földet a medvebőrére vettem) nagyon kérem, méltóztassék nekem 3000 (Háromezer) korona
«előleget kieszközölni.
Szíves válaszát kérve maradok igaz tisztelő híve
Bp. [áthúzva] 1917. okt. 28. Leányfalu.
Móricz Zs.
NB. Nekem a dolog nov. 1-én volna esedékes, de ha pár napig késik, nem baj az sem.
Az a körülmény, hogy Móricz előleget óhajtott felvenni, arra mutat: szándéka volt
rövidesen új darabot adni a Nemzeti Színháznak. Ez azonban nem történt meg. Móricz Zsig
mond Ambrus igazgatósága alatt (1922. júl. l-ig) nem nyújtott be újabb darabot a Nemzeti
Színházhoz. (Móricz-darab nem fordul elő a benyújtott és az igazgató által elolvasott szín
darabok jegyzékében.) Ennek az oka feltehetően az volt, hogy 1919 őszétől az akkori politikai
viszonyok következtében a Nemzeti Színházban baloldali író darabja alig kerülhetett színre.
1920 februárban Pékár Gyula kezdeményezésére Haller István kultuszminiszter felállította
a Színművészeti Tanácsot, amelynek feladata volt arról dönteni, mely darabok adhatók elő
a Nemzeti Színházban. Ez a tanács sorra utasította vissza a magyar szerzők darabjait és így
egyre jobban elidegenítette az írókat a színháztól. »Jónevtí magyar író, aki tökéletesen meg
bízik az igazgató elismert ízlésében, nem hajlandó darabját a Tanács bírálatára bízni« — ol
vassuk egy akkori lapban. .
Ez lehetett — legalább részben — az oka annak, hogy Móricz Zsigmond ebben az időben
nem nyújtott be darabot a Nemzeti Színházhoz.
Arról, hogy megkapta-e Móricz a kívánt előleget, nincsen adatunk. Egy felterjesztésfogalmazvány (Móricz Zsigmond 3000 korona előlege tárgyában) arra mutat, hogy a színház
megtette a felterjesztést, és ha Móricz kívánsága talán mégsem teljesült, az bizonyára nem
Ambrus Zoltánon múlt.

FAHIDY JÓZSEF
EGY JÓZSEF ATTILA VERSKÉZIRAT
• József Attila egyik sokat vitatott, több változatban ismert (az egyik változatban
»Boldog hazug...«, egy másikban »ó boldog az...« kezdetű) szonettjével kapcsolatban
az első pillanatban perdöntőnek látszó, de legalábbis nagy jelentőségű dokumentumra bukkan
tam : könyveim rendezése közben Weltner Jakab »Marx Károly a munkáról« című munká
jának valamelyik antikváriumban vásárolt példányában (a könyv eredeti tulajdonosa nem
állapítható meg) megtaláltam a költemény József Attila kezeírásával írott eredetijét.
Mielőtt azonban ennek a fontos kéziratnak az ismertetésére rátérnék, hadd lássuk az
«ddig ismert változatokat. Az 1952-ben megjelent gyűjteményes kiadás (Akadémiai Kiadó,
sajtó alá rendezte Waldapfel József és Szabolcsi Miklós) II.kötetének 182. lapján a szonett
-»Boldog hazug« cím alatt a következő változatban szerepel:
Boldog hazug, kinek van istene,
ki rettenetes, de maga a jóság;
kinek sebet kap reszkető keze,
ha leszakítja a tilalmas rózsát.
Boldog hazug — értetlen szelleme
a meg nem fogant ártatlan valóság;
pihen rajta a mindenség szeme,
bámulja őt, az öröklét lakósát.
Én nem leltem szívemben, sem az égben
s e halott jényű istentelenségben
szívdobogással ringatom magam,
kit más-gyötörte anyám azért vert meg,
mert sápadt kézzel loptam én, a gyermek,
jól tudva már, hogy minden odavan.
Mint a versgyűjteményhez fűzött »jegyzetek«-ből kiderül, a közölt változat »a Múzeum
ban őrzött, sajátkezüleg javított gépiratról« való és, hogy »megvan ugyanott egy korább i
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a 12. sort kivéve azonos szövegű gépirata is«. Ezen a 12. sor a következőképpen hangzik:
»kit édesanyám vastag bottal vert meg« (az eredeti jámbor-t a költő javította át édes-re).
Ennyit erről a változatról.
Most pedig lássuk a másik fő változatot. Bevezetőben rá kell mutatnunk, hogy — Waldapfelék kivételével — valamennyi gyűjteményes kiadás (Németh Andorétól Kardoséig) ezt
a változatot közli. A Kardos-féle kiadás 438. oldalán a szonett »Ó boldog az . ..« címmel
a következőképpen hangzik :
'•
Ó boldog az, kinek van istene,
ki rettenetes és maga a jóság,
kinek sebet kap reszkető keze,
ha leszakítja a tilalmas rózsát. '
Ó boldog az, kinek van istene,
bűne csupán a látható valóság,
mert rajta van a mindenség szeme,
elnézvén őt, az öröklét lakósát.
Én nem leltem szivemben, sem az égben,
se haloitjényü istentelenségben,
önkoporsómban nemzetn önmagam •
anyámmal, aki lágy szemével vert meg,
mert sápadt kézzel loptam én, a gyermek,
jól tudom, hogy már minden odavan.
Az 1952-es (Waldapfel—Szabolcsi) kiadás a Jegyzetek között közli ezt a változatot és
megállapítja róla : »Ezen már a pszihoanalitikus kezelés szörnyű nyomai láthatók ; e változat
hiteles szövege nem állapítható meg, az eddigi közlésekben kétségtelen hibák vannak (a 10.
sor kétségtelenül hibás, az utolsó is annak látszik).«
A most félfedezett kézirat szövege csaknem teljesen azonos az utóbbi változattal, fel
tehető tehát, hogy ez az eredeti, hiteles szövege. Alátámasztja ezt a feltevést az a tény is,
hogy a kéziratos szöveg mentes a nyomtatásban megjelent változatban, előforduló nyilvánvaló
hibáktól, értelmetlenségektől. íme a kéziratos szöveg :
Szonett
Óh boldog az, kinek van Istene,
ki rettenetes, de maga a Jóság;
kinek sebet kap reszkető keze,
ha leszakítja a tilalmas rózsát.
Óh boldog az, kinek van Istene;
bűne csupán a látható valóság;
mert rajta van a Mindenség Szeme
elnézi őt, az öröklét lakósát
Én nem leltem szivemben, sem az égben
s e halott fényű istentelenségben
koporsóban ringattatom magam
-v
anyámmal, ki lágy tekintettel vert meg,
mert sápadt kézzel loptam én, a Gyermek,
jól tudva már, hogy minden odavan.
A kéziraton egyébként több javítás van. A 6. sor eredetileg így hangzott: »akinek
bűne maga a valóság« (a javítás után : »bűne csupán a látható valóság«). A 7. sor két első
szava a javítás előtt: »pihen rajta«; József Attila így javította á t : »mert rajta van«. A 8.
sor elejét kétszer is átjavította a költő. Az első változat: »hosszan nézve«, a második : »s látja
benne« és a végleges : »elnézi őt«. A l i . sor eredeti szövege : »önkoporsómban nemzem ön
magam«. József Attila alapos javítása után ; »koporsóban ringattatom magam«.
A közölt változatok részletes egybevetése és összehasonlító értékelése túlnőne cikkünk,
keretein, ezért erre nem is térünk ki. Befejezésül még néhány szó a változatok megszületésének
időrendi sorrendjéről. Waldapfelék (az 1952-es. kiadás jegyzeteiben) az általuk közölt válto
zatot minősítik korábbinak és (pontos dátumot nem közölve) a költő 1936-ban írott versei
közé sorolják. Ha azonban a gépiratban fennmaradt változat tényleg 1936-ban íródott, akkor
semmiképpen sem tekinthető korábbinak. Megcáfolhatatlan bizonyítékot nyújt erre a most
felfedezett kézirat, amelyre József Attila sajátkezűleg jegyezte rá a vers születésének dátumát:
1935. aug. 9.
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