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Biztos vagyok abban, hogy 
manapság kevesen tudják, kit 
is takar ez a név. Ha nem téve-
dek, csupán a magyar irodalom 
történészei (azoknak sem mind-
egyike) és az igazmondó költé-
szet szerelmesei hallottak vagy 
tudnak róla. Szomorú, de így 
van. Ennek okait könnyû felde-
ríteni. Mégsem ez a fórum az, 
ahol ezek sorra vétele figyelmet 
érdemelne.

Annak okát viszont sietek 
elárulni, miért került írásom 
címéül a neve. Azért, mert 
most, február elsején illik emlé-
kezni arra, hogy Berda József 
száztíz évvel ezelőtt született 
Budapesten, a Váci úton lakó 
kazánkovács nyolcadik gyer-
mekeként. Akaratlanul is Petőfi 
szüleinek csodáját látom meg-
ismétlődni benne. Egy, még 
az Osztrák–Magyar Monarchia 
idején Csehországból (Morva 
földről) bevándorolt apa és egy 
Budapesten munkát kereső tót 
(ma szlováknak mondjuk) mun-
káslány szerelmi házasságából 
nőtt fel ez a magyarrá lett, saját 
útját járó humanista költő, aki 
gazdagítva a világirodalom érté-
keit, senkiéhez sem hasonlítható 
költészetet hozott létre. 

Amikor 1943-ban a Magyar 
Múzsa szerkesztőségében meg-
ismerkedtünk, abban az évben 
jelent meg Fény és árnyék címmel 
a tizedik verseskötete. Megtudva 
tőlem, hogy előző nyáron gyalo-
gosan jártam be Észak-Erdélyt, 
megmászva jelentősebb havasa-
it is, kirándulótársává fogadott. 
A következő héten megkaptam 
első levelezőlapját, amelyben 
túrára invitált a Börzsönybe. 

Ezeken a kirándulásokon – a 
költőhöz fûződő barátság okán 
– több híres-neves emberrel 
ismerkedtem meg, és egyikkel-
másikkal össze is barátkoztam. 

A társadalmi és osztályviszo-
nyok, nemkülönben az általános 
szegénység miatt a mindössze 
négy elemi iskolát végzett Berda 
Jóska társaságát mégis sokan 
keresték. Miért? Mert igazságke-
reső, vallásos, erkölcsös ember 
lévén saját erőből szerezte meg 
európai mûveltségét, és minden 
leírt sora ma is szívhez szólóan 
tanulságos. Tisztelői, költészeté-
nek elismerői között a kirándulá-
sokon találkozhattam dr. László 
Gyula történésszel, dr. Bálint 
Sándor néprajzos professzorral, 
dr. Ortutay Gyulával, a magyar 
népmesék rendszerező tudósá-
val. Barátjának tekinthette Tabi 
Lászlót, a Ludas Matyi főszer-
kesztőjét, aki szívesen közölte 
lapjában Berda vitriolos négyso-
rosait. Barátja volt a domonkos 
rendi Badalik Bertalan, akit a 
pápa veszprémi püspökké neve-
zett ki. A püspök barát ebédre 
hívta meg Berdát, mert tőle, a 
fehér asztalnál kívánta hallani 
a hozzá írott négysoros ver-
set. Íme, a vers: „Derülj, derék 
dominikánus, bûvölő Badalik 
Bertalan! Püspök lettél s erre egy 
liter Somlait ittam, boldogságom 
oly határtalan!”

Halála előtt három évvel jutott 
végre egy szoba-konyhás „lakás-
hoz”. A szállásadó Margit néni 

– akit én is ismertem személye-
sen a Szent Gellért utca 31-ből 
– meghalt, s a rokonok mindent 
elvittek. Berda, aki évtizedeken 
át ágyrajáróként élt Margit néni 
kegyelméből, egyedül maradt a 
konyhában, ahol a Baumgarten-
díjból vásárolt vaságya és szek-
rénykéje állt. Az Irodalmi Alap 
akkori igazgatója, Földeák János 
költő vásárolta meg a bútoro-
kat, és segített barátjának beren-
dezni a csöppnyi szobát. Berda 
József összegyûjtött verseit – s 
ezt nem kis büszkeséggel írom 
– az Érden élő és alkotó Urbán 
László irodalomtörténész évekig 
tartó munkával gyûjtötte össze 
nyolcszáz oldalas munkájában, 
a még magánosoknál lappangó 
verseket is. A kötet utószavát 
Sípos Lajos tanár írta.

Ami engem illet, költő bará-
tom halálának huszadik évfor-
dulóján, 1986-ban adta ki a 
Szépirodalmi Kiadó a Berda a 
sírból címû, 83 verset tartalmazó 
kötetem, amelyben Berda bará-
tom nevében az intő, a dicsé-
rő és a dörgedelmes strófákat 
írom. Míg élt, születésnapján 
Újpesten vele együtt egy kocs-
mában gyûltünk össze, órákig 
elpoharazgatva, beszélgetve és 
felköszöntve őt. Halála után az 
újpesti városháza mögött felállí-
tott mellszobránál találkoztunk. 
A régi barátok, akik személye-
sen ismerték, és Berda baráti 
köréhez tartoztak, mind elmen-
tek, közülük már csak én élek. 
Születésének 110. évfordulóján, 
rá emlékezve jó lenne, ha az 
élet szeretetéből fakadóan minél 
többen olvasnák, és derülnének 
költészetén. Bíró András

Berda

A héten a hírek szerint most 
már tényleg bekeményít a tél: 
a fagyos nappalok mellett már 
havazásra is számíthatunk, és 
egyre keményebbek lesznek 
az éjszakai fagyok. Ráadásul 
mindez szeszélyesen, kiszá-
míthatatlanul érkezik. Olykor 
bágyadt ködbe burkolózik 
minden, és nemcsak reggel, 
hanem napközben is, máskor 
meg friss napsütés vonja be 
ragyogással a házakat, fákat, 
bokrokat. A hőfokok bor-
zongató mínuszoktól tavaszt 
ígérő pluszokig húznak kiszá-
míthatatlan íveket – de hát 
ezen miért is csodálkoznánk? 
Miért pont az időjárás lenne 
kiegyensúlyozott, „normális”, 
amikor annyi minden nem az 
körülöttünk.

Ködöt például nemcsak a 
természet, nemcsak a meteo-
rológia tud produkálni, létez-
nek közéleti ködösítések is. 
Kicsik is, nagyok is; helyiek is, 
meg országosak, sőt, nemzet-
köziek is.

Mekkora köd teszi homá-
lyossá mindmáig például az 
emlékezetes, diszkóbaleset 
néven ismertté vált, három 
halálos áldozatot követelő 
Nyugati téri ügyet? Eltelt egy 
év, már mindenki nyilatkozott, 
szigorított, levonta a tanulsá-
got, állást foglalt, érvelt, szám-
talan tárgyalás is volt – csak 
éppen döntés nem született: ki 
volt a felelős, és milyen bünte-
tést kapott.

Vannak persze kisebb ható-
sugarú, helyi ködösítések is. 
Szándékosan kitermelt pára 
lengi körül például az Állami 
Számvevőszék jelentését, 
a csatornázást, a hitelfelvé-
teleket, a fejlesztések árát. 
A módszer ugyanaz mind-
egyik esetben: a részletek 
konkrét ismerete, ismerteté-
se nélkül, eltorzítva néhány 
adatot, zavar és bizonytalan-
ság keltése az emberekben. 
Léteznek természetesen 

megfelelő módszerek a köd 
oszlatására. Mielőtt bárki fél-
reértené vagy félremagyaráz-
ná: nem demagógiáról, nem 
valótlan állítások hirdetéséről 
van szó, ez a rémhírterjesztők 
és néhány internetes acsarko-
dó tisztességtelen módszere. 
Tisztán, világosan, érthetően 
célszerű kifejteni, miről is van 
szó. Erre törekszünk – köz-
szolgálati kiadvány lévén – itt, 
az újságban is, amikor példá-
ul több újságoldalnyi terje-
delmet szenteltünk az Állami 
Számvevőszék jelentésének 
grafikonokkal, számvevői és 
városvezetői interjúval, más 
megyei jogú városok adatai-
nak összehasonlító ismerte-
tésével. Meg akkor is, amikor 
gyakorlatilag külön rovatot 
nyitottunk a csatornázással 
kapcsolatos információk, ten-
nivalók közlésére. Mindebből 
olvasni, számolni, gondolkoz-
ni tudó emberek meg tudják 
érteni a lényeget, megismer-
hetik a valóságot – megláthat-
ják, hogy mi van a szándéko-
san duzzasztott köd mögött.

A helyi és az országos ködö-
sítéseken túl – tapasztalhatjuk 
– feléledtek külföldi ködösí-
tők is, akik szándékaikhoz, 
mint történelmünk folyamán 
oly sokszor, készséges itthoni 
partnereket találtak. A célok 
világosak, az eszközök sokfé-
lék – e helyen aligha érdemes 
ismertetni valamennyit, meg-
teszi azt az országos média 
tisztességesebb része.

Mi abban bízhatunk, ami-
ben a meteorológusok: hogy 
amikor kisüt a nap, akkor majd 
szertefoszlik a pára, eloszlik a 
köd, és a tiszta fényben min-
den pontosan látható lesz. És 
abban, hogy előbb-utóbb csak 
kitisztul végre a levegő. 

A szerkesztõ jegyzete

Köd és ködösítés

– A jelenlegi gazdasági hely‑
zetben egyre többen szorul‑
nak támogatásra, segítségre. 
Változik‑e a szociális támogatá‑
sok rendszere az idén?

– Szociálpolitikai rendszerünk 
jelenleg is mûködőképes, csak-
úgy, mint az előző esztendők-
ben. Rendeletünk nem szigoro-
dott; továbbra is minden támo-
gatást megadunk – a törvények 
és a saját rendeleteink függ-
vényében – a rászorulóknak. 
Változást jelenthet majd, hogy 
az állam a szociálpolitikai ellá-
tás egy részét, például a gyám-
ügyi gondoskodást, át akarja 
venni az önkormányzatoktól. 
Ennek nem látjuk különösebb 
akadályát, de az biztos, hogy 
az átállásnak lesznek zökkenői. 
Különösen oda fogunk figyelni 
arra, ne fordulhasson elő, hogy 
az átállás ideje alatt valaki nem 
jut segítséghez. Ahhoz, hogy 
e változás életbe léphessen, 
elengedhetetlen, hogy felállja-
nak a járási hivatalok. A nemrég 

nyilvánosságra került koncep-
ció szerint Érd járási székhely 
lesz, és ehhez a járáshoz tarto-
zik majd Pusztazámor, Sóskút, 
Tárnok, Diósd, Százhalombatta 
is.

– Korábban szó volt arról, hogy 
Pest megye leválik Budapestről, 
és külön régió lesz. Történt e 
tekintetben előrelépés?

– Pest megye és Budapest 
regionális tekintetben törté-
nő különválása minden félnek 
hasznos és közgazdasági szem-
pontokból is indokolt lenne. 
Érveinket, számításainkat ha-
marosan elküldjük az összes 
európai uniós képviselőnek. 
A legfrissebb számítások sze-
rint az egy főre jutó GDP az 
uniós átlaghoz képest 110 szá-
zalék a régióban, de ha Pest 
megyét és Budapestet külön-
vesszük, Budapesten a GDP 
150-160 százalék körüli, míg 
Pest megyében 58 százalék. Ez 
azért érdekes, mert 75 százalék 
a határ: ez alatt még vannak 

jelentős források a felzárkózta-
tást illetően, e fölött pedig már 
csak jóval kisebb összegekre 
lehet pályázni. Ha különválna, 
Pest megye egyértelmûen a fel-
zárkózókhoz sorolt régiók közé 
tudna tartozni. Véleményem 
szerint nagyon rövid időn belül, 
még a 2013-as költségvetés elfo-
gadása előtt változtatniuk kel-
lene a regionális határokon az 
illetékeseknek. 

– A sportcsarnokkal kapcso‑
latos tárgyalásokban történtek‑e 
fejlemények?

– Igen. Bécsben és ideha-
za is tárgyaltunk a tulajdonos 
UniCredit Bank képviselőivel. 
Úgy tûnik, ki tudunk dolgozni 
egy lízingszerződést – megerő-
sítve egy, az energiarendszer 
felújítását, takarékossá tételét 
célzó pályázattal –, amelynek 
segítségével pár hónapon belül 
lízingelni tudjuk a sportcsar-
nokot. Ezzel megoldódhat 
nemcsak a létesítmény ügye, 
hanem a bank által ellenünk 

Regionális határok,  
közétkeztetés, sportcsarnok
Újságírói kérdésekre válaszolt múlt szerdai sajtótájékoztatóján T. Mészáros András 
– az alábbiakban folytatjuk ezen kérdések és a kapott válaszok elõzõ oldalon meg-
kezdett közlését.

benyújtott kereset is: 2,6 milli-
árd forintot követelnek tőlünk, 
mert úgy érzik, ekkora kár éri 
őket azzal, hogy nem adták 
át időben a sportcsarnokot. 
Jelenleg egy ponton van vita: a 
sportcsarnok és uszoda értékét 
tekintve. Egyébként nemcsak a 
vételi ár nagyon fontos, hanem 
az is, hogy a fenntartásra és a 
mûködtetésre mennyit költünk 
– így az is, hogy az energetikai 
modernizálást célzó pályázaton 
nyerni tudjunk. Ha ez sikerül, 
akár 30-40 százalékkal csökken-
hetnek az üzemeltetés költségei. 
Bízom abban, hogy a 2012. év 
közepéig pontot tudunk tenni 
az ügy végére. 

– Pár hete új közétkeztető 
cég szállítja az ebédet, reggelit, 
uzsonnát a város intézményei‑
be. A minőséggel kapcsolatban 
több panasz, kifogás is érke‑
zett…

– A szerződés módot ad a 
probléma kezelésére. A na-
pokban felállítunk egy bizottsá-
got, amely rendszeresen ellen-
őrzi majd a konyhák teljesítmé-
nyét. A bizottságban terveink 
szerint képviseltetik magukat 
az iskolák, az óvodák, a szállító 
cég és az ÁNTSZ, valamint részt 
vesz a munkában egy külső 
szakember is. Az ötfős csoport 
hetente legalább egyszer elláto-
gat majd valamelyik intézmény-
be. A kontroll hatékony eszköz: 
egyrészt lehetővé teszi a pana-
szok azonnali kezelését, más-
részt a baj okára is fény derül. 
Reméljük, hogy az ellenőrzés-
nek köszönhetően hamarosan 
megszûnnek a problémák, de 
végső esetben a szerződésbon-
tást is el tudom képzelni. Itt 
azonban még nem tartunk – a 
vállalkozót az ellenőrzésekkel 
arra kell rábírni, hogy olyan 
minőségben főzzön, ahogy azt 
elvállalta.  Ádám Katalin

T. Mészáros András bízik abban, hogy ez év közepére pontot tudnak tenni a sportcsarnokügy végére
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