvészeti képeslapban, amely akkor már - a lehe
tőségekhez mérten - a háborúból való kilépés gondolatát próbálta tudatosítani a közvélemény
ben.
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Diákmisén
"Harmatozzatok, égi magasok!"

Ezüsthangú angyalsereg,
ti énekeltek most, a ti
mennyei hangotok cseng az
egek felé, hirdetvén a gyermeki
lét isteni örömét! - Ó, bár
ti énekelnétek mindig, s hallgatna el már
a sok romlott szájú felnőtt mindenütt
e baljos világban! Énekeljetek,
imádkozzatok csak értünk, szegény,
rossz útra tévedt vénekért. kiket
elhagyott már a ti angyali
évetek ideje s csupán a számadást
várjuk, mely itéletre hív csúnya bűneinkért.
. .. Énekeljetek csak, ó, énekeljetek még
értünk, sohase hallgassatok el,
romlatlan angyalok!

A tizenhat soros szabad vers adventi, karácsonyt váró hangulatára a mottó utal, a Tárkányi Béla
Katholikus egyháziénektár-ában I855-ben kiadott ének kezdősora, amely Izajás próféta könyve
egyik szövegrészletének (Iz 45,8) inspirációj ára született. A mottó hangulatot teremtő funkciój án
túl azt is sugallja, hogy az adventi misén részt vevő diákok, akiknek áhítata a költőt is magával
ragadja, és akiket a rajongás hangján szólít meg, szintén az Úr eljövetelét áhítozó éneket zen
gik: "Harmatozzatok I égi magasok! I Téged vár epedve I a halandók lelke, I Jöjj el, édes
Üdvözítónk!" '

A Diákmisén hangütése, erőteljes, határozott irányú indítása viszont már azt is jelzi, hogy sok
kal többről, illetve másról lesz szó, mint a gyertyafényes adventi reggelek, az ünnepet váró áhítat
meghitt hangulatának felidézéséről. Berda verse világos felépítésű, erős érzelmi feszültséget su
gárzó gondolati költemény, amely a rádöbbenés és a felismerés (illetve az újrafelismerés) élmé
nyének logikáját követve hirdeti a költő egyik legsajátosabb. korábban is sokszor megfogalma
zott meggyőződését arról, hogy csak a gyermeki lét tiszta és romlatlan.

Régi igazságát ismétli tehát újra, de a vers születésének "pillanatában" mindaz, amit a gyerme
ki tisztaságról valaha is vallott, különösen fontos és idöszerű lesz számára. Meggyőződése új tar-

o talmi elemekkel bővül, újabb összefüggések viszonylatába kerül, mélyebb értelmet, nagyobb táv
latot kap és kiélezettebb formában nyer megfogalmazást.

Már a verset indító, a költő elragadtatását kifejező felkiáltó mondat is minden korábbinál erő

teljesebben, a rajongás felsőfokán fogalmazza újra a költő felfogását, azt vallva, hogya diákok,
az ezüsthangú angyalsereg egek felé csengő énekének mennyei hangjaa gyermeki lét isteni örömét
hirdeti. De mindez csak a kezdet, az átszellemültség első hulláma. A diákok templomi énekén
meghatódó és föllelkesülő költő a rázúduló élmény hatására úgy éli át magában a gyermeki tisz-o
taság és a felnőttek által elrontott világ kibékíthetetlen ellentétet, mintha a Jó és a Rossz egyete
mes küzdelmének volna szorongó-reménykedő szemlélője és résztvevője.

Az pedig, hogy a második világháború negyedik évében egy pillanatnyi, határtalannak érzett
örömélmény és tisztaság-extázis a legfontosabb és egyben legidőszerűbb kérdéseket tudatosítja
benne, nem meglepő és nem előzmények nélkül való. Szó volt már arról, milyen korán felfigyelt
arra a veszélyre, ami a szabad, korlátlan és értelmes emberi életet fenyegeti. Már a háború kitö
résének előestéjén azt panaszolja egyik versében, hogy köröskörül a sötétség hatalmai terpeszked
nek, hogy ököl és bomba hirdeti jogát az Ember birodalmában.
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Bizonyára költői hivatásával függ össze, hogy leginkább az emberi szóval történő visszaélések
re volt érzékeny. Gyűlölte a politikai szónokok, az uszító hangú sajtó és a háborús hírverés buta
szólamait, hazug szóhabarcsait , az ostoba jelszavakat, az öblös handabandát, a részeg próféták ká
rogását. Kitűnő érzéke volt ahhoz, hogy a politikai programokban, vezércikkekben. felhívások
ban, kiáltványokban, hadijelentésekben, a propaganda legkülönbözőbbtermékeiben.felismerje a
hazugságot, a demagógiát, az önellentmondást, a valóságtól idegen elemeket, a tudat és az ítélő

képesség megzavarásának szándékát. Tisztában volt azzal, hogya "modern" hadviselés egyik
leghatásosabb és egyben legsötétebb eszköze a megtévesztés, a hamis tanok és hazug állítások
szüntelen és szakadatlan ismétlése és ismételtetése. Ötvenkét háborús hónap visszafojtott keserű
sége és indulata tör fel belőle, de most már az üdvösséget és szabadulást óhajtó ószövetségi pró
féta bizakodásával. abban reménykedve, hogya Jó el fogja végre némítani a pusztító szándék, az
ördögi tervek romlott szószólóit: ..Ó, bár / ti énekelnétek mindig , s hallgatna el már / a sok rom
lott szájú felnőtt mindenűtt / e haljós világhanr

De remélhet-e szép és diadalmas szabadulást a gonoszoktól megrontott csúnya század védtelen
és kiszolgáltatott fia, ha ahhoz a nemzethez tartozik, amelyik még mindig a pusztítás, az ember
telenség, a sötétség hatalmainak oldalán harcol? Függetlenítheti-e magát a költő a közös bűntől

(és annak következményeitől),amelyben rossz útra tévedt vagy taszított népével együtt sorsszerű
en osztoznia kell? A számadás. az ítélet órájában félreállhat-e a többiektől, mert ő mást gondolt,
mást akart, mást szeretett volna, és mindig iszonyodott az ocsmány erőszaktól?

Történelmi sorsfordulók, nemzeti katasztrófák, útvesztések, válsághelyzetek idején többnyire
azokban a költőkben támad őrigyötrő felelősségérzet,a rossz útra térés következményei miatti
aggodalom vagy éppen kollektív bűntudat, akik egyénileg tiszták maradtak a háborúra uszító,
embert ember ellen fordító indulatok fertőzetétől. Az elsö világháhorút követö összeomlás ide
jén talán senki sem szenvedte meg olyan mélyen az országra zúduló katasztrófát, mint Ady End
re, aki az első pillanattól kezdve szenvedélyes indulattal, megvetéssel, kétségbeesett szomorúság
gal tiltakozott az országra kényszerített háború ellen. Két évtízed múlva pedig Babits Mihály,
aki ellen már az első világháboru éveiben hajszát indítottak békét vágyó és békét követelő versei
miatt, a Jónás könyvé-ben egy vesztébe rohanó ország helyett végzi el önkínzó szigorúsággal a
lelkiismeret-vizsgálatot.

Berda versében sem törést, hanem a dolgok más nézőpontból való megközelítését jelzi a for
dulat, amely a költemény nyolcadik sorában a bizakodó hangú megnyilatkozást követi, azt az
óhajt, hogy bár mindig a diákok mennyei hangú kórusa zengene, és elhallgatnának végre a rom
lott szavú felnőttek. Látszólag váratlanul, mégis a probléma nagyon logikus továbhgondolásá
nak jeleként új értelmet kap a diákok éneklésének a szerepe. ..Énekeljetek. / imádkozzatok csak
értünk, szegény, / rossz útra tévedt vénekért. kiket / elhagyott már a ti angyali / évetek ideje s csu
pán a számadást / várjuk, mely ítéletre hív csúnya bűneinkért."

Az örömet, ünnepet, szabadulást váró adventi hangulat így telítődik a szárnadásra, ítéletre vá
ró lélek szorongásával. A fölzengő tiszta ének mámoros öröme, amely a gyermekkor áhitatát
hozta vissza, és egy pillanatra a szabadulás, a Jó-győzelmének reményével töltötte el a költőt, az
eufóriás élmépy árapályában élesebb látásra, kíméletlen önszemléletre kényszeríti. Magát sem
vonva ki a sorból, bűnösnek érzi mindazokat, akik felnőttként részesei a baljos világnak, akik
már túl vannak a gyermeki lét isteni örömének korán, akik már csak arra valók, hogy az ítélet kö
vetkezzék be rajtuk, de akik megérdemlikmég az értük való imát, a tiszta, szent éneket.

Ha a verset kiváltó élmény belső logikája más irányba vitte is a költeményt, mint amilyet az in
dítás, az első sorok hangütése jelzett, reménytelenségről, a szabadulás hitének elvesztéséről nem
beszélhetünk Berda adventi versével kapcsolatban. Sőt a vers hangulatában bekövetkezett for
dulat, amorális indítékú rezignáció is feloldódik a költemény záradékában, amelyben a költő új
ra hitet tesz a romlatlanság, a bűnbeesés előtti állapot tiszta öröme és a rosszat jóra fordító hatal
ma mellett: .. ' .. Énekeljetek csak, Ó. énekeljetek még / értünk, sohase hallgassatok el, / romlatlan
angyalok!"
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