
Agyagási Károly emlékezete 

Nem lenne jó meghagyni a Magyar Irodalmi Lexikon 
alig ismert címszavai között, Székelyföld egykori orvosát, 
aki a trianoni döntés után került kényszernyugdíjjal súlyos-
bított kisebbségi sorba. Nem fiatalon, ám annál érzéke-
nyebben érintve. Ekkor kezdett verselni, mert az írás önvé-
delmi reflex a megmaradásért folytatott küzdelemben. Az 
anyanyelven, melyen Petőfi Sándor írt és Kossuth Lajos 
beszélt. 

Agyagási Károly 1853-ban született a Marosvásárhely-
hez közeli Mezőbándon. Kolozsvárt 1877-ben az első végzős 
évfolyamhoz tartozott, majd a Székelyföld fővárosába ke-
rült, ahol évtizedekig Maros-Torda mindenese volt. Az 
1910-es orvosi címtár szerint ,,megyei tiszti főorvos, tör-
vényszéki orvos, szolgálaton kívüli honvéd főorvos, a ma-
rosvásárhelyi cukorgyár orvosa, az országos közegészség-
ügyi tanács tagja" — hogy csak a legfontosabb funkcióit 
említsük. 

Ahogy későbbi kötetének előszavában írja: „elfog-
laltságom nem engedett időt arra, hogy az agyamban 
már fiatalkoromban megszületett és felhalmozott szép-
irodalmi anyag kirobbanjon. Sajnos, hogy a világháború 
és annak oly sokunkra ránehezült következményei csinál-
tak belőlem szépirodalmi írót. Hatvanöt éves voltam, 
mikoris megyei főorvosi állásomat elvesztettem és egyút-
tal másirányú orvosi ténykedésemet beszüntettem. Tettem 

ezt olyan életkorban, amidőn más írók rég pihennek babé-
raikon." j 

A hagyományos formákat tudatosan vállalta: 

,,Megyei és törvényszéki 
Orvos voltam egyszerrre, 
Munkásságom kiterjedett 
Kétszázhárom községre. 
Vizsgáltam a községeket 
Egészségi szempontból, 
Vezettem a sectiokat 
Törvényszéki parancsból." 

Szabolcska Mihály hangja ez, noha szívesebben hivatkozik 
Mikes Kelemenre. Meg Ady Endrére, hogy epigonjaitóliel-
határolja magát. Akadnak megejtő sorai, mégis kortörténeti 
szempontból idézzük. A kényszerszülte költőt, aki más kö-
rülmények között talán elmerült volna az alkalmi rigmusí-
rók névtelen világában. így szinte mindent megverselt. Sze-
ged városát, ahová 1928-ban átjött az aranydiploma 
átvételére. Budapest fényei után úgy sóvárgott, mintha ka-
masz korában a Körúton korzózott volna naponta. Bár ver-
seiből nem derül ki, a humorral sem állott hadilábon. Bena-
my Sándor nemrég emlegette a rádióban ,,Füti bácsi" (azaz 
Agyagási Károly) kópés mókáit. Kisebb költeményei 
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1932-ben jelentek meg a Pax kiadónál. Egy év múlva betöl-
tötte a nyolcvanadikat, majd örökre kiköltöztették a maros-
vásárhelyi temetőbe. 

Szívesen elfelejtenénk, ha rímes szorongásai nem vol-
nának időszerűek. Ám a vak erőszak az emléküket sem 
akarja kímélni. Hányan menekülnek ma vajon az anyanyelv 

rezervátumába, hogy majd költőként némuljanak el, mikén 
Arany János gyönyörű balladájában „A walesi bárdok". 

De hol van immár a bárdok kora! A földgyalu közeled-
tére sikoltsanak a költemények. 

Szállási Árpád dr. 
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