
1809-ben öccse családjával Dugonics még harmadszor is elzarándo
kol Radnára. Bizonyára azért, hogy régi jámbor élményét fölfrissítse, egy
úttal anyaggyűjtését a helyszínen kiegészítse és szembesítse.

A Radnai történetek 181O-ben Szegeden, Griirui Orbán könyvnyom
tatónál, szárnos szakrális népirat kiadójánál napvilágot is látott. A régi
gyakorlat a vallásos épülést szolgáló műveket szellemi közvagyonnak te
kintette, a szerzői tulajdonjoggal nem törődött. Ennek a szerkesztőí sza
badságnak engedelmeskedett Dugonics András is, amikor a Radnaról
írt legjelentősebb, színte forrásjellegű Nemorosa Opacitas (Buda, 1756),
magyar változatában Világos Berkeshegy (Temesvár, 1773) dokumentá
eióját hivatkozás nélkül, de mégsem szolgai plágiumként fellhasználja a
maga művében. Részben ugyanis átírja, olvashatóbbá teszi, másrészt
szegedi anyaggal is bőven :k!iegésziti, amelyet nyilvánvalóan maga gyűj

tött. Annyi kétségtelen, hogy már a műfaj természeténél fogva sem ír
hatott önálló könyvet, azonban írói szándéka, szerkesztőí munkája, a sze
gedi néppel való jámbor együttérzése mégis jellegzetes alkotássá teszi,
egyúttal új, részben még ma sem eléggé birtdkolt tartományokat fedezve
föl költészetünk. hitélményünk és népismereti kutatásunk számára.

A Radnai történetek igaZ! népkönyvve vált, eljutott a társadalom
legszélesebb rétegeihez. amelyek valósággal. "s:lJétolvasták". Unikumnak
tekinthető példányát az Országos Széchenyi Könyvtár őrzi, még a piaris
ták központi könyvtárának sincs meg. KLasszikusnak tekinthető népsze
rűségére mi sem jellemzőbb, hogy Szegeden 1843-ban Grünn Jánosnál
új kiadásban, de már névtelenül, a Világos Berkeshegy elbűvölően együ
gyű fametszeteivel megszerezve jelenik meg. E sorok írójának birtoká
ban lévő, alighanem szintén egyetlen példánya egy paraszthajlék mester
gerendájáról került elő.

•

ITTHON VAGYOK

Itthon vagyok. Az ember mindenünnen hazatér.
Felhők üdvözölnek, nylon [odruk: habos-fehér.
"Szevasz!" - köszöntenek a rózsák. "Milyen a világ?"
kérdi a kútágas tőlem s csupa kíváncsiság.
A k.ilincs kezet fog velem és udvariasan
!<:itáruZ az ajtó, közben korhol: "Minduntalan
mért mész el hazulról?" Szavaira nem felelek.
S körülölel az otthonom, mely csupa szetetet
s csupa szegénység, olyan sivár, olyan kopott,
de most minden fülig-húzódó szájjal mosolyog.
Ö hányszor fáj, hogy nincs gazdag, előkelő szobám.
J.m lélek van benne s kitárul mélyen, igazán.
Szemrehányásnak nincs helye, mert mit ér a panasz,
:LZ érzékeny zsörtölődés, a mindig ugyanaz?
Itt írom verseim, bennem itt béke tündököl.
Itthon vagyok. Bezárul köröttem a krétukor.
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