
szabadföldi altalaj fűtésére is fel lehetne áramot is lehetne termelni. Az ennek se-
használni, természetesen megfelelő béren- gítségével előállított úgynevezett „mű-
dezés megtervezése és kikísérletezése napfény" pótolhatna a növények fejlődé-
után. séhez szükséges és a téli időszakban

A Szolnok megyei mélyfúrásokból kö- hiányzó napfényt. A felfogott és palac-
rülbelül 600—1000 köbméter gáz illan el k o z o t t gázzal motorok hajtása is lehetővé
naponta. Eddig egyedül a karcagi mély- v á l i k - D e használni lehetne tégla- es
fúrás gázmennyiségét használják az ot- mészégetésre is. Ügy gondolom, mind-
tani üveggyárban fűtési célokra. A többi e z z e l érdemes lenne részleteiben is fog-
négy mélyfúrásnál eltávozó gázzal vizet lalkozni.
lehetne melegíteni vagy a meglévő me- A z eddigi tapasztalatok alapján a
legvíz hőfokát emelni. A nagyobb hőfokú megye mélyfúrásaiban rejlő értékeket fo-
víz segítségével jelentősen megnöveked- lyamatosan és fokozatosan mind nagyobb
hetnék a korai zöldségtermelésre használ- mértékben hasznosítjuk, s ezzel is hoz-
ható üvegházi terület. zájárulunk népgazdaságunk fejlesztésé-

, , , , „ hez, a népjólét növeléséhez.
A gaz elválasztásával, felfogasavai, hő-

energiájának felhasználásával elektromos " Puskás János

a megmentett

A JÁSZKUNSÁG 1955. évi 6. számának 16. oldalán „Egy megmentett Móricz-
vers" címmel közöltük a nagy regényíró kézírással írott versét, melyet egy zúzdá-
ból megmentett könyv egyik lapján találtunk. Azt hittük, a vers születésének
körülményei soha nem derülnek ki. Nemrég az alant közölt levelet kaptuk — s ez
mindent megmagyarázott...

Tisztelt Kisfaludi Sándor!
A napokban olvastam a „Jászkunság" decemberi számát. A

Móricz-család irántam mindig aranyos, jó szívét tanúsító kedvessége
juttatta el hozzám. Meri Móricz Lili színésznő, Móricz Zsigmond leg-
fiatalabb lánya talált rá, rögtön elküldte nővérének és Móricz Virág
nekem adta. Valóban meglepetést jelentett. A könyv enyém volt, a ver-
set nekem írta Móricz Zsigmond és a bejegyzést magam írtam a lap
felső részére.

Talán két hete sincs: arról beszélgettünk Móricz Virággal: milyen
kár, hogy súlyos veszteségeinkkel legtöbbször elenyésznek féltett emlé-
keink is. Pedig ezekkel nemcsak magunknak gyújthatnánk fényt, de,
mint ezzel a Móricz-verssel, bizonyságot tehetnénk, hogy egy nagy alkotó
hogyan vált a tavasz muzsikájában apró nevetések mellett rímekkel
játszó diákká. És felcsillantottuk a reményt, hátha valahol él a könyv
és előkerül egyszer. Mert könyveinket az ostrom idején rom.má vált
lakásunkból széthordták minden egyebünkkel. Két ilyen tréfás verset
kaptam Móricz Zsigmondtól. A másik rövidebb és azt egy fényképe hát-
lapjára írta. Most már ̂  reménykedni kezdek, hátha egyszer egy kitűnő
munkás figyelme azt is napvilágra hozza. A megtalált vers története
szorosan összefügg „Rigó" c. novellámmal, melyet Móricz nagyon szere-
tett, ezért került első elbeszélés kötetem címlapjára.

A vers története Móricz Zsigmond hatalmas koszorújában csak
lenge virágszirom, mégis Móricz Virág kérésére bővebben fogok vele
foglalkozni.

Arra kérem, tisztelt Kisfaludi Sándor, ha lehet, juttassa vissza
nekem ezt a nagy ajándékot. Kérem köszönetem átadását a papírgyári
munkásoknak. Köszönet Magának és a „Jászkunságnak"!

Bp., 1956. III.. 27.
Sok üdvözlettel

Bohuniczky Szefi
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