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ARANY KÉZÍRÁSÁRÓL 

Arany Kéziratainak legnagyobb gyűjteményét a MTAK őrzi. Ez érthető is: a költő-főtitkár köz-
életi pályájának második fele szorosan összefonódik az intézmény történetével; ha — nem ok nél-
kül - a Kisfaludy Társasághoz fűződő kapcsolatokat is ide sorolnók: voltaképpen az egész. De ha 
a válogatást azzal a Toldy Ferencnek 1859. jan. 10-én írt levéllel kezdjük is, amellyel megköszön-
te a Marczibányi díjat s éppen az ,,Epilógus"-nak a Kapcsos Könyvből 1877. július 4-e után kimá-
solt kéziratával végezzük: a legterjedelmesebb, változatosabb és több tanulságot nyújtó darabokat 
tehetjük egymás mellé. 

Nagy a forrásértékük a hivatali iratoknak is. Ilyen tekintetben sokan felhasználták őket; főkép-
pen Gergely Pál, aki ez iratok temérdekségét észrevette, a munkába temetkező lángelmét megsi-
ratta, az anyagot elrendezte, válogatott darabjait a kritikai kiadás vaskos XIV. kötetében teljes 
szövegükkel, az összesek jegyzékét rövid magyarázattal közzétette. A levelek, főként a barátiak, 
sokkal többet mondanak Arany személyiségéről. Ezeknek keletkezését, emberi környezetét, a 
költő „levelezési szokásait" Sáfrán Györgyi derítette fel a kritikai kiadás XV. kötetének meg az 
„Arany János leveleskönyve" című kiadványnak bevezetésében. A verses és prózai művekről fő-
képpen szövegtörténeti és szövegváltozati adalékok találhatók összefoglalva a kritikai kiadás 
I—XII. kötetében. 

Arany kézírásáról azonban mindeddig érdemben kevés szó esett. Sáfrán Györgyi érdeme, hogy 
a Nagykőrösi Arany János Múzeum Közleményeiben megjelent „Arany János tanulmányok" cí-
mű kötetében olvasható dolgozatában („Arany János Nagykőrösön levelezése tükrében") újra föl-
hívta a figyelmet Goldzieher Klára kezdeményezésére, aki Alfred Gaernat bécsi grafológussal ala-
pos jellemzést készíttetett, az ennek ismeretlen, költő kézírásáról. Ennél az - egyébként igen ta-
láló, tehát figyelemre méltó — jelentésnél persze többet árul el a hozzáértő számára Arany élet-
műve; a dolgozat fölhívja azonban figyelmünket a kéziratok grafológiai értékére. Arra tudniillik, 
hogy Arany kéziratairól igen sok lényeges tudnivalót leolvashat a tájékozottan figyelő szem. 

Ilyen tekintetben örülök különösképpen a MTA Könyvtárának kiadásában megjelenő kézírás-
válogatásnak. Igen hasznos bevezetőül szolgálhat erre a mindeddig nagyon is elhanyagolt terület-
re. A személyiségről legtöbbet persze hogy művei mondanak, de a művek megértéséhez nagy se-
gítséget nyújthat az írás, amelyben a szemnek is felfogható alakot nyertek. „ . . . szenved önmagá-
tól és az emberektől, ám lényegében mindig fegyelmezett marad, ura önmagának és a formának". 
Gaernat e mondata kitűnően alkalmazható Arany egész írásmódjára is. Rendkívül érzékeny, de 
rendkívül fegyelmezett, kivételes képzelőerővel megáldott — vagy megvert —, de kivételesen állha-
tatos, önmagához mindig hű szellem kifejezője ez az írás: pontos és játékos, korán önállósult, ki-
írt, a folytonos és példás hivatalnoki írásgyakorlat sallangjait hamarosan levető, tömör és mégis 
dallamos, gyöngybetűs és tipográfiailag is rendezett, egy-egy megoldatlan probléma kínjaiban ver-
gődő embernek az első fogalmazás lázában papírra vetett, az „impurum"-ra javító, csiszoló kézzel 
újra meg újra visszatérő író kitartó erőfeszítésének izgalmas nyomait viselő, igen egynemű és igen 
változatos írás. 

Ugyanúgy mint életének, jellemének, művészetének: írásainak is fejlődése, története van. Ala-
kul, bárcsak árnyalatokban, helyesírása, változnak betűi, alakul írásának duktusa, sorainak mene-
te, tollforgatásának könnyedsége, elsúlyosodása, díszes, hivatalos, magánhasználatra szánt betűve-
tésejegyzetelésének módja. A sok közül két példát emelek ki. 

A 18. tétel a Toldi Szerelmé-vel való birkózás időben is meghatározható nyomait viseli. Az 
1854-ben letisztázott címlap még a „Daliás idők"-é; Arany akkori, díszes reprezentációs írásával 
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készült. Ennél kb. egy évtizeddel későbbi, nyugodt, ha tetszik bizakodó írásképet mutat a „Toldi 
Szerelme" készülésére utaló jegyzet meg a lap fölső szélén található megjelölés: ,,A tisztázat". En-
nél valamivel későbbi, de ugyancsak gondos, a munka örömét lehelő tollvezetéssel készült az a 
lap, amely a címerek rajzát s a hozzájuk fűzött magyarázatokat adja. Megint körülbelül egy évti-
zeddel későbbről való lapra irónnal hevenyészve — nyílván a végső kidolgozásra összegyűjtött tö-
redékeket leltárba vevő jegyzetként — odafirkált írás. (Érdemes figyelni a kedély játékára is. A 
„Toldiána" szót először ugyanazzal a vastag irónnal írta le Arany mint a „Daliás idők" egykori 
címlapjára írt utolsó jegyzést, aztán tollal fölébe írta: „tűzre való!" de azért kihúzta tollal is a 
„Toldiáná"-t.") A másik példán az „Ártatlan dacz". (31. tétel) Arany a Dec. 1 1. 1865-ös dátu-
mot írta a cím alá (érdemes megjegyezni, hogy csak a valamilyen okból fontos verseket datálta 
így, egyébként a versek végére írta az évszámot); az érzékeny lélek sértődöttsége a nyugtalan tisz-
tázaton is ott remeg még; a magyarázó jegyzetet egy évtizeddel később, az „Új folyam" verseinek 
írásával (a legutolsó sort még később, 1879 után) jegyezte be oda, ahol éppen hely volt, nyugodt, 
de már öreges-szálkás írással. 

Prózai szövegeit, hivatalos írásait és leveleit egyaránt nyugodt folyamatossággal írta. Impúru-
mot csak kivételes esetben készített az ilyesmihez, főként akkor, ha a társadalmi, hivatali ranglét-
ra fordulatait kellett pontosan alkalmaznia; ilyenkor a kész nyomtatványokat is kijavította (pél-
dául a 29. tételben közölt meghívón). Általában ragaszkodott bizonyos tipográfiai szokásaihoz: 
a levelek első sorát például általában a margó legszélén kezdte, a hivatalos iratokat egy félbehaj-
tott ív fél oldalára fogalmazta, helyet hagyván az esetleges kiegészítésekre stb. Minden írásán rajta 
van azonban pillanatnyi kedélyállapotának bélyege. Érdemes ilyen tekintetben megfigyelni a szer-
kesztőség elvállalásával kapcsolatos három levél (a 8.,9.,10. tétel) árnyalatainak változását: a Csen-
gerynek szóló csupa bizakodás, tág lélegzetvétel s mértéktartó barátság, a Gyulainak nyilván köz-
vetlenül ezután írt már csupa izgalom, intézkedő erély; a Szász Károlyhoz mintegy két héttel ké-
sőbb intézett viszont teli aggodalommal, tépelődéssel, növekvő bizonytalansággal, aprólékosság-
gal; mintegy az írásban is tükrözteti a tartalom elemeit. S mind a három a befelé húzódó-keske-
nyülő tipográfiai összképben az anyagi gond feltörésének s lassú leküzdésének jeleit mutatja. A 
kedélyvilág fegyelme néha levélírás közben is fölszakad. A tépelődés, vajúdás félelmetes emléke 
például az a levélfogalmazvány, amelyet Wenckheim Béla miniszternek kezdett írni 1867. jún. 
15-én, kínosnak érzett kitüntetésének elhárítása ügyében. S milyen jellemző, hogy az idevágó ira-
tokat később, már fegyelmezett, higgadt írással kommentálva „rendjelem története" fölírással 
csomagba fűzte! (48/1—5. tétel.) 

A vívódó, az ihlet perceit megragadó s a vázlatos szöveget formálva továbbfejlesztő, alkotó 
nyugtalanság és állhatatosság emlékei a versfogalmazványok. Ha ezeket sikerülne rendezetten ösz-
szeállítani, igen mély bepillantást nyerhetnénk a költő alkotásmódjának természetébe. Sajnos az 
első fogalmazványok legnagyobb része elégett az ostrom idején; annál becsesebbek a megmarad-
tak. Néhány töredék azt bizonyítja, hogy egy-egy vers-eszmét vagy részletet ott és úgy szokott le-
jegyezni, ahogy hozzájutott. Például egy karlsbadi számlára (55. tétel). De tudjuk, hogy följegy-
zett ilyesmit könyvei margójára, levél vagy folyóiratborítókra s mindenféle üres papírra, ami ép-
pen kezébe akadt. A Kapcsos Könyv ilyen tekintetben valóságos kincsesbányája a megfigyelőnek. 
Oda csak kész verseket tisztázott be, a lapok mégis tele vannak a javítások legkülönfélébb válfajai-
val: irónnal följegyzett ötlettel, tintával végrehajtott átírással, kivágott részecskék helyére ragasz-
tott betoldásokon olvasható módosításokkal stb. Bizonyságai ezek Arany kivételes műhelygondjá-
nak, de emlékei a versek fogadtatása elé aggódva néző szorongásnak és annak is, hogy a legjobb 
megoldást még a teljes magányban is különféle tekintetek módosították. 

Idő, kedélyállapot, csiszoló míves munka, mérlegelő töprengés, komplex érvényesülésének igen 
érdekes emléke „A walesi bárdok" kézirata. (16. tétel.) Ezt a versét Arany sohasem látta el év-
számmal. Vojnovich szerint „Arany László tette ki először az évszámot ... s e jegyzetet: 1863-
ban a Koszorúban jelent meg először, de 1857-ben keletkezett . . . az alkalom I. Ferenc József 
Budára jövetele volt . . . költeményébe a költő 1857-ben Nagykőrösön fogott bele . . . kiadni azon-
ban nem lehetett; félbehagyta ... 1861-ben írhatta meg a bejegyzést." A 16. betétben látható kéz-
irat-hasonmás e történet igazságának beszédes bizonyítéka. A kézirat első oldala: nyugodt, pontos 
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tisztázat, más írásokkal egybevetve bizonyosan látszik, hogy Arany 1857-ben vetette papírra. Az 
első javítás - de ez lehet még a tisztázás közben fölmerült jobb strófakezdés is, hiszen teljesen el-
szigetelt — a második lap elején található. Az írás típusa, pontosabban vonalvezetése, hangulata a 
lap közepén kezd megváltozni. A lap alsó negyedén olvasható szöveg pedig már a tovább alakuló 
vers javításokkal megtűzdelt kézirata. Itt kezdhette a költő a folytatást. A befejezéshez azonban 
csak a 3. és 4. lapon juthatott el: az itt olvasható szöveg egyértelműen fogalmazásnak — legfeljebb 
egy első, nyers tisztázat javításokkal tűzdelt leírásának látszik. A sűrűsödő javítások nagyrészt lé-
nyegbevágóak, nyilvánvalóan még az ihlet mozgása közben végrehajtott igazítások. A költő ihlete, 
indulati állapotáról tanúskodik az is, hogy az írása vers vége felé egyre keményebb, szenvedélye-
sebb lesz, a sorok mind meredekebben törnek fölfelé, a lap alján található vezérszó, amely a túlol-
dali folytatásra utal, a „Mint zúg" nem tér vissza, helyette sokkal drámaibb fölkiáltással indul a 
folytatás; „Ha! ha! mi zúg". Ezen a három oldalon tehát együtt látható mindaz, amit előbb már 
említettem; Arany írása lassan alakul bár, jellemében azonos marad, de mindig rajt van a megrög-
zítés keletkezésének, külső és belső körülményeinek alkalmi, lélektani bélyege. 

Nem lehet föladatom itt és most más, csak az, hogy fölhívjam a figyelmet az Arany-kéziratok 
alapos megvizsgálásának halaszthatatlan fontosságára. Nem grafológiai jellemképek fölvázolására 
van szükség természetesen, hanem a módszeres szövegvizsgálat eszközeinek kiegészítésére. A vál-
tozások jegyeinek ismeretében nemegy keltezetlen kézirat pontosabban besorolható lesz, de vizs-
gálataink új megközelítési utat és módot is kínálhatnak a művek létrejöttének vizsgálatához. 

Köszönet tehát a kiadvány létre hívóinak, hogy alkalmat adnak, s tán indítást is, az ilyen irányú 
vizsgálódások módszeresebb megkezdésére. 





II 

Kiadványunk az akadémikus Arany János kézirataiból ad válogatást 1859-től haláláig. 
Az Akadémiai Könyvtár Kézirattárában és Levéltárában őrizzük a költő-tudós Arany János 

kéziratainak legnagyobb részét. Kötetünk darabjai versek, műfordítások, levelek, hivatali ira-
tok, gyűjteményeinkből valók s híven tükrözik Arany sokrétű hivatali munkáját, bepillantást 
engednek alkotó műhelyébe, tájékoztatnak egészségi állapotáról, családi gondjairól, barátai-
ról és munkatársairól, társadalmi helyzetéről, politikai meggyőződéséről. 

A levelek zárójelbe tett részeit Arany László hagyta ki, amikor összeállította Arany János 
Levelezése Iró-Barátaival című két kötetes gyűjteményét. 

A hivatali iratokat Antal Jánosné, a költői műveket, leveleket Sáfrán Györgyivé, lógatta, jegy-
zetelte. A kötet összeállításában Tőzsér Ágnes segített. 

Kötetünk Arany János halálának 100. évfordulójára készült. 

REJTŐ ISTVÁN 





MUTATO 

I I 

A kéziratok számát a lap bal oldalán szögletes zárójelben közöljük, a folyamatos lapszámozás pe-
dig a jobb oldalon található. 

A kötet egyes darabjairól közöljük: 
1. a költői műveknél az Arany János összes Művei (AJÖM) kritikai kiadásának kötet- és lapszá-

mát, 
2. a hivatali iratoknál a kötet- és az irat közlési számát, 
3. a leveleknél — mivel azok kritikai kiadása eddig az 1856-os évvel zárul — Sáfrán Györgyi, a le-

velezési kötetek sajtó alá rendezője csatolta a szükséges tudnivalókat. Az itt közölt levelek leg-
többje az „Arany János Leveleskönyve" (1982) c. kötetben is megjelent. 

Mutatónkban Arany János Összes Művei (AJÖM) kritikai kiadásának alábbi köteteire utalunk: 
I. Kisebb költemények. Sajtó alá rendezte Voinovich Géza (1951) 

V. Toldi Szerelme. A Daliás Idők első és második dolgozata. Sajtó alá rendezte Voinovich Géza 
(1953). 

VI. Zsengék. Töredékek. Rögtönzések. Sajtó alá rendezte Voinovich Géza (1952). 
VII. Shakespeare: A Szent-Iván éji álom. Hamlet dán királyfi. János király. Sajtó alá rendezte 

Ruttkay Kálmán (1961). 
IX. Arisztophanész: A madarak. A békák. Lysistrate. A nők ünnepe. A nő uralom. Sajtó alá 

rendezte Kövendi Dénes (1961). 
XIII. Hivatali Iratok 1. Arany János budapesti iratai a Kisfaludy Társaságnál (1860—65). Sajtó 

alá rendezte Gergely Pál (1966). 
XIV. Hivatali iratok 2. Akadémiai évek (1859-1877). Sajtó alá rendezte Gergely Pál (1964). 

1. Toldy Ferencnek. NKőrös,l 859.jan.10. AJÖM.XIV.l .sz. 
Toldy 1858.dec. 15-én írta Aranynak: „A ma délelőtti ülésben a Toldi estéje Marczibányi ju-
talmat nyert (50 arany) az estvéliben pedig kegyed az Akadémia levelező, s fél órával utóbb 
rendes tagjává választatott". 

Az Akadémia történetében egyedi eset volt. 
2. Arany Nyugtatványa a Marczibányi-díjról. NKőrös,l 859.jan.21. 
3. MTA-nak. NKőrös, 1859.febr.12. AJÖM.XIV.2.sz. 
A.MTA-nak. NKőrös, 1859.szept.9. AJÖM.XIV.3.sz. 

A Kazinczy-verspályázatot Tompa Mihály nyerte meg. 
5. Tompa Mihálynak. NKőrös, 1859.nov.2. 

Kazinczy Ferenc születésének lOO.évfordulójára az Akadémia okt.29-én emlékezett. Ekkor 
olvasták fel Tompa díjnyertes költeményét. Arany néhány nap múlva tartotta akadémiai szék-
foglalóját. 

6. Csengery Antalnak. NKőrös, 1860.ápr.23. 
Széchenyi István ez év ápr. 8-án halt meg. Életművének méltatására az Akadémia Aranyt kér-
te föl. Közben Csengery Eötvös Józseffel, Deák Ferenccel mindent megtett, hogy Aranynak 
anyagi alapot teremthessen Pesten. A Kisfaludy Társaság igazgatói tisztéhez kapcsolódott 
Arany terve, egy szépirodalmi lap megindítására. 
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7. Széchenyi emlékezete. AJÖM.L289.1. 
Az Akadémia Széchenyi ünnepségén, ahol Arany felolvasta a költeményt: „...mindenfelől tó-
dulának öregek és ifjak, — ez utóbbiak közt a két Széchenyi — hogy meghatott szívok köszö-
netét egy-egy kézszorításban nyilatkoztassák..." — írta a korabeli sajtó. 

8. Csengery Antalnak. NKőrös, 1860.aug.10. 
Aranyt ekkor már családi jellegű kapcsolat fűzte Csengeryékhez: Loránd fiúk keresztapja volt. 
Pesten náluk szállt meg s Arany Juliska is hónapokat töltött körükben. Arany tervezett folyó-
irata, a Szépirodalmi Figyelő 1.száma 1860.nov.7-én jelent meg. 

9. Gyulai Pálnak. NKőrös, 1860.aug.10. 
Gyulai Pál Szendrey Júlia húgát, Szendrey Marit vette feleségül s ekkor Kolozsvárott laktak. 

10.Szász Károlynak. NKőrös, 1860.aug.27. 
Arany lapszerkesztői munkájában legbiztosabban Szász Károlyra számíthatott. 

11 .A Kisfaludy-Társaságnak. Pest, 1860.okt.10. AJÖM.XIII. 
AJ. budapesti iratai a Kisfaludy Társaságnál, 108.sz. Shakespeare összes műveinek fordítási, 
kiadási költségeit Tomori Anasztáz fedezte családi örökségéből. 

12. Gyulai Pálnak. Pest, 1860.dec.21. 
A levél AJ. szerkesztői elgondolásait, gondjait tükrözi. 

13. Vojtina Ars poétikája. AJÖM.I.301.1. 
Arany e művének elődjét 1850-ben írta „Vojtina levelei öccséhez" címen; „a hívatlan dudoló-
kat elriasztó szatíra-ciklus akart lenni." Címzettje, Vojtina Mátyás, a versfaragó szolgalegény 
valóban élt. A fesztelen formát Arany úgy megkedvelte, hogy mint írta: „zaklatott az ösztön, 
e modorban valamit írni, de már nem ostorozva, inkább tanítólag s kezdém írni a „Vojtina 
Ars Poétikáját" 1861-ben. 

14. Tompa Mihálynak. Pest, 1861.aug.25. 
Az említett lakás a mai Erkel utca és Üllői út sarkán levő, azóta emléktáblával megörökített 
házban volt. Arany e levélben írt először az általa felfedezett nagy műről: Az ember tragédiá-
járól. 

15. Madách: Az ember tragédiája, Arany János módosításaival. Arany először 1861 .szept. 12-én írt 
Madáchnak. A tragédiában 6 oldalnyi, főleg nyelvi módosítást javasolt. Madách művét sajtó 
alá rendezte s a szerzőt bemutatta a Kisfaludy-Társaságban. Madách hálás, meleg barátsággal 
ragaszkodott Aranyhoz. 

16. A walesi bárdok. AJÖM.I.272.1. 
Aranytól 1857-ben kértek császárt dicsőítő verset, ígérve neki „sok-sok aranyat". Akkor kezd-
te írni e balladát, de csak Pesten fejezte be s mint „ó-angol balladát" tette közzé folyóiratá-
ban, a ,,Koszoru"-ban, 1863-ban. 

17. Tompa Mihálynak. Pest,1863.júl.23. 
Aranyék Juliska lánya Szél Kálmán nagyszalontai református lelkészhez ment feleségül Török 
Pál református püspök eskette őket, aki az ifjú Aranynak Kisújszálláson már barátja lett. 

18. Toldi Szerelme címlapja. AJÖM V.463.1. 
„tűzre való" „Toldiana" Arany jegyzetei, rajzai a Toldi Szerelmében említett nemzetségek si-
kereiről. AJÖM.V.566.lap + IV. kép. 

19. Nyugtatvány a „Buda halála' -nak ítélt 100 aranyról. Pest, 1864. jan.28. AJÖM.XIV.12.sz. 
Arany a hun mondák forrás-anyagát már Kőrösön áttanulmányozta s belekezdett a tervezett 
hun-trilógiába. A Buda halálát 1862-ben kezdte írni s a következő évben be is fejezte. 

20. Tompa Mihálynak. Pest, 1865.jan.26. 
E napon választotta a Tudományos Akadémia „titoknokká", azaz főtitkárrá Aranyt. Az Aka-
démia akkor még az ún. Károlyi-Trattner-ház I. emeletén működött (ma Petőfi S. u. 3.) 

21. Arany köszönő szavai akadémiai „titoknokká" választásakor. Pest, 1865.jan.26. 
A Csengery Antal által vezetett akadémiai jegyzőkönyvből. 
AJ0M.XIV.14.sz. 

22. Dessewffy Emil gr. akadémiai elnöknek az akadémikusok ülésrendjéről. 
Pest, 1865.április 16. AJÖM.XIV.38.sz. 
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23. Arany János jelentése egy sikertelen nyelvtudományi pályázatról. 
Pest, 1864.aug.19. 

24. Helytartó Tanácsnak: műemlék védelemről. 
Pest, 1865.jún.l2. AJÖM.XIV.55.sz. 

25. Czuczor Gergelynek. Pest, 1865.aug.5. 
Anyagot közvetít a Magyar Nyelv Nagyszótárához, melyet Czuczor Fogarasi Jánossal szer-
kesztett, akadémiai támogatással. 
Kubinyi Ágostonnak, a Nemzeti Múzeum igazgatójának múzeumi anyagok továbbítása. Pest, 
1865.aug.5. AJÖM.XIV.73.sz. 

26. A Geológiai Birodalmi Intézetnek, mely Aranyt levelező tagul választotta. Kn. magyarul és 
németül. 
AJ0M.XIV.39.sz. 

27. Henszlmann Imre műtörténésznek, az Akadémia palotájának megnyitására készülő emlék-
éremről. Pest, 1865.aug.29. AJ0M.XIV.76.sz. 

28. Tompa Mihálynak. Pest, 1865.okt.2. Aranyék unokája Szél Piroska 1865.július 24-én szüle-
tett Nagyszalontán. 

29. Az Akadémia palotájának megnyitására fogalmazott meghívók és nyomtatott változat. Pest, 
1865.nov. AJ0M.XIV.86.sz. 

30. Főtitkári jelentéshez anyaggyűjtés. Pest, 1865.dec.10. AJÖM.XIV.127.sz.Függeléke. 
E mérhetetlen munkát követte a hasonó terjedelmű Jelentés. 

31 .Ártatlan dac c. vers. Pest, 1865.dec.l 1. AJÖM.I.309.1. 
AJ. e versét keserűségből írta, mert a főtitkár elődjének szánt lakást neki nem engedték át. 
Ld. a vershez fűzött saját jegyzetét. 

32. Az egykori főtitkári lakás alaprajza az átépítés előttről. 
Arany egykori lakószobájának ablaka a ház Akadémia utcai oldalának I. emeleti utolsó abla-
ka volt. Arany erre szerelt fel utolsó éveiben egy kicsinyke zászlót, figyelni a széljárást, me-
het-e déli sétájára a Duna partjára? Fiának mondta: ,,ez lesz az én utolsó művem". Arany 
László szerint, csakugyan az volt. Arany e szobában írta utolsó születése napján, 1882. már-
cius 2-án próféciáját: 

Életem hatvanhatodik évébe' 
Köt engem a jó Isten kévébe, 
Betakarít régi rakott csűrébe, 
Vet helyemre más gabonát cserébe. 

1882. október 22-én e szobában tette le a lantot örökre. 
Napjainkban ez a Tudós Klub utolsó szobája, 1950-től két ablakosra bővítve. Itt látható az 
Arany halála 100. évfordulójára elhelyezett dombormű, Borsos Miklós alkotása. 
A ma „Arany-szobának" is emlegetett udvari helyiséget az egykori konyhából és folyosó 
részből alakították ki 1950-ben. Ugyancsak a főtitkári lakáshoz tartozott a mai Kézirattár 
utolsó helyisége s hozzá csatlakozott a szintén egy ablakos főtitkári hivatal. A Tudós Klub és 
a Kézirattár közti lépcsőházat szintén 1950-ben alakították ki. 
Az egykori főtitkári lakást az alaprajzon nyíllal jelölt vonalak határolják. 

33. Körlevél. Pest, 1865.dec.15. AJÖM.XIV.l31 .sz. 
34. Lapok szerkesztőségeinek. Pest, 1865.dec.18. AJÖM.XIV.l32.sz. 
35. Csengery Antalnak. Szalonta,l 865.dec.24. 

Csengery az Akadémia jegyzője volt ekkor. 
36. Tompa Mihálynak. Szalonta, 1865. dec.29. 
37. Feljajdulás c. vers. 1866. AJÖM.VI.138.1. 
38. Városi Tanácsnak az Akadémia épületének óvása érdekében. Pest, 1866.jan.5. AJÖM.XIV. 

135.sz. 
39. Oppert Julius orientalistának, levelező tagul választásakor, magyarul és franciául. Pest, 1866. 

jan.5. AJÖM.XIV.l34.SZ. 
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40. Közlekedésügyi Társaságoknak, akadémikusnak szabadjegy kiadása ügyében. Pest, 1866.jan.8. 
AJ0M.XIV.137.sz. 

41. Helytartótanácsnak, könyvtári köteles példányok ügyében. Pest, 1866.ápr.9. AJÖM.XIV. 
155.sz. 

42. Tompa Mihálynak. Pest, 1866.nov.14. 
Tompa visszakérte AJ-nak írt leveleit, de A. nem adta vissza neki, tudva, hogy egykor hirtelen 
felindulásában Petőfi leveleit is elégette. Arany méltán bízott fiában, aki atyja halála után 
nemcsak tovább őrizte az Aranynak írt leveleket, de összegyűjtötte az általa írottakat is. Ezek 
irodalmi jellegű gyűjteményét az Akadémiai Könyvtárra hagyta. Családi levelezésük, Arany 
könyvtára bejegyzéseivel, sajnos 1944-ben elpusztult. 

43. Kisfaludy-Társaságnak a Hamlet-fordítás benyújtása. Pest, 1866.nov.28. AJÖM.VII.385.1. 
Arany fordítását a Társaság bírálat nélkül fogadta el. 

44. Hamlet-fordításból. AJÖM.VII.81. 148.1. 
45. Előszó Összes Költeményeinek I.kötetéhez. Pest, 1867.márc.l. AJÖM.I.401.1. 
46. Toldi Szerelme VI.éneke 1—6. versszaka: a költő unokája iránti aggodalma és emlékezése leá-

nyára, Juliskára. AJÖM.V.l 10.1. 
47. Bohusné Szögyény Antóniának, az egykori aradi foglyok pártfogójának, aki a magyar nőkkel 

értékes kézimunka-szőnyeget ajándékozott az Akadémiának. 
Pest, 1867.máj.l 1. AJÖM.XIV.235.sz. 

48. , ,Rendjelem története" levél br.Eötvös Józsefnek. Pest, 1867.jún.l2. 
Br. Wenckheim Bélának. Pest,l 867.jún. 15. 
Aranyra - tiltakozása ellenére — a kiegyezéskor ráerőszakolták a kitüntetést, a Szt.István-
rend kis keresztjét. A rendjellel kapcsolatosak „A csillag-hulláskor" című keserű kis „szössze-
netei" pl.: 

Csillagot, keresztet noha rám aggattok, 
Boldog ez a kebel nem lesz már alattok. 

Járnak hozzám méltóságok, 
Kötik rám a méltóságot: 
„Megbocsásson méltóságtok, 
Nem érzek rá méltóságot." 

49. Br. Wenckheim Béla belügyminiszternek a Törökországban levő Corvinák megtekintési lehe-
tőségéről. Pest, 1867.aug.l. AJÖM.XIV.250.sz. 

50. Tompa Mihálynak. Pest, 1867.aug.6. 
Ez évben jelentek meg „Arany János összes Költeményei", melyet az Akadémia nagyjutalmá-
val tüntetett ki. Jellemző amit Arany e levelében a koronázáson való részvételéről, valamint 
kitüntetéséről ír. 

51. A kiskunfélegyházi Petőfi-emléktábla bizottmánynak. Pest, 1867.okt.7. AJÖM.XIV.251 .sz. 
Aranyt Petőfi emléke életében, költészetében végig kísérte. Harminc év múlva c. költeményé-
ben Petőfi jelentőségét így foglalta össze: 

Amit adál, abból semmi sincs elveszve: 
Firól-fira szállsz te, mint egy közös eszme. 

52. Akadémiai tennivalók: Gyulai Pálnak. 1869 nyarán AJÖM XIV.396.sz. 
Arany ez évtől kezdve nyaranta Karlsbadban, a mai Karlovy Vary-ban keresett gyógyulást. 

53. Csengery Antalnak. Karlsbad, 1869.júl.l7. 
Fia Arany László, mint végzett jogász ekkor Csengery mellett dolgozott az Országos Földhi-
tel Intézetben. 
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54. Csengery Antalnak. Karlsbad, 1870.aug.2. 
AJ. alkonyi éveiben az alkotáshoz szükséges „egy kis független nyugalmat" óhajtott. Nyugdíj 
nem lévén, a kilátásban levő országgyűlési támogatásban reménykedett. Ez azonban „alamizs-
nává" zsugorodott, amit visszautasított. 

55. Karlsbadi nyomtatványon a Toldi Szerelme fogalmazvány-töredéke, a IX.ének 69- 70.vrsz. 
AJÖM.V.197.1. 

56. Gyulai Pálnak mint osztálytitkárnak. Pest, 1870.okt.28. AJÖM.XIV.450.sz. 
Barna Ferdinánd fordította a finn „Kalevalá"-t először magyarra. 

51. Szász Károlynak. Pest, 1871.ápr.3. 
Eötvös József, az Akadémia elnöke 1871.febr. 2-án hunyt el. Életművét méltató költemény 
írására az Akadémia ápr.5-én kérte fel Szász Károlyt. 

58.Balázs Gézának. Pest, 1871.nov.6. 
Aranyt nyelvészeti kérdésekben laikusok is felkeresték. 

59. Külföldi tudományos könyvtáraknak, hazai kutató érdekében. Pest, 1872.okt.7. AJÖM.XIV. 
550.sz. 

60. Módi György csizmadia mesternek. Budapest, 1873.máj.6. AJÖM.XIV.575.sz. 
Arany az amatőr nyelvésznek is pontosan válaszolt. 

61. Külügyminisztériumnak. Budapest, 1873.júl.l. AJÖM.XIV.590.sz. Szarvas Gábor az ajánló 
levelet megkapta s a csángó-magyarok nyelvét kutatni, elutazhatott Romániába. 

62. Arisztophanész-fordításokból: ,,Lysistrate. Vége 1873.oct.3." AJÖM.VII.528.1. 
„A nők ünnepe. Oct. 16.73." AJÖM.VII.529.1. 
Arany Arisztophanész összes vígjátékait lefordította. 

63. Vallás- és Közoktatásügyi Minisztériumnak. Budapest, 1874.ápr.27. AJÖM.XIV.603.sz. 
A székelység ez években kezdett tömegesen kivándorolni elsősorban Amerikába és Romániá-
ba. Az alapítvány ezt kívánta megakadályozni. E célra „Erdély Széchenyije": Mikó Imre is in-
dított gyűjtést. 

64. Székesfehérvári Színtársulatnak. Budapest, 1874.aug.l 8. AJÖM.XIV.621 .sz. 
65. „Egy kis levelezés Arannyal egy akadémiai ülésben": Toldy Ferenc följegyzése. (1876. márc. 

2. előtt) 
Arany sokáig csak keresztelése napját, márc.8-át tudta. Születése napját Toldy Ferenc kutatta 
ki. 

66. Perczel Béla igazságügyi miniszternek. Budapest, 1876.ápr. AJÖM.XIV.670.sz. 
Az irathoz mellékelt litográfia a szerzői jogvédelem első hazai tervezetét tartalmazza. 

67. Közmunka- és Közlekedésügyi Minisztériumnak. Budapest, 1876. máj.31. AJÖM.XIV.673.sz. 
68 .Arany első lemondó levele gr. Lónyay Menyhért akadémiai elnöknek. Budapest, 1876.jún.7. 

AJÖM.XIV.670.sz. 
69 .Arany vázlata az 1876.évi főtitkári jelentéshez. A Jelentés: AJÖM.XIV.683.sz. 
70.Arany második lemondó levele az Akadémiához. Budapest, 1877.márc.26. AJÖM.XIV. 

707.sz. 
Arany lemondását ekkor sem fogadták el, de egy évre fölmentették a teendők alól. Így lett az 
1877-es esztendő Arany „Öszikéinek" áldott éve. Ekkori verseit Gyulaitól kapott Kapcsos 
Könyve őrzi. 

71. Mindvégig c. vers. 1877.júl.24. AJÖM.I.335.1. 
72. Almanach 1878-ra. 1877.nov.4. 

E versét az Akadémiai Almanach ihlette. 
73. Toldi Szerelme fogalmazványi példánya. 96.1., a lap alján ferdén fölmenő tréfás, ironikus két 

sor: (AJÖM.V.553.1.) 
Nincs már széna, nincsen abrak: 
Edes munkám, tűzbe csaplak! 

1879 márcz.26-án 

74. Toldi Szerelme utolsó lapján: „ Vége 1879.május 15-én". AJÖM.V.553.1. 



IS. Melyik talál? 1880.márc. 30. 
En philosophe. 1880.dec.10. AJÖM.I.392., 393.1. 

76. A Nemzet napszámosai. (Album jótékonyság) — (1882.jún.l0.után.) 
Arany e keserű töredéke a kolozsvári Kriza-Album szerkesztőinek verset kérő levelén talál-
ható a válasz-távirat fogalmazványával együtt. 

11. Epilógus. 1877 jú l 6. AJÖM.I.322. 
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A jelölt rész Arany János hivatala 
és lakása az Akadémián, az 1950-es 
átépítés előtt. Ma Tudós Klub és 
Kézirattár. 
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