
Ágai Adolf 
Forgó bácsi, Porzó, dr. Tőkés, Csicseri Bors — vál
tozatos írói^szerkesztői álnevek mögül egyazon jo
viális tekintet tűnik elő, az Ágai Adolfé, aki apja 
kívánságárta szerzett bécsi orvosi oklevelét korán 
talonba tette, hogy a saját kedve szerint Pesten író 
lehessen. Irodalomba érkezése az asszimilálódni tö
rekvő zsidó származású polgáré. Kedves írói anya
nyelvéül az Arany Jánosét választotta, majd Jókai 
nyomából elindulva a liberális sajtó kedvelt mű
fajainak, a tárcának és étlapszerkesztésnek lett a 
reprezentánsa, valamint <a Móra előtti gyermekiro
dalom Benedek Elek mellett legnépszerűbbje. 



Nagyatyja még egy cár ellenes lengyel össze
esküvés szerencsétlen részese, soha vissza nem térő 
szibériai száműzetéssel. Atyja, Rosenzweig József, 
13 éves korában menekült Magyarországra. Párt
fogókra, köztük Klauzál Gáborra lelve, orvosi dip
lomát szerzett, s először a horvát anyanyelvű Jan-
kováezon telepedett le. Itt született Adolf nevű 
fiúk, 1836. március 31-én, aki szülőfalujában, majd 
az Eszék melletti Orahoviczán 4 éves koráig úgy
szólván magyar szót alig hallott Sorsforduló volt 
18404>en a magyar nyelvű Péczelre, majd véglege
sen Abonyba való költözésük, ahol apja községi or
vos, fiát magyarrá nevelő patrióta, és a Vörösmarty 
—Petőfi—Arany triásznak a mainzi héber nyelvű 
irodalmi lapban tolmácsolója lett. 

Fiának az iskoláit úgy válogatta és váltogatta, 
hogy a benne rejlő tehetséget ne gyeplőzze az egy
hangúság. Az első két osztályt Abonyban, a többit 
a pesti piaristáknál, az utolsót pedig — egy kis 
szolnoki kényszermegszakítással — Nagykőrösön 
végezte. Pesten a szabadságharc gyermeki szemta
núja. Látta-hallotta Petőfit, Jókait, Vajdát és a 
Várban az olaszföldi osztrák katonafoglyokat, „akik 
a vereség fölött való boldogságukban a Nabucco 
nagy kardalát énekelték s erősen barátkoztak a 
győztes ellenséggel". Aggódó szülei ekkor a szom
szédos Szolnokra hozták át, itt osztálytársa volt az 
iskola verhetetlen eminense, a későbbi neves orvos
tanár, Balogh Kálmán. Együtt határozták el, hogy 
12 éves fejjel felcsapnak a honvédseregbe, de a 
szülők, megneszelve, hazaparancsolták az ifjú „ön
kéntesjelölteket". A bukás után egyszer megszállt 
náluk a bujdosó Vörösmarty. 

A pesti piaristákhoz visszament, de nem érzi 
jól magát tovább ott, ahol a francia történelmet 
csak XIV. Lajosig, a magyart Mária Teréziáig, az 
irodalmat Berzsenyiig tanították. Apja beleegyezé
sével az utolsó évre érni a „kis magyar Athénbe", 
Nagykőrösre ment. Irodalomtanára a csizmában já
ró olimpuszi lény, Arany János, a többiek Szász 
Károly, Ács Zsigmond, Szilágyi Sándor, megannyi 
nagyság. Az új diák első írása természetesen vers, 
ós persze, hogy ballada. Szorongó reménykedéssel 
mutatta meg Arany tanár úrnak, beküldhető-e a 
„Divatcsarnok" c. lapba. „Bátran, jelent már ott 
meg rosszabb vers is ennél", hangzott a lakonikus 
válasz. 

A falusi orvos-^apa a veszélyesen irodalmár 
fiát „rájózanította" 1854-^ben a pesti medicinára. A 
Bach-korszak lákáj-dékánja kapva-kapott a „nem 
magyar származású" hallgatón, hogy besúgót ido
mítson belőle. Ezen az Arany János-élménnyel 
megtelt ifjú annyira megütközött, hogy meg sem 
állt a bécsi orvoskarig. A császárvárosban első dol
ga volt magyar olvasókört szervezni, és előfizetőket 
gyűjteni Arany János „Koszorú" c. lapjára. 

A szünidőkben Nagykőröst sohasem hagyta ki. 
Szépen hegedült, és diák—tanár összejöveteleken 
mindig a csodált Tanár Ür fülébe akarta húzni. 
„No, ha orvos leszel, legalább hegedűszóval kísér
heted halottaidat a temetőbe", évődött a Toldi író
ja. Ezt a kedves élcelődést később visszakapta, mert 
Pákh Alberttal azt híresztelték, hogy Bécsben most 
fog németül megjelenni a Toldi estéje ezzel a cím
mel: „Soirée bei dr. Franz Schédel". 

Bécsi szabad idejükben kijártak a döblingi té-
bolydához, figyelni a kerítésen át a legnagyobb ma
gyar árnyát. Bécsben többirányú elfoglaltságra osz
totta be idejét. Látogatta — ha nem is teljes szív
vel — az orvosi fakultást. Nagy élménye Skoda, a 
diagnosztika klasszikusa és a terápia szkeptikusa, 
aki Ágai szerint inkább a halál magyarázója volt 
mint ellenfele, de Rokitansky eredményeit „ráfor
dította az életre". Visszaemlékezésében elénk vará
zsolja a kerek képű, szemüveges, a németet cseh 
dialektusban beszélő, sörkedvelő belgyógyász ta
nárt, aki „demokrata volt, ami alatt a tömeg arisz
tokráciáját értette, egy méltóságot ismert csak, az 
ember fönséget". Ismerkedett a német nyelvű iro
dalmi körökkel, kereste a kapcsolatot az itt élő 
magyarokkal (Kecskeméthy Aurél, Dóczi). Még 
1854-ben áttért a prózára, és még ugyanez évben 
megjelent a „Hölgyfutár"-ban az első „jókaizált" 
írása. Aztán a „Bécsi levelek" következtek a 
„Hölgyfutár" és a „Vasárnapi Üjság" hasábjain. 
Ezek a levelek — ahogy Steiner Lenke megállapí
totta — a francia feuiUeton, a Heine-féle Reisebil-
der és Petőfi útinaplóinak a keveréke. Bejárta úgy
szólván egész Európát, de mindenünnen visszavá
gyott a sokat szidott, és nagyon szeretett Pestre. 

Mikor 1860-ban a diplomáját megkapta, haza
térve gyermekorvos akart volna lenni. Másfél éven 
át kísérgette napi vizitre Bókai János tanárt, akit 
„elsősorban a beteg érdekelt, csak azután a casus". 
Együtt gyűjtöttek, hogy tető alá kerüljön az Üllői 
úti gyermekkórház. A gyermekorvos sokszori le
hangoló tehetetlensége miatt azonban inkább a kis 
páciensek betűvel való vigasztalását választotta. 
Itthoni írásait a JdJcai-féle „Üstökös" és Tóth Kál-



mán „Bolond Miska" c. előlapja hozta, egyikben 
stílszerűen Tallérossy Zebulon, a másikban az eset
lenül is talpraesett Spitzig Iczig álnév alatt. 

Szerkesztői korszaka iá kiegyezés után kezdő
dött. Az 18684>an indult Deák-párti „Borsszem 
Jankó" redaktora rövidesen Csicseri Bors, azaz 
Ágai lett. A „Magyarország és a Nagyvilág" c. lap 
felelős szerkesztője 1870—79 között szintén Ágai. 
A „Kis Lap" e. gyermekújság Forgó bácsija 1871-
től az 1904-es megszűntéig szintén ő. A benne 
szunnyadó gyermekorvos néha kikívánkozik a 
gyermekújság lapjaira. Szózatot ír a szülőkhöz a 
gyermekek leveleiből. Irodalmi pályázatot hirdet 
a kis olvasóknak, őneki köszöni indulását Csathó 
Kálmán. Hogy kiket csábított írni a három lapjá
ba, imponáló szerkesztői bravúr. Borsszem Jankó: 
Gyulai Pál, Vas Gereben, Bérezik Árpád, később 
Kozma Andor, Vikár Béla, Ambrus Zoltán. Itt 
kezdte költőként Szép Ernő, szerkesztőként Heltai 
Jenő. 

Magyarország és a Nagyvilág: Arany János, a 
két Ábrányi, Kiss József és Dóczi Lajos. A Kis Lap: 
Benedek Elek, Krúdy Gyula, Feleki Sándor, Kunos 
Ignácz, Thaly Kálmán. Mindenki minden irányból, 
csak jó írás legyen. Ágai humorista fantáziájának 
tipikus figurái: az adomázó galíciai, Seiffensteiner 
Salamon, a bugaci „nilkszdajcsos" kuruc, Mokány 
Berci, a /tehetetlen rendőr, Mihaszna András, a fon
toskodó bürokrata, Sanyaró Vendel, és így tovább, 
akik afféle göregábori történetékkel szórakoztatták 

| a múlt század végi olvasókat. 
| A szerkesztő mellett a tárcaíró Ágai a legma-
| radandóbb. Kötetben „Porzó tárczalevelei" és „Uta-
| zás Pestről—Budapestre 1843—1907" címmel jelen-
| tek meg. Értékes és érdekes kultúrtörténeti doku-
I mentumok. Arany László szerint „nemcsak az iro-
i dalom terén, hanem a magyar társadalomban is új 

vüág ez". Se szeri, se száma humoros naptárai már 
hígabbak. Mókás figurái a Népszínházban is színre 

! kerültek 1902-ben, Blaha Lujza sem vonakodott 
fellépni benne. Társszerzője egy másik Arany Ja-
nos-tanítvány orvos, Balogh Tihamér, Almási Ba
logh Pál fia. Fordítani Ágai a szép nem szépírásai
ból szeretett, így George Sand egyik regényét, és 
Apraxin Júlia orosz származású, franciául író, ma
gyar grófnőtől. 

I A Nyugatban az első méltatást Színi Gyula írta 

É
róla 1912-ben, az utolsót halálakor, 1916-ban, 
Schöpflin Aladár. 

v Átélte gyermekfővel 48nat, és megmérte a hosz-
1544 szú béke megszakadását. A „Kis Lap" régen meg

szűnt, egykori olvasói a frontokon hullottak. Nyolc
van évéhez még egy háborús nyarat kapott kegyet
len ráadásnak, és 16 őszén Forgó bácsi végleg abba
hagyta a lapszerkesztést. Belekerült a lexikonokba, 
ahova picike módosítás kívánkozik. Ugyanis, ha
csak másfél esztendeig, de folytatott orvosi gyakor
latot. Mégpedig nem akárki — Bókai János mellett. 

Szállási Árpád 


