
A barsszentkereszti példányban : Nálam : 
70—4;: A mint az ár viszen (ti. hegyre) A mint az ut viszen 
95—2:: Egy gyógyulásomra És gyógyulásomra 
95—3.: Cupidonak Cupidotúl 

118—2.: szeszéllyel veszéllyel 
Természetesen e néhány egyezés, illetve különbözés alapján nehéz lenne határozott 

véleményt mondani a két kézirat kapcsolatáról. De nem lehetetlen, hogy közük van egymás
hoz. Nem lehetetlen, hiszen Csontosi János századvégi beszámolójában a barsszentkereszti 
püspöki könyvtár kéziratairól (Magyar Könyvszemle, 1882.) mintha két Cupidót emlegetne : 
»A kéziratgyüjteménybó'l kiemeljük ... továbbá Gyöngyösi István : Az csalárd Cupido czimü 
munkáit, melyek a könyvtárban eredeti kéziratban maradtak fönn. Érdekesek azonban a 
többi kéziratok is, a mint erről a következő' lajstrom tanúskodik : . . . 5. Az csalárd Cupidonak 
kegyetlenségét megismerő . >.« (Kiemelés tőlem V. F.) 

A szöveg gondos írása arra vall, hogy gyakorlott íróember másolhatta. Mert hogy nem 
fogalmazvánnyal volt dolgom, az bizonyos. A gondos másolás mellett különösen árulkodók 
a fentebb tárgyalt szövegváltozatok. Ezek arra vallanak, hogy vagy nem végleges fogalma
zása verset tisztázott le az író (talán maga Gyöngyösi), vagy pedig korai szövegromlással 
van dolgunk. Én inkább az előző lehetőség felé hajlok. 

A legizgalmasabb kérdésbe azonban bele sem kóstolhattam : a 96 versszaknak az Első 
részben még nem bukkantam nyomára. A másoló csupán egy versszak mélyhangú rímjeit 
cserélte fel magashangúakra, új versszakot az Első részbe nem toldott bele. 

I t t kell megjegyeznem, hogy kéziratom nyelve helyenként ő-ző. Ez azonban nem fel
tűnő, mert a szövegben az ellenkezőjére is van példa. (Kölletik-kelletik, csömögéjén-csemegé-
jén, vöttem—vettem ; de: ismerem—ösmérem, ismerkedtél—ösmerkedtél stb.) 

3. Az exlibris. A füzet 4. oldalán csak ez áll: »Ex Libris Capitanei Ladislaj de Balogh«. 
Bár e korban csak a nemes Balogh-okból 25 családot tart számon Nagy Iván,.Balogh 

Lászlóról semmit sem tud. Hol volt kapitány, hogyan jutott a vers szövegéhez : nem tudjuk. 
De nem tartom lehetetlennek, hogy-rokoni szálak fűzték ahhoz a Balog(h) Pálhoz, aki Gyön
gyösi lányának, Gyöngyösi Rozáliának Étre Lászlóval kötött házasságánál tanúskodott a 
krasznahorkai római katholikus plébános előtt. (Az anyakönyvi bejegyzést közli Nagy Iván : 
L T . K. 1898.) 

* 

Ezminden, amit a Csalárd Cupido új változatáról mondhatok. Nem állítom, hogy Gyön
gyösi kéziratát találtam meg és veszítettem szem elől, de az nagyon valószínűnek látszik, 
hogy talán még Gyöngyösi életében másolta le költészetének valamelyik kedvelője. Hogy hon
nan és hogyan került barátom szüleinek birtokába, azt Ők maguk sem tudják. A család mint 
őseiktől örökölt tárgyat tiszteletteljes nemtörődömséggel kezelte. Meg kell még jegyeznem, 
hogy barátom családja a Felvidék északkeleti részéről húzódott le a Duna mellé, Vácra. 

MÁRTONVÖLGYI LÁSZLÓ 

ARANY JÁNOS ISMERETLEN LEVELE 

Néhai Szulyovszky Ignác nyitrai ügyvéd irodai hagyatékából került elő a következő 
levél. ' . 

Tekintetes Szulyovszky Ignác 
hites ügyvéd úrnak 
Nyitra. 

Budapest, 1875. szeptember 9-én. 
Igen tisztelt uram! 
Gyulai Pál meghozta nekem a szép ajándékot Nyitráról s én nem kis zavarban vagyok, 

nem tudván mikép viszonozzam és háláljam azt meg az életben. Még azt sem tehetem, hogy 
mint Vörösmarty az egri bort, egy méltó »p'padallal« örökítsem meg. Annyi azonban kitelik 
tőlem, hogy ünnepélyesebb alkalmakon, ha nem is szűz magyar tömjént, de mint jó hazafi
hoz illő, m. kir. államdohányt gyújtva benne, áldozzam olykor hálául a nemes ajándékozó
nak. Fogadja legszívesebb köszönetemet. Becses neve nem ismeretlen előttem az irodalmi 
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téren s igy ajándékát annyival kedvesebben fogadom. Áldja'meg érte a »nagy pipáju, kevés 
dohányu« magyarok istene I 

Őszinte üdvözléssé' maradván, 
igaz tisztelője 

Arany János 

Gyulai Pál 80 éve Nyitrán járt és összeköttetésbe került Szulyovszky Ignác nyitrai 
ügyvéddel, aki prókátorsága mellett szorgalmasan forgatta az újságírói tollat is. Szulyovszky 
nagy tisztelője volt a Toldi költőjének s megkérte Gyulai Pált, hogy vigyen el Arany Jánosnak 
ajándékul a költőnek egy remek tajtékpipát, melyből oly élvezettel lehet színi a jófajta finánc
mentes szűzdohányt. Hogy Gyulai Pál hecsülettel el is juttatta az ajándékot Aranynak, azt 
a levél is igazolja. 

Az eddig ismeretlen Arany-levél nem irodalomtörténeti vonatkozású és kuriózumként 
közöljük. Soraiból kiviláglik a nagy magyar költő derűs egyénisége. 

PÉTER LÁSZLÓ 

JUHÁSZ GYULA ELSŰ MEGJELENT VERSEI 

Legutóbb a Juhász Gyula-textológia sajátos problémáinak fölvázolása kapcsán utal
tam arra, hogy szövegkritikai kutatások terén sokkalta nagyobb ökonómiára lenne szükség1. 
Egy újabb közlemény2 csak igazolta a kutatás tervszerű egybehangolásáról mondott meg
állapításaim igazát. Az ebben közölt Juhász Gyula-vers ugyanis, noha a költő köteteiben 
valóban nem található, általában ismeretes a Juhász Gyula-kutatás előtt. Egyike annak a 
két versnek, amelyet a Szegedi Napló 1899. május 21-i, pünkösdi számában közölt Móricz Pál, 
Juhász Gyula »fölfedezője« (a költő maga. emlegeti ezt több helyütt is), s melyek így a költő 
első nyomtatásban megjelent versei. Szávay Gyula nyilván a Szegedi Naplóból vette át az 
egyiket — negyedévvel később. 

Juhász Gyula e két verséről már Gulyás Pál is tudott a költő halála alkalmából össze
állított életrajzi vázlatában és bibliográfiájában.3 Azóta is többen emlegették,4 de mindeddig 
nem tette közzé senki. Ha már a Merengést közölték — amely.a Szegedi Napló közlésétől 
egy jelentéktelen központozásban tér csak el — hadd adjuk itt közre a másikat is. Nagyon 
jellemzőnek tartom e két verset: Juhász Gyula költészetének alaphangulata van adva ben
nük, ha lerí is róluk a fiatalos próbálkozás, utánérzés. . . '.,.• 

Mulandóság 
Hiába mondod, hogy szép a tavasz, 
Az ősz sokkalta szebb nekem: 
Midőn a dér megüli a mezőt 
S elhervaszt mindent a bús réteken; 
Midőn a dér megüli a mezőt 
És zord enyészet leng a tereken. 

Hiába mondod, hogy szép a tavasz, 
Midőn kifeslik a nyíló virág. 
Az ősz, az elmúló nyár szebb nekem, 
Oh szebb nekem az őszi sárgaság. 
Midőn a dér megüli a mezőket 
S a réten őszi rózsák termének 
—? Midőn harasztok zörgő hahotája 
— Arczunkba vágja az — enyészetet! -

1 Péter László: Textológiai problémák. ITK. 1955:94—95. 1. 
'Jenéi Ferenc: Ady Endre és Juhász Gyula versei a Győri Hírlapban. ITK. 1954: 440—441. 1. 

Megjelent már egyébként egyszer azonjs címmel .a Győri Szemle 1941 :209—210. lapjain is. Mi szükség volt 
újra közlésére? • • 3G. P.: Elhunytak. Irodalomtörténet, 1937: 137. 1. 4 Bóka László : Juhász Gyula. = Juhász Gyula és Tóth Árpád válogatott művei. Bp. 1953. 2. kiad. 
10. I. 
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