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Sipos Lajos

Berda József Vácon
Az 1960-as években, Csobánka, Somló, Pilis, Börzsöny mellett Berda József szá-

mára különlegesen kedves kirándulóhely volt Vác. Az els� világháború alatt, igaz, 

csak rövid ideig, itt volt „fráter”-jelölt, azaz olyan egyházi kisegít� személynek 

szeretett volna itt tanulni, akit nem szentelhetnek pappá ugyan, de sekrestyésként 

szolgálhat bármelyik templomban, vagy egy egyházi intézményben valamilyen 

gazdasági vagy ügyviteli feladatot teljesíthet. Bizonyára ebben az id�szakban 

ismerte meg jobban a misék és az egyházi szertartások rendjét, ekkor hallgatha-

tott templomi orgonán gyakorló kántort, ekkor vett részt több pap által celebrált 

misén. Nyilván ekkor látott püspököt körülvev� asszisztenciát is a szertartásokon.

Vác története, megannyi épülete amúgy is alkalmas volt az angyalföldi 

kisvilágban született szegény gyereknek a múltba révedésre. A 11. században 

alapított város, amikor Berda idekerült, egyike volt a magyar barokk korszak 

legszebb emlékeinek. A város központjában, a Konstantin téren volt a székes-

egyház, a püspöki palota, a piarista rendház és gimnázium. Nem messze t�le 

a Ferencesek temploma állt. A Budapestre vezet� út mellett, a város határában 

volt az országos kegytemplom, a Hétkápolna. Ez utóbbi története a 17. század 

végére, a 18. század elejére vezet vissza. 1711-ben már ezen a helyen volt egy 

templom a váciak „kegyes alamizsnájá”-ból, mely 1760-ban lett búcsújáróhely, 

s 1780-ban Migazzi Kristóf püspöksége idején nyerte el mai formáját. 1760-tól 

kezdve minden évben a szeptember 12-éhez legközelebbi szombaton és va-

sárnap tartották meg a búcsút. A körmenet minden esetben, hacsak az egyházi 

rendezvény nem esett politikai tilalom alá, a  székesegyháztól indult a temp-

lom felé. A kis dombon, ritkás erd�ben álló kegyhely el�tt Jézus keresztútját 

felidéz� stációk voltak. Az épület els� részében volt a „Fájdalmas Anya” képe. 

A szentmise el�tt a hívek imádkoztak és rózsafüzért mondtak.

Berda, ha csak tehette, minden évben ott volt a hétkápolnai búcsún. Itt is 

élvezte, hogy „Szállott ima, ének, / Malaszttal teltek meg ifjak és vének.”; itt is 

megélte a vágyat, „hogy oltárt emelje[n] b�nbánó magdolnák meggyalázott / 

processziójának”.1

Különösen szívesen ment a búcsúra az 1960-as években. Minden alkalommal 

találkozott dr. Rusvay Tiborral, kedves tanár barátjával, akit 1956 után másfél év-

re börtönbe zártak izgatásért, s aki egyike volt a várost legjobban ismer� tudós 

embereknek. Két nagyon fontos könyvet írt. Az egyik a Váci polgár (1700–1942), 

másik a Migazzi – Vác és Bécs püspöke. Az � révén találkozott az ide szám-

�zött-kitelepített Brisits Frigyes professzorral, a budapesti Pázmány Péter Egyetem 

egykori professzorával (akit 1948-ban, másokkal együtt megfosztottak akadémiai 

tagságától). Minden ilyen alkalommal, meg néha bejelentés nélkül is, betoppant 

1 Berda József, Összegy�jtött versei, összegy�jtötte, s.a.r. URBÁN László, Bp., Helikon Kiadó, 

2003, 445 [Búcsúsok], 639 [Evangélium].
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Rusvayék lakásába. Az emeleti ablakból szerette nézni az elé táruló képet: a szé-

kesegyházat – imponáló terével, a piarista gimnázium ódon épületét, a püspöki 

palota elegáns tömegét, a  mögötte fölsejl� Pilis-hegyvonulatot. Rusvay Tibor 

révén ismerte meg Végh Dezs� fest�m�vészt, „néhány baráti presszós összeülés 

alkalmával találkozott Bornemissza Géza fest�m�vésszel, aki a kitelepítettek hely-

zetét élvezte Csörögben és Vácon”. A költ� minden találkozásra kért a házigazdá-

tól csörögi Mayer-féle „prekóci”-t, azaz a Mayer pincészetb�l származó jóféle bort. 

A levelek hangneme, akárcsak a következ�é, sokat elárul Berda személyiségéb�l.2

Az alábbi vers az 1962-es búcsú napján készült.

Az 1962-es látogatásnál hagyta ott a vendéglátó családnál a következ� két 

verset aláírással és dátummal:

Elég volt!

Nem tudsz aludni; ég� szemmel

nézed a plafont minden altatók ellenére.

Halál, und meg szenvedésem,

tuszkolj a meghalók

közelibb körmenetébe!

2 A  Dr. Rusvay Tiborra, Berda József látogatásaira vonatkozó adatokat dr. Rusvay Tiborné 

nekem küldött levele tartalmazza. Az itt következ� levelet, a három vers és a fénykép fény-

másolatát dr. Rusvay Tibornénak köszönöm.
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Baj

Hát hazajöttél,

te szörnyeteg!

Aki ezt akarta:

a rosseb egye meg!

Ez utóbbi mellé odaírta: „Horváth Béla »katólikus« költ�re!”

Mindkét vers megérdemel egy kis kitér�t!

Berda Józsefnek 1964-ben, két évvel a halála el�tt jelent meg utolsó kötete 

Égni! Elégni! címmel. Ebben volt olvasható az itt közölt két alkotás, a második 

két sorba tördelve. A kötetben, a halála évtizedében általában ilyen rövid verseket 

írt. Ezek nem mind epigrammák. Nemcsak azért, mert nem disztichonok, nem 

is ellentétpárok, ahogyan a m�fajtól Szimonidész és Anakreon elvárta. Meg azért 

sem tekinthet�k epigrammáknak mind, mert általában nem valamilyen tényt és 

hozzá kapcsolódó szellemes megjegyzést tartalmaznak, amint Lessing kívánta 

a m�fajtól. Maga Berda sem nevezte ezeket a m�veket epigrammáknak. Gyak-

ran dühét, a korral szembeni ellenérzését, az emberi árulás megvetését foglalta 

szavakba. S nemegyszer az 1956-os forradalmat lever� er�kkel és személyekkel 

szembeni ellenérzésének adott hangot bennük. Ezek a „szösszenetek”, „kínrímek”, 

„alkalmi kínrímfélék”, ahogyan � maga nevezte a kötetében megjelent vagy akkor 

kéziratban hagyott verseket, egy nagyobb anyagból kerültek ide. Berda, tapasz-

talva a körülötte lev� világot, a Rusvayak bebörtönzését, Brisits Frigyes szellemi 

szám�zetését, a  maga kis világában is megtapasztalható árulásokat, növekv� 

dühvel szemlélte a „konszolidáció”-t. Azokat a rövid írásokat, melyeket ekkor írt, 

rendszerint egy-egy barátjánál rejtette el. Háromhetenként továbbvitte a zugárut, 

nehogy a helyet adó lebukjon. Az ilyen szövegek ugyanis a szerz�re és a rejtege-

t�re is veszélyt jelentettek.

[sematikus sületlenséget…]

Sematikus sületlenséget

szüljünk megint

az egyetlen Isten: a Párt

parancsa szerint?!

Okultunk?

Ugyanazok a b�sz-buta hibák

folytatódnak még butábban tovább?!

Elhihet�?

Mindig az aljasabb

a hatalmasabb?!

Drámai ismétl�dés

Lakatos Géza és Nagy Imre: mily szomorúan

hasonló a ti sorsotok!

Ebb�l t�nik ki: Kádár a hasonló

Szálasi sorsában osztozni fog.3

3 Berda József, Összegy�jtött versei, i.m. 535, 542, 544.
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A Baj cím� vershez a kéziratban lev� megjegyzés sokat elárul Berdáról. Az 

a Horváth Béla ugyanis, akit megemleget, 1935-ben egyik megalapítója volt a 

Vigiliának, els� verseskötete elé 1927-ben Sík Sándor írt el�szót, az 1930-as 

években a „katolikus költ�k” közé tartozott. 1945-t�l Rómában volt újságíró, 

1952–1957-ben a Szabad Európánál dolgozott, 1957–1958-ban a müncheni 

Látóhatárt szerkesztette. 1962-ben hazatért, hazatérése után azonnal kapott 

állást, költ�, újságíró, lapszerkeszt� lett. Ezeket a „hazatér�k”-et a politikai 

hatalom nagyon megbecsülte. Visszatérésük a külföldnek jelezte a rendszer 

liberalizálódását, a börtönben vagy alig szabadlábon lév�knek: Déry Tibornak, 

Tamási Áronnak és a többieknek a politikai nyitás tényét. Berda az ilyen rend-

szert igazolókat mindenképpen elutasította. Horváth Bélát külön is. Miközben 

az Új Emberben alkalmi cikkeket író Pilinszky János, a Vigiliában éppen csak fél 

státusban alkalmazott Rónay György jelezte a „befogadás” valódiságát, Horváth 

Béla elfogadta az „egyenjogúság” demonstrálását. Ezt a kétfelé igazoló szere-

pet az etikus Berda mindenképpen méltatlannak tekintette.

1965. szeptember – Váci búcsú

Jobbra az asztalnál Berda József, 

szemben dr. Rusvay Tibor


