
BERDAJÓZSEFLEVELEZÉSÉBŐL

B. J. levele Szabó Lőrincnek

Újpest, 1926. dec. 19.
Kedves Szabó Úr'
Nagyon kérem, hogy legújabb kötetéböl (A Sátán mű

remekei) sziveskedjék - ha lehet - egy példányt címemre
küldeni, hogy a helyi lapok egyikébe irhassak róla. Ha
úgy gondolja, hogy fontos a többi helyi lapok kritikája is:
akkor küldjön több példányt - és én majd szétosztom azo
kat e célból.

Üdvözli igaz híve Berda József
NB. Mindenesetre örömmel venném, ha dedikál va kül

dené el a kötetét '

B. J. levele Juhász Gyulának

Újpest, 1927. okt. 2.
Kedves Mester!
A ..Palota- Újpest" c. pol. hetilap - amely nagy tisztelöje

az Ön művészetének - megbízásából tísztelettel kérem,
sziveskedjék értesiteni : nem engedné-e át közlésre Ó asz
szonyok ' ... verset? Szives engedélye esetén ezt a példányt
el fogom juttatni Önhöz, Igaz tisztelője Berda József

Sárkiizi György levele B. J.-hez

Budapest, 1927. okt. 3.
Kedves Barátom,
szivesen hozzájárulok, hogy Virágok beszélgetése c. ver

semet a Palota- Újpest közölje. Kérném viszont a vers alatt
megjegyezni: "A szerző Angyalok harca c. kötetéből.

Athenaeum kiadása." Kérem továbbá, legyen olyan jó
ügyelni, hogy sajtóhiba ne éktelenkedjék a versben. Na
gyon örülnék, ha eljuttatná hozzám azt a számot is,
amelyben a könyvről irt kritikája megjelent. Szíves üdvöz
lettel Sárközi György.

B. J. levele Zolnai Bélának

Méltóságos Professzor Úr!
Ha nem haragszik meg érte: itt küldöm meg két másik

versemet is, talán megfelelnek. Bár mindkettő vallásos
vers, de hiszem, bele lehet illeszteni a Széphalom-oe.)
Őszintén szólva : azért is küldöm ezeket a verseket a Szép
halom-nak, hogy ne csak azok a vallásos versek - mint
ilyenek - kapjanak erkölcsi létjogosultságot, amik sajnos
legtöbbször a kongregációk önképzököri nivóján mozog
nak, - a Magyar Kultúra és a Kath. Szemle lírikusaira gon
dolok -, hanem az irodalmibb s emellett dogmatikus tiszta
ságú, modern katolikus versek is'

Ugyanitt arra kérem Professzor Urat - ha lehetséges
- küldessen egy mutatványszámot a Széphalom-ból az Új
pest Kőzművelődési Kőr (Újpest) címére.

Mélységes tisztelettel és ragaszkodással legígazibb hive
Berda József

138

Kosztolányi Qezső levele B. Ji-nek

Budapest, 1931. aug. '25.
Drága fiam,
azok a versek, rpelyeket eljuttatott hozzám, egytöl egyig

gyönyörűek. Nem szoktam ilyen kifejezéseket ok nélkül
használni. Olybá vegye tehát megállapitásornat, mint ki
vételest és igazat. Nekem főképp az .Jlletlen" versek tet
szettek, a péklegények meg a zabálás kéjéről irtak. Ezek
valósággal kiharsantak. Csak akkor kell verset írni, mikor
ésszel nem lehet megközelíteni, amit mondani akarunk, s
annyi bennünk a bátorság és a csiklandó csikótűz, hogy
semmire sem vagyunk tekintettel.

Ezeket a verseket azonnal elvittem a Nyugat-hoz s átad
tam Gellért Oszkárnak. Nekí is igen tetszenek. A P.
Hi-nak- fölajánlottam a többit, de ott - teljes joggal- ha
ragszanak önre. mert másutt megjelenteket adott el nekik.
Ilyent nem szabad csinálnia máskor.

Verseskönyvet - rám való hivatkozással - eladhat Ka
rinthynak (estefelé Hadik kávéház vagy Verpeléti úton a
lakásán), Förstner Tivadar föigazgató úrnak (Hold u.
Kultusz Minisztérium), nekem is, ha átnéz, anélkül, hogy
újabb verseskönyvet kérnék az áráért.

Szóval: örülök szép verseinek.
Hive:

Kosztolányi Dezső

József Attila levele B. Ji-nek

Budapest, 1934. nov. 23.
Kedves Jóska,
még eddig nem tudtam beszélni abban az ügyben.' mert

eddig nem találkoztunk, telefonon pedig te is felhívhatod.
Nyugalmat ajánlok, ha lehet, ha találkozunk, érdeklődni

fogok. Szervusz A.

Kosztolányi Dezső levele ismeretlenneks

Kedves Barátom,
múltkori beszélgetésünkre s szives igéretedre hivatkoz

va kérlek, iktasd a rádió rnűsorába Berda Józsefnek itt
mellékelt verseit.

E versek írója az új költői nemzedék egyik legeredetibb
s legtehetségesebb tagja, ezenkívül szegény is és nagyon
rászorul támogatásodra.

Szivességedért fogadd előre is hálás köszönetemet.
Kosztolányi Dezső

Berda József versfogalmazványai
az 50-es évekből •
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Lesznai Anna levele B. J.-nek

Drága Berdám,
nagyon sajnállak ~ siess meggyógyulni, hogy jövő pén

teken (mához nyolc napra) felkeress. Írj addig is, hogy
vagy. Hídd el azt a derék orvosbarátodat - aki nekem is
írt. Az jó ember lehet, bizonyára felkeres szivesen. Küldök
némi elemózsiát: remélem eltaláltam ízlésedet. Fogyaszd
el elébb azt, ami romlandó - nehogy elrontsd a gyomrod
~ kűldök öt pengőt is fűtésre - és ötöt, azt amít jövő hóra
tartogattam az Irén pénzéből - így csak ötöt fogok adni
tudni - de ha most gyengélkedővagy - most jobban kell.

Szeretettel üdvözöllek
Jászi Málid5

Tegnap egy ifjú, tehetséges festő rajongott .mészáros''
versedérté - Hincz Gyula nevezetű. Megállapítottuk,
hogy valami görögös van a verseídben !

Adj kérlek pár sor elismervényt levélről és csomagról
mert egy idegen fűszeresfiúcskaviszi a holmit.

Kassák Lajos levele B. J.-nek

Kedves Berda József,
küldeményét megkaptam, köszönőm. 'Valóban beszél

gettűnk a maga írásairól Lesznai Annával. Mint neki is
mondtam, szeretem és becsülöm a maga verseit. Sajnos,
hogy egyelőre ilyen keserű, őngúnyos és nekikeseredett
dolgokat küldött nekem. Inkább valami bensőségesebblí
rát kérnék : ha ezeket közölném. barátaink direkt tenden
ciát látnának benne. Kérem, ha bent jár Pesten, valame
lyik délben (l-2 között) nézzen be hozzám a Parlament
kávéházba, hozzon be magával verseket, hogy közösen ki
válogathassunk közülük közlésre. Én inkább amazokat a
melegebb, boldogabb emberi sorait szeretem. Ezekből

szeretnék kapni.? ~ Várom látogatását s addig is szívesen
üdvözli

Kassák Lajos

Babits Mihály levele B. Js-nek

Budapest, 1937. aug.
Kedves Berda,
nem voltam Pesten, mikor levele érkezett, s azért nem

tudta:n hamarabb válaszolni. (A levelet ugyanis Eszter
gomból Pestre küldték utánam - én pedig éppen akkor
utaztam el és csak visszajövet kaptam meg.)

A kért cikket szívesen rendelkezésére bocsátom, tessék
rám hivatkozni és elkérni a Nyugat-tól az illető számot.f
Én most künn lakom a Zugligetben, úgy hogy nem tudok
hirtelen intézkedni.

Üdvözli
Babits Mihály

Sík Sándor levele il. J-nek

Szeged, 1938. dec. 18.
Kedves Kollégám,
sajnos egy héttel elkéstünk ezidén, pedig igazán öröm

mel próbáltam volna meg a dolgot. (Bár jól tudja, teljesen
és kizárólag egy emberen fordul, aki saját izlése szerint
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hallgat és nem hallgat ránk.) Igy most már csak egy év
múlva lesz aktuális a dolog. Nagyon kérem, irjon egy la
pot, majd nov. elején figyelmeztetőül. Fájdalommal ér
zem, milyen csekély vigasztalás ez a jelen pillanatban, de
- sajnos, egyelőre nem tudok mit tenni.?

Szivélyes barátsággal köszönti
Sík Sándor

Zelk Zoltán levele B. J.-nek

Mohács, 1944. jan. 30.
Édes Jóskám,
újból Magyarországon10s két hét múlva Pesten. Ad-

dig is szivemből köszöntöm a Baurngarten-dijas költőt.

Most igazán mindenképpen méltó ember kapta a kitünte
tést! A viszontlátásig sok szeretettel ölel

Zelk

B. J. levele Kozocsa Sándornak

Újpest, 1945. febr. 22.
Kedves Sanyikám,
én hál' Isten, nagynehezen átvészeltem - szörnyű bű

vészmutatványok közepette ~ a nyilas őrületet. Most már
csak a Ti sorsotok érdekel: életben vagy tok-e (tekintettel
a belvárosi pokolra). Remélem, igen. Azonnal értesít s sor
sotokról s ha tudsz valamit Eősze András szobrászművész

és Hegedűs Zoltánék sorsáról, úgy arról is értesíts! (Baló
Elemért és Csorba Gézát elhurcolták a nácik.)

Várom válaszodat. Ölel
Berda Jóska

Ui. Jankovich és Pirchala sorsáról semmit se tudok.
A többiek - a szokott társaságból ~ élnek. Hála Istennek.

B. J. levele Dévényi Ivánnak

Kedves Iván,
jó a memóriád. Ott valék a vad-olasz (Marinetti) elő

adásán, (sokan valának ott, de a tapsoló Hegedűs Lórán
ton kívül senkit se ismertem meg), az Akadémián, ahol a
márványarfú ökör (így nevezte Berzevíczy Albertet Ady)
elnökölt. A tolmács szerint kb. a következőket mondotta
Kassákró\: "kár, hogy nem láthatom itt a nagy futurista
költöt, Kassák Lajost; néki nem az ellenkezö táborban. ha
nem a fasiszták oldalán volna a helye! (Kár, hogy kom
munista lett.) Nagy költő a maguk Kassák Lajosuk! Az ő

költészete többet ér, mint az Akadémia falán levő giccsek!
(Lotz?)" Marinertit Öexcellenciájaként köszöntötte Ber
zeviczy, a másik excellenciás. (Mussolini Olaszországában
minden akadémikusnak a "kegyelmes úr"-i címzés du
kált.)ll

A Babits-ünnepségre várjatok!
Ölel mindnyájatokat:

Berda Jóska
Üdvözlet:

Kassák Lajos



B. J. levele Jankovich Ferencnek

Újpest, 1960. aug. 15.
Kedves Ferikém,
az utóbbi időben egyre-másra, szinte sorozatosan hal

nak meg kedvesnél kedvesebb, szivbéli barátaim. Leg
utóbb Füsi Jóska - 1929 óta barátom - halála verte meg
nagyon a szivemet ! Halála előtt öt nappal együtt ittunk
ettünk a volt Illiknél és utána Rátesynél. (Kocsis Bandiék
kal. ) Túl érzékeny vagyok, de Néked - hál' Isten - gyé

.mánt idegeid vannak. És - 105évig fogsz élni! Éppen ezért
arra kérlek - mint legfőbb végrendelkezömet -, ha elpat
kolnék az árnyékvilágból : úgy intézkedj, hogy ne az új
pesti, hanem a farkasréti temetőbe temessenek! Miért?
Mert elhunyt barátaimnak nyolcvan százaléka ott alussza
örök álmát, s egyébként is hegyoldalon van ez a temető.

(Költőnek való túlvilági szállás! Igaz?)
Az újpesti temetőben csak egyetlen barátunk - Kertai

Ernő - nyugszik l-j A fa'tkasréti temetőbe való temetke
zésnek ma már amúgy sincs bürokratikus akadálya, mert
Újpest, - mint IV. kerület - Nagybudapesthez tartozik.
Egyébként ne neheztelj, hogy ily furcsa ügyben zargatta
lak csupán.

Ölel barátod:
Berda Jóska

B. J. levele Jankovich Ferencnek

Újpest, 1960. szept. 10.
Ferikém,
szívzavaraim egyre dühödtebben, egyre kínzóbb módon

jelentkeznek. (Sajnos, hogy Aranyt ídézzem: "Nem mese
ez gyermek l"). Ezért fontosnak tartom tudatni véled: ha
elpatkolnék. két kitűnő barátunkra bízd a katalogizá
lást: 12a Te idegeidnek nincs erre idői - Az egyik neve Ko
valovszky Miklós (lakik Kispesten, Könyvkötö ucca 28
szám alatt), a másík neve: Vargha Kálmán (lakik VIII.
ker. Kálvária tér 16. szám alatt). Kovalovszkya Nyelvtu
dományi Intézet szótárszerkesztője, Vargha Kálmán az
Irodalomtörténeti Intézet titkára. Velük intézd a dolgo
kat, ha sor kerülhet erre. Szept. 20-tól terjedő három hétre
(3000 Frt előleget igért erre Mátyás Feri) Visegrádon "kö
tök ki", (ha igaz). Gáspár Géza - a földtársad Badacsony
ban - fényképeket készitett badacsonyi rezidenciánkról,

szerettem volna átadni, de nem mutatkoztál ehelyt!
(Rátesynél ).

Ölel
Berda Jóska

B. J. levele Kovalovszky Miklósnak

Újpest, 1966. jún. 17.
Kedves Mildósom,
szerdán Gún. 22.)13eljönnék Hozzátok, nagyon fontos

ügyben. Egy NDK-beli irótól hosszú levelet kaptam: a ta
nácsodat kérném. A szokott időben jönnék.

Ölel mindnyájatokat:
Berda József

Végrendelkezésem

Ha hirtelen halnék meg: hátrahagyott kézirataim és
egész levelezésem sorsát Kovalóvszky Miklósra (lakik:
Kispest, Könyvkötő u. 28.) bizom; Ö rendelkezzék vala
mennyivel, legjobb belátása szerint.

Értesítendők még: Szőke István (Budapest, II. Bem Jó
zsef rakpart 56.), Berda Teréz, nővérem (Budapest, XIII.
Teve u. 55.), ürtutay Gyula (Budapest, II. Pasaréti út 83.),
Bárdos Lajos (Budapest, II. Mártírok útja'62/b), Kassák
Lajos (Budapest, III. Bécsi út 98.), Vargha Kálmán (Bu
dapest, XII. Városmajor utca 53/a), Schwott Lajos (Buda
pest, XIV. Semsey Andor u. 10.), Németh Kálmán szob
rászművész (Fót), Illyés Gyula (Budapest, III. Józsefhegyi
út 9.), Bittner Lajos (Solymár, Hősök útja 17.), Antalffy
Gyula (Budapest, XIV., Vezér u. 126.), Mátyás Ferenc
(Budapest, XII. Dobsinai u. 1.), Kónya Lajos (Budapest,
XII. Lóránt út 9.).

Elhunyt barátaim sokasága (kb. kilencven százalék) a
Farkasréti temetőben nyugszik. Ide temessenek! - Egyhá
zi temetést kérek! (r. k.). Temetésemről - triivel "vagyo
nom" nincs - az frószövetség (Budapest, VI. Bajza u. 18.)
gondoskodjék, ha van alap reá, és erre érdemesnek tart.

Előbbi végrendelkezésem elavult a gyorsan változó álla
potok miatt!

Újpest, 1966. június 22.
Berda József

Újpest, Szt. Gellért u. 31.

B. J. levele Szőke lSlvánnak l4

Kedves Pista,
csütörtök este felmegyek a Peyerlihez, ha addig meg

nem bénul a lábam. (Irtózatos sokat szenvedek.) Miklós
nak mondd meg: végrendelkezésembe vegye fel még a kö
vetkező két nevet: Marton László, Tapolca, Kunszery
Gyula, Bpest, V. ker. Kossuth Lajos ucca l. szám.

Ölel: Jóska
U. i. nem bíroma hosszú várakozást: 9-1/2 IO-nél tovább
nem maradok.

Jegyzetek: l A Zolnai Béla szerkesztésében Szegeden 'kiadott Széphalom című ..irodalmi és tudomanyos folyóiratban" 1929 és 1933 közötr
Berdának huszonegy verse, köztük több vallásos élményt és hangulatot kifejező költeménye (Szent Ágoston, A barátok templomában, Öszi
borongás, Harmadik osztály: négy apáca utazik, lsten etőn állsz. Roráté, Éjszakai kutya, Az öreg papról. Kegyelem láiü, Heverő beszéde) je
lent meg. ~- 2Pesti Hírlap 3Nem tudjuk, hogy milyen ügyben kerte József Attila közvetítését Berda. - 4A levél címzettje valószínűleg Cs.
Szabó László író, kritikus, aki 1935·töl 1944~ig a Magyar Rádió irodalmi osztályának vezetője volt. Berda először 1936. április d-án olvasta
fel verseit József Attilával közös műsorban a rádióban. - SA Nyugat első nemzedékéhez tartozó Lesznai Anna (Jászi Oszkárné Moscovitz
Amália) kedvelte Berda verseit, és anyagilag is támogatta a nehéz sorsú költöt. A Nyugat-ban ő mutatta bea költő Emelt fővel című kötetét.
Berda az EKY igaz asszonyhoz címú versében méltatja és ünnepli Lesznai Anna emberséget. A levélben említett Irén föltehetően Hirsch Al
bertné Hatvany Irén. --6Berda Mészároslegény című verse 1934-ben jelent meg Indulat című kötetében. - 7A Kassák Lajos által szerkesztett
Munka cimű folyóiratban, I936-ban négy vers jelent meg Berdátó!. - BBerda valószínűleg Babits Thomas Mann levele clmü írására figyeltfe!
(Nyugat, 1937. I. J57.). és kért engedélyt, feltehetően valakinek a megbízásából, a cikk újraközlésére. Babits cikke egyértelmű állásfoglalás a
hitlerizmussal szembeforduló német író mellett. "Soha egyenesebben nem nézett farkasszemet a szellem a hatalommal" - írja Babits Thomas
Mannról. - 9Berda Sik Sándor támogatását kérte annak érdekében, hogy a januárban kiosztásra kerülő 1939. évi Baurngarten-dijból ő is ré-

141



szesüljön. Mire levele megérkezett Sík Sándorhoz. az alapítvány kuratóriuma már meghozta a döntést, így Sík Sándor. aki az alapítvány ta
nácsadó testületének tagja volt, nem szólhatott érdekében. Sik Sándor tapasztalata szerím külőnben is mindig egy ember nyilván a kurátor
tisztét betöltő Babits Mihály - véleménye érvényesült a díjazásoknál. - lOZelk Zoltán mint munkaszolgálatos kerűlt 1944 elején Ukrajnaból
haza, Magyarországra. Mohácson is munkaszolgálatosként volt századával karanténban, egészségügyi megfigyelés alatt. ~ II Dévényi Iván
irodalom- és művészettörténész egyik korábbi beszélgetésükre hivatkozva 1958, június lS-én levélben arra kérte Berdát, hogy írásban is rög
zítse Marinetti 19:\1-es budapesti látogatásával kapcsolatos emlékeit. Marinetti szerepléséről annak idején a napi sajtó híreihez kapcsolódva
Kassák is beszámolt a Nyugat-ban, (1931. I. 56--57), gúnyos megjegyzésekkel kisérve a fasisztákhoz szegődött futurista költő megnyilatkozá
sait. azt sem hallgatva el, hogy Marinetti a konzervatív akadémiai kőrők és a meghívott k őzönség előtt őt úgy próbálta denunciálni. hogy
kommunistának nevezte. Berda levelét, mintegy közlesenek tartalmi valóságát igazolva, Kassák is aláírta. l2Berda irodalmi hagyatékának
.jcatalogizálásával". vagyis rendezésével és filológiai feldolgozásával korábban Jankóvich Ferencet bizta meg. 13Berda látogatása során
- két héttel 1966. július 5-én bekövetkezett halála előtt kéziratos végrendeletet is átadta Kovalovszk y Miklósnak azzal a kéréssel, hogy gé

peltesse le. A végrendelet gépiratos másolatát július 3-an írta alá az újpesti Árpád kórházban, ahová előző este súlyos betegen szállitották a'
mentők. 14Bcrda dátumozatlan levelét 1966. június 29-én kézbesitette a posta Szőke Istvánnak.

VALKÓ ANTAL VERSEI

A kapuk előtt

Szorosan simulunk
szerelmesűnk az idő méhébe
várjuk a megszűletést

a megmentő katapultot
mely széttördeli a síkokat
és megnyitja a titkok összes kapuit

Csendből és csontból
Csendből és csontból megalkotva
a néma tabernákulum
hordozza súlyos nyomait a szívben
veled egykorú horpadt félelem
berendezkedve örökös vacogásra
az elhalkuló téli hóesésben

Misszió
Elindulok közétek
hogy felmentselek
álmaitok alól
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Mértan
A szaggatott vonalon
túli terek
részarányosan kiszabják
a még meglehető utat
a megtehetetlenhez

Halottaim
Soha el nem felejtve
életembe szögként beleütve
fáján és mereven
fekszetek a sötét tudat legmélyén
kialakulva és változatlanul
már öröklétre ítélve

Inkarnáció
A magányos folyók felrepülnek
mind az egekbe
a halhatatlan űr megtelik
szeretettef és reménnyel
s mindenhol áthúzzák a
.nincs kegyelem" táblákat


