
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. 
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