
Egy Berda-levél és melléklete

1947. augusztus 15-én kezdödön és 1948. december 8-án zárult a felszabadulás utáni
időszak legkiemelkedőbb hazai katolikus egyházi-vallási megmozdulása: a Boldog
asszony-éve. Főpásztoraink együttes vezetése alatt százezrek, milliók vallották meg
hitüket, vették körül ragaszkodásukkal a Magyarok Nagyasszonyát.

Sík Sándor 1947 őszéri kiadott "Tizenkét csillagu korona" címü verseskötetével vett
részt az ünneplésben. De egy Mária-antológia összeállítását is tervbe vette, s ehhez már a
szövegek összegyűjtését is elkezdte. A budapesti Piarista Levéltárban őrzött Sík-hagyaték
ban egy dossziéra való anyag található: eimsorozatok. tervezetek, vázlatok, fordítások s
egyebek.

Ide került Berdafozsef keltezetlen levele is, amelyet SíkSándorhoz írt 1947 őszérivagy
1948 elején. Az Új Ember ,Jókönyv-szolgálatá"-nak tájékoztatója ugyanis hírt adott a
készülö antológiáról, s ebbe szánta a költő a leveléhez mellékelt Mária-verseket
("Harangszó májusi esten", "Bizakodó levél Verebélyre" ). De az antológia szerkesztése
azután abbamaradt, a későbbi megvalósulás lehetősége is szertefoszlott. Berdajözsefe két
verse - tudomásunk szerint - azóta sem került sehol sem nyomtatásban közlésre.

Levelében a költő felhívta a figyelmet egy korábbi Mária-versére is. Ez egy 1930-as
évekbeli katolikus kiadvány-sorozat, a DOM-könyvek egyik kötetében látott napvilágot.
"Rorate" círnű költeménye az Alszeghy Zsolt és Kállay Miklós által szerkesztett s 1933-ban
Budapesten kiadott kötetben - címe: ,,Az élet ritmusa. Katolikus költőinkantolögíaja" 
jelent meg.

Levelében saját költeményei mellett Berda ajánlotta a Mária-antológiába Kassák Lajos
művét is, az "Alkotás" cfrnű lapból. Ez a Magyar Müvészeti Tanács folyóirata volt, 1947-ben,
valamint 1948 első negyedében jelent meg, Kassák Lajos szerkesztésében, Az 1947. évi
3-4. szám 20-21. oldalán olvasható Kassák "Nyolc költemény" című ciklusa, ennek
utolsó darabja a "Mária így szól a gonosz férfiakért" című prózavers. Berda csakis erre
gondolhatott, más Mária-vers - se Kassáktól, se mástól - nem található a rövid életű

folyóirat lapjain.
Berda József levelét és mellékletét teljes terjedelmében közöljük. Megralálható a

budapesti Piarista Levéltárban; jelzete: Sík-hagyaték, 5. sz. doboz, 5. sz. dosszié.

Mészáros István

Kedves barátom,
az Új EmberJókönyv-szolgálatában olvastam: Mária-kultuszt szolgáló antológiád jelenik

meg a közeljövőben. Mivel nékem is van két Mária-versem, elküldöm neked. Hátha hasznát
veheted.

Jóbarátsággal ölel jó híved: Berda József
U. i. Nagyon szép Mária-verse jelent meg Kassáknak az Alkotásban. Érdemes volna

fölvenni Mária-anthologiádba! - A Dóm-anthologiában is van egy Mária-versem. Roráté a
címe.
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