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(11) Szeged 27a Jan. 793. — Édes Uram Bátyám! Budai apothecarius
Kolb uramnak az feleségem egy zsákban szappant, s 12 marhanyelvet küld
fel, ezt azért cselekszi, mivel Temesvárrul ½ mázsa munt-lisztet hozott
számunkra, és azután Budárul is valamely szaftot küldött s az árát sem
nem specificálta, sem pediglen elvenni nem akarta: kérjük Uram Bátyámat, adassa néki által.
Iderekesztem az dorozsmai pap két aranyát is.
Énnékem régtül fogva nem volt nyugodalmassabb éjczakám, mint az
múlt 2 éjczakán; éppen nem fájt az bal lábam s fel sem ébresztett szokása
szerént az fájdalom; talán elvesztette az óráját, holott ennekelőtte megtartotta; azután nappal is űlhetek, és még, mi nagyobb, az egész sessiót is
kiűltem már; talán megsegit az Isten, remélem.
Erre az 793-dik esztendőre is kapom az Görög újságát, ámbár újra
nem kértük is levél által; talán esziben jutott, amit mondottam Bécsben
neki, hogy mindaddig jártassa, míglen levél által róla le nem mondunk;
az árárul, tudom, Uram Bátyám amint eddig, úgy ezután is fog gondoskodni.
Az 4 philosophia-professoroknak az házbéli böcsülletes instructióját
(berendezését) az magistratus magára vállalta, mindeniknek' egy ágyat,
egy szalmazsákot, egy madráczot, paplant és vánkusokat, 2 széket, egy
asztalt, egy bibliothékát resolvált. Majd meglátjuk az fundatio micsodás
lészen; amidőn haza felé jön az P. Provincialis, azt is elvégezzük jól,
elhiszem.
Koliczhoffer szegény agonizál, nincs reménség az életihez; régtűl
fogva húzza az hectikát. Nem tudok többet mit irnya, éppen Virág Peti
jön hozzám. Adieu. — Dugonics m. p.
Ehol-é a P. Rectort is és a Directort; ezek is itt vannak. Most olvassa
az levelit, most adja által az vásznat; de amint látom, 3 gatya nem telik ki
belőle, de nem is tudom, mi lesz belőle, mert csak az hármat hallom benne;
és a mennyei vőlegénynek nagyon nevetnek, még az fogait kimutogatja
a csúnya.
(12) Szeged 11a Febr. 793. — Édes Uram Bátyám! Igen gyönyörűen
eresztett ki a tél, hasonlóképpen ment ki a Tiszábul a jég; az hó kevéssége
miátt sem juh, sem méneses ló nem vesztegette a takarmányt. Éppen ma
vágattatok le egy szép bárányt, ez sem satnyult el a télen. Fogoly annyi,
mint a Mátra szele; Karátsonyi fenyves madarakat küldött, Szekeres
fáczánnyal kedveskedett; P. Rector pedig vaddisznó hússal szolgált; már
az apró madarakra, sármányra és apró pintyőkékre reá sem nézhetünk:
csak az a kár, hogy kevés a tokaji, mind azon által helyrehozza a ménesi
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auszpruck. Az földbűi is kiment már egészen a fagy, nem hiszem, hogy
még a héten el nem kezdik a homokon a szántást; ha így tart, Józsefre
mind a vízimalmok bé lesznek kötve a Tiszán, mind pediglen az álló hidat
berakják; csakhogy meg ne csalna az üdő, mert én nagyon tartok tőle,
mert ha így maradna az üdő, májusban már kellene nyári gyömölcsöt
ennünk. De semmi; jobb az Isten száz papnál.
Vagyon itt az Devins divisiójában egy kapitány Nozdroviczky nevű,
ez a Terézt kérette; szives barátságunkkal élvén, bízott hozzá; de elgondolván mi az Mamimmal az katonák házasságát és a mostani háboru üdőt,
megmondottuk néki, hogy abbul semmi sem lesz, így tehát hirtelen, és
heves indulatján felhagyott, úgyannyira, hogy még felénk sem jön azólta;
mindazonáltal az bálakban öszve jövünk. Alig eresztett ez ki bennünket a
rónábul (kerékvágásból, szorult ehlyzetből), Bellosics helyett leküldetett
vármegye-nótáriussa, Benyiczki, ezis tegnapelőtt jelentette magát; én ezt
soha sem láttam, sem nem ismerem; tisztességes mindazonáltal az magaviselete. Ennek is mondottam, hogy én inkább adom az leánt civilisnek,
mintsem katonának; de már minthogy a farsang majd elmúlik, tartsa
magában a szándékát, legalább az bűtön ( = bőjtön); üdő lesz az nyáron
róla gondolkozni. Én nem tudom magamat meghatározni; mert Terézem
szerencséjinek előmozdításában testestűl, lelkestűl iparkodok: de mire
vezeti a szerencse őtet, azt ki nem gondolhatom. Mondhatom, valóban ezen
esetek engemet legalább inkább szomorítanak, mintsem vidámítanak, mert
az meghatározásom is igen nehéz, az hirtelen való resolutio pedig talán
még nehezebb. Ezt írom az farsang befejezésire. Egésségesek vagyunk; az
Tóninak Lavner küldjön le egy csizmát, nékem már nem kell, mert elmúlt
az tél, nyári csizmáim pedig elég van, vissza is küldhetnék fel egynéhány
párt. Ma Prasecskánál eszünk ebédet, estve datum Fazekas; Prasecska megnyerte a processusát Gróf ellen; csakugyan maga lesz Prasecska az apothecarius, Gróf héjjában csináltatta a stelázsit. Az 200 arany vinculumnak
(bánatpénz) megvevéséért Grófon Prasecska törvényes útra igazíttatik.
Imé így folynak nálunk az üdők, mi is benne úgy forgunk, én pedig maradok Uram Bátyámnak igazán szerető öccse Dugonics Ádám m. p.
Az biró nagyon rosszúl van aranyérben; kitett magáért az mult szerdán: bálat, pedig szépet adott, virradtig tartott a muzsika. Az iskola,
amint megmondám elébbi leveleimben, az piaristák kertjiben az nagy
utcára fog építtetni; Christovics püspökünk is reá áll leveliben, hogy az
parochusnak — — — reparáljuk az gymnásiumot lakóhelyének; az consistorium is, előbb mintsem az püspök, ebben is megmutatta garabonczáskodását; mert azt mondotta az insinuatiónkra, hogy az parochus lakóhelyinek megváltoztatása meg nem eshetik elébb, miglen új contractusra
nem lépünk ismét: de eztet az püspök utóbbik leveliben megczáfolta, mivel
reáállott.
(13) Szeged 10a Jul. 793. — Édes Uram Bátyám! 6-dik júliusban
szörnyű nagy szél volt nálunk; úgyannyira, hogy az sessióbul az város
szolgáit házanként kiküldöttük, hogy minden ember az tűzre vigyázna;
csakugyan mégis megesett az szerencsétlenség, mert estve 7 órakor alsóvárosi templomon alól egy kovácsnál kiütött az tűz, egy rendiben lévő
5 házat elégetett; azután az harmadik utczára vitte az tüzet, ott is egyet
tönkretett; kettőt pedig elrontottunk, azaz tetejit lehányattattuk; csak-
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ugyan mégis tovább nem eresztettük: még most is fáj az lábom, amint
gyalog lementem az tűzhez, pedig itthon volt az kocsim, befogathattam
volna, ha eszemben jutott volna; és ha még azután utánam nem küldettették volna, visszagyalogolván egészlen elromlott volna az lábom; de
hagyján!
Schrand komám uramnak vettem levelit, melyben az várost 1000
forintokkal unszolja; proponáltam az magistratusnak; de már nem kelletik
az pénz felvétel. Mert az Tóth János általelleni ben lévő 30 öles szegletfundust, mely az Piller kertje-szegletinél vagyon, eladtam ex donatione(?)
326 forintokon, az Palánkbeli roskadó város-szegletkorcsmáját, mely az
bótok között vagyon, ugyanakkornap az ifiu Panittyknak 5000 forintokon.
Most meg újra azon kvártélyt determinálták hogy adjam, melyben Adamovics fiskális Jakik, azután általelleniben lévő szeglet-fundust, ahol a meszet
tartjuk, abbul is kijön egynéhány ezer. Az haszontalan fundusokat is kótyavetyére eresztjük, így gyűjtünk magunknak pénzt. Azért néki nem irok
most levelire, hanem köszöntöm kedves komám asszonnyal együtt és mentűl előbb adja tudtára neki Uram Bátyám, hogy haszontalanul sokáig ne
heverjen nála az pénz.
Schönbeck órás nálam volt tegnap; én néki sem javasoltam sem . . .
az itt való órásságot, mert látom s tudom, hogy ezen az környéken az óra
szinte olyan becsben van, mint az köny(v): dehogy ad az magyar óráért
30 vagy 40 forintokat, az könyvért pedig, akármicsodás jó is, 6 forintokat;
mert amazért inkább egy pár tinót, ezért pedig egy r g o t t kanca-borjútu
vesz, nagyobb hasznát várja azokbul. Eleget beszélgettünk egymással; ami
illeti az városban való bévételit, arról affidáltam, mert szükségünk van
reája; de hogy fog elélni, azt ő lássa; város órássa is lehet 80 forintokért;
de ez is baj, mert fél napot kell neki eltölteni az járkálással. Mindezeket
elibe adtam, azt is mondván neki, hogy próbálja meg: az jó órás mindenütt
elélhet, legfőképpen itt Szegeden és a nagy vidékön.
Jerosolimitanus István barát is 8 forintokat nálam letett. Somogyi
friss, pöki az markát; azt mondja, hogy még ősszel is felmegy ezek után
minden esztendőben kétszer. Mi minnyájan egészségesek vagyunk; csak
az Mami hébe-hóba az lábára rosszul van. Az iskola félig felépült; igen
szépen esik az épület az Palánki nagy utcára; az plébánia egészben kész és
méltóságos, az püspökjinek sincs Makón oly kvártélya; még nem vette
által, mivel az általvevésire egy kanonok jön: az piaristák mindjárt megmenekszenek az plébánustul, úgy elrekesztjük egy mástul, hogy! Többnyire
vagyok igaz öccse Dugonics Ádám m. p. —
Úgy bizony, ismét feltörtem az lepecsételt levelet; Görög újsága a la
Julii nem jön ám hozzám, talán azért, hogy az elmult angariával (előfizetési
részlettel) is adóssok vagyunk, én pedig szeretem az újságot olvasni, és
minnyáján, hanem az angariát kifizetni, úgy tetszik, mintha lusta volnék.
Kralleré a rév: Deákovics társátul eldisputálta; Kraller ismét Dvornyik főstrázsamestert fogadta meg társnak.
(14) Szeged 23a Jul. 793. — Édes Uram Bátyám! P. Rector mutatja az
főtiszt, provinciálisnak levelit, melyben pénz felől ír; igen is kelletik az
városnak az pénz, mivel pro septembri evocáltak bennünket most egy nihány
napok előtt az districtualis táblához 80 m (mille = ezer) forintoknak lefüzetése végett. Az most-mult közelibb való vasárnapon communitással együtt
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azt végeztük, hogy akármiként azon summa pénzt felhajhásszuk. Hallom
pedig, hogy Budán valamely Abrahám Izraelnek annyi volna az pénze,
mint a polyva; ezt is jó volna megtudakozni, vagy megkeríteni. Nagyon
szeretnénk, ha az terminusig lefizethetnénk. Schrand komám uram is tehát
egy kevéssé tartóztassa még magánál az pénzt; jobb helyre nem teszi, mint
az városnak. Akárhol hajhásztasson fel Uram Bátyám tehát 80 m; de ha
lehet, mivel az városnál securitas (biztonság) van, 5 procento, ha pediglen
éppen úgy nem adnák, 6 procento. Amennyire lehet, gazdálkodni kell az
városnak; mert annyi ezer forintoknál egy forintot is interesben oeconomisálni (kamatban megtakarítani), tesz valamit.
Ime mikor ezt irom vala, ide küldik az levelet, melyet is accludálok
(mellékelek); tudom: ő is pénz iránt ír. Szeretném valóban, ha mostani
szükségiben Ö Fölségit azon Szőregi dominiumért kifizethetnénk; mert
nékünk mindegy, akár Ő Fölséginek, akár privátusnak leszünk adóssak, de
az lefizetéssel hogyha nem késünk, az városnak mégis jó hirt s nevet szerzünk az Udvarnál. Rajta kell tehát Horányi urat hajtani; tudom, ha másnak nincs is pénze, lesz néki, vagy e converso (fordítva); de akárhogy, ha
annyi summa pénzt rövid üdő alatt megszerzi, Szegeden talán az nagy
oltárra tesszük, vagy pedig az új szegedi iskoláknak frontispiciumában bé
rakattatjuk.
Itt nálunk tegnaptul fogva borong; de igen csekély módon esik, nem
tom mit akar, addig borong, míg hetes esőt nem hoz; az sem ártana az mostani szárazságban; legjobban használna az szőllőre és kukoriczásra.
Tegnap az makai határban az Vetyeháti füveket elosztottam. Sokan
valánk, és vígan is. Már el lehet Makóra menni bizvást; az Maros mellyékin
nagyobb volt az üdén az árvíz, mint a Tiszánál, mert itt az partját sem
vette el mindenütt az árvíz, és ha tavai ilyen árvíz lett volna, az nagy
hidban belesültem volna.
Minnyájan egésségesek vagyunk, köszöntjük az pestieket. Várjuk őket
Szegedre, pedig ennek az szép iskoláknak szemlélésére. Azonban maradok
Uram Bátyámnak alázatos öccse Dugonics Ádám m. p.
(15) Szeged 23a Mart. 794. — Édes Uram Bátyám! Már az pesti vásárrul
hazajöttek jóformán az emberek, de az kelyheket mégsem adták az kezemben: nem tudom kitül kérni, mert meg nem írta Uram Bátyám, ki hozza
le; talán az napokban kezemhez veszem, ha jó lelkű ismére tőnek adta
lehozni.
Az Újságot adnectálom, egy bető héjja van és az mutató táblája.
Nékem üdőm nincs felirnya Görögnek; röstellem is kikeresni az bécsi házi
numerussokataz Ujságbul, tudom végbenviszi Uram Bátyám, és szokott
béköttetbe le is küldi adandó alkalmatossággal.
A Tisza apad, az álló híd bé van kötve nálunk, az Banátusi töltést az
nagy hídtul fogva Szegedig újra emberül reparáltattam; ezután fogom
újítani Szőregig az nyáron, annyival is inkább, mivel árvíz nem lesz.
Etelkában (Etelka-erdejében) is rakattattam egy hajó fűz-nevendékfákat és 300 (nál) több tölgyfa-fiatalokat.
Az Fölső-városi és Alsó-városi tölgyfa erdőt az héten fogom magában
termett fiatalokkal beültettettni; azt is akarom szaporítani, mert hasznosnak látom; mert ha tilalmasnak teszem, annyi fiatalokat fog hajtani, hogy
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mind az városnak magának, mind publicumnak, mind pedig az privátusoknak elegendőt szaporít.
Az Mamim 4ed naptul az ágyat nyomja; egész lába inflammálva van;
rodlauf jött hozzá, de már jobban van Isten kegyeimébűi, oszlik benne az
fájdalom; elég az, hogy sokat szenvedett benne; csak azt gondoltam, hogy
véget vet utoljára az szenvedése.
Többet írnék, de főstrázsamester és Kraller János urak bétoppantak
hozzám; megyek az városházához 14 város-ökreit, mivel öregek, licitálni;
van már párjáért 105 forint igérve, talán fellyebb vihetem kótyavetyén..
Maradok alázatos öccse Dugonics Ádám m. p.
Iszunk ehol-é mindjárt egy pohár bort, pedig tokajit, Uram Bátyám
egésségeért; éljen sokáig.
Ma bentvoltam az francziáknál; egész várat kertnek, pedig szépnek,
csinálják, úgy distrahálják magokat szegények, mert ki nem szabad jönni
már nékik az várbul, nagy parancsolat van irántok.
(16) Szeged 9a X-bris 794. — Édes Uram Bátyám! Beniczkink hazahozta
az ajándékozott két abroszokat, részemről köszönöm, éppen legjobb az kis.
asztalunkhoz, beérjük vele egynihány esztendeig ilyen kevés cseléddel.
Az francia pap is ideadta az . . . levelit és ferslógját, még eddig nem
hallottam, ha bevette-é őtet itt (a) franciaság.
Egy Levele itt maradott Uram Bátyámnak az tükör mellett, imé most
visza küldöm, talán már eddig szüksége is lett volna reája.
Az onokám, az kis Niki, amint hallom, nem beteges, hanem csak szárad, fel nem veheti magát. Várom az atyját bé ez héten, bővebben fogok
róla értekezni.
Az Tisza nagyon árad, az városban is türhető a sár; az mezőn nyargalva lehet járni, mintha nem is esett volna még, olyan kint az föld.
Toldi Miklóst is oda adtam már főstrázsamester úrnak, az többit is
eladom üdővel. (Dugonics egy színművének a címe Toldi M.)
Mi minnyájan egészségesek vagyunk. Ma az utolsó comedia, holnap
Aradra mennek az actorok.
Svarcz is idehaza van, amint hallom, de mint tékozlót bé nem veszi
a felesége; holnap talán bizonyosabbat fogok róla hallani; ha igaz, sokat
vesztett benne a pesti Magyar Nemzeti Játékszín; csudállom, hogy eddig is
vissza nem citálták. Többnyire maradok Édes Uram Bátyámnak alázatos
öccse Dugonics Ádám m. p.
Az provincziális interessit is tegnap felvette az idevaló rector; tudom,
felküldi mentül hamarább.
(17) Kivül: „Az Urnák Fő Tiszt: Dugonics András Urnák Királyi
Oktatójának adassék Pesten." —
Szeged 23a Jun. 796. — Édes Uram Bátyám! Egésségesen hazaérkeztem, az úton semmi bajom sem volt; ide haza is minden szerencsétlenségtűi
megmenté az Isten házamat, a várost úgy találtam, amint hagytam, csak
hogy Rodl comissarius az mult hétben meghala. Pestrűl kijöttünkkor, csötörtökön Örkényen háltunk, pénteken Kisteleken; szombaton 10 óra előtt
már idehaza valánk, két nap tehát megjártuk. Igen jó(l) esett, hogy Nagy
Péter, és Aczkovics velünk útaztak, mert az napjainkat vigabban töltöttük.
Én azúta szüntelen dologban vagyok, rétosztásban, kaszállásban; ma kezd-
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jük Szőregen az uraság székét; még csak arra sem értem, hogy megkérdeztem volna eddig a szabót, azon tudva lévő fekete posztóbul egy öltözetre hány rőf kellene; de az napokban megtudom s meg is írom. Az Tónit
nógassa Uram Bátyám, igen szépen kérem, hogy valami legyen belőle,
nem tudom van-é már könyve, mert ha még eddig sem szerzett mindakettőnk parancsolatjára, már akkor engedetlen nyakas előttem és még az jégeső sem moshatja le róla ezen titulust; sem pediglen azon cselekedetit el
nem disputálhatja. Aldendorf fel megy pénzzel; ezen ember emberséges
ember, jó barátom is, és igazi becsületes jó szomszédom, felér egy utcával;
recommendálom őtet. Benyiczky tegnap idebent volt, Teréz könyveit kiküldöttem, az posztaját is keziben adtam. Tóni irjon nékem valamit, főképpen
az könyvirűl s azután tanulásárul; tanácsom után járjon, intéseimet szíviben ne csak hordozza, hanem cselekedettel is mutassa meg, hogy az szegedi
ifiak között nem utolsó, ha mindjárt nem első is. Köszöntöm T. P. Provincziális Rector Secretarius Urakat; és a többi ismerősseimet, magam pedig
vagyok igazán szerető öccse Dugonics Ádám m. p. —
Gyöngyösit (Gyöngyösi költeményeinek Dugonicstól ez évben sajtó alá
rendezett kiadását) magam is szeretném már olvasni, ezen alkalmatossággal
le lehetne küldeni.
(18) Szeged 9a Aug. 798. — Édes Uram Bátyám! Ezen adnexum (melléklet) érdekli-é Magyarországot, azért küldöm fel, hogy aztat ruminálhassa (átgondolhassa). Én már annyira-mennyire jobban vagyok, kijárhatok, az érvágás, és az bevevés után éppen keveset, vagy semmit sem
érzek a nyavalámbul. Az recipét kaptam, köszönöm, hozzá fogom magamat
alkalmaztatni; az Sobay recipéje hasonló éppen hozzá a Schrandéhoz; az
regulákat szereti a természetem, mindent meg is tarthatok, hanem a borvizezéshez nem akar szokni az gyomrom, ámbátor ennekelőtte is vizeztem,
de nem oly nagyon, mint már most; nagyon lityeg-figyeg az hasamban, de
semmi! az hasznáért el kell szenvedni. Én holnap Nagy-Becskerekre megyek az congregatióra, megizenték, hogy várva várnak. Viszek magammal
oda is az porokbul ex superabundanti (bőségesen). Sz. Istvánra hazatörekedek, mert az szegváriak is be jönnek, Horgosra mennek köszönteni; ajánlom tovább is magamat s maradok Édes Uram Bátyámnak alázatos öcse
Dugonics Ádám m. p.
(Vége következik.)

