
EGY MEGMENTETT MÓRICZ-VERS

Az elmúlt évek során több ezer kötet olyan könyv jutott a Szolnoki Papír-
gyárba, mely csupán felelőtlen munka, illetve ellenséges tevékenység következtében
osztozott a fasiszta fércművek és népellenes könyvek jól megérdemelt sorsában. A
szolnoki Damjanich János Múzeum és a megyei könyvtár dolgozói — papírgyári
munkások jelzése alapján — nem egyszer hoztak ki nagyobb mennyiségű könyv-
anyagot a gyárból. így került elő — többek között — egy Móricz-könyv is: Boldog
világ. (Móricz Zsigmond összes állatmeséi. 3. kiad. 111. Gara Arnold, Bp. Légrády
Testvérek, év nélkül. 84 + 2 p.)

Ennek első, ún. „szennylapján" egy ceruzával írott vers olvasható, fölötte
ezzel a bejegyzéssel: „Móricz Zsigmond irta 1931 május 5 én délelőtt a Nyugat könyv
sátrában a könyv napon". A belső címlapon pedig az író aláírása látható.

Móricz Zsigmond kezeírása annyira közismert, hogy a verset minden különö-
sebb egyeztetés, kutatás nélkül kétségtelenül saját kezével írottnak fogadhatjuk el.
Erre vall különben a születés körülményeire vonatkozó bejegyzés és a vers írása
közötti különbség, valamint az aláírás és a vers írása közötti egyezés is. A vers
szövege, a benne lévő utalások arra engednek következtetni, hogy hihetünk a be-
jegyzésnek: a négyszakaszos költemény valóban ott született a Nyugat könyvsát-
rában az 1931-es könyvnapon. Rajta van a rögtönzés könnyedsége, a pillanatnyi ötlet
frissesége. Látszik, hogy az író nem sokat elmélkedett rajta, egyetlen betűt sem
változtatott az első fogalmazáson. Ahhoz, hogy a költemény és Móricz Zsigmond
életének összefüggéseit feltárjuk, hogy azt „megfejtsük", alapos, sok mindenre ki-
terjedő vizsgálatot kell végeznünk. Ez a Móricz-kutatók feladata. Mi éppen erre
akarunk lehetőséget adni, mikor a verset — a Magyar Tudományos Akadémia fel-
hívására — közöljük.

A JÁSZKUNSÁG eddig is feladatának tekintette az ilyen irányú munkát;
ezt bizonyítja két olyan cikkünk, mely éppen Móricsz Zsigmondtól származó doku-
mentumokat hozott nyilvánosságra. (Dr. Borok Imre: Móricz Zsigmond Kisújszállá-
son. Jászkunság. 1954. augusztus. I. évi, 1. szám, 13. p. A cikk az író két fiatalkori,
emlékkönyvben fennmaradt versét, ill. kézírását közli. — Császtvai István:
Móricz Zsigmond és a Jászság. Jászkunság, 1955. októoer. II. évf.. 5. szám, 33. p. A
tanulmányban az író jászberényi útjával kapcsolatos, Blénesy János jászberényi
tanárhoz intézett két levele is olvasható.)

íme, a megmentett Móricz-vers:

Mese, mese, márka,
Fekete madárka,
Körülrepül a világon
Tüzet raikhk minden ágon:

Heje, huja, hó
Hun egy áruló,
Itt ír pízér egy kis mesét
így árulja a könyvesét.

Rigó madárka,
Piros, nem sárga
Bohuniczky Szefi azt
Ingyen firkálta.

Nem ugy mint ezt én,
Mert ő nem szegén,
Hanem gazdag van hitele,
Készen a vers ide vele.

A verset az eredeti szövegnek megfelelően közöljük: a helyesírási hibák —
vessző- és ékezethibák — az eredetiben is megvannak.
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