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lapot alapítani. Tény, hogy nem alapítottak együtt lapot, nem veszhet-

tek hát össze, nem rohanhatott az egyik jobbra, nem ballaghatott balra 

a másik. Petőfi  hősiesen elesett az előre megírt csatában, Arany tovább 

szorongott Magyarországon és emberi életében.

Arany nagykőrösi tanárkodása utolsó esztendejében már erősen 

foglalkozott a Pestre költözés gondolatával. Író-tanártársai mind 

szétszéledtek s Arany már nem érezte magát jól Nagykőrösön. 

Megélhetését – többek között – lapszerkesztéssel gondolta bizto-

sítani. Író-barátai örömmel vették ezt a tervet; Csengery és Gyulai 

ösztönzése a gondolatot tetté érlelte. Arany Pestre költözött és 

1860. november 7-én megjelent a Szépirodalmi Figyelő első szá-

ma. A lap kiadását Heckenast Gusztáv vállalta, Aranyra pedig 

a szerkesztés gondja nehezedett. A Szépirodalmi Figyelő első 

számában adott programm magas színvonalat ígért. Nemcsak azt 

tűzte ki maga elé, hogy „a szépirodalmi törekvéseket folytonos 

fi gyelemmel kísérje” hanem ígéretet tett arra is, hogy „gondjai 

nagy részét áldozza a megjelenő művek ismertetésére” és „elméle-

ti tájékozásoknak is helyt ad az aesthetika körében. A folyóirat 

iránt igen nagy az érdeklődés úgy a sajtó, mint a közönség köréből. 

Az érdeklődés azonban nem tart soká. A lap színvonala túl magas 

volt ahhoz, hogy nagyobb tömeget vonzzon és azt meg is tudja 

tartani; az előfi zetők száma a második évfolyamban már a felére, kb. 

400 főre apad. Az írókat sem sikerült annyira megmozgatni, hogy 

minden számban kielégülhetett volna a szerkesztő becsvágya. 

Arany elkedvetlenedett és az 1862. évi október 30-i számban, „La-

punk ügyében” című cikkében bejelentette a lap megszűnését.3

Így foglalja össze Galambos Ferenc a lap sorsát Arany János folyóiratai, 

írói és írásai című bibliográfi ája bevezetésében. Holott nagy kedvvel lát 

munkához (mellesleg van-e olyan eset, amikor nem? Csodálatos tanu-

lékonysága nem is lehetett volna meg a szorgalma nélkül.) A Naiv epo-

szunk című tanulmány itt jelenik meg két részletben, méghozzá az 

első évfolyamban. Nagy levegőt vesz tehát, akárcsak Gyulai, aki Katona 

és Bánk bánja címmel ír cikket. Komolyan gondolja, mint mindent, 

amit gondol. Szorongó emberekkel nem is lehet másként, hiszen ötle-

3 Arany János folyóiratai, írói és írásai, összeáll. Galambos Ferenc, http://mek.oszk.hu/
13000/13081/13081.pdf.
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Gondolatok a Szépirodalmi Figyelő lapozgatása közben

Mióta az eszemet tudom, érdekelnek a barátság mozgatói. Az ember, 

mint a pók, megérzi, ha a hálójához hozzáér valami. Más szempontból 

azonban korántsem annyira szerencsés: eleinte fogalma sem lehet, mi 

is az. Hirtelen lesz barátság valamiből, ami ismerkedésnek, tapogató-

dzásnak indul. Messziről érkezik, és talán nehezen alakul, hosszan, 

évtizedeken át, nem ritkán különféle feszültségek szaggatásában.

Arany Jánosnak szerencséje volt, hiszen Petőfi  nem töprengett sokat. 

„Én olyan ember vagyok, hogy, amely házba bemegyek, szeretem ma-

gamat hanyatt vágni a ládán […]” – írja 1847. február 23-i levelében,1 

és mint tudjuk, úgy is viselkedik. Vívódhatunk aztán, hogy mi lett 

volna Aranyból, ha nem egy ilyen rámenős ember keni fel barátjának.

Vagy vívódnunk sem kell talán? Hiszen úgyis egyedül maradt vé-

gül. Nem szabad elfelejtenünk ellenben, hogy az már egy elveszett 

éden volt, amitől persze csak mélyült, élesült a fájdalom. 

Itt van két ember, egy korszak és egy nemzet két legnagyobb köl-

tője, és ezt sejtik is magukról (Petőfi  tudja). Barátságuk olyan, mint a vil-

lámcsapás: úgy kezdődik, úgy is ér véget. Ám ez alatt a rövid idő alatt 

Arany megkóstolhatja, milyen az, amikor valaki megérti az embert, bár 

éppen a megértés kapcsán mondja Háy János az Alföld idei augusztusi 

számában: „Petőfi  a nép, Arany a nemzet, Petőfi  a forradalom, Arany 

a tradíció, Petőfi  a haladás, Arany a nyugodt reformok, Petőfi  a népi köl-

tészet, Arany a nemzeti, Petőfi  az alanyiság, Arany a tárgyiasultság, 

Petőfi  a hevültség, Arany a nyugalom, Petőfi  a zsenitudat, Arany a ta-

nulás, s persze Petőfi  a nemzetbe épp belépő új seprű, Arany a törzsökös 

tag.”2 Szóval a barátság misztériumával állunk szemben: két különböző 

ember egyetért, holott nagyobb ellentét nem is lehetne közöttük.

Nagy kérdés, mi lett volna, ha együtt alapítanak lapot. Az idők ked-

veztek volna, hiszen az idők mindig kedveznek az ilyesminek: aki meg 

akarja váltani a világot, azért, aki pedig nem, az meg azért szeretne 

1 Petfi Sándor összes prózai művei és levelezése, s. a. r., utószó, jegyz., Martinkó András, 
Szépirodalmi, Budapest, 1974, 220.

2 Háy János, (Írjak, ne írjak – Arany János), Alföld 2017/8., 37.
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teiktől rendre szorongásuk megszűnését remélik, és megsértődnek, 

amikor kiderül, problémájuk nem kontextuális, hanem strukturális.

De ha már írásom első részében rákérdeztem a barátság természe-

tére, itt arra a kérdésre kell fókuszálnom, hogyan jönnek létre a lapok. 

Unalomból, a vidéktől való szabadulás vágyától? Ez az egyik tényező 

kétségtelenül. A másik a munkatársak. Gyulai és Lévay József például, 

aki „Heine Henrik” Richárd királyát fordítja az első számba. 

Nádasdy Ádám mesélte, hogy Arany Hamletjét ódzkodva fogadták 

a korban. Ami arról is árulkodik, hogy bármennyire is különbözőnek 

vélnénk a mi korunkat meg a 19. századot, már akkor is óriási eltérés 

mutatkozott az olvasható és a mondható szöveg között, s ez talán arra 

is rávilágít, hogy az idők között is árnyalatok húzódtak. Egy folyó-

iratban talán akkor is szükségtelennek véltek egy kétrészes hosszú, 

esztétikai kérdésnek szentelt tanulmányt.  „[…] a modernizálódó iroda-

lom ebben az időszakban kezdett tömegesedni: egyre többen tudtak 

és akartak olvasni, s az olvasás egyre szélesebb körökben vált oly szabad-

idős tevékenységgé, amely már nem feltétlenül igényelte a legmaga-

sabb szintű szellemi koncentrációt; az egyes folyóiratok közötti időnként 

szélsőséges konkurenciaharc, hol elméleti viták szintjén, hol az irodal-

mi (befogadói) igények szintjeinek meghatározásán keresztül egészen 

a személyeskedő ellenségeskedésig is terjedt” – vázolja fel Margócsy 

István a kor állapotát,4 és a Szépirodalmi Figyelőt a „magas igényű, az 

irodalom elitariánus felfogását képviselő fórumok” közé sorolja. Vagyis 

Arany, Gyulai, Lévay és a társaik egytől egyig irodalmi lapot akartak 

csinálni, semmi mást, semmi tarkábbat vagy kevesebbet. „A legmaga-

sabb szintű szellemi koncentrációt” hirdették közvetve, és ebből eszük 

ágában sem volt engedni, a szónak nem a dacos, hanem egyszerűen 

a leíró értelmében: eszükbe sem jutott, hogy engedniük kellene.

Az olvasónak azonban eszébe jutott. Úgy látszik, ahol a tömegese-

dés jelei mutatkoznak, ott elszomorító rétegződés következik be. Mert 

azok számára, akik abból szeretnének élni, hogy az agyukat és a szívü-

ket tornáztassák, hogyne lenne elszomorító azt látniuk, hogy az, amibe 

az életüket tennék, kátyúba hull?

Másfelől talán a magyar irodalmi közélet is okolható ezekért a szo-

morúságokért, az a magyar irodalmi közélet, melynek jó nagy szele-

tében az irodalom, az irodalommal való foglalkozás, minden, ami az 

irodalommal kapcsolatos, szent ügy, halálosan komoly valami – nem 

4 Margócsy István, A folyóirat-kultúra a magyar irodalomban, 2000 2016/1., 82.

kis részben éppen a fentebb megdicsért Petőfi  Sándor hatására, akinek 

ikonikus jelentőségétől és annak szimbolikus jelentésétől olyan nehéz 

megszabadulni. De ha nem a nagy költőket, hanem a nagy szerkesz-

tőket vesszük is szemügyre: Osvát Ernő öngyilkos lett, Kassák egy 

életen át felesküdött avantgárd volt, Babits a Nyugatba halt bele, Illyés 

a Magyar Csillag révén is lett a magyar irodalom fő szervezője; és Ka-

zinczy mi volt, ha nem a magyar irodalom telefonközpontja, ahogy 

Németh László nevezi, aki maga is életét gyúrta a Tanúba?

Ebből a néhány példából is látszik, mennyire igaza volt Csehy Zol-

tánnak, aki egy pár évvel ezelőtt megrendezett kolozsvári Kalligram-

esten azt találta mondani, „nálunk minden folyóirat nyolcszáz éves”. 

A működésének feleslegességét, e feleslegesség szépségét, s e két együtt-

ható összejátszásának minden következményét levonó Nappali Ház 

esete a magyar irodalomban sajnálatosan ritka. Nem állítom, hogy 

minden szerkesztő egyformán meg van győződve munkájának felet-

tébb szükséges voltáról; ennél sokkal elkeserítőbb dolgot állítok, 

mégpedig azt, hogy a mentalitás, a látásmód, a szemlélet afelé löki az 

egyedeket, hogy ilyesmiket higgyenek magukról.

De mert jómagam is egy folyóirat szerkesztője vagyok, látom és 

érzékelem azt is, hogy milyen kevés a menedék. A sok rosszul fi zetett, 

illetve olyan munka között, mely a rostokból is elszívja a nedvet, a la-

pok a viszonylagos szabadság esélyét, lehetőségét, illúzióját kínálják, 

s ezekben a tusculanumokban értelmes emberek dolgoznak, akikkel 

akkor is el lehet beszélgetni, ha nem feltétlenül ugyanazt gondoljuk.

Petőfi  meghalt, és ekkor látszott meg, mennyire hiányzik az üdeség. 

Az ő Aranyhoz írt levelei egészen mások, mint bármi más a korban. 

Ez a hang soha többé nem ismétlődik meg. Öreguras, görnyedt leve-

lek íródnak ezután, okosak, alaposak, önemésztők, és valahogy eleve 

fáradtak. Érdekes módon Jókai levelei üdék még, bár persze inkább 

angyali, mint hetyke ártatlansággal.

Édes Palim! Várok, várok, nem küldesz semmit. Ha akarod tudni, 

mi nincsen nekem már a januári 1-s számra, melyet 4-5 nap múlva 

szedetni kellene: tehát nincs: 1. Bevezető értekezés. 2. Beliro da-

lom: bírálat. 3. Külirodalom. Ismertetés. 4. Vers. 5. Novella (kivéve 

a kis tárczabeszélyt, mit Brassai úr szívességéből birok). 6. Értesí-

ti rövid bírálatok. 7. Nemzeti színház. Mind ezeket 4-5 nap alatt 

el kell teremtenem. Senki sem akar nekem írni. Erdélyi, Kazinczy 
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az ígéretnél maradtak. Dux olyat írt, mit nem használhatok. Gre-

guss megátalkodott makacs. Salamon csak a színházra vállalkozott, 

de most beköszöntőt csinál. Beszélyírót nem kapok, még fi atalt sem. 

Egy pár ember ígért s nem küld.5

Ez részlet Arany Gyulai Pálhoz írt leveléből, a keltezés: „Pest, de czem-

ber 21. 1860”. A szerkesztő gondjai tehát örökké ugyanazok, a lap mégis 

elkészül valahogy, amíg elkészítik.

A Nyugat akkor indul már, amikor a városok felrobbannak valóság-

gal. Nagyvárad a világ egyik közepe, Pestről nem is beszélve. A Szép-

irodalmi Figyelő, és később a Koszorú azonban még a régi világban 

szerkesztődik, s az ember nehezen állja meg, hogy ne nagyobb falvakat 

képzeljen el, ahol az írók félhomályban tapogatódznak. 

A levélből kiderül, hogy a Szépirodalmi Figyelő „rendes folyóirat” 

próbált lenni, mindennel, ami egy elitariánus irodalmi lapba kell. Ha 

szemlézünk, látjuk, hogy Erdélyi János „aesthetikai tanulmányai” 

a II. évfolyamban látnak napvilágot, a világirodalmat pedig többen 

kép viselik: a franciák közül Victor Hugo (Szász Károly fordítja), 

Baudelaire-nek vagy Verlaine-nek viszont nyoma sincs. Puskinból 

Zilahy Károly fordít a II. évfolyam első számában, Gogol Köpönyegét 

az I. évfolyam hozza. Shakespeare-ről van már a lapban (Jancsó Lajos 

tanulmánya és színibírálatok), Shakespeare-től majd csak a Koszorú 

hoz részleteket. 

A műhely lassú. Senkiben nincs meg az a fáradhatatlan pontosság 

és kommunikációkészség, amely Kazinczyt hajtotta, ő pedig a többie-

ket, és a tér még nem kelti a közelségnek azt az illúzióját, mint a Nyugat 

idejében, hogy mindenki ott van. A kávéházi élet még nem olyan, 

mint lesz majd a Japánban, a Centrálban, az Abbáziában. 

A Szépirodalmi Figyelőt mintha több kíváncsi tanyán írnák ér-

deklődő és színvonalas emberek, akik megéltek egy szabadságharcot, 

aztán egy kiegyezést, eltemették Petőfi t, reménykedtek és illúziótlan-

ná váltak, ismét felhorgadt bennük a remény, és ismét kiábrándultak, 

barátok és ellenfelek, akik nem tudnak huzamosabb ideig lap nélkül 

élni. És minden minősítés közben és ellenére ez a legfontosabb, ez az 

egzisztenciális igény. A Szépirodalmi Figyelő rövid életű volt, de meg 

kellett születnie. 

5 Arany János Gyulai Pálhoz, Pest, 1860. december 21. = Arany János hátrahagyott 
iratai és levelezése, Ráth Mór, Budapest, 1889, 314.

SZERKESZTŐSÉGI KEREKASZTAL

Arany János

Előrajz

Midőn ez új folyóirat a magyar szépirodalom többi képviselői között 

megjelenik: oly tért szándékozik elfoglalni, mely nálunk ez idő szerént 

betöltve nincs.

Tekintve az élénk mozgalmat, mely költészetünk mindkét – folyó és 

kötött – alakú terményei körül mutatkozik: nem lehet nem örvendez-

nünk e jelenségen. A lapirodalom terjedése kedvező mértékét nyújtja 

egyfelől az olvasó közönség gyarapodtának, bizonyítván, hogy mind-

egyre növekszik azok száma, kik a szellemi táplálkozás szükségét érzik; 

másfelől új meg új irói nevek feltünése arról tanúskodik, hogy szépre 

jóra törekvő ifj aink – talán egyéb munkatér hiányában is – növekedő 

buzgalommal sereglenek a hazai költészet zászlói alá. De a fi gyelmes 

szemlélő azt is veheti észre sőt nem ritkán a közönségből is hallatszik 

panasz, hogy e szétáradó terjeszkedés nem áll a mélységgel kellő arány-

ban. Rendült vizszinhez látszik hasonlítani, melynek gyűrűi, minél 

nagyobb kört fognak be, annál sekélyebb hullámot vetnek.

A létező folyóiratok közt egyet sem tudunk, mely feladatául tüzte 

volna szépirodalmi törekvéseinket folytonos fi gyelemmel kisérni. 

Könyv, könyv után jelenik meg, nevek tünnek föl és el, anélkül hogy 

valaki fáradságot venne amazok becsét, ezek értékét csak egy szóval is 

méltánylani; kivéve néhol egy banális ajánlatot, mely mi különbséget 

sem tesz a műremek s a hívatlan együgyűség első gagyogása közt. Ez 

nem maradhat így: műveit irodalomban nem szabad így lennie. Józan, 

méltányos, körülményeinket ildomosán számbavevő birálat szüksége 

elútasíthatlan. Írók és közönség érdeke egyaránt kivánja ezt. Az ér-

demnek koszorú, a tehetségnek buzdítás, a lelketlen kontárságnak visz-

szariasztás kell. S a közönség méltán megvárja az irodalomtól, hogy 

ez maga tájékozza őt világra bocsátott szüleményei iránt.

E kiáltó szükség az, melyen a SZÉPIRODALMI FIGYELŐ, 

erejéhez képest segíteni, elszánta magát. Gondjai nagy részét áldozza 

a megjelenő művek ismertetésére. Ez két külön rovatban történik. 

Elébb minden művet, nyomban a megjelenés után, rövid jellemzéssel 

mutat be a közönségnek; azután az egy vagy más tekintetben fi gyelmet 

gerjesztőkről tüzetesebb bírálatot ad. Egy külön rovatban a külföldi 


