
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


