ADATTAR

. i. Csere, tévesztés van. Ez ahoz jött, lehet, nem kellett, enyém
szintúgy. Még üngöket nem kapok utánvételt nem fizetek.
Csókollak
, . , , ,, ,
híved barátod
Miska.
15. (Távirat.)
Kain orvosnak
Kassán.
Tegnapi éjem olyan, mai idegrángástalán. Csodálatos ! elviselhetlen
főszenvedéseim: köszvényes csuklófájdalmam el nem múlt, viszketegség,
álmatlanság.
Intézkedjél belátásod szerint.
Tompa.
(A távirat kelte: máj. 20. 1868.)
16.
Tisztelt barátom!
Kaptam a szereket, rendelésed szerint fogok eljárni. Forduló postával
a 12 forintot küldendem, mely kijelölve van, nagy köszönettel.
tisztelő barátod
Tompa.
Közli:

HELLEBRANT Á R P Á D .

AMADÉ LÁSZLÓ TANULÓÉVEIHEZ.
Amadé László életrajzát Négyesy László írta meg ezelőtt egy ember
öltövei.1 Iskoláztatásáról annyit tud, mint Toldy Ferencz.3 Amadé tanulmá
nyait részint a jezsuiták nagyszombati egyetemén végezte, hol 1722-ben egy
latin vitabeszédet mondott el nagy hatással, részint pedig Gráczban, a hol
1725-ben a filozófia doktorává avatták. Iskolázásának adatait azóta a Véghely
hagyatékból megszerezte Vértesy Jenő.3 Azonban szerinte is Amadé Antal
«rajta volt, miszerint ember legyen a fiából. Nagyszombatba küldte tanulni a
jezstiítákhoz, majd Gráczba.» Pedig nem ismeretlen, hogy Amadé László
Győrött járt iskolába a jezsuitákhoz. Már Acsay Ferencz közölte A győri
katli. főgimnázium története ez., Győrött, 1901-ben megjelent munkájában
(143. 1.); de jóllehet «a gimnázium nevesebb tanítványai» között említi
Amadé nevét, a tudományos világ figyelmét ez az adat elkerülte. Csak
Jablonkay Gábor említi Taxonyi János élete és erkölcstanító példatára ez.
könyvében, hogy Taxonyi idejében Amadé az iskola tanítványai között volt.
A Catalogus Discipuloruni Jaurinensis Gymnasii Societatis Jesu
"9—1738,* adatai a következők:
1
3

Amadé László versei. (Olcsó Könyvtár) Budapest, 1892. Bevezetés.
A magvar költészet kézikönyve, Budapest, 1876.3 I. 315.
3 Adatok' Amadé László életéhez. IK. 1902. 77. 1.
4
Boros Alán győri főgimn, igazgató volt szíves rendelkezésemre
bocsátani.

1718.
1719.

1720.

1721.

Rector: Joannes HlatJcy. Praefectus inferiorum: R. P. Joannes
Taxoni. A grammatisták és a következő évben a syntaxisták
tanára M. Carolus StreuttA Grammatistae között nagyobb betűkkel: Ladislaus Amadé
L. B. Jaurinensis.
A Syntaxistae között Ladislaus L. B. Amadé Jauf in.
Reetor: Andreas Madocsáni. Praefectus inferiorum: R. P. Joannes
Taxoni. A syntaxisták tanára Paulus Libeniczki.
A Syntaxistae között nagyobb betűkkel Ladislaus L. B. Amadé
Jaurin.
Reetor: R. P. Andreas Madocsányi et Praefectus Altiorum.
Praefectus sebolarum inferiorum P. Emericus Mindszenti.
(Prof.) Poeseos : M. Franciscus Oszalics. (1721-ben a rhetorok
tanára).
A Poétae között Ladislaus L. B. Ámade Jaurin.
A Bhetores között Ladislaus L. B. Amadé, aUvit.

Ezeket az adatokat még meg kell toldanunk a következő tudnivalókkal.
1709—15. nincsen meg a tanulók névsora; 1716-ból pedig a principisták
és parvisták névsora hiányzik. Föltehető, hogy ha már declinistának nem,
de parvisla minornak 1714-ben idekerült költőnk; 1715-ben parvista major
és 1716-ban szinte bizonyosan a győri jezsuita gimnáziumban principista
volt. Sőt a neve mellé írt Jaurinensis arra vall, hogy a család ebben az
időben Győrött lakott is; ez annál valóbbszinü, mert Amadé Antalnak
Györmegyében is voltak birtokai. (Egyik rokonát, Leonardus Amadét
1669-ben mint syntaxistát Bősiensis-nek, 1671-ben mint rhetort de Várkony-nak írja a Catalogus. Költőnk korán elhunyt testvérbátyja, Péter
1704-ben principistaGyörött, ugyanakkor a poéták osztályában van egy János.)
Az iskolaév ebben az időben novemberben kezdődött. Amadé László
1721—22-ben még beiratkozott, de az iskolai év folyamán távozott (abivit).
Úgylehet, ekkor költözött atyja Bősre, Pozsonymegyébe, a hova közelebb
volt a nagyszombati jezsuita iskola. Pedig ekkor már gimnáziumi tanul
mányai végén volt. Hogy az iskolai évet Nagyszombatban fejezte be, azt
eddig is tudtuk: 1722-ben mondja el nagyhatású vitabeszédét (Vidor in
proelio S- Ivo). Úgy látszik, az évzáró vizsgán folyt le a vita.
A lírikus Amadé László tanulóévei tehát, mint Kisfaludy Sándoréi is,
Győrhöz fűződnek. Még érdekesebb találkozás, hogy költészetük is egy győri,
diákkori, névnapi köszöntő verssel kezdődik. Hogy Amadé verse is 1 Győrött
kelt (1720 márcz.), azt a föntiek bizonyítják.
GÁLOS REZSŐ.

1

L. Vértesy Jenő id. közlését, 79. 1.

