
Madách — piarista novicius? 

Az ItK 1965. évi 2. számában — Csaplár Ferenctől — érdekes közleményt olvashat
tunk Juhász Gyula életének egy eddig csak nagy vonásokban ismertetett korszakáról, a kegyes
tanítórendiek váci noviciátusában eltöltött mintegy nyolc hónapjáról. A 205. lapon azonban 
a következő bekezdés ütötte meg szemünket: 

„Az egykori noviciátus épülete a mai Köztársaság utca és a Constantin tér sarkán talál
ható, a Lőwy Sándor nevét viselő gépipari technikum és diákotthon foglalja el. Nem Juhász 
volt az első költő, aki ide menekült a világ elől. Az épület falán elhelyezett emléktábla jelzi, 
hogy Madách Imre mintegy két évet töltött noviciusként e falak között." 

Ahány mondat, annyi tévedés ! 
Az még a legkisebb, hogy bár a volt piarista rendház és gimnázium épülettömbje a Köz

társaság út és Konstantin tér sarkán emelkedik, a noviciátus sohasem nyílt egyik utcára, térre 
sem: a rendház és gimnázium épületei mögött állt, a templommal együtt zárva négyszögre 
a tömböt, s ablakai a gimnázium udvarára, illetve a rendház kertjére, a távolban emelkedő 
Naszály-hegyre néztek. Juhász Gyula is így említette ezt Váci szeptember 1899 с versében: 

A klastromablakból kinéz az őszbe 
Egy égőszemü kispap. A Naszály 
Busán pipál, az esti félhomály 
Ölén levelek hullanak csörögve. 
Az asztalon a Szentek Élete, 
Fametszetekkel, mély csend a szobában. 
A szél künn az elmúlást intonálja, 
Az udvaron sétál egy remete. 

Mindez, látjuk, csak „topográfiai" tévedés. Súlyosabb botlás azonban a Juhász Gyula 
kapcsán futó megjegyzés erejéig idézett Madách-párhuzam. Kár, hogy a szerző nem nézte meg 
maga (vagy nem íratta le mással) az említett tábla szövegét. Azon ugyanis ez áll: 

„Ennek az intézetnek volt növendéke Madách Imre »Az ember tragédiájáénak hal
hatatlan írója, 1830—1835-ig." 

A költő születésének századik évfordulójára állított emlék a volt piarista gimnázium 
falán tehát csak Madách váci diákságára utal ! — Sajnos, arra sem a valóságnak megfelelően... 

A volt kegyestanítórendi gimnázium anyakönyveiben, melyeket most a Sztáron Sándor 
Gimnázium irattára őriz, csak egyetlen egyszer szerepel a drámaíró neve, az 1831/32-es tanév 
második félévének bejegyzéseinél. Eszerint: „Madách, Emericus, An 10. R. C. Hungaricus, 
Sztregova, С Neograd... In aedibus paternis privatim institutus, atque Vacii die 6 й Aug. 
Examini subiectus retulit calculum... Eminent." Aláírás: „Franciscus Xav. Hotzányi e. 
S. P. Professor 3 ^ Gram, et Catecheta." 

Azaz a tíz esztendős Madách Imre a harmadik osztály anyagából kiváló eredménnyel 
magánvizsgát tett a váci piaristáknál. A tábla téves időjelzésének oka valószínűleg abban kere
sendő, hogy a költő testvérei, Károly és Pál is Vácott teszik le később vizsgáikat. 

E tények ismeretében csak mosolyoghatunk azon, hogy a tíz éves „költő . . . ide mene
kült a világ elől" ! 

Végh Ferenc 

Karinthy Frigyes Aradon 

Karinthy először 1912. március 23-án járt Aradon. Az Újságírók Segítő Egyesülete 
hangversenyt rendezett. A hírlapírók helyi szervezete úgy döntött, hogy hívják meg Barát 
Armin királyi tanácsost, a sajtóiroda akkori főnökét, volt aradi szerkesztőt, Vulpest (Káinoki 
Izidor) és Bíró Lajost. A hangversenyt beharangozó cikkekből tudjuk, hogy a Góth-házaspár/ 
Pálmay Ilka és Karinthy Frigyes is a meghívottak közé került.1 ' 

1 Az aradi újságírók estélye. A végleges program. Függetlenség 1912. III. 21. — Az újságírók hang
verseny-estje. Függetlenség 1912. III. 24. 
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Az előadáson Bíró Lajos konferált és Karinthy adott elő „kedves esetlenséggel", mert 
úgymond „színésznek készült, tehát biztos, hogy nem tud előadni". A humorista Az emberke 
tragédiájából adta elő az „újságírók kará"-t.2 

A helyi hagyomány szerint, társaságba is meghívták Bíró Lajossal. Az irodalmi érdek
lődésű vendéglátók arról beszéltek: fontos-e a siker szempontjából, hogy hívják az írót? Bíró a 
maga nevét túlságosan egyszerűnek tartotta. Karinthy azt mondta, hogy szeretné, ha öt Bíró
nak hívnák. Miért? — kérdezték meglepetten. „Egész nap a visszhangos budai hegyeket jár
nám és azt kiabálnám: Ki a legnagyobb író? És a visszhang felelné: bíró !"3 

Megtréfálta aradi diáktisztelőit is. Délutáni álmából zavarták fel az „író Urat", б a 
„felzavaró úr-on" úgy állt bosszút, hogy füzetébe ezt írta: „Autogramot elvből nem adok !" — 
és nem írta alá.4 

1927. február 11-én a Kultúrpalotában önálló estet rendezett. Spectator (Dr. Krenner 
Miklós), a neves publicista, azt írta, hogy szeretné, ha „ebben a hanyatló és álmos városban" 
tábora volna az írónak.6 

Az előadáson Karinthy-versét Darvas Ernő színész szavalta, dr. Reicher Jenő pedig 
érdekes konferanszot tartott a nagy humoristáról. Karinthy — a lapok szerint: „groteszk 
arcú férfi" — felolvasta Archimédeszi Disztingváljunk és Az élet tükre с írásait.6 

Az est egyik beszámolójában azt olvashatjuk, hogy az író „kisvárosi savanyúságunkban 
egy órára derűt varázsolt".7 

Sajtónyilatkozatában Karinthy, mint legközelebbi feladatát, az „ementáli sajt"-o. 
jelölte meg . . . Majd komolyra fordítva a szót, készülő verseskötetéről és a Lepketáncró] beszélt.8 

Este, a kávéházban, kikötött Gallovich Károllyal (Nagy Lajos ,,Vademberé"-vel). 
Az „író osztályhelyzetéről" vitáztak. A kortársak tanúsága szerint Karinthy annyira fel
bosszantotta az erőszakos, vidéki vadzsenit, hogy az rátámadt. És „Frici megfojtlak" ! csata
kiáltással rohant utána. A humorista a kávéházi asztalok között futkározott az öklét rázó író
próféta e l ő l . . . Gallovich végül kimerülten leült és csak ennyit mondott dühében: „Karintá/ 
Frici és a konfliskocsis . . . "9 

Természetesen az írósüvölvények sem tágítottak a Mester mellől. Volt, akit azzal 
rázott le, hogy fejfájás elleni port hozatott vele — és arra kérte, hogy „adja be a portáshoz".10 

Egyikük novelláskötetéhez előszót írt.11 

Az esti társasvacsorán a helyi tisztelők azt mondták, hogy „a nagy írót mindenki 
ismeri". Karinthy megkérdezte a kenyereslánytól, hogy ismeri-e? A holtrafáradt lány „ismeri a 
nyavalyá"-val válaszolt. A humorista kacagva bizonygatta, hogy „lám nem ismernek, de ha 
labdarugó volnék . . . "12 

.A napjainkban újra felfedezett helyi író, Nagy Dániel (a pacifista Cirkusz írója) — meg
lehetős hiányos műveltséggel — nem sokat tudott Adyról. A hírlapírók beugratták. Arra 
bíztatták, hogy kérdezze meg Karinthyt. „Valóban olyan nagy-e az az Ady?" — kérdezte 
Nagy. Karinthy hidegvérrel csak ennyit válaszolt: „Nem, középtermetű".13 

Az írót, a kortársak egybehangzó vallomása szerint, nem különösebben érdekelte az 
aradi közönség. Inkább egy bőrkereskedő kékharisnya feleségének irodalmi szalonjában — 
kártyázott. Az is visszatetszést szült, hogy az előadáson, a bejáratnál, személyesen ellenőrizte a 
jegyeket, mert nála „nincs potyázás !"14 

Találkozott a helyi „újságcézárral", a meglehetősen fukar Stauber Józseffel is. A hízelgő 
laptulajdonos ezzel fogadta: „Kedves Mester, ön meg sem érkezett, de én már közöltem írásait 
lapomban !" Karinthy csak ennyit válaszolt: „De én még nem kaptam meg a honoráriumot !" 

Arad „humoristái" (Károly Sándor, Szombath Károly stb.) írásaikban — most már a 
személyes élmény hatása alatt is — sokáig „visszhangozták" a Mester élceit. 
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