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I.
A megifjúlt Szegeden egy tér meg egy utcza viseli a város
kiváló szülöttének nevét. A téren Etelka írójának szobra emelke
dik, s az utczában emléktábla jelöli a házat, hol Dugonics született,
hol gyermekéveit tölté s hol öreg korában megvonúlt és örök
álomra hunyta szemeit. E ház, mely azóta csak külső alakjában
változott, a múlt század közepe tájt Dugonics Andrásnak, hősünk
apjának tulajdona, ki több mint három évtizedig ereje javát a
város közügyeinek szentelé, s kitörülhetlen betűkkel írta nevét
Szeged évkönyveibe. A jómódú és tekintélyes polgár, most a belső,
majd a külső tanács tagja, népszószóló, adószedő, árvák gondvise
lője, tanácsnok és kapitány, utolsó lehelletéig hiven és önzetlenül
szolgálta a közügyet, úgy hogy halálakor fia Ádám méltán írhatta
bátyjának, hogy óvárosunknak tizenkét oszlopjai közül egyik érdemese dőlt ki az ő véletlen halálával.1)* Lelkiismeretes és erélyes
ember volt, munkaszerető és intelligens hivatalnok, kinek szava
sokat nyomott a tanácsban s ki évek során oly maradandó müvekhez tudta fűzni nevét, minők a Tisza romboló árja ellen készült
hatalmas töltések, a kegyesrendiek palánki meg felsővárosi díszes
háza és kivált a Szegedhez tartozó Kis-Telek falú, mely az ő
gondos felügyelete alatt 1775-ben épült. A classikus műveltségű
férfiúban élt a «non omnis moriar* fölemelő tudata, és gyermekei
előtt, séta közben, nem egyszer rámutatott azon müvekre, melyek
nevét fenn fogják tartani. Mily buzdítólag hathatott ez a serdülő
Dugonicsra! mily buzdítólag öcscsére! ki csakugyan apjának
nyomaiba lép s majdnem fél századig visel városi hivatalokat,
szintoly értelemmel és buzgósággal mint a tisztelt és bámult apa,
kinek ő munkáját folytatni vállalkozott.9)
A terhes hivatal daczára sem hanyagolja el családja ügyeit,
s két fia nevelésére különös gondot fordít. Őszinteségre és vallá
sosságra szoktatja őket, szemmel tartja előmenetelüket, s azon
iparkodik, hogy a büntetés ne csak megtorolja, hanem meg is
javítsa bennök a hibát. Szintoly erélyes ember családjában mint
*) ülissesnek csudálatos történetei (Pest, 1780). Élőbeszéd.
*) Dugonics-Album (Szeged, 1876), p. 4.
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hivatalában, s úgy látszik az ő akarata itt mindig az uralkodó.
Neje, Imre Katalin, egy jómódú felsővárosi polgár leánya, azon
áldott lelkű nők közé tartozott, kiknek a családi tűzhely egész
világuk s kik minden léptüket a család boldogításának szentelik.
Kedves és okos asszony, ki szereti a jó társaságot, nyájas mindenki
iránt, vidám kedélyű, s gyermekeivel szemben elnézőbb mint férje,
a komoly és szigorú senator. Boldog házasságuk első gyümölcse a
mi Andrásunk, ki 1740 október 18-án született. Anyjának képmása
és kedvencze volt; anyai örökség állán a két kis gödröcske,
melyekről később egyszerre fölismeri fiát a pillanatig habozó
édes anya, midőn az, hosszú távoliét után, barát-csuhában, néhány
szerzetbeli társával, a szülei házba betoppan.1) Míg az apja iránti
szeretetbe a tisztelet és csodálat hidegebb érzése vegyül: anyjához
Dugonics oly rajongó s valóságos bálványozó szeretettel ragasz
kodik, mely ritkítja párját s minden érző szívben mély megindulást
kelt. Már huszonhárom éves ifjú és nyitrai theologus, midőn
anyját elveszti, s minő vehementiával hat rá mégis a fájdalom!
mily túláradó nyelven emlékezik «szentséges# anyjáról! s mily
forrón ahítja bírni az imádott főt vagy csak egy kis csontot is a
testből, a melyben fogantatott. Azt hiszi, anyja megjelenhetik
előtte, válaszolhat kérésére, vagy jelt adhat neki akarata felől.
Látni, szemlélni, tapintani óhajtja, vele együtt szeretne lenni
testileg is, s midőn ő róla ír, nem tud elválni tőle egyhamar.
• Nem tudom, — úgymond, — mi édes gyönyört érzek az írásban,
midőn te rólad emlékezem ; a befejezést nem találom meg oly
könnyen, mint a mily könnyű hozzá fognom*.2)
A gyermek Dugonicsban a férfiú jelleme szunnyadoz. A his
tóriák iránt már gyermekkorában élénken érdeklődik; figyelemmel
hallgatja és olvassa a szentek életét s a vértanúk szenvedéseit,
és Szent Simon a stilíta oly erősen meghatja phantasiáját, hogy
élete részleteit gondosan följegyzi, és nyitrai theologus korában,
megírja életrajzát is. Az úgynevezett triviális iskolákat elein nen'
nagy kedvvel látogatja, hol egy, hol más ürügy alatt el-elmarad
az iskolából, s a leczkék idejét barangolással, játékkal tölti. Apja,

l) Analecta Andreae Dugonics. (Nemz. Múz. ki. Föl. Lat. 81.)
*) «Ne8cio enim quam dulcedinem in scríbendo sentio, dum tűi
memini; finem non tam facile invenio quam princípium». Operum Miscellancorum tóm. I. ( Nemz. Múz. ki. Föl. Lat. 84.)
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a ludimagister útján, csakhamar értesül mulasztásairól, s az esz
köz, a melyhez folyamodik, hogy fiát kötelességéhez visszatérítse,
eszünkbe idézi a vaskezü kapitány érdemeit, ki a várost a rablók
és tolvajoktól megtisztította, s a javíthatlanokat, minden habozás
nélkül, «a szellőre kötteté.» Nehéz lánczczal megkötözteti a hat
éves gyermeket a ludimagister által, s midőn a fiú a szörnyű ijedt
ség hatása alatt magába száll és megfogadja, hogy ezután sohasem
mulaszt iskolát: apja és egy kegyesrendi barát belépnek és könyö
rögve kérik a ludimagistert, bocsássa meg ez egyszer a fiúnak
a hibát, ezután jobb és szorgalmasabb lesz, ők kezességet vállal
nak érte. A ludimagister sokáig kéreti magát, de végre is enged,
és feloldozza Andrásunkat lánczaiból. Ezóta szorgalmasan eljár a
leczkékre, és 1749-ben, miután az elemi iskola tanfolyamát jó
sikerrel végezte, a belvárosi német iskolát látogatja.1)
Német iskolás korában a kis Dugonics először hagyja oda
a szülei házat s a belvárosba költözik, — talán valamely rokon
vagy ismerős családhoz, — hogy az iskolát közelebb érje. De a
következő évben, midőn a kegyesrendiek gymnasiumába lép, már
visszatér szülei szárnya alá, és napjában négyszer megteszi a majd
nem félórai útat, apja felsővárosi házától agymnasiumig és viszont.
E hosszú útra élénken emlékezik férfi korában is. Az út fáradal
mát az erős testalkatú gyermek alig érzi, a mozgás jótékonyan
hat szervezetére, úgy hopy a szünnapokon már nem is vágyik a
szabadba, hogy kénye szerint tombolhasson. Míg a többi tanuló
nak ilyenkor mozgásra van szüksége, a kis Dugonics épen a nyu
galomnak érezte híját, és szünnapjait otthon, olvasással tölté.
Az osztályok során gyorsan és dicséretes eredménynyel haladt;
1755-ben már poéta, 1756-ban rhetor, — s az idétt a rhetorika
volt a legfelső osztály a gymnasiumban. Apja e közben folyton
ösztönözte, hogy életpályát válaszszon. A fiú sokáig érlelte az elha
tározást, s szüleit csupán akkor tudósítá, midőn meg is valósult
már a szándék, mely hajlamából s meggyőződéséből fakadt.
Csakugyan, a komolyság s a köznapin túlemelkedő erköcsi felfogás
már ekkor megkülönbözteté társaitól, s a tanításra való hajlandó
sága korán nyilatkozott. Üres óráiban vastag ecsettel képeket
mázol, és jutalmul szétosztogatja gyermektársai közt, kiket, —
maga is gyermek, — a hittanító példájára katechizál. De nemcsak
l) Analecta, Föl. Lat. 81.
Philologifti Közlöny. VLL 6.
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tanít és serkent: érzékeny szivét meghatja az úcczák nyomora s
a földönfutók szennye és elhagyóttsága. Fésüli é8 tisztogatja a
koldust, kivel senki se törődik, s szülei tudtán kívül, ágyába fogad
egy zarándokot, ki az emberi test parasitáinak egész légióját
hagyja ott emlékül. A felebaráti szeretet s a keresztyéni alázatos
ság erényét nem csupán betéve tudta a katekizmusból, hanem
gyakorolta is az életben s közvetlen környezetében. Már gyönge
korán érzi hivatását: tanítani a tanulatlant és segíteni az ügyefogyottat. Szellemileg már felavatkozott a Kegyes Rend tagjaúl, s
az értelmi és erkölcsi fensőbbség, mely ifjúi lényéből kisugárzik
némi tisztelettel tölti el iránta kortársait, kiket, — egész kis Kalazánti, — maga köré gyűjt. Még nem nyilatkozik szülei előtt, de
lelkében már kész az elhatározás, hogy ama tanító szerzetbe lép,
melyhez kora ifjúsága óta szinte családi kötelék fűzte, s melyhez
igazi hajlamból s a meggyőződés erejével és hevével ragaszkodott.
Azt hitte, hogy «tudós és becsületes ember nem lehet, ha pap nem
lesz*,1) s atyja kijelentett óhaja is megegyezett szándokával. Hiába
hulltak az anya könnyei, ki szerette volna, ha fia világi pályára lép
8 ki nem szakad a család és társadalom kebeléből, — hiába volt
az édes marasztalás: Dugonics határzata meg nem ingott. 1756
szeptember végén oda hagyta szülővárosát s a szegedi kegyesrendi
ház főnökével Nyitrára utazott. Innen novitiatusra a szomszéd
privigyei házba küldték, hol épen születése napján, október 18-án
beköltözött.*)
nPrivigye a Kegyes Kend első telepe magyar földön. A pri
vigyei házat gróf Pálffy Pál nádor özvegye alapítá 1666-ban, s az
akkor még lengyel hatóságot uralt szepesi Podolinból jöttek be
hazánkba az első piaristák. A Rend eredetileg a szegény néposz
tály elemi oktatását tűzte ki feladatúi, s noha a latin nyelv tanítása
már az elemi iskolában helyet foglal, a főczél mégis a nép nyelvén
terjeszteni a legszükségesebb ismereteket. A kegyesrendiek iskolája
igazán nemzeti iskola volt eleintén, s midőn a keleti provincziákban a gymnasiumot is lassankint ható körükbe vonják, és saját
képi hivatásukon túl a felsőbb oktatásra is jogot nyernek: a taní*) Magyar Példabeszédek és Jeles mondások (Szeged, 1820). p. V .
2) Analecta, Föl. Lat. 81.
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táet mindig az elemi tanfolyammal kezdik s erre mindig nagy
gondot fordítanak. A Kend fő érdeme a teljesebb elemi iskola
megalkotása; működése az első hatalmas lépés a mi korunk nagy
eszménye, az átalános, ingyenes népoktatás felé. Áthatni a leg
alsó réteget is az ige éltető melegével, hogy magasabbra, tisztább
régiókba törjön, és gyarapodjék anyagilag mint erkölcsileg: ez
volt a kegyes atyák ezélj a, — valóságos társadalmi reform, a
legáldásosabb, a legbékésebb úton: a népiskola által.1)
Az ellentét a két tanító szerzet, jezsuiták és piaristák közt,
szembetűnő; de súrlódásuk koránsem elvi ellentétből fakadt. A je
zsuiták átalán nem törődtek az elemi oktatással, s a két rend jól
összefért volna, ha a piaristák, részint helyi okokból, részint a
rendbeli novitiusok képzése végett, lassan-lassan a középiskolára
is ki nem terjesztik müködésöket. Innen a hagyományos villongás
közöttük 8 a jezsuiták közt; innen a lappangó gyűlölet, mely
elvétve nyíltan kitör, s mely nem alszik el a Jézus-Rend eltörlése
után is jó ideig. A két rend meghasonlását, lényegileg, a hatalmi
kérdés idézte fel, s csak fokozta e meghasonlást az ellentét, mely
a tanügyi álláspontban nyilatkozik. A piaristák, a Jézus-Rend
szigorúan központosító szervezetével és merev conservatiójával
szemben, némileg szabadabb elvű iránynak képviselői, kik a tudo
mányban a tiszta forrásokat nyomozzák, lehetőkép alkalmazkod
nak a változott idők culturalis szükségeihez, s a pedagógia újabb
eredményeit és a philosophia újabb irányait, — bár nagy óvatos
sággal, — elfogadják.8)
A Kegyes Rend észrevehetőbb emelkedése hazánkban és
Ausztriában a XVIH. század első felére esik, midőn ül. Károly
pártfogása alá veszi a Rendet, mely a nemzeti nyelv ápolására is
némi figyelmet fordít. A király halálakor, 1740-ben, a piaristák
már tizennyolez házzal bírtak az országban, és gymnasiumot is
több helyen nyitottak. Elein a privigyei ház szolgált a novitiatus
befogadására, és Dugonics idejében a ház rectora s egyszersmind
«magister novitiorum» Prileszky Mihály, később Szélesy Ráfael
volt.8)

x) Molnár Aladár, A közoktatás története Magyarországon a X V I I I században (Bada-Pest, 1881). I. köt., 532. és köv. 11.
*) Idem, p. 538— 539.
®) Idem, p. 540. — Analecta, Föl. Lat. 81.
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A gyermek-ifjú szívét a rövid nyitrai tartózkodás alatt már
meglepi az a kínos érezés, mely szívébe lopózik mindenkinek, ki
először szakad el hosszabb időre szülőföldjétől s kedveseitől. Addig
csak állta valahogy, míg Tapolcsányi, a szegedi házfőnök, Nyitrán
időzött; legalább volt közelében valaki szülővárosából, s volt
vigasztalója, midőn a honvágy szorongatá. Be midőn az is, az
utolsó ismerős alak, eltávozik, akkor igazán érezni kezdi, milyen
árva ő most, s mily idegen reá nézt minden a mi környezi: tájék
és emberek. Könnyei árja megindul, kebléből kínos sóhajtás szakadoz, és keserűn bánja immár, hogy az otthont, az ő szerelmes
otthonát, elcserélte a sivár idegennel. Fölhág a Mária-hegyre, s
könnyező szeme a távolba merül, hátha szülővárosa még egyszer
feltűnnék, forrón ábítva, — mint OdysseuB, — csak füstjét is
látni a kedves szülőföldnek:
íepevo; xai xanv'ov ánoSpojaxovix voijsai

yaírjs .

. . .

De csakhamar megtalálja a vigaszt a vallásban, fiatal pálya
társai körében, s főleg a munkában.1)
A kegyesrendi novitius a két próbaév alatt kiválóan szerzet
beli hivatására készíttetik elő, inkább gyakorlati útmutatások mint
rendszeres elmélet alapján, s a próbaidő végén elválik, vajon alkal
masáé a tanításra. Az első évben a növendék, azon kívül hogy a
kolostori fegyelemhez hozzá kell törődnie, alaposan tanúlja az
elemi iskola tanmódszerét, továbbá a szép- és helyesírást, úgy
szintén az arithmetikát, melynek tanítására a Rend összes intéze
teiben fő gondot fordítanak. A második évben, avatott vezetés
alatt, az összes humanistikus osztályokat ismételi, s egyszersmind
tájékozást szerez a kútfők körűi, hogy a valódi és ékes latinságban, a philologiában, földrajz-, történet-, költészet- és szónoklat
ban előre haladhasson.8)
Dugonics korában a gymnasiumi tanfolyam egyik felét szinte
kizárólag a nyelvtani, másik felét a formális rhetorikai képzés
foglalja el. Ez a Sturm-féle rendszer elfajulása, mely legnagyobb
félszegséggel a Ratio Studiorumban érvényesül s a mely többé-

l) Analecta, Föl. Lat. 81.
*) Jaroslau* Schaller, Gedanken iiber die Ordensverfassung dér
Piaristen und Híre Lelirart. Prag, 1805.
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kevésbbé átszármazik a piarista intézetekre is. Igen, olvasták, fejte
gették a latin dassikusokat, de megértetni a római nép eszme
világát, feltámasztani a művekből s a művek körül az éltető milieut,
az embert, hitével, érzéseivel, szenvedélyei- s balítéleteivel, beha
tolni az író leikébe, felidézni az ő szellemi képét, s mintegy újra
alkotni a művet, a mely egész sor tényező eleven összehatásából
eredt: az ily tárgyalás akkor az iskolában egész idegen volt. Hisz
nem az ember, nem a gondolat, nem a sorokban lüktető élet a
mire figyelmök irányul, hanem a holt szavak, a phrasis, a körmon
dat szép aránya és hangzatossága, tropusok és figurák, sententiák
és hasonlatok. A stíl külső, technikai oldala, az « ars», minden;
a tartalom, a «res», jóformán semmi. A tanítás inkább a memóriá
hoz fordúl, csöppet se az érzelem- és képzelethez. Neki egy cicerói
beszéd nem több mint merőben külső procédék foglalata, egy
stilistikai és rhetorikai példatár, a melyet sajátúl fogadni, fölhasz
nálni, kizsákmányolni kell. A gyermeket, — mondja Rousseau, —
arra tanítják, hogy prózában cicerói phrasisokat, versben pedig
vergiliusi centókat tákoljon együvé,1) s «imitare Ciceronem»: ez a
legfőbb utasítás, ez a korlátlan uralkodó szabály.2) íme a mélysé
ges décadence kora, midőn a oratio imitandi* a legfőbb az egyet
len tudomány, midőn a tekintély uralkodik a szabad gondolkodás,
— a szó, a phrasis — a tartalom, a gondolat felett. íme egy sajá
tos bálványozó cultus, melynek frivolsága eszünkbe idézi a modem
világfiét, ki a templomba csupán zenét hallgatni s ünnepi fényt és
női arczokat bámulni jár.
Hát Dugonics ép ilyen áhítattal járta a classicismus szenté
lyeit. Azt meg kell vallani, igazán szorgalmas tanuló volt, s példa
tárát mentül gazdagabbá és változatossá tenni iparkodott. Fenmaradt naplóiban szemelvényeket találunk Nepos életrajzaiból,
továbbá hasonlatokat Yergiliusból, válogatott kifejezéseket és
sententiákat Cicero leveleiből, s egy bucolicont vergiliusi modorban
és reminiscentiákkal. Kísérletei közt van’ még egy névnapi vers
leoninusokban, aztán egy körmönfont verses játék, születésnapi

7)
«On leur apprend . . . . á coudre en prose des phra6es de Cicéron,
et en vers des centons de Virgilé*. Émile, éd. Didót (Paris, 1864). p. 103.
2)
Molnár id. in., 180. s köv. 11. — Schaller id. m. 31— 32. 11. —
Dr. Csősz Imre, A Kegyes-Tanító-Rendiek Nyitrán (Nyitra 1879). p. 390
— 391.
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alkalomra, melyben egy-egy distichonnak mindenik szava azon
betűvel kezdődik, s a kezdő betűk alphabetikus sorban válta
koznak : .
Gratatur Gábriel, gavisus gaudia gestit,
Gemmatus genius gaudia grata gerit.1)

E hiú, értelmetlen szó-habarék nyilván mutatja, hogy a szá
raz formalismus mily szellemet ébreszt a mindenre fogékony
növendékben. A tartalom szinte közönyössé válik: a formát, az
előre adott, a fixirozott classikus formát kell érvényre juttatni
minden áron, s bele tukmálni a tartalmat erőszakkal. Nincs bár
egyetlen gondolatod sem, idegeid eltompultak, phantasiád kiémedt,
szóval, elmédre a butaság ónsúlya nehezül: azért koránse csüggedj ;
a fő, hogy a forma meglegyen, s előtted a phrasisok gyűjteménye,
melyet kizsákmányolni szabad, sőt, — némi ügyességgel, — érdem.
S a forma — az úton-útfelen kínálkozik. Olvasd Sallustiust: Massinissa, halálos ágyán, beszédet tart fiaihoz. Mily pompás schema
egy feladat számára: «tanár beszéde a tanulókhoz, a studiumok
vége felé.* Adherbal a római néphez fordúl oltalomért. Újabb
schema: «szegény tanuló a patronus urak pártfogását kéri.*
A sallustiusi beszéd után jöhet curtiusi elbeszélés, például, « os
troma egy költött városnak;* jöhet továbbá ecloga Vergilius
modorában, horatiusi óda, melyhez Cicero szolgáltat alapeszmét,
s végül plautusi comoedia, mely iskolai színpadon előadható.8)
S ezzel talán ki van merítve a «ratio imitandi* bölcsesége. A mi
kívül esik az utánzat körén, azt az iskola nem fogadja be, sőt az
eredetiség határozott, éles körvonalait, a közvetlenség üdítő lehét,
a tehetség felcsillanó szikráit s a génié kicsapkodó lángját ellen
séges szemmel kíséri, perhorrescálja.
Egy pillanatra állapodjunk meg itt és vessünk számot az
adatokkal. — Mi hát az eredmény ? Csekély, rendkívül csekély,
8 a szerény középmértéket is aligha megüti. Szerettük volna szem
mel kísérni, hogyan serdül ifjúvá a gyermek, 8 hogyan készül az
ember, az író, a tanár és mindenek fölött a rajongó hazafi, ebben
az ősrégi tót városban, mely láthatta egykor falai közt Árpádot s
a honfoglaló magyarokat. Szerettünk volna tanúi lenni a saját*) Andreae Dugonics Analecta. (Nemz. Múz. ki. Quart. Lat. 35.)
*) Andreae Dugonics Opera Scholastica sive Exercitationes ad dicendi
artem pertinentes. (Nemz. Múz. ki. Föl. Lat. 85.) — Csősz id. m., p. 391.
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8ágos vegyi folyamatnak: micsoda új elemek sorát viszi hősünk
leikébe a szerzet, az iskola, aztán a kis város; a tájék, az egész
környezet; hogyan főnek és forrnak a rokon és ellenséges parányok az ifjúi lélekben, micsoda új vegyület támad, és mi a csapa
dék, a mely fenékre száll. De mindezt, fájdalom! csak elgondolni,
csak képzelni lehet; demonstrálni — ebben ma nincs mód, nincs
lehetőség,
Egy kérdésre talán sikerült kielégítő választ adnunk az
eddigiek folyamán: arra, hogy mit tanult Dugonics az iskolában.
Tanulta, — mint láttuk, — hogyan kell utánozni a classikusokat;
tanult írni és beszélni ékes latinsággal, tanult ezen kívül arithmetikát, s egy kissé a görög nyelvvel is foglalkozott. Valószínű,
hogy a magyar történet tanulmányába szintén beavatta Prileszky,
a novitiusok buzgó magistere, kinek egyik fő gondja volt, hogy a
tantárgyak sorában a hazai történelem méltó helyet foglaljon.1)
Magától érthető, olvasott is, aztán, — a mi egész életén át dicsére
tes szokása, — jegyzett sokat. E lomha iskolai fatrasban ugyan mi
egyátalán nem vagyunk hajlandók úgynevezett amélyebb vonat
kozásokra* hajszát indítani: mégis legyen szabad azt vélnünk,
hogy nincs épen életrajzi érdek és jelentőség híján, hogy a későbbi
regényíró följegyzi e cicerói sententiát: « Semmi sem alkalmasabb
gyönyörködtetni az olvasót, mint az idők különfélesége s a szeren
cse változásai. Tapasztalnunk ugyan nem kívánatos őket, olvas
nunk azonban mégis kellemes*.2)
H áhn A d o lf.

*) Csősz id. m., p. 854.
*) *Nihil est aptius ad delectationem lectoris quam temporum varietas
fortunaeque vioisdtudines, quae etsi nobis optabiles in experiendo non sunt,
in legendo tamen iucundae*. Analecta, Quart. Lat. 35.
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