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Por zó és Csi cse ri Bors

BUZINKAY GÉZA

Por zó, a tár ca író

Ágai Adolf ból ket tő mű kö dött egy más sal

pár hu za mo san a vi lág vá ros sá váló Bu da pes -

ten – és tá vo li is me rős nek csak ne he zen fel is -

mer he tő, hogy a ket tő ugyan az volt. (Ha na -

gyon pon to sak akar nánk len ni, há rom

el kü lö nü lő te rü le ten mű kö dött, de har ma dik

meg je le né si for má ja, a gyer mek lap-szer kesz -

tő, a tár ca író és csa lá di lap-szer kesz tő Ágai

egyik ar cá nak te kint he tő.)

A tár ca író Ágai „kor szak al ko tó” je len -

ség gé nőtt fel a ma gyar saj tó tör té ne té ben.

Az 1860–70-es évek előtt is meg je len tek a

ma gyar la pok ban ki tű nő, sőt nép sze rű tár ca -

írók. Pe tő fi Sán dor re mek be sza bott úti le ve -

lei annyi ra ré gen íród tak, az 1840-es évek -

ben – a vá lasz vo nal, a for ra da lom előtt –,

hogy arra már sen ki sem em lé ke zett. Vi szont 

még az 1850-es évek ben is lap szer kesz -

tő-pub li cis ta volt a Bu da pes ti Hír ha rang ro -

va tot meg te rem tő Nagy Ig nác, kü lö nö sen a

di vat lap ok nő ol va sói kö ré ben volt nép sze rű

be szély író Bulyovszky Gyu la. Ők azon ban

több nyi re más képp fog ták fel a tár cát, mint

Ágai; ha tá suk is szű kebb körű volt, leg -

alább is az ol va sók mennyi sé gét te kint ve.

Ám ek kor volt al ko tó ere je csú csán Ágai

szatírikus vé ná jú, ci ni kus mo ra lis ta mes te re, 

Kecskeméthy Au rél (Kákay Ara nyos) is.1

Kecskeméthyt ok kal te kint het te mes te ré -

nek Ágai: kü lön bö ző sé gük lé nye gi leg a

nyel vi stí lus ban állt, ami a nyelv újí tá si hul lá -

mok kö ze lé ben nagy hát rányt oko zott az
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idő sebb új ság író nak. Még kel lett hasz nál nia

a ré gi es, fel is mer he tő en a la tin ból ere dő

köz éle ti nyel ve ze tet, és mel let te a nyelv újí -

tott ki fe je zé se ket is, ame lyek egy ré szé ről

majd csak ké sőbb de rült ki, hogy annyi ra

mes ter kélt, hogy az le he tet len né te szi meg -

gyö ke re zé sét. Vi szont a tár ca fel fo gá sá ban

és a nagy vá ro si as élet ér zés ben egyek vol tak, 

csak hogy Kecskeméthynek ezt a vá rost még

Bécs je len tet te, Bu da pest a nagy vá ro si jel le -

gét majd csak a fi a ta labb új ság író, Ágai ide -

jé re mu tat ta fel. De ha nem tud nánk, ki től

me lyik vá ros ról szó ló tár ca le ve let idé zünk,

az aláb bi so ro kat nyu god tan ír hat ta vol na

Ágai is: 

„Az ősz be áll tá val vissza ve rő dik az em -

ber tö meg a vá ros ra, mint egy hul lám a par -

tok ra; ki fa lu ról hurczolkodott be, ki pe dig

több havi uta zás ból ve tő dött haza; de min de -

nik de rült lé lek kel üd vöz li a vá ros za ját, a

rég nél kü lö zött ké nyel met, a lég szesz vi lá gí -

tást, és za bo lát lan szen ve déllyel veti ma gát a 

vá ro si él vek kar ja i ba, flanéroz, szinházakba

to long, hang ver se nyek után eped, sör há zak -

ba ro han – min den ho vá, hol sok em ber van

együtt, s föl sé ges nek ta lál ja azon vá ro si élet -

mó dot, mely elől né hány hó nap előtt

lélekunottan meg szö kött, s unal ma san, egy -

han gú an öröm te len nek azon fa lu si lé tet, me -

lyet né hány hó nap ja csak oly eped ve ke re -

sett föl.”2 

Lát szó lag ne héz el dön te ni a tör té ne ti et len 

kér dést: ha Kecskeméthy húsz év vel ké sőbb, 

vagy Ágai ugyan ennyi vel ko ráb ban szü le -

tik, nem for dí tott vi szony len ne-e ket te jük

el ső sé ge és si ke re te kin te té ben is? Az vi -

szont bi zo nyos, hogy a bu da pes ti tár ca írók

fi a ta labb nem ze dé ke – Berczik Ár pád és He -

ve si La jos – Ágai kör nye ze té ből, lap ja i ban

és lap ja i ból nőtt ki. 

Ek ko ri ban a ma gyar saj tó té má it, a tel jes

köz élet hez ha son ló an, a nem ze ti lé te zés kér -

dé se i nek tár gya lá sa ha tá roz ta meg (po li ti kai

okok mi att oly kor át té te les, lep le zett for má -

ban). A pub li cisz ti kai ér ve lé sek is tör té ne ti

pers pek tí vá ban mo zog tak, az ese mé nyek nek

a múlt ta nú sá ga i ra ala po zott ma gya rá za tok

ad ták meg ér tel mét, s ugyan ez állt a tár cák ra.

E té ren Kecskeméthy sem kü lön bö zött kor -

tár sa i tól (po li ti kai fel fo gá sát te kint ve an nál

in kább). 

Ilyen kör nye zet ben je lent meg Ágai

Adolf, aki nek a múlt mind össze sa ját gyer -

mek ko rát je len tet te (ez is rit kán ju tott eszé -

be) – csa lád já ról, őse i ről 70 éves kora fe lett

szólt3 –, ami vi szont iga zán ér de kel te: a je len 

ide jű ese mé nyek, az ép pen lát ha tó épü le tek

és je le ne tek, az ál ta la meg pil lan tott em be -

rek, előz mé nyek nél kül, vi szont gaz dag pár -

hu za mok kal. Az impresszionista fes té szet

meg szü le té sé nek kor tár sa volt, és ő is a pil -

la nat nyi be nyo má sok meg örö kí tő je, le író ja

lett. És per sze ugyan ez az idő szak volt az

iro dal mi na tu ra liz mus tér hó dí tá sáé is; szo -

kás a tár cát is mint a na tu ra liz mus egyik mű -
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fa ját meg ha tá roz ni,4 a szo ci o lo gi kus meg fi -

gye lés és pon tos le írás igé nyei

szem pont já ból jo go san. Ágai is meg kap ta

azt a kri ti kai vá dat, ame lyet gyak ran al kal -

maz tak na tu ra lis ta írók ra: „nincs fan tá zi á ja

és nincs in ven ci ó ja”.5 Az aka dé mi kus tab ló,

a fenn költ drá ma, a múlt és a jövő nagy ívű

össze kö té se, vagy va ló ban filozofikus gon -

do la tok so sem kí sér tet ték meg Ága it. Ref le -

xi ói, kö zért he tő, könnyed és a bu da pes ti pol -

gár, kü lö nö sen a zsi dó pol gár szá má ra

könnyen fel fog ha tó, is me rős té nyek re, sze -

rep lők re vo natkozó esz me fut ta tá sai an nál

in kább. És ami leg főbb jel lem ző je volt: egy -

sze rű en jól érez te ma gát a bő ré ben, sze re tett

élni, és a ku darc ér zést nem is mer te. Jól lát ta

Kom lós Ala dár, hogy Ágai „az egyet len je -

len tő sebb ma gyar zsi dó író, aki nek pá lyá ja

mind vé gig gö röngy te len”.6 Por zó és ol va sói

– az új don sült pes ti kö zép osz tály – lé nye gi -

leg jól érez ték ma gu kat ott, ahol van nak, és

azok kö zött a le he tő sé gek kö zött, ame lyek

szá muk ra meg nyíl tak. Sze ret tek egy új, sok -

szí nű és már adott sá ga i nál fog va is li be rá lis

nagy vá ros ban élni, ahol áll vány er dők mö -

gött egy szer re tu cat já val épül tek a há zak –

pél dá ul az Andrássy úton és a körutakon –,

újon nan nyi tott szé les fő út vo na lak bi zo nyí -

tot ták a világvárosias fej lő dés di na miz mu -

sát; él vez ték az új víz ve ze té ket, a köz vi lá gí -

tást, az om ni buszt, majd a vil la most, a

szín há za kat, a meg nyí ló kép tá ra kat, a hang -

ver se nye ket, és sze ret tek utaz ni a vi lág ban

olyan szem mel, hogy egyen ran gú

eu ró pa i nak érez hes sék ma gu kat Ber lin ben,

Pá rizs ban vagy Lon don ban; Béccsel szem -

ben pe dig ál ta lá ban újabb nak lát has sák Bu -

da pes tet, ami meg győ ző dé sük sze rint egyút -

tal job bat is je len tett. Va ló ban a bol dog,

op ti mis ta bé ke idők jel ké pe le het Ágai, egy

olyan kor sza ké és fő képp élet ér zé sé, amely

80 évre nyúlt éle té nél nem sok kal volt rö vi -

debb, vi szont a 20. szá zad ele jé től kezd ve

egye sek nek irigy lés re mél tó, má sok nak fel -

há bo rí tó anak ro niz mus nak lát szott.

Az Ágai-fé le tár ca vé get ve tett két ural -

ko dó ma gyar saj tó ha gyo mány nak: a pub li -

cisz ti kát a po li ti kai szó nok lat írott vál to za tá -

nak te kin tő re form ko ri ha gyo mány nak, és a

saj tót a szép iro dal mi mű vek köz lé si he lyé -

nek te kin tő fel fo gás nak.7 Dezsényi Béla

meg győ ző le ve ze té se alap ján

„az új ság leg iro dal mibb ro va ta, a tár ca,

ak kor ala kult ki, ami kor az új ság és az iro da -

lom út ja i nak el vá lá sa meg kez dő dött. […] A

XIX. szá zad fo lya mán a tár ca az egész új sá -

got meg hó dí tot ta, még pe dig ép pen for má já -

val, elő adás mód já val, stí lu sá val. Ma már az

egész új ság tár ca sze rű: a na pi hí rek tár ca sze -

rű kis han gu lat ké pek, a par la men ti tu dó sí tás

nem be szé dek vissza adá sa, ha nem cse ve gés

az ülé sek le fo lyá sá ról, maga a ve zér cikk is

tár ca sze rű, vagy ép pen át ad ta he lyét a

glosszá nak, amely a tár cá ból köl csön zi ha tá -

sá nak esz kö ze it; de han gu la to san, cse ve gés -
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6 Komlós Aladár: Ágai és a „tárca”. In: Újság, 1936.

március 29. 31. old.

7 Szépirodalom és sajtó kapcsolatára, majd végleges

eltávolodásukra a 19. század utolsó harmadában ld.

Dezsényi Béla: Sajtó és irodalom. In: Magyar

Könyvszemle, 1946. I–IV. sz. 46–69. old. 



sze rű en fo gal maz zák a gaz da sá gi ro va tot,

sőt a szer kesz tői üze ne te ket is.”8

Ez a tár ca sze rű nek lát szó stí lus és hang -

vé tel egy új faj ta „iro dal mi as ság”, a tö meg -

saj tó ol va só i nak szó ló írás ma gyar meg je le -

né se volt.

Ágai Adolf tár ca írói mű kö dé se sok szo ro -

san Bu da pest tel füg gött össze. Elő ször is

egyé ni sé ge – hi szen az írói egyé ni ség a tár ca

lé nye ge9 – egy be esett a rob ba nás sze rű en

fej lő dő ma gyar nagy vá ros, Pest meg je le né -

sé vel, a maga sze dett-ve dett és szí nes la kos -

sá gá val, amely még in kább csak akart pol -

gár rá vál ni, s a pol gá ro so dás út ja it utá noz ta,

les te el on nan, ahol csak ta lál ta, s amely a

maga nagy vá ro si as pers pek tí vá já nak örült,

4

A kormány irodalmi katonasága című
karikatúrán a megvásárolt újságírók között
Ágai, mint a Borsszem Jankó szerkesztője, két
oldalán Pálffy Albert (Esti Lap) és Komócsy
József (Hirmondó)
1868 május
Bolond Miska
Jankó János rajza

8 Uo. 65. old. 

9 Kéky Lajos: Ágai Adolf. In: Budapesti Szemle, 1918.

173. köt. 212–213. old. 



arra volt büsz ke, s a leg ki sebb új don ság ra is

úgy te kin tett, mint a tö ret len fej lő dés újabb

bi zony sá gá ra. Por zó lap jai és cik kei tet ték az 

új ság ol va sók szá má ra ér de kes té má vá a vá -

ro si hét köz na pi és ün nep na pi éle tet, hely szí -

ne it és alak ja it, a napi ese mé nyek re vo nat ko -

zó, rész le tek ben gaz dag in for má ci ó kat. Az

épü le tek és épít ke zé sek, az út vo na lak, az üz -

le tek és a ban kok, fő képp pe dig az em be rek,

a vá ro si és a vá ros ba újon nan be ke rült egyé -

nek – és a vicc lap ja i ban meg je le nő tí pu sok – 

ki me rít he tet len té má kat ad tak írá sa i nak. A

ma gyar saj tó élet ben Ágai mű kö dé se ré vén

tör tént meg a min dent ura ló po li ti zá lás trón -

fosz tá sa, hogy he lyet te a ci vi li zált, sok szí nű

(nagy vá ro si) élet kü lön fé le ol da lai alá-fö lé -

ren delt sé gi sor rend nél kül, azo nos meg nyil -

vá nu lá si le he tő sé gek kel vál ja nak fő té mák -

ká. En nek a vál tás nak a mű fa ja volt a tár ca,

kez det ben a hír lap ok ban a lé ni á val el vá lasz -

tott, „vo nal alat ti” cse ve gés, ké sőbb A Hét,

az Új Idők tí pu sú iro dal mi he ti lap ok ré vén

már egy önál ló lap tí pus ve ze tő mű fa ja.

Por zó egyé ni sé gé nek, szem lé le té nek

meg ha tá ro zó ele me volt zsi dó szár ma zá sa:

eb ből ered, hogy a han ga dó ma gyar tár sa da -

lom tól el té rő szem mel lát ta a ma gyar köz -

ügye ket (el ső sor ban vicc lap szer kesz tő ként)

és az em be re ket, prob lé má i kat. Az új sze rű

szem pon to kat az eman ci pá ció után már nem

uta sí tott el a tár sa da lom új ság ol va só, több -

sé gé ben li be rá lis ré sze, sőt ér dek lő dés sel fi -

gyel te. Ágai lett az első si ke res ma gyar nyel -

vű zsi dó író-új ság író.10

Ágai Adolf (1836–1916) apja Len gyel or -

szág ból me ne kült or vos volt, emel lett ma gyar 

köl tő ket for dí tott hé ber re. A csa lád Eszék kö -

ze lé ben élt, ami kor ő meg szü le tett, s így első

anya nyel ve a hor vát lett. Négy éves ko rá ban

köl töz tek át Pécelre, ott ta nult meg ma gya rul,

majd ké sőbb ki tű nő is ko lák ban fej lesz tet te

to vább nyelv tu dá sát. A pes ti élet tel „az Or -

czy -ház get tó já ban” is mer ke dett,11 kö zép is -

ko lá it a pi a ris ták nál, utóbb egy évig Nagy -

kőrö sön vé gez te.

Nagy kő rö si ta nul má nya i nak je len tő sé ge,

amint idő sö dött, és amint egy re in kább

hang sú lyoz ta kö tő dé sét a ma gyar kul tú rá -

hoz, úgy nö ve ke dett em lé ke i ben. Va ló ban,

ami kor Ágai oda járt, ab ban az idő ben volt

Arany Já nos és Szász Kár oly a nagy kő rö si

gim ná zi um ta ná ra. Ami kor az 1880-as évek

vé gén Szinnyei Jó zsef be kér te iro dal mi mű -

kö dé sé nek ada ta it iro dal mi le xi ko na ré szé re, 

ab ban Ágai még nem tett em lí tést Arany ról

és Szász ról.12 Az 1907-ben írt Uta zás Pest -

ről – Bu da pest re című köny vé ben már két év 

nagykőrösi ta nu lás ról írt, és ilyen sej te tés sel

5

10 Az idősebb, 1820-ban született Zerffi (Hirsch)

Gusztáv, az 1825-ben született Horn Ede és az

1830-ban született Helfy Ignác magyar

publicisztikája nem keltett különösebb korabeli

visszhangot; Helfyé az emigrációban, majd a

kiegyezés után itthon a szélsőbal oldalon

kifejezetten kossuthiánus politikai érdekekkel

függött össze. A magyarul is figyelmet keltő Bródy

Zsigmond már néhány évvel fiatalabb volt Ágainál,

1840-ben született, cikkeivel is Ágainál később

jelentkezett. A zsidó újságírók magyarországi

szerepére vonatkozóan l. bővebben Buzinkay Géza:

Jewish Presence in Hungarian Journalism. In: Szalai, 

Anna (ed.): In the Land of Hagar. The Jews of

Hungary: History, Society and Culture. Tel Aviv,

2002. 221–226. old.

11 Schächter Miksa: Ágai Adolf dr. és a zsidóság. In:

Múlt és Jövő. VI. 1916. november. 441. old. 

12 Szinnyei József: Magyar írók élete és munkái. I. köt. 

Budapest, 1891. Az adatokat az élő szerzőktől kérte

be Szinnyei. Vö. Id. Szinnyei József: Hogyan

készülnek a magyar írók? In: Id. Szinnyei József

emlékezete. Sajtó alá rend. és szerk. Gazda István.

Piliscsaba, 2002. 45. old. 



élt: „[…] Arany Já nos, Szász Károly s

egyéb ne ve ze tes fér fi ak »ele jé be jár tam«,

mint ott mon da ni szo kás.”13 1929-ben a Ma -

gyar zsi dó le xi kon már ki fe je zet ten ál lí tot ta,

hogy „Arany Já nos és Szász Kár oly vol tak

ta ná rai”.14 Ágai nyil ván gaz dag, ár nyalt ma -

gyar nyel vét és asszimiláns fel fo gá sá nak

őszin te sé gét akar ta alá húz ni ide gen nyel vű

gyer mek kor ára kö vet ke ző ma gya ro so dá sá -

nak s a le he tő leg ma gya rabb nyel vi fel ké -

szü lé sé nek hang sú lyo zá sá val, il let ve az zal,

hogy re form ko ri ma gyar iro dal mat for dí tó

ap já ról szólt és any já ról nem. Pe dig anyai ol -

dal ról vol tak pes ti ke res ke dő gyö ke rei: déd -

ap ja és an nak jö ven dő be li je még II. Jó zsef

alatt szö kött Sztambulból Pest re. Né hány

csa lá di vo nat ko zá sú tör té net alap ján úgy lát -

szik, ép pen anyai csa lád ja kö tő dött erő seb -

ben a zsi dó val lás hoz és kö zös ség hez.15 Ott -

hon ról azon ban fel vi lá go sult fel fo gást,

vi lá gi as ma ga tar tást ho zott ma gá val, s bár

éle te vé gé ig szom ba ton ként el járt a temp -

lom ba, „a ce re mo ni á lis zsi dó ság nak nem

volt híve”, ami ből so kan arra kö vet kez tet -

tek, hogy ki ke resz tel ke dett, és ezért tar tóz -

ko dás sal ke zel ték.16

Ágai ap já hoz ha son ló an or vo si dip lo mát

szer zett 1862-ben Bécs ben, s bár éle te vé gé -

ig büsz ke volt dip lo má já ra, és el vár ta a

„dok tor úr” meg szó lí tást a szer kesz tő ség ben 

is,17 de or vo si gya kor la tot nem foly ta tott.

Már egye te mis ta ko rá ban el kez dett pub li -

kál ni a bé csi ma gyar hír lap ok ban, majd éle te 

kö vet ke ző hat van évé ben ren ge te get írt, la -

pot szer kesz tett, min den le het sé ges al ka lom -

mal uta zott és – köl töz kö dött.18 Mint ha

ugyan úgy meg akar ta vol na ta pasz tal ni Bu -

da pest min den új, pol gá ri szeg le tét, mint Eu -

ró pát, Ázsi át és Af ri kát.

Első írá sa 18 éves ko rá ban je lent meg a

Hölgy fu tárban. Írt a bé csi né met la pok nak

is, majd hosszú idő re al kal man kén ti tár ca -

író ja lett a Va sár na pi Új ságnak. A ki egye zés 

előtt el kezd te írni Por zó tár ca le ve le it Jó kai

bal kö zép pár ti A Honjában (1865), az tán át -

ment a De ák-pár ti Pes ti Nap lóba, on nan sa -

ját he ti lap já ba, a Ma gyar or szág és a Nagy

Vi lág ba (1870–1880). Tár ca le ve lei né me tül

is meg je len tek a Pester Lloydban. A ki egye -

zés után in dí tot ta el élc lap ját, a Bors szem

Jan kót (1868-tól), majd gyer mek lap ját, a

Kis Lapot (1871-től). Emel lett kora szá mos

jónevű na pi- és he ti lap já nak, fo lyó ira tá nak

14 Porzó (Ágai Adolf): Utazás Pestről – Budapestre

1843–1907. Budapest, 1908. 29. old. 

15 Ujvári Péter (szerk.): Magyar zsidó lexikon.

Budapest, 1929. 11. old. 

16 Ágai Adolf: Az én dédatyámról. Idézi: Komoróczy

Géza (szerk.): A  zsidó Budapest. II. köt. Budapest,

1995. 439. old. 

16 Schächter: i. m. 439–444. old.

17 Sebestyén Károly: Ágai Adolf doktor. In: Budapesti

Hírlap, 1916. szept. 22. XXXVI. 264. sz. 2. old.

18 A Budapesti Czím- és Lakjegyzék kötetei alapján

Ágai lakcímei: 1882: V. Tüköry u. 5., 1888: VI.

Nagymező u. 18., 1891: VI. Andrássy út 30., 1896:

VI. Andrássy út 45., 1901: V. Kálmán u. 7., 1906: V. 

Visegrádi u. 3., és végül 1909-től haláláig:

VIII. Baross u. 11.   



kül dött tár cá kat,19 s 1860 és 1865 kö zött ma -

gyar ra for dí tott fél tu cat di va tos né met és

fran cia re gényt is (köz tük Paul de Kock, Ge -

or ge Sand, Montépin mű ve it).20

Két ség te len, hogy egy ennyi re szer te ága zó 

és ki ter jedt élet mű már csak az új ság cik kek és 

szép iro dal mi mű vek mennyi sé ge mi att is a

fon tos ság lát sza tát kelt he ti. Ágai ese té ben

azon ban nem er ről van szó, sőt tu laj don kép -

pen soha nem is is mer ték el je len tő sé gét. Tar -

tot ták be fo lyá sos nak, szó ra koz ta tó nak, szem -

fü les nek, de fon tos nak nem. Sőt ne vez ték

több ször ide gen nek, a ma gyar kul tú ra el len -

sé gé nek, és gyű löl ték (ha igaz), de je len tő sé -

get nem tu laj do ní tot tak neki. Krúdy Gyu la

úgy em lí tet te meg a ne vét, mint aki nek „tán a

leg több el len sé ge volt a régi Ma gyar or szá -

gon”,21 amin ta lán nem is csak a Mo kány

Ber ci fi gu rá já val és Mu csá val sér tett tra di ci o -

ná lis, vi dé ki és fe u dá lis tár sa dal mi cso por to -

kat kell ér te ni,22 nem is ki zá ró lag a ta lá ló és

gyil kos élű vic cek kel ne vet sé ges sé tett el len -

zé ket (szél ső bal, Füg geten sé gi Párt stb.)

vagy kam pány sze rű tá ma dá sa i nak cél pont -

ja it (pél dá ul Kos suth La jost), ha nem a zsi dó

pol gár ság egy ré szét is, amely ha son ló kép pen 

nem to le rál ta Ágai kri ti ká ját, mely pél dá ul

Werewshegyi Dá vid, a zsi dó föld bir to kos

vicc la pi fi gu rá já ban,23 a ki ke resz tel ke det tek

(pél dá ul Falk Mik sa) és nagy tő kés zsi dó elit

fo lya ma tos meg szur ká lá sá ban je lent meg.

(Pél dá ul Wahrmann Mór ral mind vé gig ket tős 

vi szo nya volt: ér té kel te és vicc la pi fi gu ra ként 

nép sze rű sí tet te a szel le mes, vicc gyár tó kép -

vi se lőt – „Börzeviczy W. M.” –, ugyan ak kor

erős ka ri ka tú rák kal is ki fe jez te el len ér zés ét a

ban kár ral szem ben.)24

Per sze Ágai mű kö dé sét és az azt ért kri ti -

ká kat te kint ve nem sza bad el fe lej te nünk,

hogy há rom fé le Ága i ról van szó: a tár ca -

íróról és ké pes csa lá di he ti lap-szer kesz tő ről, 

ne vez zük őt Por zó nak; a po li ti kai vicc lap -

szer kesz tő ről, akit Csi cse ri Bors né ven is -

mer tek a kor tár sak, és For gó bá csi ról, azaz a

gyer mek író ról és a Kis Lap szer kesz tő jé ről.

A gyer mek írót vet te kö rül a leg za var ta la -

nabb meg be csü lés, és ezt fe lej tet ték el a leg -

gyor sab ban; ez a sze re pe tu lajdonképpen

Por zó mu tá ci ó já nak te kint he tő. Csi cse ri

Bors vál tot ta ki a leg több ne ve tést és el len -

szen vet. Por zó lett a leg hí re sebb, őt te kin tet -

ték az iro da lom hoz leg kö ze lebb ál ló nak, és
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19 Nővilág (1857), Szépirodalmi Közlöny (1858),

Napkelet (1858), Magyar Izraelita, Magyarország,

Üstökös, Bolond Miska, Családi Kör (1861–62),

Ország-Tükre (1863), Fővárosi lapok (1870, 1877,

1879, 1882 és 1888–89), Magyar Bazár, Egyetértés, 

Koszorú (Szana T. alatt), Reform (1874),

Ország-Világ (1880, 1887), Képes Világ (Kiss József

szerk.), Magyar Nyelvőr (1874, 1876 és 1877),

Nemzet, Pesti Hirlap (1879), Budapesti Hirlap

(1882), Magyar Salon (1884–1886) és Budapesti

Szemle (Gyulai szerk. alatt 1882).

20 Életrajzi és részletes bibliográfiai adatai: Szinnyei

József: Magyar írók élete és munkái. I. köt.

Budapest, 1891.  

21 Krúdy Gyula: A tegnapok ködlovagjai. Budapest,

1925. 184. old. 

22 Korábban tévesen erre szűkítettem le. Vö. Buzinkay

Géza: Borsszem Jankó és társai. Magyar élclapok és

karikatúráik a XIX. század második felében.

Budapest, 1983. 35. old. 

23 Schächter Miksa: i. m. 441–442. old. 

24 Buzinkay Géza: „Eszünk a kalap, élcz a bokréta

rajta”. Wahrmann Mór arcai a kortárs sajtóban. In:

Frank Tibor (szerk.): Honszeretet és felekezeti

hűség. Wahrmann Mór 1831–1892. Budapest, 2006. 

197–204. A róla szóló karikatúrák ugyanitt 625–666. 

old. Jellemző karikatúra a Borsszem Jankóból: a

címlapon pénzeszsákként (1869. január 31.), vagy

Adakozás címmel az 1881. május 22-ei számban.



az ő tár ca i nak mi nő sé gét kér dő je lez ték meg

a leg gyak rab ban. Az alap han got Arany

Lász ló ütöt te meg Por zó tár ca le ve le i nek első 

gyűj te mé nyes kö te té ről írva a Bu da pes ti

Szemlében.25 El is mer te, hogy Ágai új je len -

ség a ma gyar iro da lom ban, sőt:

„úgy hisszük, a stíl és mo dor e két ki vá ló

tu laj don sá ga te kin te té ben a ma gyar

tárczaírók közt nem ver se nyez het vele sen ki. 

Nyelv-for du la tai élczesek, meg le pő ek; a

szó já té ko kat va ló di pa zar lás sal szór ja, s a

calembournak [szó vicc nek – B.G.] egé szen

új ere de ti faj tá i val lép föl, ami nő ket az előtt

ma gyar nyel ven nem is csi nál tak.”26
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Ágai mint eladó rabszolga a Borsszem Jankó
tulajdonosváltozásakor
1875. április
Bolond Miska
Jankó János rajza

25 Arany László: Porzó tárczalevelei. In: Budapesti

Szemle, 1879. XIX. köt. 217–223. old. 

26 Uo., 223. old.



De mind ezek a stí lus bra vú rok mit fe jez -

nek ki?

„A gőz és vil lany mai kor sza ka, könnyű

vi lág for gal má val, ipa rá nak ezer nyi le le mé -

nyé vel, a mű vé sze tek köz hasz ná la tát meg -

könnyí tő in téz mé nye i vel, vá rat la nul gyor san

sza kadt a fe jünk re s vitt vég re fő vá ro sunk ban

egy tár sa dal mi át ala ku lást. – Gyor san ke let -

ke zett egy se reg új igény, mely a for té lyos ké -

nye lem, fi no mí tott élet mód, ki ke re sett él ve -

ze tek után áhí to zik. Gyor san tá mad tak új

tár sa dal mi szo ká sok és di va tok.”27

En nek ered mé nye ként jött lét re sok

„át lag-gent le man és lady, akik test tel-lé -

lek kel élik és meg kí ván ják mind azt, amit

gőz és vil lany, ipar és tech ni ka, nép sze rű vé

vált tu do mány és tö me ge seb ben ter me lő mű -

vé sze tek ké nyel mül és él ve ze tül kí nál nak.

Igen ter mé sze tes azon ban, hogy mind eb ben

ke vés bé az egyé ni íz lés és az önál ló íté let,

mint a di vat ve ze ti őket, mely leg in kább

Bécs ha son ló kö re i től nye ri irá nyát.”

Baedeker nyo mán utaz nak, foly tat ta

„[…] la poz gat ták amott a gletscherek

geo ló gi á ját, emitt a mű tör té nel met; él mé -

nye i ket sze re tik az tán itt hon ki cse rél ni s ha

le het, él tök-mód ja és la ká suk comme il faut

be ren de zé sé vel is bi zo nyí ta ni eu ró pai

műveltségök fi nom sá gát. A hír lap-ol va sás,

ki vált a tárczairodalom és a nép sze rű köny -

vek annyi ra meg könnyí tet ték ez át la gos

szín vo nal el éré sét, hogy is ko lát nem vég zett

s rend sze re sen sem mit sem tanúlt em be rek is 

pom pá san el rejt he tik e hi á nyu kat – ki vált

egy más előtt.”28

Tö ké le tes, bár nem él nél kü li be mu ta tá sa

Ágai tár ca írói vi lá gá nak! Ar ról azon ban

nem szólt Arany Lász ló, hogy mi lyen rend -

kí vül fon tos je len ség a ma gyar tár sa da lom

tör té ne te szem pont já ból, hogy volt már ilyen 

„át lag pol gár”, akik nek ma gya rul le he tett

írni, s akik kö ré ben si kert le he tett arat ni.

Kö zel negy ven év vel ké sőbb Schöpflin

Ala dár szin tén az újat lát ta meg Ágai tár cá i -

ban, de egyút tal már az ide jét múl tat is ér zé -

kel te ben nük.

„Ezek a tár ca cik kek, a Por zó ha mar nép -

sze rű vé vált je gyé vel el lát va, ak kor mint va -

la mi rend kí vü li új ság, fű sze res pi kan té ria

tet szet tek az ol va sók so ka sá gá nak, némi za -

var ba ej tet ték a még meg le he tő sen is ko lás

ma gyar kri ti kát, min den eset re va la mi újat,

va la mi mo der net és a kö zel gő új vi lág ra fi -

gyel mez te tőt hoz tak a ma gyar iro da lom ba.

Szel le mes és szel le mes ke dő cse ve gé sek vol -

tak olyan ak tu a li tá sok ról, ame lyek ak kor az

em be re ket ér de kel ték, kel le mes, szalonias

el me fut ta tás ok a tár sa dal mi, mű vé sze ti, di -

vat és más kér dé sek ről, min den ről, ami nem

po li ti ka és szó nok lat. Volt ben nük va la mi,

ami el ütött a ma gyar iro da lom ál ta lá nos tó -

nu sá tól […]. Ágai írá sa is ez volt, bé csi
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27 Uo., 223. old. 28 Uo., 222. old. Kiemelések az eredetiben.



»feuilleton« ma gyar suj tás sal ki te rem tet téz -

ve.”29

Kom lós Ala dár pe dig tö mö ren csat la ko -

zott mind ket te jük vé le mé nyé hez, mond ván:

olyan író, aki „szel le me sen és báj jal tud fel -

szí nes len ni.”30

Ro kon hely ze tű és fel fo gá sú eu ró pai (kö -

zép)pol gá rok nem túl igé nyes, de nem is

föld höz ra gadt tár sal gá sa ar ról, amit a vi lág -

ban lát nak: így fog lal ha tó össze Ágai és kö -

zön sé ge vi szo nya. Amit Arany Lász ló fél re -

ér tett: Ágai nem neki, nem az 1870-es évek

köz éle ti és iro dal mi elit jé nek írt, mint ko ráb -

ban min den ki más a saj tó ban (1848-at és

Tán csics Mi hályt ki vé ve), nem „mű velt em -

ber” volt, aki nek min den mon da ta mö gött

könyv tár nyi ol vas mány és kora összes fő vi -

ta té má já nak is me re te állt, ha nem a maga

kora pes ti „át lag-gent le manjeinek és

átlagladyeinek” írta tár cá it, azok nak, akik -

nek íz lé se és vi lág ké pe mi att vég le ge sen ide -

jét múlt nak ne vez te írá sa it Schöpflin. Por zó

tár cái csak is olyas mi ről szól nak, amit szer -

ző jük meg ta pasz talt, leg alább annyi ra, hogy

élő szó ban el me sél ték neki egy ká vé há zi asz -

al nál. Ér de kes ese mé nyek, hely szí nek és

em be rek: ezek ből áll in for má ció vi lá ga,

amely ből hi ány zik, hogy ol vas ta vagy

igény be vet te vol na a ko ra be li saj tó élet szer -

ve zett hír for rá sa it (hír ügy nök sé gi táv ira ta it)

té má ja meg ta lá lá sa kor. Tár cái él mény be szá -

mo lók. A kel le mesen cse ve gő Ágai

tisz tá ban volt az zal, hogy mit nyújt. Nem ki -

kezd he tet len, nem meg ala po zott

eszmefuttatáso kat akart írni, ha nem ér de kes, 

szó ra koz ta tó cik ke ket:

„Mint nincs tör té net írás rész re haj lás nél -

kül: azonképen nincs utirajz sem, amely ala -

pos. De van egy do log, amely ha be cse seb bé

nem is, de ked ve seb bé te szi az ada tok szi lárd 

talp kö vén épült, erő sen meg okolt birálatnál

– az elő adás köz vet len sé ge s az el fo gu lat lan

szem, amely so kat meg lát, amit soha ész re

nem vesz a meg szo kás. Ez az egyet len kö -

rül mény, mely ből jo got vál tunk mi

tárczairók be le ko tyog ni min den be min de -

nütt min den kor.

Csak ro vom az utczákat s ülöm a ká vé há -

za kat. Ez fe lel meg leg job ban az én czigány

ter mé sze tem nek.”31

Csi cse ri Bors,

a vicc lap szer kesz tő

A tár ca írás ma gá ban hor doz za a vic cek – 19.

szá za di ma gya rí tá sa sze rint: az él cek – irán ti

ér zé keny sé get, hi szen a kel le mes, szó ra koz -

ta tó és a kö zön sé gét le kö tő cse ve gés nek el -

sza kít ha tat lan al ko tói a vic cek: a vá rat lan for -

du la tok, a po én ban be fe je ző dő el be szé lés. A
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29 Schöpflin Aladár: Ágai Adolf. In: Nyugat 1916.

II. köt. 19. sz. 495–497. old. Halálakor

megemlékezve róla, a Nyugat nemzedéke szemében 

teljesen idegenszerűnek látszott. „A mai

zsurnaliszta-író típusának egyik első magvalósítója

volt, írói tehetségét a napisajtó szolgálatába állította 

s a napi sajtó segítségével szerzett hatást,

népszerűséget, nyomatékot írói tehetségének.

A sorsa író-sors és újságíró-sors a befejezésében is,

öregségére divatjamúltan, az új generációk új

ízléséből kimaradtan, mint elmúlt időknek egyik

utolsó, félig elfeledett emléke járt köztünk.”

30 Komlós Aladár: i. m. 32. Old.

31 Ágai Adolf:  Porzó Vizen és szárazon. Utirajzok.

I. köt. Budapest, 1895. 197. old. 



kor leg jobb tár ca írói egyút tal a hu mo ros iro -

da lom mű ve lői, sőt élc lap szer kesz tők vol tak,

mint Jó kai (Az Üs tö kös), Tóth Kál mán (Bo -

lond Mis ka) és Kecskeméthy Au rél (Han da -

ban da). Kecskeméthy az 1850-es évek vé gén 

tö mö ren meg is fo gal maz ta a tár ca és a vicc

lé nye gi össze füg gé sét: „tárczai tré fa és ap ró -

lé kos ság, mi egye dü li mes ter sé ge a

tárczaírónak, »nagy a ki csi nyek ben«”.32

Ezen a saj tó stí lus ra vo nat ko zó össze füg -

gé sen túl azon ban ne he zen is mer he tő fel ro -

kon ság a vicc lap szer kesz tő Csi cse ri Bors és

a tár ca író Por zó kö zött. A ked ve sen tár sal gó, 

mind azok ban, akik is mer ték, ro kon szen vet,

sőt sze re te tet éb resz tő Ágai33 a Bors szem

Jan kóban34 had vi se lő pub li cis ta volt.

Andrássy Gyu la mi nisz ter el nök meg bí za tá -

sa a vicc lap szer kesz tés re nyil ván nem csak a 

már is mert nevű ma gyar tár ca író nak szólt,

ha nem az eman ci pá ci ót meg élő zsi dó fér fi -

nak is, aki ezért el vár ha tó an leg alább is nem

el len sé ges a li be rá lis kor mánnyal, vi szont

szem ben áll a nem is annyi ra an ti sze mi ta,

mint in kább gő gös és gőg je mi att ki re kesz tő

el len zék kel, és írá sai alap ján tud ha tó, hogy a 

zsi dó ság asszi mi lá ci ó já nak el kö te le zett

híve. Ami kor Ágai meg kap ta a fel ké rést a

vicc lap szer kesz tés re – a lap cí mé re is ál lí tó -

lag Andrássy Gyu la adta az öt le tet –, már is -

mer tek vol tak a Bo lond Mis ka című lap ban

meg te rem tett fi gu rái, hét ről hét re meg je le nő

tár sa dal mi tí pu sai, köz tük Spitzig Iczig ön -

tu da tos zsi dó és ön tu da tos ma gyar te réz vá -

ro si kis pol gár, aki asszi mi lá ló dó zsi dó szem -

mel nézi a vi lá got, az eman ci pá ció mel lett

agi tál rend kí vül ne he zen ért he tő jid dis-ma -

gyar nyel ven. Elő ször 1865. no vem ber 5-én

je lent meg „Ki rály ut cai le ve le”, s az tán

1868 ele jé től kezd ve év ti ze dek re a Bors szem 

Jan kó egyik fő sze rep lő je maradt, oly -

annyi ra, hogy a lap in du lá sa kor is „ő írta” a

prog ram adó cik ket, le szö gez ve, hogy De -

ák-pár ti (ké sőbb is min dig ra gasz ko dott

Ágai ah hoz, hogy a lap De ák-pár ti és nem

kor mány pár ti), és a li be rá lis kö zép úton mo -

zog min den szél ső ség gel szem ben. A Bors -

szem Jan kó po li ti kai vicc lap ként szü le tett

meg és mű kö dött év ti ze de ken át, ami azt je -

len tet te, hogy po li ti kai kér dé sek ben olyan

le csu pa szí tott for má ban, olyan meg vi lá go sí -

tó ha son la tok vagy pár hu za mok át tét ele i vel

és olyan nyer se ség gel fog lal ha tott ál lást,

amit a mérvadó pol gá ri hír lap ok nem en ged -

het tek meg ma guk nak.

Ágai já té kos ság gal öt vö zött ma ga tar tá si

szi lárd sá ga, kö vet ke ze tes sé ge tisz te le tet éb -

reszt, még ha el vek hez iga zod va nem is min -

dig ma radt meg a po li ti kai kö zép úton. A ki -

egye zést kö ve tő évek ben Kos suth ra

vo nat ko zó ka ri ka tú rái és él cei nem csak hí -

ján vol tak a po li ti kai ér zék nek és ta pin tat -

nak, de a párt ka to na ké pét rög zí tet ték róla a 
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32 [Kecskeméthy Aurél] Kákay: Tárczaírói programok.

In: Sürgöny, 1860. december 1. 1. sz. 1. Old.

33 „Ágai causeur volt, nálunk a legkiválóbbak egyike.

Egyéniségét azok, akik ismerték őt, lebilincselőnek

mondják. Jótékony derű áradt lelkéből környezetére, 

elmúlt idők mezejének illata töltötte 

33 be a levegőt, ha szólt. Egész lénye meleg volt,

minden mondása szellemes.” Gálos Rezső: Ágai

Adolf. In: Irodalomtörténet, 1917. 22. old. 

34 A Borsszem Jankó és a 19. századi magyar vicclapok 

részletes történetét ld. Buzinkay Géza: Borsszem

Jankó és társai, i. m. 



Ágai a kis Borsszem Jankó figurával

1887. március 13.

Borsszem Jankó

Jankó János rajza
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nem kor mány pár ti köz vé le mény ben.35 Ez 

an nál is kü lö nö sebb, mert vicc lap szer kesz tői 

alap el ve ként fo gal maz ta meg szer kesz tői

üze ne té ben, hogy „az ügyet s a sze mélyt

min dig kü lön vá laszt ja”,36 „mindenek fö -

lött pe dig tisz te le tet [vár el] min den osz tály

iránt”.37

A Bors szem Jan kó meg in du lá sa óta kri ti -

ku sa i nak és a lap gya ko ri idé ző i nek épp úgy

ért he tet len, hogy ho gyan le het sé ges: az or -

szág leg szín vo na la sabb és egy ben leg szó ra -

koz ta tóbb vicc lap ja „kor mány pár ti” volt,

ho lott a vicc és a vicc lap ha gyo má nyo san el -

len zé ki, sőt nem rit kán for ra dal mi mű faj! A

meg fej tés nek több össze te vő je van. Adott -

ság Ágai hu mor ér zé ke, a má sok sze mét el -

ke rü lő rész le tek pon tos meg fi gye lé se, és zsi -

dó örök sé gé nél fog va az ad dig is me ret len

jid dis vicc tí pus át ül te té se a ma gyar iro da -

lom ba, ahol ad dig csak az in kább sze lí den

mo soly gós anek do ta és ado ma volt is mert.

Mind ez azon ban nem ma gya rá zat „kor -

mány pár ti sá gá ra”. Az el len zé ki ség ak kor azt 

je len tet te, hogy ki egye zés- és kor mány el le -

nes le gyen. Már pe dig a ki egye zés ép pen an -

nak a le he tő sé gét te rem tet te meg, ami ről és

akik nek Por zó tár ca le vei szól tak, ami Ágai

élet elem ét je len tet te. A De ák-pár tot pe dig

ép pen ség gel re for mis ta párt nak is mer te,

amely nek fő cél ki tű zé se, hogy mo der ni zál ja

az or szá got és tár sa dal mát, s ame lyik tör -

vény be ik tat ta a zsi dó ság pol gá ri eman ci pá -

ci ó ját. A fenn ál ló ren det meg tes te sí tő, védő,

el nyo mó kor mány he lyett az

Andrássy-kormányban ő a re form kor foly ta -

tó ját lát ta, és ép pen az el len zé ket te kin tet te

vissza hú zó erő nek. Az el len zék nek volt ő az

„el len zé ke”, és így volt kor mány pár ti.

Ez a kis sé bo nyo lult ma gya rá zat ter mé -

sze te sen nem al kal maz ha tó a Bors szem Jan -

kó egész fenn ál lá sá ra. Az 1870-es évek vé -

gé től, majd a tiszaeszlári per ide jén Ágai-

nak azt kel lett ta pasz tal nia, hogy egye dül

ma radt, míg az összes töb bi élc lap be állt az

an ti sze mi ta kam pány ba, sőt ki fe je zet ten

Istóczyék né ze te i nek pro pa gan dis tá ja ként is

szü le tett egy új lap, a Füs tö lő, vi szont a Ti -

sza Kál mán-kor mány zat és a köz igaz ga tás,

az igaz ság szol gál ta tás a ne vé nek meg fe le lő -

en sza bad el vű ként mű kö dik; ez is mét meg -

erő sí tet te ere de ti kor mány pár ti és asszi mi lá -

ci ós ér zel me i ben. Vi szont a ké sőb bi ek ben

sem vál toz ta tott ezen. Az 1890-es évek től

ki vi rág zó saj tó élet ben, ahol az a tö meg saj tó

lett a fő sze rep lő, amely nek hang ját ép pen

Ágai adta meg az el sők kö zött, a Bors szem

Jan kó egy re in kább a múlt ban meg szer zett

hír ne vé ből élt, s egy re ke vés bé volt ki fi ze tő -

dő a lap mű köd te té se. Az új ság mű kö dé sé -

nek első két évé ben már el ér te a négy ezer

elő fi ze tőt – ez eu ró pai vi szony lat ban is ma -

gas szám volt –, 1889-ben is még a leg ma ga -

sabb pél dány szám ban, 4400 pél dány ban

meg je le nő élc lap ma radt,38 az tán a szá zad -

for du lón már 1500 és 1850 kö zött in ga do -

zott, s az 1905/6-os kor mány za ti vál ság so -

rán to vább csök kent a pél dány szá ma. 1905

vé gén tu laj do nos vál to zás tör tént (nem ki -
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zárt, hogy a lap meg men té se cél já ból a meg -

vál to zott po li ti kai hely zet ben): az

Athenaeumtól egy újon nan ala pí tott sa ját

rész vény tár sa ság vá sá rol ta meg Szé kely Fe -

renc és Krausz Si mon ban ká rok mel lett rész -

ben gróf Ti sza Ist ván pénz ügyi se gít sé gé -

vel.39 1913-ban, nem sok kal a má so dik Ti -

sza Ist ván-kor mány meg ala ku lá sa után már

ki fe je zet ten kor mány za ti se gít sé get is – nem

tá mo ga tást! – kért a Bors szem Jan kó ál la mi

hir de té sek for má já ban, mi vel „67-es szel le -

mű és nagy pub li ci tá sú” lap juk éves vesz te -

sé ge meg ha lad ta a 20 ezer ko ro nát. Ez te te -

mes összeg volt, a lap nyolc év vel ko ráb bi

át vé te li ér té ké nek több mint egy har ma da.40

A Ti sza Ist ván se gít sé gét kérő le vél azon ban

hang vé tel ét és tar tal mát te kint ve arra en ged

kö vet kez tet ni, hogy nem kö ze li és nem ál -

lan dó kap cso lat állt fenn a lap és a kor mány -

zat kö zött,41 egyéb ként pe dig Ágai ek kor

már fő szer kesz tő ként in kább csak a lap cé -

gé re, nem tény le ges irá nyí tó ja volt.

Ágai vicc lap szer kesz tő ként fél év szá zad

alatt vál to zó in do kok kal ugyan, de párt po li -

ti kai irányt kö ve tett, ta lán oly kor meg ren de -

lés nek is ele get tett, bár erre nincs bi zo nyí -

ték. Kor mány pár ti sá ga, amely a dualizmus

ko rá nak ele jén bá tor pol gá ri ki ál lás volt a

saj tó ban, ké sőbb meg cson to sod va meg szo -

kás sá vált, és le rom bol ta a vé le mény al ko tói

füg get len sé get. Ez le he tett az a ma ga tar tás,

amit a Nyu gat köre kor sze rűt len nek, el avult -

nak lá tott Ága i ban, és zsi dó iden ti tá sá nak

meg őr zé se az asszi mi lá ci ó val együtt a ra di -

ká lis fi a tal nem ze dék szá má ra zsák ut cá nak

bi zo nyult, nem je len tett kö vet he tő utat.42

Ha lá lá ra, 1916-ra szel le mi ér te lem ben ma -

gá ra ma radt. Még Mol nár Jenő is, az első

nek ro ló got43 író szer kesz tő-utó da a Bors -

szem Jan kó élén a kö vet ke ző év ben már csak 

mel lé ke sen em lí tet te meg ne vét ép pen a

vicc lap ok ról és hu mo ros iro da lom ról szó ló

írá sá ban.44

Ami kor Ágai Adolf 80 éves ko rá ban

meg halt, úgy ír tak róla, mint aki né hány mű -

vé vel biz to sí tot ta he lyét a ma gyar iro da lom

pantheonjában. Még a kö ze li kol lé gák, ba rá -

tok el fo gult sá gá tól el te kint ve is jo gos nak

lát szott ez a meg ál la pí tás. Olyan kri ti kai te -

kin tély is meg em lé ke zett élet mű vé ről, mint

Schöpflin Ala dár a Nyu gatban, vagy Ale -

xan der Ber nát a Kisfaludy-Társaság Év lap -

jaiban, és Gá los Re zső az Iro da lom tör té -

netben, Se bes tyén Kár oly a Bu da pes ti

Hirlapban, Schächter Mik sa a Múlt és Jö -

vőben, kis sé ké sőbb ta nul mány igénnyel

Kéky La jos a Bu da pes ti Szemlében. Az tán

még az 1920–30-as évek ben le he tett né -
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hány szor hal la ni egy-egy írá sá ról, szer kesz -

tői te vé keny sé ge né hány ered mé nyé ről,

1936-ben az Új ság című hír lap Ágai Adolf

élet mű vé ről szó ló mel lék let tel ün ne pel te

meg szü le té sé nek szá za dos év for du ló ját,45

de az tán a kö vet ke ző fél szá zad ban el fe lej -

tet ték. Az 1980-as évek kö ze pén ki adott

aka dé mi ai ma gyar saj tó tör té net ben elég ter -

je del mes mél ta tást ka pott több he lyen is

(mű kö dé si te rü le te i nek meg fe le lő en),46 és a

ki lenc ve nes évek kö ze pén is mét ki ad ták

Uta zás Pest ről – Bu da pest re című kö te tét,

amely ben vá ros vé dők, pes ti lo kál pat ri ó ták

és a hét köz na pi élet tör té ne te iránt ér dek lő -

dők sok íz le tes mor zsát ta lál nak. A so kat

kár hoz ta tott ér zék le tes fel szín alól elő buk -

kan nak azok a nem kis rész ben ér zel mi mo tí -

vu mok, ame lyek so kat se gí te nek a mai de zo -

ri en tált vá ros la kók nak is, hogy néha egy

kis sé ott ho no sab ban és job ban érez zék ma -

gu kat Bu da pes ten.
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