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Nyomatott Engel Lajos könyvnyomdájában Szegeden. 



ELŐSZÓ. 
Ez életrajz a Dugonics-Társaság pályá-

zatára készült. 

A pályázati föltételek elég pontosan ki-

szabták munkám keretét. A többi között fel-

adatul kaptam azt is, hogy Dugonics pályájával 

összefüggésben Szeged 18. századi életét is 

bemutassam. Ez a magyarázata, hogy Szeged 

múltjára itt-ott kitérek, bár mindenütt ügyeltem, 

hogy az irodalomtörténeti érdekű tárgy hát-

térbe ne szoruljon. 

Egyébként igyekeztem, hogy Dugonics 

nagyhatású működését minden oldalról kellő 

módon megvilágítsam. 

E helyen hálás köszönetet mondok mind-

azoknak, kik munkámban segítségemre voltak. 

Első sorban köszönettel tartozom bírálóimnak: 

C s e r é p S á n d o r , C z i m e r K á r o l y és 

K o v á c s J á n o s uraknak, a kiknek szíves 
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figyelmeztetéseit, sőt rendelkezésemre bocsá-

tott adatait munkám javára hasznosíthattam. 

K o v á c s J á n o s úr, a Dugonics-Társaság al-

elnöke, a munka technikai részében is nagy 

segítségemre volt. Hálás köszönet illeti a 

Dugonics-Társaság elnökét, L á z á r G y ö r g y 

urat is, ki az életrajz ügyét a legnagyobb 

figyelemmel kisérte s kiváló gondja volt díszes 

kiadására. 

Budapesten, 1903. március 1-én. 

^Proncii Jíníal dr.. 
kegyesrendi tanár. 







A DUGONICS-CSALÁD. 

Szeged múltja. — Telepítések. — A dalmátok. — A Dugonics-család ősei. — 

Írónk atyja; iskoláztatása. — Nemzetiségi viszálkodások. — Id. Dugonics 

András mint a városi elöljáróság tagja. — Házassága. — Gyermekei. — Az 

anya ; András szeretete anyja iránt. — Id. Dugonics András második házas-

sága. — Halála. — A szülői ház hatása Dugonics fejlődésére. 

Szeged múltja a viszontagságok hosszú sorozata. 

A ki ismeri a mai Szegedet, ezt a müveit, külsőleg is 

viruló várost, el sem tudja képzelni, hogy helyén a 

tizennyolcadik század első éveiben mily szegény, ki-

fosztott, elnéptelenedett városka állott. 

A török járom kevés helyen volt oly súlyos, mint 

itt. Rablócsapatok feldúlták, lelketlen gazdái sanyargatták, 

az átvonuló török seregek javait fölették; a Mátyás 

korában hatalmas város most nyomorult tanyája lett a 

török barbárságnak, a honnan az elkeseredett törzslakók 

szökve menekültek. A tizenhatodik század második felé-

ben csupán huszonnyolc ház fizetett adót a töröknek s 

ez az egyszerű adat mindennél jobban megvilágítja 
Szeged akkori állapotát. 

S mikor ütött a szabadulás órája, Szeged még 

akkor sem örülhetett. A török kiűzése után a várban 

német kapitány parancsolt, épp oly ellensége a magyar-

nak, akár a török; a maradék magyar lakosság fölött 
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ostort suhogtatott, a folyton be-becsapó törököt nem 

tudta, vagy nem akarta megfékezni. S mintha a Gond-

viselés is próbára akarná tenni a lakosság türelmét, 

évről-évre megújult az Isten csapása. Rövid időközökben 

ismételve pusztított a pestis, rombolt az árvíz, mindent 

porrá hamvasztott a tűzvész. 

E bajokhoz járult még a belső egyetértés hiánya; 

a tiszta magyar lakosság közé mindjárt a fölmentést 

követő években idegeneket telepítettek be, kik számos 

kiváltságukban bizakodva, untalan bajt okoztak a ma-

gyarságnak. E telepítés célja lett volna, hogy az el-

néptelenedett városba új erőt, új forgalmat, élénkséget 

varázsoljon, valójában pedig a fejlődésnek gátja lett a 

bevándorló új elem, melynek legyőzése a magyarságnak 

nem kis erőfeszítésébe került. 

A betelepítés áradata különösen akkor indult meg, 

mikor a töröktől szorongatott szerbek (mintegy 37,000-en) 

Csernojevics Arzén ipeki patriarka vezetése alatt mene-

déket kértek I. Lipóttól. A király 1690-ben adta ki 

diplomáját a telepítés érdekében s a szerbek ez időtől 

fogva terjeszkednek az országban fölfelé egészen Egerig 

és Esztergomig. Egy nagy raj Szegeden telepedett le, 

polgárjoggal és kiváltságokkal felruházva, a mit a törzs-

lakosság nem minden féltékenység nélkül nézett. A 

szerbeken kivül azonban özönnel jöttek más nemzeti-

ségűek is: németek, dalmátok, olaszok, tótok, sőt fran-

ciák és görögök is akadnak az új lakosság között. 

Mindazonáltal a lakosság száma a tizennyolcadik század 

elején nem igen haladta meg a hatezeret. 
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Az aránylag csekély ősi lakosság szívós kitartással 

küzdött az idegen elemekkel, hogy megerősítse Szeged-

nek magyarságát. S dicsőség Szeged népének, hogy e 

küzdelem győzelemmel végződött, a magyarság ereje, 

szorgalma, szelleme diadalmaskodott az idegennel szem-

ben. Előbb meggyőzte az idegent, hogy itt magyaré az 

elsőség, majd meghódította nyelvének, szokásainak, s ím 

egy pár évtized alatt a küzdőkből testvérek lettek, kik 

egy szívvel szeretik az immár közös anyaföldet, egy 

nyelvre tanítják gyermekeiket s egyformán vallják mago-

kat magyaroknak. Szeged előbb magán hajtotta végre a 

magyarosítás tisztító processusát, hogy aztán magyaro-

sító rajokat bocsásson a szomszédos területekre. 

ím ily módon lett Szeged újra tiszta magyar vá-

rossá. Az a bűvös föld, hol Attila és világverő serege 

otthon érezte magát, az a szeszélyes, de áldott vizű 

folyam, melyet legmagyarabbnak szoktunk nevezni, az a 

levegő, melynek szívása átalakítja s magyar röghöz köti 

az idegent is, így teljesíté hivatását a magyar haza 

szolgálatában. 

Azon nevek között, melyek a szegedi élet hatása 

alatt idegenből lettek magyarokká, egyike a legfénye-

sebbeknek a Dugonics-név. A Szegedre bevándorló 

Dugonics még dalmát, ennek fia jó magyar polgár s 

unokája már a magyarságnak egész a türelmetlenségig 

buzgó apostola. 

A Dugonics-család ősei a bevándorló dalmátokkal 

kerültek Szegedre. A tizenhetedik század vége s a tizen-

nyolcadik eleje hozta a legtöbb idegent Szegedre s a 
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dalmát lakosság is ekkor jelenik meg először Szegeden.1 

Adataink azt mutatják, hogy a dalmátok 1710—1720 

között telepednek le nagyobb számmal, még pedig a 

palánkban, a melyből ez időben majdnem egészen ki-

szorul a magyar lakosság. 

Erről tanúskodik az a körülmény, hogy a piaristák 

a belvárosi (palánki) templomban egész 1719-ig csak 

magyarul szónokoltak, 1725-ben pedig kénytelenek be-

szüntetni a magyar prédikációt, mert csak dalmát és 

német hallgatójuk van. Ebben a templomban ettől fogva 

állandó dalmát hitszónokot alkalmaznak ; 1730-tól kezdve 

pedig csak dalmát nyelven prédikálnak. 

A Dugonics - név is a tizennyolcadik század 

húszas éveiben jelenik meg sűrűbben Szeged egykorú 

irataiban. 

A bevándorló nagyapáról semmit sem tudunk, 

nevét is csak sejtjük; az irónak apja 1715-ben születik.3 

Magáról a névről meg kell még jegyeznünk, hogy az 

nem Dugonyi-ból „romlott" Dugonics-csá, mint némelyek 

hiszik,3 hanem éppen fordítva, Dugonicsból magyarosí-

tották Dugonyira az egyes okiratok kiállítói; a névnek alakja 

legtöbbször Dugonics, ritkábban Dugonits, Dugonity, 

1 A ferencrendiek templomában szónokoltak ugyan már jóval előbb 

is dalmát nyelven, de ez csak egyes búcsúk alkalmával történt, a mikor az 

oda sereglö hivők között dalmátok is voltak. 

1 András írja róla 1780-ban, halálakor, hogy 65 éves. 

3 A Dugonics-Album után Beöthy (A magy. neinz. irod.-tört. ismer-

tetése I. 129 ), Szechy K. (Gvadányi életrajzában). A szegedi belvárosi plé-

bánia anyakönyvében a házasságra lépés adatai között Dugony Andrásnak 

van írva. Ez a névnek a legjobban eltérő formája. 
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Dugonyity.1 Az író atyja Dugonicsnak írja, néha ty-vel, 

később állandóan cs-vel, mint a hogy fiai is megtartották. 

A betelepülő Dugonics valószínűleg iparral, keres-

kedelemmel foglalkozott- és polgárjogot nyert.3 

Értelmesebb és magasabbra törő ember lehetett, 

mert András nevű fiát, írónknak apját, iskoláztatta. 1722-

ben a szegedi piarista gimnázium legalsóbb osztályában 

a minimisták között ott találjuk Dugonics4 Andrást. 

1 A két utolsó változatban is az utolsó szótag tulajdonképen ics-nek 

ejtendő. Szerb és dalmát családok többször írják nevöket így, de cs-vel 

mondják. Pl. Lality = Lalics, Paukovity = Paukovics. A Dugonics néven 

kiviil szerepel a város irataiban a Dugonya, Dugonyi név is; valószinűnek 

látszik, hogy ez is csak a Dugonics-nak változata, inint a hogy a boszorkány-

pör irataiban tényleg felváltva szerepel Dugonya, Dugonyi, Dugonits, Dugo-

nyits Mihályné, pedig egy személyről van szó. (A boszorkánypör okiratai 

közölve Reiznernél, IV. köt. Okmánytár.) Hogy éppen ez a boszorkány gyanánt 

megégetett asszony milyen rokoni kapcsolatban állott a Dugonics-családdal, 

el nem dönthető. A név egyezése okozta, hogy az irodalomba is bejutott a 

mende-monda Dugonics anyjának elégetéséről. (Jósika M., Szegedi boszor-

kányok.) A belvárosi plébánián a kereszteltek anyakönyvében 1713. nov. 30-i 

jelzéssel az van bejegyezve, hogy Dugonya Mihálynak és Tadi Margitnak 

Borbála nevű leányát keresztelték. V á j j o n n e m D u g o n i c s u n k 

n a g y s z ü l e i - e e z e k ? Mert érdekes, hogy az író apjának csakugyan 

volt Borbála nevű nénje (Gyeviné), a ki még 1780-ban, az öreg Dugonics 

halálakor is élt. Dugonicsunk apja 1715-ben született, a körülmények tehát 

nem mondanak ellent a föltevésnek. Sajnos, hogy 1715-ből hiányzanak a 

tájékoztató anyakönyvek, s mivel a név nem nyújt föltétlen bizonyosságot, 

így csak a föltevésnél szabad maradnunk. Ez a föltevés azonban nagyon 

valószínű. 

: 1723-ból fenmaradt Dugonics István neve, a ki borbély volt. (Reizner 

III. 402.) A következő évtizedben is találkozunk iparral foglalkozó Dugo-

nicsok nevével. 

r> A gimnázium anyakönyvének adata 1725-ből. 

4 A név igy van irva. 
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Az 1727/28-i tanévben járt utoljára az iskolába.1 Dugonics 

András annyi iskolázottságot vitt magával az életbe, 

hogy becsülést szerzett magának vele polgártársai között; 

úgy szerepel, mint „vir literátus et linguarum gnarusV 

a kit ismereteinél, műveltségénél fogva polgártársai ma-

guk fölé emelnek. A dalmátok közül mindenesetre egyike 

azoknak, a kik példájukkal, működésükkel elősegítik az 

idegen nemzetiség átalakulását, a magyarságba olvadását. 

A mint említettük, a tizennyolcadik század elején napi-

renden voltak Szegeden a nemzetiségi viszálkodások. 

Különösen a nyakas, szívós, nehezen hajlítható szerbek 

okoztak sok bajt. A dalmaták, bár eleinte szintén élénken 

ragaszkodnak nemzetiségükhöz,3 sokkal alkalmazkodób-

bak, szelídebbek, szivesebben simulnak a magyarsághoz. 

Ennek oka egyrészt a dalmaták általában szelídebb jel-

lemében, másrészt vallásukban keresendő. A szerbek 

ugyanis görög-keletiek, a dalmátok katholikusok. A városi 

tanács tagjai valósággal idegenkedtek a szerbektől s vallá-

suk miatt ki is akarták őket zárni az elöljáróságból, míg a 

1 A részletes adatok a következők: 1722 23-ban niinimista; 1723/24-ben 

a katalógus Iliányos, D. András nincs benne; 1724/25-ben coniugista; 

1725/26-ban minor parvista. Eddig pusztán a tanulók neve szerepelt a jegy-

zékben, ez évtől kezdve jelzi a nemzetiséget (D.-nál: dalmát), szülőinek 

polgári állását (D.-nál: polgár) és szülőhelyét (D.-nál: Szeged). 1726/27-ben 

a katalógus ismét hiányos. Végre 1727,'28-ban a principisták között találjuk 

D. Andrást. 

2 Restauratio Magistratualis, Szeged városának levéltárában, 

1760. máj. 19. 

3 Erről tanúskodik küzdelmök a dalmát hitszónok érdekében 1730-ban 

(1. Pap J., A piaristák Szegeden 65. 1.); 1739-ben még dalmátnyelvű iskolát 

is állítanak, a mely csak 1770 körül szűnt meg. 
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dalmátokat éppen a vallás közössége miatt is szivesebben 

látták maguk között. 

Míg azonban Dugonics annyira jut, hogy a városi 

tanács tagja lesz, sokat kellett küzdenie. Pusztán saját 

fáradozásával, nehéz munkájával elég tisztes vagyont 

szerez. Gazdálkodik és kereskedik ; egy időben különösen 

fakereskedéssel gyarapítja vagyonát.1 Eleinte nehezen 

boldogul s adósságai is vannak; férfikora delén túl azon-

ban helyzete igen megjavul, úgy, hogy Szeged módosabb 

polgárai közé tartozott. Van két háza, telke, vannak 

marhái, lovai, malmai. 

A városi elöljáróság körébe 1747-ben kerül, a 

mikor megválasztják a külső tanács tagjává ; e tisztet 

viseli 1760-ig. Ez évtől kezdve 1780-ig, haláláig, városi 

tanácsos, közben kapitány is (1768—71). A köztudatban 

ugyan élénken fennáll dalmát származása, hiszen még 

1750—56-ig a gimnázium anyakönyvében mint dalmát 

polgár szerepel.2 Mikor azonban nyelvét, érzését s a 

város javára célzó működését tekintve semmiben sem 

maradt a tősgyökeres szegediek mögött, sőt mindenütt 

kitűnik, elfelejtik idegen származását s nem látnak benne 

mást, mint igaz magyart. így lesz a „civis dalmatá"-ból 

„civis hungarus". 

Dugonicsot mint pontos, lelkiismeretes, a közügyet 

önzetlenül szolgáló elöljárót ismerjük meg a róla szóló 

1 Hogy fakereskedéssel foglalkozott, bizonyítja egy pörirat Szeged 

levéltárában. Processus 1771. apr. Lad. 8. 235. 

2 Cat. Iuv. Sehol. a. a. 1722. Egyszer azonban előfordul: „civis 

hungarus". 
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egyidejű följegyzésekből. Kapitány korában szigorú rendet 

tartott s az akkor elszaporodott tolvajok, rablók ellen 

valósággal irtó háborút viselt; volt is eredménye műkö-

désének. Az ő érdeme a töltések építése is; 1770-ben 

pedig valósággal megmentette polgártársait. A Tisza 

áradással fenyegette a várost s míg éjjel mindenki pihent, őt 

ébren tartotta gondja. Szerencse is volt, mert mikor észre 

vette a közeledő veszedelmet, harangkongással fölverte a 

lakosságots közös munkával megszabadultak a veszedelem-

től. E tette sokáig emlékezetében maradt a szegedi népnek. 

Mikor Mária Terézia 1774-ben elrendeli Kistelek pusztának 

betelepítését, ezzel a tanács szintén őt bízza meg. 

A mily buzgósággal teljesítette e nagyobb dolgait, 

épp oly lelkiismeretesen járt el kisebb kötelességei végzé-

sében is. Mint az árvák gyámja, mint adószedő egyaránt 

igyekezett megfelelni a beléje helyezett bizalomnak. Nem 

tagadta meg az azon korban ritka „literátus" címét 

sem ; szívesen idézte fiai előtt a latin auctorokat s mint 

a tudományok és nevelésügy pártfogója, rajta volt, hogy 

a piaristák megfelelő, díszesebb hajlékot nyerjenek. Fia 

első sorban neki tulajdonítja a piarista gimnázium cél-

szerű felépítését. 

Huszonnégy éves volt„ mikor megházasodott; 

1739. febr. 1-én vette nőül Imre Katal int , egy felsővárosi 

polgár leányát.1 Ez a házasság elősegítette a Dugonics-

1 A szegedi belvárosi plébánia anyakönyvében a házasság adatai a kö-

vetkezők : 1739. febr. 1-én egybekeltek Du g o n y András és I ni r i n Katalin 

Tanúk Ripás János és Szűcs Mátyás. Tehát mind a férj, mind a feleség 

neve hibásan van írva. 
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család megmagyarosodását, mert Imre Katalin magyar pol-

gári családból származott. Különben már özvegy asszony 

volt ekkor s egy Éva nevű leányt is vitt új férje házába.1 

Dugonicséknak első gyermekük András, ki 1740. 

okt. 18-án született.2 Keresztszülei szintén a magyarok 

közül valók, látszik, hogy Dugonics szívesen keresi az 

összekötő kapcsot a magyarsággal. 1743. dec. 1. született 

egy leányuk, a kit Borbála névre kereszteltek, ez azon-

ban, úgy látszik, korán elhalt.3 Pár évre rá még egy 

fiuk született, Ádám. 

Dugonics családja körében is szigorú, tekintélyt 

tartó ember. A fiúk mély tisztelettel néztek „minden 

fokra saját erejéből emelkedett" atyjukra.4 Főjellemvonása, 

1 Első férjének neve Halaburicz. D. András Analecta, Fol. Lat. 81. 

M. N. Muz. levélt. 

: Legtöbb életrajza okt. 17-ét mondja születése napjának (1. Szinnyei, 

M. írók; Karácsonyi I. M. Péld. ; Endrödi, Dugonics András, stb.); ezzel 

szemben Dugonics maga 18-át jelöli meg s azt mondja, hogy e napon is 

keresztelték. Az anyakönyvben okt. 18-a van bejegyezve a keresztelés napjául, 

a születés napja nincs külön jelölve ; úgy látszik, az életrajzírók következ-

tetésből tették csak egy nappal előre a születés napját, nekünk azonban el 

kell fogadnunk magának Dugonicsnak állítását, mert ennél hitelesebb adatunk 

nincs. (Dug. Analecta, Fol. Lat. 81. M. N. Muz.) A keresztelés többi adatai: 

Keresztelő Lality Elek piarista, a dalmátok hitszónoka; keresztszülők Cseh 

András és Szántó Anna. 

1 A keresztelés adatai a belvárosi kereszteltek anyakönyvében (II. k. 

268. 1.) K o v á c s János szívességéből. Haláláról az anyakönyvek nem nyúj-

tanak tájékozást ; az elmosódott írás miatt igen nehéz az adatokon eligazodni. 

4 Dugonics Analecta. M. N. Muz. Fol. Lat. 81. E b b e n v a n n a k 

D u g o n i c s ö n é l e t r a j z i j e g y z e t e i é s n a p l ó j a , a melyeket 

az eddigi életrajzok nem aknáztak ki, csupán egy kis részüket használja lel 

Hahn Adolf (Phil. Közlöny VII. 623. D. gyermekévei és noviciatusa). A hol a 

következőkben nincs más forrás említve, az Analecta adataira támaszkodon:. 
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az előretörés és kitartó munkálkodás, nagy hatással 

voltak rájuk. Hasznos működésének tudatában volt s 

fiainak önérzettel mutogatta műveit; mikor a gyermek 

Andrással azon fűzerdőben sétálgatott, melyet ő ültet-

tetett, büszkén idézte Catonak szavait: „Mulfae etiam 

istarum arborum mea manu sunt satae." A fogékony lelkű 

fiú elméjébe mélyen bevésődött az ilyen jelenet s törekvő 

hajlamainak élesztősére, ébrentartására jótékonyan hatott 

a maga erejéből tisztes helyzetre emelkedett atyjá-

nak példája. 

Az anya sok tekintetben ellentéte az apának ; csupa 

szelidség, csupa jóság, csupa szív. Mindene a család, 

lelkének derűjét ennek boldogítására sugározza. Rá illik 

a költő jellemzése: „Vannak asszonyok, kiknek látásán 

a szív önkénytelen megnyílik, kiknek körében boldog-

nak érzed magadat s jobbnak, nemesebbnek; asszonyok, 

kiket mintegy vigasztalásul teremte Isten e világ bajai 

közé, mint egy áldást, hogy boldogítsanak . . . Ha a 

házba lépsz s mindenünnen öröm s megelégedés moso-

lyog elédbe s minden gyarapszik s virágozik : az ő művét 

látod; a lélek ő, mely mindent áthat s mindennek éltet 

ad."1 „Szerette a társaságot s társaságban kedves és 

szeretetreméltó volt", — írja róla fia. Különben is min-

denki iránt nyájas, szíves, úgy, hogy lehetetlen volt nem 

szeretni. 

Az anyát és a kis Andrást a legbensőbb szeretet 

fűzte össze; a fiú külsőleg is anyjának mása, teljesen 

1 Eötvös br., A karthausi. 
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ráütött, még az anyját jellemző két gödröcske is megvan 

az arczán. András a legkedvesebb gyermeke, a kit el-

halmoz szeretetével; s a fiúban is mély, valósággal 

rajongó szeretet él anyja iránt. Bizonnyal anyjától 

örökölte azt az állandó derűt, mely egyéniségén el-

ömlött s az élénk szellemet, mely műveiből elénk 

tükröződik. 

A fiúk nemcsak gyermekkorukban mutatnak benső 

szeretetet, igaz tiszteletet szüleik iránt, ez a szívökben 

zsenge koruktól gyökeret vert gyermeki ragaszkodás 

elkíséri őket az életbe és soha sem szűnik meg. Mi sem 

bizonyítja ezt jobban, mint szüleik halálakor tanúsított 

viselkedésük. Előbb édes anvjok halt meg 1763. máj.26-án. 

András ekkor egyik elmélkedésében így ír: „Mielőtt el-

távoztál (óh anyám), ezt mondtad : „Atyámhoz megyek, 

tovább már nem élek, tegyétek le testemet a sírba, 

a melyet készítettetek és emlékezzetek mindig anyátokról. 

Nagy fájdalommal szültelek titeket, nagy gonddal nevel-

telek, gyöngéden szerettelek, mint jó anya. Isten veletek 

örökre!" Hát soha többé nem fogunk látni, óh anyám? 

Soha többé nem halljuk szádból az égből való tanítást ? 

Óh szülő anyám, azt mondod, hogy örökre Isten velünk? 

Követünk majd mi is, de téged, a míg élünk, el nem 

felejtünk. Mivel pedig engem különösen kértél, hogy 

imádkozzam érted, ha felszentelt pap leszek, anyám, ha 

elfelejtenélek, ha elfeledkezném ígéretemről, némuljon el 

a nyelvem . . ." Végül szinte megesküszik, hogy nem 

lesz soha asszony a földön, a kit annyira a szívébe fogad-

jon, mint az édes anyját. 
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Dugonics első feleségének halála után még egyszer 

megnősült. Elvette Müller Crescentiát s ezzel igen tekin-

télyes, jómódú, nemesi családba házasodott. Vagyoni 

gyarapodása is második házassága alatt érte el tetőpontját. 

E házasságból két leánya született: Cecília és Jozefa. 

A fiúk ragaszkodásán, a szülői házhoz vonzódásán az 

új helyzet mit sem változtatott. András ezután is eljárt 

haza vakációra, mint azelőtt szokta. 

Az apa 1780. ápr. 25-én halt meg. A testvérek levele-

ket váltanak,1 melyek élénk bizonyságai nemes érzésüknek. 

A fiúi szeretet és tisztelet az atya iránt s a családi összetartás 

benső hangja szól e levelekből. Ádám részletesen leírja 

az öreg Dugonics utolsó óráit; csendesen halt meg, úgy 

hogy Ádám ezt íija: „Ha az Isten illy halált eresztene 

reám, még ma örömestebb halnék meg, mint holnap . . . 

A micsodás az embernek élete e világon, olyan minden 

bizonynyal az halála is." 65 éves volt és nagy részvét 

kisérte sirjába. „Nagy volt temetésekor az emberek soka-

sága. Benne ki atyját, ki jóakaróját, ki barátját, ki dajkálkodó 

gondviselőjét könyezte. Egy sem volt, a ki ne sírt volna. 

Azt tartjuk mindnyájan, hogy városunknak tizenkét osz-

lopai közül egyik érdemese kidűlt az ő véletlen ha-

lálával." 

Hozzátartozói, mindössze kilencen, mély gyászt 

öltenek; ezek között volt még élő nénje is, Borbála. 

András hosszú levélben válaszol öcscsének. Nem titkolja 

fájdalmát. „Tudod-e, édes öcsém, — így ír — kit vesz-

1 Közölve Ulisses Előszavában. 
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tettünk el ? Azt, a ki előtt legbátorságosabban szólhattunk 

e világon, kinek szemei előtt édesdeden forgottunk, kinek 

szívbeli minden rejtékinket bátran felfedhettük . . . A ki 

előmenetelünkön teljes szívéből, minden színlés nélkül, 

igazán és tökéletesen örvendett.. . Egy szóval, elvesz-

tettük az édes Atyánkat." De fájdalmában van vigasza is; 

atyjok érdemes életet élt s örökül hagyta a városra s 

fiaira „nagy szívének" emlékezetét. A fiúk őszinte kegye-

letét nem zavarta meg a végrendelet sem, a mely pedig 

aránytalanul többet juttatott az özvegynek és mostoha 

testvéreiknek, mint nekik.1 

Ez a munkás, komoly és szigorú apa, az a vég-

telenül szerető anya kiegészítik egymást. Mindkét oldalról 

a legjótékonyabb módon hatnak lelkületének, jellemének, 

tehetségének kifejlődésére. Boldog gyermek, a kit az édes 

anya gyöngéd érzéssel tanít az első imádságokra, a kinek 

az édes apa nemes példát mutat saját életében ; ezt az 

érzést, ezt a példát s azt az áldást, melylyel a szülők 

1 Ádám, úgy látszik, nem is volt megelégedve a végrendelettel s 

kihirdetésekor tiltakozott ellene. Az öreg Dugonics különben feleségének és 

leányainak hagyja „residentionális" házát. A rác piacon levő házát boltos-

tól ; nekik hagyja juhait, szarvasmarháit, hat jármos ökrét, három lovát; egy 

telkét, egy száraz és egy negyed vízi malmát. Készpénz is maradt: András-

nak és Ádámnak 200—200 forintot hagyományoz, Andrásnál azonban meg-

jegyzi, hogy csak „nagy szükségben vegye ki az árváktól". Hogy többet nem 

kapnak, azzal okolja meg, hogy „a tanításokra, fölnevelésökre sokat kellett 

költeni" és első házassága alatt szerzett 800 frtnyi adósságát második fele-

ségével kellett kifizetnie. — A végrendelet Szeged város levéltárában (Test. 

1780), közölve a Szegedi Naplóban és a Budapesti Hírlapban 1902. 242. sz. 

A levéltár adatainak felkutatásában Koncz Antal fölevéltáros úr volt szíves 

segíteni. 
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gyermeküket az élet útjára bocsátják, nem pótolja többé 

semmi. Ez a legdrágább örökség, melyet a családi kör 

a gyermeknek adhat. Hogy Dugonics András oly egyenes-

lelkű, minden szépért és jóért lelkesülő melegérzésű férfiú 

lett, ebben nagy érdeme van annak a felsővárosi háznak, 

a melynek légköre a gyermeket és serdülni kezdő ifjút 

nevelte. 
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11. 

IFJÚ ÉVEK. 

Dugonics iskoláztatása. — A kezdet nehézségei. — A piaristák Szegeden. — 

Dugonics tanárai. — Mit tanult ? — Az iskolai színjátékok Szegeden. — 

Dugonics hivatásának jelei. — Tapolcsányi Gergely hatása. — Rendbelépésé-

nek akadálya. — Búcsúja a szülői háztól. — Útja Tapolcsányival; csügge-

dése Nyitrán. 

A gyermekre nagyjelentőségű az a nap, melyen 

először távozik, ha csak rövid időre is az édes anya 

szerető köréből s a melyen először lépi át az iskola 

küszöbét. András csak hat éves volt, mikor szülei 

iskolába vitték. Az apa magyar érzelmére jellemző, hogy 

bár volt a városban dalmátnyelvű iskola is,1 fiát nem 

ide, hanem a magyar tanító iskolájába vezette. A felső-

város tanítója ez időben Tamásy János volt, egyúttal 

kántor és orgonista; derék ember lehetett, egykorú föl-

jegyzések kiemelik róla, hogy „jóerkölcsű" tanító.2 

A kis András eleinte igen nehezen szokta meg 

Tamásy uram iskoláját. A szerető édes anyának hiánya, 

a szokatlan környezet ridegnek mutatják a komoly munka 

1 1739-től kezdve. 

: L. Kovács ]., Szeged és népe 340. 1. Az akkori tanítók helyzetére 

jellemző Tamásy János illetékeinek felsorolása; 60 frt fizetése mellett ott 

szerepel mintegy ráadásul — egy pár csizma. U. o. 
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helyét s a gyermek el-elmaradoz. Mikor tanítója szám-

adásra vonja, mindenféle költött okokat mond mentségül. 

Az iskolamester végre is megjelenti a dolgot a szigorú 

apának. Több se kellett. Az apa kiadja a rendeletet, 

hogy ha legközelebb ilyesmi történik, csak büntesse 

meg szigorúan a kis iskolakerülőt. S a mester szót is 

fogad. Az ökrös szekérről egy nagy láncot vesz le és 

azzal kötözi meg a gyermeket. „A láncnak láttára és 

csörgése hangjára igen megijedtem — írja erről Dugo-

nics — s majd az eszméletemet vesztve menekülésről 

gondolkoztam, azt hivén, hogy most végem van. Való-

ban hibámat oly igen megbántam, hogy soha többé az 

iskolát el nem mulasztom, ha most megkegyelmeznek 

életemnek." Közben megjött (a megbeszélés szerint) az apa 

is, vele volt Metter Péter piarista, a felsőváros magyar 

hitszónoka s a Dugonics-család jó barátja. Az apa is, 

Metter is kérlelik az iskolamestert, ez azonban nem enged; 

csak mikor a gyermek nevében megígérik, hogy többé 

el nem marad az iskolából, oldja fel nagy nehezen 

bilincseiből. A kis András ezentúl a lehető legszorgal-

masabban látogatta az iskolát. Ez eset jellemző a kor 

nevelő-eszközeire, de jellemző a szigorú apára is, mert 

tulajdonképen az ő gondolata volt a kemény büntetés. 

Az úgynevezett t r iv i á l i s , elemi iskolának ideje 

három esztendő volt. Ezalatt a gyermek megtanult ol-

vasni, írni, valamint számolni s megismerte a hitnek 

igazságait. András tehát kilenc éves, mikor elvégzi az 

elemi iskolát. A gondos apa azonban nem elégszik meg 

ennyivel: Szegeden a belvárosban ez időben német 
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nyelvű elemi iskola is volt,1 a hol német tudásának 

elemeit szerezte meg.2 Mivel azonban ez távolabb volt a 

szülői háztól, azért szállást fogadtak számára az iskola 

közelében. 

1750-ben elkövetkezett az idő, hogy András meg-

kezdje a lat in iskolázást is. Bár a piaristák gimnáziuma 

is a belvárosban volt, ekkor már mégis visszavitték a 

szülőházhoz s innen járt be az iskolába. Pedig ez meg-

lehetős messze esett, körülbelül egy félórányira; ezt a 

félórai utat napjában kétszer kellett megtennie oda és 

vissza: „De mint gyermek — irja — az útnak nehéz-

ségét nem éreztem; sőt még az a hasznom is volt ebből 

a távolságból, hogy a sok mozgás következtében mindig 

jó színben voltam és szünetnapokon, midőn mozgásra 

nem volt szükségem, hanem inkább pihenésre, otthon 

maradtam és olvasgattam." Íme a könyvszerető kis 

gimnazista képe, a ki kószálás helyett otthon ül és 

könyveivel foglalkozik. 

A piarista gimnáziumot 1720-ban alapították; 

1721—22-ben nyilt meg először. Ez időben a városi 

tanács tagjai keservesen panaszkodnak, hogy az ifjúság 

úgyszólván minden tanítás nélkül „vadul és parasztul 

növekedik fel".3 E szomorú állapotnak megjavítására 

hívják be a piaristákat, a kiket a 18. század elején az 

1 1721-től kezdve. 

- D. jól tudott németül. A kegyesrend központi levéltárában a rend-

tagok jegyzéke (Rulla) ily rendben sorolja föl D. nyelvismereteit: dalmát, 

magyar, német. E sorrend anyanyelvéül a dalmátot jelzi. 

3 Reizner, i. m. I. 287. 
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ország több részében telepítettek le; egy évtized alatt 

(1710—20) hét intézetet bíznak vezetésükre. Szeged és 

az egész délvidék megmagyarosításában, a műveltség 

terjesztésében nagy érdeme van e rendnek; jó ideig 

szegedi intézetük képviselte egész Dél-Magyarországon 

a közművelődést. Meg is találták az elismerést működé-

sükért Szeged város közönségénél; a rend gyorsan gyö-

keret vert, tagjait általánosan megkedvelték s szinte azt 

lehet mondani, teljesen összeforrtak a várossal. Az a 

bizonyos tekintetben demokratikus, praktikus, szívet, 

elmét egyaránt képző irány, mely nevelésüket és tanítá-

sukat jellemezte, közel hozta őket az egyszerű polgá-

rokhoz, a kik nem riadtak vissza semmiféle áldozattól, 

hogy kedvelt intézetüket mindennel elláthassák. Pedig a 

város a 18. század elején még elég szűk viszonyok kö-

zött él s még sem tagadja meg a piaristák kérését, ha 

valamiért hozzá fordulnak; „tisztelendő páter piarista 

uraimék instantiájokra"1 igen sokszor, de mindig szívesen 

nyitják meg pénztárukat. A városnak áldozatkészsége és 

őszinte ragaszkodása állandó hagyományként megmaradt 

a legújabb korig. A piarista rend is igyekezett ezen kü-

lönös kedvezést viszonozni s kitűnő tanítókat küldött a 

nevezetes gimnáziumba. Már az első piarista tanárok 

megalapították az intézet jó hírnevét; a kitűnő író Pécs) 

Domokos nyitja meg a sort s a következő tanárok kö-

zött is sok jeles nevet találunk.2 

' A városi jegyzőkönyvek szavai. , 

3 L. bővebben Pap J., A piaristák Szegeden 295. s k. 1. Csaplár 

Révai élete I. 15. Reizner i. m. 287. s k. I. 
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Dugonics András iskolázása idején gimnáziumuk 

már igen jóhirű volt, ezt bizonyítja az a körülmény is, 

hogy az intézetnek megalapítása óta éppen 1750-ben volt 

legtöbb tanulója, 405.1 Pár év múlva maga Dugonics is 

azt írja, hogy „ez az iskola oly híres, hogy messze föld-

ről küldenek ide ifjakat". Ismeretes Révai nyilatkozata, 

a mely szerint az iskola „igen látogatott és hírneves".2 

Mikor Dugonics András 1750-ben megkezdte isko-

lázását, az intézet élén Lal i ty Elek állott. Első tanára 

Fett Joachim volt, ez vezette be a „minor parvistát" a 

latin nyelv elemeibe, sőt egy darabig még 1751-ben is 

az ő tanítványa marad, majd nemsokára Tuschlaitner 

Kajetán iskolájába a „maior parvá"-ba kerül. Mint prin-

cipistát Szén Károly tanítja (1752), a grammaticát és 

syntaxist Egervári Lőrincz alatt járja (1753—1754), s vé-

gül Tarnóczi Simon keze alatt fejezi be a gimnáziumot 

mint poeta és rhetor (1755—1756). Tanárai közül kettőt 

említ Dugonics különösen : Szén Károlyról azt mondja, 

hogy ürességével és gőgjével elriasztotta magától tanít-

ványait s ezek, bár fejletlen gyermekek, szigorú Ítéletet 

mondottak nem éppen kifogástalan jellemű tanárukról. 

Ez az ember nemsokára ott hagyta a tanári pályát, me-

lyen oly kedvetlenül és hivatás nélkül működött s a 

rendből is aposztatált. Szénnel szemben rendkívül dicsé-

rettel emliti Tarnócz i Simont , ki jámbor életű és 

hivatásos tanár volt. A szegedi gimnázium anyakönyve 

megőrizte e férfiú nemes irányú munkálkodásának emlékét. 

1 Catalogus J. Sehol. Szeg. 1750. A gimn. levéltárában. 

2 Csaplár, Révai élete I. 18-

2* 
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Dugonics iskolázása arra az időre esik, mikor a 

piaristák igyekeztek rendszerüket a korviszonyoknak 

megfelelően tökéletesíteni. E mozgalomnak élén a leg-

tudósabb piaristák állottak. Külföldi egyetemeken meg-

fordult, széles látkörü férfiak, mint a két Cörver-testvér, 

Bajtay Antal, a hazai közoktatásügy javára érvényesítik 

tapasztalataikat; a piarista oktatás eddig is reálisabb 

irányú volt bármely más ezidei tanrendszernél (már az 

alapító Kalazanci Szt. József szándéka szerint is), ezentúl 

azonban még szabadabb, tágabb körű s az élethez 

közelebb álló lesz. 

A gimnázium főtárgya természetesen a la t in ; e 

nyelv tanítását azonban nem a formalizmus irányítja. 

Egyik pedagógusunk a latin irodalmi oktatás kezdetét a 

piaristáknál találja meg.1 Fontos tárgy a s z ám tan ; 

ezzel a tárgygyal a kor más iskoláiban alig találkozunk. 

Érdekes, hogy a szegedi alapító-levél külön is kiemeli a 

számtan tanításának kötelességét; jellemző a praktikus 

szegediekre. A világtörténelemtől külön választva tanítják 

a magyar történelmet, több helyütt tanítják a görög 

nyelvet; érzik a magyar nyelv jogát s oly módon han-

goztatják a magyar nyelv tanításának szükségét, hogy ez 

a nemzeti eszmék tespedése korában páratlanul áll.2 

Ha oktatásunk története ily méltánylattal beszél a 

piarista iskolákról általában, úgy nekünk okunk van a 

1 Fináczy E., A magyarországi közoktatás története Mária Terézia 

korában I. 113. 1. 

5 Takács, A bpesti piarista collegium története 252. s k. 1. Benyák 

Bernát 64. 1. 
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szegedi iskolát még különösen is kiemelni a mult század 

ötvenes éveiben. Ugyanis itt lakott 1753—54. Nemcsényi 

Adolf rendfőnök, a ki kora tudományain kivül a termé-

szettudományoknak is jeles avatottja volt;1 1755-ben 

pedig Tapolcsányi Gergely, a későbbi rendfőnök került 

a szegedi ház élére, kit kora kitűnőségei igen magasz-

talólag említenek, különösen nagy szónoki tehetsége 

miatt s méltónak mondják Pázmány főpapi székére; ez 

a férfiú kétszer is künn járt Rómában mint a magyar 

rendtartomány képviselője s megismerkedett az ujabb 

pedagógiai mozgalmakkal. Ily kiváló férfiak az intézetnek 

szellemére nagy hatással lehettek s az iskola egész mun-

kásságát kedvezően irányíthatták. 

Dugonics tehát igen kedvező körülmények között 

végzi iskoláit; megszerezhette alapját széleskörű művelt-

ségének, a melylyel annyira kiválik kortársai közül. 

Szorgalmának bizonyítékául több jegyzete2 és egy beszéde 

maradt tanuló korából; ez utóbbit talán mint rhetor 

készítette s a rektort üdvözölte vele tanulótársai nevében. 

Ebből a tényből is kitetszik, hogy jó tanuló volt. Mint 

ilyen bizonyosan részt vett az iskolai színjátékokban. 

A piaristák intézetében fontos szerepe volt az iskolai 

drámának. Nem a drámairodalom művelése a cél ez 

előadásokkal, hanem hogy az ifjúságot a nyilvános fel-

1 Csaplár, id. m. I. 16., 17. 

; Ezek a következők: Cornelius Nepos, Vergilius munkáihoz készült 

praeparatiók, fordítási részletek, inajd egyháztörténelmi jegyzetek, a keresz-

tény hit igazságainak fejtegetései, nagy szorgalommal másolva egy piarista 

tanár előadásai után. Ez utóbbiakból kiviláglik, mily terjedelemben tárgyalták 

a piarista iskolák egyik főtárgyát, a vallástant. 
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lépéshez szoktassák s a tanulságos tárgygyal szivéhez 

szóljanak. Azután ilyen előadások alkalmával kimutathatta 

az iskola, mennyire haladt növendékeivel; magára vonta 

a szülőknek és előkelő pártfogóknak figyelmét s így 

tartotta fenn a kapcsot az iskola és az élet között. 

Szegeden a piaristák már 1723-ban előadattak 

színdarabokat; a városi számadások ez évben kétszer is 

megemlékeznek erről; először 8, másodszor 25 „rénes 

forintokat" ad a város költségül e célra. 1735-ben külön 

színházat épít a város a színi előadásokra ; e színház 

pompás, tágas, az előadók és hallgatók számára egy-

formán kényelmes helyiség, melyre a város nem kímélte 

a költséget. Ünnepi megnyitásakor Deményi László tanár 

mondott beszédet, a melyben lelkéből fakadó szavakkal 

dicsőíti Szeged áldozatkészségét, nemes gondolkozását, 

tudományszeretetét. Beszéde egyúttal bizonyíték, hogy 

a neveléssel foglalkozó férfiak mily nagy fontosságúnak 

tartották az iskolai színpadot.1 

Ebben a pompás színházban sokszor lelkesedhetett, 

fölléphetett Dugonics is; a mikor poéta és rhetor volt, 

Tarnóczi, az ő dicsért tanára, rendezte az iskolai ünne-

peket s bizonyosan szerepet adott szorgalmas tanítványá-

nak. 1755-ben farsang alkalmával előadják Plautus 

Menaechmijét, majd Tarnóczinak egy saját darabját, 

mert a poesis és rhetorika professzorának született színmű-

írónak kellett lennie! Év végén ismét Tarnóczinak egy 

új darabját és Plautus Aululariaját játszották. A követ-

1 Takács, Benyák B. 96-, 111. I. 
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kező évben Szent Katalin napján rendeznek nagy ünnepet 

a Mária-társulati tisztviselők megválasztása,, meg a jelöl-

tek fölvétele alkalmával, majd a rektor nevenapján szere-

pelnek a tanulók nyolcz beszéddel és nyolcz elégiával, 

sőt előadják még Plautus Pseudolusát is.1 A női szere-

peket azonban bizonyosan kihagyták Plautus darabjaiból. 

íme, ilyen mozgalmas a gimnáziumi élet, melynek 

éltető melege Dugonics tehetségét is táplálta, növelte, 

vele az iskolát, a tudományokat megkedveltette s jelle-

mének kifejlődésére is kedvezően hatott. 

A gyermekben korán felébredt hivatása ; összehívja 

társait s kikérdezi őket a katekizmusból s a jól felelőknek 

képeket osztogat, melyeket maga festegetett vastag ecset-

jével. Jó szíve is megnyilatkozik az elhagyottak, gyámol-

talanok iránt. Egyszer egy nyomorult koldust talál, ki 

már majd elpusztult az elhagyottság és tisztátalanság 

miatt. Fogja, lenyírja a haját, oda viszi a kúthoz s meg-

mosdatja. Máskor meg egy Rómából jövő fáradt remetét 

szán meg és szülei tudtán kivül saját ágyát adja neki 

pihenésre. 

Atyja már mint serdülő ifjút folyton figyelmezteti, 

hogy „imádkozzék, világosítsa meg Isten a pályaválasztás 

fontos kérdésében". Az apa papnak szánta, de világi 

papnak, az anya azonban hallani sem akart erről. Sze-

rető szíve a világban akarta tartani, bizonyára azzal a _ 

gondolattal, hogy így közelebb marad hozzá s benne 

látta a család jövendő fentartóját is. 

1 Catalogus Iuv. Szegediensis. A gimn. levéltárában. 



24 Prónai Antal 

A fiú nem szól semmit, lelkében azonban meg-

fogamzik az elhatározás, hogy piarista lesz. Ez a pálya 

megegyezett lelkének hajlamaival; azon hat év alatt, 

melyet a szegedi gimnáziumban töltött, megismerte a 

piaristák rendjét s az a szellem, mely a piaristákat nép-

szerűekké tette a szegediek előtt, rá sem maradt hatás 

nélkül. Mintaképül előtte állottak oly kiváló férfiak, mint 

a minők Nemesény i és Tapo l csány i voltak. Közte 

és az akkori házfőnök, Tapolcsányi között bizonyos 

benső viszony keletkezett már ekkor s azt hiszszük, hogy 

különösen Tapolcsányi elhatározó befolyással lehetett a 

fiatal Dugonicsra. Valahányszor Tapolcsányinak ír vagy 

róla beszél, szavait igaz, benső ragaszkodás, jóformán 

fiúi szeretet hatja át; mindig mint nagy jótevőjét, 

mintaképét emlegeti, kinek rendkívül sokat köszönhet.1 

Tőle tanulta a magyar i roda lmat szeretni, becsülni s 

így először tőle kapott buzdítást az irodalom művelésére. 

1795-ben azt írja, hogy Gyöngyösinek műveit gyermek-

korában „ama nevezetes" Tapolcsányi Gergelytől kapta 

ajándékba s ez a könyv ös z t önöz te a magyar 

nyelv ápolására . 2 Tapolcsányi is sokfélekép bizo-

nyítja iránta pártfogó szeretetét, a mint azt még látni 

fogjuk. 

A kiváló példa elhatározó befolyással van sokszor 

a fogékony ifjú lelkületére s egyéb körülmények mellett 

1 L. ezekre nézve beszédeit Tapolcsányihoz, Szegeden 1762. O. Scol. 

I. 85., Nyitrán 1765-ben, levelét hozzá 1768. máj. 21-én. (Közli Csaplár 

M. Sión 1868. 12. füz.) stb. 

2 Gyöngyösi Költeményes maradványai 1795. Elöintés. 

(T 
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bizonnyal ez is döntőleg hatott Dugonics pályaválasz-

tására. Még csak alkalomra vár, hogy tervét megvalósítsa. 

Ez az alkalom is megérkezett. 1756 augusztusában 

Szegedre jött Nemcsényi Adolf, az akkori helyettes 

rendfőnök1 s az ifjú Dugonics, a nélkül, hogy tervéről 

szólt volna valakinek, nem véve ki szülőit sem, egy 

napon megjelenik előtte s kéri, vegye föl a rendbe. 

Nemcsényi már az előző évekből ismerte Dugonicsot s 

bizonnyal ez alkalommal is csak dicsérő nyilatkozatokat 

hallott felőle s megígérte fölvételét.2 

Dugonics most már haza megy és elmondja, mit 

végzett. Nagy volt a meglepetés; atyja azonban hamar 

beleegyezett, nem így az édes anyja. Szigorú szavakkal 

szólott fia eljárásáról, szemrehányásokkal illette s azt 

mondotta, hogy anyai jogainál fogva nem engedi meg a 

rendbe lépését. Az ifjú — tán ekkor először — ellenmond 

szerető édes anyjának s arra hivatkozik, hogy az Isten 

hivő szava előbbre való az anya marasztó szózatánál. 

A dolog annyiban maradt. Az édes anya napról-

napra várta, hogy fia talán megmásítja elhatározását. 

Elmúlt egy hónap is, a fiú állhatatosan kitartott elhatá-

rozása mellett. S az édes anya mit tehetett ? Mikor látta, 

hogy fiát őszinte hivatás vezeti s hogy boldogtalanná 

tenné, ha tovább ragaszkodnék kívánságához, végre, bár 

nehezen és fájó szívvel, lemondott saját vágyáról s bele-

egyezett fiának választásába . . . így lett Dugonics piarista. 

1 A rendfőnök a híres Bajtay Antal volt. 

= Ez alkalommal nyolc jelentkező közül Dugonicson kívül még egy 

ifjút vett fel a rendfőnök, a pesti M o h o r i Tóbiást. 
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Közelgett a búcsúzás napja. Ez időben rendfőnök-

választásra hívták össze a piarista házak főnökeit s 

Szegedről Tapolcsányi Gergely ment a ház képviseletében 

Nyitrára. Ő vette tehát maga mellé Andrást, hogy Nyitrára 

vigye, a honnan a novicius-nevelőintézetbe, Privigyére 

kellett mennie. 

András elbúcsúzott szülőitől, el Szegedtől, hogy 

hivatása szózatát kövesse. Bár elszorult szívvel hagyta 

el a gyermekkor emlékeitől megszentelt helyet, némi 

kárpótlást nyújtott neki a szeretett s rendkívül tisztelt 

Tapolcsányinak társasága. A hosszú út alkalmat adott 

sok tapasztalat szerzésére s András látóköre tágult; a 

kitűnő mentor figyelmeztetései, magyarázatai termékeny 

talajra' találtak a rendkívül tanulékony ifjú szívében, 

elméjében. Útközben megállapodtak Pesten, megnézték 

Budát s a gyermekifjú jól megjegyezte, a mit ekkor 

látott. Még később, öreg korában is élénken emlékszik 

mindenre. A többi között ekkor látta Toldi Miklós fegy-

vereit is Budán.1 

Míg Tapolcsányi vele volt, nem érezte magát kelle-

metlenül Nyitrán sem ; azonban míhelyest a választásnak 

vége lett, Tapolcsányi visszatért Szegedre s az ifjú 

Dugonics egyedül maradt, teljesen idegenek között, 

idegen városban. 

Ekkor elszorul szíve s bánat vesz rajta erőt. Egy 

ideig még Nyitrán kell maradnia s ez alatt sokat gondoi 

szülőire s ez az emlék, ez a bánat keserves könnyeket 

» L. Toldi Miklós, jegyzetek, O. K. 270. 1. 
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fakaszt szeméből. Ki-kimegy a közeli Mária-dombra1 és 

sírva néz dél felé, arra, hol a bánatos édes anya lakik, 

a ki őt annyira marasztotta és a hol ő most is boldogan 

élhetne! Annyira elhatalmasodik rajta ez a csüggedés, 

hogy szinte megbánja lépését; de aztán összeszedi 

magát, föltűnik előtte magasztos hivatása, vigasztalást 

merít ott gyülekező társainak lelkesedéséből is. Végleg 

megerősödik föltett szándékában s többi társaival egye-

temben útnak indul Privigyére, hogy a szokásos két 

ujonc-évet ott eltöltse. 

1 Most Kalvária. 
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111. 

A KEGYESRENDI NÖVENDÉKPAP. 

A noviciatus. — Tanárai. — Tanulmányai. — Fogadalom. — Nyitrán próba-

éves tanár. — Nagy-Károlyban tanul filozofiát. — Egyéb foglalatossága. — 

Népies versek gyűjteménye. — A népköltészet és a piaristák. — Szegeden 

tanár. — Nyilvános föllépése. — Színdarabja. — Nyitrán theologus. — Olvas-

mányai, elmélkedései; hajlama a történelem iránt; sokoldalúsága. — Lelki 

világa. — Fölszentelése. 

A piarista rendbe lépő növendéknek, mielőtt hiva-

tását megkezdte, előbb a két évig tartó próbaévet kellett 

kiáltania. Ezen idő alatt előkészült a szerzetes-tanári 

életre, még pedig a leggondosabb felügyelet alatt; a 

tapasztalt vezető tanárok, az ujoncmester (magister novi-

tiorum) és a másodmester (promagister), élénk figyelem-

mel kisérték a növendék minden cselekedetét s itéletöktől 

függött, hogy a növendék a rendben marad-e vagy sem. 

A két év alatt a növendékeknek hozzá kellett szokniok 

a szerzetes-élethez, magukba mélyedniök s gyakorolniok 

az ájtatosság különféle cselekedeteit; ezenkívül meg-

ismertették velők a rendnek történetét, szervezetét, szabá-

lyait. Az első év jórészt ezekre való.1 Fontos helyet 

1 L. Constitutiones Religionis Cler. reg. P. Matris Dei Scholarum 

Piarum, etc. Romae 1826. — Regulae novitiorum; legutolsó kiadása Vác 1897 

Prónai, A piarista iskolák kezdete: a noviciatus, 37. 1. 
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foglalt el a noviciatusi oktatásban a pedagógia, még 

pedig az időben, mikor Dugonics András novicius volt, 

a legmodernebb pedagógia, mert a már említett refor-

mokkal a rend legifjabb tagjait is meg kellett ismertetni, 

hogy pályájukat majd azok szerint irányítsák. Tanultak 

még latint, görögöt, mathematikát, ismételve a gim-

náziumban végzett anyagot is. 

Dugonics 1756. okt. 17-én1 öltözött be a rendbe 

Privigyén ; az ottani ház rektora és a noviciusok magis-

tere P r i 1 e s z k y Mihály volt; a rendi följegyzések mint 

kiváló tanárt dicsérik s különösen azt emelik ki róla, 

hogy az azon korban nagyon is mostohán tanított törté-

nelmet részesítette nagy figyelemben.2 A lelki élet veze-

tője S z é l e s y Ráfael, ki 1758-ban aztán a noviciusok 

magistere is lett. 

Dugonics úgy látszik hamar beleszokott a szigorú, 

de azért nem rideg életbe; hivatásérzete és a tudo-

mányok szeretete győzött a nehézségeken. Ő maga ez 

évekről azt írja önéletrajzában, hogy „édes volt neki az 

Úr igája". Karácsonyi Ince valószínűleg az ő előadása 

után írhatta: „Eleintén noha sanyarú volt élete, ő mégis 

azzal nem gondolt, mint hogy a tudományokat kedvelte 

és azoknak édességek vele minden keserűséget el-

felejtetett".3 

E korból fennmaradt jegyzetei is szorgalmas tanuló-

1 D. 18-át említi, a hiteles rendi följegyzések szerint 17-ét kell el' 

fogadnunk. (Rulla, kegy. r. közp. levéltára.) 

: Csősz Imre, A kegyesrendiek Nyitrán, 786. 1. 

1 Dugonics: Példabeszédek, Előszó, V. 1. 
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nak mutatják Dugonicsot. Úgy látszik, már ekkor különös 

kedvvel tanulta a mathematikát, a mit mathematikai jegy-

zetének jeligéje bizonyít: „Arithmeticae studium delectat 

animum."1 

A két év leteltével, 1758. okt. 17-én letette az 

egyszerű fogadalmat, a melylyel most már a rendhez 

kötötte magát. 

A próbaéveket kiállott növendékeket ez időben 

mindjárt az iskolában is alkalmazták, ugyancsak próba-

képen. Rendesen az elemi iskolások tanítójául rendelték 

a kezdő tanárt. Dugonicsot Nyitrára helyezték ezen 

tanítási próbára, de rá a gimnáziumi nagyobb parvát 

bízták, a mit, úgy látszik, kiváló előmenetelével érdemelt 

ki. Ezenkívül felügyelt egy elemi iskolai osztályra is, ezt 

azonban más tanította. Ez évben (1759) vette fel a négy 

kisebb rendet is. 

1760-ban és 1761-ben Nagy-Károlyban találjuk 

Dugonicsot, a hol a filozofiai tanfolyamot végzi. Dugo-

nics kiemeli, hogy „Newton-féle filozofiát hallgatott" 

s a mathematikát Wolf szerint tanulta. Ez a büszkeség 

nem üres hivalkodás, ha meggondoljuk, hogy Magyar-

országon ekkor, a piarista-intézeteket kivéve, nem volt 

iskola, hol a modernebb filozofia helyet talált volna. 

Ezt az új filozofiát Cörver Elek br. 1743-ban kezdte 

tanítani Pesten; Cörver Nápolyban és Rómában tanult 

1 Megmaradtak még részletes görög jegyzetei, Cicero epistoláihoz, 

Vergiliushoz készített praeparatiói s egyéb latin jegyzetei. Mindezek egy-

szersmind tanuságul is szolgálnak, hogy ez időben mit tanítottak a kegyesrendi 

noviciatusban. 

í 



32 Prónai Antal 

Bajtayval együtt s a kiváló piarista filozofus, Corsini 

Edvárd tanítványa volt. Rövid idő alatt a piaristák nem 

is tanítottak más filozofiát egy intézetükben sem. Ez a 

filozofia nagy részben szakít a scholasticus hagyomá-

nyokkal s befogadja az összes modernebb filozofusokat, 

tehát egészben véve eklektikus; körébe vonja a tapasz- ; 

talatot s felhasználja a természettudomány haladását. 

Természetesen arra ügyelnek a piaristák, hogy az egyház 

tanaival sehol ne kerüljenek ellenmondásba. „De rebus 

fidei dubitare catholicum non est", — írja Dugonics 

filozofiai jegyzeteiben. 

Ő ennek az új filozófiának lelkes híve; maga [ 

is ezt tanítja később. Jegyzeteiben ezt írja erről a 

filozófiáról: „Nem azért igaz valami, mert Plató vagy j 

Aristoteles igaznak mondotta, s egyáltalában nem ellen-

kezik az igazsággal csak azért, mert Newton vagy Wolf 

mást állított; tudjuk, hogy az emberi értelem nem vég-j 

ződik sem ezekben, sem azokban: mért is inkább a 

filozofálásnak eklekt ikus módját fogadtuk el, mely 

sem a régieknek, sem az ujabbaknak, hanem egyedül 

az igazságnak tanulmányában áll."1 

A Nagy-Károlyban töltött két év alatt Lihan Paulín 

oktatta a filozofiára, a kit a rendi följegyzések szelídlelkű, 

nagytudományú férfiúnak mondanak.2 

1 A piaristák filozofiai tanitásáról 1. Fináczy Ernő, A magyarországi 

közoktatás története Mária Terézia korában 155. 1. Hogy különösen a nagy-

károlyi iskolában mily lelkesen tanították s tanulták az újabb filozofiát, 

bizonyítja Benyák B.-nak Newtont dicsőítő beszéde. L. Takáts, Benyák B. 85.1-

2 Horányi, Scriptores S. P. I. 233. 
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Dugonics jeles tanuló volt, ezt mutatja az a körül-

mény is, hogy már mint első éves tanuló a második 

hónapban részt vett a nyilvános filozofiai defenzióban. 

Ilyen defenziókat sokszor rendeztek, legtöbbször meg-

hívott közönség jelenlétében ; a defenzio valami filozofiai 

tételt vett föl, bizonyította s az ellenvetéseket (oppugnatio) 

cáfolta. Dugonicsnak több ilyen defenziója1 maradt 

meg. Ezek között van olyan, melyet Károlyi Antal gróf, 

a piarista iskolák nagy pártfogója is meghallgatott. E 

főúr dicsőítésére meleghangú verset is írt Dugonics; 

címe: Alexis. Bizonyosan valamely iskolai ünnepre 

készült. 

Ezek a dolgozatok élénk tanúi az ifjú lelkesedésé-

nek, tanuló kedvének, szinte lángoló buzgalmának; a 

sorok mögött megelevenedik az ifjú klerikus képe, ki 

őszinte törekvéssel készül jövendő hivatására. Ezt a képet 

kiegészíti még két irányú munkássága: szent beszédeket 

is szerkeszt, még pedig nagyrészt magyar nyelven, és 

foglalkozni kezd a magyar nyelv költői hagyományaival 

és népdalokkal. 

A piaristák a mult században sok helyütt működtek 

mint hitszónokok s azért gondoskodni kellett a növendék-

papság szónoki neveléséről. Jó korán kezdték. Már az 

ifjú filozofusoknak is kellett beszédeket késziteniök ré-

szint latinul, részint magyarul. Dugonics beszédeit nagy 

1 Ilyen értekezései : De vacuo disseminato; Defensio de Wolffiana 

praeexistentia aniniorum, ebben bőven idézi Leibnitzet is és még : Dissertatio 

contra Hobbes-ium, quod homines non sint ita a natura comparati, ut se 

invicem metuant. 

3 
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gonddal készíti; a rhetorika szabályai szerint osztja be 

szerkezetöket, a bizonyító okoknál különösen nagy olva-

sottságát tűnteti fel. Stílusuk, különösen a latin beszé-

deké, feltűnően könnyed, a magyar beszédek stílusán 

inkább megérzik a kezdő keze, de a hol az érzés el-

ragadja, ott nekilendül. Ma feltűnőnek látszik, hogy 

Dugonics eleinte könnyebben stilizál latinul, mint ma-

gyarul : azonban a mult században a latin nyelv az 

uralkodó, ezen tanulnak, ezen írnak, ezen beszélnek a 

műveltebb körökben s így Dugonicsnál sem lehet meg-

rónunk, hogy ekkor még tolla jobban hajlik a latin 

stílusra, mint a magyarra. Majd eljön az ő ideje, mikor 

éppen tollával mutogatja a magyar nyelv elsőségét. 

Ne gondoljuk azonban, hogy érdeklődése a magyar 

nyelv, a magyar élet iránt még nem ébredt fel, vagy 

hogy nem érezte még magát oly magyarnak, mint később. 

Sőt ellenkezőleg. Fejlődésének azon pontjához értünk, 

hol már ezt pár helyes okkal bizonyíthatjuk. 

Kéziratai között ebből a korból egy füzetet találunk. 

Helytelen címe : Dugonics András fiatalkori versei, Nagy-

Károlyban és Nyitrán 1760—63.1 Ezt a címet idegen 

kéz vezette a füzetre; a végén azonban már helyesen 

olvasható: Dugonics fiatalkorában gyűjtött és összeírt 

versei. Annál feltűnőbb, hogy Dugonics egyik életírója-

az összes verseket úgy tárgyalja, mint Dugonics alkotá-

sait. A „régi, egyszerű, népies zamatot" méltán dicséri 

bennök, csakhogy ezt nem Dugonics ihlete oltotta beléjök: 

1 M. N. Muz. 235. Quart. Hung. 

: Endrődi, Dugonics A.; Beöthy k. irodalomtörténetében hasonlóképen-
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a nép szíve sugallta legnagyobb részöket s éppen kiváló-

ságukkal nyerték meg az ifjú Dugonics tetszését. Ilyen 

a hires Bezerédi éneke,1 Nem vagyok én paraszt 

ember,2 aztán a Balassi szövegéből alakult ilyen kezdetű 

vers: J ó vitézek, n incs fö ld felett szebb do log a 

végeknél , Bo l ondság volt nádhoz b izn i 3 és még 

több más. Van azonban egy-két fordítás is a versek 

között s ezek egy része, úgy látszik, Dugonics munkája; 

ilyen például egy régi egyházi éneknek fordítása: „Valaki 

megérted világ zsengéjét" (Qui humanae legis vitae 

folium). Az egész füzet versből csak egyet mondhatunk 

kétségtelenül Dugonicsénak, az is latinul van írva. Egy 

ecloga ez, mely Metter Péter nagykárolyi házfőnököt 

ünnepli nevenapja alkalmából; címe: Ecloga Jolas.* 

Szereplői Dámon és Menalcas s a versezet nem igen 

különbözik egyéb e fajta alkalmi verstől; Pán, a nyáj, 

a mező, a pásztori élet képei szerepelnek benne a 

Vergilius idilljeinek hangján. 

Ez a füzet tartalma; nem olyan tekintetben fontos 

tehát, mint a hogyan eddig méltatták, másban kell keres-

nünk nevezetességét: bizonyos tanúsága annak, hogy 

Dugonics már ekkor é l é n k e n é r d e k l ő d ö t t a r é g i 

k ö l t é s z e t m a r a d v á n y a i s a n é p d a l o k i r á n t . 

1 L. Tlialy gyűjteményében. Újabban a M. Kvtárban is megjelent 42. 

4 64. 1. („Boldogtalan fejem, mire jutott ügyem . . .") 

2 Erdélyi, Népdalok és mondák I. 241. 1. 

3 Thaly, Régi magy. vitézi énekek II. 99. 

4 Endrődi ajánlásnak nézi a címzést s azt mondja, hogy Dugonics 

Metternek ajánlotta az egész füzet verset. Csak az ecloga van M.-nek ajánlva 

3* 
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Nem mondhatnók, hogy Dugonics csupán saját 

lelkének sugalmára fordult a nép költészete felé. Idősebb 

piarista kortársai között nem egy volt, a kit mélyen 

érdekelt a nemzeti eszme ebben a tespedő korban is. 

Azt már tudjuk, hogy Tapolcsányi volt az első, ki a 

fejlődő ifjút nemzeti költészetünkre figyelmeztette ; mások 

pedig egyenesen a nép nyelvére, költészetére fordítják 

érdeklődések Ilyenek voltak H á j o s István és Ho rv át h 

Benedek. 

Ugyan ki ismeri e neveket manapság ? Nem kiváló 

nagyságok az igaz, de szívok mélyen ott él a hazasze-

retet s elméjükben az eszme, a mely majdan a nemzeti 

irodalom újjászületését fogja megtermeni. Nem működnek 

széles körben, az iskola, az ifjúság szépért lelkesedő 

csapata, a csendes szerzetesi szoba tanúja csupán hangya-

szorgalmuknak, műveiket sem adhatják ki, — nincs rá 

költségük — s mégis ezzel a félig-meddig rejtett mun-

kálkodással is nagy hivatást teljesítenek : a „nemzetietlen" 

korban őrállói a nemzeti eszmének, a népies hagyomá-

nyoknak. Hevök parázs a hamu alatt: de eljön az idők 

kedvező szele, fellobban a láng: diadalt arat az ő 

gondolatuk! 

E szerény férfiakat a kornak egyik jeles ismerője 

így mutatja be:1 „ H á j o s István Gáspár . . . e láng-

buzgalmú jászberényi „szittya magyar" volt az, ki ekkoron 

nagy szorgalommal munkál vala H o r v á t h Benedek 

székely származású rendtársával szövetkezve a magyar 

1 Csaplár B., i. m. 1.34. L. még Horányi Scriptores Sch. P. II. 70., 124-
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nyelv ősi mivoltának s történeti fejlődésének nyomozá-

sában. E célra gondosan kutatá s keresteté a régebbi 

magyar nyomtatványokat s kéziratokat, tanulmányozá a 

nép-nyelv hagyományos sajátságait és ilyetén akkoriban 

igen különösnek látszott foglalkozásába bevonta az értel-

mesebb ifjakat is; t. i. Bél Mátyás példája szerint ő is 

tanulók által gyűjtetett anyagot tanulmányai számára." 

Érdekes még megjegyezni róla, hogy a régi rovás-írás 

nyomait is kutatta. 

Az ifjú Dugonicsra különösen Horváth Benedek 

hatott serkentőleg s az ő buzdítására kezdte gyűjteni a 

népies énekeket, szólásmódokat, közmondásokat. Ez a 

népies iránti érdeklődése aztán megmarad élete végéig. 

íme, így fejlődik Dugonics, így dolgozik, tanul ifjú 

kedvvel, ifjú lelkesedéssel. Kiváló sikerrel teljesíti iskolai 

kötelességeit, azonban ráér szívének sugallata szerint 

egyéb hasznos tanulmányokkal is foglalkozni. 

Elvégezvén a filozofiát, várja, hogy hova helyezik 

a jövő esztendőre. Valószínűnek tarthatta, hogy Nyitrára 

kell mennie theologiai tanulmányainak befejezésére, azon-

ban máskép történt: S z e g e d r e k ü l d i k t a n á r n a k . 

Ez időben Tapolcsányi Gergely, az ő nagy párt-

fogója volt már a rendfőnök (1760—66). Több oka is 

volt, hogy az ifjú Dugonicsot Szegedre küldje; meg 

akarta jutalmazni igyekvését, örömet akart szerezni 

szüleinek; a csaladdal különben is jó viszonyban állott. 

Ezekhez járult még egy fontos ok: Szegeden ekkor még 

nem volt filozofiai tanfolyam s a rendfőnök, különösen 

szívén viselvén a szegedi iskola fejlődését, éppen Dugonics 
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által akarta ajánlani a filozofiát. A terv azonban, tudjuk, 

nem valósult meg, csak jóval később, 1792-ben nyílt 

meg a lyceum. 

Dugonics szegedi tanársága ifjúságának legszebb 

esztendeje.1 Sok öröm éri, működését földiéi szerető 

figyelemmel méltányolják, aztán közel van szüleihez is, 

a kiket annyira szeret. 1761. okt. 10-én érkezik Szegedre. 

Másnap elmegy a szülői házba, hogy öt év óta nem 

látott övéit karjaiba szorítsa. Pár rendtársa elkíséri. A 

házba lépnek s az édes anya örömkönnyein keresztül 

hirtelen nem ismeri meg fiát a piaristák között. Végre 

is elárulják Andrást arcának gödröcskéi, melyeket any-

jától örökölt s a boldog anya nem győz betelni öt év 

alatt kifejlett, megnőtt fiának látásával. 

A filozófiának „ajánlására" okt. 18-án rendeztek 

ünnepet a gimnáziumban; összejött a városi tanács, az 

egyházi és világi előkelők s ezek előtt mondott az ifjú 

Dugonics egy rendkívül érdekes beszédet s megtartotta 

a kitűzött vitatkozást. A latin beszéd megmaradt iratai 

között,2 címe: „Ajánló beszéd Szeged szabad királyi 

város érdemes tanácsához a filozófiának defenziója 

alkalmával." A bevezetésben Tapolcsányit dicsőíti, 

a ki korának egyik kitűnősége s a kinek köszönheti, 

hogy a város színe előtt megjelenhetett. Tudja ez a jeles 

férfiú, hogy annak, ki e városban született, nevelkedett, 

hálásnak kell lennie szülőföldje iránt s azért küldte ide, 

hogy bemutassa eddig szerzett ismereteit. Büszke rá, 

1 Annál feltűnőbb, hogy életrajzai ez évről semmit sem tudnak. 

: Opera Scholastica, Nemz. Muz. Fol. Lat. 85. 
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hogy Szegeden született, büszke honfitársaira s a városi 

tanácsra, a mely mindenkor kiváló pártfogásában része-

sített minden nemes ügyet; ennek köszönhető, hogy e 

városban jobban virágzanak a tudományok, mint egyebütt. 

A tudományok pártolásának bizonyítéka a piarista gimná-

zium is, melyet a város alapított s állandóan támogat; 

meg is van a látszatja, mert ez a gimnázium kimagaslik 

az ország iskolái közül. A város érdeme, hogy e föld oly 

sok jeles férfiút nevel, a kik dicsőségére válnak a hazá-

nak. Szándékuk van most a filozofiai tanfolyamot is 

megnyitni,1 ezt a törekvést valóban nem lehet eléggé 

dicsérni. „Adja Isten, hogy elmúlván immár a török, 

tatár pusztítás, a haza felviruljon és a tudományokat 

ápolja." Végezetül kéri polgártársait, hogy fogadják szí-

vesen az ő megjelenését, tudja, hogy még csekély a 

tudománya, de legyen ez is záloga jövendő törekvésének. 

Magát szeretett polgártársai jóindulatába ajánlja. 

E beszéd becsületére válik a 21 éves Dugonicsnak; 

meglepően tág látókör s határozott hang jellemzik; föl-

lépésével bizonnyal megszerezte egyszeriben honfitársai 

rokonszenvét. S a szegediek állandóan érdeklődnek ezentúl 

Dugonics iránt, valamint ő is figyelemmel kiséri városa 

minden fontosabb ügyét. 

Az 1762. évben Szegeden tanít, még pedig két 

osztályt vezet: a „maior parvát" és a principistákat; 

amott 37-en jártak, ezek pedig 60-an voltak.'2 A piarista-

1 Ezen körülményről csak e forrásból értesülünk. 

: Catalogus Juventutis Stúdiósáé Gymn. Szeg. a. a. 1759—92. A 

szegedi kegy. r. gimn. levéltárában. 
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ház rektora R á t t a y Egyed volt, a gimn. igazgatója 

pedig L u k á c s Rókus; mind a kettőt igen dicsérik a 

rendi feljegyzések. Ez utóbbiról Dugonics megjegyzi, 

hogy feddhetlen életű szerzetes, de mint előljáró kissé 

aggodalmaskodó. Lukács húsz évig volt a felsővárosban 

hitszónok; mint tanár is kitűnő, különösen a poézist és 

a rhetorikát tanította ügyesen.1 

A népszerű ifjú Dugonics még egyszer lép fel 

nyilvánosan honfitársai előtt; ekkor írja első magyar-

nyelvű irodalmi müvét s érdekes, hogy ezt éppen szülő-

városának mutatja be. Szépirodalmi működésének kezdete 

így Szegedre esik. Egy magyarnyelvű vígjátékot ír,2 

melyet a gimnázium színházában adnak elő. Dugonics 

erről azt írja, hogy darabja nagy feltűnést keltett s ki-

emeli, hogy eddig nem volt szokásban Szegeden a 

magyarnyelvű színjáték.3 Igen nagy hallgatóság gyűlt 

egybe, természetesen a szülők is ott voltak, a kiknek 

fiuk dicsősége „rendkívüli örömet okozott". A jó fiú 

irodalmi sikerével azért dicsekszik, hogy szülőinek büsz-

keségét kiemelje. Ez év bizonnyal még szorosabbra 

fűzte a szülők és fiú között a szeretet kapcsát. A Sze-

geden töltött esztendő az ifjú Dugonicsnak önbizalmát 

fejlesztette s kedvet öntött lelkébe a további munkálko-

dásra. Tovább azonban nem maradhatott ott, mert még 

1 Suffragia ab. a. 1795, a kegyesr. közp. levéltárában. 

: Sem a címét, sem a tartalmát nem ismerjük. 

3 Ez tévedés; bár ritkán, de előfordul a magyarnyelvű dráma is az 

előző évekből; így Perczcl J. 1757/58-ban előadat egy ily című vígjátékot: 

Adakozó öregről és fösvény ifjúról. Cat. Juv. Stud. 

I 
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nem végezte el a theologiát. Elbúcsúzott hát újra a 

szeretett várostól, atyjától, kinek ez időben már nagy 

tekintélye volt, s forrón szeretett anyjatói, a kit többé 

nem látott viszont soha. Nyitrára ment, hol három éven 

keresztül tanulta a theologiát. 

A mit eddig tapasztaltunk Dugonicsról, hogy teljes 

buzgalommal lát köteles tanulmányaihoz, azt itt is ész-

leljük. Valósággal elmélyed a theologiába s nemcsak 

hogy a köteles részeket végzi el a tanárok előadásai 

után, hanem saját szorgalmából rendkívül sok theologiai 

könyvet olvas el, jegyez, ír s egyes theologiai kérdések-

ről egész értekezéseket állít össze. Oly kedvvel, lelke-

sedéssel vannak ezek írva, hogy első olvasásuk elárulja 

a kitűnő tanulót. Tanárait rendkívül dicséri; azt irja, 

hogy ezek „kitűnő és igen hires tanárok".1 A szorgalmas 

theologus az esti órákban, mikor már kötelességét elvé-

gezte, íróasztalához ül s enged író-hajlamának s papirosra 

veti gondolatait. így született meg egy csomó elmélkedése 

(soliloquium, tulajdonképen beszélgetés önmagával),2 be-

cses útmutatóul fejlődésének megállapításához, lelki 

világának megismeréséhez. A három theologiai év alatt 

írta össze ezeket s így, ha végigkísérjük eszmemenetöket, 

világos képet kapunk az ifjú ekkori élte folyásáról. 

Talán legérdekesebb az elmélkedésekhez írt be-

1 Ezek a következők: Lihan Paulin, a ki Nagy-Károlyban filozofiára 

is tanította, az erkölcstan és egyháztörténelem, Schintál Glycér, az egyházjog 

és Tuschlaitner Kajetáu, a scholasticus dogmatica tanára. 1764-től Van-

kovics Tivadar tanította az egyházjogot, a ki a nyitrai konviktus igazgatója 

is volt. 

2 Operum theol. tom. 1. Nemz. Muz. levéltárában. 
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vezetés. Azzal kezdi, hogy az ember már természettől 

fél a mulandóságtól, szeretne soká élni s nevét meg-

örökíteni. Ő most a theologiával foglalkozik, még pedig 

igaz kedvvel; mikor a szent könyveket olvasgatja, sok 

dolog megragadja a figyelmét s ő ezekhez fűzi gondo-

latait. Ezt nagy gyönyörűséggel teszi s így keletkezik ez 

a gyűjteménye, hogy a jövő nemzedék is láthassa a 

munkálkodását. Legjobban szereti a szentírást: „Nem 

lehet azt kimondani, mennyire gyönyörködtethet minden-

kit a szentírás olvasása." 

Közli gondolatait saját koráról. Az emberek nagy 

része nem törődik a tudománynyal, a mult iránt nem 

érdeklődik. „Most az emberek nem arra igyekszenek, 

hogy tanultak legyenek, hanem hogy gazdagok." A kor 

pang, a nagy emberek tetteivel nem törődnek s ha itt-

ott mutatkozik is valami igyekvés, hamar abba marad. 

Kevés az író ember; sokan nem tudnak írni, mások ke-

veset törődnek ilyessel, ismét mások félnek a nyilvános 

föllépéstől, hogy gúny lesz a részük. Ö is ki akar lépni 

a síkra, bár őt is szorongatja a kezdő félénksége. 

Legnagyobb hibája a magyarnak, hogy múltja dicső 

nagyjaival nem törődik; pedig hányan vannak, kik vérü-

ket ontották a hazáért! Multunk történetét alig ismerjük, 

míg más nemzetbeliek abból merítenek lelkesedést; csak 

mi vakoskodunk. Dicséri azon tudósokat, kik történetün-

ket művelik, így különösen Desericzky Ince piaristát, ki 

a magyarok őseiről ötkötetes munkát írt.1 

1 Címe: De initiis et maioribus Hungarorum comnientaria. Egyéb tör-

ténelmi tannlmányai is becsesek. 
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Igaz, hogy elmaradottságunknak meg volt a maga 

természetes oka : a folytonos háborúskodás. „Most azon-

ban, midőn nyugalom állt be és Magyarország magához 

kezd térni, ha csak valami szikra maradt a hamu alatt, 

éleszszük fel." Ő ezt szem előtt tartja s buzgón akar 

szolgálni hazájának, talán lesz valami látszatja. Nem tudja 

elfelejteni Plinius mondását: Bár rövid az életünk, igye-

kezzünk még is úgy élni, hogy maradjon valami nyoma 

földi pályánknak. (Epist. III. 7.) Ez a mondás nagyon 

hatott rá, többször föl-föltűnik dolgozataiban. Azonban 

nem szabad még egy dologról megfeledkeznünk : a tudo-

mányt az Isten félelmével kell egybekapcsolnunk. Azért 

ő elhatározta ifjúságától fogva, hogy a tudományokat a 
vallásosság érzésével egyesítve fogja ápolni. 

Ez a bevezetés azt mutatja, hogy Dugonics mint oko-
s a n gondolkodó ifjú megállapítja életének programmját: 

t a n u l n i fog, hogy hasznos polgára legyen h a z á j á n a k ; 

szolgálni akarja a m a g y a r s á g o t ; életének irányítója a 
V a l U s o s s á g . Három eszme lelkesíti tehát az ifjú 

Dugonicsot: a tudomány, a haza és a vallás szeretete. 

Érzi magában az írói hivatást, de nem tudja, mi-
kéPen, milyen téren fog használni hazájának; átérzi a 

uemzeti eszme fontosságát, szívében élénken lüktet a 

hazafias érzelem, de szeme még nem látta meg a neki 

megfelelő tért. Később, mikor iátóköre tágul s az irodalmi 
vllágot megismeri, kilép feladatának megoldására, melyre 
azonban nem lett volna képes, ha ifjú korában ily lelki-

ismeretesen nem készül s nem kedveli meg a magyar 
nemzeti hagyományokat. 



44 Prónai Antal 

A bevezetésből kitűnik, hogy Dugonics különös 

becset tulajdonít a történelemnek. Itt találjuk első nyomát 

azon feltűnő szeretetnek, melyet Dugonics a magyar 

történelem iránt tanúsít. Az a hazafias érzés, melyről 

ismertetett följegyzései tanúskodnak, könnyen felhívhatta 

figyelmét a tudomány ezen szakára. Desericzky Incének, 

rendtársának könyve támogathatta figyelmét s első sor-

ban a magyarság őseire fordította érdeklődését. Már ekkor 

kezd tehát Dugonics foglalkozni azon korral, melyet majd 

később regényeiben élénk képzelettel mutogat. A törté-

nelem szeretete pedig végigkíséri egész életén át, a mint 

azt majdnem összes művei bizonyítják. 

A fennmaradt elmélkedések, melyekhez ez a beveze-

tés készült, sok figyelemreméltó vonással járulnak az ifjú 

Dugonics jellemének ismertetéséhez. Ezek közül legszebb 

az édes anyjáról szóló. Akkor készült, mikor édes anyja 

halálának hirét vette. Szinte zokogó fájdalom szól hozzánk 

e sorok közül.1 

Édes anyja halála valósággal megrendíti s a többi 

elmélkedés tanúsága szerint jó ideig alig foglalkozik más 

gondolatokkal, mint a halállal, múlandósággal, a földi élet 

hiúságával. Az érzésnek túlságos uralmáról s ezzel kap-

csolatban valami ártatlan betegségről tanúskodnak elmél-

kedései : a bánatban való elmerülés, ködös melankólia 

szól hozzánk azokból legtöbbször. 

Van az ifjúságnak egy korszaka, a mikor az áb-

rándokban, a bánatos gondolatokban leli kedvét; az élet 

» L. I. f. 11. 1. 
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ellenmondásai megzavarják lelki békéjét; nem elégíti ki 

a létező világ s valami szebb, tökéletesebb után vágyódik; 
a z t hiszi, hogy a földi élet keretébe lehetetlen illesz-

kednie; „senki meg nem érti". Sokszor éppen a mélyeb-

ben érző ifjak esnek e betegségbe; nem veszedelmes az, 

elmúlik a tűnő évekkel. Dugonics Nyitrán, theologus 

korában esett át ezen az ártatlan betegségen. Különben 

elmélkedéseinek bánatos hangját enyhíti mindenütt a 

állásban vigaszt kereső megnyugvás. Az említett ( lat in-

nyelvű) elmélkedéseken kivül még egy érdekes nyoma 
van borongó lelki állapotának. Egy 53 versszakból álló 

költemény ez, mely élénk bizonysága, hogy Dugonics 
szorgahnasan forgatta ez években Gyöngyösit. Ez a költő 

hatott rá legjobban, szokott versalakját használja ebben 
is s kifejezései, leírásai szintén sokszor rávallanak. Címe : 
P á r j á t ú l elvált magányos ger l i tzének óha i tozó 
Szavai. Tulajdonképen ez az első magyarnyelvű verse, 

a melyet már határozottan az övének mondhatunk.1 Ebben 

á rasz t ó hosszadalmassággal írja le, hogy miképen látott 
nieg egy gerlicét, a mint búnak eresztve magát röpköd ide-

1 Itt közlöm a két első versszakát: 

Megvetett ágyamba egykor nem alhatván, 

Noha küszködtem is. szememet bé-hunván, 

Babos vánkusimmal fejemet takarván, 

Gondgyaim közt mégis tsak el nem alhatván. 

Hogy időt ne vesszek felkelék ágyambúi, 

Testemet nyugtató vasas nyoszolyámbúl, 

Ki felé sétálok hives szobácskámbúl, 

De ismét bé-térek külső lasnatskámbúl. 

(Lasnak: szőnyeg, takaró. Nyt. Sz. 87.) 
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oda, majd a forrás vizében nézdegéli bánatos képét. 

Bizonyosan azért szomorkodik annyira, mert elhagyta a 

társa. Ő is búsul most, hogy leghívebb barátja messze 

távozott tőle. Fél, hogy többé nem talál ilyen jó barátot: 

„Ha hozzád hasonlót valaha tsak vélnék, téged eleresztni 

annyira nem félnék." Ez a barátja, úgy látszik, Martonyi 

Pál, a kiről egyebet sem tudunk nevénél.1 A vers akkor 

készült, mikor a végzett theologusokat elhelyezték tanári 

működésök helyére. Főjelleme az említett áradozó, ifjú 

érzelmesség. Nyelve különben elég magyaros, kifejezései 

azonban sokszor bizonytalanok, tapogatózok, a részletes 

élettelen leírások pedig szétfolyóvá teszik előadását. 

Három évig volt Nyitrán ; atyai pártfogója, Tapol-

csányi rendfőnök ez idő alatt is figyelemmel kisérte 

tanulmányait. Egyszer meg is látogatta a nyitrai theolo-

gusokat, kiknek nevében Dugonics fogadta; a benső 

ragaszkodás, ifjú lelkesedés hangja vonul végig a beszédén, 

ígéri a többiek nevében is, hogy mindnyájan a rend fel-

virágozására, haladására fognak törekedni. Tanulmányaik-

ról pedig készségesen adnak számot szeretett rendfőnö-

kük előtt. 

1 Hogy a gerlice-vers Martonyira vonatkozik, a következő versike 

bizonyítja, mely a hosszabb terjedelmű vers után található: 

Vive o Paule Martonyi, 

Hí te gratiarum soni 

Comitentur per momenta 

Ad honoruin ornamenta. 

Ugyanott található még ez is: 

Nil ultra est, quod dicamus 

Nisi hoc unuin: aniamus. 
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1765-ben május 5-én örvendetes dolog történik 

Dugonicscsal; azt mondja, hogy ennél nagyobb öröm 

nem érhette volna: Gusztinyi János nyitrai püspök áldozó-

Pappá szenteli; a presbiterátus feladása Mocsonokon 

történt, a püspök kápolnájában. A nagyműveltségű, tudo-

mánykedvelő püspök, Dugonics későbbi pártfogója, már 

ekkor megkedvelhette a képzett ifjút. 

Első miséjét természetesen Szegeden mondja a 

rokonság nagy örömére; Nyitráról Tapolcsányival jött 

külön ezért Szegedre. A primicia jun. 23-án volt a 

Palánkban. Három szentbeszédet is mondottak ez alka-

lommal, magyarul Tapolcsányi rendfőnök beszélt, hogy 

különös szeretetét kimutassa Dugonics iránt; németül 

Tuschlaitner, Dugonics theologiai tanára szónokolt s 

óalmátnyelvű beszédet mondott Lality Elek, ugyanaz, 
a ki megkeresztelte. Hogy ezt az örömet meg nem érhette 
a szerető édes anya! Érte jun. 25-én mutatott be a 

hálás fiú ünnepies gyászmisét. 

Ezek után magasztos érzelmekkel, szép elhatáro-
2asokkal szivében visszatért Nyitrára tanulmányainak 

befejezésére. Egy darabig ott maradt még, hogy bevárja 

elhelyezését. Úgy látszik, Kalocsára készült,1 de máskép 

történt: a felszentelés után Vácon tanárkodott először.2 

1 A Martonyihoz intézett vers egy helyéből ezt olvassuk ki. 

: Nem Medgyesen kezdte hát a tanítást, a hogy életrajzai mondják 

tKnUrödi, Beöthy, k. irod.-t. Szinnyei, Dug.-Alb. stb.). 
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IV. 

AZ IFJÚ TANÁR. 

A váci gimnázium fejlődése. — A piarista-élet. — Dugonics mint váci tanár. — 

Vlzsgálati tételei. — M e n e c h m i átdolgozása. — Fordításai. — T é t é n y 

v k é s s é g e . — Meggyesen. — Tanulmányai. — T r ó j a v e s z e d e l m é -

•lek keletkezése. — Az Argonauticon ; egyéb irodalmi munkássága. — Helyzete. 

! j ! 'ra Vácon. — G y ö n g y ö s i (Tárházi). — Nyitrán filozofiát tanít. — 

^usztinyi püspök. — A T r ó j a v e s z e d e l m é n e k kiadása; előszava; 

" lrtalma ; előadása; régi, népies és új szavak a T r ó j a v e s z e d e l m é b e n . 

A"nt előadó tanár. — Tanártársai. — Készület a nagyszombati vizsgálatra. 

A váci kegyesrendi gimnázium a 18. század hat-

vanas éveiben jutott virágzása tetőpontjára. Kiváló párt-

fogók kedvezése, állandó érdeklődése mozdította elő e 

fontos intézetnek fejlődését. Különösen Migazzi Kristóf 

&r-> a bécsi bíboros érsek, mint a váci egyházmegye 
adminisztrátora vette pártfogásába az intézetet. Többször 
meglátogatta, dicsért, buzdított, jutalmazott. Bizonnyal 
neki köszönhető, hogy mikor Mária Terézia egész csa-

p jáva l meglátogatta Vácot, a tiszteletére rendezett 

ünnepségeken nagy szerep jutott a gimnáziumi tanulók-
n a k ; sőt a királynő megjelent az intézet falai között is; 
a tanulók egy vígjáték előadásával kedveskedtek neki; 
h°gy minden tekintetben meg volt elégedve, bizonyítja 
a Piarista-ház javára tett alapítványa és az ő kezdemé-
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nyezésére megnyitott nemesi akadémia. A királynői ki-

tüntetés már magában is elég volt az intézet jó hírének 

megalapítására.1 

Dugonics a királynő látogatását követő évben kerül 

Vácra, 1765-ben. Az intézet élén ekkor Szélessy Gábor 

állott; ugyanott tanított ekkor a rendnek még két más 

kitűnősége: Perczel Imre és Pálya István, a kik Dugo-

nicsnak jó barátai voltak. 

Itt kezdi meg tehát Dugonics tanulmányai teljes 

befejezése után a piarista rendes életét. Csendes, békés 

foglalkozás ez, mely megoszlik az iskola és az egyszerű 

szerzetesi szoba között; ott tanít és nevel a piarista, 

abban a praktikus, szelíd szellemben, melyet Kalazancius 

hagyott hátra becses örökségül fiainak; itt olvasgat, vagy 

ha van hozzá hajlama, papirosra veti tanulmányainak ered-

ményét, sokszor azon remény nélkül, hogy valaha munkája 

napvilágot láthatna: a rend oly szegény, hogy nem adhatja 

ki tagjainak dolgozatait. Jutalmuk a tanítványok szeretete, a 

szülők hálája, a hazának elismerése ; örömük a jól betöltött 

hivatás önérzete, az egymáshoz való testvéri ragaszkodás 

s elöljáróik megelégedése. Egyszerű pálya, mely nem 

kecsegtet semmiféle előmenetellel vagy dicsőséggel, — leg-

többjük névtelen napszámos csupán — de ők megelégszenek 

avval is, ha munkájuk eredménye szolgálat a hazának, az 

egyháznak s rendűkre hoz dicsőséget. S a rend valóban 

ez időben igen népszerű volt. Mindenfelé szívesen látták 

a piaristák iskoláit s számos főúri család tőlük kért 

1 Mindezekre nézve 1. Halmi László: A váci kegy. t. r. föginin-

vázlatos története. 1895—96. értesítő 31—33. 1. 
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nevelőket. Diadala volt ez a nyílt, piarista szellemnek, 

mely tudott simulni a kor kívánalmaihoz anélkül, hogy 
a politikai küzdelmekbe elegyednék, a mely a vallást és 

erkölcsöt hazafisággal kapcsolta össze s a melynek más 
célja nem volt soha, mint az ifjúság nevelése s a tudo-

mányok ápolása! A piaristák eszközei sokszor szerények, 

iskoláik nem igen pompáznak, de tanáraikban meg van 
a sikert igérő törekvés, a haladás vágya. 

Ez a szellem ápolta eddig Dugonicsot s ennek a 

Jellemnek lesz ő ezentúl munkása. 

Vácon a grammatika és a syntaxis osztályait taní-

totta ez esztendőben. Azt lehet mondani, hogy egészen 

tanítványainak szentelte magát; fiatalos kedvvel azon volt, 

hogy minél sikeresebb legyen iskolai munkája. Ezt ol-

vassuk ki ez időből megmaradt jegyzeteiből, külön-

féle dolgozataiból. Irodalmi működése is egészen 
a z iskoláé. 

Tanítása módjáról felvilágosit a tanítványaival tar-

tott akadémiának és húsvéti vizsgálatának kidolgozott 

Programmja.1 Jóllehet természetesen ragaszkodik a piarista 

'skolák közös tantervéhez, mégis talál módot, hogy saját 

egyéniségét, saját eszméit belevigye az iskolába s gon-

dolataival közel férkőzzék tanítványai elméjéhez. Külö-

nösen egy tekintetben hangsúlyozom azt: mind az 
akadémia, mind pedig a vizsgálat programmjába fölveszi 
a latin-magyar idiotizmus kérdését, a mi aligha szerepelt 

egyebütt ilyenformán. Dugonics arra oktatta tanítványait, 

lákb; 
Opera Sehol. 85. N. Muz. — Megjegyzendő, hogy a piarista isko-

a n kétszer szokott vizsgálat lenni, húsvét után és az őszi szünidő előtt. 

4* 
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hogy kerüljék a latinban a magyar kifejezések szószerinti 

fordítását,1 viszont magyar beszédbe ne keverjenek lati-

nos szerkezeteket és szavakat. Nagy hiba az nálunk 

magyaroknál, — inti tanítványait — hogy untalan latin 

kifejezésekkel tarkítjuk beszédünket, úgy hogy valósággal 

kevert nyelven beszélünk. íme a nyelvtisztaság kérdése 

a mult század egy iskolájában. 

Az akadémiának érdekes pontja az az értekezés, 

mely bizonyítja, hogy „a rövid emberi élet is elegendő 

arra, hogy az embernek emlékezete fennmaradjon; ez két-

félekép érhető el: e r é n y e s é l e t t e l és a t u d o m á -

n y o k m ű v e l é s é v e l " . Erről vitatkozik nyolc tanuló. 

A gondolat Pliniusé, tudjuk, mily élénken foglalkoztatta 

az ifjú Dugonicsot nyitrai theologus korában. Most inie 

tanítványait is hasonló gondolatkörbe vezeti. 

Érdekes a programm történelmi tétele is: a ma-

gyar történelem 13. századát mutatja be. Hazánk iránt 

tartozunk azzal, hogy megismerkedjünk a múltjával s 

abból tanulságot vonjunk le a jövőre vonatkozólag. Nem 

is mondhatnók magunkat hazánk fiainak, ha a haza 

ékességére, hasznára nem törekednénk. így beszélteti 

Dugonics az akadémiák tanítványait, így csepegteti szí-

vökbe a hazafias érzést. 

Dugonicsnak ez a témája még neveléstörténeti 

szempontból is fontos; bár a mult századi piarista tan-

tervekből kitűnik, hogy a magyar történelem külön tárgy-

képen szerepelt, de némileg vitás kérdés, hogy Szent 

1 Erre példákat is felhoz, pl . : „volt egyszer egy ember" helytelenül 

van fordítva így: „fűit semel unus homo", hanem: „fűit quidam homo", stb-
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István korán túl tanítottak-e valamit.1 Dugonics ezen 

Ernája bizonyítja, hogy a történelmet három századdal 

tévább tanították. 

A húsvéti vizsgálat programmja sok tekintetben 

megegyezik az akadémia tárgysorozatával, csakhogy rész-

tétesebb.2 Megmaradt ebből az időből egy színdarabja is, 

melyet tanítványaival 1766. jun. 29-én Szalbeck Károly he-

tyettes püspök jelenlétében előadatott. Címe: Menechmi 
s Plautusből dolgozta át.3 Megjegyezni való, hogy meg-

v L. Proiectum pro Systemate studiorum modernorum apud Scholas 

P i a s in Ungaria. 1762. Teljes szövegét közli Halmi L. i. m. 22—30.1. V. ö. 

F|náczy ¡. m . 1 5 1 . k j azt állítja a Norma Studiorum alapján, hogy a piaristák 

csak Szent Istvánig tanították a magyar történelmet. A proiectumból azonban 

k'tönik, hogy „királyokról" is tanítottak. Oly módon részletezi a tananyagot, 

a melyből nyilvánvaló, hogy a későbbi kort is belevették a tanítás keretébe. 

E e zt bizonyítják Dugonics iskolai jegyzetei is. 

! Érdekessége miatt közlöm az egész programmot, melynek címe: 

E x a 111 e n p a s c h a l e , q u o d s u b i v e r u n t s y n t a x i s t a e e t 

g r a n i m a t i s t a e V a c i e n s e s 1766. I. A grammatisták és syntaxisták 

k ö zös kérdései: 1. Hittan : a szentségekről általában. 2. A latin helyesírásról. 

3 A latin beszédnek némely részeiről. Idiotizmusok. 4. Arithmetika. Egész 

Számok, a törtek, műveletek. Példák. 5. Magyar történelem. A XIII. század. A 

tatárjárás és az ország helyreállítása különös részletességgel. II. A syntaxisták 

k ü ' ön feladatai: 1. Q. Curtiusból Dárius és N. Sándor. 2. A syntaxis szabá-

sairól. 3. Az igék nemei, vonzatai; rendhagyó igék. III. A grammatisták 

külön feladatai: 1. Phaedrus meséiből 26, tartalom, tárgyi magyarázat, tanúi-

i g . grammatika valamennyinél külön-külön. 2. A grammatika szabályai. Áltá-

lban . A nevek nemei. Declinatiók. 

5 Dugonics önéletrajzában A m p h y t r u o t említi, azonban ez bi-

z°nnyal tévedés; Dugonics évekkel később irt e dologról s megtéveszthette 

AmPhitruonak a Menechmihez sokban hasonló tárgya. A mit ő erre vonat-

k°zólag említ, az mind ráillik a Menechmire. A váci gimn. anyakönyveiben 

l ,e'h maradt feljegyzés ez évből, a mely biztosan eligazítana (Szabó Ignác dr. 

kegy. r. tanár értesítése). 
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hagyta az egyik női szerepet: az ellopott testvér felesége 

is szerepel az átdolgozásban. A szereplők neveit kinyo-

matta ; a darab előadása előtt ajánlást is intéztetett 

Szalbeck püspökhöz, melyben arról beszél, miért nem 

virágoztak eddig a tudományok, miért porosodtak a polcon 

a könyvek, melyek pedig, nemkülönben mint a pénz, 

csak olvasva jók; most azonban megváltozott a helyzet, 

itt az idő a tudomány ápolására, pártfogására. Ugyanaz 

a hang ez, a mely annyiszor ismétlődik Dugonicsnak és 

kortársainak írásaiban a „saeculum Theresianum" di-

csőítésére. 

Mint annyi nagyobb intézetnek, a vácinak is külön 

színháza volt a darabok bemutatására, még pedig már 

1734 óta.1 Ott adták elő ezt a darabot is. 

Dugonics ez évi működését kiegészítik fordításai 

egyes auctorokból.2 Az iskola szolgálatában áll hát jó-

formán egészen ez évi működése, a mi bizonyítja lelke-

sedését is, melylyel kedvelt hivatását felkarolta. A fordí-

tásokra nézve meg kell jegyeznünk, hogy az ő „szögedi 

magyarsága" jellemzi ugyan valamennyit, mindamellett 

ízlésünk csak ritkán akad meg egy-egy kifejezésen. 

Különösen kiemeljük a Phaedrus meséinek tősgyökeres 

és sokszor fordulatos magyarságát. 

Költői működésének is van valami nyoma: itt írta 

Tétény ékessége című versezetét, de ezt egy év múlva 

„tökéletesítette és szebben leírta". Emléke ez egy tétényi 

1 L. Halmi i. m. 19. 1. 

: Sallustiusból lefordította Catilinát, Neposból Epaminondast, Curlius-

ból néhány beszédet s Phaedrus meséinek I. könyvét. 
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'átogatásának ; Dezeri Rudnyánszky József aranygyapjas 

vitéz meghívására ment Téténybe; a költemény is neki 

és nejének van ajánlva. Tulajdonképen Rudnyánszky 

kastélyának és Téténynek leírása, még pedig fárasztó 

részletezéssel. Itt-ott azonban nekilendül s különösen 

természeti képeitől nem lehet elvitatni némi költői színt. 

Mindenesetre haladást mutat a Nyitrán írt gerlice-vershez 

képest. Gyöngyösi versformájában van írva ez is. Úgy 

tatszik, ebből az időből maradt fenn egy másik gördülé-

keny verse, a K e r t é s z n e k és P i l l é n e k beszél-

getése is. A Vácon töltött év kellemes emlékű volt Dugonics 

életében; Pálya és Perczel kollégáin kivül még egy ba-

rátja volt: Benedek Domokos szemináriumi tanár, a kihez 

'gen ragaszkodott, a kit „soha se szűnt meg szeretni". 
Evekkel később is felkeresi, mikor barátja már plébános 

Eélegyházán. 

Egy év múlva a rend elöljárósága új működési kört 

jelöl ki számára: Meggyesre helyezi a poézis és a rhe-

tor ika tanítása végett. Három évig marad itt (1766—69) 

s azalatt évről-évre ezen tárgyakat tanítja. 

Mondhatjuk, hogy szerető gonddal foglalkozott a 

k'asszikus irodalommal, nagy részben az iskola kedvéért, 

d e saját gyönyörűségére is. A klasszikus irodalomnak az 

a tanulmányozása, mely Dugonicsnak különösen gimná-

Zlumi tanárkodása alatt főfoglalkozása volt, döntő fon-

tosságú irodalmi működésére. Elmélyed az auktorokban, 

helyeket már ifjú kora óta szeret. De hadd beszéljen ő 

m aga: „. . . Mohón és szorgalmasan olvastam különösen 

Cicerót és Vergiliust. Vergiliust annyira megszerettem, 
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hogy elveszettnek hittem a napot, ha belőle valamit 

könyv nélkül nem tanultam vagy legalább nem olvas-

tam."1 Olvassa Homerost is, „a költők fejedelmét", a 

klasszikus nyelven író Barclayt (Argenis), Fénélont 

(Telemach) és kimaradhatna-e Gyöngyösi? Erről ím 

ezt irja: „Gyöngyösi nyelvének választékosságáról nincs 

mit mondanom; hiszen mindenki, a kinek csak magyar 

érzése van, legkiválóbbnak tartja." Majd a Charikliáról 

szólván ezt mondja: „Pompásan megírta, hogy nem 

messze áll Vergilius műveitől; ez legfeljebb változatos-

ságban és castitasban múlja felül." 

Dugonics ekkori munkálkodása kétféle hatás alatt 

áll: a klasszikusok adják a tárgyakat, Gyöngyösi a for-

mát. S vegyük ezekhez Dugonicsnak szívével egybeforrott 

erős magyarságát, nyelvének szegedi természetességét s 

megmagyaráztuk első nyilvánosságra szánt művének, a 

Trója veszedelmének keletkezését.2 

Ő maga Tapolcsányihoz küldött levelében a követ-

kezőképen adja elő a Trója veszedelmének keletkezését: 

„Ez az én magyar munkám, melyet Atyaságodnak kül-

1 Argonaut. libri comp. 83. Fol. Lat. N. Muz. Prooemiutn. 

5 Endrődi (Dugonics élete 23. 1.) Dugonics meggyesi tartózkodását 

elhatározó befolyásúnak mondja pályájára: „A levegővel szítta magába a 

költészetet, a történelem iránti szeretetet és gondolatban, álomban már bi-

zonnyal itt homlokon csókolta őt a történeti költészet múzsája." E sorok a 

Karácsonyi Chrisostom irta életrajzon alapulnak, a ki a következőket mondja : 

„A' hajdani Dáciának emléke annyira gyulasztá benne a Görög és Római 

régiség kívánságát, hogy akkori minden üres óráit annak kielégítésére for-

dítaná." Ebben Karácsonyi jóval kevesebbet mond, különben is tudjuk, hogy 

a költészet és a történet iránti szeretet inár előbb felébredt benne. (L. III. fT 

Endrődit követi Szinnyei, M. írók Életrajza. 
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dök, valóban semmi egyéb, mint záloga s némi emlék-

jele tiszteletemnek és annak a fiúi odaadásomnak, melyet 

Atyaságod iránt mindig éreztem. A legközelebb elmúlt 

évben (tehát 1767-ben1) állítottam össze Meggyesen, 

abban az időben, mely iskolai teendőim után fennmaradt. 

Midőn tudniillik elöljáróimnak akarata a poézis és rhe-

torika előadását bízta rám és ez igen tág mező volt arra, 

hogy magamat ezen tudományokban gyakoroljam, a me-

lyek, mivel az ókori műveltségre vonatkoznak, nagy 

gyönyörűséget okoznak, azt gondoltam, hogy szabad 

'öőmet nem szabad másra tékozolnom, de úgy osztottam 
b e munkámat, hogy mind rendünknek, mind magamnak 

hasznára váljék . . ." „Bár megnyerhetné Atyaságodnak 

tetszését, a mint hogy én, mialatt e művet készítettem, 

Mindig Atyaságodat tartottam szemem előtt." Benső tisz-

telettől áthatva írja tovább, hogy élénken ösztönözte, 

munkájának minden fáradságát megédesítette nagyra-

becsült mesterének folyton szeme előtt lebegő képe. 

Meggyőződéssel vallja, hogy művét csak annyira becsüli, 

mint a mennyire mesterének fog tetszeni.2 A levél élénk 

bizonysága, hogy Tapolcsányi kiváló szelleme még e 

P b a n is nagy befolyással volt Dugonicsra. 

Homeros, Vergilius, Ovidius, Higinus művein kivül, 

melyekből Trója veszedelmének anyagátegybehordta, 
Sa,lustius Bellum Catilináriumát is olvasgatta és fordít-

atta. A Tapolcsányinak írott levélben dicsekszik, hogy 

1 Nem 1768-ban, mint Endrődi irja Beöthy M. irod-t. II. 61. 

: A levél teljes (latin) szövegét Csaplár B. közölte a Magy. Sionban 

1868. 9ii I 
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ebből haszna volt: jobban belemélyedett ebbe az arany-

szavú szerzőbe és sok magyar szót gyűjtött össze a 

fordításhoz, még pedig válogató gonddal. Ez nem üres 

dicsekvés; a Trója veszedelméből is kitűnik, hogy Du-

gonics a régi írókból sok szót felhasznált. Fordított Hora-

tiusból is, az Ars poétikát prózára tette át („tanítványai-

nak hasznára"), de abba maradt. 1775-ben a már fordított 

részletekhez ezt írja : „Kérem a következendő jó atyámfiait, 

fordítsák a többit magyarra, mert igen hasznosnak lenni 

ítélem Horatiusnak ezen munkáját." 1 

Még Meggyesen létekor fogott hozzá az Argo-

naut icon könyveinek összeírásához; mialatt Trója 

veszedelmét írta, az anyag rokonsága arra szorította, 

hogy az Argonauták vállalatához is gyűjtsön adatokat. 

1769-ben el is kezdte ezt a művét azzal a bámulatos lel-

kesedéssel és szorgalommal, a melylyel ő belemélyedni 

szokott tárgyába. Mindent elolvas, mindent megkeres s 

halomra gyűjti az óriási anyagot. A mondai anyaggal 

azonban minden kritika nélkül bánik, mintha csak a tör-

ténelem adatait rendszerezné s mi csak sajnálni tudjuk 

az erre fordított hiábavaló fáradságot. Csüggedetlen szor-

galmáról tanúskodik, hogy az egész munkát háromszor 

is átdolgozta. Különben csak 1778-ban jelent meg, közben 

hosszabb időn át pihentette tollát, mert az iskolával volt 

elfoglalva. 

Meggyesen is elég dolga volt, de ő mindig öröm-

mel foglalkozott tanítványaival. Az Argonauticon elő-

1 Vegyes magyar munkái. Nemz. Muz. Fol. H. 10. 
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szavában is azt mondja, hogy tanítványai kedvéért gyűj-

tötte az anyagot. Maradtak jegyzetei is, a melyeket ez 

evekben használhatott az iskolában.1 

Hogy olyan tanár volt, a ki szereti növendékeit s 
a kit viszont szeretnek a tanítványok, bizonyítja egy fenn-

maradt latin beszéde, melyet tanítványaihoz egy évvégi 

vizsgálat után intézett.2 Nem csalatkozott bennük, sok 

°röniet szereztek neki egész éven át s derekasan meg-

allták helyüket a vizsgálatokon is; buzdítja őket, hogy 

Cicero, Sallustius, Vergilius, Horatius műveit szeressék 
s fordítsák hasznukra, a mit tanulnak. A beszédnek benső, 

meleg hangja bizonyossá tesz bennünket, hogy a tanárt 

a tanítványokat igaz vonzalom egyesítette. 

A mit itt írt, jóformán mind az iskola számára ké-

fü l t vagy az iskola kapcsán keletkezett. Két kézirata van, 
lllely nem az iskolának szól; az egyiknek címe: A v i l ág 

hót csodá j á ró l (latin), melyet többek felszólítására írt, 

mivel a hét csodáról összefüggően még senki sem érte-

kezett. Ő összefoglalja mindazt, a mit e „csodákról" tud 
a régiség. A dolgozatot Dombi Jánosnak, az erdélyi 

kincstár titkárának ajánlja. Másik kéziratos műve A fér-

*'ak és az asszonyok című versezet. Tréfás, de kevés 

'késselmegírtdolgozat ez; tárgya, hogy miképváltozik a férfi 
po „ , 

a z asszony kora szerint. Úgy látszik, felolvasásra szánta, 

h ° g y valamely jókedvű társaságot mulattasson vele. 

Itteni működéséről különben csak annyit tudunk, 

b e " azt 

1 Opera Scholastica sive exercitationes variae stb. 85. Fol. Lat. N. Muz. 

: Évszám nincs jelölve rajta, de itt kellett mondania, mert a szöveg-

állítja, hogy itt tanított először rhetorikát. Ez Meggyesen volt. 
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a mennyit maga följegyzett magáról ; J az ő följegyzései-

ből pedig azt következtethetjük, hogy jól érezte magát 

Meggyesen. Tapolcsányihoz írt levelében dicsekszik ki-

fogástalan egészségi állapotával; e levélben a már emlí-

tett dolgokon kivül egyéb körülményeket is fölemlít. 

Elmondja, hogy május közepén is mily kegyetlen idők 

járnak ott, úgy hogy a fagy a gazdák minden reményét 

bimbójában tönkre tette. Részletesen ír a híres Hadik gróf 

látogatásáról, ki midőn elutazott Erdélyből, meglátogatta 

a piarista intézetet. Nagy ünnepet rendeztek a tiszteletére, 

beszédekben és versekben ünnepelték Mária Teréziának 

kedvelt hívét, a ki szívesen vette az ilyen ünnepeket, 

hiszen maga is literátus ember volt. Dugonics dicsekszik, 

hogy mikor a gróf vendégeiül látta a piaristákat, őt hítta 

meg a rektorral. Az ebédnél azonban ugyancsak kényel-

metlen helyzetbe került. Szóba került Tapolcsányi is, maga 

Hadik kérdezősködött róla, a mit a hű tanítvány örömmel 

siet mestere tudomására hozni, s ekkor a gróf egyúttal 

megkérdezte azt is, vájjon mi vonzotta Tapolcsányit Sze-

gedre. Talán a rengeteg sok szúnyog, vagy a békák 

örökös brekegése, avagy tán az utcákat elborító sártenger? 

Szegény Dugonics, szülőföldjének örökös dicsérője, ugyan-

csak zavarban volt, mikor a gróf untalan rá hivatkozott 

az említett dolgok bizonyításánál. „Mit tegyek, — írja — 

cáfolni nem volt időm, de nem is illett volna; vállaimat 

vonogatva inkább helyeseltem, mint tagadtam." 

1 Az intézet anyakönyvei elkallódtak ; a kegyesrend levéltárában ne»1 

találtam semmit; a mostani meggyesi gimnázium igazgatója is arról értesík 

hogy abból az időből nincs adat a gimnáziumi levéltárban. 
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Ily apróság is mennyire jellemzi a városáért lelke-

sedő hű Dugonicsot! 

Három kellemes évet töltött Meggyesen. Tanítványai 

szerették és ő gondjának javát a növendékei hasznára 

fordította; irodalmi hajlamaival bizonyára kivált tanár-

társai közül, tehetsége és egyénisége az iskolán kivül is 

becsületet szereztek neki.1 

Az 1769—70. évben újra Vácon találjuk Dugo-

nicsot, a hol szintén a poétikát és rhetorikát tanította. 

A ház feje Szélessy Gábor, az iskola igazgatója Vavrik 

Ödön.2 66 tanítványa volt, 33 rhetor, 33 poeta. Csak egy 

évig maradt itt. Működése a rendes mederben folyik; a 
szoros iskolai anyagon kivül két akadémiát tart növen-

dékeivel és egy színdarabot adat elő.3 

Ennek címe O p i m i u s és latinul van írva. Dugo-

nics németből dolgozta át a Gotsched Schaubühne 

gyűjteményes vállalatában kiadott B r a m a r b a s után, 
a mely viszont a dán H o 1 b e r g müvéből van átdol-

gozva.4 Ugyanekkor, sőt valamivel előbb magyar nyelven 
is átdolgozta a darabot (Gyöngyös i címmel) s hogy nem 
ezt, hanem a latint adatta elő tanítványaival, annak oka, 
h°gy az előadást Migazzi, a helyettes váci püspök is végig-
nézte az ifjúság májusi ünnepén, május 28-án délután 
5—7-ig. Az átdolgozás maga meglehetőseri gyenge 

1 Erre mutat az is, hogy Hadik gróf a rektorral együtt éppen őt tün-

t e t l ki meghívásával. 

: Halmi i. m. 104. 

s „Produxit duas academias et unam comoediam cum plausu." Váci 

»Catalogus iuvent". Szabó Ignác dr. értesítése. 

4 V. ö. Hahn A., Dugonics Tárházija. E. Phil. Közi. VI. 777. 
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munka: Dugonicsnak a szerelmi intrika helyett (egy 

leánynak kezéért hárman versenyeznek) mást kellett ki-

találnia s ez nem sikerült neki. A fiatal leány helyett ő 

egy hígvelejű aggastyánt szerepeltet, kinek vagyonáért 

pályázik a három alak. Ha mint komoly drámai művet 

bíráljuk, igen sok kifogásolni valót találunk a darabban; 

csakhogy az iskolai dráma nem tűz ki maga elé magas 

célt, fő az erkölcsi tanulság meg a mulattatás. S a darabban 

tényleg van elevenség, ügyes fordulat s nem egy oly jelenet, 

mely a korabeli közönséget megkacagtathatta. A magyar át-

dolgozás egy-két népies tipusais sikerült s a magyaros (bár 

sokszor pórias) nyelv is figyelemre méltó. Minden hibája 

mellett is a darab a kor egyik legjobb iskolai drámája. 

A váci közönség nem volt szigorú kritikus s a bohó-

kás, bár sokszor valószínűtlen jelenetek megnyerték tet-

szését; az iskola anyakönyve bizonyára nem hiába említi, 

hogy ezt a komédiát „cum plausu" adták elő. Dugonics 

maga is különbnek tartotta ezt a darabját egyéb iskolai 

színműveinél, mert jóval később, 1789-ben még egyszer 

átdolgozta Tárház i cím alatt, kiadás céljából. Ez az 

átdolgozás azonban az előbbinél is gyengébb; a darab 

kéziratban maradt.1 

Váci tanárkodása alatt átdolgozta saját szavai szerint 

PlautusAsinariajátis. Ezt azonban nem adták elő sem Vácon, 

sem egyebütt, legalább nincs rá semmi följegyzésünk. 

1 Kiadta Hahn Adolf: Dugonics Tárházija 1883, s az Egyet. Phil-

Közlönyben VI. k. s ugyanott részletesen összehasonlítja az eredetivel; érté-

két is elég helyesen állapítja meg, bár néha túlságosan szigorú a nem iro-

dalmi célokat szolgáló iskolai drámával szemben. 
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Mint váci tanár megtudta már, hogy nagy kitün-

tetés vár rá : a filozofia tanárává szemelte ki elöljárósága. 

Erre ő mindjárt nagy buzgósággal hozzákezd filozofiai 

előadásainak jegyzéséhez és nagyrészt még Vácon be-

fejezi.1 A következő tanévre csakugyan Nyitrára helyezik 
a filozófia tanárául (1771-ben). 

A rendben csak tíz tanár foglalkozott a filozofia 

tanításával2 s így Dugonics megtiszteltetésnek vehette, 

hogy képzettsége elöljáróinál elismerésre talál s érdemes-
nek itélik a filozofia tanítására. Nemes igyekezettel fog 
a tanuláshoz, úgy hogy alig marad ideje másra; tudjuk, 

mily kedvvel fogott még Meggyesen az Argonauticon 

Megírásához, de éppen nagy elfoglaltsága miatt csak 

lassan haladt előre; Nyitrán harmadfél évig nem nyúlhat 

kedves témájához. Csak a mikor már beleszokott az új 

tanításkörbe, térhetett vissza „régi gyönyörűségéhez". 

Dugonics a modernnek nevezett filozofiát tanulta 

^agy-Károlyban, természetes, hogy mint tanár ennek 
a modern bölcseletnek lelkes előadója. Nyiltan ki-

mondja, hogy nem ragaszkodik egy filozofiai irányhoz 
Sem, ő eklektikus. Követi tehát mestereit, a kiváló piaris-

tákat, kik az új filozofiát hazánkban meghonosították.3 

Itt, a filozófiával kapcsolatban, a hogy az a piaris-

táknál szokásban volt, tanít először mathematikát és fizikát 

1 Kéziratai N. Muz. 80. Fol. Lat. 1. 

p : Nyitrán kivül filozofiai tanfolyam volt ez időben Pesten, Kalocsán, 

syen, még pedig kettős kurzussal; egyszerű kurzussal pedig Tatán, 

Ze"ipcen, Nagy-Károlyban. 

3 L. a II. fejezetben Dugonics Nagy-Károlyban. V. ö. Fináczy, A ma-

rországi közokt. tört. Mária Ter. korában I. 155. 
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is; ez utóbbit Horváth János ex-jezsuita nagyszombati 

egyetemi tanár könyve szerint. 

Tanítványaival többször rendez akadémiát is a nyert 

ismeretek bemutatására, először 1772. aug. havában. 

A propositiók, melyek ránk maradtak,1 hű tanúi 

Dugonics lelkiismeretes tanításának. 

Megjegyzésre méltó, hogy a filozofiai tanfolyamot 

abban az időben, mikor Dugonics ott tanárkodott, a világi 

növendékpapság is látogatta; tehát Dugonics a növendék-

papok tanára is volt. Gusz t iny i János püspök, a piaris-

ták lelkes barátja és pártfogója küldte oda növendék-

papságát s viszonzásul különféle jótéteményekkel halmozta 

el kedvelt szerzeteseit. Ö építtette fel a leégett színházat 

is, hogy az iskolai színjátékok továbbra is otthont 

találjanak.2 

Ez a Gusztinyi széles látókörű, a tudományokat 

művelő püspök volt, a ki a piaristák működését nagy 

figyelemmel és méltányló elismeréssel kisérte, a rendtagok 

közül a tehetségesebbeket buzdította és támogatta.3 így 

tűnt fel előtte az ifjú, a tudományért lelkesedő Dugonics 

is, a kit igen megkedvelt és bizalmára méltatott. 

1 Kéziratban N. Muz. Fol. Lat. 80. — Nyomtatásban is megjelent egy 

füzet a következő címmel : Andreae Dugonics a S. Angelo Custode e Cl. R-

Scholarum Piaruni Philosophiae et Matheseos Professoris P l a c i t a P h i-

o s o p h i c a et M a t h e m a t i c a uni systemati, legique virium in natura 

existentium innixa. Quae defendit et demonstravit A l e x i u s K á z m é r 

a Matre Dei e Cl. R. Sehol. Piar. Phil. et Math. auditor emeritus anno 1774» 

mense Augusto, Nittriae apud Scholas Pias. Nyomatott Pozsonyban. Megvan 

a bpesti piaristák házi könyvtárában, Miscellanea 49. 

1 Csősz, A kegyesrendiek Nyitrán, 203.1. 

5 L. Csaplár B., Révai M. I. 306. 
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Dugonics bizonyára megismertette pártfogóját eddig 

hókban heverő művével, Trója veszedelmével s mikor 

buzdítást, sőt támogatást is nyert tőle, elhatározta, 

hogy kiadja. A klasszikusok hatása megnyilatkozik abban 

is, hogy könyvének megírása után nem gondol mindjárt 

kiadására, a „nonum prematur" forog az eszében, köz-

ben csiszolgatja, bővítgeti. Most azonban itt van a ked-

vező alkalom s ő siet is azt felhasználni. 

Hálából és tiszteletből Gusztinyinek ajánlja könyvét 
s ezzel egyszersmind „az egész Piaristaság" ragaszkodá-

sát is igyekezett tolmácsolni.1 

Mielőtt nyomtatás alá adta volna, engedelmet kért 
erre Orosz Zsigmond rendfőnöktől, a ki nagy örömmel 
adja szíves beleegyezését.2 Figyelmezteti, jól nézze át 

Művét, mielőtt a közönség elé bocsátaná. Különben biz-

tosítja, hogy a rend az ő munkálkodását „igen nagyra 

becsüli". Ez a méltányló, érdeklődő, szerető hang buz-

dította az ifjú írót s önérzetét növelte. 

Ily előzmények után jelent meg Dugonics első műve 
1'74-ben; Landerer adta ki Pozsonyban.3 

Mindenesetre elég kedvező auspiciumok között indul 

Meg irodalmi munkássága. Rendje elismerő figyelemben 
reszesíti, maecenása is van s megjelent könyve feltűnést 

1 Trója vesz. Ajánlás. 

: 1773. jan. 3-án kelt levelében, Debrecenből. Dugonics közli a le-

V e l e t •' Analecta. N. Muz. Fol. Lat. 81. 

5 Teljes címe : T r ó j a v e s z e d e l m e , mellyet a régi vers-szerzők-

e k írásiból egybeszedett és versekbe foglalt D u g o n i c s A n d r á s 

keSyes oskolabéli szerzetes pap. Posonyban, nyomtattatott Landerer Mihály 

éhségével és betűivel 1774. 
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is kelthetett. Abban az időben esemény volt a magyar 

könyv megjelenése; 1774-ben Báróczi Kasszandrája és 

Dugonics Trója veszedelme hívták fel azon kevesek 

figyelmét, a kik magyar irodalom iránt érdeklődtek. 

Kónyinak egy kevésbbé nevezetes munkáján kívül nem 

is jelent meg más, a magyar irodalmat érdeklő könyv ez 

évben. S nem figyelemre méltó-e, hogy Báróczi és Dugo-

nics sok tekintetben rokon motívummal bocsátják világgá 

könyvüket? Idegen tárgyat dolgoz fel mindkét iró, de 

nemzetükre gondolnak mindketten. Szinte irigyléssel em-

legetik, hogy a görögök, rómaiak nagyjai jeles íróik 

munkáiban meg vannak örökítve, égig magasztalva. „Pedig 

— mondja Báróczi — ha ők Ajaxokkal, Ulissesekkel és 

Agamemnonokkal, Achillesekkel, Leonidásokkal dicseked-

nek, mért hallgatnánk mi az Árpádokról, Lajosokról, 

Hunyadiakról és Kenesiekről?" (Kasszandra, bev.) Ő maga 

Orondotes királyfit, regényének hősét, úgy mutatja be, 

mint „eleink véréből származott ifjú királyt" — hiszen 

scythiai! E naiv etimologizálással igyekszik közelebb hozni 

az egész tárgyat nemzetéhez. Dugonics azt tartja, hogy 

a magyarok a görögöknél, rómaiaknál semmivel sem 

állanak alább, sőt talán fölül is múlják azokat; „egy 

nemzet sem vala olly' dicsőségű, olly' szentségű és híres 

tétemények szép példáival tündöklő . . . mint a Magyar 

Nemzet." Csakhogy a görögök, rómaiak szerencsésebbek, 

mert leírták tetteiket. 

Jóllehet ily rokon hang vezeti be müveiket, ők 

egymásról aligha tudnak; Báróczit Bessenyei hazafias 

izgatása készti a nyilvános föllépésre, Dugonics már ré-
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gébben, még tanuló korában, átérzi ezeket az eszméket, 

melyekkel könyvét útjának ereszti. S bár az eposzi forma 

éppen a franciásoknál divatos, Dugonics még sem tőlük 

kapja az ihletet; Voltairehez neki valóban semmi köze. 

Az ő mestere, mintája Gyöngyösi, forrásai a klasszikus 
eposzok, Vergilius és Homeros. Segítségére vannak még 

Ovidius és Higinus, mindazáltal „helyet talál a maga 

gondolatainak is". Bizonyosan az egyes eseményekhez 

fűzött erkölcsi tanulságokat, elmélkedéseket érti ezen. 

Trója veszedelme három részből áll; az első és 

harmadik próza, a második versben van írva; ehhez járul-

nak még bizonyos megszerzések, azaz fordítások Vergilius, 

Ovidius, Horatius műveiből. Az egész könyv, úgy a hogy 
Van, igazi kezdő író munkája: mindent elmond,- mindent 

összegyűjt, a mit ifjú buzgósága termelt. Vers, próza, 
aPrólékos jegyzet, kidolgozottabb rész, nevek halmaza, 

fordítási kisérlet, — mind benne van e könyvben. 

Manap olvasva, különös,, bizarr hatást kelt ez a 

Trója veszedelme; a tárgy klasszikus, az előadás kere-

kben magyaros, népies, sokszor pórias; ha itt-ott bele-

éhük magunkat a klasszikus légkörbe, egyszerre kizökkent 
egy tenyeres-talpas kifejezése. A trójaiak ugyancsak 

»átáznak", aprítják a „szedte-vette fajt, a rossz fity-

f ' r i t t y e k e t " s az isteneket okolják, hogy „elrántották alóluk 
a gyékényt". Helénának a neve is jó magyarosan: Ilona. 
Ezek különben még a szelídebb magyarosítások. 

S habár ez az előadás sehogy sem simul a klasz-
Sz'kus tárgyhoz s úgy illik hozzá, mintha valamely 

klasszikus szoborra magyar köntöst vetnénk, mégis , azt 
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kell mondanunk, hogy Trója veszedelmében irodalom-

történeti szempontból is figyelemre legméltóbb a nyelv. 

Dugonics öntudatos írói gonddal fogott hozzá mű-

vének kidolgozásához nemcsak a tárgy, hanem a nyelv 

szempontjából is. Bármilyen művészietlennek, Ízléstelen-

nek látszik ez a nyelv, mégis bizonysága Dugonics 

tanulmányának. 

Ő szegénynek, számos kifejezésre alkalmatlannak 

találja az akkori nyelvet, melyen írnia kellett. S ezt a 

szegényes nyelvet előadásra alkalmasabbá, hajléko-

nyabbá, gazdagabbá akarja tenni s ehhez segítségül hívja 

a régiséget, tanul a nép nyelvéből s maga is új szavakat, új 

kifejezéseket alkot. íme, ez ennek a nyelvnek fontossága. 

A régi nyelvből sok szót felújít; ilyenek: tétemény 

(tett), tér (melléknévi értelemben, téres), tel („szivét forró 

méreg telé" : tölt), sérv (seb), kártya (kis serleg, pohár), 

egyes (egyesült), ragyogvány (ragyogás), vég (végső). 

Szavainak egy része Gyöngyösinek műveiből való, nem 

ok nélkül emlegeti, csodálja, de nagy hatással is volt rá; 

szófordulatai, képei megismétlődnek a Trója veszedel-

mében, sőt itt-ott egész sorok emlékeztetnek rá.1 Leírásait 

különösen csodálja s igyekszik utánozni azokat. 

A nép nyelvében még gazdagabb forrásra talál; 

1 Pl. Dugonicsnál: 

Oh eltűrhetetlen iszonyú fájdalom, 

S többi bánatimmal egyes aggodalom, 

E z e k b e n v a l a h a l e s z s z-é t á g o d a l o m l (Trója v. 155. 1.) 

Gyöngyösinél: 

Halálnál keservesb bú és aggodalom, 

E z e k b e n v a l a h a l e i s z s z-é t á g o d a 1 o m ! (Chariclia (30.) 
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előadása első sorban népies s szinte hajhászsza a népies 

szavakat, szólásmódokat, közmondásokat. Minden lapja 

tele van ilyenekkel. A pórias kifejezések mellett azonban 

vannak szép, helyesen használt szavai, szólásmódjai is s 
egy pár versszaka feltűnő csínjával, jól folyó ritmusával 

gyönyörködtet. Dugonics nem igazi költő, de tanulékony 

Élme s a mit Gyöngyösiben szépnek talált, saját művé-

ben sokszor ügyesen alkalmazza. 

Már ekkor fellép mint nyelvújító is; még nincs 

°'y sok saját szava, még nem is oly merész, de nagy-

jában már oly módon igyekszik gazdagítani nyelvét, mint 

később. Sok nyelvében a szokatlan merész összetétel: 

fen-bérc (magas bérc), fen-ház, fen-hegy, fen-sival-

kodás (hangos sivalkodás; v. ö. fen-szóval), fény-
r u b in t , nyak-főre (nyakra-főre helyett), kö l t- je l 

(költött jel), t é r-nyak (téres nyak), f u r - f a r a g v é s é s 

(fúrt-faragott), Priamus övedzi magát e l-szokta kard-

ival, t ű z - v a s s a l pusztít; önálló szókat is alkot: 

d ' s z s é g (régi nyelvben csak díszesség), m ü v s é g 

(művészet; régi nyelvben : művesség), e g y e t e m l a k á s 

(Égyüttes lakás), m o n d a (mondás, szólásmód, elvonva a 

mende-monda ikerszóból), a torony n y u l a : nyúlánk-

b a (merész szócsonkítás), ilyen még az ajtó r a g a s z t y a 

(régi 

nyelvben: ajtóragasztó : postis). 

Bármily gyenge munka Trója veszedelme az iro-

dalmi kritika előtt, nyelve azonban figyelemreméltó s 
lr°dalomtörténetünkben azért is nevezetes, mert azon 
művek közül, melyek nyelvünk megújhodását igyekeznek 
Sz°lgálni, egyike az elsőknek. 
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Dugonics e könyvével megalapította írói hírnevét. 

Az akkori szegényes irodalmi viszonyok között feltűnést 

is kelthetett. Eredeti író alig volt; a régiek, Gyöngyösi, 

Balassi, Beniczky versei jelentek meg ujabb kiadásokban, 

a többi művek legnagyobb részt vallásos tárgyúak. Szép-

irodalmi munka ez időben valódi ritkaság. Ezért nem 

lehet csodálni, hogy ez a lelkes, fiatal nyitrai tanár fel-

hívta magára az irodalom iránt érdeklődök figyelmét. 

Különben Nyitrán keveset írt. Az első két esztendő-

ben teljesen elfoglalta a filozofia tanítása. Igen szorgal-

masan készült előadásaira. Eklektikus lévén, magának 

kellett a filozofusok könyveiből összejegyeznie a magya-

rázatához valókat s a különféle véleményeket rendszerbe 

foglalnia, ha csak nem akarta másolni teljesen előzőinek, 

a többi nevezetes piarista tanárnak jegyzeteit; ő, úgy 

látszik, óvakodott ettől, legalább jegyzetei mutatják, hogy 

közvetlenül használta a szerzők műveit. Talán csak a 

fizikában volt kész kézikönyve (Horváth Jánosé). 

Mint előadó tanár már ekkor is népszerű ember 

volt tanítványai előtt; egyik tanítványa, Sárváry Ferenc, 

az ifjú Révai Miklósnak mondja el, hogy Dugonics mily 

világosan és megkedveltető módon tanítja különösen a 

mathesist, de buzdítja tanítványait a klasszikusok tanul-

mányozására s kiváltkép lelkes magyarokká igyekszik őket 

nevelni.1 E hírből nagy buzdulást merít Révai és ettől 

kezdve állandóan érdeklődik Dugonics iránt. Mint nagy-

károlyi bölcselet-tanuló érdeklődve olvasgatja Trója ve-

szedelmét. 

1 Csaplár, Révai élete I. 169. 
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Dugonicsnak tanárságán kivül más elfoglaltsága is 

volt: a házi hitszónoki tisztet viselte. Egy csomó beszéde 
rr)eg is van ez időből.1 1773-ban, mikor megszokta már 
a filozófia tanítását, könnyebben lélegzik. Visszatér kedves 

Munkájához, az Argonautákhoz és egy év alatt többet 

dolgozik rajta, mint az előző négy év alatt összesen. Bi-

zonnyal gyönyörűséggel forgatja kedves költőit is, nem-

csak a régieket, de az ujakat is: B a r c l a y A r g e n i s é t , 
p e n e l o n T e l e m a c h j á t jól ismerte, előadásuk sa-

játságait megfigyelte s később mintául használta. 

A nyitrai piarista intézet ekkor számos kitűnőséget 
,atott falai közt. Ott volt K o p p i K á r o l y , a későbbi 

egyetemi tanár, P e r c z e 1 Imre , később egyet, tanár 
é s rendfőnök, B e n y á k B e r n á t lelkes magyar, színmű-
ír(V S z a b i i k I s t v á n jeles fizikus, az első léggömb 

felbocsátója hazánkban, K e s z t h e l y i L á s z 1 ó, egyike 
a legjobb filozofiai tanároknak, széles látókörű férfiú s 
p á l l y a I s t v á n , az iskolai színjátékok legtehetségesebb 

Művelője, ki a nyitrai színpadot megmagyarosította s a 
a Magyar nyelvet a konviktusban felvirágoztatta.2 

Az ott működő jeles férfiak sok nemes eszmét 

Megpendítettek; így a felvidéken alig volt város az idő-

ben, hol a magyarság ügyét oly lelkesen támogatták volna, 

M'nt Nyitrán ezek a hazafias tanárok. Dugonicsot, mint 

'elkes magyart, meg is támadták némelyek erős hazafi-

5 Latinok. (Oratio ad religiosos. De cominuni boni amore. De chari-

,ate- De doctrina parvulorum. Contra detractores. De tepiditate mentís et 

s°ninolentia excutienda. De mansuetudine.) 

; Takáts, Pállya István élete 14. 1. 
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ságáért.1 Itt kapott ösztönt és buzdulást a t u d o m á -

n y o k m a g y a r n y e l v e n való művelésére. Több 

társával egyetemben hangoztatja, hogy a filozofiát is 

magyarul kell tanítani. Talán Keszthelyi László volt az 

első a rendben, a ki ezt a fölfogást tanítványai és tanár-

társai között terjesztette.2 

Dugonicsot nyitrai társai is nagyra becsülték. Elöl-

járóinak növekvő nagyrabecsülése pedig kitűnt 1774-ben, 

a mikor rendfőnöke őt is felszólítja, hogy pályázzék 

egyetemi tanári székért a nagyszombati egyetemen. Ő a 

felszólítást szívesen fogadja. „Nagyon megörültem, hogy 

elöljáróim így megbecsülik munkásságomat s különösen 

azért, mert igen sok kitűnő tanár volt a rendben, kiket 

én nálam különbeknek tartottam." 

Szorgalmasan hozzáfog a készülethez, hogy a vizs-

gálaton megállja a helyét. 

1 Csaplár, Révai I. 309. 

: Csaplár, Révai élete I. 252. 
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V. 

ELSŐ NAGYOBB SIKEREI. 

A "agyszombati egyetem újjászervezése. — Dugonics jelentkezése. — A vizs-

gálat. ~ BÚCSÚ Nyitráról. — A jezsuita-kollégiumban. — A jezsuiták és a 

Piaristák. — Dugonics megkezdi a tanítást. — Az egyetem színvonala. 

Történelmi tanulmányai. — Sikerének hatása otthon, a rendben. — Az 

A r g o n a u t i c o n megjelenése. — Az egyetem Budán. — Ulisses; értéke 

nyelve. — Mathematikai tanulmányai. — A tudományok nyelvének meg-

magyarosítása. - A T u d á k o s s á g . — Célzata. — A mathematika nyel-

vének teljes megmagyarosítása. 

Ismeretesek azon körülmények, melyek a nagy-

szombati egyetem újjászervezését szükségessé tették. 
1?73-ban feloszlott a Jézus-Társasága s az egyetem 
theologiai és filozofiai karai, melyeket eddig a jezsuiták 

P a k el tanárokkal, professzorok nélkül maradtak. Alkal-

mazhat t ák volna ugyan az eddig működő tanárokat, 

csakhogy a bécsi kormány éppen azzal akarta megkezdeni 
a z egyetem újjászervezését, hogy teljesen szakít a régi 
rendszerrel, az egyetemet a bécsinek mintájára fejleszti s 

egyáltalán nem ad helyet a jezsuitáknak. A kiküldött 

bizottság utasításul kapja, hogy a reformot minden tekin-

teten, szellemi és anyagi téren hajtsa végre. 

A fontos feladattal magát az országbírót, Fekete 

György gr5f0t és Örményi József udvari tanácsost és 
kancelláriai előadót bizta meg a királynő. Örményi, a ki 
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18. századi közoktatásunk újjáalakításában oly fontos 

szerepet visz, ekkor vonja magára a figyelmet s további 

emelkedésének lépcsője az egyetem újjászervezésénél 

tanúsított ügyessége. 

A versenyvizsgálat napját okt. 8-ára tűzik ki. Ez 

időre számosan gyűltek Nagyszombatba az ország minden 

vidékéről hivatottak és hívatlanok. Némelyeket a fizetés 

csábított,1 mások kíváncsiságból jöttek el; voltak, kik 

szerencséjükben bizakodtak.2 Összesen 77-en pályáztak, 

közöttük a piarista-rendnek több kitűnő tanára.3 

Dugonics első sorban a fizika tanári székéért akart 

pályázni s csak másodsorban említette a mathematikát. 

Szentiványi, az egyetemi tanács elnöke, a kinél jelentkezni 

kellett, kijelentette, hogy a fizikára nem lesz pályázat, 

mert Horváth János, volt jezsuita, a ki azelőtt is tanította 

a fizikát, pályázat nélkül kapja meg a széket. Látjuk 

tehát, hogy nem vitték keresztül teljes szigorúsággal a 

kimondott elvet, a jezsuiták teljes kizárását; kivüle még 

többen is megtartották katedmjokat; nem is lett volna 

méltányos, hogy oly tudósokat, mint Katona István, 

1 Világi tanárok 1200, világi papok 800, szerzetesek 600 frt évi fizetést 

kaptak ez időben az egyetemen. Tehát többet, mint a prágai, freyburgi vagy 

innsbrucki egyetem tanárai. (Fináczy.) 

3 Pauler F., A budapesti m. kir. egyetem története I. 55. Dugonics is 

felsorolja a pályázókat, de adatai nem egyeznek Pauler adataival. Pauler 

szerint pályáztak a theologiai tanárságra 39-en, még pedig: 17 világi pap, 

5 piarista, 15 ferencrendi, 2 pálos; a filozofiai tanárságra 38-an: 9 világi pap, 

12 piarista, 11 ferencrendi, 3 pálos és 3 világi. Dugonics 6 premontreit is említ-

'Jelesebbek: Perczel Imre, Pállya István, Keszthelyi László, Schaffrath 

Lipót br, Koppi Károly, a ki majdnem elnyerte a történelmi széket Katona 

Istvánnal szemben és Dugonics András. 
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Szerdahelyi György, Vaisz Ferenc, eltávolítottak volna az 
egyetemről csak azért, mert jezsuiták.1 

Dugonics nem szívesen hallotta, hogy a fizika szé-

féért nem pályázhat, mert első sorban erre készült. 

Szentiványi tanácsára, a ki szerint minél több pályázaton 
Vesz részt, annál nagyobb feltűnést kelt, kész vizsgázni 
niég a logikából is, bár kedvetlenül, mert — a hogy 
niegjegyzi — a logika nem felel meg az ő természetének. 

Az ilyes válogatás és a vizsgálatnak lefolyása is bízo-

t t j a , hogy a mértéket nem tűzték éppen magasra. Dugonics-

nak a vizsgálaton kidolgozásra adott mathematikai tétele 
0lyan, hogy manapság egy közepes gimnazista is könnyen 

megoldhatja: miképen kell egy megközelíthetetlen hely-

nek magasságát kiszámítani ? Különben minden vizsgázó-

i k két tételt kellett kidolgoznia, egyet közösen kaptak, 
e§yet pedig külön-külön.2 A vizsgálat elég kedélyesen 
folyt, Dugonics jó kedvvel dolgozott tételén s ráért még arra 
ls' h°gy tréfás megjegyzéseivel mulattassa a pályázókat.3 

1 Az egyetem újjászervezésére nézve 1. Fináczy, A magyarországi köz-
oktatás története Mária Terézia korában II. 116. 

s A filozófiából a közös tétel ez: An detur religio externa naturalis i 

"Sonics külön tétele pedig: An niens humana si materialis esset, cogi-

t a r e Posset ? 

5 A mathematikai vizsgálatra jelentkezők közül nem jöttek el ketten. 

r>nényi kérdezte, hol maradtak. Dugonics tréfásan azt felelte, hogy bizo-

"y°san nincs csizmájok ; arra célzott, hogy a kis diákok ezzel szokták men-

111 "agyon sokszor kimaradásukat. Mikor a tételeket kiosztották, egy 

"Jezsuita csak megnézte a cédulát, rögtön letette, összeszedte holmiját és 

in,ent. Mire Dugonics ezt mondta az egyik vizsgáló tanárnak: Ha mind-

yájan így oldják meg a tételeket, akkor már bizonyos, hogy én leszek a 

mal I lesis professzora. (Saját föl jegyzései.)-
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A pályázat után jó reménységgel várta az ered-

ményt ; a hol csak megfordult, biztatták, elismeréssel 

támogatták reményét. Elvitte Trója veszedelmét és filo-

zófiai propozicióit Fekete Györgyhöz, ennél találkozott 

Makó Pál jeles mathematikussal, kinek Dugonics tételei 

igen megtetszettek; helyeselte, hogy Boskovicz mód-

szerét követte a fizikában s az országbíró figyelmébe 

ajánlotta Dugonicsot. Örményi hasonlóképen igen szíve-

sen fogadta s dicsérte mathematikai dolgozatait. 

Dugonics reménysége beteljesedett: okt. 15-én 

kihirdették az eredményt1 s ő megkapta az elemi meny-

nyiségtan székét. Az eredmény után szétoszoltak a pályá-

zók, a kik pár napra mozgalmassá tették Nagyszombatot. 

Dugonics Nyitrára tért vissza, hol rendtársai nagy 

örömmel fogadták, sőt az egész rend örült a fiatal tanár 

győzelmének. Egy lelkes, nagyratörő ifjú rendtársa ódá-

ban üdvözli: Révai Miklós ez, ki ekkor Nagy-Károlyban 

tanulja a filozofiát. Az ódában felvillan az ő reménye is: 

vajha ő is eljutna e tisztes polcra, hol a tudományoknak 

szabad lélekkel áldozhat! Mily soká kellett várnia, míg 

ábrándja megvalósult! 

Dugonics nem sokáig maradhatott Nyítrán; a bú-

csúzást nem vette közömbösen. Rendtársait szerette, régi 

életmódját megszokta s most aggodalommal nézett a 

változás elé. Az is növelte gondját, hogy önállóan kellett 

berendezkednie s erre nem volt pénze; kölcsönnel segí-

tett magán. 

1 Bodnár, Irod.-tört. (IV. 95. s k. 1.) azt állítja, hogy a kinevezésre 

hónapokig kellett várakozni. Talán -a megerősítést érti. 
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Jó barátjai közül a derék Pállya István kisérte út-

jában. Sok dolgot meghánytak, megvetettek együtt s a 

szerető társ jó tanácsokkal látja el, miképen viselkedjék 

áj környezetével szemben. 

Nagyszombatban a volt jezsuita-kollégium harmadik 

emeletén kapott lakást és így jóformán állandóan az ex-

jezsuiták között tartózkodik. Alkalma van őket teljesen 

megismerni s többekkel közülök barátságot köt. 

Szomorú képe volt ekkor a jezsuita-kollégiumnak; 

iegtöbb lakóján csüggedés, komorság vett erőt s nem 
tudtak belenyugodni megváltozott állapotukba. A hol ők 

csak egy-két év előtt is szinte korlátlanul adták az irá-

nyítást, most ott tűrt vendégek, mindenhonnan kiszorulnak 
s téltett katedráikat idegenek foglalják el. Régi dicső-

b ü k tűnőben, pártfogóik megfogyatkoztak s a mi vala-

Mennyiöknek lelke, öröme, élete, mindene volt: maga a 
rend nincs többé. Lehet-e ilyen körülmények közt cso-

dálni, ha keserű szavakkal birálják a jelent s szigorúan, 
ePésen ítélik meg utódaikat ? Szemökben minden eltörpül 
rendjök dicsősége mellett s ők másért nem tudnak lelke-
S e dni; elfogultan gondolnak mindenkire, a ki rendjök 

Pusztulását előmozdította. Jellemző erre a következő eset. 

Dugonics egyszer az ex-jezsuita Katona Istvánnal, a jeles 

történetíróval utazott Magyarország déli részén. Aradon 

Meghívták őket a minoriták zárdájukba; Katona semmi-

b e n sem akart hozzájuk menni, mert XIV. Kelemen, a 
rend eltörlője is minorita volt. A nagy unszolásra mégis el-

Mennek s ott fogják őket éjszakára is vendégül. Katoná-
n a k véletlenül oly szoba jutott, a hol XIV. Kelemen 
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arcképe függött a falon. A hogy észrevette, elborult az 

arca. „Mintha átverték volna a szívemet, a hogy ezt a 

képet megpillantottam", mondta Dugonicsnak. 

Van ebben a fájdalomban valami mélyen megható; 

az ex-jezsuita nem tudja elfelejteni rendjének pusztulását 

s csak keserűséggel gondolhat rendjének eltörlőjére. Ez 

a SZÍVÓS ragaszkodás jellemzi Dugonicsnak többi társait 

is; nekik nem kell a szabadság, melyet a regulátlan élet 

kinál, valamennyi egynek érzi magát a renddel s hogy 

az felbomlott, úgy érzik, mintha az ő egyéniségükből 

hiányoznék valami. Ez az összetartás, a rendért, céljáért 

való határtalan lelkesedés magyarázza meg a jezsuiták 

számos sikerét. 

Dugonicsot eleinte eléggé szerették, bár ő nem szíve-

sen hallotta erősen kritizáló szavaikat s nem igen elegyedett 

vitáikba, igyekezett legalább is semleges álláspontot el-

foglalni. Mindazáltal nemsokára érezte, hogy figyelemmel 

kisérik; rendje iránt különösen érdeklődtek, ő azonban 

óvatosan válaszolgat. Inkább tartózkodó velők szemben, 

mint bizalmas. Különben a barátságot csak Kaprinay Ist-

vánnak, a jeles történetírónak makacssága kezdte meg-

bolygatni. Dugonics ugyanis két szobát kapott lakásul, 

de odaköltözésekor az egyikben Kaprinay lakott s Dugo-

nics jó ideig szép szóval, majd élesebben sürgette, hagyja 

el az ő lakását, eredmény nélkül. Kaprinay, a kiről ő azt 

mondja, hogy „okosabban írt, mint beszélt", csak a leg-

erélyesebb fellépés után hagyta el a szobát. Megbékültek 

ugyan, de Dugonics szívében megmaradt a fullánk. 

Ez az eset mindenesetre hozzájárulhatott ahoz, hogy 
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Dugonjcs nem mindig tárgyilagos a jezsuitákkal szemben, 

különösen később. Egyébként az is tény, hogy általános 

héletét befolyásolhatta az az ellentét is, mely a jezsuiták 
cs a piaristák között általában fennállott. 

Nem kell azonban valami általános ellenséges-

kedésre, harcias küzdelmekre gondolnunk.1 Az ellentét 
egész természetesen folyik a két rend céljából, körülmé-
nyeiből; mindamellett számos esetben megvolt a jezsuiták 
es piaristák között a jó viszony az egyéniségben nyilat-

kozó ellentétek dacára. Nem egy jezsuita dicsőítette a 
a rendet és alapítóját alkalmi beszédekben. így például 

Maga Katona István is. Az ellentét akkor érezhető külö-
nósen, mikor a piaristák népszerűsége folyton gyarapszik 
es több helyütt alkalmazzák őket, oly intézetekben is, 
a Milyenekben előbb jezsuiták tanítottak. A jezsuiták el-

törlése után pedig a piaristák foglalták el helyöket a 

közoktatás terén.2 

A Jézus-Társasága sokkal hatalmasabb s az egy-

háznak sokkal nagyobb győzelmeket szerző, mint a 

P'aristák rendje. De éppen az a harcias, minden téren 
erösen exponált irány sok ellenséget állított szembe a 

^ 1 Nchol ugyan kiélesedett a helyzet. Legelőször a piarista-rend bölcső-

p / a b a n - L. Erdélyi, Calasanzi Sz. József 84. 102. L Takáts, A budapesti 

r,sta-kollégiuni története. 

• Hogy az ellentét köztudomású volt, erre nézve jellemző két epi-

^•'"'nia, melyek a jezsuiták eltörültetésekor keletkeztek. Az egyikben a 
cl|lskik azt állítják, hogy letűnt L o y o l a napja, most kél fel majd Kalazancius 

holHia 

a
 J ' ""re a jezsuiták ezt felelik: „A hold a naptól kapja fényét, s mi lesz 

l 7 7 ° l d b b 1 , h a 'etűnik a nap ? Semmi !* Aféhes György, Palaestra I.itteraria 

Eí?yet. Kvtár kézirattára. H. 25. 
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jezsuitákkal; a piaristák szelleme sokkal mérsékeltebb s 

így nem is voltak ellenségeik. A protestánsoknak, a kik 

a jezsuitákkal szemben oly sok vereséget szenvedtek, 

nem kellett tartaniok a piaristáktól, sőt szívesen látták 

iskoláikat a külföldön csak úgy, mint nálunk. A jezsuiták 

hatalmas rendje többoldalú, működését az életnek jó-

formán minden ágazatára kiterjesztő, a piaristák leg-

több helyütt csak tanítanak s a tudományokkal foglal-

koznak. A jezsuiták iránya megalkuvást nem tűr, az 

egyszer nagy körültekintéssel megállapított rendszertől 

eltérni nem akar; a piaristák alkalmazkodóbbak, iskolai 

rendszerükbe szívesen vesznek fel új tárgyakat, a kor 

viszonyaival gyorsan megbarátkoznak, a nemzethez si-

mulnak. A jezsuiták gazdagok és az előkelők nevelői 

iskoláikban s ehhez képest iskoláik is fényesek, ünnepeik 

pompásak; a piaristák szegények, hihetetlenül csekély 

alapítványokkal elégszenek meg, inkább a középosztály 

nevelői és épületeik is nagyon szerények ; egész irányuk 

demokratikus. Egy 18. századi író1 még azt a különb-

séget találja a két rend között, hogy a jezsuiták oktatása 

inkább egyházi, a piaristáké pedig v i l á g i ; ily mereven 

túlzó ez állítás, annyi azonban tény, hogy a piaristák a 

vallásos szellem ápolása mellett, a mire szintén nagy 

gondot fordítottak, igyekeztek praktikusabb nevelést adni 

koruk egyéb iskoláinál. 

íme, ilyenek a két rend szervezetének l é n y e g é b ő l 

fakadó különbségek. Áldástalan harc, szeretetlen támadá-

1 Kovachich. Idézi Marczali, Magyarorsz. II. József korában I. 
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sok ritkák a két, fontos hivatást betöltő testület között; 

ha van is rá példa, hogy egymással éles fegyverekkel is 

harcolnak, ezt inkább a küzdők egyéni szenvedélye fo-

kozza. Ilyen éppen Dugonics esete is. Kaprinayval való 

kellemetlensége, egyes gyanúsítások, leskelődések bántják 

ugyan, vannak azonban a volt jezsuiták között jó barátai is; 

Katonát már említettük. Még szorosabb barátságban áll 

Veisz Ferenc kitűnő csillagászszal, a ki nemcsak mint 

tudós válik ki az akkori nagyszombati egyetemi tanárok 

közül, hanem mint ember is feddhetetlen jelleme miatt ál-

talános tiszteletnek örvend. Dugonics igen ragaszkodik 

hozzá. Nagy elismeréssel szól Csapodi István theologiai 

tanárról is, a ki a legtekintélyesebb a volt jezsuiták között. 

Alkalom adtán másokkal is megismerkedett közülök, a 

többi között Sajnovics Jánost is barátjának mondja.1 Egy-

általán azokat, a kik tudománynyal foglalkoznak, nagyra 

becsüli és érdeklődik irántuk. Az egyetem legtudósabb 
tanárai állnak hozzá legközelebb. 

Mikor Nagyszombatba kerül, mindjárt készülni kezd 
a doktorátusra, mert ez egyik föltétele volt az újonnan 

kinevezett tanárok megerősítésének.2 Leteszi még 1774-

b , de panaszkodik, hogy a bacca laureatusért sokat 

kellett fizetnie.3 Ezután megkezdi rendes működését; 
llaPjában két órát tanított az egyetemen, később azonban 

1 Etelka Karjelben 242. L 

5 Pauler i. m. I. 56. 

t
 3 Panaszkodik, hogy 96 írtjába került, míg az egyetem bekebelezett 

{
a g i a 'ehetett. Haragszik a gazdag Galgóczy János kancellárra, a ki tőle el-

a d t a a vizsgálati díjat. 
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meggyűlik a dolga, mert a királynő intézkedése szerint 

mértani és építészettani előadásokat is kellett tartania s 

a készülés meglehetősen elfoglalta. 

Az első évben 130 tanítványa volt; ezek névjegy-

zékében találjuk Ányos Pál nevét is. Volt-e bensőbb 

viszony a tanár és a tanítvány közt? Alig hihető, mert 

maradt volna nyoma valamelyikük följegyzésében. Ányos 

a Nagyszombatban állomásozó Barcsaynak mutatja meg 

első költői kísérleteit s nem Dugonicsnak. Nincs még olyan 

hírneve, hogy a szárnyra kapó költők mentort keressenek 

benne. Különben az egyetemi élet sem olyan, hogy elő-

mozdítaná az ilyes kapcsolatot tanár és tanítvány között. 

Bár az újjászervezett egyetem haladást mutat az 

előző állapotokhoz képest, mégis távol áll attól, hogy 

pezsgő, termékeny szellemi élet fejlődhetett volna falai 

között. Az egész a bécsinek szegényes másolata. Taná-

rainak egy része nyelvünket sem érti, idegen szellem 

terjesztője s a legtöbb a hazai tudomány javára semmit 

sem termel. Az előadások nyelve a latin s idegen nyel-

vekkel többet törődnek, mint a magyarral. A tudományos 

működéshez szükséges fölszerelés is rendkívül hiányos; 

szinte hihetetlen, hogy az egyetemnek nincs könyvtára, 

a felsőbb mennyiségtan tanára nem kapja kézhez Euler 

és Newton műveit, a történelem tanításához hiányoznak 

a térképek, a természetrajzot muzeum és botanikus kert 

nélkül tanítják. De ez még mind könnyebben érthető, 

mint az, hogy miképen tanultak az orvosi fakultáson 

kórház nélkül. Mert kórház nem volt Nagyszombatban.1 

1 Fináczy, A magyarorsz. közokt. M. Terézia korában II. 124. s k. 1 
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Ezeken az állapotokon egyrészt segített ugyan az 

áthelyezés, de az egyetem még azután is minden tekin-

tetben messze elmaradt a külföld egyetemeitől. II. József 

forában a germanizáció eszköze s a hazai tudomány 

javára igen keveset produkál ezután is. Hogy csak a 

bölcsészeti karról szóljunk, a filologiai tudományok köré-

ből vagy félszázadon át alig találunk oly müvet, mely 

önálló becsével e tudományt előbbre vitte volna. 

S a tanítás sem áll magas színvonalon. Külföldi, 
legtöbbször bécsi tanárok compendiumait vagy holmi régi 

jegyzeteket tanítanak, a járt utakon haladnak kényel-
mesen. így nem is képeznek önálló tudósokat. Szeren-
Cséje még az egyetemnek, hogy mindig volt egy-két 

ívesebb, kitűnő tanára, a ki az egyetem hírnevét fenn-

tartotta. Ilyenek közé tartozott Dugonics is és ilyenek 

Egyrészt azok, a kikkel éppen szorosabb barátságban 
allt- Ez a barátság tagadhatatlanul jó hatással volt rá 

mindjárt eleinte is. Sokat tanul, látóköre tágul; eddig 
lnkább szobája négy fala közül, íróasztala mellől nézte 
a vüágot, most sok emberrel, sok új eszmével ismerkedik 
meg. Semmi sem kerüli el figyelmét, a mi megjegyzésre 

toéltó; valóságos mohósággal igyekszik korának mozgal-

mairól beszámolni jegyzeteiben.1 

Saját szaktárgyain kivül különös érdeklődést tanu-

1 Ez időben kézről-kézre járt egy szatirikus vers, S p e c u l u m 

^ ° d e r n i t e n i p o r i s , mely éles hangon elitéli a korabeli erkölcsöket. 

Sz'to a z egészet és hozzáteszi, hogy „elég őszintén írja le a mai luxust". 

erzojének Hlavács János helytartói tanácsost tartja. Marczali H. (A magy. 

történele VIII. 360) azt írja, hogy szerzőjének Amadé Lászlót tartották. 

6* 
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sít a klasszikus tanulmányok, a magyar történelem és a 

magyar nép nyelve iránt. A történelem szeretete, mint 

láttuk, régi nála, itt azonban támogatta hajlandóságát 

Katona István barátsága, a kitől bizonyára sokat tanult. 

Jegyzetei között nyoma van, hogy régi történelmünket 

helyes irányban tanulmányozza s helyes módszerrel kutat 

a forrásokban.1 Már ekkor gyűjti az adatokat, melyeket 

később regényeinek és színdarabjainak jegyzeteiben fel-

használ. Az az utazás, melyet Katonával tett, szintén 

gyarapította történelmi ismereteit; Katona történelmi 

kutatásaival kapcsolatban helyszíni tanulmányokat végzett 

a délvidéken, különösen több, nevezetes csatának szín-

helyét nézte meg. Érdekes, hogy később ebben is követi 

Katonát: Etelka cselekményének nagy része Világosvárott 

játszódik s Dugonics a regény megírása előtt külön a 

hely megismerése végett leutazik Világosvárra. 

Utazásai közben érdeklődik a nép szokásai, dalai, 

szólásmódjai iránt s ezeket is lejegyzi. A szünidőket ren-

desen szülővárosában tölti, bármily hosszú is az út 

Nagyszombattól Szegedig. Mily nagy örömmel fogadják 

egyetemi tanárrá való kineveztetése után ! Az atyja büsz-

keséggel tekint a Dugonics-névnek becsületet hozó fiára, 

de örült tanárságának egész Szeged. „A város büszkén 

nézett rám — írja — s megköszönték nekem, hogy 

kedves szülővárosomnak dicsőséget szereztem." Kevés 

író volt oly szerencsés, hogy annyira kitüntesse szülő-

városa, mint őt Szeged. De az is igaz, hogy kevesen 

1 Notationes de rebus hungaricis. A Somogyi-könyvtárban Szegede"-
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dicsőítették annyit szülőföldjüket, mint ő. Érdekes, hogy 
a város megkérdezi véleményét az épülő tiszai sáncok 

ügyében is, hiszen mérnököket is oktat az egye-

temen ; Dugonics dicsekedve írja, hogy az eredmény 

Megmutatta, mily jó tanácsot adott. 

Ez alkalommal pompás napokat töltött rokonai, 

barátai körében ; többször kirándultak az öcscse pusztá-

jára a Madarász-tó mellé s jókedvűen eltöltötték az időt. 

Egyik kirándulása alkalmával megfordul Pusztaszeren is. 

bt föllelkesül, eszébe jutnak a honfoglaló ősök s a hely-
llek múltja valósággal megihleti. Ki tudja, nem fogamzott-e 

Meg lelkében a gondolat e helynek láttára, hogy nemze-

tének a honfoglalás alakjait bemutatja ? 

Szegedről visszajövet meglátogatja Koppi Károlyt 

bestén, a ki jó barátja volt már régebbről s később is 

viszonyban maradtak; ekkor azonban már távolról 
SeM volt oly vidám, mint Szegedre menet, mert betegség 

gyötörte — az első, a melyről megemlékezik.1 

A szíves fogadtatás, a sok elismerés, melyben része 
v°'t ez útja alkalmával, csak fokozzák a nemes munkál-

kodásra való törekvését. Más oldalról is része van a 

Megbecsülésben. Egyszer Nyitrára hívják meg a növen-

hékpapság filozofiai vitatkozására ;2 ekkor egyik tanít-

1 Jegyzetei igen részletesen, szinte aprólékosan beszámolnak ezen 
Szünidejéröl. Egy helyütt meghatva olvastam a következő sorokat: „Szí-

6 s e n le í r tam ezeketaz utódoknak, hava iamikorezek 
' Z é n f e l j e g y z é s e i m f e l h a s z n á l h a t ó k , m é g h a l ó p o r o m 
is .. * 

0 r v e n d a n n a k . " Vágya ime, sokára, az igaz, de mégis beteljesült. 
s Az egyházmegyei növendékpapok a piaristákhoz jártak a filozofiar 

"ulására. 

ff: 
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ványa, most már tanár a nyitrai gimnáziumban, „kitűnő 

magyarnyelvű vígjátékot adatott elő"1 volt tanárának 

tiszteletére hálája jeléül. Ez a hálás tanítvány Válla 

Jácint s a jelesebb piarista tanárok közé tartozott a 

18. században.2 

A nyitrai kirándulás még más tekintetben is örömet 

okozott neki; Gusztinyi János püspök vendégül látja és 

ekkor tapasztalja, hogy mennyire megbecsülik s méltá-

nyolják munkálkodását és előmenetelét ilyen kiváló 

emberek is. Nemsokára a rendnek feje, Orosz Zsigmond 

is fölkeresi útközben, mikor a szent-györgyi piarista-házat 

meglátogatja. Szóval, mindenütt méltánylást és elismerést 

talál s ő olyan ember, a ki őszintén megvallja, hogy a 

minden oldalról tapasztalt buzdítás megnöveli önérzetét 

s még több szorgalommal halad a megkezdett úton. 

Rég megkezdett műve, az Argonauticon, várta a 

befejezést s ő, hogy a hozzáfűzött várakozásnak meg-

feleljen, siet befejezni munkáját, a melyen annyit dolgo-

zott. 1776 íebruáriusában készen van. Rendkívül örül, 

munkáját nagybecsűnek tartja s szeretné, ha örökéletű 

lenne. Többször is kifejezi, hogy ez a műve mintegy 

szívéhez nőtt. „E munkámat, mivel nem kis fáradsággal 

alkottam, nagyon is szeretem." Becsvágya, hogy az. 

utókor a jelesebb magyar írók közé sorozza, ennél nem 

ismer megtisztelőbb polcot. Jó Dugonics! Elérte vágyát, 

de ebben legkisebb része volt éppen e latinnyelvü művé-

1 Címét nem említi. 

: Megmaradt munkája: Syllogen variarum odarum, Nagyszombat, 

1788. Horányi, Scriptores Sehol. Piar. II. 779. 
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nek, melyet az éledő irodalom termékei közt csak kevesen 

olvastak. Mintha ekkor még nem látná tisztán hivatását; 
a cél: nemzete irodalmának fejlesztése, lelkesíti, tüzeli 
é s ez a lelkesedés végre is rávezeti az igaz útra, — de 

most még azt gondolja, hogy idegen nyelvű művel is 

előbbre viheti a magyar irodalmat — kiábrándult ebből 
a gondolatából s az Argonauticon volt az egyetlen latin-

nyelvű műve, melyet kiadott. A munkát még 1776-ban 

átadta a pozsonyi cenzornak, a ki approbálta, Landerer 

János Mihály pozsonyi könyvkereskedő pedig kész volt 
a könyvet a maga költségén kinyomatni. Még csak azon 

tűnődik, kinek ajánlja a könyvet. Fekete Györgyre, az 
egyetem főigazgatójára gondol, de aztán eszébe jut, hogy 
a z aranygyapjú hőseinek történetét okvetetlenül arany-

gyapjas vitéznek kell ajánlania s ilyen csak egy volt az 

országban : Eszterházy Ferenc, Magyarország kancellárja. 

Kttől kér tehát engedelmet, hogy könyvét az ő nevével 
adhassa ki. 

- > 

Levelében elmondja a könyv keletkezése történetét; 
m ég 1769-ben kezdte munkáját, még pedig Barclay 

Argenisének és Fénélon Telemachjának mintájára; most 

immár készen van. Arra kéri a grófot, engedje meg, hogy 

könyve az ő nevével büszkélkedhessék, írása közben 

% is a grófot tartotta mindig szeme előtt. Az esetleges, 
kegyes engedelemből kettőt remél: az egyik, hogy a 

könyve annál becsesebb lesz, mennél jelesebb és kiválóbb 

Krfiúnak szól az ajánlás, a másik, hogy átadja a gróf 
nevét az örökkévalóságnak, ha ugyan van valami örökké-
Való e világon. A gróf erényei valóban megérdemelnék 
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az örökkévalóságot, mert ezek az erények győztek le 

minden nehézséget, ezek segítették a magasba.1 

Ne ütközzünk meg a levél hangján ; a kor hangja 

ez, a panegirikusok soha sem voltak nagyobb divatban, 

mint ez időben; a szerzetesek könyvtáraiban halom-

számra maradtak dicsőítő versek, beszédek, ajánlások a 

legkülönbözőbb alkalmakra e korból. Különben Eszter-

házy Ferenc gróf korának egyik legkiválóbb embere, 

olyan férfiú, a kiről lehet ily lelkes hangon szólani a nélkül, 

hogy megütköznénk a dicséreteken. 

Eszteriiázy rövid levélben válaszol;2 igen leköte-

lezve érzi magát és megengedi, hogy könyvét neki ajánl-

hassa. így tehát minden rendben van, elmúlik mégis 

egy év, míg a könyv napvilágot lát; 1778-ban jelent meg 

Landerernél Pozsonyban és Kassán. Az Eszterházy gróf-

nak szóló ajánlást egy latin óda képviseli. Bár a pane-

girikusok szólamaival dicsőíti a grófot, mégis jellemző 

Dugonicsra, hogy első sorban a hazafias erények minta-

képét, a nemzeti szellem és munka képviselőjét magasz-

talja benne. 

A vaskos kötet3 (754 lap) alapeszméje, hogy semmi 

sincs oly nehéz, a mit fáradságos, kitartó munkával elérni 

nem lehetne. Valóban, a könyv is a kitartó munkának 

1 A levél kelt Nagyszombatban 1777. márc. 1. 

1 1777. márc. 15. 

J Teljes címe : Andreae Dugonicii e Scholis Piis Hungari Zegedin-

AA. LL. Et Phil. Doctoris et in regia Univcrsitate Budensi mathematum pr°" 

fessoris publici, ordinarii regii A r g o n a u t i c o r u m s i v e de V e 11 e r e 

a u r e o libri XXIV. Posonii et Cassoviae, apud Joannem Michaelem Lan-

derer, typograplium et bibliopolam, 1778. 
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bizonyítéka: hiszen rendkívüli szorgalommal, kilenc év 

alatt készült (bár megszakítással); háromszor is átdol-

gozta, a míg a nyilvánosság elé került. De meg is 

Mutatta, hogy a klasszikusok tanulmányán megnemese-

dett, folyékony latinsággal tud írni. Nyelve gazdag, haj-

lékony és eléggé fordulatos, több helyt költői próza; a 

latin nyelv teljesen hatalmában van.1 

Olvasták-e és milyen hatása lehetett? A latinos 

Műveltségű körök olvashatták; érdekes, hogy nevét a 

külföldön is megismertette e művével. A Mercur von 

Úngarn-ból értesülünk,2 hogy az Argonauticont az 

Annales Helmstadienses igen megdicsérte; a Mercur 

von Ungarn is kiemeli, mily eleven színekkel ecseteli a 

főhőst, Jasont, mily tanulságos és kellemes a hősök rajza. 

A meleghangú ismertetés alatt C. K. jegy látható; aligha 

févedünk, ha e betűk mögött Caro lus Kopp i t sejtjük, 

1 Életírói (Gregus Á., Pesti Napló 1854.148. sz., Toldy Ferenc, Magy. 

költök élete II. 230., Endrödi i. m., stb.) azt állítják, hogy e munkáját egye-

nesen cáfolatul írta azok ellen, kik szemére vetették a latin nyelvben való 

]áratlanságát. Én azonban nem találom sehol nyomát írásaiban, hogy ő tény-

leg ilyen célból írta e művét; de nem is valószínű. Hiszen ő ezt a munkáját 

El|enc év előtt kezdte írni, még a Trója veszedelmének megjelenése előtt, 

t a v«l minden olyan szándéktól, hogy pusztán latin tudományát fitogtassa. 

Dugonics életírói Karácsonyi Krizosztom után írták az említett véleményt, 

a ki azonban csak találgatva irja ezt: „Úgy l á t s z i k , mintha Argonauticon 

'"unkáját nem más végre botsátotta volna Deák nyelven a' világ elejbe, ha-

nem hogy megmutassa, melly könnyű lett volna néki többi dolgozásait is 

e z e n a nyelven kiadni . . Karácsonyi nem tudta, hogy az Argonauticon 

m á r régen munkában volt. Annyi bizonyosnak látszik, hogy némely elfogultak 

n,egszólták Dugonics magyar tollát, b á r ő maga sehol sem panaszkodik erről, 

Karácsonyi azonban határozottan állítja (Magy. Példabeszédek XXIII.). 

: 1786. 1036. 
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a ki mindig jó barátja volt. Egy másik rendtársa 

hasonlóképen nagy elismeréssel szól munkájáról: Hórá-

nyi E lek ez, a ki kérdést is intéz hozzá az Argonauticon 

időszámításának megmagyarázására. Dugonics egy hosszú, 

nagyon szíves hangú levélben világosítja fel kedves rend-

társát felfogásáról.1 Talán ettől fogva kezdődik bensőbb 

barátságuk. 

Rendtársainál tehát minden esetre megtalálta a 

méltányló elismerést és a buzdítást; mivel azonban ő 

még tovább is benne él a klasszikus irányban s új témát 

keres e körből, ez bizonyítja, hogy művének általában is 

meg volt a kellő sikere, máskülönben elfordult volna 

e körtől.2 

Mikor az Argonauticon megjelent, ő már Budán 

lakik. Bekövetkezett az az idő, a melyet az egyetem 

alapítója, Pázmány Péter előre látott. 1777 aug. 24-én 

végezték be Nagyszombatban az utolsó egyetemi tanévet 

s aztán megzendült az ifjúság búcsúdala: 

„Vale ergo parva Roma, 

Magnae Romae aeinula, 

Derelinquo desolata 

Tecta tua comptula."3 

Dugonicsnak Budára költözése nagyon rossz előjelek 

között történt. Betegen érkezett meg; egy ideig a pesti 

1 Horányi, Scriptores Sehol. Piar. I. 705. Horányi közli a levelet is. 

5 A műnek mint regénynek taglalását 1. alább Dugonics regényei 

között (Gyapjas vitézek). 

3 Pauler i. m. I. 121. lap. 
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Piaristáknál lakik, de elkezdődvén a tanév, Budára köl-

tözik. Sachs nevű, szegedi születésű számtisztnél lakott, 
a kinek 200 frtot fizetett teljes ellátásért. A lakás közel 
v°lt a királyi palotához, a hova a királynő engedelméből 

az egyetem költözött. Az előadásokat azonban nem tudja 

megkezdeni s három hónapig szünetelni kénytelen ; 

tolandó láz bántja; kedvetlen. Még szerencse, hogy a 

'akásán gondját viselik; örül, hogy nem költözött ő is 

vendégfogadóba, mint a többi tanárok. Ugyanabban a 

házban lakik Schisler ex-jezsuita is, a kivel barátságosan 

elbeszélget. 

Eljön az újév és ő mindig beteg. Bánatában 

Istenhez fordul és megható imádságokat jegyez le, 

hogy így könnyítsen szívének terhén. Istenhez kiált 

egész valója, felé eped, tőle várja gyógyulását, bűnei 

bocsánatát. 

Végre február elején fölépül öt hónapig tartó be-

tegségéből s megkezdi a tanítást; örül, hogy újból 

áldozhat kedvteléseinek; sétákat tesz Buda vidékén, 

Szokása szerint keresi azokat a helyeket, a melyekhez a 

történelem egyes események emlékét fűzi. Olvasgat, 

lr°gat; az Argonauticon sikere csak éleszti munka-

kedvét s ennek megjelenése után az Odyssea át-

dolgozását folytatja. Még 1768-ban Meggyesen el-

kezdte Trója veszedelmével kapcsolatban Ulissesnek 

történetét versekbe szedni. Munkája lassan halad, 

ivekig hozzá nem nyúl, most azonban mintegy 

uítot kedvvel hozzálát és rövid idő alatt befejezi. 
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1780 márc. 16-án kész „Homéros Odysseája", a hogy a 

cenzúrai példányon írja.1 

A művet2 atyjának akarja ajánlani, hogy „ezen 

nevezetes dolognak palástya alatt az édes atyjának az 

anyjához igaz szeretetét és tökélletes hivségét néminemű-

képpen leábrázolhassa". Ez a gondolat rendkívül meg-

könnyítette munkáját, úgy hogy „semmi terhét nem 

érezte". Alig várta, hogy atyjának nevével világgá bo-

csássa e könyvet, s már nyomni kezdték, mikor öcscse 

levele szomorú hírt közöl vele: meghalt az édes atyja, 

kit ő annyira szeretett.3 

így csak az előszóban áldozhat atyjának, s valóban 

fiú nem mutathatja ki háláját szebben, mint azt ő tette 

e művében. 

Ulisses határozott haladást jelent a Trója veszedel-

méhez képest. Ez először is a szerkezetben tűnik ki: itt 

ugyanis csak Homeros Odysseáját tartja szem előtt 

mindig s így szerkezete kerekded, egységes. Valósággal 

ez az első magyar Odyssea, a mint ő maga is annak 

1 Nemz. Muz. kézirattár, 108. Fol. Hung. 

2 Teljes címe: U l i s s e s n e k , ama híres, és nevezetes görög 

királynak csudálatos történetei, mellyeket a magyar versekben gyönyörködők-

nek s' egygyütt a' tiszteletes Régiségben történt dolgokat örömest olvasóknak 

kedvekért már ennek előtte versekbe foglalt, 's most ujjonnan megjobbítván 

ki-bocsátott D u g o n i c s A n d r á s , Kegyes Oskola béli Szerzetes Pap ; a ' 

Józan, 's egyszer-'smind a' Természeti Tudományoknak Oktatója ; a Budai 

Tanulmányoknak Királyi Mindenségében a Tudákosságnak Királyi Tanítója; 

's a' Tanultaknak egygyik tagja; a Jeles Természeti Karnak e'-kor-beli 

Tekintetes Rend-Tartója. Nyomtattatott Pesten Royer Ferencz bötűivel 

1780. Esztendőben. 

3 Ulissesnek történetei, Előbeszéd. 
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tartja müvét.1 Az eredetin azonban nagy változtatásokat 

tesz önkényesen ; legföltűnőbb a csodálatosnak, az istenek 

szereplésének elhagyása. Ennek megfelelően elmarad a 

Ki. ének (Odysseus az alvilágban), úgyszintén ezen a 

réven sok változtatás kerül bele az eposzba. Pl. Hermes 

Kalypsonak á l m á b a n jelenik meg, Athene sok közbe-

lépése elmarad. Teljesen azonban még sem tud szaba-

dulni a görög mythologia alakjaitól; előfordulnak nimfák, 

cyclopsok, szirének stb. Az eposznak menetét különben 

híven követi, sok helyt szinte szószerint fordít, egészen 

a huszadik énekig; a kifejletei, eposzának nagy kárára, 

Összevonja,2 hirtelenül fejezi be s a befejező énekekből 

több költői részletet elhagy. Nála teljesen elmarad az 

Qdyssea XXIV. éneke is. így történik, hogy az ő Ulissese 

csak XX énekből áll. 

A forma természetesen magyaros Zrinyi-vers ; ekkor 

Már megjelentek a klasszikus iskola első kísérletei, ám 

ö nem is gondol arra, hogy az eredetiben adja vissza 

Domerost. Gyöngyösi az ő mestere most is s a szoros 

hatást, szorgos tanulmányt e művében még fokozottabban 

Megtaláljuk, mint a Trója veszedelmében. Szófordulatai 

Megújulnak, egyes versszakoknak előadásbeli szerkezete 

1 Dugonics Famíliának a magyar nemesség elérésére tett iparkodása. 

M- Nemz. Muz. levéltár. Különféle gondolatai 103. Fol. Hung. 0 . K. 103. 1. 

Missesnek történetei, vagyis Homeros Odysseája magyar versekben. Dicsé-

r v e említi, hogy ő az első szerző, ki Homerosnak ezt a könyvét magyarra 

'0rditotta. 

2 A XX. és XXI. éneket nála a XlX.-ben, a XXII.-et és XXIII.-at a 

X x -ban találjuk meg. 
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határozottan rá emlékeztet. Ezek szépek is. Ilonát (Helénát) 

pl. így írja le (Ulisses IV. r. 41. 1.): 

Ki-nyilt szép rózsája piros orczájának, 

Meg-volt elevene gyenge ajakának. 

Fémlett lilioma patyolat nyakának, 

Hulló hó' fehérjét előző karjának. 

Sugárabban czedrus fel sem is nyőlhetett, 

A' csillag is szebben nem fényeskedhetett, 

Magára a harmat szebb szint nem vehetett, 

Ha regvei a' naptól gönygye illettetett. 

Kit ne emlékeztetnének e sorok Gyöngyösi színes 

leírásaira, a melyekben egy-egy női szépséget mutat be 

szemléltető módon ? Kár, hogy mindenütt nem követi 

Gyöngyösi előadását, úgy nem kerültek volna ki tolla 

alól azok a vaskos ízléstelenségek, melyek művét nem 

egy helyt éktelenítik. Sokszor költőieden, közönséges, 

sőt pórias.1 Nyelve különben e művében is széleskörű 

tanulmányról tanúskodik; régi, népies és új alkotású 

szavak nagy számmal élénkítik stílusát ( i s z k á b a , 

s z á r m a z a t : gyermek, s e g é 11 é r e van : segítségére 

van, f e 1 e d é k : feledés, j a v a i : tanácsol, m e g p i h ü 1: 

megpihen, vé d : védelem, s í m o g á l : simogat, b á t rí t: 

bátorít; előfordul szócsonkítás is : f i n vas : finom vas, 

h o s s z hajózás : hosszú ; igen merész : töltik idejöket 

t ö r 1 á n d s a hajtással: lándsatöréssel). Ez a mű is kü-

lönösen nyelve miatt érdemel figyelmet. 

1 Telemachos jobb szeretné, ha atyja Trója alatt veszett volna dicső 

harcban, mintsem útja közben s azt így fejezi k i : „Hagyta volna inkább záb-

fogát Trójánál . . . " Másutt étkezést ír le s a mohó sietést így festi: 

„Üti jó falattyát kiki pofájához", stb. 
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Korában szívesen fogadták; a M indenes Gyűj-

temény ezt írja róla: „Ulisses történetének négysorú 

versekben írt munkája által Dugonics megmutatta mind 

elmebeli tehetségét, mind pedig találmányos elméje mel-

'ett szép magyarságát." 

Olvasták is; a kor kedvelte az eposzt: „Irodalmunk 

újjászületése korában a nagyobb költői fajok közül leg-

nevezetesebb szerepet az eposz játszott."1 Az irodalom 

művelőinek, akár a deák, akár a francia, akár a régi 

magyar minták után haladtak, eposz-írók voltak a példa-

képeik : Vergilius, Voltaire (Henriade), Gyöngyösi. Ébredez 
a történelmi érzék, nagy a lelkesedés, csodálat a mult 
lrant. Ennek kifejezésére legalkalmasabbnak látszott a 
llagyományos eposzi forma. Valóban, számos eposzi ki-
sérlet maradt fenn e korból, részint eredeti, részint for-

dítás. A franciák s magyar utánzóik azonkívül a felvilá-

gosodás eszméinek terjesztésére használják az eposzt, 
ugy hogy ennek következtében megváltozik s nem 

mondhatjuk, hogy a műfaj előnyére, az eposz klasz-
S2>kus formája. 

Valószínű, hogy Dugonics a francia mintára írott 
ePoszok hatása alatt hagyja el a deus ex machinát; 
ebben érintkezik a franciásokkal. Az ő eposza azonban 
nem irányzatos mű, szereplői nem hirdetik a felvilágo-
s°dás eszméit — ő első sorban mulattatni akart Homeros 

°dysseájának átdolgozásával. 

Ezután pár évig pihenteti tollát s a mathematiká-

1 Beöthy, Szépprózai elbeszélés II. 132. 
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nak szenteli idejét. Buzgón tanulmányozza a kiválóbb 

külföldi mathematikusok műveit, hogy méltón képviselje 

ezt a tudományt az egyetemen. S valóban Dugonics 

kiváló készültségű mathematikus s e tudománynak kitűnő 

előadója az egyetemen ; nem mathematikai lángész ugyan, 

mint a milyen például Bolyai Farkas s nem is állítjuk, 

hogy önállósága a külföld nagyobb mathematikusai mellé 

állítja, de az bizonyos, hogy azok között, a kik az ő 

korában művelték nálunk e tudományt, ő a legkiválóbb.1 

A mathematika művelésénél nem tartja kisebb 

fontosságúnak a tudomány nyelvének megmagyarosítását; 

jóformán minden kezdet nélkül fogott hozzá e merész 

kísérlethez. Más tudomány terén már voltak úttörők. 

A piaristák közül egyike az elsőknek Benyák Ber-

nát, ki mint a filozófiának (szerinte a „bölcselkedés"-

nek) pesti tanára, magyar műszavakat használ; mikor 

látja, hogy törekvése tetszéssel találkozik, más tudomány-

nak szavait is magyarosítani kezdi, így a mathematikáét is. 

Végül pedig 1777-ben 900 szót ír össze abból a célból, 

hogy az íróknak és a közönségnek használatára ajánlja.' 

Ugyancsak 1777-ben jelenik meg Molnár Jánosnak, 

a derék bélakúti apátnak első magyarnyelvű fizikája: 

„A természetiekről Newton tanítványainak nyomdoka 

szerint." E könyv előszavában tiltakozik a latin nyelv 

uralkodása ellen és megjósolja, hogy eljön az idő, mikor 

1 Mindazt, a mit róla mint mathematikusról írok, Suták József dr. 

után közlöm, a ki math. könyveit s egyetemi előadásainak egy részét átvizs-

gálta s bírálatukat rendelkezésemre bocsátotta. 

5 A kcgyr. közp. levéltárban. L. Takáts, Benyák Bernát 174. 1. 
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Minden tudományt anyanyelvünkön fognak tanítani. 

Lelkes előszavával rendkívül buzdította Révait is s úgy-

szólván elhatározó volt az ö tankönyvírói munkásságára. 

Ilyen előzmények után lép föl Dugonics. Az emlí-

tett írók törekvéseiben csak a maga gondolatát látta 

Megerősítve; hiszen tudjuk, hogy mint egészen fiatal 
tanár már arra szoktatja növendékeit, hogy magyar be-

szédükben ne használjanak idegen szókat. S olvassuk el 

°sak az Ulisses címlapját, első pillantásra is észre 
vcszszük, hogy mily szorgos gonddal fordítja le az idegen 

terminus technikusokat, melyeket előtte senki sem próbált 

Magyarul kifejezni. Eddig megjelent magyar műveiben 
is alig-alig akad idegen szó. Az egyetemen ugyan latinul 

kellett tanítania, de azért ő, bár sok kellemetlenséget 

ferzett vele magának, magyarul is megszólaltatta kedves 

tudományát, a „tudákosságot". S annál szívesebben, annál 

dacosabban tette ezt, minél inkább hallotta hangoztatni 
a kor szomorú, az igaz magyart lehangoló vallomását, 
h°gy a magyar nyelv nem alkalmas a tudományok 

Művelésére.1 

Ismeretesek II. József törekvései a nemzeti nyelv, a 
neMzeti öntudat elnyomására.2 Egyik főeszköze volt a 
néMet nyelvnek erőszakos terjesztése: behozta az isko-

l a , az egyetemről, a hivatalokból kiszorította azokat, 
a kik a német nyelvben járatlanok voltak. Ez az erő-
S2akos németesítés kihívja Dugonics magyaros érzését s 

1 V. ö. Mercur von Ungarn, 1786. 10. 1. — A magyar kancellária is 

Watkoztatta, hogy a magyar nyelv hivatalos használatra nem alkalmas. 

: Erről még alább is szólunk. 
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ez készteti a tudománynak magyar nyelven való terjesz-

tésére : „Én ezen igyekezetnek ellene állván, csak azért 

is az algebrát és geometriát magyar nyelven kiadtam, 

hogy megmutassam az ország előtt, hogy a német nyelv 

soha sem oly alkalmatos a tanulmányoknak kimagyará-

zásában, mint a magyar nyelv. Soha se a németek, se 

a franciák nem mehettenek annyira, hogy a mathésist a 

magok nyelveken úgy kiadhatták volna, hogy abba 

idegen nyelvekből hordott szavakkal nem kellett volna 

élniek. Én megmutattam, hogy ha a tudákosság ma-

gyarul taníttatna, más idegen nyelvre épen nem lenne 

szükségünk, a mint is azon két tudákos könyveimben 

semmi más szavakkal nem éltem, hanem tiszta magyar 

szavakkal."1 

Ezekben bőven megmagyarázta célját, melyet csak-

ugyan minden fennakadás nélkül vitt keresztül: a 

mathematikának nyelvét teljesen megmagyarosította. 

Könyve nagy hatással volt az írókra s még évtizedek 

multán is emlegették mint úttörő munkát. 

Az említett Molnár János üdvözlő ódát ír hozzá,-

a mely mint költemény gyenge ugyan, de hű szószólója 

nemzeti érzelmének s azon való örömének, hogy nyelvünk 

diadalt arat, szinte látja, hogy a többi tudomány is ma-

gyar köntöst ölt. M. Könyvházában is kiemeli Dugonics 

mathematikai munkásságát s műszavait.3 Révai pedig ^ 

1 Följegyzései, O. K. 16. 

: Megj. A tudatosságnak második könyvében Florányi is közli (ScriP1 

Sehol. Piar). 

» M. Kvház VI. köt. 35. 1. 
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írja a Magyar Hirmondóban (1784): „ímhol megint egy 

tsodát támasztó merészkedés ! Bezzeg ! mit fog erre mon-

dani az olylyan Monsző, a ki azt vittatja erős el vélté-

benn, hogy a mester szavak, tudomány szavak Magyarul 

ki nem ejtődhetők . . ." 

Még a Mercur von Ungarn is rendkívüli dicsére-

tekkel emlékszik meg a Tudákosság két könyvéről,1 a mi 

annál feltűnőbb, mert hisz a Mercur fennen hirdette, hogy 
a magyar nyelv nem alkalmas a tudomány művelésére s 

most ime nagyban dicséri Dugonicsot, hogy bebizonyí-

totta, mily gazdag a magyar nyelv s mennyire alkalmas 
ennek az elvont tudománynak a megszólaltatására is. 

Könyve cáfolat azok ellen, kik azt tartják, hogy a magyar 
nyelv csak köznapi használatra jó. Olvassa el akárki s 

meggyőződhetik a magyar nyelv hajlékonyságáról, gazdag 
nyelvkincséről. Ugyancsak a Mercur említi meg az 

Annales Helmstadienses dicsérő ismertetését is. 

Kazinczy, évekkel később,2 a magyarnyelvű okta-

tást sürgetvén, hivatkozik Dugonicsra, mint a ki mintát 
adott a magyar tankönyvírásban. Mathematikai szavait 
nem helyesli ugyan kivétel nélkül, de elismeri, hogy jó 
Szókat is alkotott.3 Van, kinek általában nem tetszenek 

terminusai,4 míg más rendkívül lelkesedik mathematikai 

1 Ez minden bizonnyal Koppi Károly érdeme. L. fentebb. 

2 Váczy: Kazinczy levelezése, II. 1790. márc. 8. 

5 L. u. o. III. 1803. 

4 Ilyen Kovács Ferenc mérnök Pápáról. L. Kazinczy levelezése, II. 

,792- szept. 9. 
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nyelvéért, szótárt ír össze magának szavaiból. Csehy ez, 

Dugonics egy lelkes tanítványa.1 

Ha ma kell Ítélnünk az ő mathematikai műszavai-

ról, azt mondhatjuk, hogy e szavak közül több a jó, 

mint a rossz. J ó k : á l l o m á n y , d e r é k s z ö g , 

e g y e n l e t , e g y k ö z ű , f o l y a m a t , g ö m b , ha j-

t a l é k , h a s á b , k ö b (kitágította jelentését), kör , kü-

l ö n b ö z e t , m e k k o r a s ág, o s z t á l y (Pethe Ferencnél: 

hányados), s z e g ő (secans), s z ög , t é t e l , k i i k t a t n i 

(jobb, mint kiküszöbölni = eliminare). Helytelen alkotá-

súak: e lev , g y ö k , h e n g e r , m e n t e l é k , t é g l á n y, 

v á g á n y . 2 

E pár példából is látható, hogy mai műszavaink 

között mennyi a Dugonics alkotta szó. E szavak nagy 

része már korában közkeletű lett.3 Az íróvilág figyelme 

e mű megjelenése után Dugonics felé fordult; a sikert ő 

mindig örömmel fogadta s az nála mindig további ösz-

tönül szolgált. Valójában eddigi művei csak tapogatózások, 

csak bevezetik jövendő működését. Az a Dugonics, a kit az 

irodalomtörténet a nemzeti szellem hatalmas ébresztőjé-

nek tisztel, csak ezután vonja magára igazán az egész 

ország figyelmét. 

Az a műve pedig, mely egyszerre dicsőséggel ko-

szorúzza s bevezeti ezután következő hatalmas írói 

pályáját, az Etelka. 

1 Kazinczy lev. III. 1805. febr. 14.; 1. niég 1803. márc. 30. 

1 L. Steiner (Simonyi) Zsigmond, Magyar Nyelvőr III. 408. (Adatok a 

nyelvújítás történetéhez.) 

} Tudományos értékéről alább (D. mint egyetemi tanár). 
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VI. 

AZ ETELKA ELŐZMÉNYEI. 

Politikai állapotok. — Mária Terézia. — A tudomány virágzása. — A nemzeti 

esznie ébredése. — Irányok. — Az irodalom fejlődésének természetes útja. 

A népies iskola. — Az Etelka jelentősége ; keletkezésének okai. — II. József 

reformjai; a mult dicső képei; Sajnovics Demonstratiója. — A regény 

Dugonics korában. 

A török dúlások, nemzeti fölkelések alatt kimerült 

az ország s a magyar politika III. Károlytól kezdve új 
irányba terelődött: a királytól várta nemzete boldogulását. 

Az eddig gyűlölt Bécs lett irányítója a nemzet szellemé-
n e L ott tanulta a magyar az idegen divatot és ott felej-

tette el hazája nyelvét. Nincs magyar udvar, nincs magyar 

főváros — fény, pompa, kitüntetések csak Bécsben terem-
nek a magyarnak. Mária Terézia, a hódító szépségű, 
eszes királynő, rendkívül finoman játszik a nemzet érzel-

meivel; női fortélya kiismerte gyengéit s lágy keze 

b'zelgő simogatással zárja le szemét. A magyar boldog, 

ha ez a gyengéd kéz mutatja haladása útját — hogy az 

mindig Bécs felé vezet, ki merné azt felpanaszolni ? Az 

°rszág végre békében élhet, vagyonilag gyarapodik, mű-

velődése halad, fölötte egy gondos és jóindulatú, sőt 
há lás királynő őrködik — mikor volt ily boldog e sokat 
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szenvedett haza? Lehet-e csodálni, hogy e káprázat 

hatása alatt annyira megfeledkeznek a nemzeti nyelvről, 

a nemzeti szellemről? S tudnunk kell azt is, hogy a 

nemzetietlenség oly kóros állapot, mely a nyugat népeit 

is csak úgy meglepte ez időben, mint a magyart! 

E kóros állapotból ki kellett gyógyulni, az elalélt 

nemzeti szellemnek föl kellett ébrednie. Mert nem halt 

az meg, csak szunnyadt. A felébredés természetesen 

bekövetkezett, a mikor a művelődés haladása lehetővé 

tette a világosabb látást, a külföldi irodalmak ismerete 

kihívta az összehasonlítást — egy szóval, mikor tudatára 

ébredtünk elmaradottságunknak. 

Egy ideig a műveltség és a magyar nyelv idegenek 

voltak egymásra nézve. A tudomány virágzik, de latin 

nyelven. A 18. század, aureum scientiarum saeculum, 

óriási anyagot hord össze tudós latin könyvekben. De ne 

gondoljuk még se, hogy hazai irodalmunkra haszontalanul. 

A magyar tudósok szelleme van e könyvekben s ez 

aranybányákból kincseket fog bányászni a jövő. Azonban 

nemcsak a benne rejlő anyagnál fogva becses ez az 

irodalom : elmemozdító is a gondolkozó szellemekre nézve. 

A mint a testőrség felállítása javára vált irodalmunknak 

s olyat eredményezett, a mire nem is gondoltak, úgy a 

tudományok általános pártolása Mária Terézia uralkodása 

alatt hasonlóképen megtermette gyümölcsét hazai irodal-

munk hasznára. E latin tudós könyvek és a magyarnyelvű 

irodalom között nemsokára szoros kapcsolat létesül. 

A művelődés fénye lassan ugyan, de mind n a g y o b b 

körben terjeszti melegét s a dermedt test éledni kezd-
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Egymás után lépnek fel a Bécsben nemzeti hivatást 

teljesítő testőrök, az egyszerű szerzetesi cellákban a dicső 

Múlton merengő szerzetesek, szorgalmas tanárok, magyar 

uemesek, sőt a nemzeti művelődés vágya elhat a rideg 

katonaszobába s megszólal „a magyar nemzet együgyű 

hadi szolgája" is. Mindez jóformán egy időben történik; 
eljött immár a kor, mikor általános a törekvés a nemzeti 

Műveltség terjesztésére. Ezt már megállítani nem lehet 

többé, mint a hogy a tavaszi nap melegére a szabad 

természet szunnyadó erői is fölébrednek, levegőre törnek 
s nincs hatalom, mely a szabad természetnek ezt az 
egyszer megindult fejlődését visszatartsa. 

Mind e föllépő írók mélyen érzik a nemzeti szel-

tem hiányát, pangását s jól látják feladatukat. S tanultak 

tegyen akár a franciáktól, akár a latin költőktől, akár 

Gyöngyösitől, minden tudásukat a magyar irodalom, a 

Magyar nyelv javára gyümölcsöztetik. 

Elsőnek Bessenyei lép fel közülök és példája társait 
,s nemes tűzzel tölti el. Megnyitja a magyarságnak az 
európai eszmék világát, rámutat nyelvünk művelésének 

hazafias kötelességére. Sajnos, hogy hatása nem volt sem 
elég mély, sem elég általános. Társai átértik eszméit, de 
ezeken kívül kevesen vannak, kiket megilletne az ő éb-

resztő szózata; a nemzet a maga egészében alig veszi 

észre ezeket a nagyrészt idegenben lelkesedő írókat.1 

1 Túlzás, hogy ha Bessenyei s a többi testőrírók nein kerülnek Bécsbe, 

3 magyar irodalom fonala megszakad (Grünwald, A régi Magyarország, 506). 

Mhoniak nagyrészt tőlük függetlenül kezdték az irodalom ápolását és 
m á s irányban is. 
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Szépirodalmi műveik nem is olyanok, hogy velők köze! 

férkőzzenek a nemzet szívéhez ; mintáik is idegenek, még 

ha magyar tárgyakat választanak is, nem tudnak szaba-

dulni bizonyos idegenszerűségtől. Hiányzik e művekből 

a teremtő szikra, a melytől a hagyományos magyar tűz, 

a nemzeti eszmékért való lelkesedés feléledhetett volna. 

Voltaire-i filozofálásuk is nagyrészt idegen az inkább 

konzervatív természetű magyar olvasónak. Valóban 

1770—80 között nem jelenik meg olyan mű, mely a 

magyarság egészéhez tudott volna szólni, melynek korszak-

alkotó hatást tulajdoníthatnánk. Az a mű is, a melynek 

megjelenésétől irodalmunk újjászületését számítjuk, Agis 

t ragéd iá ja , gyönge munka, a melyet még színpadra sem 

vihettek feltűnő fogyatkozásai miatt. Hatása nincs a 

nemzetre. És a franciás iskola irodalomtörténeti fontossága 

nem is az, hogy szépirodalmi remekeket termelt, vagy 

hogy fölrázta a nemzetet korszakalkotó művekkel, hanem 

hogy új útat mutat a magyar művelődésnek s mintegy 

előkészíti a jövőt, hogy a magyar nyelv, „az elhanyagolt 

hamupipőke", elfoglalja majdan őt megillető trónusát. 

A franciás iskola tagjai „küzdenek a jövőért, melyet 

azonban maguk csak álmaikban láthatnak".1 

A deákosok művei a franciásokénál még sokkal 

szűkebb kör érdeklődésére számíthatnak; az ő prozódiai 

vitáikról a nemzet alig vesz tudomást. A három e l s ő 

úttörő mint költő egyformán kisebb tehetség, semhogy a 

nemzethez szólhatna, vagy hogy igazán föltűnést kelthetne. 

1 Beöthy, A magyar szépprózai elbeszélés, II. 367. 
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Az előkészítés azonban mind e munkások igyekeze-

tével szorgosan folyik, az írók nemes gonddal, lelkes 

szívvel forgatják a tollat, de annak az írónak, ki az egész 

nemzetre akar hatni, kinek célja nem csupán pár rokon-

gondolkozású főnek irányítása, hanem a magyar nemzetet 

akarja megmozdítani: nem az idegen írók merev után-

zásával kell eltöltenie irodalmi munkásságát, hanem azon 
a z úton kell haladnia, azt az érzést kell kifejeznie, me-

lyet minden magyar megért: felfogásban, nyelvben, 
erzésben magyarosnak kell lennie. 

Ezt azonban csak azon a természetes úton lehetett 

Mérni, a melyen a magyar irodalom századokon át haladt 
s a mely irodalomnak fonala ez időben sem szakadt 

Meg. Az elhanyatlás éveiben, a mikor az új termékek 

száma elenyésző csekély, az olvasni vágyók visszatérnek 

azon magyaros, nemzeti vagy népies irodalmi termékek-

hez, melyeket az előző korok termeltek. Ha átnézzük az 
l 7 l 1-től megjelent művek jegyzékét, rögtön észre veszszük, 

hogy az előző század termékei nem holt művek, sőt 

éltetőleg hatnak erre a zsibbadt századra is. Gyöngyösi 
s°kszor (vagy tízszer) szerepel különféle műveivel, leg-

többször a Murány i Venus-szal; a népies ízű elbeszé-

l e k : Sa l amon és Markal f , Argirus, a lírikusok 
közül, a kiknek felfogása, érzése, nyelve magyaros: Balassa, 

beniczki (Magyar r i tmusok) jelennek meg ismételten. 
A z irodalomtörténet vizsgálójának minden esetre számba 

kdl vennie ezen műveket is, mikor az irodalmi termé-

kekből következtet a kor műveltségére, felfogására. 

E Művek pedig azt bizonyítják, hogy a kor a vallásos 
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tárgyú műveken kivül, a melyek száma legnagyobb, 

legjobban érdeklődött a magyaros irányú szépirodalmi 

dolgok iránt s így e művek átvezetnek a felújulás korába. 

Gyöngyösi általánosan kedvelt író mindenféle körben s 

őt tartják a legjelesebb költőnek nemcsak irányának 

egyenes folytatói, hanem Bessenyei is.1 

Annak az írónak tehát, a ki a nemzet lelkéhez akart 

szólni, e hagyományos irányban kellett megszólalnia. 

És valóban az irodalomnak az egész nemzetre való ha-

tása a népies iskolával kezdődik. Az a mű pedig, mely 

az éledő irodalom termékei közül korszakos hatásával 

kiválik, mely tulajdonképen megkezdi a pezsgő irodalmat, 

Dugonics Etelká j a. 

Etelka az első mű, mely eljut a nemzet zömének 

kezébe, mely olvasóközönséget teremt, mely igazán fel-

kelti az érdeklődést az irodalom s a nemzeti mult iránt. 

Egy szóval az irodalom és a nagy nemzeti közönség 

ezzel a művel lép egymással kölcsönös érintkezésbe. 

Eleddig a korabeli írók közül egy sem hatott a nagy 

tömegre, a masszára, a hogy Kazinczy kifejezi magát.2 

Dugonics nem az írókat ihleti, mint Bessenyei, hanem a 

nemzet zömére, a középosztályra hat. E regény csakugyan 

„nagy hatást idézett elő s szerzője hírét rögtön és állan-

dóan megalapította",3 mondja Toldy is. 

Keletkezését sokféle ok mozdítja elő, ezek közül 

legfontosabb a politika; a mű korának politikai viszo-

1 Holmi 285. 1. 

3 Kazinczy, Pályám emlékezete 102. 1. 

5 Toldy, A magyar költészet Zrínyitől 176. 1. 
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nyaival a legszorosabb összefüggésben áll s ez egyúttal 

nagyrészt sikerének magyarázata is. 

Mária Terézia békés és szelidkezű uralkodása után 

következett II. József erőszakos, a mult hagyományait 

lábbal tipró kormánya. Az egységes birodalom érdekében 

egymás után adja ki alkotmányunkkal ellenkező rende-

lteit. Eltörli a megyét, küzd az egyház ellen, nem veszi 

tekintetbe a nemesség kiváltságait. A központosítást szol-

gálja a német nyelvnek állami nyelvvé tétele 1784-ben. 

E törvénytelen rendeletek ellen felzúdul a nemzet köz-

leménye, felzúdulnak különösen a megyék. A magyar 
ncmzeti nyelv megmentése a némettel szemben a nem-

^etiség kérdése most már. A vérmesebb hazafiak aggódó 

figyelemmel kisérik II. József uralkodását. 

Mindazáltal nagyon sokan vannak különösen az 
irók között, a kik sok tekintetben együtt éreznek vele. 

Éppen azok, a kiknek mesterük Voltaire s a kik a fel-
vÜágosodás bajnokát tisztelik az uralkodóban, lelkesednek 
is érte; éppen így a protestánsok is, a kik türelmi ren-

deletéért mindig hálásak lesznek iránta. 

Dugonics nem tartozik azok közé, a kik II. József 

iveiben valami rokonszenveset találnak ; egyénisége ellen 
nincs ugyan kifogása neki sem („jó szívét több ízben 
taPasztalta") s azért tanácsosaira hárítja vétségeit,1 de 

e'veivel szemben nem tűr megalkuvást. Lelke egész 

Kévével tiltakozik németesítő rendszere ellen; „Tudákos-
sága" is már ilyen tiltakozás. Teljes erejével azonban 

1 Följegyzései 11. 1. 
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csak az Etelkában lép fel kormányzásával szemben ; e 

regény megírásának főoka, a hogy Följegyzéseiben meg-

írja, az országnak szomorú politikai állapota s célja a 

határozott izgatás II. József reformjai ellen. 

Ez izgatás egyébiránt nemcsak a sorok között 

olvasható, az egyes beszédekből, elmélkedésekből, sze-

mélyek szerepeltetéséből, hanem benne van a hazafias 

célzat magában a tárgyban. A jelen vigasztalan állapotai-

ban a mult dicső képeihez fordul ő is, mint korában 

nem egy író, a ki szintúgy érezte a magyar nemzet 

sülyedtségét. Attila, Árpád, a Hunyadiak dicsősége, a 

nevökhöz fűződő nemzeti nagyság sokak képzeletét meg-

termékenyíti. Dugonics már ifjú korában szívében hordozza 

e nagyok képét, a magyarság múltja nem hagyja nyu-

odni s ábrándképei korán szövődnek elmélkedései köz-

ben határozott alakokká. Történelmi jegyzeteit nem hiába 

írja össze, nem hiába olvasgatja krónikásainkat s a kora-

beli írók közül Desericzky Incének a magyarok őseiről 

szóló könyveit. 

A történelmi műveken kivül azonban még egy nagy 

föltűnést keltett könyv is irányítja képzeletének munká-

ját: S a j n o v i c s J á n o s D e m o n s t r a t i ó j a . 1 Nyel-

vészeti munka ez, de inkább nyelvészeti rajongás, mint 

igazi nyelvészet.2 

Sajnovics úgy találja, hogy a lappok nyelve oly 

közel áll a magyarhoz, hogy ezek a lappot könnyen 

1 L. erről Halász Ignác: Sajnovics hatása a magyar költészetre cin"1 

dolgozatát, Budapesti Szemle, 1880. 

: Halász, u. o. 104. 
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Megértenék. Kutatásai közben annyira elragadta a buzgó-

ság, hogy mikor a lappokat hallotta, szinte a magyarok 

közé képzelte magát.1 Egy szóval, igazi testvérnépet talált 

°tt fent az északon. Munkájának végén még tovább 

Megy s Hell Miksa után a magyarok őshazáját Karéliába 

helyezi, a mely Finnországnak tartománya és a karjeliak 
a magyarok ősei. A finnek azonban még ezeknél is ré-

gibb néptörzs.2 A műnek ez a része hatott leginkább 

Dugonics írói munkálkodására, az Etelkában is, de még 

í°bban később a J ó l á n k á b a n és Etelka Kar je lben 
Clmü színművében. 

Új országokat talált tehát a Demonstratióban a 

Magyarok ősei számára, a melyeket szabadon benépesít, 

Magyar neveket, igazi magyar földrajzot teremt. Az nem 

bántja, hogy a történelem azokról a tartományokról s 
néPekről semmit sem tud. Mennél kevésbbé köti a tör-

tenelem, annál szabadabban működik a magyarság mult-

áért rajongó képzelete. 

A tárgyalt tényezőkön kivül tekintetbe kell még vén-

á n k a műfaj fejlődését, mert Dugonics nem alkot új műfajt, 

Etelkája csupán egy láncszem a műfaj történetében. 

Dugonics a francia eredetű h e r o i k u s r e g é n y -

e k tanítványa. E regények részint közvetetlen úton, a 

*ranciás iskola révén kerültek hozzánk,3 részint német 

1 Demonstratio 21. 1. 

: Demonstratio 119. 1. 

3 A francia minták után dolgozó irók munkásságát, a heroikus regény 

neve2etesebb példányait, szóval a regény fejlődését majdnem teljesen Dugó-

i g bemutatja Beöthy Zs. jeles művében: A szépprózai elbeszélés II. 

Dugonics András 
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másaik terjedtek el a magyar olvasók között. Mert e 

regények nálunk ez időben még nem múlták divatjokat, 

pedig a nyugaton már rég letűnt mesterkélt, affektált 

világuk. Ezek az ókori ruhába öltöztetett lovagok, az 

utánuk epekedő kisasszonyok még mélyen érdekelték a 

mi fejletlen ízlésű közönségünket; a képtelen helyzetek, 

lehetetlen bonyodalom nem fárasztották ki az akkori ol-

vasók türelmét; a sóhajtozó szerelem és egetvívó hősiség 

képviselői, ezek az „egy színre bemázolt bábok",1 cso-

dálat és álmadozás tárgyai, ékes beszédeik, udvariaskodó, 

az émelygésig finomkodó társalgásuk minták a jó társa-

ságban, leveleik pótolják a levelező-könyvet, szentimen-

tális ábrándozásaik könnyeket fakasztanak az érzékeny 

lelkületű, naiv olvasó szeméből. S ha még hozzájárult 

az erkölcsi tanulság lépten-nyomon feltűnő fitogtatása, 

meg volt az ok a mű általános ajánlására. A francia 

heroikus regény német utánzatai, a melyekben a francia 

galantériát pótolja az áradozó szentimentalizmus, voltak 

közönségünk legkedvesebb olvasmányai. Az olyan hazug 

multat mutogató, báb-alakokat szerepeltető „történeti 

regények", mint a milyen Lohenstein Arminiusa, vagy 

Gellertnek szentimentalizmussal vagy szerelmi kalandok-

kal csalogató regénye, utánzatokat hoztak létre, melyeket 

nálunk is olvastak. 

Magyar átdolgozásban mindazáltal nem sok az, 

a mit irodalmunk e nemből felmutathatott. L e g k i v á l ó b b 

példái az egyenesen franciából fordított K a s s z a n d r a , 

1 Beöthy i. m. II. 40. 
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Báróczi csiszolt nyelvű regénye és a németből átdolgozott 

Ka r t i g á m , Mészáros Ignác műve. (Valószínűleg ez is 

francia eredetű.) A kor népszerűbb olvasmányai közé 

tartoztak, különösen a Kartigám, mely mint a családok 

könyve, még a 19. század elején is közkézen forgott s 

a 18. század végén négy kiadást ért. 

A heroikus regény német másait jól ismerte Dugo-

nics; e z e k az ő m i n t á i , ezekből tanulta a műfaj 

sajátságait, sőt ezekből vette nagyrészt az anyagkészletet 
ls regényeihez. Míg azonban előzői csak fordítottak, át-

dolgoztak, ő a már meglevő minták után eredetiségre 

törekszik; e ponton lép fel ő mint az első e r e d e t i 

Magyar regény írója. 

Mintái művészietlenek, azokban ő sem szerkezet, 
Sern jellemzés, sem felfogás tekintetében nem talált ki-
válót. Ne csodálkozzunk tehát, hogy az ő regényei oly 

Messze állanak attól, a mit mi manapság regénynek 

nevezünk. S az eredetiség sem vonatkozik a művészi 

föltételekre; Etelkájának s z e l l e m e eredeti, ezzel 

nyerte meg egy ország tapsait. 
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VII. 

AZ ETELKA . 

Dugonics a pesti piarista-házban. — Az Etelka mintája: Argenis. — Más 

hatások: Vergilius, Homeros, Ovidius. — Történelmi tanulmányainak ered-

ménye az Etelkában. — Kiadásának nehézsége. — Megjelenése. — Népszerű-

egének okai. — Meséje, alakjai; Árpád, Etelka. — A „történelmi" háttér. 

Politikai célzata. — Előadása. — Hatása ; lelkes bírálatok. — Az írók ítélete : 

Kazinczy, Ráday G., Aranka, Horváth Á., Gvadányi; a népies iskola. 

Mikor Dugonics Etelkáját írja, akkor már Pesten 

'akott a piarista-házban. Az egyetemet áthelyezték a 

várpalotából Pestre s így természetesen a tanárok is át-

költöztek.1 Lakása a piarista-ház azon részében volt, 
111 ely a Városház-térre néz.2 A ház tagjai közül legjobb 

barátságban volt Horányi Elekkel. Egymás munkásságára 

Mindenesetre serkentőleg hatottak. Ismeretes a pesti ház 
tagjainak 

magyarsága ebben a válságos időben,2 a mi 

1 L. erre nézve Pauler i. m. 1. 194. 

2 Csaplár Benedek szóbeli közlése. 

2 L. Takáts S., A budapesti piarista-kollégium története IX. 
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csak táplálhatta Dugonics nem lankadó tüzes hazafiságát. 

Kár, hogy a Horányitól kezdeményezett „Hazafiúi magyar 

társaság" az idők mostohasága miatt nem alakulhatott 

meg; ebben bizonnyal Dugonicsnak is tág működési 

kör jutott volna.1 

Láttuk fentebb Etelka létrejöttének távolabbi okait; 

megvizsgálhatjuk immár a közelebbi forrásokat is. Mikor 

Dugonics sajátságos módon művének céljául valósággal 

politikai eszmét tűz ki s izgatni akar vele, mint valami 

röpirattal II. József törvénytiprása ellen, nem kellett 

sokáig keresgélnie a forma után, a melyben ezt meg-

tehesse. Ismerte jól a külföld irányzatos műveit, a 

melyek eszméiket elburkoltan, mesés alakok álarcában 

fejezték ki. 

Még ifjú tanár korában Meggyesen Homeros és Ver-

gilius mellett legkedvesebb olvasmányai voltak B a r c l a y 

Argenise, F é n é 1 o n Telemachja. Nem győz betelni 

ezekkel a könyvekkel s majd hogy a klasszikusok fölé 

nem emeli őket túlságosan lelkesedő buzgóságában.2 

Ezek közül különösen Barclay műve volt rá nagy 

hatással. Az Argenis 1621-ben jelent meg; meséje a római 

uralom előtti korban játszik. Az irodalomtörténet a poli-

tikai regények közé sorozza s meséjének célzásait azon 

politikai mozgalmakra vonatkoztatja, melyek Francia-

1 L. erre nézve Csaplár B. : A Horányi Elek tervezte „Hazafiúi Magyaf 

Társaság". Különlenyomat az Irod.-tört. Közleményekből. 

: Argonauticorum libri compositio 3. N. Muz. levélt. 83. Fol. Lat-

Előszó. Ez az érdekes előszó nem jelent meg a mű előtt. Telemach i'iár 

1755-ben, majd 1758-ban megjelent Haller László fordításában; Arge«lS 

azonban csak 1792-ben látott napfényt magyarul. Eredetije latinnyelvű. 
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országot a 16. század második felében lángba borították.1 

A regény és történelem személyei között összefüggést 

találtak s a kommentátorok buzgón igyekeztek a sok 

vonatkozást kimutatni. A mesébe sok helyütt poli-

tikai fejtegetések szövődnek a kormányzás minden-

téle kérdéséről; különben az egész mű mereven mo-

narchikus. 

Dugonics ebből a műből tanulta, hogy kell egy költött 

mesébe politikai célzatokat illeszteni; sőt még a részle-

tekben is találunk hasonlóságot. Egyes politikai fejtege-

tések azonos eszméi szintúgy előfordulnak az Argenisben, 

Mint az Etelkában. Ilyen, hogy a legfőbbet említsük, 

annak fejtegetése, hogy mily veszedelmesek az uralkodóra 
a rossz tanácsadók. Míg azonban Argenisben a politikai 

vonatkozásokat megérteni tényleg meglehetősen nehéz, 

Dugonics maga gondoskodott, hogy célzatait megértse 
az utókor; az igaz, hogy Följegyzései nélkül ez sem 

Volna könnyű. 

Ezt az összefüggést az Etelka és Barclay híres 

Műve között az irodalomtörténet nem vette figyelembe, 

Pedig Dugonics maga is utal rá. Följegyzéseiben egy 

1 így fogja fel az Argenist legtöbb kiadója és D u n 1 o p egy tanúi-

anyában . Nálunk hasonlóképen Beöthy, A szépprózai elbeszélés 11. 156. 

EPPen e könyv nyomatása közben jelent meg B e c k e r F. Ágost tanul-

mánya (Johann Barclay, Berlin 1903), mely ellentétes véleményen van ; cáfolja, 

ho8y a regény a francia küzdelmekre vonatkoznék s Meleanderben nem 

M- Henrik, hanem az angol I . J a k a b jellemvonásait találja meg (Becker tanul-

mányának ismertetése Berkovics Miklóstól, M. Szemle XV. 13- sz.). Ránk nézve 

e v'tában nincs felötlő mozzanat; bizonyos, hogy Dugonics e regényben 

Pol 'tikai müvet látott, melyben a célzat burkoltan nyilatkozik meg. Bármilyen 

küzdelmekre vonatkozik is az, ő egyformán tanulhatott a regényből. 

9* 
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helyen azt írja, hogy ezt a regényét A rgen is, Vergilius 

és Homeros mintái után készítette.1 

Vergiliust és Homerost sem emlegeti hiába, sőt 

bátran ezekhez vehette volna még Ovidiust is. A két nagy 

epikustól az epikai előadásnak némely sajátságát tanulja 

el: a mesének bonyodalmasabb szövését, a történetnek 

bizonyos ponton való abbahagyását az érdekfeszítés cél-

jából, epizódok belehelyezését, az előzmények későbbi 

elmondását valamely szereplővel. Ezeken kivül vannak 

szorosabb egyezések is; jól ismeri motívumaikat, anyag-

készletüket, műveiket nagyrészt könyv nélkül tudja, nem 

csoda, ha képeik, mondásaik megújulnak tolla alatt. 

Monologjai Ovidius heroidjaira emlékeztetnek, a kitől ő 

csakúgy tanul, mint mestere, Gyöngyösi; a szójáték 

használata, közmondások, szentenciák halmozása Ovi-

diusra emlékeztetnek. A szerelmi jelenetek is sokszor e 

költőt juttatják eszünkbe. Egyes alakok szerepére hasonló-

képen hatással lehettek klasszikus tanulmányai; Etelka 

mellett megtaláljuk a dajkát, mint Ovidiusnál nem egyszer 

a nutrixot, anust. Vergilius motívumai közül többször 

szerepel az álom, hasonló módon, mint a klasszikusoknál-

(Pl. Etelka I. 16.)2 

Dugonics előszavában komolyan hivatkozik törté-

nelmi kútfőire, a melyekből a régi magyarokra vonatkozó 

1 D. Följegyzései. A Dugonics-familiának a magyar nemesség e'* 

érésére tett iparkodása. 0 . K. 103. 

3 Sok egyezésre Bartal Antal tett figyelmessé. (L. Találkozások a 

klasszikus és a modern költészetben c. dolgozatát, E. Phil. Közi. XVIII.) Re"* 

delkezésemre is bocsátotta e tárgyra vonatkozó jegyzeteit. 
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adatait merítette ; Leot és Anonymust (Béla király Nevet-

len íródeákját) emeli ki különösen. Legtöbbször lelkiisme-

retesen használja fel forrásait,1 de csak a jegyzetekben. 

Meséje, alakjai igen-igen messze állnak attól, hogy a 

honfoglalás idejébe illeszthetők legyenek. Az Etelka 

meséje a 18. századbeli német regényekre vall, Dugonics 

a mese szövésében teljesen ezeknek hatása alatt áll. 

Alakjai, kezdve Árpádon, jobban illettek volna valami 

kis német fejedelemségbe, mint hazánkba s hozzá még 
a honfoglalás idejébe ! Elárulja a német mintát az egészen 

Hömlő szentimentalizmus is, mely annyira ellenkezik 
e^ekkel az ékes magyar ruhába bujtatott alakokkal s 

Melyhez sehogy sem illik az az öblös, vaskos beszédmód, 
a Melyen a „leventék" és „szüzek" társalognak. Ez a szen-

hmentalizmus messze áll attól a mélyebb érzelmesség-
től, mely különösen a Rousseaut követő regényekben 

'gazán megindít — csinált, erőltetett, ok nélkül sóhajtozó 

érzelgősség ez, mint a milyen a kor legtöbb regényében 

fárasztja a mai olvasót. Dugonics a mesét is a heroikus 
német regények mintájára maga alkotja, így tehát a re-

gényben nem követ egy mesét,mint teszi legtöbb művében; 
92 Önalkotta történetbe azonban beleolvasztja egyéb 

fanulmányainak eredményét, a hogy erre fentebb rá-

Mutattunk. 

Mily sok hatásnak kellett egyesülnie, míg az Etelka 

'étre jött! Mindezeket egybeolvasztja az írónak fanatikus 

Magyarsága, tüzes érzése, lobogó lelkesedése, mely e 

Erről bővebben alább. 
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műnek minden lapján elömlik. Tulajdonképen ez volt az 

a varázs, mely az idegen tárgyat is glóriával vonta be s 

mely megszépítette nemzeti multunk gyöngén rajzolt 

alakjait. 

Dugonics nagy kedvvel fogván munkájába s nagy 

ösztöne lévén lelkesedésében, rendkívül könnyen és 

gyorsan írta meg Etelkáját. 1786 febr. 1-én kezdte meg 

és március 15-én már befejezte.1 

Egy darabig még fiókjában tartja és „simogatja", 

végre aztán szépen letisztázza s a cenzúra alá küldi. 

Maga nem akarja felvinni Budára a könyvet, mert két 

ex-jezsuita volt a cenzor, a kikről ő azt írja, hogy a 

piaristáknak esküdt ellenségei.2 Elküldi hát egy volt je-

zsuitával, Püspöki Ferenccel, ki hét esztendeig vele tanított 

az egyetemen. A helytartó-tanács Hibnerre bízta a könyv 

megbirálását. 

Ez a cenzor azonban jó sokáig hevertette a könyvet. 

Dugonics türelmetlenkedni kezd s végre maga megy fel 

Hibnerhez s kéri Etelkáját, „ha immár felséges Ítélete 

szerént alkalmatosnak Ítéltetett a kinyomtatásra". 

Ekkor a cenzornak „kifakadott bögye": a könyv 

jeles, párja sincs Magyarországon, de mivel iránymű 

második József ellen, ő nem engedélyezheti kinyomatását, 

nehogy elveszítse a kenyerét. Kéri, küldje Bécsbe, ott 

könnyebben approbálják. 

1 N. Muz. Etelka első compositiója, 42. Oct. Hung. 

3 Ismerjük már Dugonics hangulatát a jezsuitákkal szemben; ez id0 ' 

ben ismét sok baja volt velük (1. Dugonics mint egyetemi tanár), innen 3 

kíméletlen, éppen nem tárgyilagos hang, melylyel róluk ír. Följegyz. 0. K. 29* 
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Mit volt mit tennie, megkérte jó barátját és rend-

társát, Horányit, vigye fel a könyvet Bécsbe. Horányi 

örömmel vállalkozik a feladatra s ügyességének si-

kerül kivinnie, hogy a bécsi cenzor, Szekeres, három 
nap alatt approbálta. Az approbatio 1787 május 9-én 

történt.1 

A könyv nyomtatása elég lassan ment: csak 1788-

öan jelent meg. Régi kiadója, Landerer bocsátja nyilvá-

nosságra ezt a művét is. Írói tíszteletdíjképen 80 példányt 

kap a saját könyvéből, ez, 2 frt lévén a könyv ára, 160 frt. 

De ebből le kell még számítani 70 frtot, a melyet 

Dugonics a képek kimetszéséért fizetett. A könyvet ezer 

Példányban nyomták, hiába unszolta Dugonics kiadóját, 

hogy legalább kétezeret nyomasson. 

Megjelent tehát az első eredeti magyar re-

gény;3
 a közönség mohó érdeklődéssel olvasta, lelke-

sedett, tanult s íróját nemzeti lelkesedésében hazája első 

költőjének tartotta. 

Dugonics működésének nagy érdeme, hogy meg-

értette korát, megtalálta a módot, miképen kell nemzete 

1 Etelka cenzúrai példánya a N. Muz. levélt., 169. Quart. Hung. 

2 Dugonics maga is annak nevezi: „Primum hoc est in patria nostra 

° r » g i n a l e e t v e r e nationale román." A Dugonics-familiának a magyar 

nemesség elérésére tett iparkodása, 0 . K. 103. Teljes címe: E t e l k a egy 

l!?en ritka magyar kis-asszony Világosvárott, Árpád és Zoltán fejedelmink 

'dejében. Irta D u g o n i c s A n d r á s Kegyes Oskolabéli Szerzetes Pap ; a' 

Józan, 's egyszer-'s-mind a' Természeti Tudományoknak Oktatója; a' Pesti 

'anulmányoknak királyi mindenségében a' Tudákosságnak királyi taníttója; 

a ' Tanulttaknak egygyik tagja; a' Jeles Természeti Karnak Örebbike. Első 

k ö nyv. A' szerencsés dolgok. Második könyv. A' szerencsétlen esetek. Po-

Zs°nyban és Kassán, Füskuti Landerer Mihály költségével és betőivel, 1788. 
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szívéhez szólnia. Ebben számos nagyobb írónál szeren-

csésebb, még pedig azért, mert állandó összeköttetésben 

tudja magát tartani a nemzet közérzésével. Jól ismeri 

közönsége kívánalmait, érzéseit, műveltségét. Az írói be-

látásnak bizonyos élessége kell ehhez, a vatesi ihlet, hogy 

megérezze, mi dobogtatja meg a közönség szívét, élénk 

érzékenység a nemzet szükségletei iránt. Ez senkiben 

sem volt oly mértékben a kor írói közül, mint benne s 

mepkapta érte jutalmát. 

Ha e ritka népszerűségnek okait vizsgáljuk, könnyen 

észrevehetjük, hogy ezek nem eszthetikaiak. De hiba is 

volna, ha Dugonics műveit eszthetikai szempontból vizs-

gálnók; így valóban nem értenők meg, miképen lehetett 

hatásuk oly óriási. E művek vizsgálatában a történeti 

szempont fontosabb, eszthetikailag mind alig figyelemre 

méltók, mert sem szerkezet, sem jellemzés, sem művészi 

előadás tekintetében nem nyújtanak jeleset. Azok a re-

gények, melyeket Dugonics mintául választott, nem voltak 

alkalmasak arra, hogy e nyomon haladva valami tökéle-

teset nyújtson. 

Azonban a kor szempontjából tekintve művei min-

denesetre kiválók voltak. Az Etelka meséje nekünk laza 

szövésű, bonyodalma erőszakolt, kifejlete csinált, világa 

csupa affektálás. A kor másképen itélt. Valóban e me-

sének bonyodalma érdekelte az olvasókat; még fejlettebb 

ízlésűek is elismerik, hogy „a történet szép".1 Ezt különösen 

az érdekfeszítéssel éri el: folyton akadnak mozzanatok, 

1 írók is, így pl. Horváth Ádám. 
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bonyodalmak, melyek kifejlete, megoldása érdeklődésben 

tartják az olvasó figyelmét. Etele és Etelka szerelme, 

Bóka ármányai, az anagnorizis, mely nélkül alig van e 

korban regény, végül mindennek szerencsés kifejlete 

kielégítették az olvasókat. Nem bíráltak, hanem gyö-

nyörködtek. 

Nekünk a jellemek is visszásak; nem tudunk meg-

barátkozni ezzel az iszákos, szerelmével botrányt okozó, 

ingatag, észben, szívben gyönge Árpáddal, a kiben alig van 

valami nagy, nevén kivül; igen, mert mintája bizonnyal 

valami német fejedelem. Viszont azonban rá kell mutat-

nunk a feladat nehézségére Árpád jellemének megalakí-

tásánál, hiszen a krónikások, a kiket Dugonics jól ismer, 

nem tudnak róla határozott képet adni. Ezért van, hogy 

költészetünkben Árpád alakja ködbe vész s jellemzése 

Még Vörösmartynak sem sikerült. Etelka alakja is elég 

különös; föltűnő jellemében az egység hiánya. Egyszer 

csupa szentimentalizmus, sóhajtozás, máskor ennek ellen-

téte, tűz, elevenség, a dolgot maga nevén nevező csiszo-

iatlan szókimondás. És mégis ez az Etelka az ő nyers 

fényességével mélyen bevésődött a magyar hazafiak és 

hányok szívébe: tipus lett belőle, a magyar „honleány" 

t'Pusa. Az 1790. évi felbuzdulás idejében a magyar lá-
nVok Etelka ruháját vették magukra s a Hadi történetek 
irója jellemzően írja, hogy a koronának visszavitelekor 
a pozsonyi kisasszonyokban fölelevenedett Dugonics 

Etelkája. Alig tudnánk irodalmunkból más nőalakot meg-
nevezni, a ki annyira átment a köztudatba, mint Dugonics 

igényének hősnője. Nevét, melyet Dugonics maga alko-
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tott,1 országszerte felkapták. Kazinczy írja, hogy a regény 

megjelenése után majdnem minden újszülött leányt Etel-

kának kereszteltek,2 s e név népszerű a mai napig. 

Bár sok tekintetben ellenmondó vonások vannak 

Etelkában, az olvasók figyelmét megragadta elevensége 

és magyaros tüze; e vonásaiért lett népszerű. Sokkal 

színtelenebb Etele, csupa habozás és határozatlanság, 

ki majdnem véletlenül jut Etelkájához. Különben kivált-

képen az ő alakja mutatja Sajnovics hatását Dugonicsra : 

Etele Karjelből, a testvérnép köréből jött Magyarországba. 

A legtöbb szereplőnek sincs határozottan körvonalazott 

alakja, nincs még Zoltánnak sem, a ki épp oly ügyetlen 

és rövidlátó fejedelem, mint a milyennek az atyját rajzolta 

Dugonics. Kivehetjük talán a tót Rókát, a gaz „titkost", 

a kit elejétől végig a leggyülöletesebb hangon jellemez 

s nincs az a gonoszság, a melyet rá nem ruházna. így 

válik valószínűtlenné. Ez a jellemzés különben Dugonics 

hazafias célzatának áll szolgálatában. 

A hibákat azonban nem látták az olvasók. Eddig 

csupa idegen tárgyat kaptak regényeikben, messze orszá-

gokban, mesés szigeteken lejátszódó hihetetlen történe-

teket: most egyszerre hirtelenül hazai tárgy kápráztatja 

szemöket történelmünk legszebb korából. Glóriától meg-

1 Volt, a kinek nem tetszett ez a név, mert nincs meg benne a ma-

gánhangzóilleszkedés. A M. Kurir így gúnyolja ki: „Az Etelka szép kis magyar 

könyvets k a . . . " (1795, 34). Pedig a nép nyelvében is előfordul hasonló ala-

kulás; v. ö. Treszka, Terka, Eszterka, Linka. (L. Nyelvőr XXXI. 341.) 

: Kazinczy, Pályám emlékezete 103. Első volt A l m á s i Ignác, 3 

hétszemélyes táblának tagja, ki újszülött leányának az Etelka nevet adta 

(Ottilia helyett). 
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dicsőített magyar nevek, magyar leventék, magyar kis-

asszonyok szerepelnek benne s megelevenedik a nemzeti 

Mult, élénk színekkel van rajzolva a magyar élet, a mely 

után hirtelen felébredt az érdeklődés e korban. A közön-

ség történelmet is tanul Dugonics művéből; naivul hisz 

mindabban, a mit kedvelt írója a múltból megrajzol; de 

Maga az író is naiv, ő is elhiszi, hogy sikerült a honfog-

lalás idejét való színekkel megelevenítenie.1 A hol a 

regény meséje nem nyújt rá elegendő alkalmat, a jegyzet 

segítségével támogatja olvasói képzeletét. Észre sem veszi 

sem ő, sem a közönség, hogy a mit így a múltból ösz-

szehoz, a magyar krónikákból s az idegen írók hazafias 

szívvel magyarázott szövegéből egybeszed, tulajdonképen 

a ragyogó kaleidoskop világa — csillog, fénylik, de hamis. 

Ellenben az az érzés, mely a mű sorait sugallta, igaz 

volt és ez az igazság elfelejtette a történetíró tévedéseit 
s bizalmat öntött az olvasóba, hogy a világ, melyet meg-

ismer, szintén igaz világ. „Igaz magyar vagyok s hazámat 

szerfölött szeretem" — írja Dugonics2 s ez a jeligéje 

Mindennél alkalmasabb ajánlás. 

A politikai célzat hasonlóképen előmozdította a 
regény népszerűségét. Abban az időben könnyen meg-

értették vonatkozásait s irányzatossága éppen nem oly 

hurkolt, mint mostani korunk távolából látszik. A nemzeti 

nyelv, viselet, szokások megtartására vonatkozó fejtege-

tései, az idegenek és idegenszerűségek behozatala s a 

törvénytelenségek, gonosz tanácsosok ellen hangzó ki-

1 L. Följegyzéseiben. 

5 Etelka. Előszó. 
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fakadásai világosak voltak kortársai előtt s azokat a 

„tanultabb elmék", kiknek művét első sorban szánta, 

fel is használták. A pesti megyegyűlésen ezt mondta egy 

követ Dugonicsnak : „Uram ! A miket itt mondunk, mind-

nyájan Etelkából puskázzuk. Kérjük az urat, el ne hagyja 

ezután is írásaiban Magyarországot, ébreszsze fel ma-

gyarainkban a nemes bátorságot."1 Dugonics megteszi e 

művében, a mit az írók közül senki sem, pellengérre 

állítja a gyűlölt idegen szellemet. Az országban például 

II. József tanácsosai közül általánosan gyűlölték Niczky 

Kristófot, s Dugonics meg meri tenni, hogy a legéleseb-

ben ostorozza Róka személyében. A vonatkozásokat min-

denki értette s lehet gondolni, mily érdeklődéssel adták 

kézről-kézre regényét s mutogatták, magyarázgatták ha-

zafias célzatait. Ezek az elkeseredett, gúnyos kifakadások 

az erőszakkal németesítő kormány ellen hozzájárultak 

népszerűségéhez, bár másrészt nem lehet tagadni, hogy 

a regény meséjét hátráltatták, alakjait valószínűtlenné 

tették s hogy Árpád és Zoltán alakjai nem elég rokon-

szenvesek, nem elég nagyok, előmozdította az is, hogy 

bennök a regény hazafias irányzatánál fogva sokszor a 

tanácsosaiktól félrevezetett fejedelmeket mutogatja. 

A regény lapjai telve vannak hazafias szózatokkal, 

a magyar mult dicsőítésével, nagyságunk égig emelésével. 

Nemzeti büszkesége minden idegent lenéz, a magyar 

mellett mindent kicsinyít. 

Ezeken kívül még egy újság volt az Etelkában: 

Följegyzései, O. K. 49. 
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előadása. Legfeltűnőbb sajátsága, hogy a népnek nyelvét 

Jóformán összes sajátságaival beleviszi az irodalomba. 

Az eddigi írók közül sokan tanultak a nép nyelvétől, de 

egy sem annyit, mint Dugonics. A népnyelv rejtett kin-

cseit, szavait, szólásmódjait, közmondásait megbecsüli s 

hazafias buzgósággal illeszti műveibe. Csak az a kár, 

hogy nem tudta megtartani a mértéket, mennyit és mit 

'ehet a nép nyelvéből beleolvasztani az irodalmi nyelvbe. 

Nagyon is halmozza a népiességet, úgy, hogy stílusa 
néha szinte roskadozik a népies sallang terhe alatt. De 
nem is válogatós: a mit a nép nyelve termelt, azt ő 
niind szemenszedett gyöngynek tartja; kifejezéseinek 
n a g y része így az ízlés rovására esik, szólásmódjai sokszor 

közönségesek, sőt alszerűek s oly képzeteket juttatnak 
a z olvasó eszébe, melyektől elfordul a művelt ízlés. 

Stílusából valóban teljesen hiányzik a finomság. Külö-

nösen érezhető ez, mikor például fejedelmi „kisasszonyok" 

beszélnek a legpóriasabb nyelven. 

Azt lehet mondani, hogy ez a vaskos, bántó nyer-

eség a legfőbb hibája előadásának. Ezt műveltebb ízlésű 

kortársai is észrevették és kifogásolták. Másrészt meg kell 

jegyeznünk, hogy nemcsak ő az egyedüli, a ki pórias 

k'fejezéseket elegyít stílusába ; Gvadányi talán még tovább 
niegy némely művében. Egy részüket mindenesetre a kor 
é s a korabeli középrendű társaság rovására kell írnunk. 

Dugonics Szeged vidékének nyelvét viszi bele mű-

v i b e , ezt állítja minden nyelvjárás fölé ; eljárása tudatos ; 
azért ír szegediesen, mert azt tartja a legszebbnek, a mint 
a z alföldi magyarságot a haza törzsökös népének; 
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egyébként az ö-zést csak mértékkel használja, inkább a 

jó hangzás és változatosság emelésére.1 

Stílusának magyarsága azonban nem merül ki a 

népiességben: a mondatszerkesztés sem utolsó érdeme. 

Jól tudja, hogy a magyar stilus szereti a rövidebb, közbe-

szólásokkal nem nagyon terhelt mondatokat; itt-ott 

igazán meglep rövid, világos s magyarosan egymás mellé 

helyezett mondataival. Különösen párbeszédeibe önt ez 

a sajátság élénkséget, folyékonyságot. Másutt túlságba is 

viszi ezt az elaprózást, úgy hogy e sajátságával nem egy-

szer fárasztóvá is válik. Ne gondoljuk azonban, hogy 

mondatszerkesztése végig ilyen következetesen magyaros: 

sőt ellenkezőleg, számos helyen feltűnően bántják nyelv-

érzékünket lépten - nyomon felbukkanó latinizmusai. 

A mint műveltsége, írói működése főként két forrásból 

táplálkozott: a nép világából és a klasszikusok irodalmából, 

e két főhatás stílusán is élénken érezhető. Igen gyakori 

nála a föltételes mód latinos használata a mellékmonda-

tokban (azt izené, addig el nem mehetne; hívta, jönne 

vissza). Mivel a függő beszéd gyakran előfordul, ez a 

sajátsága megrontja előadását. Szintúgy gyakori az 

accusativus cum infinitivo latinos használata is (Etelkát 

a kertben lenni mondották; olyannak lenni gondolák a 

portékát). 

1 Dugonics nyelvéről 1. Nagy Sándor: Dugonics és az alsótiszai 

nyelvjárás, M. Nyelvőr III. 250. U. a., Dugonics-Album, 134. 1. — Dugonics 

népies szólásmódjait köti csokorba egy tisztelője e címmel: Etelkából 

kiválogatott remekje a helyes magyarságnak Etre-Karchai Georch Illés álta1-

Pozsony 1800. 
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Előadása egészben véve nem elég művészi; a 

Báróezi-féle szabatos, csiszolt, numerusos stílushoz képest 

az övé nem mutat haladást. Báróczi már megkísérelte 

azt is, miképen jellemezze személyeit beszédükkel. 

Dugonicsnál nem veszünk észre ilyen törekvést. Prózája 

azonban színesebb Bárócziénál, különösen azzá válik 

a szólásmódok, képek gyakori használata követ-

keztében. 

Szókincse elég gazdag, sőt tán gazdagabb előzői-

nél ; a nép szókészlete rendelkezésére á l l ; e szavai fel-

tűnő használatúak, kirínak szokatlanságukkal, sokszor 

ízléstelenségükkel. Újonnan alkotott szó is sok akad; az 

Etelkában kezdi terjeszteni Barczafalvi Szabó szavainak 
e gy részét; a mi ezek közül megmaradt, az ő népszerű-

e g é n e k köszönheti é letét; maga is alkot új szó-

kat s másoktól is szívesen kölcsönöz (új szavak az 

Etelkából: l o v a n c , u r a c s , l a k h e l y , t i t k o s , k ö r -

" y ü l m é n y , á l l a d a l o m (állapot), l é a n c s , g y ö k , 

f e l é k ü l (felékesíttetik) stb.). A régi nyelvet is tanul-

mányozza s nem egy szót vesz át belőle (a d a k o z ó s á g, 

f é t e l , t a r t a l é k , k é r e m é n y , d a g á l y stb.). 

Ez utóbbi körülmény is mutatja, hogy Dugonics 

tudatosan igyekszik gazdagítani nyelvét s tudatosan fog-

'alkozik a nyelv életével, jelenségeivel; ezt bizonyítják 

különféle müveinek nyelvészeti jegyzetei is. Természete-

tön nem beszélhetünk itt igazi nyelvészetről, inkább 

tétek ez a szavakkal, bár ő komolyan veszi fejtegetéseit 
92 egyes szavak eredetéről, jelentésének fejlődéséről. Ha 
9kad is egy-két figyelemre méltó fejtegetése (pl. a kocs i 
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szóról, a kicsinyítő képzőről), legtöbbször csak kuriózum-

számba megy; ilyen például, mikor azt fejtegeti, hogy 

őseinknél nem beszélhetünk h á z a s s á g r ó l , mert hiszen 

ők még s á t o r o k b a n laktak; s a házasságot tényleg 

következetesen s á t o r o s s á g n a k hívja. 

Mindezeken ne csodálkozzunk ; nyelvészetünk kora-

beli állapota legyen mentsége. Később e tekintetben is 

sokat tanul, s pl. a Jólánka nyelvészeti jegyzetei között 

már sokkal több a figyelemre méltó. 

Az Etelka nyelvbeli előadása a legtöbb olvasót 

kielégítette; hiszen azt a nyelvet olvasták, a melyen 

beszéltek. 

Az ezer példány rövid idő alatt elfogyott. Az éledő 

reakciónak sok oka között az Etelka is ott szerepel s 

ennyiben csakugyan „politikai tett" is volt. Dugonics 

ennek is tudatában van: „Noha ugyan a vármegyék 

sokat dolgoztak József császár ellen, mégis sokaknak 

bizonyságtétele szerént Etelkám volt a fő-ok, mely az 

országnak szemét kinyitotta".1 Ez talán túlzás, de meg-

bocsátható a mindenkitől dicsért írónak. 

Hogy ily nagy véleménynyel van saját művéről, 

nemcsak e tekintetben, de általános költői becs szem-

pontjából is, könnyen megmagyarázhatjuk, ha elolvassuk 

a hozzá küldött lelkes leveleket s az egykorú lapok 

nyilatkozatait. 

A hozzá küldött nyilatkozatok egy részét közli 

Följegyzéseiben ;2 első a Bécsből, egy névtelentől küldött 

1 Följegyzései, 53. 0 . K. 

; Följegyzései, O. K. 31. skol. 
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»lantolat"; gyönge vers biz ez, de kifejezi mégis a lel-

kesedést és odaadást Dugonics iránt, kinek minden lépé-

sére Isten áldását kéri. Péczeli Mindenes Gyűjteményének 

kritikája is nagyon elismerő ; ime a veleje : „Alig tud még 

magyar nemzetünk szebb és nyájasabban gyönyörködtető 

született magyar románt mutatni, mint Ft. Dugonics 

András úr . . . Etelkája, mely más, akármely, még oly 

kipallérozott nemzetek könyveik közibe is méltán beillik." 

Barczafalvi Szabó Dávid alig talál szót lelkesedé-

sének kifejezésére; égig magasztalja Dugonics magyar 

szívét: „Adnák az Egek, hogy az egész magyarság csak 

egy Dugonics-familia volna!" E munkából új buzdulást 

merít további munkálkodására, a magyar nyelv művelé-

tére, bármily nélkülözések között is kell ezt tennie: 

»Készebb vagyok inkább éhhel halni, mintsem hogy én 
valamit németül tanítsak, a mint szomorún hallottam, 

hogy fog lenni." Örül, hogy Dugonics némely szavát 

télhasználta. 

Ibronyból, Tokaj mellékéről egy kapitány, Jármy 

Pál ír lelkes levelet: „Magyarainktól megköszönhetetlen 

és böcsülhetetlen magyar Etelkája hozzánk is elhatván 

téínmutatás nélkül . . . , mint egy igaz magyar írhatom 

azt főtisztelendő úrnak, hogy minálunk Etelkája kedve-

tébb, mintsem azt ki is lehetne magyarázni." Egyúttal 

történelmi kérdést intéz Dugonicshoz! Tehát csakugyan 
e'érte célját, a nemzet érdeklődni kezd a történelem iránt 
söt nézi a történelem mesterének. Örömmel felelJármynak; i 

1 1790. íebr. 14-én ; a levél megjeleni a H ö 1 g y f u t á r-ban 1854. 249. 
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folytatja, mit Etelkában megkezdett. A Sajnovics-

mutatta nyomokon magyarázza a nemzet rokonságát. Ön-

kényesen, kritika nélkül itél s azt hiszi, hogy történelmet 

tanít. Téves ismereteket közölt s ezt csak jóakaratával 

lehet mentenünk. 

Némelyek annyira lelkesednek Etelkáért, hogy túl-

ságos elragadtatásukban a szentírás mellé állítják. 

A folyóiratok közül igen hosszan és körülményesen 

foglalkozik vele a M e r c u r v o n U n g a r n . A regény 

legnagyobb érdeme, hogy az anyaga teljesen nemzeti. 

Nagyon méltánylandó dolog őseinket szerepeltetni az 

idegen hősök helyett. Az Etelka tartalma nem puszta 

regény, de nemzeti történelem, megismerjük a honfoglaló 

hősök erkölcseit, szokásait, hadászatát. Némely magyar 

szavak eredetét azonban nagyon merészen fejtegeti. 

Hőse iránt állandóan fenn tudja tartani az érdeklődést. 

Hell Miksa hatása alatt belehozta művébe Karjelt, a mi 

érdekessé teszi művét. Sok munkájában a közmondás, 

úgy látszik, szeretettel foglalkozik a nép nyelvével s a 

magyar nyelv fejlesztésével. Nagy érdem ez most, mikor 

a magyar nyelvet végpusztulás fenyegeti. Ez a körülmé-

nyes birálat úgy látszik Koppi Károly tollából került ki. 

Szacsvay is megdicséri Etelkát s nagy tiszteletre s sze-

retetre méltónak állítja íróját (M. Kurir, 1788). 

Kazinczy O r p h e u s á n a k kritikája kissé hűvö-

sebb az eddig idézett birálatoknál; olyan, mintha többet 

is szeretne mondani a dologról, de az irodalom akkori 

körülményei között nem tartja helyén valónak a szigo-

rúbb kritikát. Ugy is van. Leveleiben leplezetlenül ki-
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mondja véleményét. Az Orpheus ime ezt írja:1 „Professor 

Dugonics András űr Etelkáját ujabban nyomatja. Azok, 

a kik ezt úgy nézik, mint közönséges Románt, melv 

szerelmet tanítani, vagy csak némely munkára nem szü-

letett elmét egy néhány unalmas órától dajkai daliás 

formán megszabadítani akar, erről a munkáról igen 

kancsalul Ítélnek. De nem ez volt az író szándéka. Ő 

bennünket atyáinknak régi idejekre akart visszavinni, 

azoknak szokásokat, éltek módját, országlásokat stb. tette 

élénkbe, adagiuminkat mentette meg az elveszéstől. 

Némelyek durvák és a mostani kényes füleket megsértik: 

de az Árpád idejében nem épen illetlenek. A ki ítélve 

olvas, az ilyeneken nem akad fel, hanem inkább szívére 

szorítja lélekben maga előtt lebegő Dugonicsát." 

Ilyen általában véve a nemzet közvéleménye 

Dugonics Etelkájáról; írója boldog s büszke arra, hogy 

sikerült nemzetének szívéhez szólania. Dugonics érzi azt 

a meleget, mely a haza szívéből sugárzik rá, elérte 

vágyát, a nemzet legkiválóbb írói közé iktatta. A dicsőség 

koszorúzta őszülő fürtéit. 

Míg a nemzet közérzése így ítél, ne gondoljuk, 

hogy az eszthetikailag képzett közönség, mely a külföld 

remekein csiszolta ízlését, nem vette észre az Etelka 

kirívó hibáit. Sőt szigorú Ítéleteket olvasunk az e korból 

Maradt levelekben. 

Az olvasóközönség, mely jóformán Dugonics mű-

vére állott elő (mert ilyenről eddig alig beszélhetünk), 

1 Orpheus, 1790. 83—84. 1. 

9* 
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csodálja Dugonicsot, az írók kritizálják. Arra nagy hatással 

van, az írókat kevésbbé illeti meg. A mit nyilvánosság 

elé bocsátanak, mint az Orpheus, vagy a Mindenes 

Gyűjtemény, inkább a közönség kedvéért van. Az írók 

rászorultak a föltétlen buzdításra s a nemzeti érzelem 

megbotránkozott volna a szigorúbb kritikában, mikor 

általánosan népszerű műről volt szó. Az írók kételyeiket 

nem közlik a nyilvánosság előtt, leveleikben azonban 

leplezetlenül leírják gondolataikat. 

Kazinczy Ráday Gedeonnak írt levelében szól bő-

vebben az Etelkáról:1 „. . . Útamra (a Szepességbe) 

Dugonics Etelkáját hoztam el magammal; a kocsiban 

azzal töltöm időmet. Én ennek a könyvnek meglátásán 

elejéntén nagyon megörültem, hazafiúi elragadtatást s 

csak őseink előtt esméretes felséges együgyűséget s ma-

gyar tüzet reménylvén; oh, de mint szomorodtam el, 

midőn a legilletlenebb galantériát, a legalacsonyabb po-

pularitást és gyermeki affectatiót, hogy magyar vagyok, 

találtam benne. Én is csaknem a szenyvedhetetlenségig, 

csaknem a más nemzetek megbántásáig kevélykedem 

abban, hogy magyar vagyok, de még is Etelkát olvasván, 

sok helyeken mintegy elszégyenlettem magamat, látván 

azt, hogy Pajtás uram (t. i. Dugonics) magát miként teszi 

nevetségessé a magyar névnek illetlen és ok nélkül való 

emlegetésével. Elhallgatom azt, hogy a könyv, ha úgy 

tekintjük csak, mint Románt, csaknem az Argírus és 

Stilfrid classisába való. Nevetséges a szók derivátiójában 

és faragásában is." 

1 Váczy, Kazinczy levelezése, I. 1788. jun. 21. 
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Ez bizony szigorú itélet. Nincs megelégedve népies 

előadásával, kicsinyli mint regényt s helyteleníti erősen 

irányzatos nemzeti célzatát. Lám, Kazinczy nem vette 

észre, hogy éppen erre van szükség; széles látókörű, a 

világirodalomban jártas író, — s e tekintetben hasonlít-

hatatlanul fölötte áll Dugonicsnak — de a nemzet szíve 

verését jobban hallja Dugonics! 

Hogy azonban Kazinczy is nagyrabecsüli Dugo-

nicsot, máshonnan bőven kitűnik; sőt e levelében is a 

következő, bizonyos csodálatból fakadó szavakat olvas-

suk : „. . . Én is így kiáltok fel, mikor Dugonicsot, 

Révait s másokat látok: Anch' io sono pittore!" 

Ráday Gedeon feleletében1 szintén kifogásolja, sőt 

legnagyobb hibának tartja a „culináris beszédmódot". 

Ilyes beszédet csak az alsóbbrendű személyek szájába 

kellene adni. Sok helyütt azonban csaknem a poetica 

Prosaig fölemelkedik s előadásában a carmen epicumnak 

módját kivánja olykor követni. Sokkal sikerültebb volna, 

ha egyharmad részét elvennék belőle. A végére is tesz 
egy helyes megjegyzést; jobb volna, ha Etelka kapott 

volna csakugyan legalább jelentéktelen sebet, mert így 

midőn kisül, hogy a sok hű-hó hiábavaló volt, a jelenet 

hizarr hatást kelt. Ráday véleményét éppen nem szánja 

Nyilvánosságra. „Én ezen itélet tételemet csak az úrnak 
lrom, mert senkivel sem akarok összeháborodni." Messze 
van még az idő, midőn nyilvánosan kritizálni lehet! 

Aranka György is a közmondások bő használatát 

1 U. o. 1788. jul. 8. 
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kifogásolja oly műben, melyben fejedelmi személyek ját-

szanak főszerepet. A munkát azonban nagyra becsüli, 

a mit Ráday Gedeon is kiemel.1 

Érdekes Horváth Ádám véleménye; azt hinnők, 

hogy ez a rokon irányban működő költő fog legjobban 

lelkesedni az Etelka célzatán; pedig dehogy. Alig van 

rá valami hatással. Dugonics működéséről már előbb 

kicsinylőleg szólott; összefügg Ítélete azzal a büszke-

ségével, hogy ő nem ír idegen hatás alatt. Vergiliusról 

írván, úgy odavetőleg gúnyosan megjegyzi, hogy ez „nem 

Barclaiustól tanult karazérozni, mint Dugonics". Ez még 

előbbi műveire, Trója veszedelmére és Ulissesre vonat-

kozik. Az Etelkáról ezt írja Kazinczynak:2 „Láttad-e 

Dugonics Etelkáját? Kétség kivül látnod kellett, mert 

Pozsonyban és Kassán nyomatott. A napokban azt ol-

vastam ; a mint látom, románforma. Sok curiosum van 

benne és a História szép s sok magyar példa-beszédek-

kel rakva van stílusa: de csak ugyan nem szeretném 

Szerdahelyi krízise alá bocsátani e bono gustu." Ennyi 

az egész. Szerdahelyit, az eszthetikának magyar tolmá-

csolóját, nagyra becsülte, a mint máshonnan is kitűnik; 

azért hivatkozik rá. 

Gvadányi már kissé melegebben ír, de a sok köz-

mondást ő is kifogásolja ; a mint látjuk, az előadás hibáit 

találták szembeszökőknek. íme, ezt írja Péczelinek:3 

1 U. o. Ráday G. Kazinczynak 1789. márc. 1. Ő közli Aranka levelét 

Kazinczyval. 

2 U. o. 1789. febr. 24. 

3 1788. dec. 12. Akadémia kézirattára. A levelet közli Széchy Károly 

Gróf Gvadányi József életrajzának függelékében. 
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„Itten (t. i. Szakolcán) Dugonics András Etelkáját is 

megszerzettem : az magyarság és gondolatok szépek és 

sok vagyon benne, mely hazánk históriáját világosítja; 

csak csekély ítéletem szerint kevesebb példabeszédeket 

lett volna beléje és azokat, az melyek kevéssé darabosak, 

sőt ha más nemzetek nyelvére fordíttatnának, nemcsak 

kinevetősek, de az magyarok eszekrül ítéletet szerezők 

is volnának, kihagyta volna." 

Az úgynevezett népies iránynak követői egy időben 

működnek, egymás munkásságát bizonnyal ismerik is, de 

egymással nem találkoznak s nem is igyekeznek egymás-

sal érintkezésbe lépni. Dugonics, P. Horváth Ádám, 

Gvadányi — a kiket az irodalomtörténetben összekap-

csolunk — személyesen nem ismerik egymást, sőt nem 

is leveleznek. Érdekes, hogy míg a franciások élénken 

összetartanak s szoros barátságban vannak egymással, a 

deákosok vitatkoznak s prozódiai csatákat vívnak, a 

magyarosok legkevésbbé érdeklődnek egymás iránt; 

közös forrásból merítenek, a nép nyelvéből, közös a 

mesterök is, Gyöngyösi, de sikereik nem hozzák őket 

egymáshoz közelebb. Az igaz, hogy egyéniségökben sok 

ellenmondó vonás van; Horváthot nem is említve, még 
a rokontermészetűnek látszó Gvadányi is sok tekintetben 

ellentéte Dugonicsnak. Ez inkább újít, amaz jobban 

konzervatív; Dugonics első sorban II. Józsefet okozza a 

magyarság bajaiért, Gvadányi mint katona nem ír a leg-

főbb hadúr ellen, hanem a főnemességben találja elma-

Mdottságunk okát; Dugonics a mult fényét mutogatja, 

hogy hasson a jelenre, Gvadányi jelen romlásunk képeit 
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állítja előtérbe megszívlelésül; Dugonics a színháznak 

lelkes barátja s maga is szolgálja, mert a hazafias buz-

dításra alkalmasnak találja, Gvadányi az erkölcsi rom-

lottság terjesztőjét látja benne.1 

Megegyeznek azonban irányukon, nyelvükön, mű-

veik formáján kivül még komoly erkölcsi felfogásukban, 

a korukbeli „felvilágosodás" megvetésében s a magyarság 

ügyéért való rajongásban. 

Ez időben e népiesek közül legnépszerűbb Dugo-

nics ; élvezi a fényt, a dicsőséget, melyet Etelkája szerzett. 

1789 decemberében találkozik Kazinczyval és ez a talál-

kozás nagyon szíves lehetett; Kazinczynak leveléből azt 

olvassuk ki, hogy Dugonics megnyerő modora kellemesen 

érintette a finomlelkű írót. Élőszóval bizonnyal lelkesedve 

beszélt működéséről s a nemzet nevében további műkö-

désre buzdította. Ezt írja Dugonicsról Arankának :2 

„Dugonics ősz ember, de ideje előtt.3 Haja és színe 

igen szőke lehetett. Nyájas és egyenes, de nem durva. 

Ha bántják, haragszik. Azon a képen, a mely Kovachich 

Mercur von Ungarn für das Jahr 1787. Tom. 124 vagyon, 

szerencsésen van találva; de a karja és a sipkája a képét 

isméretlenné teszik. Újonnan adja ki most Etelkáját s 

néhol változtat, bővít, elhagy holmit." 

Az említett képet Rácz Sámuel, az egyetemen az 

1 L. Werner A., Gr. Gvadányi J. (A cist.-rend székesfejérvári főginm-

program m-értekezése, 1891—92.) 

2 Kazinczy levelezése I. 1789. dec. 20. 

3 Igaz megjegyzés, hisz Dugonics ekkor csak 49 éves. 

3 Mercur v. U. 1787. II. 1090. 
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anatómiának tanára készíttette; ez egyike volt Dugonics 

leglelkesebb tisztelőinek, barátjainak. A magyarságnak is 

buzgó híve, bizonyára e tekintetben sokat tanul Dugo-

nicstól. Az orvosi nyelv megmagyarositásában érdemeket 

szerzett. 

Kazinczy leveléből megtudjuk, hogy az Etelka im-

már újból sajtó alá készül: a második kiadás 1791-ben 

lát napvilágot. Aránylag elég gyorsan fogyott el az első; 

ezt követi 1805. a harmadik, a melynek címlapjára elegikus 

lemondással ezt nyomatta Dugonics : „Harmadik, életem-

ben utolsó kiadás." 

Az Etelka két évtizeden át közkézen forgott az 

országban s Dugonics e művének megjelenése után mint 
a nemzeti szellemnek tüzes ébresztője, forró szívű baj-

noka legnépszerűbb és legolvasottabb írója e hazának. 

Nincs senki, a ki őt e tekintetben fölülmúlná. 





Dugonics András 139 

VIII. 

DUGONICS TÖBBI REGÉNYEI. 

a r a n y p e r e c z e k . — Forrása. — B r i l i a n t i n a P r a e t e a s i o . 

Gépszerűsége, ennek okai. — A g y a p j a s v i t é z e k ; meséjének szövése. 

Á klasszikus háttér. — Nyelve. — A s z e r e c s e n e k . — Dugonics és 

Ueliodoros. — A tanító célzat. — Csokonai verse. — Az írók és Dugonics. 

1 é 1 á n k a. — Szerkesztésének módja. — Alakjai. — C s e r e i . — Meséje ; 

az utolsó regények hatása. 

Az Etelka fölébresztette az olvasási kedvet s 

Dugonics annyi buzdításban részesült, hogy szívesen 

folytatta oly sok babért szerző munkásságát a regény-

irás terén. Volt már olvasóközönsége is, a mely várta 

újabb műveit. 

Míg az Etelka eredeti mű, bár sok idegen moh-

omból , következő regénye, az A r a n y p e r e c z e k 

Egészen idegen mesének átdolgozása. 

E regényének még mindig nem ismerjük eredetijét; 
ar>nyi kétségtelen, hogy németből való, erre vall a tárgy s 
errevallanakgermanizmusai,melyeksokszorkirínaka népies 

szövegből. Különben Dugonics nem is tudott más modern 

nyelvet s ha modern forrást használt, csak a némethez 

tehetett fordulnia, a mint ezt többi művei, különösen a 
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színdarabok mutatják. Némely jelek még arra vallanak, 

hogy az öt szakaszból álló regény egy öt fölvonásos 

tragédiából készült.1 

Érdekes a regény előszava,2 mint általában Dugo-

nics műveinek előszavaiból sokat következtethetünk föl-

fogására, műveltségére, sőt jellemére. Kifejezi örömét, 

mondhatni háláját, hogy az ország Etelkáját „jó néven 

vette". Reméli, hogy ezt a művét is szívesen fogadják, 

bár nagy a különbség a két mű között. Az Etelka tör-

ténetével „a hazának sorsa össze van kapcsolva" (érti 

a politikai célzatot). Az Arany pereczekben a szép törté-

1 A N. Muzeumban Dugonics kéziratai között van egy latin szín-

darabja, címe: B r i l i a n t i n a P r a e t e n s i o . Ennek tárgya teljesen 

azonos az Arany pereczekével, azzal a különbséggel, hogy ebben briliánsok 

szerepelnek az elveszett karperecek helyett. A kéziratra idegen vonásokkal, 

ceruzával e szavak vannak jegyezve: Pro primis lineis Arany pereczek. E sze-

rint tehát ez volna mintegy az első fogalmazás; ennek azonban ellentmond 

a darab cime: Briliantina Praetensio, tragoedia in quinque actibus. Ex ori-

ginali Hungarico D. Dugonics Professoris Math. in Univ. R. Pest. Germanice 

(? hiba, latiné helyett) reddita. 1789. E kézirat még a színpadi kellékek szá-

mára való utasításokat is közli, a mi arra mutat, hogy határozottan előadásra 

készült. Hogy előadták-e valahol, erre nincs semmi adat; cél nélkül aligha 

fordította volna le az egészet latinra. A színhely és a korviszonyok e darab-

ban nincsenek megmagyarosítva s a szereplök neve is legnagyobb részben 

más; inie : Personae: Fridericus, princeps de Russis; Ferdinandus, princeps 

de Russis; Amalia, principissa de Russis; Júlia, nobilis de Borne, filia tri-

buni militum; De Vid Judex, in aula principali; Fux, secretarius pr. Ferdi-

nandi ; Wolfgangus, servus Principis; Save, iudeus, Rosenfeld stb. 

: Teljes címe: A z a r a n y p e r e c z e k . Szomorú történet öt sza-

kaszokban. Irta Dugonics András királyi oktató. Pozsonyban és Pesten. 

Füskuti Landerer Mihály költségével és betűivel. 1790. Második kiadása 

megjelent 1800., harmadszor kiadta Heinrich G. a Régi Magyar Könyvtárban 

(8. sz.) Bellaagh Aladár jegyzeteivel. 
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nettel gyönyörködtetni és oktatni akar. Erkölcsi célzata 
a szülők és gyermekek kölcsönös szeretetének bemutatása. 

E mellett azonban a nemzeti érdeket sem mellőzi: 

haraggal emlegeti a Schelmaier-féle idegeneket, a kik 
e'len „soha nem volt elegendőképpen felfegyverezve a' 

Magyar". 

Örömmel írja, mert érzi, hogy ebben neki is van 

erdeme: „De ki vannak immár nyilva szemeink . . . A' 

mi pedig a' Magyarnak szemeit felnyitotta, nem egyébb: 

hanem a' mostan-erőt-vett olvasás . . ." Kifejezi óhaj-

fását, bárcsak mindent magyarul olvashatna a magyar; 

dicséri a nemzeti fellendülést, az áldozatkészséget s külön 

kiemeli a magyar faj tehetségét. Névszerint is fölemlíti 
azokat a jeleseket, kik a hazát a „nyelvnek, ruhának, 

térvénynek" fenntartásával boldogíthatják. 

íme a nemzeti eszme apostolának szavai; az iro-

dalmi működés eszköz neki, melylyel a haza jóvoltán, 

művelődésén fáradozik. E cél szolgálatába szegődteti 

téllát. 

Ilyen mindjárt a történet megmagyarositása ; a színt 

Erdélybe helyezi s az erdélyi udvari életet akarja bemu-

tatni, hogy fölkeltse Erdély érdekes múltja iránt a nemzet 

%yelmét . A jegyzetekben csak úgy igyekszik tanítani, 

Mint az Etelkában, sokszor épp oly kalandosan is.1 

Az Arany pereczek igen érdekes, a figyelmet lekötő 

térténet; az igaz, hogy sok benne a valószínűtlenség; 

'gy különösen Juliannának egész viselkedése, férfiruhában 

1 L. alább. 
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való szereplése, föl nem ismerése. S mégis a főérdek 

éppen Julianna köré fonódik, ő az, a kit a kor olvasója 

megszeret, a kinek önfeláldozása, szenvedése könnyeket 

facsar szeméből. A mesének szövése egyszerűbb, vilá-

gosabb, mint az Etelkáé; motívumai között előfordulnak 

rokon mozzanatok is ; az anagnorizis, gyemekcsere ebben 

is nagy szerepet játszik. Kár, hogy a kifejlet nem teljesen 

kielégítő, olyan, mintha még folytatása következnék; 

valóban így is van : Dugonics ezt a regényét is folytatni 

akarta egy későbbi művében, a mint ezt olvasóinak 

megígérte, de ezzel, nem tudni mi okból, adós maradt. 

Előadása is olyan, mint Etelkáé, azzal a különb-

séggel, hogy stílusában a latinizmusokon kivtil germa-

nizmusok is előfordulnak. A népnyelvnek számos kincsét, 

szólásmódját, sőt a régi nyelvnek nem egy szavát ügyesen 

olvasztja bele stilusába.1 

Eszthetikailag nem boncoljuk e regényt, valamint 

Dugonics többi regényeit sem, a fentebb kifejtett okok 

miatt. Az Arany pereczek előszavából is kitűnik, hogy 0 

egyáltalán nem tűz ki eszthetikai célt maga elé. Az iro-

dalmi alkotás csak eszköz hazafias, művelő céljának 

érdekében. 

A közönség ezt a művet is rendkivül szívesen fo-

gadta ; magyar tárgy, lelkes előadás kellett, s ezt jól tudta 

Dugonics; ismerte közönsége ízlését. Mennyire tetszett, 

bizonysága a többi között az a levél, melyet hozzá a 

zalamegyei ifjak és kisasszonyok intéztek. Igaz, — írják 

1 L. Bellaagli A. szótárát az Arany pereczek 3. kiadása függelékébe"-
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hogy a mostani arany században sok jeles fia van a 

hazának, „de kivált főt. Uraságod ékes tiszta magyar-

ságával, minden erőltetés nélkül talpraesett gondolatait 

természetesen kifejező kinyomásaival, a régiséget ham-

vaiból kifejtő munkás készségével, egy szóval a magyar 

litteraturáról nyert bokros érdemeivel ezeket messze fölül-

múlja és megelőzi s szinte azért nálunk a halhatatlan-

ságnak legfőbb polcára ím ez versekkel felemeltetett: 

A míg él Dugonics: él addig nyelve Hazánknak; 

Ö pedig él örökkön: örökkön él hát Haza-nyelvünk." 

S ezek a lelkes ifjak és kisasszonyok megkérik a 

kedvelt írót, hogy maradék-idejét szánja a hazának s 
lrjon a megkezdett irányban, még pedig mentől hamarább, 

mert várni fogják újabb műveit. Boldog s dicséretre 

méltó ifjúság, a mely így tud lelkesedni s százszor bol-

dogabb író, ki megérte munkálkodásának ilyen szép 

sikerét! Olvasóközönségével ő oly szoros viszonyban 
van, mint kevesen irodalomtörténetünkben. A zalavár-

megyei „szép lelkeknek" a Jeles történetek 2. kötetének 

tőszavában felel, kijelentvén, hogy mily nagyra becsüli 

hozzá és írásaihoz való hajlandóságukat. 

A zalamegyei ifjúság nem egyedül lelkesedik Du-

gonicsért. A Had i és más nevezetes történetek 

Gmü folyóiratban egy lelkes honleány dicsőítő versezetet 

közöl Dugonicsról az Arany pereczek megjelenése után. 

Lie a bevezetése : „Az Etelka és az Arany pereczek tudós 

Vérzőjének tiszt. prof. Dugonics A. urnák érdemlett tisz-

teletére a következendő verseket készítette hazánknak 
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egy igaz leánya éppen akkor, midőn német komédiát 

játszottak Pesten némely magyar Dámák és Gavallérok."1 

A vers maga nagyon gyönge ugyan, de igaz érzés tol-

mácsolója. 

Az Arany pereczek kétezer példányban jelent meg 

s mégis elég gyorsan elfogyott; második kiadást is ért 

1800-ban. Ez a körülmény is mutatja, hogy népszerű 

olvasmány volt, ezért alkalmazták színre is Etelkával 

együtt.2 

Mint regény leggyöngébb munkája s talán a kö-

zönséget is legkevésbbé érdekelhette az 1794-ben meg-

jelent Gyap jas vitézek.3 Az Argonaut icont magya-

rosította meg e címmel; nem puszta fordítást nyújt, 

hanem átdolgozást. A latin eredeti 24 könyvből áll, a 

magyar 20 könyvet foglal magában, az egyes könyvek 

azonban apróbb szakaszokra oszlanak; ez a felosztás is 

mutatja, hogy Dugonics mint elbeszélő sokat tanult az-

óta, a hogy az Argonauticont megírta. A magyar szöveg 

különösen az új felosztás következtében megbővült. Az 

eredetinek zavaros, bonyodalmas meséjét megtartotta s 

így ennek olvasása még többi müveinél is fárasztóbb; 

sokszor nem tudjuk, egyes epizódoknak mi céljuk van, 

máskor nem juthatunk tisztába egyes szereplőkkel, hal-

» Hadi s m. nev. tört. 1791. IV. 410. 

3 L. alább. 

3 Két kötetben. Az első kötet elején arcképét közli a kiadó (D. A. 

úrnak örök emlékezetére). Teljes címe: A g y a p j a s v i t é z e k . Irta 

Dugonics András királyi oktató. Pozsonyban és Pesten. Füskuti Landerer 

Mihály bötűivel és költségével. 1794. Az első kötethez csatolt arckép 

1793-ból való. 
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mozza a rejtélyeket; az érdekfeszítést akarja szolgálni, 

mikor csak az elbeszélés előrehaladt folyamán magyaráz 

meg egyes eseteket, melyeket az olvasó el is felejtett; 

előfordul, hogy egyáltalában nem tudunk tisztába jönni 

a történtekkel (pl. I. 32. Eutelus esete). Érdekes, hogy ő 

ezt művészi fogásnak nézi; az előszóban ezeket írja: 

„Kész akarva és szántt szándékkal minden össze vagyon 

itten zavarva: hogy annál inkább gyönyörűnek tessék 

kimenetele." 

Ez az előszó felvilágosít még az író céljáról; első 

sorban tanítani akar: milyenek voltak a régiek szokásai, 

erkölcsei, milyen az a világ, mikor a gyapjas vitézek 

hajókáztak. A magyar honfoglalókat bemutatta már, most 

ezeket a régi népeket akarja megismertetni olvasóival. 

S hogy beleéljék magukat teljesen azokba az időkbe, az 

isteneket, nimfákat csak úgy emlegeti, mintha csak azon 

korbeli „irász" volna, sőt segítségül is hívja őket. Valljuk 

meg mindjárt, hogy ez a beleélés sehogy sem sikerül 

sem neki, sem az olvasónak. Versben csak megjárja, de 

prózából egészen kirítt ez a kopott machina. A mente-

getőzés is mutatja, hogy maga is elavultnak tartotta ezt 

V ideje mult költői fogást. Annál feltűnőbb pedig ez, 

mert az Ulissesben elhagyta az istenek szereplését, ezen 

Prózai műbe pedig maga hozza bele a deus ex machinát. 

Természetesen nem felejti fölemlíteni, hogy az 
argonauták utazásában őseinkről is lesz szó. Medea, a 

főszemély, anyai részről valóságos „szithiai fajzat". 

Ha mindezek mosolyra is indítanak, ha a mű mint 
regény gyönge alkotás is, annál meghatóbbak a követ-

10 
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kező szép sorok, a melyekben az író hazafias célja, 

nemes lelkülete igaz fényben ragyog: „Igyekezetem ezen 

könyvemben sem más, mint az előbbeniekben volt: 

Hazám' nyelvének csinosítása, 's-az Olvasók' kedvének 

legeltetése. E' kettővel minden író megelégedhetik e' 

mostani időben. Mert kik életjekben Nevek' hire után 

vágyódnak, sokat kívánnak." 

Nyelvezetében ugyanazon sajátságokkal találkozunk, 

melyeket többi művéből ismerünk. A latinhoz viszonyítva 

nem szószerinti fordítás, hanem szabad, a szóhoz egy-

általán nem ragaszkodó visszaadása a tartalomnak. Az 

összevetés érdekesen mutatja, mily tudatosan bánt Du-

gonics a magyar nyelvvel; latin prózája simább, sokkal 

finomabb, de a magyar színesebb, a hol a latin csak 

egyszerűen fejezi ki a dolgot, a magyarban képeket, 

tősgyökeres szólásmódokat használ. 

Következő regénye a S z e r e c s e n e k . Ennek 

megírására Gyöngyösi műveinek kiadása adott alkalmat. 

Miközben a „Chariklia" históriáját összehasonlította 

Heliodoros Aithiopikájával, észrevette, hogy Gyöngyösi 

művében csak az első öt könyv halad az eredeti szöveg 

nyomán ; a többi idegen koholmány. Ö tehát elhatározza, 

hogy a történetet újból megírja, még pedig „Heliodoros-

nak nyomdokai szerént".1 

Heliodoros műve az első ránk maradt regény; 

hatása az egész középkoron állandó. Költők és művé-

szek fordulnak hozzá témáért, a többi között Rafael is. 

1 Tehát nem Gyöngyösi után írta, mint Endrődi állítja (Beöthy, Képes 

irodalomtörténet). 



Dugonics András 147 

Ez volt a heroikus regények mintaképe. Eseménye mű-

vészi ügyességgel van szőve, érdekesen fejlődik, csak 

itt-ott lesz vontatottá; Heliodoros mestere a figyelmet 

lekötő jelenetek megalkotásának, tehetsége nagy a le-

írásban is. 

Nem csoda tehát, hogy Dugonics érdeklődését 

fölébresztette a regény számos jelessége s különösen 

tartalmának nemes erkölcsi felfogása, a mely megegyezik 

az ő működésének irányával. Főhősei ideális alakok, a 

kik (bár nincs jellemökben elég elevenség) mintaképül 

állíthatók az olvasó elé. Ezt a tanítást tartotta Dugonics 

a hazafias szempont mellett működése másik főcéljának 

s azért találta alkalmasnak Heliodoros regényének ma-

gyarítását. 

Dugonics szorosan követi a regény meséjének 

Menetét; alig találunk egy-két eltérést. Ilyen Kalaziris 

hosszú elbeszélésének egy helyre hozása (az I. könyv-

ben), a melyet Heliodoros két részben ad elő. A 2. 

könyvben is van némi jelentéktelen változtatás az elbe-

szélés rendjében. Megtartotta a könyvek szerinti felosz-

tást, csakhogy a könyveket kisebb szakaszokra osztotta 
s címekkel látta el. Azonkívül az egyes elbeszélő részeket 

igen sokszor párbeszédekbe szedte az ő rendes szokása 

szerint, a mi nem egyszer erőszakolt. 

Ámbár a tárgy egészében megmaradt, mégis mi 

Más Heliodoros regénye Dugonics feldolgozásában ! Ha 

valahol kirí a túlságosan népies, nyers szögedi beszéd-

Mód használata, úgy e regényében kiváltképen. Dugonics 

előadásának keresett népiességével teljesen letörli a 

10* 
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tárgynak klasszikus hímporát s ezzel úgyszólván meg-

fosztja lényegétől. Valósággal képtelenség, anachronizmus 

ezeket a klasszikus alakokat úgy beszéltetni, mintha 

magyar parasztlegények vagy leányok volnának. 

A történettel ő nagyon meg van elégedve: „semmi 

héánosságot nem találni benne". Nem holmi közönséges 

történet ám ez: „Ennek az én Karikleámnak egész tör-

ténete nem úgy íratódik e' könyvben : mint Szegváron 

a' meséket szokták a Fonóban kezdeni: Volt egyszer 

egy leán, kit Karikleának hívtak. No jó — Hanem : mint 

Etelkámban, és a Gyapjas vitézekben, középen kezdődik 

az egész dolog; az-után tér-vissza a' Történet elejére; 

végképpen mondja az utolsó eseteknek röndjét." 

Heliodoros a klasszikusoktól tanulta ezt az „in 

medias res"-féle kezdést; tőle pedig a heroikus regé-

nyek írói. így maradt meg ez a hagyomány századokon át.1 

A regényt Beniczki Etelkának (Dugonics Teréz, 

Ádám leánya két éves „szülöttének") ajánlja. Ha majd 

olyan kort ér, mikor megérti e művet, javára fordíthatja 

számos tanulságát, miközben „Istennek Kegyességét, 

Könyörületességét, Jóságát, és fő-képpen atyai gondvi-

selését" olvassa. íme a tanító célzat kiemelése. 

A könyv 1798-ban látott napvilágot;2 az első kö-

tethez Dugonics szépen kidolgozott arcképe van mellé-

1 L. Beöthy, Szépprózai elb. II. 42. 

: Teljes címe: A' S z e r e c s e n e k . Ujjabb életre hozta Dugonics 

András kiráji oktató. Első könyv. Európai történetek. Második könyv. Afrikai 

esetek. Pozsonyban és Pesten. Füskuti Landerer Mihály' bötüivel és köl-

cségével, 1798. 
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kelve Vályi András áldozatkészségéből, a hogy a kép 

aláírása bizonyítja: „Nyelvünk előmozdítójának Vályi 

András. (Festette Pesten Vágner 1797.") A sokkal fiata-

labb Vályit Dugonicshoz szoros barátság kapcsolta : meg-

egyeztek a magyar nyelv szeretetében s a hazafias érzés 

tüzességében. 

A második kötet eleje is érdekes: Közli Csokonai 

Mihály Dugon ics oszlopa című versét, sőt az említett 

oszlopot ábrázoló képet is.1 

A vers egy érdekes találkozás emléke. Mikor 

Csokonai, mint 21 éves ifjú Halason jár légációban, 

kedve támad Pestre látogatni. Nem sokat gondolkozik; 

felrándul (1794). Pestre gyalog érkezik s azon porosan 

beállít Dugonicshoz, a ki örömmel öleli keblére a lelkes 

"fjút.2 

Dugonics Etelkája nagy hatással volt Csokonaira, 

ez ébresztette fel benne az érdeklődést a magyar hon-

foglalók iránt, ennek olvasása közben támadt benne az 

eszme Árpádja megírására. A Diaetai Magyar Múzsa 

1 A vers n e i n e g é s z é b e n Csokonaié, egy részét Mérei Sándor, 

Dugonics kedvelt tanítványa írta, a ki a vershez való jegyzeteket is készítette. 

Ennek az a magyarázata, hogy Csokonai felsorolván Dugonics műveit, ki-

hagyja a Tudákosságot s az éppen megjelenő Szerecseneket. Mérei tehát 

Czeket is beleveszi. (Megjegyzem, hogy a N. Muzeumban őrzött kézirat 

végig Dugonics írása.) A mellékelt képet úgy tekintik, mint Csokonai rajzát. 

(Beöthy Képes irodalomtörténete is így közli.) Magán az eredeti képen nincs 

°'yan jelölés, a melyből ezt lehetne következtetni. A Szerecsenekhez mel-

ókéit képen pedig ez olvasható: „Rajzolta Szerelenihegyi. Metszette Karacs. 

Pesten 1798. De Karácsonyi is Csokonaiénak tartja a képet. 

: Haraszti Gy., Csokonai Vitéz Mihály 56. 1. — Csaplár, Révai M. 

é,ete III. 22. 
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mutatja, hogy a történelemben mily nagy tekintély előtte 

Dugonics, szómagyarázatait elfogadja és tovább adja.1 

Ifjú lelkesedése hozta fel Pestre, hogy megismerje, 

a kit a távolban megszeretett és tisztelt. A Pestre jövő írók 

általában fölkeresik az ekkor már nagyhírű és tekintélyes 

Dugonicsot. Kazinczy egy látogatását említettük is már; 

ugyan ő jegyezte fel a Pályám emlékezetében2 egy 

másik találkozását 1803-ban, a mikor a „göndör, őszhajú 

Dugonics" kebléhez szorítá. Édes Gergely is említi, hogy 

Pesten többször találkozott Dugonicscsal.3 Kis János, 

mikor mint tanuló beutazza az országot, hasonlóképen 

fölkeresi, hogy megismerje az ország egyik nevezetes 

emberét. 

Hogy Csokonaiban a találkozás még jobban meg-

szilárdította a tiszteletet Dugonics iránt, bizonyítja a 

Szerecsenek előtt olvasható költemény is, melyet a talál-

kozás után évek múlva intéz Dugonicshoz. A magyar 

Helikonon ott látja Dugonics oszlopát, mely műveiből 

van emelve. A vers végén így kiált fel: 

Tisztelem nagy tudós! ennyi érdemedet 

'S Hazafi csókokkal értetvén Tégedet; 

A' Magyarok' kegyes Istenét imádtam : 

Hogy ily magyar-szivű Hazámfiát láttam. 

A szintén népies irányban babérokat szerző Csokonai 

csakugyan szép emiéket emelt Dugonicsnak ezzel a 

szíves, mély vonzalomról és tiszteletről tanúskodó versé-

1 Haraszti, u. o. 88. 1. 

1 Pályám emlékezete 210. (Abafi kiad.). 

3 Figyelő V. III. 
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vei. Közlése szélesebb körben tette ismertté azt a nemes 

barátságot, mely irodalmunknak e két hő-lelkű, bár 

sokban különböző alakját összekapcsolta. Emléke egy-

úttal annak a meleg érdeklődésnek, melylyel íróink egymás 

működését kisérték. 

Dugonics következő regénye: Jó Ián ka, két kötetben. 

Folytatása az E t e l k ának : Jólánka nem más, mint 

Etelka leánya. Rövid félév alatt írja meg s 1804-ben 

adja ki; ez a legnagyobb műve (I. köt. 773, II. köt. 

772 1.). Még előbb írta meg Etelka Karjelben című 

színművét, mely hasonlóképen szoros összefüggésben van 

Etelkával és Jólánkával, azért Dugonics ez utóbbi regé-

nyében ajánlja is, hogy előbb a két Etelkát kell elol-

vasnunk, ha a tárgyat világosan akarjuk látni. 

Míg az E te lkában jóformán csak érintve van a 

finn-lapp rokonság, a Jólánka már teljesen új világba 

visz a Hell és Sajnovics mutatta nyomokon. A regény 

eleje Magyarországban játszik, majd Honvárba megyünk, 

aztán Karjelt ismerjük meg. Ezek az északi országok 

Dugonics szerint persze legszorosabb rokonságban van-

nak a mi hazánkkal, lakóik testvéreink, fejedelmeik 

Magyarországból házasodnak s a mi leventéink köztük 

keresnek feleséget. 

A történet szövése, az erőltetett érzelmesség, kor-

festés, az alakok jellemzése mind olyanok, mint az 

Etelkában; emennek cselekménye mégis egységesebb, 

egyöntetűbb. Úgy tetszik, mintha Jólánkának meséjét vagy 

öt-hat idegen, német történetből szőtte volna ; valószinű-

•eg így is történt. Az esemény untalan megakad. A tör-
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ténelmi háttér: Zoltán fejedeleni kora. A tárgy Jólánka 

és Gyulafi szerelme; de mikor a szerelmesek már-már 

egymáséi lesznek, valami körülmény útjokat állja s újból 

kezdődik a kalandok, hihetetlen vakesetek hosszú soro-

zata. Az elbeszélés menete rendkívül lassú, a helyzetek 

rajza hihetetlenül aprólékos. Annál feltűnőbb, hogy az 

egész hirtelenül fejeződik be. A valószinűtlenségek még 

nagyobb számban fordulnak elő s még fokozottabb mér-

tékben, mint az Etelkában ; pl. Gyulafi jó ideig női ruhá-

ban tartózkodik Jólánkánál anélkül, hogy ez megismerné ! 

A jellemzés tapasztalt hibáin kivül itt még egy követke-

zetlenséggel is találkozunk: az E t e l k á n a k derék Eteléje 

itt mint durva, mindenre képes ellenszenves férj és apa 

szerepel. Ezt az E t e l k a K a r j e l b e n okozta, a mely 

Etelét hasonló módon állítja elénk. 

A mint az Etelkában találkoztunk klasszikus motí-

vumokkal, a klasszikus költők hatását e művén is észlel-

hetjük. Hőse hol Odysseus, hol Telemachus szerepét 

viseli; az Aeneisre is emlékeztet s Aeneas jelenik meg 

Gyulafi magyaros köntösében. Azonban nem elégszik 

meg ennyivel: nem egy helyét állíthatjuk párhuzamba 

Ovidius Metamorphosisai vagy Heroidjai némely helyével 

(pl. a vadászatok, szerelmes jelenetek). 

A Jólánkában elszórva egy csomó vers is van, 

melyeket a szereplőkkel énekeltet Dugonics. Egy részük 

sajátja, más részük idegen költőké; legtöbbet átvesz 

Faluditól (a Tavasz, Tarka madár, Nincsen neve (Egy 

agglant. . .), A szerencse (Forgandó szerencse), azonkívül 

Szentjóbi Szabó Lászlótól (A sirhalom), Balassitól, de 
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mindegyiken változtat. A sajátjai között népdal-moti-

vumokat is találunk (Szerelem, szerelem, Váljon hol 

lelnek föl). A változtatások is jellemzők Dugonics 

ízlésére; a finomabb, elvontabb kifejezést sokszor vas-

kos szólásmóddal helyettesíti. Ezzel a vers-elegyítéssel 

mintha vissza akarna térni a Kartigám-féle regények 

divatjához, melyeknek verseit énekelték is.1 A második 

kötet elején egy hozzá intézett versezet olvasható: „Egy 

rózsa-bimbó az Ámor' koszorúja között a' nagy Dugo-

nicsnak számára." A hangja lelkes, kiérzik, hogy a szerző, 

Bozóki, igazán tisztelte Dugonicsot. 

A regényt Beniczki Jólánkának, unokája szülöttének 

ajánlja, a ki ugyan csak három éves, de Dugonics azt 

szeretné, hogy unokája holta után is megemlékezzék róla 

regénye olvasása közben. Az előszó Jólánkát ügy tünteti 

fel. mint a női erények példáját, a kit unokája minta-

képéül választhat; pontosan el is sorolja, hogv mit lehet 

fanulni Jólánkától. Ez előszóból ismét kitűnik, mily fon-

tosnak tartotta regényeiben a tanulságot. 

Dugonics regényírói munkálkodását 1807-ben fejezi 

be Cs ereivel, melyet ez év őszi szünideje alatt írt Sze-

geden. A címlap elég világosan bizonyítja, hogy a tárgy 
nem eredeti: „megmagyarosította", mint Az arany pere-

Veket. Történelmi háttere Taksony és Géza fejedelem 

kora, tehát regényeiben egészen bemutatja Árpád-házi 

fejedelmeinket. A történet hosszú és laza összefüggésű 

1 Verseket talált különben a kedvelt, oly igen megcsodált mintájában, 

a z Argenisben is. 
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kalandok egymásutánja; meséje nem egységes, legfölebb 

abban, hogy a különféle viszontagságok legnagyobb 

részben Csereihez fűződnek; a történet gerince volna 

Csereinek1 és Örkény fejedelmi kisasszonynak szerelme, 

de ez csak a második szakaszban kezdődik s mivel 

Csereinek Taksony fejedelem haragja miatt Arábiába kell 

menekülnie, megszakad ; Csereinek Arábiában viselt dol-

gai foglalják el majdnem teljesen a II. részt, a melyben 

bőven megismerkedünk a keleti népek szokásaival is. 

A III. szakaszban hazakerül Cserei, a viszontagságok 

azonban elölről kezdődnek s még sokat kell küzdenie, 

míg megkapja Örkény kisasszonyt. 

A kalandok között van több is olyan, mely leköti 

a figyelmet; a második rész a 18. században divatos 

utazóregények hatása alatt készült. Míg azoknak leg-

többje politikai és társadalmi célzatokat szolgál, Dugonics 

szerény regényében megelégszik, ha az idegen országok-

kal és népeik szokásaival ismerteti meg érdeklődő olvasóit. 

Fejlődést nem jelöl Dugonics regényírói pályáján ; alakjai 

közül azonban kiválnak a népies szereplők (Cserei szol-

gája, egy halász), a kik sokkal valószínűbbek, mint a 

többiek s ezt különösen tőrőlmetszett magyaros beszédük 

okozza. Ezeknek szájában nem visszatetsző a szegedi 

nyilt, éppen nem válogatós szólásmód. Előző regényeiben 

is a népies alakok a legsikerültebbek. 

E regények, melyeket sorba bemutattunk, nem 

1 Cserei „lionvári herceg". Tehát e szállal ezt a regényét is az észak' 

rokonsághoz fűzi. 
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tartoznak irodalmunk jeles alkotásai közé. De megfeleltek 

a közönség akkori ízlésének, műveltségének s Dugonics 

jól ismerte kora szükségleteit; olvasták valamennyit, lel-

kesedtek hazafias felbuzdulásaikon, megkönnyezték a 

„leventék" és „kisasszonyok" „szerencsétlen eseteit", 

szóval népszerűek voltak. Nem ok nélkül nevezte Dugo-

nicsot egyik ismertetője az akkori magyar közönség 

Jókaiának.1 Regényeivel teljesen kielégítette olvasói ér-

deklődését. 

1 Halász I. i. ni. 
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IX. 

DUGONICS SZÍNMÜVEI. 

Dugonics az iskolai dráma tanítványa. — Az iskolai dráma fejlődése. — Du-

gonics iskolai drámái. — A magyar színpad állapota. — Dugonics regényeinek 

átdolgozásai: A z a r a n y p e r e e z e k , E t e l k a . - A J e l e s t ö r t é -

n e t e k . — T o l d i M i k l ó s . — E t e l k a K a r j e l b e n . — Shakespere-

"yomok. — B á t o r i M á r i a . — Népszerűsége. — K ú n L á s z l ó . — Du-

gonics mint drámaíró. 

Dugonics mint színműíró az iskolai dráma tanít-

ványa. Mint a poétika és rhetorika tanárának szinte 

évről-évre kellett gondoskodnia, hogy legyen darabja, 

Melyet tanítványaival előadathat. A piarista növendék-

Papokat már korán hozzászoktatták, hogy alaposan meg-

tanulják a drámaírás mesterségét. Mert valóban annak 

tekintették. Az anyagot vették, a hol kapták, előbb a 

szentírásból, majd a klasszikusokból, végül modernebb 

drámaírók müveit is átdolgozták. Tulajdonképen nem is 

az volt a fődolog, hogy a mese művészi kerekdedséggel 

tegyen megalkotva, vagy hogy igazi jellemek szerepelje-

lek benne; a cél a tanítás, nevelés és ennek megfele-

töen erkölcsi példázatok, vallásos igazságok töltik meg 

e darabokat; ez az erkölcstanítás azonban sokszor erői-
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tetett. Néha egész beszédeket találunk az iskolai drá-

mákban, hogy az ifjak a szónoki előadás gyakorlatát is 

megszerezzék; a nyilvános föllépés biztosságának meg-

szerzése hasonlóképen kimondott célja ennek a műfajnak. 

Mindezek azonban inkább az iskolai dráma virág-

zása első korszakára illenek; abban a korban, a mikor 

Dugonics tanít, szinte háttérbe vonul az iskolai célzat; 

minél inkább látogatja ezeket az előadásokat a közönség, 

annál jobban fogy e drámákból a moralisatio. Első sor-

ban mulattatni akarnak — más színház nincs, pótolják a 

hiányzónak a szerepét is. A közönség tetszése irányítja 

most már az iskolai dráma írójának a tollát s így ke-

rülnek le a színpadról a szentírás tanító irányú darabjai 

s így jutnak az iskolába a francia és német vígjáték-

írók művei, sőt a hazai életből vett „közjátékok". 

Az iskolai dráma fejlődésének ezen a fokán vált 

alkalmassá a világi színpadra való átlépésre. Valóban, az 

írókra ez nem is volt oly nehéz s ez magyarázza meg, 

hogy első színműíróink között több piarista van. 

Dugonics már húsz éves korában fellép Szegeden 

egy magyarnyelvű darabjával; később bizonnyal több 

darabot ír, habár csak kettő maradt ránk. Az iskolai 

drámák szerzői nem igen törődtek darabjaikkal, tudták, 

hogy csak alkalmi értékük van, ez az oka, hogy annyi 

elkallódott közülök. Dugonics első ránk maradt darabja, 

Plautus Menechmi je , még klasszikus tárgyú, teljesen 

az iskolai színpad követelményei szerint átalakítva; ér-

dekes azonban, hogy meghagyja az egyik nőszereplőt. 

A másik, melynek cime első kidolgozásában Gyöngyösi , 
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később Tárház i , már a modern irodalomból, Go tsched 

játékszínéből való darab. Ez mindenesetre kiválik a kor 

selejtesebb e nemű színdarabjai közül, a mint erre már 

rámutattunk.1 

E darabban Dugonics már jóformán úgy jár el, 

mint későbbi színműveiben: a neveket megmagyarosítja, 

a színhelyet a hazai viszonyokhoz közelebb hozza s 

ezzel a magyarosítással igyekszik fölkelteni az érdeklő-

dést ; ehhez járul a magyaros, sokszor túlságosan nyers 

előadás is. Mikor a világi színpad számára kezd írni, 

már jól ismerte azt a módot, miképen kell idegen tár-

gyakat átdolgozni. 

Egyébiránt a mint szükségből lett az iskolai drá-

mának művelője, épp úgy bizonyos szükség ösztönözte 

hazafias tárgyú drámák írására is. Volt színpad, de nem 

voltak darabok. Péczeli pályázata eredmény nélkül ma-

rad, Bessenyei komoly drámáinak előadását meg sem 

kisértik; az írók érzik a szükséget, de jóformán minden 

kezdet nélkül nehéz volt virágzó drámairodalmat terem-

teniük. Eddig nem volt színpad, mely drámaírókat nevelt 

volna s hogy most a hazafias buzgóság felállította nagyra 

hivatott oltárát, alig volt, ki áldozhatott volna rajta. így 

kezdik Dugonics népszerű regényeit átdolgozni a szín-

Padra ; nagy örömmel látja e darabok sikerét, ez ihleti, 

hogy bár nincs igazi drámaírói tehetsége, maga is sze-

rezzen eredeti darabokat. S a mily élénk érzékkel találta 

El regényeivel korának ízlését, a hogy bele tudott illesz-

1 L. fentebb. 
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kedni azokban korának érzésvilágába, a hogy szolgálni 

tudta közönsége szükségleteit ott, épp úgy megfelelt e 

tekintetben színdarabjaival is: tehát égető hiányt pótolt 

a közönség ízlésének megfelelő módon. Ez mint színmű-

irónak legfőbb érdeme. 

A nagy nehézségekkel küzdő, szegényes műsorú 

színpad általánosan ismert regényeihez fordul segít-

ségért, mintha figyelmeztetni akarná, hogy az ő iránya 

hivatást teljesít a színpadon is. Először (1792-ben) az 

Arany pereczeket dolgozta át Endrődy János piarista, 

kinek színpadunk akkori viszontagságai között valóban 

nagy érdeme, hogy mégis tudott valamelyes műsort 

teremteni. Magyar Játékszíne tizennégy darabot nyújt 

mindenféle fajtából; érdemes fölemlíteni, hogy a nemzeti 

dráma felvirágoztatására írókat tud toborzani, a kik kö-

zött ott találjuk Rudnyánszky Karolina bárónő nevét is, 

jeléül, hogy a hazafias tűz „ifjú szépeink" szívében is 

kigyulladt.1 

Ez a szorgalmas Endrődy dolgozza át az Arany 

pereczeket; nagy munkája nem volt vele. A mesén nem 

változtatott, sőt a külső szerkezeten sem kellett módosí-

tást tennie; a regény 5 „szakaszra" oszlik, ennek egész 

pontosan megfelel a dráma 5 felvonása; a „szakaszok" 

„részeiből" könnyű volt megszerkeszteni a jeleneteket, 

annál inkább, mert a regény legnagyobb része úgy is 

dialógusban folyik. Éppen nem lehetetlen, hogy a regény 

eredetije is színműből készült, innen van, hogy Endrődy 

1 L. Duda János : Endrődy Jánosról, Bpest 1892 és Perényi József: 

Endrődy János életrajza, Nagy-Kanizsa 1899. 
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könnyen oldhatta meg feladatát. A legföltünőbb változ-

tatás, hogy a mesét rövidebbre vonja a színpad szűkebb 

keretéhez idomítva. A többi változtatás jelentéktelen. 

Érdekes, hogy még Dugonics stílusán sem mer változ-

tatni, annyira megköti kezét Dugonics tekintélye, pedig 

ö éppen nem ügyetlen stiliszta. 

A darab 1792 jun. 18-án kerül először színre. 

Maga Dugonics értesít, hogy a vállalkozás nagy sikerrel 

járt.1 Az Arany pereczek előadásáról a M. H í rmondó is 

megemlékezik; ebben a cikkben érdekes, hogy hang-

súlyozza a darab eredeti voltát: „Jun. 18-án nem fordí-

tott, hanem eredeti darabot játszott a társaság, mely-

nek címe Arany pereczek. Ez egy költött történet, melyet 

Tiszt. Dugonics András professor úr, nyelvünknek szíves 

gyarapítója készített; a jádzó színre pedig pesti professor 

Endrődy János alkalmazta. Ezen eredeti darabhoz a 

scénák és ruhák újonnan készültek, melyek 600 frtba 

kerültek a színháznak."2 

Az Etelkát Soós Márton alkalmazta színre ilyen 

címen: Etelka, vagy a megszomorított ártatlanság. 

Soós Márton, „az orvosi tudományok hallgatója és a 

magyar theatrumi társaság tagja", azon lelkes ifjak közé 

tartozik, kik, mint az „első magyar nemesi színjátszó 

társaság", nagy célt tűznek maguk elé : meg akarják 

honosítani a magyarnyelvű drámát. Soós irodalmi úton 

's szolgálja nemes célját; ír eredeti darabot is s átdol-

gozza az Etelkát. 

1 Etelka Karjelbcn. Előszó. 

3 Al. Hírmondó, 1792. 938. 
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Az ő feladata már nehezebb, mint Endrődyé volt, 

mert Etelka cselekménye kuszáltabb; mindamellett még 

sem változtat rajta sokat, hisz a mi már a köztudatban 

általánosan ismert s a közönségnek tetsző, nehéz a he-

lyett újat mondani, mert az író kockáztatja a sikert. 

Sok helyét szórói-szóra átveszi: „szemenszedett drága 

gyöngyei helyett" — úgymond — jobbat és szebbet 

úgy sem tudna beletenni. 

Ezek az előzményei Dugonics drámaírói munkás-

ságának s egyúttal kellőképen megmagyarázzák, miért 

hagyta ott egyidőre a regényt. 

Színdarabjai J e l e s t ö r t é n e t e k címen jelentek 

meg két kötetben (1794—95). Az első kötetben van: 

T o l d i M i k l ó s és E t e l k a K a r j e l b e n ; a má-

sodik B á t o r i M á r i a és K ú n L á s z l ó című darab-

jait foglalja magában.1 

Mind a négy történeti színmű, bár az Etelka 

Karjelben történeti háttere költött. 

Dugonics nagyon jól látta az akkori színpad hiányát, 

észrevette, mi fog tetszeni a közönségnek abban a lelke-

sedni szerető korban. 

Az ő útmutatója a közönség ízlése. Csak ez ma-

1 Teljes címük : J e l e s t ö r t é n e t e k , mellyeket a magyar játék-

színre alkalmaztatott Dugonics András, királyi oktató. Első könyv: T o l d i 

M i k 1 ó s. Szomorú történet három szakaszokban. Első darab. (Toldi Miklós 

arcképével.) E t e l k a K a r j e l b e n . Szomorú történet. Négy szakaszok-

ban. Második darab. Második könyv: B á t o r i M á r i a . Szomorú történet 

öt szakaszokban. Harmadik darab. (Bátori Mária [rokokofejű] arcképével.) 

K ú n L á s z l ó . Szomorú történet négy szakaszokban. Negyedik darab. 

Pesten, Füskuti Landerer Mihály költségével és bötüivel. 1794 és 1795. 
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gyarázza meg óriási sikerét, páratlan népszerűségét, me-

lyet színdarabjaival is gyarapított. Tulajdonképen csak 

folytatja, a mit regényeivel kezdett. 

Idegen tárgyakat dolgoz át, de azokat „talpig meg-

másolja". Ő hiszi, hogy a nevek cseréje, a magyar ruha 

s néhány becsempészett hazafias szólam gyökerében 

megváltoztatják az idegen darabot. Valójában a ma-

gyarosítás nem sikerült, mert a jellemek, a darabok 

szelleme, levegője idegen maradt. De azt ő maga sem 

vette észre, közönsége meg éppen nem; ennek elég volt 

a külső csillogás és — valljuk meg — műveltsége is sokkal 

csekélyebb, hogy sem a történeti háttér igazságát meg-

bírálni tudná. Olvasás közben pedig támogatták képzeletét 

a nagyszámú jegyzetek, melyekkel Dugonics igazán 

ügyesen tudta a cselekmény folyamát szegélyezni. Ehhez 

járult még a képekben, hasonlatokban gazdag népies 

nyelv, mely szintén élénken izgathatta a naiv, öntudat-

lanul gyönyörködni szerető közönség képzeletét. 

Leggyöngébb darabja az első, T o l d i M i k l ó s . 1 

Itt elköveti azt a nagy hibát, hogy a népmonda kedvelt 

hősét egészen kiforgatja jelleméből s a Toldi nevet egy 

érzelgős, gyámoltalan lovagra ruházza, a kiben semmi 

sincs a népszerű magyar hősből. Annál csodálatosabb 

ez, mert ő jól ismerte a Toldi-mondát, sőt egy-két rész-

letét meg is őrizte. Mi több, még azt is érzi, mily fontos 

1 Dugonics színművei behatóan, alaposan vannak eddig is méltatva. 

Heinrich Gusztáv szerencsés kutatásai megmutatták darabjai eredeti forrásait, 

Bayer József pedig összegezi a kutatások eredményét s Dugonics drámaírói 

működését is helyes szempontból itéli meg. (A magy. drámairodalom tört. I.) 

11* 
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a mondai hősök szerepeltetése a színpadon s igéri, hogy 

Toldin kivül még Kinizsi Pált és Magyar Balázst is be 

fogja mutatni. Úgy látszik, a magyar dicsőség feledhe-

tetlen korszaka, Mátyás uralkodása izgatja leginkább 

képzeletét; azért helyezi Toldit is Mátyás korába. 

A darab eredetije Christmannak Der Statthalter von 

Corfu című színdarabja.1 Nagyon gyönge alkotás, meg-

ítélésénél félre kell tennünk az eszthetikai mértéket. Az 

átdolgozás nem javított rajta, sőt egyes helyeken az eredeti-

nél is gyöngébbet nyújt. Nehéz megmagyarázni, miképen 

fordult Dugonics az ismeretlen német írónak selejtes mun-

kájához, mikor rendelkezésére állottak a német irodalom 

jelesebb termékei. Az igaz, hogy a legkitűnőbbekhez, 

az ismertebbekhez nem nyúlhatott, mert azokon nem 

változtathatott volna olyan könnyedén céljának ér-

dekében. 

A darab, valamint a többi is, a kor kitűnő színész-

nőjének, Rehákné Moór Annának átdolgozásában került 

szinre. Dugonicsnak az a szokása, hogy egész elbeszélő 

részeket sző bele darabjába, ezeket az átdolgozónak 

mindenesetre el kellett hagynia; sok helyt meg túlságos 

hosszadalmas, a színpad kimért keretét meghaladja. 

Rehákné gyakorlottabb keze ezeken mind segített. 

Legérdekesebb meséje van Etelka Karjelben 

című darabjának. Színhelye a rokon népek hazája, Karjel, 

Finnország, Lápok országa, tehát ismét Sajnovics De-

monstratiója adja az esemény helyét, szereplőinek nem-

1 L. Heinrich Gusztáv: Dugonics Toldi-drámája, E. Phil. Közlöny 

1890. Pótk. 505. 1. Az 0 . K.-ban is megjelent Toldi Miklós 2. kiadása előtt. 
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zetiségét. Ez a darab azért is érdekes, mert az első 

nyoma irodalmunkban Shakespere hatásának.1 Leginkább 

a Vihar és Téli rege cselekményére emlékeztet meséje. 

Főcselekménye a Viharé, de egyik főalakja a Téli regéből 

való (Etele = Leontesz). Vannak alakjai, melyeknek 

Shakesperenél nincsenek megfelelőik, ezek azonban 

nagyrészt feleslegesek, bátran elmaradhatnának. (Márna, 

Tabán, Ballagi.) Hogy mily úton jutott Dugonics a 

Shakespere-mesékhez, vájjon a forrásból merített-e egye-

nesen, vagy csak közvetett úton kapta valamely átdol-

gozás révén a tárgyat, meg nem állapítható. 

Az Etelka Karjelben különben az Etelkának 

folytatása, de alig ismerünk az alakokra; más Etelkának 

a jelleme és más Eteléé is. A mese a figyelmet leköti 

ugyan, de teljesen valószínűtlen. Shakespere idillikus, 

romantikus színműveiben ez nem feltűnő, ezekben helye 

van a képzelet játékának, de Dugonics t ö r t é n e t i 

színdarabot írt, a melyben nagyon is ügyelni kellene a 

valószínűségre. Az átdolgozás így lényegében ront a mesén.3 

A Jeles történetek harmadik darabja Bátori Mária. 

Hatására nézve Etelkának versenytársa; Dugonics szín-

műírói pályája e darabban tetőződik. Ez is átdolgozás; 

Soden gr. Ignez de Castro című darabja után készült.3 

Ez mint drámai mű nem éppen jeles alkotás, de hatásos 

1 Bayer J., Shakesperei nyomok (Kisf.-Társ. Évi. 23. 116.), Magyar 

drámairodalom tört. I. 169. 

, 2 Ez a színdarabja egy más költőt is megihletett: teljesen hatása alatt 

áH Guzmics Izidor E t e l k a K r é t a s z i g e t é n című melodrámája 

(Uránia 1828). 

3 L. Heinrich G., Bátori Mária 3. kiadása (1887. 0 . K.) bevezetésében. 
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jelenetei s színpadra való alakjai nagy sikert biztosítottak 

neki a német színpadon. A darabot a század hetvenes 

éveiben előadták már Pozsonyban, természetesen németül.1 

Tragikai alapeszméje is jó. Dugonics átdolgozásában a 

hatásos jelenetek nem vesztenek érdekességükből, sőt a 

befejezés, mely egészen az övé, határozottan jobb, mint 

a német darabé. Tartós sikeréhez hozzájárult még a 

nemzeti színezet, a történelmi keret, hazafias felbuzdulás. 

Pedig a történelmi keret itt is merőben hamis; a 

történeti nevekkel felruházott bábok szinte homlokegyenest 

ellenkeznek történelmünk nagy alakjaival. Könyves Kálmán 

nála tehetetlen, önállótlan, habozó ember, a kinek alig 

van olyan tulajdonsága, a mely a jeles királyra emlékez-

tetne. A történelmi István gyermek, midőn apja, a király 

meghal, a darabban pedig már apja életében házas 

ember, a ki Bátori Máriával viszonyt folytat. A darab 

hősnője is költött személy. A közönség kritikája azonban 

nem hatolt odáig, hogy e kirívó fogyatkozásait észre-

vegye ; sőt a drámaírók is szinte példaképül vették s 

mintájára alkották felületes történelmi hátterű darabjaikat. 

Még megjelenése előtt, 1794 jun. 6-án adták elő-

ször ; Dugonics e darabhoz csatolt ajánlásban ezt írja az 

előadásról: „ . . . így Ítéltek a darab felől, hogy még 

annál kellemetesebbet nem igen játszottak a játszó sze-

mélyek. Holott Láng úr Istvánnak, Rehák ifjú asszony 

Bátori Máriának személyét egész megelégedéssel viselték." 

E darab megjelenése után megkezdte útját az egész 

i Váli Béla, A budai színház történele, Figyelő XVIII. 83. 
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országban, a vándor szinésztársulatok ehhez folyamodtak 

ha telt házat vártak. A 19. század első évtizedeiben a 

darab még mindig népszerű maradt; egy e korbeli szí-

nész, Gál Mihály ím ezt írja róla:1 „Nincs is annyi 

csillag az égen, a hányszor adták az akkori magyar 

színészek B á t o r i M á r i á t . Ez volt a legjövedelmezőbb 

darabunk; ha pénzben szorultunk, fölkiáltott a színész-

világ : adjuk Bátori Máriát. Ez a Bátori Mária igény-

telen, jónevelésű dráma volt, igazi magyar telivér. Ha 

teljes volt a társaság, ő tündöklött a színpadon ; ha kevesen 

voltunk, sem hagyott el bennünket; ha eső, ha rossz idő, 

ha keresztelő, temetés vagy szoarék, szupék voltak is aznap, 

mert ezek nem kedveznek a színészek pénztárának, azért 

Bátori Mária megadta ajándékát, ha neki tömjéneztünk." 

Hogy a Bátori Mária még a harmincas években 

is mennyire tartotta magát s hogy mennyire becsülték, 

bizonyítja a H o n m ű v é s z 1835. évfolyamának2 

meleghangú, elismerő birálata. Megtudjuk e cikkből, 

hogy alig van darab, mely ennél ismertebb volna. 

„Dugonics még sokáig a nemzet embere marad s csupán 

azért, mert darabját annak életéből vevé s azzal össze-

forrasztani tudta." A jóslat nem vált be, ezentúl mind 

ritkábban került színre e híres darab, — de az ítélet 

bizonyítja, hogy még e fejlettebb ízlésű kor is tudott 

gyönyörködni benne. Utoljára 1862-ben játszották Teleki 

Miklós átdolgozásában. Nagy hatását mutatja, hogy Erkel 

Ferenc Bátori Mária címen operát is írt szövegéhez (1840). 

1 Idézi Heinrich G. i. m. 31. I. 

s 60. sz. 
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A J e l e s t ö r t é n e t e k 4. darabja Kűn László. 

Ez is átdolgozás. Bertuch E 1 f r i d e című három felvo-

násos darabját írja át Dugonics „történeti" színművé.1 

Ismét gyönge darabot választott mintának. Az Elfride-

monda maga nagyon alkalmas drámai feldolgozásra, de 

Bertuch nem volt drámai tehetség és sem szerkezetben, 

sem jellemekben nem adott kiválót; a külső hatás volt 

célja s úgy látszik, ezt el is érte. Dugonics változtat az 

eredetin; a három felvonásból négyet ír, egyes jelene-

teket közbe told, de ezek a betoldások nem szerencsések. 

Módszere az átdolgozásban a régi, a történelmi háttért 

is külsőségek alkotják s az egész az igazi történelmi 

szellem hiján van. De szerencsésnek kell mondanunk 

Dugonics választását, hogy éppen a szerelmi kalandjairól 

híres Kűn Lászlót választja a szerelmet hajhászó király 

megszemélyesítésére. A színpadon különben legtöbbször 

B e r é n y i J o l á n t a néven adták, mert tulajdonképen 

ő a darab főszemélye. 

Ezzel a darabbal fejezi be Dugonics nagyhatású 

drámaírói munkálkodását.2 Ö az első drámaíró, a ki is-

mertetett színdarabjaival igazi tekintélyt, népszerűséget 

szerez, a ki visszhangot kelt nemzete szívében. Nem 

1 L. Heinrich G., Kűn László 2. kiadása, 1885. 0. K. 

3 Bayer József, A nemzeti játékszín története c. munkájában fölemlíti 

még Dugonicsnak A j ó t a n á c s o s c. darabját, melyet 1807—1811 között 

többször előadtak Pesten. E darabját Dugonics sehol sem említi, kéziratai 

között sincs semmi nyoma. Bayer adatát Benkő Kálmán Magyar színvilág 

c. (nem föltétlenül megbízható) munkájából merítette (Bayer szíves értesítése). 

Nem lehetetlen, hogy valamely darabjának átdolgozásáról van szó ; adatok 

hiján azonban nem lehet Ítélnünk. 
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igazi drámaíró, nincs kellő színpadismerete sem, de a 

tehetség hiányát pótolja éles szeme, a nemzet szükség-

letei iránt való eleven érzéke ; eredeti darabokat nem tud 

alkotni, így fordul az átdolgozáshoz, a magyarosítás-

hoz, a történelmi mű külsőségeihez. Egész helyes úton 

indult el, de korának kritikátlansága megengedte, hogy a 

darabok magyarosításában, történelmi keretbe való állí-

tásában azzal a fölületességgel járjon el, a melyet az 

efemer értékű iskolai drámák átdolgozásánál megszok-

hatott. Utána nagyrészt tehetségtelen írók művelték a 

történelmi drámát az ő mintájára. Ez az oka e műfaj el-

hanyatlásának, úgyszólván elkorcsosulásának. Egy Katoná-

nak kellett megjelennie, hogy a történelmi drámát 

sülyedéséből kiemelje. 
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X. 

DUGONICS MINT TÖRTÉNETÍRÓ. 

A történelem Dugonics korában. — Dugonics állandó érdeklődése a történe-

lem iránt. — Munkáinak történelmi jegyzetei. — Bölcs Leo, Priscus Rhetor; 

Attila székhelye. — Apor Metamorphosisa. — Toldi alakja. — Könyves Kál-

mán kora. — A Margit-legenda. — Karjel. — A m a g y a r o k n a k u r o -

h a l m a i k . — Célzata. — A s z i t t y i a i t ö r t é n e t e k . — Dugonics és 

Horvát István. — Gyöngyösi életrajza. — R ó m a i t ö r t é n e t e k . — Ne-

v e z e t e s h a d i v e z é r e k . — Kéziratai. — Dugonics mint nyelvújító. 

Talán merészségnek látszik, hogy Dugonicsról külön 

szólunk mint történetíróról. Valóban, e tekintetben oly 

rossz híre van, hogy hazafias szívvel írott történelmi mű-

veiben, jegyzeteiben némelyek mást sem látnak, mint 

ferdítéseket a nemzeti dicsőség javára. E hiedelem nem ok 

nélküli ugyan, de mégis túlságosan kategorikus. Azonkívül 

történelmi munkásságát még más szempontból is kell 

mérlegelnünk: mennyiben szolgálta az olvasóközönséget 

népszerű történelemmel foglalkozó könyveivel ? 

Míg a latinnyelvű történelem virágzik e korban s 

•gazán becses műveket termel, magyar nyelven nagyon 

kevés történelmi könyv jelenik meg. 1711—1772-ig Pető 

Gergely és Spangár András krónikái (amaz négy, emez 

két kiadásban) elégítik ki a nemzet múltja iránt érdek-
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lődők olvasásvágyát. Bessenyei föllépésével a francia 

szellemű történetírás veszi kezdetét; Bessenyei Voltaire-t 

utánozza, de bölcselkedése koránt sem mélyre ható. 

E nemű müveinek jelentőségét az is csökkenti, hogy 

nem szereztek nagy közönséget, szűk kör ismerte azokat 

csupán. Fölvilágosult szellemben művelte a történelmet 

Szekér Joak im, a ki kétkötetes munkában írta meg 

hazánk történelmét egészen 1791-ig (Magyarok eredete a 

régi és mostani magyaroknak nevezetesebb cselekedetei-

vel együtt). Valóban érdemes munka, előadása is jól 

folyó, világos. Ez az első újabb történelmi kézikönyvünk 

s a közönség is szívesen fogadta, örömmel olvasta. 

Látni való, hogy Dugonics föllépésekor mily sze-

gényes történelmi irodalmunk ; ő a többi között ezt a sze-

génységet is fájlalva érzi s így kerülnek bele mindjárt az 

Etelkába a bőséges történeti jegyzetek. Ezek legtöbbször 

csak igen lazán vannak a meséhez függesztve, látszik, 

hogy csupán alkalmat keres, miképen mondhassa el a 

nemzet múltjára vonatkozó ismereteit. Ha ezeket regé-

nyeiből, színdarabjaiból összegyüjtenők, egész kötet kelet-

keznék belőlük. 

Bár sok üres tapogatózás, mosolyra késztő szó-

facsarás van köztük, ki kell jelentenünk, hogy a Dugonics 

műveihez csatolt történelmi jegyzetek legnagyobb része 

kora tudományának színvonalán áll. Nem más ez a sok 

jegyzet, mint aprópénzre felváltott történelem. 

Dugonics ifjú kora óta mindig élénken érdeklődött 

a történelem iránt. Helyenkint rámutattunk az érdeklődés 

mozzanataira; nyitrai theologus korában fájdalommal 
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emlegeti, hogy nemzeti multunk története nem kelt álta-

lános érdeklődést s míg más szerencsésebb nemzetek 

égig emelik nagyjaikat, a mieinket a feledékenység ho-

málya födi. Első művének, Trója veszedelmének előszava 

szintén erről panaszkodik. Mikor Nagyszombatba kerül 

egyetemi tanárnak, a könyvtár történelmi könyveit for-

gatja s Katona és Kaprinay történetírók társasága irányító 

hatással van történelmi fölfogására. Jegyzetei között nyoma 

van, hogy már ekkor milyen szorgalommal ír össze min-

den adatot, mely a nemzet múltjára vonatkozik. 

Ezekkel a jegyzetekkel, melyeket így időnkint össze-

szedett, igyekszik egyelőre szolgálni hazája szegényes 

történetirodalmát, ezekkel a könnyen olvasható, mindig 

érdekes kérdést feszegető kisebb részletekkel akarja föl-

ébreszteni azok figyelmét, a kik a nagy történeti mun-

káktól visszariadnának. 

E jegyzetek azon kort igyekeznek megismertetni, 

Melyben regényei vagy színdarabjai játszanak. így az 

Etelka jegyzetei legnagyobb részben a honfoglalásra, 

őseinkre vonatkoznak. Legbecsesebb ezek közül az a 

kilenc, melyben Bölcs Leo hadi taktikájának őseinkre 

vonatkozó részeit közli; e nevezetes forrásnak legfontosabb 

Pontjait válogatja ki, az eredeti szöveghez ragaszkodva; 

különösen kiemeljük fordításának világosságát; a nehéz 

Műszókkal könnyedén megbirkózik, úgy hogy laikus olvasó 

is egyszerre megérti. Érdemes összehasonlítani az őszövegét 

különösen e tekintetből akár a legújabb fordításokkal.1 

1 Egy részt egybevetettem Vári Rezső fordításával (Pauler és Szilá-

8yi, A magyar honfoglalás kútfői). 

I 
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Bölcs Leónak ez az első magyar fordítása; Dugonics 

Kolár kiadásából ismerhette meg (Históriáé iurisque publici 

Regni Ungariae Amoenitates 1783). Különben jellemző, 

hogy a hol Leo nem dicséri a magyarokat, neki sem hisz. 

A magyar krónikaírókat szintén ismeri és bőven 

idéz belőlük is, különösen Anonymusból („Béla királyunk 

Neveden íródeákja"). Az Attila-mondakört majdnem tel-

jesen bemutatja különféle források után (Jornandes, De-

sericzky Ince, Priscus Rhetor, Marcellinus, Thuróczy, 

Bonfini stb.). Az Attilára vonatkozó jegyzetek közül egyet 

emelünk ki, mely egyike a leghosszabbaknak (12 lap) s 

a mely bizonyítéka Dugonics éles látásának s ítélő-

képességének. Attila székhelyéről ír s Priscus Rhetorból 

ügyesen tudja bebizonyítani, hogy az más nem lehetett, 

mint a mai Szeged. 

E kérdéssel sokan foglalkoztak már Dugonics előtt 

is, még pedig mind Priscus nyomán ; Bél Mátyás, Timon 

Sámuel Moldvában keresték Attila székhelyét, Desericzky 

Ince általánosságban a Tiszántúlra, Otrokocsi Foris 

Ferenc Jászberény tájékára helyezik; az újabb korban 

Révész Imre a felső-tiszai síkon, Szabó Károly pedig 

ismét Jászberény vidékén gondolták Attila híres városát, 

míg Salamon Ferenc végleg eldöntötte a vitát s úgy 

itélt, mint Dugonicsunk: Attilának a mai Szegeden volt 

állandó szállása. íme tehát e fontos kérdésben száz 

évvel Salamon előtt Dugonics helyesen ítél. Az igaz, 

hogy vizsgálódásában támogatja s következtetéseit irá-

nyítja az a benső ragaszkodás is, mely állandóan szülő-

földjéhez fűzi. Említett jegyzetét így fejezi be: „Mind 
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ezek Szeged-városának (Kedves Hazámnak) dicsőségére 

vállyanak, holott valaha Attilának (így) Királyi Háza 

fénylett, és annyi Vitéz Magyaroknak lak-helyévé ren-

deltetett." 

Ezeken kívül még számos fontos kérdést érint; 

erősen hirdeti a hun-atyafiságot; bizonyítja a törökökkel 

és a finn-ugor népekkel való rokonságunkat. Mindhárom 

kérdésben helyes alapon áll, de szokása szerint túllő a 

célon; nem lehet csodálni, hiszen a nyelvhasonlítást 

Sajnovicstól tanulja, a ki a lappok nyelvéről azt mondja, 

hogy ugyanaz mint a magyar. Érdekes, hogy a török-

rokonságra saját tapasztalatából hoz fel példákat; a 

szegedi börtönbe zárt foglyok beszédéből vagy negyven 

szót jegyez össze, melyek a magyar s török nyelvnek 

közös kincsei.1 

A jegyzetek között azonban akad sok furcsaság is; 

ilyen például, hogy a Halotti Beszédet valami falusi tót 

mester művének tartja, a mely ennél fogva nem is ér 

többet „egy tót greslinél". Szószármaztatásai legtöbbször 

erőszakolt ferdítések; az „amazonokat" például ebből a 

szócsoportból származtatja: „amazon rossz asszonyok". 

Ez annál feltűnőbb, mert tudott görögül. A „morva" szó 

nem más, mint „marha". Őseink így is nevezték a mor-

vákat. így megy ez a különös szófejtés számos szón 

keresztül. 

Míg az Etelkában száznál több jegyzetet találunk, 

az Arany pereczekben jóval kisebb ez a szám. A jegy-

1 Ilyenek: árpa, alma, balta, bicsak, buzogány, csákány, cseresnye, 

'brik, irha, kelevéz, kalpag, kantár, köpönyeg stb. 
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zetek legnagyobb része Apor Péter Metamorphosisából 

való, a melyet Dugonics forrásképen használ az erdélyi 

élet rajzához. Apor munkája ekkor még nem jelent meg 

(csak 1863-ban adta ki Kazinczy Gábor) s így Dugonics 

érdeme, hogy a közönség legalább ily úton megismer-

hette sok érdekes helyét. 

Sok történelmi jegyzet van a Jeles történetekben 

is. Toldi Miklós cselekményét Szegedre helyezi s ez 

alkalmat ad neki, hogy több szegedi érdekű kérdést 

felszínre hozzon; a többi között fölveszi Szegedi Kis 

Istvánnak életrajzát is (Czvittinger és Horányi után). A 

Mátyás-korabeli állapotokra vonatkozólag többször idézi 

Heltai Gáspárt, a kinek krónikájáról jól mondja, hogy 

nem más, mint Bonfini művének rövidített átdolgozása. 

Jegyzetei között azonban legfontosabbak a Toldi Miklós 

alakjának történelmi hitelességéről szólók. Míg a mult 

század tudósai összekuszálták e kérdést s Szilády Áron 

okleveleinek kellett kétséget kizáró módon bebizonyí-

tanak, hogy Toldi csakugyan élt, Dugonics már a 18. 

században föltétlenül hisz Toldi történelmi alakjában; 

llosvai krónikáját elfogadja történelmi hitelességűnek, 

egyet kivéve: ő Mátyás korába helyezi Toldit, nem 

Nagy Lajos idejébe. Éppen ebben téved nagyot. Véle-

ményét a h a g y o m á n y r a építi s hivatkozik Bél 

Mátyásra is, ki hasonlóképen vélekedik. A Toldi-mondát 

még meg is szerzi egy-két érdekes adattal: a Toldi 

fegyvereiről szóló följegyzései bizonyítják a mondának 

még a 18. század folyamán is tartó elevenségét. 

Az E t e l k a Ka r j e l b e n Zoltán idejébe visz; 
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bőven értesülünk Zoltán egész uralkodásáról s a forrá-

sokban nemcsak a honi krónikásokat (Thuróczy, Ano-

nymus) szólaltatja meg a szorgalmas író, bőven idézi a 

külföldieket is, különösen Luitprandot; némelyikkel 

hosszasan vitatkozik, pl. Eccarddal, a kivel szemben 

helyes okokkal vitatja a hunoknak a magyarokkal való 

rokonságát; Eccard ugyanis valami szlávnyelvü népnek 

képzeli a hunokat. 

A B á t o r í M á r i á b a n Kálmán korát igyekszik 

megvilágítani; érdekesen s több tekintetben a valónak 

megfelelően magyarázza, miképen költötték Kálmánnak 

rossz hírét. E jegyzetek között alig találunk olyat, me-

lyet kivetni valónak mondhatnánk. 

A K ú n L á s z l ó jegyzetei legnagyobbrészt Thu-

róczy, Kézai Simon krónikái után valók; a mennyiben 

forrásai megbízhatók, annyiban érdemel hitelt ő is. Van 

itt is különös érdekesség, a mely megragadja figyel-

münket : a Margit-legendából közöl részleteket, még 

pedig az eredeti helyesírásával. Látni való, mily szor-

galmasan kutat, csakhogy minél több oldalról elégítse 

ki tudni vágyó olvasóit. Azt lehet mondani, hogy míg a 

magyarság őskoráról szóltában jóformán mindenütt túl-

ságosan szabadon csapong képzelete, a közelebbi ko-

rokban sokkal tárgyilagosabb. 

Legkalandosabbak, legmerészebbek a Sajnovics-

Hell mutatta nyomokon járó jegyzetei. Ezek különösen 

Etelkában, Jólánkában és Etelka Karjelben című szín-

művében vannak szétszórva. Igazán szinte költi a tör-

ténelmet. Megmagyarázza, miképen kerültek északra a 

12 
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magyarok testvérei Ed, Csaba fiának vezérlete alatt s 

megalapították Finomországot, melyet azért neveztek így, 

mert lakosai csinosak, finomak voltak . . . Ennek a fejede-

lemnek ivadéka Etele, az Etelka hőse. 

A hatalmas K a r j e l i b i r o d a l m a t többször is 

leírja; például a Jólánkában (I. k. 55. jegyz.): „ . . . A 

Karjeli birodalom . . . éjszak felé vagyon Balta-tengör-

nek finoini öble mellett. Ezt a sok részekre eloszlott 

tengört azért nevezhették édes eleink baltának: mert (az 

ő képzelődésiik szerint) balta formája volt, vagyon mos-

tanában is. A Karjeli birodalomnak határjai ezek: I.-szer 

a finomi öböl és Honvár (Hongria, Ingria, Ingermanland). 

Il.-szor: napkeletre, egy gyönyörű kis ország, melyet 

így neveztek: Holmi; mostanábán : Holmia. Ill.-szor: 

éjszak felé vagyon egy hosszú ország, melyet a régiek 

Savónak mondottak, most Savólandiának is Savólaxiá-

nak is. IV.-szer: napnyugatra vagyon Botország (mos-

tanában Bothnia). Azután Finomország (most Finnia). 

Innét Nyilország (most Nylandia). Végtére Kajánország 

(mostanában Kajánia). Ezek bizonnyára mind magyar 

nevek s azt jelentik, hogy magyar eleink ezen tartomá-

nyokat birtokukban tartották és innét mentek aztán e 

világon széjjel . . . " 

íme, így működik Dugonics képzelete nemcsak a 

történelem, hanem a földrajz terén is. A mit forrásaiban 

talál, átalakítja, a földrajzi neveket etymologiai játékkal 

magyarossá formálja — így népesíti be azokat az isme-

retlen tartományokat a magyarok őseivel. 

Nem szándékunk e jegyzeteket tovább is részié-
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tesen birálni; valamint fölöslegesnek tartjuk, hogy többi 

műveinek függelékeit is tárgyalásunk keretébe illeszszük. 

Célunk volt bebizonyítani, hogy e jegyzetek között sok 

a becses s hogy legnagyobb részük olyan, melyből az 

olvasó okulást meríthetett. Egy nagy hiba van a rend-

szerben : Dugonics költött szómagyarázatai, önkényes 

fejtegetései elvegyülnek a történelmi hitelességű adatok 

között s a kritikátlan olvasó nem vette észre, mi a köl-

temény, mi a való. Dugonics hazafias hevében így 

sokszor megtéveszti vakon hivő közönségét. 

Hátra van még, hogy szorosan vett történelmi 

könyveiről szóljunk. 

Magyartárgyú kettő van, mind a kettő a magyar-

ság őskorával foglalkozik: A jn a g y a r o k n a k uro-

d a l m a i k (1801) s A s z i t t y á i t ö r t é n e t e k 

(1806—1808). 

Az elsőben bemutatja mindazon tartományokat 

(ezek az „uradalmak"), melyek Magyarországhoz tartoz-

nak, vagy valaha tartoztak. Összesen huszonöt tarto-

mányt ismertet,1 még pedig következetes sorrendben: 

először meghatározza a tartomány földrajzi fekvését, 

majd elmondja, mikor és milyen körülmények között 

került magyar fönhatóság alá s végül körülírja, rajzban 

is bemutatja a címerét. 

1 Ezek: Szittyiai ország; Besszarábia; Kis-Kunság; Nagy-Kunság; 

Magyarország; Pannónia ; Erdély; Szlavónia; Szerém (Sirmium); Horvátország 

(Kroácia); Hercegovina; Dalmácia; Raguza; Bosznia; Ráma ; Nagy-Szerbia ; 

Kis-Szerbia ; Galícia ; Lodoméria ; Nagy-Bulgária ; Kis-Bulgária ; Oláhország 

(Valochia); Moldova ; Ráscia; Mézia. 

15* 
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Nem érdektelen s nem szárazon megírt munka; 

a nagyközönséghez szól azon források nyomán, melyeket 

a 18. század virágzó történettudománya felkutatott; ezen 

források ily formában férkőznek a könnyebb olvasmányt 

szerető magyarsághoz. Célzata az első áttekintésre is 

szembeszökő: ime milyen hatalmas, bármely birodalom-

mal versenyező múltja van a magyarságnak! Dugonics 

lelkesíteni akar, a mint előadása is szinte elfogultan 

magyar; az a kor, a melyben a könyv megjelent, ismét 

rászorult erre a tüzesebb hangra. Elmúlt már a 18. 

század 90-es éveinek élénk hazafias láza, a magyar 

ismét „romlásnak indult"; felrázására mi volna alkalma-

sabb, mint nagy múltjának mutogatása. Dugonics tapasz-

talta már ennek nagy hatását, nem csoda, hogy újból 

és újból visszatér régi módszeréhez. Szinte megdöbbentő, 

micsoda hatalmas terület kerül nála a magyarság fön-

hatósága alá; kitűnik, hogy majdnem az egész Ázsia a 

magyaroké volt. Módszerének megfelelően ugyancsak 

kitágítja a magyar rokonságot: egyenesen a magyarok 

nevén emlegeti a skytákat („szittyiai magyarok"), a 

hunokat („honnyi magyarok"), az avarokat („csabai 

magyarok"); a mely földrészen ezek valaha megfordultak, 

az már nála magyar tartomány, néhaönkényes elnevezéssel; 

így például Kis-Kunság a Fekete-tenger mellett van (Kumá-

nia), Nagy-Kunság Moldova és Oláhország helyén stb. 

Naivság és forrásainak pontos, helyüket megálló 

adatai váltakoznak művében ; összekeveredik nem egy-

szer a való és a valószinű. A címereket ott is pontosan 

közli, a hol a pontosság alig lehetséges, másutt gyanús 
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aprólékossággal magyaráz valószínűtlen eseteket, majd 

önkényes felosztásokkal, fejtegetésekkel találkozunk („én 

azt úgy gondolom legjobbnak lönni"). 

Mégis legbántóbbak névmagyarázatai.1 Annyi azon-

ban tény, hogy e műve is óriási szorgalomról tanús-

kodik; tudása rendkívül gazdag; hiszen számos for-

rást végigtanult s azt lehet mondani, hogy a tárgyához 

való irodalmat teljesen ismeri.2 Szinte elképzelhetetlen, 

hogy ő, a ki annyi mindenféle téren működött s ki az 

egyetemen is a legelfoglaltabb tanárok közé tartozott, 

hogy tudott időt szakítani aprólékos történelmi kutatá-

saira. Kár, hogy e szorgalmasan gyűjtött történelmi 

adataival a tárgyilagosság hiánya s a sokszor szembe-

ötlő kritikátlanság miatt még sem nyújt tiszta történelmi 

tudást. Hazafias heve áll mindenekfelett előtérben, a 

magyar just akarja mutogatni; mintha egész művében 

azt bizonyítaná, hogy valamint Árpád ősi jogon foglalta 

el Attila örökét, úgy van jogunk nekünk is azokhoz a 

régi „uradalmakhoz". 

A mit e művéről mondottunk, nagyrészt vonatkozik 

a S z i t t y i a i t ö r t é n e t e k r e is. Ez a munkája két-

kötetes; az elsőben előadja a „scitáknak"3 történeteit, 

1 Pl. a h u n szóból így következtet: honni, hunni, khuni, chuni, 

honni-vári, chunivári, honnigári, hunnigári, hungari, ungari, ungri, ugri. Az 

a v a r o k szerinte Csaba ivadékai; ime: Csabari, chabri, chabari, khazari, 

chazari, cliaziri, cliazires, ovares, avares, abares. 

2 Forrásai: Du Fresné, Kéri, Anonymus, Bonfini, Thuróczy, Constan-

tinus Porphyrogenitus, Péterfi stb. 

5 Érdekes, hogy különbséget tesz „scita", „szittyiai" és „szittyiai 

magyar" között. 
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szokásait, kikelésöket; a „második könyv arrúl van, mit 

cselekedtek Magyarországban és Pannoniában ? s miként 

vitézkedtek a' Külföldiekkel ? Nem tovább, hanem Árpád-

nak haláláig." Ez tehát legnagyobb részben a honfoglalás 

elbeszélése. A mit az Etelkában költői színnel vont be, 

azt itt hiteles történelmi adatok alapján akarja bemutatni. 

Ha feltűnt forrásainak gazdagsága előbbi könyvében, 

úgy az ebben még inkább szembeszökő. Sokszor vitat-

kozik velük, különösen, ha a magyar név „becsülete" 

úgy kívánja; de apró kérdéseknél is elidőz, vitát kezd 

Prayval is és nem ügyetlenül állítja szembe argumen-

tumait. Forrásait azonban nem egyszer szabadon fordítja, 

sőt forrása szövegéhez hozzá is told, a mi gyöngíti meg-

bízhatóságát.1 Tudományos kritikát itt se keressünk, az 

ő vitáinak itt is legtöbbször hazafias érzése az oka. Szó-

magyarázatai legtöbbször játékok csupán. (Pl. Riga = 

Rigó-város stb.) 

Könyve függelékében ír még a „Szittyiában 

maradt" magyarokról s fölsorolja azon följegyzéseket, 

melyek rájuk vonatkoznak, megemlékezik azon kutatá-

sokról, melyek megtalálásukat vették tervbe. Ezek között 

van megbízhatatlan közlés is, ilyen Turkuli Mihálynak 

levele Orosz Zsigmond piarista rendfőnökhöz. Érdekes, 

mennyire szívén viselte Dugonics ez ügyet; mikor 1804-ben 

egy ismerőse Oroszországba megy, személyesen kéri, 

keresse a magyarok rokonait s örül, hogy erre nézve 

Ígéretet kap. Mi lett ez igéret eredménye, semmi nyoma. 

1 Több helyét egybevetettem Anonymusszal. 
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Mikor Dugonicsnak ezen, a magyarság múltjára 

vonatkozó könyveit olvassuk, lehetetlen, hogy eszünkbe 

ne jusson Horvát István lelkes történelmi módszere, 

melynek főirányítója a szinte fanatikus hazafias érzés. 

Valóban, Dugonics Horvát István előzője s mintha ez 

tőle tanulta volna, miképen lehet magyar nevekkel tele-

hinteni a mappát, hogyan lehet hatalmassá tenni a 

magyarság múltját, uralkodóvá tenni, égig emelni, föl-

magasztosítani a magyart az összes nemzetek fölé ! E ra-

jongó érzés okozza, hogy történelmi könyveik nem állják ki 

a tudományos kritikát, de erre az érzésre szükség volt, 

jobban korukban, mint akármikor, mert ezzel az érzéssel 

igyekeztek a szívekben fölébreszteni, ápolni a szunnyadó 

hazaszeretetet. Történeti könyveik nem a száraz tudós 

munkái, lélek van bennük, ihlet, szózat kél soraik közül, 

mely messzire hallszik s áhítatot kelt, mint a harang zú-

gása. Botlanak az igaz, de állítanak olyat is, a miben 

megelőzik korukat s a mit az újabb kor kutatása igazol; 

van bennük valami a vates ihletéből, valami homályos 

sejtelem, mely az érzés hatalmas tüzétől táplálva, a múltba 

lát a nélkül, hogy tudná, miképen. Kinek ne jutna mindez 

az eszébe, mikor éppen manapság a szumir-rokonság 

fajunk ősi múltját csakugyan megdöbbentőn hatalmasnak 

kezdi sejtetni, oly hatalmasnak, nagynak, műveltnek, 

a hogy ezek a nagy álmodozók sem álmodták? Nem, 

ezeken a naiv történeti könyveken nem szabad moso-

lyognunk, mert az ihlet, az érzés, mely soraik közül 

hozzánk szól száz év multán is, szent. 

Dugonics magyartárgyú történelmi műveihez tar-
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tozik Gyöngyösi István életrajza is, melyet műveinek ki-

adása előtt közölt; feladatát igazán derekasan megoldotta, 

úgy hogy az életrajz ma sem nélkülözhető, adatai nagy-

részt ma is megállják helyüket. Összeköttetései révén 

Szatmári Király Miklós gömöri főispán szívességéből a 

megyei jegyzőkönyvek adatait használhatta s főként ezek-

ből állítja össze az életrajzot. Mesterének ez életrajzban 

méltó emléket állított. 

Ezeken kivül vannak még római tárgyú történelmi 

könyvei is. Kedvelt unokahuga, Beniczki Miklósné, kér-

dezi tőle egyszer, hogy miért hívják az akkor divatos 

asszonyi hajviseletet „á la Titus ?" Ő megfelel, hogy azért, 

mert a régi római pénzeken Titus hajzata ilyenformán 

van fodorítva. Az asszony sajnálatát fejezi ki, hogy oly 

keveset tud a rómaiakról s mindjárt megkéri, írjon 

valamit Rómáról is. így jött létre a Róma i történetek 

című kötet.1 

Ezt Beniczki Miklósnak ajánlja, unokahúga 5 éves 

kis fiának. Természetesen itt is rámutat a könyvből nyer-

hető tanúságokra: a római népet a „firfiség" (virtus) és 

a szegénység emelte magasra; az országoknak akkor 

pöngetik halottas nótájokat, mikor meggazdagodnak, majd 

ellustulva tönkre mennek. Ezt a főgondolatot igyekszik 

műve magyarázni. 

Forrásul Liviust, Eutropiust és Florust használta; 

adataikat nem rostálja, csak reprodukálja az ő ismert 

1 Teljes cíine: R ó m a i t ö r t é n e t e k . Irta Dugonics András, 

kiráji oktató. Pozsonyban és Pesten Füskuti Landerer Mihály bötüivel és 

költségével. 1800. 
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előadásában. Különben hangoztatja, hogy a történetíró-

nak mily óvatosnak kell lennie az adatok előadásában,, 

a min kissé csodálkozunk azok után, a miket a magyar 

őstörténelemből velünk megismertetett. Itt azonban köny-

nyebben maradhatott tárgyilagos, mert nem vezette tollát 

a hazafias tűz, mely a magyar dolgokról írtában annyi-

szor elragadta. 

A könyv Róma (persze mesés) alapításától Augustus 

koráig terjed. Úgy látszik, folytatni akarta, mert az első 

kötetet így fejezi be: Vége az első kötetnek. Több azon-

ban nem jelent meg belőle. 

Másik latintárgyú munkája: N e v e z e t e s H a d i 

V e z é r e k ; 1 ezt még 1766-ban Vácon kezdette el2 s 

Meggyesen fejezte be, miről a címlapon álló 1767 ta-

núskodik.3 Az életrajzokat Cornelius Nepos és Plutarchos 

után írta oly célból, hogy a magyarokban a bátor szívet 

fölindítsa. Neposból átvesz 8 darabot, Plutarchosból hár-

mat: Marcellust, Hannibált, Scipiót. A munkát szabad 

fordításnak mondhatjuk. Az egyes életrajzokat kisebb 

részekre osztja, a szöveghez sem ragaszkodik szorosan. 

1 N e v e z e t e s H a d i V e z é r e k . Összeszedte Dugonics András 

Királyi Oktató. 1767-ben Pesten, Trattner János Tamás bötűivel 's költsé-

givei 1817. 

5 L. III. f. 54. 1. 

1 Toldy F. ezt írja (Magy. költők élete I. 233): „A címen ez áll: Irta 

Dugonics András 1767-ben. Akkor az első munkája volna; az Ajánlólevél után 

azonban úgy látszik, hogy némi 1807-ben megjelent hadtudományi munka 

gerjesztette föl Dugonicsot e könyv írására s így a címen álló év valami té-

vedésből látszik eredettnek." Az év nem tévedés, a mint láttuk, fiatal tanár 

korában szorgalmasan foglalkozott ilyen fordításokkal; az emiitett hadtudo-

mányi munka csak a könyv kiadására adott ösztönt Dugonicsnak. 
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Kéziratai között megvan még a nagyszombati egyetem 

története 1774-ig, latin nyelven. Becses adatait még nem 

aknázták ki azok, kik az egyetem történetével foglalkoz-

tak. Nyoma van, hogy elkezdte írni a magyar várak tör-

ténetét, de csak az S betűig jutott el. Ennek kézirata 

lappang, valamint elveszett sok más jegyzete is.' 

* 

Mindezen műveiben, melyeket az előző fejezetekben 

sorra bemutattunk, különös figyelmet érdemel még a nyelv; 

első műveinek s különösen az Etelkának nyelvéről már 

részletesebben is szólottunk. Rámutattunk, miképen gaz-

dagítja szókincsét már első műveiben is, milyen módon 

alkot új szókat s mily buzgósággal igyekszik szavainak 

keletet biztosítani. Nyelve azonban, azt lehet mondani, 

folytonosan fejlődik s nem marad meg első műveinek 

színvonalán. Dugonics tudatosan fejleszti, gazdagítja elő-

adását. Nyelvének gyökeres jellemvonásai: tőrőlmetszett 

népiessége, talpraesett magyarossága megmaradnak ugyan 

későbbi műveiben is, csakhogy nem oly kiáltó túlzások-

kal. így imént ismertetett történelmi munkáiban nincs 

meg az a túlságba vitt népieskedés, a szólásmódoknak 

keresett halmozása, mint például első regényében, az 

Etelkában. Ehhez képest az ízléstelenségek is ritkábbak. 

A régibb és újabb írók szókincsét szorgalommal 

tanulmányozza, szavaikat kedvvel gyűjti és alkalmazza; 

legtöbbet vesz át a két Szabó Dávid szavaiból, de még 

többet alkot maga, igaz, hogy nagy merészséggel, tör-

vény ellenére is, ám épp oly leleménynyel; ügyesen ad 

új jelentést a szónak, összetételei is legtöbbször szeren-
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esések; ki kell emelnünk, hogy szavai között nincsenek 

ízléstelen szószörnyetegek, nem esik tehát Barczafalvi 

Szabó túlzásaiba. 

Dugonics új szavai közül számos forgalomba került 

és meg is maradt a használatban. Különben még írása 

módja is hatással volt kortársaira.1 Mint nyelvművelő és 

nyelvújító valóban egyike legnevezetesebb íróinknak; 

kevesen vannak, kik a nyelvújítás korában hasonló siker-

rel gazdagították a nyelvet. Művei elavulhattak, de szavai 

között számos van, mely nem avult el a mai napig. 

Nemcsak a mathematika nyelve utal az ő szavaira, mai 

beszédünk nem egy szavának bölcsője is Dugonics művei 

között keresendő.2 

1 Pl. az egyszerű c használatában. (L. Dugonics a c betűről, M. 

Nyelvőr XXXI. 91.) 

3 Dugonicsról mint nyelvújítóról 1. Horger Antal ügyes összeállítását: 

Dugonics nyelvújítása (a Szittyiai történetek új szavai), Nyelvőr XXXI. 155. 

A N y e l v é s z e t i f ü z e t e k szerkesztője mostanában adja ki Simái 

Ödön dolgozatát: Dugonics mint nyelvújító. 
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XI. 

DUGONICS MINT EGYETEMI TANÁR. 

Tisztségei. — Kifogások személye ellen. —Jellemének fővonása az egyenesség. 

Szókimondó természete. — Betegeskedése miatt nyugalmazni akarják.—Ki-

fogások magyar előadásai ellen. — Dugonics és a jezsuiták; Bruna. — Du-

gonics mint pap. — Tanítványaihoz való viszonya; mint szaktudós. 

Mathematikai könyvei. — Mint előadó tanár. — Tüzes magyarsága. — Sok-

oldalúsága ; Gyöngyösi műveinek kiadása. — Magyar grammatikája. — Pályá-

zik a magyar nyelv székéért. — Nyugalmazása. 

Dugonics harmincnégy éven át tanított az egyetemen, 

tanúja és részese volt azon többszörös átalakulásnak, 

melyet a 18. század eszméi az egyetemen is eszközöltek. 

Többször viselt tisztségeket is; kétszer volt a filozofiai 

kar dékánja, először 1779-ben (tulajdonképen kari igaz-

gató), másodszor 1793-ban s egyszer az egyetem rektora 

(1788-ban, az Etelka megjelenésének évében). A Mercur 

von Ungarn írja róla,1 mint dékánról, hogy „nagy gondot 

fordított a hallgatók nevelésére, erkölcsére és a rendre". 

Ezt az egyetemi jegyzökönyvek is megerősítik.2 

1792. évtől kezdve a filozofiai kar seniora is; e 

javadalmas állásért 1785 óta folyamodott, de évről-évre 

1 1786. 1036. 

: Egyet, levéltár. Egyet, jegyz. k. 1808. 307. 
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elutasították.1 A mondott évben végre megkapta. 1798-

ban fizetésfölemelést is kért, de hiába, bár az egyetemi 

tanács, mint egyik veterán tanárát, igen melegen ajánlja.2 

Tanársága utolsó éveiben az akadémiai tanácsnak is 

tagja volt. 

Míg a nemzet osztatlan lelkesedéssel kiséri figye-

lemmel irodalmi munkásságát s személye mindenfelé 

általánosan tisztelt, felsőbbsége éppen nem osztozik a 

nemzet lelkesedésében. Többször találkozunk ellene 

intézett kifogásokkal, ezek azonban éppen nem olyanok, 

hogy iránta érzett tiszteletünket csorbítanák. A viszonyok 

ismerete különben is kellő magyarázatot ad mindezekre 

nézve. 

Dugonics egyénisége éppen nem simulékony; érdes, 

de egyenes. Jellemének alapvonása az e g y e n e s s é g , 

ilyennek ismerjük írásaiból és ilyennek mondják kortársai 

is. Ezt a tulajdonságát Kazinczy is kiemeli.3 Egyik tanít-

ványa, Csehy József, ki őt igen jól ismeri, szintén azt 

állítja róla, hogy „erkölcsi basissa az egyenesség".4 Első 

életírójának, Karácsonyi Krizosztomnak róla írt jellemképe 

szintén ezt a tulajdonságát domborítja ki. 

Szorosan összefügg ezzel szókimondó természete; 

nem szerette a hímezést-hámozás, nyilt ember módjára 

1 U. o. 1785—1792-ből való jegyzökönyvek. 

3 Egyet. jkv. 1798. 57. 

3 L. VII. !. 136. 1. 

1 Kazinczy lev. IV. 1806. ápr. 12. Egyik pápai barátjáról, Márton Jó-

zsefről ír s összehasonlítja Dugonicscsal: „Természetét igen jól hasonlíthatom 

Dugonicséhoz. Mindkettőnek erkölcsi bassisa az egyenesség, még tán Már-

tonban több szelídség vagyon." 
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áll szemben mindenkivel ; nem bánta, ha e miatt ellen-

ségeket is szerzett magának. A nyiltszavúság hozzátar-

tozott már a modorához ; a szóban sem igen válogatott, 

voltak is, kik megrótták egyenes, de néha csiszolatlan 

beszédjéért.1 A róla szóló szájhagyomány szintén meg-

erősíti túlságosan népies ízű beszédmodorát. 

Az ilyen egyéniség, különösen ha sikerei meg-

növelik önérzetét, nem igen hajlik meg a felsőbbségnek 

minden szava előtt s bátran ki meri mondani vélemé-

nyét ; Dugonics úgy találja, hogy a nemzeti szellem mást 

követel, mint a mit tőle kívánnak. Hiába rendeli el 

II. József a német nyelv használatát, hiába mondja ki a 

kancellária, hogy a magyar nyelv hivatalos használatra 

alkalmatlan, az ő dacos magyar szelleme egész valójával 

tiltakozik az ellen s daca a katedrán is megnyilatkozik, 

akárhányszor magyarul tanít s magyar könyvet ad 

tanítványainak kezébe. 

íme, ez az egyik oka annak, hogy mikor II. József 

Örményit királyi biztosul küldi az egyetemre, ez azt írja 

róla, hogy s u b o r d i n a t i o n i s i m p a t i e n s . Ör-

ményi nagylátókörű, művelt férfiú, de ez a jelentése azt 

is bizonyítja, hogy gondolkozását békókba verte a* 

bureaukratismus. Az egyetem külső szervezete, a tanárok 

külső eljárása, vizsgálatai fontosabbak előtte, mint az 

1 Ilyen például Ferenczy József (Naplója a N. Muz. levélt.). Egyszer 

valahol együtt voltak ebéden, itt „Dugonics — írja Ferenczy—a kecskeméti 

Pusztákon hangzó szavával nyájaskodni akarván és ahhoz nem értvén, illet-

lenkedett** . Úgy látszik, kecskemétinek nézte Dugonicsot. — L. még alább 

Dugonics szavajárását. 
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önálló szellem, nemzeti érzés, a tudományok fejlesztése.1 

Nem veszi észre, hogy azon idegen szellemű tanárok 

között, a kik közül több magyarul éppen nem tud s 

tudományosan is csak kevés működik, mily fontos sze-

repe van Dugonicsnak és elhelyezését ajánlja. Nem nyom 

előtte a latban semmit, hogy Dugonics tudománya ellen 

nem tudtak kifogást találni, hogy mikor II. József be-

kérte jegyzeteit, helyeselték módszerét, engedelmet adtak 

jegyzetei használatára.2 A kedvezőtlen Ítélethez hozzá-

járult mindenesetre az is, hogy Dugonics éppen ez 

időben betegeskedett; ellenségei, a kik határozottan 

befolyásolták Örményit, ezt a körülményt is siettek fel-

használni ellene. Betegeskedése is, magyar előadása is 

folyton ürügyül szolgál az ellene támasztott vádaknak, 

így 1784-ben újra mindkét okból panaszkodik ellene az 

egyetem ügyeit felülvizsgáló bizottság. 1796-ban a hely-

tartó-tanács kérdezi, hogy vájjon Dugonics alkalmas-e 

még a tanításra? Mert már 1784., 1794. s most újra az 

1796. esztendőben hosszabb ideig betegeskedik, helyette-

sítése nem éppen megfelelő (egy ideig Bruna Ferenc 

helyettesítette) s így az ifjúság tanulmányi előmenetele 

kárt szenved.3 

Erre a leiratra maga Dugonics felel körülbelül egy 

hónap múlva ;4 hogy ifjúságától fogva eléggé egészséges, 

bizonyítja az, hogy eddig tizenhárom munkát írt. 1784— 

1 L. Marczali i. m. II. 314. 

: L. Pauler i. m. I. 250. 

3 Egyet. jkv. 1795. 45. febr. 20. 

4 U. o. 1796. 76. 
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1794-ig nem volt beteg, a mi mutatja, hogy nem beteges 

természetű. Tud is, akar is tanítani. Nemsokára fel-

gyógyul. Az egyetemi tanács ezen fölterjesztése után ki-

jelenti, hogy alkalmasnak tartja előadások tartására. 

Még 1804-ben kellett helyettesíteni; 1808-ban szin-

tén beteges s ezért kéri nyugalmaztatását. 

A másik vád, saját könyvének és a magyar nyelv-

nek használata, szintén felújul ugyancsak 1796-ban. 

Igaz, előadásai közben használta magyarul megjelent 

Tudákosságát is. E miatt is ellenségei jelentették föl s a 

helytartótanács utasítja, hogy az előírt könyvet használja 

(Elementa Matheseos Purae in usum Academiarum). 

Érdekes a következő megokolás: Magyar könyvet azért 

nem szabad használnia, mert s o k a n nem é r t i k , 

vagy nincs meg nekik s gyors magyarázatait nem tudják 

leírni.1 Dugonics önérzetesen felel; azért irt magyar 

mathematikát, hogy megmutassa, mily alkalmas a magyar 

nyelv a tudományok művelésére. A tudósok igen nagy 

tetszéssel fogadták s ő ez okból merte tanítványai hasz-

nálatára alkalmazni. Általában az élőin könyvet használja.3 

íme, ezek azon okok, melyek Dugonicsot a fegyel-

metlenség hírébe hozták. Ezekkel szemben nem egy 

adatunk van, mely őt éppen ellenkezőleg szorgalmas, 

hivatásos tanárnak mondja. így az egyetemi jegyző-

könyvek nem egyszer: „Legpontosabban teljesítette 

kötelességét, ha csak okszerűen akadályozva nem volt." 3 

1 Egyet. jkv. 1796. 257. sz. 

5 U. o. 1797. 

» Egyet. jkvk. 1808 . 307. 

13 
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Ö maga is, ha az iskoláról vagy tanítványairól ír, ki-

fejezi ragaszkodását, lelkesedését hivatása iránt. Ezek 

után tisztában lehetünk a fönt említett vádakkal. 

E vádak szerzői nagyrészt tanártársai között voltak, 

legalább ő maga így gyanakszik. A volt jezsuiták ezek, 

a kikkel Dugonics hova-tovább feszültebb viszonyban 

állott. Láttuk, hogy az ellentét már Nagyszombatban kez-

dődött, de csak Pesten élesedett ki. 

Bár a volt jezsuitákat ki akarták az egyetem újjá-

szervezésekor zárni, számuk még II. József idejében is 

elég nagy volt; 1784-ben 17-en vannak. A tanári kar ez 

időben két részre szakadt: az egyiken voltak a jezsuiták 

és a velük rokonszenvezők, a másikon azok, a kik irá-

nyukkal szembe helyezkedtek. Feltűnő, hogy Örményi, 

mikor II. József az egyetem megvizsgálására küldi ki, 

valamennyi jezsuitáról elismerőleg nyilatkozik s azt is 

tagadja, fejedelmével szemben, hogy a szellemi irányítást 

ők adnák, mert II. József valósággal fél tőlük s nem 

akarja megengedni, hogy „jezsuita szellemű" tanár kerül-

jön az egyetemre. 

Dugonics nem tartozott azok közé, a kiket a je-

zsuitákkal rokonszenvezők közé soroztak. Ellenszenve 

még növekedett 1787-ben, mikor az Etelka kézirata 

jezsuita cenzor kezébe került s az, a mint láttuk, nem 

akarta approbálni s a könyvet Bécsbe kellett vinni, hol 

egész könnyen approbálták. Dugonics Följegyzéseiben 

élesen, szinte túlságosan nyers hangon fakad ki általában 

a jezsuiták ellen. Az ellentét 1796-ban érte el tető-

pontját, mikor megürült a filozofia széke s a volt 
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jezsuiták mindenáron egyik társukat, Bruna Ferencet 

akarták odahozni s a kar tényleg Brunát ajánlotta. Ez 

mint tudós éppen nem tartozik a jelesebb tanárok közé, 

a mint ezt a helytartó-tanács leirata is bizonyítja. 

A kar állásfoglalása ellen Dugonics különvéleményt 

adott be.1 Ez az irat indulatos, éles hangon szól Bruna 

és általában az ex-jezsuiták ellen, argumentumait azon-

ban meggyőzően tudja csoportosítani. Tiltakozik, hogy 

az egyetem a jezsuiták refugiuma legyen; Brunáról 

szólva kiemeli tudatlanságát, sorba cáfolja azon okokat, 

melyekkel a jezsuiták Bruna jelöltségét támogatják. Fel-

hozza, hogy betegsége alatt, melyet a „keresztény ex-

jezsuiták gyógyíthatatlannak hirdettek",2 Bruna is helyet-

tesítette, de oly botrányos tudatlansággal, hogy az 

egyetemi ifjak fölkeresték betegágyánál, hogy ha csak 

lehet, minél elébb jöjjön előadásokat tartani. Mikor 

végre megjelent, csakugyan szomorú hanyatlást tapasztalt 

az ifjúság között. Bruna nemcsak tudatlan, ki a filozofiai 

tudományokkal nem foglalkozott, sőt öreg és beteges is 

s e miatt már csillagászi állásától való fölmentését maga 

is kérte. 

A különvéleményes irat végén Dugonics azokról a 

rágalmakról beszél, melyeket róla terjesztettek. Horváth 

apát, szintén ex-jezsuita, egy nagyállású férfiú előtt azt 

il • ; 1 

1 Ez a terjedelmes irat az egész esetnek bő leírásával a s z e g e d i 

piaristák história domusában található. Az egészet B o t h Ferenc dr. kegyes-

rendi tanár volt szíves használatomra lemásolni. 

3 Ebből kitűnik, hogy ők voltak, kik Dugonicsot legszívesebben nyu-

galomba küldték volna. 

13* 
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állította róla, hogy „szabadkőműves és jakobinus". Két 

mágnás azonban megvédelmezte. Most maga hozza 

szóba az ügyet. Ha Horváth valami gyanúsat talál 

erkölcsében, mért nem vádolja nyiltan, akár a király 

előtt? Azért, mert a ki az éjjeli sötétséghez szokott, fél 

a világosságtól. Ám tanulmányozza át kiadott műveit, 

talál-e bennök valami gyanúsat? Ha igen, hát csak 

szálljon síkra ellene a nyilvánosság előtt is. Általában 

ajánlja a volt jezsuitáknak, hogy a szenvedelmek szítása 

helyett inkább ápolják a békét, a mint Krisztus pa-

rancsolta. 

Bruna „rosszakaratú rágalmazónak" jelentette ki 

Dugonicsot s bevádolta, hogy előadásai gyanúsak, a 

minek tényleg az lett az eredménye, hogy a király, 

miután felsőbb helyen már előbb helytelenítették kettejök 

viszálykodását, a leckék és vizsgálatok látogatását hagyta 

meg a tanulmányi bizottságnak.1 Bruna egyébként 

csakugyan nem lett tanár s ezt a szegedi „história 

domus" első sorban Dugonics érdeméül tudja be. A 

hetytartó-tanács ugyanis pályázatot rendelt el s ezt a 

király is jóváhagyta; ezen a vizsgálaton Bruna nem 

jelent meg s Szűcs István, szegedi piarista, lyceumi 

tanár annyira kitüntette magát, hogy őt nevezték ki a 

filozofia tanárává. Állítólag a volt jezsuiták ennek ki-

neveztetését is meg akarták akadályozni, de hiába.2 

Vájjon volt-e azon vádaknak valami alapja, a 

melyekkel Dugonicsot Horváth illette ? Úgy látszik, az 

1 L. Pauler i. m. I. 400. I. 

: A szegedi história domus említett helye. 
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ex-jezsuiták nemcsak nyers, szókimondó egyéniségét, de 

papi viselkedését is szigorú szemmel nézték. Valószínű, 

hogy a szerelmes regények írója, a szerelmes motívumo-

kat feldolgozó színműíró sem volt előttük népszerű. És 

nem lehet tagadni, hogy a francia felvilágosodás eszméi 

csak úgy hatottak reá is, mint korának legtöbb pap-

írójára. De míg többjüknél az egyházias szellem való-

sággal hiányzik s van nem egy, a ki az egyházzal 

szinte szembe helyezkedik,1 nála ilyesmiről szó sem lehet. 

Megvédte őt a túlzástól konzervatív természete s így — 

bár a gyanúsítástól nem menekedhetett — nem került 

oly bajba, mint rendtársa, Koppi, a ki a történelmet 

tanította az egyetemen s a felvilágosodás eszméinek 

terjesztése miatt megfosztották tanári székétől.2 Hajnóczy-

nak jó barátja volt, ez is gyanússá tette. Dugonics a 

Martinovics-féle összeesküvést a legélesebb hangon el-

itéli,3 a miből egész fölfogására következtethetünk.4 

Munkáinak tanúsága szerint egyházias gondolko-

zású volt, a hol mint pap nyilatkozik, mindenütt az 

egyház szellemében itél. Benső vallásosságáról tanus-

1 L. A szabadkőművesség II. József alatt, M. Állam 1900. febr. számok. 

Itt fel vannak sorolva a szabadkőműves papok. Dugonics természetesen nincs 

közöttük. L. még a pap-irók liberalizmusára nézve: Atarton J., Magyar 

Voltaire 205. 1. 

3 Esetét részletesen elmondja a szegedi piarista-ház história domusa. 

Ez elmozdíttatását az ex-jezsuitáknak tulajdonítja. Többen is megszenvedtek 

liberális hajlamaikért (Rajnis, Révai, Vérségi; Virág is szított hozzájuk). 

3 Hogy összeköttetésben lett volna a „magyar jakobinusokkal", téve-

dés. (Dugonics-Album állítása, 9. 1.) 

4 L. Följegyzéseiben, O. K. 131. 1. 
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kodik kéziratai között két gyönyörű imádsága s egyik 

műve, a melyet már nyugalomba vonulása után adott ki, 

a Radnai történetek. Nem is említem itt egyházi beszédeit. 

Ifjabb korában különös buzgóságot tapasztalunk nála, 

erkölcse ellen azonban még később sem találnak ellen-

felei kifogást, különben bizonyosan fölemlítenék. 

Ezek után ki kell jelentenünk, hogy Dugonics 

hivatásának megfelelő, kifogástalan életű szerzetes volt. 

A jezsuitákkal való viszálykodást megmagyarázza egyéni 

darabossága s a fentebb kifejtett okok. 

Míg Dugonicsnak tanártársai között voltak ellen-

ségei, tanítványai osztatlanul szerették. Becsülték mint 

szaktudóst, mint igaz magyar hazafit s mint az ifjúság 

jó barátját. 

Mint szaktudós, megalapította hírnevét az 1784-ben 

megjelent Tudákosságával. E jeles könyv új kiadást is 

ért 1798-ban, két új könyvvel megbővitve.1 Erről a 

mathematikájáról így itél egy szakférfiú :2 „Dugonics 

első volt a mathematikai tudományok terjesztői között 

hazánkban s l e g e l s ő , ki magyar nyelven a valódi 

tudomány kézikönyvét közzé tette akkor, midőn még e 

téren az út nálunk járatlan volt. Nemcsak a régi s 

nagyhírű tudósok tudományait kelle neki elsajátítani, de 

nyelvet is teremteni, hogy az utókor saját nyelvén tanul-

hassa azt. Ez az különösen, mi Dugonicsnak kiváló 

érdeme ; lehetetlen, hogy tisztelettel ne említsük nevét, 

1 A 3. és 4. könyvre hibásan van a „második kiadás" nyomatva. 

: Szűcs Ferenc: Dugonics mennyiségtani műszavai, Műegyet. Lapok 

1876. I. 211 



Dugonics András 199 

ha műve átolvasása után összehasonlítást teszünk a 

T u d á k o s s á g s a mai B e t ű s z á m t a n o k közt; 

lehetetlen, hogy hálával ne gondoljunk az úttörő tudósra, 

ki megkönnyíté az utána következő mennyiségtanok 

munkáját, midőn a magyar mennyiségtani műszókat 

megteremté, melyek közül nagy rész, dacára a nyelv 

nagy fejlődésének, máig is használtatik." 

Dugonics kézikönyvet akart írni, az anyagot 

lehetőleg rövidre szabva adja; azt írja, hogy ennyit 

elegendőnek tart a magyar kezdők számára. Felhasználja 

nemcsak az előtte élt kiváló tudósok (Cordan, Newton, 

Machaurin, Leibnitz, Bernoulli Jakab és János, Ricatti) 

munkásságának eredményeit, hanem kortársainak Euler-

nek, Bernoulli Dánielnek munkáit is. Algebrájában fő-

jellemvonása, hogy a szigorúbb bizonyítások mellőzésé-

vel inkább a számítási szabályok rendszeres s áttekinthető 

képét igyekszik nyújtani.1 

A mértanban már szigorúbbak a bizonyításai, sőt 

vannak köztük újak, eredetiek is. A történelmi részt itt 

sem mellőzi, az egyes problémáknak elmondja történetét.2 

1 Az első rész teljes címe: A tudákosságnak első könyve, a mellyben 

foglaltatik a betövetés (Algebra). Mellyet közhaszonra írt Dugonics András, 

Kegyes-Oskolabéli Szerzetes Pap. A' Józan 's egyszer-'s-mind a Természeti 

Tudományoknak Oktatója a Budai Tanulmányoknak Királyi Mindenségében 

ugyanazon Tudákosságnak királyi tanítója 's a' Tanultaknak egygyik tagja. 

Nyomtattatott Pesten Landerer Mihály betöivel 1784-ik esztendőben. 

5 A második rész címe: A tudákosságnak második könyve, mellyben 

foglaltatik a' földmérés (geometria), mellyet közhasználatra irt Dugonics A. 

(A többi mint fent.) Pesten, 1784. 

A könyvben több új bizonyítást találunk: ilyen a háromszög terü-

letének a meghatározása, Pythagoras tételének bebizonyítása. Szereti az ér-



200 Prónai Antal 

Az 1798-ban megjelent két új könyv címe: 

A h á r o m - s z ö g e i l é s e k (trigonometria, 3. könyv) és 

A c s ú c s o s s z e l é s e k (sectiones conicae, 4. könyv). 

Dugonics ezekben is derék tudósnak mutatkozik, elő-

adása mindenütt világos és érthető. A 3. könyv leveze-

tései rövidek és szigorúak; a 4. könyvben a kerülék, 

hajtalék, mentelék oly érthetően és kimerítően vannak 

tárgyalva, hogy „egy ma megjelenő mennyiségtannak is 

becsületére válnék".1 A két könyvhöz ábrák is vannak 

mellékelve, a melyek „tiszták és érthetők, csupán a gömb-

háromszögre vonatkozók hiányosak és sok dolgot adnak 

a képzeletnek".2 Ezeket az ábrákat Karacs Ferenc met-

szette, a kinek a házánál többször megfordult s itt találkozott 

Virág Benedekkel, Révaival, Versegivel, Kulcsár Istvánnal.3 

dekesebb problémákat históriai alapon bemutatni. így elmondja, hogy egy 

bemutatott egyszerű tétel segítségével hogyan mérte meg Eratosthenes a föld 

délkörét; eljárását meg is bírálja. Elmondja, hogy a háromszög szögeinek 

összegére vonatkozó tételt hogyan használta fel Kepler a föld délkörének 

megmérésére. A 146. lapon a híres delosi probléma (adott kockához egy még 

egyszer akkora köbtartalmú kockát szerkeszteni) történetével ismerkedünk 

meg. (Suták J. bírálata.) 

1 Ezt írja egy szakférfiú (Szűcs Ferenc, Müegyet. Lapok 1877. 212.). 

Ugyanígy itél Suták J. is. Föltűnő ezzel szemben Bodnár Zs. kicsinylő 

Ítélete Dugonicsról mint mathematikusról (Magyar irodalointört. III. 95. stb.)-

A szakemberek Ítélete határozottan kedvező róla e tekintetben. 

1 Szűcs F. u. o. 

3 Dugonics az ábrák közül egyet hibásan rajzolván, Karacs figyel-

meztette, hogy javítsa ki. Dugonics ráförmedt: „Ejnye, hogy a lapos féreg 

szántsa meg a dolgát (szavajárása volt!), hát már a csirke többet tud a tyúk-

nál !" Ugyanis Karacs tanítványa volt. Az ábrát mégis kijavította. (Karacs 

Teréz megemlékezése, idézi Szalay Gyula: Virág B. élete és művei. 

Figyelő XXVI. 38.) 
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A könyvet megjelenésekor különösen nyelvéért 

méltányolták; így Csehy azt írja, hogy mathematikai 

szavainak nagy része bizonyára maradandó lesz.1 A mun-

káról különben elég szigorúan itél; főkép azt hibáztatja, 

hogy a régieket követte, bár ez, mint az első kiadásnál 

láttuk, nem egészen alapos állítás. 

Előadásai tudományos érték tekintetében könyvei-

nek színvonalán állanak; azonban nemcsak mennyiség-

tani előadásokat tartott, hanem, a mint jegyzetei bizo-

nyítják, a többi rokon tudományt is tanította, hiszen 

mérnököket is nevelt a hazának. A jegyzetek azt mutatják, 

hogy pontos, rendszeres és különösen világos előadása 

volt.2 így például az astronomiában (ő csillagodmánynak 

nevezi) meglepő egyszerűséggel és világossággal mutatja 

be a csillagok helyének meghatározására szükséges alap-

fogalmakat. Előadásának módjára nézve álljanak itt egy 

tanítványának, Katona Dénesnek szavai:3 

„Dugonicsnak az volt szokása mennyiségtani elő-

adásainál, hogy mielőtt ő maga értelmezte a megfejtendő 

tantételeket, táblához küldött hallgatói közül egyet s azzal 

érteimeztette azokat s a szerint, a mint ügyesen forgolódott 

1 Kazinczy levelezése III. 1803. márc. 30. 

3 Suták József dr. bírálata. — Mennyiségtani jegyzetein kivül meg-

maradtak a következők: mennyiségtani földrajz, statica solidorum (á 1 1 a-

p o d m á n y), architectura, hydraulica : a ) hydrostatika (h í g á 11 a p o d-

m á n y), hydraulica (h í g f o 1 y ó m á n v), f ) hydrotechnica ; aerostatica 

[ ( l e v e g ő á l l a p o d m á n y); ebben a barometert m é r c s ö-nek nevezi], 

optica, cotoptrica, dioptrica, metoptrica. 

3 Perényi József dr., Katona Dénes élete s munkássága. (Sátoralja-

újhelyi főgimn. értesítője 1895 -96. 11. 1.) 
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vagy nem a tábla körül, írt a növendéknek jó vagy rossz 

tanjegyet; midőn azonban Dugonics maga értelmezett 

valamit, azt ő oly világosan adá elő, hogy szavait rögtön 

nyomatni lehetett volna s ennek dacára vajmi keserves 

volt a magyarul írt Tudákosságból latinul felelnünk." 

Mathematikai előadásába sokszor vegyített más-

tárgyú fejtegetéseket, sőt jóízű történeteket is; a magyar-

ságnak tüzesvérű bajnoka volt az iskolában is s a 

tanítványok az egyetemen tőle tanultak hazafiságot. 

Ő volt ez időben az, a ki később Horvát István. Köny-

veit lelkesen olvasták s buzdulást kaptak a munkára 

(pl. Gaal György, a mesegyűjtő) s örökre szívökbe vésték 

tanáruk képét. Bebesy Ferenc főhadnagy, volt tanítványa, 

tőle ajándékba kapott arcképére írt soraiban fejezi ki 

csodálatát iránta, ki a mult nagy alakjait oly szemléltető 

módon fölidézte.1 

Egyenes szíve magyar utolsó izéig. A magyar név 

szent előtte, melyet ő valóban fanatizmussal tisztel s tü-

relmetlenségében minden fölé emel. Láttuk, hogy a leg-

szebb erényeket mutogatta a magyarban, de soha sem a 

bűnt: az alávalóság idegen köntösben jelenik meg mun-

káiban. Tanítványaiba is ezt a szinte rajongó hazaszere-

1 Jegyzetét így fejezi be: „Dugonics, a te homlokod, a hol az a nagy 

ész elrejtve lakozik, minden szóért, melyek (történetkönyveidben) írva vannak, 

csókot érdemel! ! Te vagy még azon régieknek lelkéből szakadott derék 

unokák közöl egyik, a ki azoknak érdemeikről hangzói a mi időnkben is. 

Téged méltó Hazádhoz s Nemzetedhez vonzó nagy szeretetedért s azoknak 

javokért szüntelen folytatott fáradhatatlan szorgalinatosságodért igaz hazafi-

nak mondani. Élj ! és legyen állhatatos és tántoríthatatlan dicső Hazádhoz, 

Nemzetedhez viseltető szeretetedtől lángoló szíved. (Dugonics-Album 7. !•) 
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tetet igyekszik átplántálni. S a mily büszke magyar 

hazájára, épp oly büszke szűkebb honára, Szegedre. 

Tanítása közben is mindig kiemelte, ha a magyar fajról 

beszélt.1 Magyarságával állandóan valóságos hivatást 

teljesített; a tanárok szelleme nemcsak II. József korá-

ban volt idegen, így maradt ez jó ideig, még a 19. század 

elején is. Az előadás nyelve ekkor is a latin, a tanárok 

között még több az idegen, mint volt előbbi évtizedekben. 

A kik a régiek helyébe léptek, nem sokat lendítettek az 

egyetem szellemén. Mint tudósok sem jelentékenyek s 

ha kiadnak is valamit, latinul vagy németül van írva. 

Valósággal megdöbbentő, a mit Révai ír 1805-ben róluk: 

„Az egyetemi tanárok, kik mindenféle nemzetiségűek, a 

hazai nyelvnek többnyire gyűlölői, a hazának ellenségei. 

A magyar oskola mindenütt rosszul áll . . . , de leg-

rosszabbul az universitásnál."2 Horvát István is keser-

vesen panaszkodik az egyetem pangó szelleme s a 

tanárok maradisága, munkátlansága ellen.3 

Ily körülmények között nem lehet csodálni, hogy 

Dugonicsot tudománya, de különösen hazafisága miatt 

tanítványai és a magyar szellem képviselői igen nagyra 

becsülik. Virág Benedek Kazinczyhoz írt egyik levelében* 

méltatja e tekintetben Dugonicsot. Fájlalva emlegeti, 

hogy Schedius Lajos, az egyetemen az eszthetika tanára, 

1 Többször emlegette: „. . . Mindaddig nem lösztök igazi magyar 

embörök, a 'míg Szögedön a Tiszából legalább egy pohár vizet mög nem 

isztok." (Dugonics-Album 7.) 

3 Bánóczi, Révai élete és munkái 309., 371. 1. 

3 Naplójában. L. Grünwald: Régi Magyarország 346. s k. 1. 

• Kazinczy levelezése III. 1803. febr. 12. 
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nyiltan hirdeti, hogy a magyar nyelv „incapax culturae". 

Ezt Széchenyi Ferenc gróf előtt mondta. Sőt előadásaira 

német könyveket visz be. Aztán így folytatva mondja: 

„Annál többet tartozunk Dugonicsnak! Ha ezt nem adta 

volna a Gondviselés Universitásunknak, oda lett volna 

a magyar ifjúság, pedig csakugyan vannak jóeszű 

ifjaink . . ." 

A nemzeti érzésű ifjak, a magyar írók Dugonics 

körül csoportosulnak, valósággal társaságot alkotnak a 

magyarság védelmére. Némely adat határozottan arra 

mutat, hogy e társaságnak bizonyos szervezete is volt; 

a vezér Dugonics, de az ifjak közül is van feje. Ifjú 

korában Cziráky Antal gr., a későbbi országbíró is feje 

volt ennek a társaságnak.1 íme, ily fontos szerepet visz 

Dugonics az ifjak között, így lesz a pesti magyarságnak 

is egyik vezére. 

Dugonics más tekintetben is sokat érintkezett az 

ifjúsággal; minden ügye iránt érdeklődött, a szegényeket 

segítette, pártfogolta, a tehetségesebbeket magához von-

zotta s úgy hatott rájok. Különösen szerette azokat, 

kikben mathematikai vagy költői tehetséget látott. 

Egyébként szavajárása volt, hogy „a ki jó mathemetikus, 

az jó poéta is".2 Tanítványait tegezi s bárhol szóba 

áll velük.3 

1 Kazinczy, Pályáin emlékezete 162. 1. (Abafi kiad.). 

3 Csehy levelében Kaz. lev. IX. 

3 Csehy írja le a következő esetet (Kazinczy lev. VIII. 1811. ápr. 11) : 

Egyszer ő az egyetemi könyvtárban olvasgatta Herder, Ideen der Menschheit 

című munkáját, melyben a szerző a magyar faj kipusztulását jósolgatja-
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Egyetemi tanársága folytonos munka között mult. 

Sok mindenféle tudomány iránt érdeklődik, sok művet 

kiad, valósággal enciklopédikus ismeretei, hajlamai van-

nak. A kor kívánta ezt, a tudományok jóformán csírájuk-

ban élnek s a buzgó írók sok oldalról akarták támogatni 

a magyar közönséget, bizonyságul, hogy van magyar 

irodalom. Nem egy írónk ilyen sokoldalú ez időben. 

Gondoljunk csak Révaira, mi mindent nem írt, míg 

egyetemi székébe jutott. Dugonicsot 1796-ban űj oldalról 

ismerjük meg. Kiadta Gyöngyösi Istvánnak költeményeit. 

(Költeményes maradványait). Landerer szólítja fel s ő 

szívesen elvállalja annak a költőnek sajtó alá rendezését, 

kitől először kapott buzdulást a magyar irodalom szere-

tetére. Kazinczy egy fogságában írt levelében kérdezős-

ködik a kiadás felől, a mi mutatja, hogy érdeklődtek 

iránta. Előfizetők is szép számmal jelentkeztek. Össze-

gyűjti Gyöngyösi valamennyi művét, a melyekhez 

csak hozzáférhetett, sőt utána jár, hogy életét is meg-

írhassa. 

Az egyes műveknél keresi a leghitelesebb kiadást 

s azt adja ki, vagy pedig magát a kéziratot használja. 

E tekintetben elég körültekintő, de a szöveg kiadásában 

Bejön Dugonics s kérdezi, mit olvas. „Elbeszélem, hogy este van a magyar-

nak." „Ne higyj neki, azt mondja rá a szokott maniérejában, hazudik a 

szamár német." — Aíegesett, hogy a színház körül találta növendékeit s 

rájuk förmedt: „Hát ti mit ólálkodtok itt ?" „Hát bizony, nagyságos úr, Bátori 

Máriát adják; szeretnők megnézni, de nincs pénzünk." „No hát gyertök, 

fiaim !" S ezzel mindegyikért befizetett. (Dugonics-Album 7. 1.) — Tanít-

ványai között sok anekdota maradt fenn róla, különösen szókimondásával 

kapcsolatban. L. Tóth B. : Magyar anekdotakincs 1. 
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már nem jár el szigorú kritikával; javít, csiszol a szö-

vegen, a hol nem tetszik neki, vagy ha azt hiszi, hogy 

romlott szöveggel van dolga. Sőt bizonyos tekintetben 

erkölcsbiró szemével nézi a szöveget s a mit illetlennek 

talál, kihagyja.1 

Manapság természetesen máskép gondolkozunk a 

szövegkritikáról; az ő idejében azonban éppen nem 

tartották főbenjáró bűnnek az ilyes változtatásokat. 

Dugonics érdeme, hogy egész máig az ő kiadásában 

olvashatjuk Gyöngyösit. 

Egyetemi tanársága alatt a magyar nyelvészettel is 

foglalkozott; tudjuk, hogy műveinek jegyzeteiben meny-

nyire szeret nyelvészkedni; mint nyelvújítót különben is 

folytonosan érdeklik a nyelv 'jelenségei. Van azonban 

nyoma, hogy a magyar nyelvtannal behatóbban is 

foglalkozott. 

A magyar grammatika hiányát általánosan érezték 

ez időben; Görög és Kerekes már 1789-ben hirdetnek 

pályázatot, de a mozgalom csak az 1790-i felbuzdulás 

után élénkül, a mikor a törvény elrendelte a magyar 

nyelvnek tanítását a középiskolákban, az akadémiákon 

és az egyetemen. Több grammatika lát napvilágot, 

mások kéziratban maradtak. Dugonics is e mozgalom 

következtében rendezi össze a magyar grammatikára 

vonatkozó nézeteit. 

1 L. a Csalárd Cupido R. M. Kvtárban megjelent kiadásában az elő-

szót Rupp Kornéltól. A Porából megéledett Phoenlxre nézve pedig Szalay 

Gy. cikkét (Figyelő XXIII. k. 252.1.). L. még Fülep J., Gyöngyösi István (Phil. 

Közi. pótk. I 83.). 
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Ugyanis 1794-ben az akadémiai tanácshoz három 

magyar grammatika érkezett, melyek szerzői Rosenpacher, 

Staller és Sugi.1 A tanács Dugonicsot és Vályit, a magyar 

nyelv egyetemi tanárát bízza meg a nyelvtanok meg-

birálásával. Dugonics nagy buzgalommal lát hozzá a 

feladathoz s mielőtt a birálatot megírta volna, ő állított 

össze egy grammatikai tervezetet. Szokása szerint nagyon 

meg van elégedve művével és igen jónak tartja; ehhez 

viszonyítva a bírálatra beadott nyelvtanok nem felelnek 

meg, legjobb még Rosenpacheré, de abban is elég 

a hiba.2 

Grammatikai tervezete a leghosszabb nyelvészeti 

dolgozata, mely a sokfelé érdeklődő írót új oldaláról 

mutatja be. Dugonics nem hivatásos nyelvész, a nyelv 

szellemébe nem hatol be igazán s elméleti tanulmánya 

sincs annyi, hogy tervezete valami nagy haladást jelölne 

a magyar nyelvtanok között. Van azonban így is egy-két 

figyelemreméltó észrevétele. 

Tervezetében nagyrészt önálló, azonban ismeri 

előzőit, legalább úgy tetszik, hogy egy-két dologban 

hatásuk alatt áll. A dolgozat nem túlságosan terjedelmes, 

vázlat csupán, némely dolgot éppen hogy érint; a 

mondattanra nem is terjeszkedik ki; csak a hangtannal 

és a szótannal foglalkozik. Míg a legtöbb nyelvtaníró a 

1 Úgy látszik, a középiskolák használatára voltak szánva. 

3 Rosenpacher piarista volt, a bécsi Theresianum tanára. Nyelvtana 

nyomtatásban is megjelent. — Dugonics bírálatát és saját tervezetét a hely-

tartó-tanácshoz terjesztette föl. Orsz. Levéltár 1794. 7752. p. 205. — L. még 

Egyet, jegyzőkönyvek 1794. 197., 253. és 297. sz., 1801. 569. sz. 
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latin ábécé szerint halad, ő már 43 hangot különböztet 

meg nyelvünkben.1 

N é v r a g o z á s csak egy van a magyarban; ez 

haladás, mert több grammatikus az alhangú és felhangú 

szavak szerint két declinatióról beszél. Ő ebben K. 

Csipkés Györgyöt követi. Négy eset van : nom., gen., dat., 

acc.; ez határozott hanyatlás, mert előzői között volt, a ki 

már 7 esetig jutott el. Előzői és kortársai a latin gram-

matika mintájára veszik fel az eseteket; ő tiltakozik 

ugyan ez ellen, de felfogásuktól szabadulni nem tud.3 

Az i g e r a g o z á s n á l négy igemódról beszél; ezek : 

indicativus, optativus, imperativus, infinitivus. Idő is négy 

van nála,3 ebben ismét Komáromi Csipkés Györgyöt 

követi. 

Az igeragozás kétféle : határozatlan (szeretek) és 

határozott (szeretem). Az -ódik, -ődik képzőről azt mondja, 

hogy passiv jelentésű s latinul csak passivummal fordít-

ható. Ebben rokon a debreceni grammatikával (ez azonban 

1 A magánhangzókat p u l m o n a l i s hangoknak mondja s tán 

ő az első, [a ki háromféle e hangot különböztet meg (példával bizonyítja 

állítása helyességét: é g y é t e l ; kiemeli, hogy ebben minden magánhangzó 

más). Kettős hangzók nincsenek, pedig a legtöbb nyelvtan fölveszi ezeket. 

Ch hang sincs a magyarban ; e helyett k-t kell írnunk, mert a magyar úgy 

ejti. Tehát nem Bachus, hanem Bakus. 

3 A -hez, -bői, -röl, stb. ragokról azt mondja, hogy a latin praepo-

sitióknak felelnek meg, de nem alkotnak külön eseteket. 

3 Ezek: praes. (megyek), imperfectum (menék), perf. (mentem), fut. 

(menendek); az összetett időkről azt mondja, hogy idegen hatás alatt kelet-

keztek ; ebben részben igaza is van, legalább is ilyen jövőnek : m e n n i 

f o g o k a régi nyelvben nincs nyoma. A héber nyelvvel való rokonságot ő 

is felhozza, de megemlíti azt is, hogy a kérdéssel foglalkozó tudósok után. 
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későbben jelent meg), csakhogy ő helyesen látja a kü-

lönbséget a magyar és a latin alak között.1 

A képzőkről is sokat ír; ezt különösen azért tartja 

fontosnak, hogy az í r ó k t u d j á k , mily képzőkkel 

lehet új szavakat alkotni . Külön osztályokba sorozza a 

gyakoribb és ritkább képzőket.2 A közmondásokat a 

nyelvtanírók különös figyelmébe ajánlja. 

Tárgyalja a birtokos személyragokat; a fonetikus 

írás hive, bár látja, hogy a szavak egyes alakjai hogy 

jöttek létre (nádja = nádgya). Röviden elsorolja még a 

többi képzőket. 

Látnivaló, hogy inkább odavetett megjegyzésekkel 

van dolgunk, mint igazán kidolgozott tervezettel. A 

helytartó-tanács azonban elismeréssel jutalmazza s meg-

jegyzéseit alkalmasaknak itéli, hogy a majdan megjele-

nendő grammatika tökéletesbítésére szolgáljanak. A bírá-

latra kiadott grammatikák kérdésével kapcsolatban érdekes 

nyilatkozatokat tesz a magyar grammatikáról. Bár a bí-

rálók legjobban ajánlják Rosenpacher grammatikáját, azt 

sem lehet kötelezővé tenni az iskolában, különösen azért, 

mert l a t i n u l van írva; vannak vidékek, hol az alsó 

1 A szenvedő alakról azt tartja, hogy őseinknél hiányzott, de mivel 

ez alakot szükségesnek tartották, a műveltető -at, -et, -tat, -tet képzőkkel 

pótolták a szenvedők hiányát. Az egyes második és harmadik személy azon-

ban más alakú ; ennek magyarázatával röviden végez az ő rendes szokása 

szerint: a második személyben az sz helyére tették az -ol, -el és a harmadik 

személybe az -ik ragot s létre jött a szenvedő. Más magyarázatot nem ad 

ehhez, de a műveltető és szenvedő igékkel még részletesebben foglalkozik. 

5 A gyakoribb képzők közül az - ó c s k a , -e c s k e szláv, vagy pláne 

cigány hatás alatt keletkezett; k e n y e r e c s k e helyett jobb k e n y é r k e . 

14 
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osztályokban sem magyarul, sem latinul nem tudnak, s 

hogy lehet ismeretlen nyelven ismeretlent tanítani? A 

helytartó-tanács tehát első sorban praktikus grammatikát 

kíván. Különben a kérdésben a legkényelmesebb útat 

választja: nem kell sietni, várjunk, míg megjelenik a 

k l a s s z i k u s m a g y a r g r a m m a t i k a ! Ez nem-

sokára remélhető, mert a magyar nyelvet, melyet régen 

egészen elhanyagoltak, manapság már minden irányban 

művelik. 

Dugonics nyelvészeti működésének még egy 

nyoma van. 

Ugyanis 1801-ben meghalt Vályi András, a magyar 

nyelvnek első tanára az egyetemen.1 Dugonics ekkor a 

magyar nyelv székéért folyamodik s ismét mellékel egy 

könyvecskét, melylyel folyamodását támogatja. Valószinű, 

hogy föntebb ismertetett tervezetét küldötte be.2 Érdekes, 

hogy Dugonics a magyar nyelv szeretetéből kész otthagyni 

azt a széket, a melyen már 26 év óta tanított. S a kar 

igen melegen ajánlotta; elsorolja érdemeit: magyar mű-

veivel eléggé ismertté és ajánlatossá tette nevét, a magyar 

ifjúság nevelésében a legszebb érdemeket szerezte; ha 

csak magyar irodalommal foglalkozhatott volna, a magyar 

irodalmat sokkal előbbre vitte volna.3 Révai Miklós 

panaszkodik is, hogy az egyetem mint bálványát tolja 

Dugonicsot az ő mellőzésével,4 de neki is voltak kiváló 

1 E tanszék felállítása az 1790—91-ikí törvényeknek köszönhető. 

3 Ezt nem sikerült megtalálnom. 

s Egyet. jkvk. 1801. 569. sz. 

* Révai levelezése Paintnerrel, kiadta Récsei V. 88. 1. 
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pártfogói.1 Egyébként Dugonics kinevezését még más 

nehézségek is akadályozták ; eddig a magyar nyelv széke 

a karba bekebelezve nem volt s a tanár fizetése is 

csekélyebb. Dugonics azt kérte, hogy hagyják meg eddigi 

fizetésében s seniori tisztségében. Ezt a helytartó-tanács 

és a kancellária nem teljesítette s így került a magyar 

székre az a férfiú, a ki arra az egész hazában csakugyan 

a legérdemesebb volt nyelvészeti munkálkodásáért, Révai 

Miklós (1802).2 Míg azonban ez a széket elfoglalta, 

addig Dugonics helyettesítette a magyar nyelv tanárát. 

így élt Dugonics az egyetemen, folytonos munka 

közepette, míg az évek megsokasodtak feje fölött. Egészen 

megőszült, járása elnehezedett, tüdeje kínozta. Ez intő-

jelek arra kényszerítették, hogy fájó szívvel bár, mert 

szeretett volna még tovább is tanítani, nyugalmaztatását 

kérje. 1808 jun. 25-étől nem tud már előadást tartani 

tüdővérzése miatt és helyettesíteni kell.3 Ez év jul. 27-én 

beadja nyugalmazására vonatkozó kérvényét. 

Meghatva olvassuk az elaggott Dugonicsnak ezt a 

szinte bánatos hangú iratát, melyben visszatekint tanári 

pályájára. A piaristáknál 11, az egyetemen 34, összesen 

45 é v i g t a n í t o t t ; 68 éves korának terhét súlyosan 

érzi már; nem bir a lépcsőn járni, az egyetem legna-

gyobb termében, a hol 300 ifjú hallgatja napi két órában, 

igen nehezére esik előadást tartania, mert hangosan kell 

beszélnie s tüdeje beteg. Nehéz feladat a gyakorlati 

1 L. Bánóczi i. m. 287. 

= Pauler i. m. I. 402. 

3 Egyet. jkvk. 1808. 464. sz. 

14* 
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mértani julius és augusztus hónapokban a szabadban, a 

forró napon járva tanítania. Elsorolja érdemeit, viselt 

tisztségeit, gondját az ifjúság nevelésére; fölemlíti 24 

kiadott könyvét s önérzettel írja: „A hazában a legszor-

galmasabban olvassák műveimet . . . Némelyekről, mint 

pl. az Argonautákról, a külföldi egyetemek is dicsérettel 

emlékeznek meg." 

Panaszosan említi, hogy egész tanársága alatt mily 

csekély fizetése volt1 s bár többször kérte fizetése föl-

emelését, ezt soha sem teljesítették, sőt a folyó évben, 

mikor valamennyi tanártársának fölemelték a fizetését, 

őt kihagyták. Azt kéri, hogy legalább teljes fizeté-

sével nyugalmazzák. A folyamodvány elegikus hangon 

fejeződik be azzal a panaszszal, ki tudja, soká élvezheti-e 

a megérdemelt nyugalmat.2 

Az egyetemi tanács a kérvényt igen melegen tár-

gyalja. Habár nem szívesen veszít el oly tanárt, ki az 

egyetemnek 34 éven át dicsősége volt, de mivel már 

68 éves és terhére van a tanítás és az orvosok is a 

nyugalmat ajánlják, nyugalomba vonulása alkalmával a 

tudomány és a tanítás terén nagyérdemű férfiút különös 

ajánlásra tartja méltónak. Nemcsak azt ajánlja a tanács, 

hogy eddigi csekély 800 frt fizetését megkapja, de mivel 

az érdemet jutalmazni kell, indítványozza, hogy jutal-

mazzák meg valami különös módon kitetsző érdemeiért, 

melyeket részletesen elsorol; bár a legpontosabban telje-

1 600 írttal nevezték k i ; ez a fizetése megmaradt, csak mint prosenior 

kapott 100, majd mint senior ismét 100 frtot. (Egyet. jkvk. 1808. 464. sz.) 

3 Orsz. levéltár 1808. jul. 26. 15. 868. sz. Egyet. jkvk. 1808. 307. sz. 
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sítette kötelességét, még könyveket is adott ki a hazai 

irodalom előmozdítására s az egyetem dicsőségére. 

Mindezen okokért kéri a magistratus a helytartó-tanácsot, 

hogy Dugonicsot hasznos és dicső szolgálataiért a felség 

elé jutalmazásra ajánlja.1 

Megjött a válasz a nemeshangú, Dugonics érdemeit 

kellőképen méltányoló fölterjesztésre, a mely azonban 

röviden intézi el az ügyet. Dugonicsnak teljes fizetését 

adja nyugalmi díjul, melyet aug. 26-ától fog kapni. Más 

nincs a leiratban. A jutalmazásról egy szót sem ejt. 

Azok a vádak, gyanúsítások, hogy ő is „jakobinus", 

úgy látszik, még sem tűntek el nyom nélkül. így marad-

hatott el a helytartó-tanács leiratából az elismerésnek 

melegebb kifejezése. De hiszen ő nem is kereste jutalmát 

soha — fölfelé; s a nemzet eléggé megjutalmazta osz-

tatlan szeretetével. 

Mikor nyugalmazzák, akkor már nincs Pesten, 

eltávozott Szegedre. A pesti piarista-ház történetének 

írója így mondja el nyugalomba vonulását: „Dugonics 

András . . . a ki a mathematikát nagy eredménynyel 

s rendünknek dicsőségére tanította, végre elnyomva az 

öregségtől s lassanként megtörve erejében, 1808 junius 

havában búcsút vett az egyetemtől, megtartván 800 frtnyi 

fizetését, hogy hátralévő napjait édes, szeretett testvéré-

nél töltse Szegeden."2 

Elkövetkeztek a jól megérdemelt nyugalom napjai. 

1 Egyet. jkvk. 1808. 464. 

5 Pesti piarista-ház história doinusa. 
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XII. 

A NYUGALOM ÉVEI. 

Dugonics Szegedre költözik. — Időtöltése a társaságban, a szabad termé-

szetben. — Elvegyül a nép közé. — Dugonics Ádám ; a nemességért való 

igyekvés. — Dugonics Teréz (Eeniczkiné); gondviselése nagybátyjáról. 

Dugonics Antal. — Utolsó munkái: R a d n a i t ö r t é n e t e k , S a l l u s -

t i u s , N e v e z e t e s h a d i v e z é r e k , M a g y a r p é l d a b e s z é d e k . 

Halála. — Nekrológok. — Dugonics emléke Szegeden : síremléke, szobra, 

szülőházának megjelölése, a Dugonics-Társaság. — Dugonics helye az 

irodalomtörténetben. 

Egészen természetesnek találjuk, hogy Dugonics a 

nyugalom éveit Szegeden óhajtotta eltölteni. A nyári 

szünidőre eddig is rendesen leutazott; csak szülőföldjén 

érezte magát igazán otthon. A rajongás szülőföldjéért 

még akkor is hazavitte volna meghalni, ha nem is lak-

nak ott szerető rokonai. De ott élt Ádám öcscse s 

1808-tól fogva ott lakik unokahúga, Beniczkiné, szé-

pen fejlődő gyermekeivel, a kiket Dugonics igen 

szeretett. 

A Gondviselés megengedte, hogy nyugalmaztatása 

után még tíz kellemes évet éljen át rokonai, barátai 

között. Szegeden ismerte kicsiny, nagy, dicsőségében 
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osztoztak, megbecsülték, mint városuk nagyját s szerették 

őszinte, egyenes, meleg szívéért. A vidám, baráti társa-

ságot örömest fölkereste, a hol megnyílik a szív és kedve 

szerint csapong az elme; ilyenkor „oly nyájas tekintet-

ben mutatta magát, mintha egész nap azon törte volna 

fejét, mikép mulassa jó barátit", mondja első életírója, 

Karácsonyi Krizosztom,1 a ki vele ez időben többször 

társalkodott. Ugyanő leírja külsejét is, a melyet bár a 

hosszú tanítás és a kor terhe megviselt, még sem tört 

meg teljesen: „. . . Magas, tömött, egyenes szálú ember 

volt. Szép 's eleven képének különös díszére szolgált 

gyönyörű, fodros haja. Édesen, de egyszer'smind férfiasan 

hangzó szava, gyors lépése, könnyű mozdulása belső tűzre 

's nemes indulatra mutattak. Feje természetesen az égnek 

szegve, tsupán az érdemnek 's méltóságnak hódúit. . ."2 

Szerette a szabad természetet; szívesen sétálgatott 

Etelka erdejében,3 kirándult Szentiványra, Szőregre,4 a 

szabad alföldi pusztán jól érezte magát. Többször meg-

fordult Pusztaszeren is. 

Néha nagyobb útra is kelt, a mint ezt már előző 

1 Példabeszédek. Bevezetés XI. 

s U. o. XXVI. 

5 Ezt az Etelka-erdőt Dugonics András a felsőváros szélén „Vedres 

úrnak, a városi földmérőnek szorgalmatosságával" saját gondolata szerint 

1790-ben ültettette s ő is nevezte el ; utolsó fái csak az 1879-iki árvíz alkal-

mával pusztultak el. Most E t e l k a - s o r annak a helynek neve. (Kovács 

János szíves értesítése; v. ö. Reízner, Szeged tört. III. 216. Reizner itt hibásán 

mondja, hogy az erdő ültetése után 20 év múlva kiveszett.) 

4 V. ö. Római tört. Előszó. 
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vakációiban is megszokta, hogy megismerje a hazát.1 

A mit hallott, látott, följegyezte, hogy könyveiben hasz-

nát vehesse. Közmondás-gyűjteményét is jóformán egész 

életén keresztül szedte össze, a hol csak megfordult; a 

közmondások legnagyobb része azonban szegedi, így 

tehát a szegedi nép lelke világának tükre ez az igen 

becses gyűjtemény. Sokszor elvegyült a nép közé, ott 

volt a vásárban, munkája közben is szóba állott a nép 

fiával. Néha beült a készülő hajómederbe a superok közé 

s nyugodtan jegyezgette, a mi jellemzeteset a hajóépítők 

(superok) beszéde felszínre vetett.2 

Dugonics öcscsével, Ádámmal mindig a legjobb 

viszonyban állott: „a legszorosabb barátságban s egygye-

zésben töltötték napjaikat.. . E dologban remekjei voltak 

a természetnek", mondja Karácsonyi.3 

Valóban, mindaz, a mit Ádámról tudunk, igen 

kedvezően mutatja be. A városnak legérdemesebb pol-

gárai közé tartozott, tanácsos volt s kétszer is polgár-

mester (1790—96 és 1804—1806) és sokat tett a város 

javára.4 Polgártársainak bizalmára mutat, hogy 1802-ben 

1 Egyik vakációja alkalmával Belgrádot is megnézte (1790) és ez uta-

zása emlékéül egy kis török könyvet hozott magával. Ez megvan a v á c i 

kegyesrendi ház könyvtárában. Az első lapján a következő sorok olvashatók : 

„Ezen könyv-fiók a Belgrádi Bassa leányának imádságos könyve, az én ke-

zemhez jutott 1790. esztendőben ugyancsak Belgrádon, midőn annak meg-

látása kedvéért Szeptember elején oda mentem. 13. Szeptember, Dugonics 

András, királyi oktató." 

2 Kovács János szóbeli közlése. 

3 Példabeszédek. Előszó XII. 

4 L. Reizner i. m. egyes részeit. Dugonics följegyzéseiben igen rész-

letes adatokat találunk Dugonics Ádám érdemeiről. (O. K. 67. s k. 1.) 

| 
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az országgyűlésre követnek is küldték a város kép-

viseletében.1 

Mikor András 1791-ben otthon van a szünidőben, 

beszéd közben egyszer szóba hozták, hogy jó volna, ha 

érdemeikért a magyar nemességet kérnék a királytól. 

Szegedtől szép ajánlólevelet kaptak, melyben atyjuk 

érdemei is bőven vannak méltatva; minden szükséges 

ajánlást megszereztek, pártfogók után néztek; ezek egyike 

Mikós consiliárius volt, a ki a felséghez intézett ajánló-

levelet elolvasván, azt mondja, hogy „ilyen érdemek 

nemcsak a nemességet, hanem báróságot, grófsá-

got is megérdemelnének, sőt valami jószágnak aján-

dékát is".2 

A következő évben András Bécsbe küldi öcscsét a 

folyamodvány fölterjesztésére. El is megy s három 

levélben értesíti bátyját, mit végez. Érdekes a levelek 

hangja. Míg András tegezi öcscsét, addig ez „uram 

bátyám"-ozza és „alázatos öcscsének" írja magát. 

A nemesség elnyerését megakadályozza Lipót vá-

ratlan halála; utóda, Ferenc király, kinél Ádám még ez 

év juniusában tiszteleg a koronázás után, szívesen 

fogadja s mindent megígér, a dolog azonban végképen 

abbanmaradt. 

A mily szeretettel viselkedett Dugonics öcscse 

iránt, épp úgy szerette ennek gyermekeit. Ádám L ó b 

1 Reizner i. m. III. 48. 

: Följegyzései, 0 . K. A Dugonics-farniliának a magyar nemesség el-

érésére tett iparkodása, 107. 1. Ebben az egész ügy terjedelmesen, az összes 

okiratokkal olvasható. 
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Anasztáziát vette feleségül s e házasságából két gyermeke 

született, Teréz és Antal. Ezek közül az elsőt különösen 

kedvelte Dugonics ; tizenkét éves korában fel is hozatta 

Pestre; ez időben írta Etelkát s megjegyzi, hogy külö-

nösen Teréz kedvéért, „hogy őtet e világi szarándok-

ságában oktassa".1 

Mikor csak említi, a legnagyobb szeretettel szól 

róla; kedves alakjának, igen kedves unokájának 

nevezi. 

Teréz korán ment férjhez. Az igaz, hogy nagyon 

szép leány volt. Dugonics egyenesen azt írja róla, hogy 

„az akkori időben leghíresebb szépségű teremtmény".2 

Férje Beniczki Miklós, később Csongrádmegye főjegy-

zője s táblabírája. Eleinte Szegvárt laktak (ekkor megye-

székhely volt) Csongrádmegyében. 

Teréznek gyermekeit hasonló módon kedveli 

Dugonics. Hat gyermeke született s ő mindegyiknek 

egy-egy könyvet ajánl s az előszóban bölcs oktatásokat 

intéz a kicsinyekhez akkorra, ha majd érett észszel 

olvashatják az ő műveit. 

Tanárkodása alatt az évi szüneteket öcscse házá-

ban töltötte; most, hogy véglegesen leköltözött Szegedre, 

Beniczkinénél lakott, a kinél megtalálta az óhajtott 

kényelmet s a gondját viselő jó szivet. Rokoni környe-

1 Följegyzései, 0 . K. 129. 1. — Szerecsenek. Ajánlás. 

3 Beniczki Miklósné 1849-ben halt meg Szegvárt. Dugonics kényez-

tetett kedveltje utolsó napjait szegénységben töltötte. „Dúsgazdagságban ne-

veltetett, egészen szegényül halt meg", irta arcképére Endre László. (Huszka 

Dezső' szíves közlése.) 
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zete mindent megtett, hogy minél jobban érezze magát 

s áldozhasson apró kedvteléseinek.1 

1814-ben meghalt Dugonics Ádám és halála után 

némileg megzavarodott az az egyetértés, mely a család 

tagjait eddig egyesítette. Ennek oka Ádám fia, Antal 

volt, ki az osztozkodásnál nagybátyjának jogos jószágait 

is el akarta tulajdonítani. Dugonics nem enged s ekkor 

a rossz unokafiú perrel támadja meg; erre aztán az 

erősen megsértett nagybátya ugyancsak kifakad a városi 

tanácshoz intézett iratában.2 Bizonyítja, kimutatja, melyek 

az ő jószágai. Az unokafiú még a hintaját is, melyet 

25 év előtt vett s melyen vagy maga, vagy unokája, 

Beniczkiné járt, magának szeretné megszerezni. Minden-

féle holmiját elkaparítaná, kivéve a könyveit, „mert a 

könyveket gyűlöli, soha egy könyvet azokból átal nem 

olvasott, sőt talán testamentomában is meghagyja, hogy 

még koporsójára se tegyenek egyet". 

Haragszik a magáról megfeledkező rokonra azért 

is, hogy a „famíliát kisebbíti" oktalan, esztelen s illetlen 

pörével s elfelejti, hogy érdemes nagybátyját jobban kel-

lene tisztelnie. Azért most Dugonics visszaköveteli Ádám-

nak egy telek megvételére kölcsönzött ezer forintját s 

egyéb kisebb-nagyobb jószágait. E követelések jogos 

voltáról tanúskodik Teréz unokahúga is. Az áldatlan vitá-

1 Szívesen tréfálkozott, évődött szokása szerint unokáival. Szobájában 

volt egy megszelídült varjúja is, mely eltanulta gyakori krákogását s nem 

egyszer utánozta, a mi az öreget jó kedvre derítette. „Ne csúfolódjál, ebadta", 

szokta volt ilyenkor mondani. (Endre László közlése.) 

5 Szeged város levéltárában, 1815. 3504. sz. 
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ban Teréz tehát jó nagybátyjához csatlakozott. Kilenc 

hónapra rá azonban meghalt Dugonics Antal s így a 

pörnek vége szakadt. 

A ki az irodalmat annyira szerette, mint Dugonics, 

késő öregségében sem tehette le tollát. Sokoldalúsága 

sem tud kimerülni. Még nyugalmaztatása évében írja, de 

csak 1810-ben adja ki egy kis könyvét, a melyben kü-

lönös szeretetét akarja feltüntetni Szeged jámbor népe 

iránt: Radna i történetek a cime. Az ajánlást a „sze-

gedi búcsújárókhoz" intézi: „Valahányszor Pestről Sze-

gedre (Szünnapjaimban) le megyek, oh minő szívörömmel 

látlak benneteket: midőn (össze-csoportosodva, haran-

goknak szózattyaik alatt, Öcsémnek ablakja előtt) ezren-

ként mentek Radnára, vagy onnét (itt-honn-hagyott 

cselédeiteknek nagy örömére) vissza lépdegeltek." Polgár-

társai kedvéért, hogy jobban tudják mindazokat, a mik a 

radnai kápolnára vonatkoznak, leírja a búcsújáró hely 

eredetét s „azokat a kegyelmeket, melyeket a szegedi 

lakosok . . . a boldogságos Szűztő l . . . valósággal vettek". 

A végén elmondja az ő bizalmas, szívesen közlő modo-

rában, mikép járt ő is búcsút rokonaival s mily kegye-

lemben részesült szűz Máriától. A könyvecske bizonyítéka 

Dugonics igaz, őszinte vallásosságának. Eredeti munkát 

ezután már nem igen írt, de fordítgatott s régebbi for-

dításait rendezgette sajtó alá. Az irodalom emberei tud-

ták, hogy pl. Sallustiust fordítgatja. Kazinczy is foglal-

kozott Sallustiusszal; tudjuk, hogy mennyire túlhajtotta 

a műfordítás követelményeit éppen ennél az auktornál. 

Mikor Pápay Sámuel meghallja, hogy Dugonics is Sallustius 
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kiadására készül, sietteti Kazinczyt: „Kérlek, iparkodj, 

hogy a Tied megelőzze a másik kettőt,1 kivált Dugo-

nicsét, kinek magyarsága nekem (egyenesen kell szólnom 

barátomnak) nemigen tetszik."2 Kazinczy ezzel szemben 

Szentgyörgyi ben bízik kevésbbé.3 Dugonics magyarsága 

most még annyira sem népszerű, mint az Etelka korában, 

különösen a neologusok előtt; a népies kifejezések kere-

sése volt a főszálka szemökben. Szemere Pál 1811-ben 

külön figyelmezteti Kazinczyt, hogy a gúnyos epigrammák 

közül juttasson Dugonicsnak is egyet: „Nem felejtette-e 

el, édes Uram Bátyám, az epigrammák közül Dugonicsot, 

a proverbium kórságost? Őtet is úgy kellene festeni, mint 

Barótit s lehetne is minden bizonnyal." Van, a ki a 

szegedi ö-s írását helyteleníti (Sárközy István); affek-

tálásnak tartja, hogy Dugonics azt írja megette helyett: 

mögötte.4 Ezek ellen védelmezi is magát (pl. Jólánka 

1. 6. jegyz.). 

Az emlegetett Sallustius — hiába féltek tőle néme-

lyek — nem jelent meg, kéziratban maradt.5 Kiadta 

azonban 1817-ben egy másik fordítását, melynek címe: 

Nevezetes Had i Vezérek.6 

Közmondás-gyűjteményét ez utolsó években is sza-

porította, azonban már nem adhatta ki. 1820-ban jelent 

1 A harmadik fordító Szentgyörgyi Gellért. 

! Kazinczy levelezése VI. 1809. ápr. 28. 

3 U. o. IX. 1811. jul. 6. 

4 U. o. IV. 1806. ápr. 

5 A N. Muz. kéziratai között. Quart. Lat. 44. 

8 Erről fentebb szóltunk történelmi műveinek ismertetésénél. 
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meg e gyűjtemény, mely méltó koronája irodalmi mű-
! ködésének.1 

Ez negyven év szorgalmának gyümölcse s az összes . 

addig megjelent közmondás-gyűjteményeket felülmúlja. 

Az anyag maga is óriási: 10,182 közmondást tartalmaz.2 

Ez a becses anyag állandó adalék a magyar nép lelké-

nek megismerésére. (Toldy.) Mindazok, a kik e köz-

mondás-gyüjteménynyel foglalkoztak, egyhangúlag el-

ismerik rendkívüli becsét. A közmondások csoportosítása 

nem célszerű ugyan, az egyes tárgyi csoportok is többször 

különös címet kapnak (A hátverések, orrverések, csekély-

ségek, elmulttak, hamar esttek stb.), úgy hogy bizonyos 

közmondást alig lehet megtalálni; de mindezért kárpótol 

a gyűjtemény gazdagsága, a magyaros észjárás talpra-

esettsége. A példabeszédek között vannak még szólás-

módok is és — a mi szintén emeli a két gazdag kötet 

becsét — apró történetek, a közmondások eredetének 

magyarázatai, közéletből vett vagy történelmi anekdoták. 

Ezek rendkivül élénkítik a könyvet; alig van lapja, hogy 

ne találnánk egy-egy jóízűen elbeszélt történetkét. Du-

gonics tehát egyike az elsőknek, kik megkisértik köz-

mondásainkat magyarázni s anekdotáinkat gyűjteni. Ezeket 

a jegyzetekben szétszórt érdekes adalékokat nem vették 

eddig kellő figyelembe, pedig nagy részüknek művelődés-

1 Magyar Példabeszédek és Jeles Közmondások. Összeszedte és meg-

világította Dugonics András Királyi Oktató. 2 rész. Szegeden nyomtattatott 

Grlin Orbán Betűivel 's Költségével. 1820. 

3 Dr. Margalits Ede, Magyar közmondások és közmondásszerű szó-

lások, Előszó VII. 
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történeti értékük is van. Bizonyos, hogy e könyv elődeit 

teljesen homályba borította s közmondás-gyűjteményeink 

között a legjelesebbek közé tartozik.1 

Meg kell még dicsérnünk a gyűjtemény derék ki-

adóját, Karácsonyi Krizosztom Incét, a ki a könyv elé 

igen ügyes és pontos életrajzot írt. 

Dugonics utolsó éveit vidáman, igazi bölcshöz 

illően töltötte; habár az öregség terhe nyomta vállait, 

nem kínozta betegség s öreg napjaiban is tudott járni-

kelni. 1816-ban még Pesten is megfordul, úgy látszik, a 

Hadi Vezérek kiadása végett. Elbúcsúzik attól a hely-

től, a hol életének javát töltötte, a hová pályájának nagy 

diadalai fűzték. 

Otthon még írogat; a Magyarország i várak 

leírása című müve készül, de nem érhet végére. A vá-

rakat betűrendbe szedte s eljutott az S betűig — a 

munka csonka maradt. 

78 éves volt ekkor; nagy kor ez; láthatta munká-

jának eredményét, gyönyörködhetett szülővárosának gya-

rapodásában. Szép életet élt s nyugodt lelkiismerettel 

várhatta a leszámolást. 1818 juliusában kezdte érezni ereje 

fogytát; napról-napra lankadt, úgy hogy hozzátartozói 

elkészültek halálára. Fölvette a haldoklók szentségeit s 

nemsokára rá csendesen elhunyt julius 25-én éjjel. 

A mint betegsége nem volt fájdalmas, elköltözése sem 

járt kínokkal; mint az érett gyümölcs, az „életfáról önként 

s minden erőszak nélkül elvált. . ." (Karácsonyi.) 

1 Erdélyi J., Magyar közmondások könyve 412.1. 
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Temetését a piarista-ház főnöke végezte ; ott voltak 

a tanárok, a tanuló ifjúság, ott meleg szívvel szeretett 

rokonsága, Szeged polgársága s első emberei; Szeged 

városa, „az ő legnagyobb gyönyörűsége",1 ott állott fiá-

nak koporsója körül s megsiratta azt a férfiút, a ki örökre 

legnagyobb dicsősége marad. 

A rend, hogy méltányolja Beniczki Miklósnénak 

az elhunyt iránt tanúsított gondoskodását, min-

den holmiját nála hagyta. Ott maradt becses könyv-

tára is.2 

Nemcsak Szeged gyászolta Dugonicsot, hanem az 

egész haza. A halálára vonatkozó megemlékezésekből 

álljon itt egy-kettő. Kulcsár lapja, a Hazai és Külföldi 

Tudósítások3 így kezdi a nekrológot: „Tisztelet az ér-

demes hazafinak! Hálás emlékezet a munkás magyar 

írónak! Ő az ifjúságot nemcsak a tudományokra, hanem 

a hazafiságra is nevelte. Akkor írta műveit, mikor az idők 

mostohasága a legkedvezőtlenebb volt a magyar íróra; 

de győzött benne a nemzeti lélek s megkedveltette a 

magyar közönséggel a könyvet. Ő a haza bá lványa 

volt. Ilyen embert nem kell siratni, mert tiszteletes híre 

örökké maradandó . . . " 

A Tudományos Gyűjtemény ezt írja: „. . . Az 

erkölcsöknek és Tudományoknak áldozott élete, a' taní-

tásban fáradhatlan fáradozásai, számos és becses Mun-

kái, mellyekkel a' Magyar Literaturát olly dicsőségesen 

1 A szegedi piaristák história domusa mondja. 

s U. o. (1818. Dugonics moritur). 

» 1818. II. 14. 

13 
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gyarapította, neki a' Magyaroknál mindenkor fennmara-

dandó nevet szereztek."1 

Ilyen meleg hangon ír róla egy német újság is, 

a Pressburger Zeitung;2 azt mondja, hogy Dugonics 

„a magyar irodalom hajnalhasadásának előmozdítója . r-. 

Köszönet és dicsőség emlékének !" 

Ezek a nekrológok bizonyítják, hogy kora is helyes 

szempontból mérlegelte működését; műveinek közvetlen 

hatása alatt talán magasabb polcra is helyezte, mint a 

milyet neki az irodalomtörténet ma kijelöl — de hiszen 

éppen ez is egyik főérdeme, hogy teljesen magával tudta 

ragadni az olvasóközönséget. 

Halála után nemsokára életírója, Karácsonyi, fel-

szólítja a nemzetet, hogy „ennek a buzgó Literatornak 

és derék Vezérnek" sírja fölé emléket emeljen. A gyűjtés 

meg is kezdődött Pesten, Horvát István és Kulcsár István 

vállalták el.3 A szép törekvés azonban csak 1847-ben 

valósult meg, a mikor rendtársai vörös márvány-oszloppal 

jelölték meg sírját.4 Ezzel viszonozták mintegy Dugonics-

nak annyiszor kifejezett ragaszkodását a kegyes-tanító-

» 1818. VIII. 135. 

3 1818. II. 66. — A három idézett czikkelyben jul. 26-ika van halála 

napja gyanánt feltüntetve. A kegyesr. halottak könyve szerint a „jul. 26-ikát 

megelőző éjjel" halt meg. (Kegyesr. közp. levéltára.) Ez lehet 25-ike is, 26-ika 

is, de a mennyiben a leghitelesebb adatok 25-ikét jelölik meg (pl. Karácsonyi 

életrajza, a szegedi piaristák história domusa stb.), ezt a napot kell elfogadnunk. 

3 Magyar példabeszédek s jeles mondások. Életrajz. Úgy látszik, 

ez a gyűjtés az, a melyről Magyar Gábor értesült. (L. Dugonics-Album : 

A Dugonics-szobor története, 150.) 

4 Képe megjelent a Vasárnapi Újságban 1855. 22. sz. 
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rendhez. Életének utolsó napjaiban is, hálája jeléül, 

1000 frtnyi alapítványt tett le, melynek kamatait a rend 

seniora élvezi. Az említett szobrot évenkint megkoszo-

rúzza még ma is a piarista-gimnáziumnak kegyeletes 

szívű ifjúsága. 

A harmincas években Szeged a városház tanács-

terme számára festette meg Dugonics arcképét. Szobrának 

felállítását a Szegedi Híradóban 1859-ben1 Csaplár Be-

nedek pendítette meg. A következő évben pedig Kempelen 

Győző, a lap szerkesztője, hívja föl lelkes cikkben a 

várost a nemes ügy pártolására. S a szobor felállítására 

szükséges költséget csakugyan majdnem teljesen a város 

népe adta össze. A szobrot Izsó Miklós terve szerint 

Huszár Adolf készítette s ez a sikerült alkotása meg-

alapította hírnevét. A leleplezés 1876 aug. 19-én nagy 

fénynyel történt meg. 

S ma ott áll Dugonics szobra Szeged egyik leg-

szebb terén. Merengve tekint az élettől nyüzsgő városra, 

mintha gyönyörködnék benne, hogy vágya beteljesült: 

Szeged áll és virágozik. 

Dugonics emlékének azonban másképen is áldozott a 

szegediek kegyelete: emléktáblával jelölte meg szülőházát,3 

1 1859. 25. sz. 

2 Midőn a városi tanács 1860-ban az abszolutizmus miatt lemondani 

kényszerült, utolsó hazafias ténye az volt, hogy elhatározta Dugonics szülő-

házának megjelölését. Az emléktábla feliratának megszerkesztésére A r a n y 

J á n o s t kérték meg. A hazafias szándék azonban csak 1876-ban valósult 

meg. (Kovács János közlése.) A vörösbarna márványtábla felirata a következő: 

E h á z b a n s z ü l e t e t t , é l t é s h a l t raegDugonics A n d r á s 

1740—1818. Készítette és felajánlotta Fischer Lajos. 

15* 
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mely, bár átalakítva, máig is áll s 1891-ben megterem-

tette a D u g o n i c s - T á r s a s á g o t . 

E társaság évről-évre a kegyelet babérját fonja koszo-

rúba Dugonics emlékezetére. Célja nagy, hivatása szent: 

pártolja, műveli a magyar nemzeti irodalmat ugyanolyan 

szellemben, mint azt Dugonics munkálkodása irányul 

megmutatta. Mikor e társaság Dugonics dicső nevét írta 

fel zászlajára, ezzel a legszentebb erények lettek jelszavai: 

égő hazaszeretet, nemzeti műveltség, fenkölt idealizmus, 

tiszta erkölcs — mert az erények összeségét jelenti ez a 

halhatatlan nagy név: Dugonics. 

* 

Helyét nem nehéz kijelölni az irodalomtörténetben : 

a megújhodás idején ő a nemzeti szellemnek leghatal-

masabb ébresztője. Az Etelka korában szinte áhítattal függ 

rajta a nemzet szeme. Dugonics azt teszi, a mit más úton, 

más irányban, szűkebb körben Bessenyei. Ez írókat nevel 

s megnyitja a francia irodalom gazdag forrását, Dugonics 

olvasóközönséget teremt, felbúvárolja a népies nyelv 

kincseit, megtermékenyíti az irodalmat a magyar erkölcs, 

nemzeti érzés gazdag motívumaival s megmutatja az ősi 

dicsőség kápráztató világát. Mind a kettőnek a haza üdve, 

az irodalom felvirulása a főgondolata, de míg Bessenyei 

magával is meghasonolva, irodalmi sikereiben nem gyö-

nyörködve, elfeledve végzi pályáját, Dugonicsot a nemzet 

megérti, lelkesedik könyveiért, „bálványa" marad utolsó-

napjáig. A legszerencsésebb írók egyike, a kiket irodal-

munk felmutathat. 
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Hogy műveiben nagy hiányokat talál az eszthetika, 

ez nem csökkenti róla szóló Ítéletünket. Egész működé-

séből, a nemzetre való hatásából kell őt megítélnünk : 

ez a mérték pedig nagyjaink közé állítja őt. Mert nem-

csak azok a nagyok, kiknek művei túlélik a századokat, 

— ilyenek valóban minden nemzet irodalmában kevesen 

vannak — nagyok azok is, kik koruknak ébresztői, 

fáklyavivői. Hevük átszármazik a nemzetre s e nemes tűz 

nem vesz el, mert ott él a nemzet szellemében, alkotó 

ihletében, megtermékenyíti a szívet és agyat s fogé-

konynyá teszi az újabb haladásra. Dugonics szívében ott 

ég a népies nemzeti eszme, mely írói működésében 

csiszolatlanul nyilatkozik ugyan, de mégis kezdő hulláma 

annak az iránynak, mely később hatalmassá fejlődve 

költészetünk legremekebb alkotásait hozta létre. 

A Dugonicstól rajongó szeretettel ápolt csemete 

így termett gazdag gyümölcsöt. 
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