
LEVELEK ETELKA IRÓJÁHOZ 
(Vége) 

(19) Szeged die 2a Jan. 799. — Édes Uram Bátyám! Az barometrumot 
épen, s böcsülletesen haza hoztam, az szobámat ékesíti, senki nincs, a ki a 
szemeit reá ne vesse. Az szegvári vendéget (t. i. Beniczkyt, a vejét) Becske-
rekről haza jövén itt találtam kedden, elmehetett volna dolgai végett már 
szerdán, de a játék nem engedte; amint hallom 5 aranyokat is tett egy kár-
tyára, de észrehozták, mert üres erszénnyel eresztették haza. Kováts 
György nagyon sarkalta az 50 f. adóssága végett, de neki megvallotta, 
hogy több pénze nem volna, mint ami az erszényiben csengene; én is láttam 
ugyan az erszényit, de igen nagyon meg volt ütve az lapos gutátul. Több-
nyire semmi gorombaságárul nem panaszkodhatok, igen csendes volt, amint 
a pénzetlen emberek szoktak lenni. 

Hanem Terézt a kis apró szentekkel Ádám napja előtt vagy 3 nappal 
beküldötte hozzám; Győn háltak, Szegvárrul bé nem hajthattak egy nap. 
Regvei, amint a keresztatyjoknál felkeltek, csudálatos dolgot vittek vég-
ben; sem fölöstökömöztek, sem ülhettek, sem állhattak, az udvarra kimen-
tek, az kocsist zaklatták, hogy fogjon bé, menjünk már egyszer groszpapá-
hoz, és magam is láttam, hogy igen nagy örömmel jöttek, én is még nagyobb 
örömmel fogadtam. Nem hittem volna: a Nici az egész A. B. Cét körösztűl 
kasul tudja; minden nap az oskolába jár. 

Hanem szegény Etelka (unokája: Ottilia) éppen ma délután feküdt le az 
ágyban, majd meglátjuk, mi lesz belőle, mi csak himlőnek gondoljuk, de 
szinte szeretem, hogy idebent betegedett le; itt közel a doctor és a többi, jobban 
viselhetünk itten reá gondot; lész is reá gondunk. Teréz, ha leányára ez a 
nyavala nem jött volna is, az farsangot ide bent töltötte volna; már most 
nem tudom, micsoda farsangja lesz. Csókolja Uram Bátyám kezeit minden 
csimotájával. A Szefi székjeirűl ne felejtkezzen el, kérem Uram Bátyámat. 
Az kecskeméti zsir nem jött még haza. Az űdő nálunk igen kegyetlen és 
hideg. Az hó kevés. Besznákot az guta meg akarta látogatni, de eleit vették 
hamarjában; hanem az irásiban látszatik a hiba, mert nem ír úgy, mint 
ennek előtte. Holnap az P. Piaristáknál leszek ebéden, az Szoltsányi feny-
ves madarait nem akarják nálam nélkül meg enni, mivel megirta az P. 
Rectornak Kecskemétrűl. Magamnak is van vaddisznó-húsom. Az ünnepe-
ket igen vígan töltöttük nálam az szomszédjaimmal, és talán vígabban sem 
voltam még ennél. Egy szóval igen szeretem a Teréz béjövetelit. Egyszer 
szánkáztak még itt Szegeden, akkor is Teréz felfordult, megfogadta, hogy 
soha sem szánkáz többé. A Tisza beállott, keményen járják terhes kocsik-
kal a jeget. Zabot keményen hordanak az szegedi magazinumban minden 
felől, ez nem jele a békességnek. Ö Fölsége önként való gratuitumot (adó-
felajánlást) kéret a néptűi; Bonapartét meggyilkolták a társai, sokan pedig 
azt mondják, hogy békerittetett. Annyi itt is mindenrűl az újság, mint a 
Mátra szele. Magamat pedig recommendálom Dugonics m. p. 
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(20) Szeged 9a Maji (17991). — Édes Uram Bátyám! Oda vagyok egy 

lábig, soha sem hittem volna az egész betegségiben Mamimnak, hogy ebben 
meghaljon; utolsó órája előtt való fél órakor is mindétig az felgyógyulá-
sárul gondolkoztam; de úgy tetszik nekem, hogy talán meg sem halt, hanem 
csak mintha alunna, mert az nyavalája nagy volt ugyan, de nagyobb csen-
desség uralkodott benne; soha sem láttunk nálánál csendesebbet s tűrőb-
bet. Tegnapelőtt délután nyolczadfél órakor az pulsussát néztem, hát csak 
elijjedtem, hogy nem ugrik; küldök az harangozóhoz, hogy vonná meg az 
haldoklók harangját; az gyóntató atyája ott terem abban a szem-pillan-
tásban; az egész utczának szépe, vagy 50 személy, megtölti mindakét szo-
bámat; térden állva imádkozzák vala minnyájan az Mindenszentek litá-
niáját; még csak nem is húzott, szemit sem ránditotta, hanem csak magá-
ban elaludott. 

Oh, keserves állapot nékem ezt szemlélnem; olyan pedig, akit én szi-
vembűi valósággal szerettem és ő hasonlóképpen kedvelt; akit soha életem-
ben még csak meg sem feddettem; de ő sem adott rá okot. Mindenütt, akár-
hol voltam ekkoráig, jól voltam, de mégis velelétemkor legjobban volt. 
Olyan hitvesemet elvesztettem, akit soha fel nem találok. Egyszeriben az 
párosság páratlanná változott, az vigasságom gyászos szomorusággá, vig 
házam, melyet gyakran jó barátim meglátogattak, legfőképpen az ő jó 
kegyességiért, kietlen nagy barlanggá változott; akárhova tekintek, nem 
egyebet sírásnál, szomoruságnál látok. Egy van csak, ami legjobban vigasz-
tal: azt hiszem magamban, hogy az árvák és igaz özvegyek Istene, nem 
más pediglen az teremtett ég alatt, megvigasztal. 

Két éjczaka s egy nap tartottam idehaza, mivel Benyiczky sem volt 
itthon, azután az gyász ruhákat sem lehetett hamarjában elkészittetni. Ma 
8 órakor regvei az minoriták templomjához vittük, onnan az csongrádi 
kapujánál lévő temetőben begyugtuk, annyi vala az embernek sokása 
(sokasága?), hogy magam előre sem gondolhattam volna ki. Már most haza-
jöttünk, nagy csendességben vagyunk, egymás szemiben nézünk. Azt sem 
tudjuk, mi az bajunk. Nagy és hirtelen változás ez, mondhatom, mert ha 
én reám bizták volna, inkább még tíz esztendeig szerettem volna gondját 
viselni, mintsem oly hirtelen tőle meg válni. Nem irhatok többet szomoru-
ságomban, az Isten és magam tudom szomorú állapotomat. Nem tudom, 
mi lesz belőlem, ha csak az Isten nem segit rajtam; én ugyan azon leszek, 
hogy magamat megvigasztaljam. Uram Bátyámnak is recommendálom 
szegény bűnös lelkét, légyen áldozotjaiban emlékezetben és maradok szo-
moru öccse Dugonics Ádám m. p. 

(21) Szeged 9a Jún. 799. — Édes Uram Bátyám! Szerdán délbe tizen-
egyedfél órakor Csikoson valánk, vártuk Szekerest egész 12 óráig, de hogy 
el nem érkezett, estünk az ételnek, jól laktunk, pedig oly finnyiai volt 
(finom; a finnek, finniaiak nevét Dugonics értelmezte így magyarul)! Pala-
tinuséval vetekedett; Egervárynak most is szájában van az íze; ebéd után 
a kávé is jól födözé be, egy pár csókkal; pihá! még Egervárit is megcsókol-
gattam. Amidőn délután két órakor mi onnét megindultunk, egy puska-
lövésnyire utánnunk szalad az kellner, mondván, hogy Szekeres béérkezett 
volna, de mi avval nem gondoltunk; útunkra elmentünk; s nekik megizen-
tük, hogy datum éjczaka Földeák. Oda be is értünk, egész 9 óráig vártuk 
ő kegyelmeket, és már abban az hiszemben valánk, hogy ők bennünket 
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csalnak; holott mi Kecskemétre jókor bemehettünk volna, ha reájok nem 
várakoztunk volna; de ugyancsak mégis behajtottak utánnunk. Itt az 
vacsora piszkos és rossz, nem is merem megmondani, hogy volt; de oda 
szállni, vagy ott enni nem javaslom. Regvelleni kezdett az üdő, fölkereked-
tünk csötörtökön; és mivel akkor éjczaka eső és mennydörgés vala, jó 
útunk lévén, 7 órakor Kecskeméten valánk, kipihenteténk az lovainkat, az 
oda való P. Rectornál jó kávét iddogálánk, behajtottunk Félegyházára 
könnyen ebédre. Itt is úri módon vendégeskedtünk; ebéd felett nagy vala 
az szélvész, és eső, kénytelenek valánk 3½ órakor megindulni, és csak 
éppen 8 órakor estve Kistelekre behajtani; az eső mindétig előttünk, vagy 
hevertünkben járt; meg lehet itélni, hogy a homokos út micsodás vala. 
Kisteleken nem is kell kérdezni, hogy volt, miképpen volt; elegendő képpen 
és bőven, úgyannyira, hogy ott legjobban kinyugodván magunkat, az úri 
fölöstököm után 6 órakor megindultunk, és Szegeden 10 órakor valánk. Kis-
teleken, és itt Szegeden ismét ezen utolsó éjczaka nagy eső vala; vízben 
jártunk az homok tetejin, az szegedi flaszter is sárral fordult fel. Itthon is 
semmi hiba. 

Mindenek jól mentek az üdő alatt, és mindent jól találék. Az város-
háza fundamentuma ki van ásva, az kövek is odahordattattak, de meszük 
nincs, egy kevéssé megállapodtak; de nem kétlem, az mész mentűl előbb 
eljön. Az piarczot az Classire (?) vitték. 

Sem Karátsonyi, sem Sobay nincsenek még Szegeden, talán ma estve 
hazajönnek. Medardus napján nem volt esőnk; talán nem is lesz 40 napig. 
Ma is pedig nagyon fölhőzzik. Itt az emberek, s földjükkel együtt, meg-
vidultak az eső miatt. 

Az új kocsi felől egyet akarok mondani. Az kocsisnak amint lesz az 
űlése, jó volna alája ládaformát, de mindazonáltal proportióst (illő nagysá-
gút) csináltatni, hogy a vakaróját, keféjét, késit, bicskáját, fűsüjét, egy pár 
fejér ruháját és, ha lehet, még többet is beletehetné; de úgy mondom, ha 
megeshetik, és az proportiót el nem veszti. Azután abban az alkuban vele 
egy kisafát is csináltatni, megfestettni, s vasaltatni, hogyha reája lehet 
venni; de ha nem akarná magát kötelezni; s békét lehet néki hagyni, mert 
éppen hogy szükséges volna, az nem való, de mégis jó volna, ha volna. 

Már el is untam az muszkákrul való besiédet, úgy kérdezik mint a 
tatárjárást; minnyáján olyan itélettel voltak, hogy nem német ruhában 
volnának felöltöztetve; elcsudálkoznak, amidőn elmondom az ruházatjokat. 

Az győi útat is keresztül futja az árvíz az kukoriczásnál; de amint 
hallom, megszűnt áradni; Etelka (Etelka erdeje) már kődökig, ha nem 
nyakig van benne; köszöntöm minnyájokat, T. P. Dományi Űr szívességét 
holtig böcsűllöm, Uram Bátyámat pedig ezerszer csókolom Dugonics m. p. — 

Csakugyan mind Karátsonyi, mind Sobay vasárnap estve hazaérkez-
tek, az kanalamat is hazahozta, az nála lévő több hommivel. 

(22) Posony 3a Aug. 1802. — Édes Uram Bátyám! Itt 10-dik Júliusban 
az Palatinus bálat adott, magunk is ott valánk; alig kezdődött el, egy óra 
mulva, estve tizedfél órakor hirtelen megszünt a muzsika szokás ellen, 
susogtak-busogtak a vendégek, egyszer kívülről tüzet kiáltottak; szeren-
csés volt, aki kitakarodhatott belőle. Amint magam is kiértem, az utczán 
kiáltozzák, hogy Hoch-strassen utczájában égne, az nagy tűz arra is lát-
szatott; de mivel már Szilber úr vagy 6 miatyánkkal előre hazafelé indúlt, 

Napkelet 35 
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az bált meg unván, magam sem vesztegettem magamat a szaladásban, fél-
vén tőle, hogy megfáradok, és izzadok; csendessen az utczában érvén, 
láttam, hogy az kvártélyunk, vagy pedig annak szomszédságában égne; de 
mégis hálá Istennek, utánna való 3-dik, 4-dik és 5-dik házak valának. Mi 
tehát az háznál lévő bolthajtásos pinczében mindenünket levitettük, és 
csak vártuk a fejünkre a szerencsétlenséget, de hála Istennek oda nem 
jött: oka az, hogy egy tűz ellen fal vala előtte; és azonkívül egy csepp szél 
sem volt, máskülömben az egész utczát porrá hamúvá tette volna; annyival 
is inkább, mivel ebben az utczában az ház padlásai mind tele van szénával, 
és szalmával. 

Mi itt nyomorgunk; már 18 napja diaetalis sessiónk (országos ülésünk) 
nincs; circularisban (kerületi ülésben) gyakrabban öszve jövünk; mikor 
lesz vége a diaetának, senki bizonyost róla nem tud mondani. Ki septem-
ber, ki october közepét mondja; de egy sem bizonyos, elég az hozzája, hogy 
még az első Ő Fölsége 2 propositiója sem végeztetett el tökélletessen, most 
is még aztat nyaggatják; mi sül ki belőle, az Isten tudja, nem más. Úgy 
öszve van keverve, hogy talán ki sem keveredhetnek belőle. Elég az hozzája 
hogy az én hazamenetelem kétséges, hanem Uram Bátyámat igen szeret-
ném ha haza menne, ott múlathatja magát tetszése szerint; az lovaknak 
semmi dolga, azután tudom, hogy az házamat is hazamenetelemkor rend-
ben találnám. Most legnagyobb szüksége volna házamnak Uram Bátyámra. 
Tóninak is ma irok, hogy abrakrul gondolkozzon; iránta Duca szolgabíró-
nak is irtam, hogy vegyen számomra vagy 50 köblöt. A Tóni, tudom, min-
deneket elvégez otthon, de még is jobb volna, ha Uram Bátyám is odahaza 
házamnál lenne; és ha Jó Leánykát („Jólánka" c. regényét) Szegeden nyom-
tatná ki, azzal is mulathatja egy keveset magát. Terézért feljött az ura, 
hazavitte; jól ki mulatta Posonyban, Bécsben magát.Kassai biróért Perényi 
tiszttartója alkalmatosságot ide küldött, kimentünk Hodi helységben közel 
Galántához; ez olyan emberséges ember volt, Nagyszombatban is elvitt, és 
ismét Posonyban visszaküldött. Azt fogadta, hogy ő még egyszer kivisz 
bennnüket, és Nyitrát is megláttatja velünk. Nagyszombatban la aug-
beértünk 9 órakor regvei és már 11 órakor minden raritássát kinéztük 
mégis pedig misét is halgattunk azon 2 óra közt. Miolta volt ott az Univer-
sitás, és más efféle több beneficiumok két-olyan szépnek és nagynak kölle-
tett volna eddig lenni Nagyszombatnak. Az templomokban is mindenikben 
valánk, az barátoké, és a káptalané ér valamit. Zsissi Carolrul azt hirdetik 
hogy miniszter lett, már sokan aggratulálnak néki, még mi csak akkor me-
gyünk hozzá, ha valóságossan fogjuk tudni. 

Még eddig nem igen untam meg magamat Posonyban, mig Teréz itt 
volt, de már kezdem most unni; az a szerentsém, hogy még Etelka itt van: 
ez semmit sem szomorkodott meg az anyja után, mintha semmit sem veszr 
tett volna vele, úgy tetteti magát. Már németül csak ugyan beszél törve, 
egy esztendeig bizonyos, hogy jól megtanulja. Jó helyt van, az öreg anya 
nagyon szereti. Itt semmi különös újság: hanem az minap öszve jöttem 
Bisztriczey secretariussal; azt beszéli, hogy Révai denomináltatott (kine-
veztetett) az Universitásban magyar professornak; való-é, vagy sem, Uram 
Bátyám jobban tudhatja. Mi ketten az Collegámmal egészségesek vagyunk 
mind ekkoráig. Vigyázunk is magunkra. Szilber Uram medicináz, és enge-
met hajt, szinte szeretem, hogy be nem veszek, és mégis operál. Köszöntöm 
T. P. Provinciális Urat és a többit, adná Isten, hogy mentűl hamarább lát-
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hatnánk Pestet és Szegedet, de abbul talán nem (lesz) september végéig 
semmi is. Adieu. Dugonics Ádám m. p. 

(23) (Keltezetlen levél; talán 1793-ból.) Drága Édes Uram Bátyám! Én 
ugyan sem pénzemet, sem fáradságomat nem sajnálom avégre, hogy a 
grádust is felvegyem, csak elegendő időm légyen, hogy elkészülhessek! Mert 
magam is általlátom azt, hogy a szegedi filosofia szálka lészen esküdt ellen-
ségeinknek szemeikben, főképpen pedig azért, hogy ami kezünkbe esett; 
azért meg sem is szünnek minden kigondolható módon bennünket zavarni, 
s forgó szélvész gyanánt ide s tová hányni! Én avégre kész vagyok Uram 
Bátyámnak bölcs tanácsát követni oly feltétellel, hogy ha a professor urak 
abban megállapodnak, hogy nem fogják kévánni az egész filosofiának 
messze terjedő apróbb részeibűi is a próba tételt, mert ily móddal lehetet-
len volna nékem tsak általolvasni is húsvétig oly sok és oly külömbféle 
tudományokat. Hanem azon mód szerint, amint Uram Bátyám javasolni 
méltóztatott, szívesen megcselekszem, és reménlem, hogy husvétig elké-
szülhetek, kivált ha jobb egésségem fordul, mert már másfél holnapja, hogy 
igen változó, és gyenge egésséggel bírok és huzamossan nem dolgozhatom. 

Ami a propositiókat (tételeket) illeti, a mathesisbűl a propositiókat 
már kiszedtem, minthogy azt már egészben általolvastam, és e levelemnek 
másik lapjára le is irtam oly véggel, hogy méltóztatna azokat megvizs-
gálni, és ha talán valamit hozzáadni, vagy megváltoztatni tetszene, méltóz-
tatnék arrul engem jó idején tudósittani. Én úgy gondolom, hogy a főbb 
tételek ezek, amelyeknek megfejtések más apróbb tételeknek megfejtését 
megkévánják. 

A többi részekbűi a propositiókat addig ki nem szedhetem, miglen 
által nem olvasom. De vallyon nem volna-e jobb, ha a professor urak mél-
tóztatnának annyi szívességgel lenni, hogy ők adnák ki inkább a proposi-
tiókat! Mert kinek-kinek megvagyon a maga izlése, és ahhoz képest inkább 
tetszik néki ez, mintsem amaz. Azon kivül a mostani tanittásban sok új 
tételek és kérdések vagynak, amelyek nékem talán eszemben sem jutnak 
és így könnyen megeshetik, hogy amely propositiókat én kiteszek, azok 
talán nékik nem fognak tetszeni; ha pedig ők ki fogják adni, már én abban 
fogok igyekezni, hogy azokat tehetségemhez képest kidolgozzam! Méltóz-
tassék tehát édes Uram Bátyám még ezt az egyet, ha tsak lehetséges, vég-
hez vinni, hogy a propositiókat megnyerhessem tőllök. 

A Bielek csak itt van! A Provinciális dispositióját (intézkedését) vette 
28 novembris és meg indult 7 decembris. Már ki higgye, hogy őtet ott nem 
kapta volna a második dispositió is? De vagy a Szőllősi eltitkolta a máso-
dik levelet, csak hogy ezen kiadhasson; vagy ez még a Provinciális aka-
ratja ellen is eljött. Talán jó volna projectálni, ut disponatur pro Theologia 
(tervbe venni, hogy a theologián alkalmaztassék), csak hogy mi megszaba-
dulhassunk tőle, úgy is aligha egy a tavali approbatus professorok közül 
el nem marad. Mi valamennyien furiába estünk, amidőn ez közünkbe jött! 
Sok fáradságos munkával lábra állítottuk ezt az hanyatthomlok dült col-
legiumot, s mivel már jobbocskán vagyunk, mire tolják már minden felűl 
a tótokat a nyakunkra, hogy újra rontsák meg a házat! De nem is akarok 
szólni, mert mindjárt káromkodhatnám! Ajánlom magamat további igaz 
szivességében, s minden érzékeny tisztelettel vagyok Drága édes Uram 
Bátyámnak alázatos szolgája s öccse Egerváry m. p. 

35* 
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(Itt következik — latinúl — azon „propositiók", vizsgái tételek felso-

rolása, melyekről e levél második bekezdésében volt szó.) 
Kérem alázatossan Uram Bátyámat, méltóztassék ezen czédulát 

Endrődi öcsémnek átadni. 
Polgármester Űr, az Aszszony, Kisaszszony, Tóni (t. i. Dugonics Ádám 

és családja) mind egésségesek s tisztelik minnyájan Uram Bátyámat. Úgy 
tiszt. P. Rector és a jámbor atyafiak s minnyájan kévánjuk az új eszten-
dőnek szerencsés kezdetét s folyamatját. Tisztelem a P. Koppit. 

(Vége) 




