
Lőrincz Imre

DUGONICS ANDRÁS

A tizennvolcaddk század közepetől számítható a szellemi élet
ezernyi hajszálerén keresztül a fölvilágosodás eszméinek orszá
gunkba való beszivárgása, majd áradása. Különösen meggyorsul
üteme a kilencvenes évek első felében, amikor némileg enyhül
a cenzura seignra, Valósáeos olvasási láz vesz erőt a nemzeten.
A nekilendülést azonban derékon töri a Martinovicsék kudarca,
A nemesség-nek az a rétege, mely eddig kiállott a fölvilágoeodás
eszméi mellett, most visszaretten a forradalomtól - a mozgalom
vezetői pedig börtönök mélyén sínylődnek.

.A Iölvilázosodás kérdése egy időre háttérbe szorul, Hatását
azonban már nem lehet kitörölni a nemzet szellemi életéből. A
századforduló nemzedéke féllábbal még a nemesi-barokk hagyo
mányokra támaszkodlik, a másikat pedig már kinyujtottaa haladó
eszmék talaja felé, de lépését be nem fejezhette, mert ebben meg
akadályozta a Martinovios-mozgalornra következő elnyomatás. A
he nem fejezett lépés egyensúl'ytalanságia jellemZIi' ezt az egész

_korszakot, mely a barokk megrnerevedő külsőségeiben, Verbőczyre

'~'S '.11 cicerói patr-iotizmusra épülő magvarkodásban és Idegengyű

löletben óli ki magát. Ennek a világnak ad hangot versben Gva
dányi, prózában Dugonics András.

Nagyatyja dalmata telepesként érke:zett .Szegedre. Atyja a
magyar városban gyorsan halad a magvarosodás útján András
fiát magyar iskolába adja, noha dalmát tanító is működik a
városban. A kis Dugonics 1750-bena piaristák gimnáziumába ke
rül, majd belép a rendbe. Tanulmányait abban iaz időben végzi,
melyet "piari$ta fölvilázosodásnak" szokás nevezni. A nevet adó
mozgalom Rómából, ,a rend központjából indul ki. J eJlemző rá.
hogy bölcseletben szembefordulnak a skolasztikával és kitárul
uak a természettudományos bölcselet felé. Newton, Wolff' és
Leibniz nevét írják zászlaiukra. Tanításban pedig a g-yakorlati
"let követelményeit tartják szem elött: mindent tanítanak, ami
a közjót előmozdítja. Természeteseua kegyes ,atyák fölvilág-oRo
dott racionalizmusa végig egyházi mozgalom marad, soha nem
kerül szembe a vallás tanításaival.

. Dugonics szegedi diákéveiben találkoz-ik először a történelem
mel - a piarista iskolákban ekkor már tanítanak nemzeti törté
nelmet - s egész életére eljegyzi magát vele. Növendék és fia tal
tanár korában minden kezeüg'vébeikerülő történeti munkát elol
vas. Mint egyetemi tanár szoros barátságot tart fenn az exjezsuita
törtéaettudósokkal, Kaprinayval és Katonával. Katonát gyakran
tlkíBéri utazásaiban. és az ő példájára leutazdk Világosvárra, rai
előtt Illegírja az Etelkát, hog-y megismerkedjék a történet szín
helyével.

'I'örténetszemléletére és ábrázolására a fölvilágosodás üti rá
bélyegét. A nemzeti lelkesedés, az író fanatikus magyarsága fog
ja eggyé a regényben az eseményeket. Ez szépíti meg a gyenge
rajzot, ezt honorálja közönsége is. Hiszen magyar író eddig még
nem adott közre könyvet ilyen hangú bevezetéssel i
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A-mi pedig Szivemet illeti, lalpíg ki-tcttszhetem lrásombol:
Eleve azt mondhaiom.: igaz Ma.gyar vagyok, és Hazámat szer-fö
lött szeretem. H ogy benne sziilettem; soha sem szégyenlem. Adná
Isten, hogy ő se szégyenlené neoeltetésemet;"

Írásaiból nem hiányzik teljesen a vallásos elem, csak uralkodó
szerepét veszíti el. Erre utal már az is, hogy regényei a pogány
őskorhan játszanak. Ennek ellenére hőseli sokat emlegetik Is
tent: a Magyarok Istene lesz belőle. Ezt a nevet eg-yébként magá
val Etelkával találtatja ki:

Őrűllyetek, és ön)endezzetek Ti meg-.qyőzhetetlen Magyar Se
renelel kiket a nagy Isten, ismét ki-hozván Szittyiánkból, ezen Or
szágunkba, mint édes Anya-földinkbe, bé-segített... Azon nagy
Istenünknek szent nevét ... a mái naplól toaoo, eoeszen. a világ
végezetéig, ne másnak; hanem a MAGYAROK ISTENÉNEK hiv
juk ...

Etelkának ezen buzgó gerjedelmei, úgy-annyim iel-oeriesztei
ték az urae Magyaroknak szíveiket, hogy mindnyájan sűrű lcönyv
hullatásokra fakadának és nagy eokooások között, nem egyebet
mondhatnának: Magasztaltasson a ,MagY:aJToTc Istene l .. '

A Marrvarok Istenének vonásai erősen hasonlítanak a barokk
fres),ók Atyaistenére: ott üla mindenség trónján és gondviselé
sével irányítja a világ- folyását - de az idők változását mutat
ja. hogy hiányzik alóla a lépesőzetes fölépítésű barokk szemlelet
többi ta.!da: nyoma sincs Szűz Máriának, az angyaJli karoknak és
a ezenteknek. s a csoda nem jut szóhoz.

Ami pedig- a pogány hősöket illdi: nem is olyan pogányok.
Közeli rokonai Faludi nemes emberének, csak kevesebb kereszténv
tartalommal, A vallás helyett inkább a társadalmi kötöttsége];:
irányítják őket. 'I'ulaidonképen korának nemeseit vetíti vissza a
rézmultba, Olyanok, minta kötetok elé csatolt metszetek fÍg'urái:
a honfoglaló hősök a tizennyolcadik század végének divatos ru
háiban, rokokóba hajló barokk környezetből tekintenek az ol
vasóra. '

Ez a kor érz.i már a történelem szépsézelnek vonzását, de a
maza naiv racionalizmuséban képtelen fölismerni, hog-y minde»
országban és minden korban mások az emberek, hog-y minden kor
nak meg-vana mag-a Hajátos levegője. aszerint, hog-yan élték meg
az örök emberi nrohlémákat, öt és közönség-ét csak a történeti
nevek csengése érdekli, és az, hogy ezek a régi nag-yok "mit cse
lekedtek ... miként vitézkedtek . .." A nagy tettek vózhezvivőit
akarja kiemelni a feledés homályából:

Azon iparkodtam: hogy honnJlí TörténeleinTcet veqyem irá
som tárrmául, s-tő-képpen azon embereket Országunkbqn, lcik,
midőn éltek nattu névben és böcsű!etben vóltak; de holttJok után
olly felerlék~nsJ.ribe jöttek, horTY ha annyi derék tetteik vagy hit
ván kis Iráskákban, va.qy a parw?ztok szájában nem foro.Qua, mí
nel. Iróink semmit se hapytak irva telőllök, örök teledékenség
ben, a setét TartO'fnánynak völgyeiben heuernének.

* Dugonics saját helyesírást alakított ld magána'k, ezért idézeteinkben ragaszko
dunk az eredeti Ir á smó dhoz ,
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Ezért .gyakran keveredik olyan anakronismusokba, amelyek
ft mai olvasót mosolyra indítják. Például egészen természetesnek
találja, hogy az unatkozó honfoglalók latinauktorokat olvasnak.

Korának történelmi irodalmát tökéletesen ismeri és mun
káiban föl is használja, de az író szuverén hatalmával rostálja és
módosítja őket. Csak ott a hiba, hogy közben egyedül lobogó lel
kesedése vezeti. Adataiból csak azt fogadja et ami jó fényt vet
őseinkre. Haa keze ügyébe kerülő szerző kedvezőtlent állít a ma
gyarokról, fölháborodva utasítja el, legyen bár "Leo, ama nap
keleti bölcs császár", vagy anagy tekintélyű Pray György. Élénk
képezeletének leleményeivel és etimológiai játékaival módosított
anyagát azután teljes tudományos komolvsággal tárgyalja jegy
zeteiben, úgyhogy ,a tájékozatlan olvasót könnyen megtévesztheti.

Balfogásai mellett van néhány szerenesés találata is. Legki
emelkedőbb az, hogy Pray GyörgygyeI együtt elfogadja Sajnovice
korszakalkotó felfedezését, a magyar és lapp rokonság-ot:

Mivel mind-nyájan azok III nemzetségek, meluei É.iszak felé
laknak (a Finomole. a Lápok, a Cudarok, a Botosok. a Kajánok, a
Nyilasok, a Savósok, a Hatmiak; a Honváriak) régenten a ]}fagyal'
nyelvet egyetemben tudták; bizonyosak lehetünk abban: hOfJY
mind-ezek a Scitáknak »éreik, avagy talán Szűőik. - De ezek
ben az üdőkben azon említett Nemzetségeknek nyelvök igen meg
változott. Sok idegen szavak iktatódtak bele. - Mind-az-által: mi
vel (még mostanában-is) ki-teccik: hogy azoknál éppen olyan Q

Szó-szerkesztetés (Syntaxis), és a Szá-eités (Casus nominum, Con
iuaationes verborum), valamint a Magyaroknál, (mert ebbűl a
ketlőbűl ösmértetik-meg a Nyelveknek atyafiságjok); as ő meg
romlott mostani nyelvöket-is magyar ivadéknak kelletik monda
nunk; a-mint ezt bővebben meamutatta Sajnovics bóldogúltt Je
z~!lvita, ki eeeken a tája1con forgott, és az ő mostani vegyes nyel
1)oket a m~ magyar nyelvünkkel elég ezerencsésen tiszeee-hruon
litotta.

Azon kívül, hogy egyebütt is gyakran emlegeti északi rokon
ságunkat, külön trilógiát szentel népszerűsítésének: Etelka, és Jó
lánka című regényeit ésa kettőt összekapcsoló Etelka Karjelben
című színdarabot. Természetesen keze között Sa.inovics sem jár
jobban, rnint többi forrása: iadatnit kr.itdzálja és módosit.ia, s
közben szabadjára engedi etimologizáló kedvét. Riga nevéről íg'v
elmélkedik: ..

Mely uároe! régi Eleink Rigónak; a mostanuik Rigának mond
g,1Ják. Igy udltoetaittik-el (Kariel felé) a többi magyar neveket
is, a-mint a következendőkbül ks-ioo-teccesu ...

A J ólánkában leírja Kjadel határait:

Az aKarjeli Birodalom, mely Etelének örökös Jószága vala,
Pjszak fel.é vagyon a Balui-tenatirnek Fínomi öble melleit (sinus
Finnicus), Ezt a sok részekre el-oszlott Tengört azért nevezhet
ték édes Eleink Baltának: mert (az ő képzelődések szerént) balta
formája 1)Ólt; vagyon. mostanában-is. AKarjeli Birodalomnak ha
tárjai ezek. <l-eeer: a Fínomi öböl és Honvár (Hongria, Ingria,
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Ingermanland) Il-szor: Nap-kele tre, egy gyönyörű kis Ország,
meluet így neveztek: H olmi; mostasuiban. Holmia; Ill-szor: É j
szak felé vagyon egy hoseszú Ország, melyet a Régiek. Savónak
mondottak; most Savólandiának-is, Savólaxiának-is. IV-ner:
Nap-nyúgotra vagyon Bot-ország. (mostanában Bothnia), Az-után
Einomorseáa (most Einnia), Isméit Nyil-ország (most Nylandia).
Végtére Kaján-ország (mostanában Kajánia) , - Ezek bizonyára
mind Magyar nevek, s-ast-is jelentik: hogy Magyar Eleink ezen
TartO'Jnányokat birtokokban tartották; és innét mentek osztá1t a
Világon széjjel.

Ha fantáziája egyszer nekiszabadul, akkor nincs megállás.
Nem, elégszik meg azzal, hogy az egész világot benépesítse maqa
rokkal, hanem az időben LS messze visssanyúlóan kiterjeszti a
magyar történelmet. A bún-magyar azonosság hagyományos tana
segítségére jön, de nem csak a húnokat, hanem az összes szity
tyákat is habozás nélkül megteszi mag'yarokká. Az argónauták
történetét, A Gyapjas vitézeket például azért teszi közzé, mert
"kár vólt vólna pedig ezen régi történetet, új világra nem hozni:
mivel benne édes Ele/inknek, ama régi Scitáknak nyomdokait lát
tvuk", Hiszen Medeának édesanyja szittva nő vott! . " S az ere
detiben vélconvan emlegetett szi'ttvák történetét alaposan kiszéle
síti, hőseikre pedig ősmugvar neveket aggat.

Azon eszközök közül, amelyek sC'gítségével a multat föl akarja
támasztani, külön meg kell emlékeznünk nvelvezetéröl. Amikor a
régmult hőseit szólalfatja meg. nyelve megtelik népies szavakkal
és zamatos szólásokkal. Maga kifejti. hogy hőseit úgy akarja be
széltetni, ahogyan régen szólottak. S erre a célra a nép nyelvét
használja föl, mart - nyilván Herder örökségeként ~ a nép nyel
vét azonosnak tartja a régi, romlatlan magyar nyelvvel. Vwló
színűnek látszik. hogy a maga magyarság-át is hangsúlyozni kí
vánja a népies beszéddel, M'ert egyre több népi elemet visz írá
saiba, sőt az Etelka harmadik kiadását teljesen átíria szögedi
nyelvre és élete végén maga Ls szögediesen ír és beszél.

Nyelvének van még egy nagy érdeme: gy.8;Kran egészen közel
kerűl a mindennapi élet nyelvéhez. megtoldk élettel. Akik előtte
és körülötte írtak magvar prózát, valamennyien nehézkesek hoz
záképost, különösen a párbeszédekben. Ime egy példa a J6lánkából:

GyuZafi: Hát' már én most itten vajon mi vagyok?
Sojmos: Öfödik kerék a GöncöZ szekerén.
Gyulafi: Hát még mi lösz belöllem?
Sojmos: Vagy lúrú, vagy kalapács; de lösz még-is valami.
Gyulafi: Haza mönnyek-e?
Sojmos: Itt-is ide-haza vagy.
Gyulafi: De azt tartyák a Magyarok: hogy jobb ott-hon; mint

itt-hon. ~J, d . oZSojmos: Ott Zeg-jobb laknod; ;.«.01 dógo ' JO vagyon.
Gyulafi: De horlY éllyek itten do1ogfaJanul~
Sojmos: Elég dógodba kerül; ha a jövő esztendőre várakozol.

Az életszerű párbeszédet annak köszönheti, hogy számos szín-
darabot dolgozott át magyarra és ott szükségképen belegyakorol-
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ta magát a párbeszéd techníkájába, Azonkívül mindíg szoros kap
csolatban maradt az élő nyelvvel. A szegedi vásárokban jegyzet
fűzettel kezében szekta figyelni a nép beszédét (tetemes szólás
gyűjteményt hagyott ránk). A beszőtt népies azólások még hosz
szadalmás mondatait is életközelbe hozzák.

Főművének, az Etelkának, van ezenkívül még egy hatáskeltő
eszköze: a belé rejtett politikai célzások tömege. Följegyzéseiben
megvallja, hogy elsősorban politikai okok késztették írásra:

Etelka nevezetű könyvemet 1785-dik es~tendőben kezdettem és
két holnapok alatt szerencsésen el is végzettem . " Ezen köny
vem írásának főoka vala Magyarországnak egykori si'raimas ál
lapottya második József császárnak igazgatása alatt ...

Könyvébe belerejti a kalapos király uralmának minden fá
jó sérelmét, kezdve a vallási intézkedéseken és végezve a fojto
gató németesítésen. II. Józsefet Zoltán alakja mögé rejtve hangot
ad annak a főlfogásnak, hogya gonosz tanácsadók idegenitik el
népüktől a királyokat; nem jó magyar érzésű tanácsosok veszik
körül az uralkodót, hanem idegen és elidegenedett magyar urak:

Azon Tisztségekre, melluek. Országunkban leg-elsők, Kül-or
szágiakat fel-emelni; Én-nállam annyit tészen: mint Ebre bizni
a hájat. Soha az Illyetén Gyütt-ment bujdosó Csillagok jót nem
jelentettek Országlóknak.

A Kádár főpap szájába adott kifakadások nem Idmélik a
külföldet jár,t főurakat sem, akik lenézik az itthoni ál1apotokat:

Ezek csak éppen azért kevéllyek: mert külső Országokban Vól
tanak. Mintha a Csacsi azért érdemelné-meg a bársony nyergel;
mert 'megjárta Tánát-Baranyát. S mintha őket azért kellene nagy
ra böcsülnünk: mert a Föld-mérésnek tudománya csupán a lá
bokban vagyon, nem penig ~ Fejekben.

Ha már így beszél a külföldön forgott magyarokkal, még kí
méletlenebb az idegenekkel szemben. Intrikusnak minden írásá
ban idegent tesz meg. S ezeknek bemutatásában keményen gorom
ba tud lenni. Cserel orvosát imigyen jellemzi:

Német-orszáabul származott, de PannOniában neveltetött. Tu
dománya a tudatlannak csupa zavarék; de harcsaszája irtóztató.
Ökör-nyelvét füstre löhetett vólna aggatni. Ha két szája lenne,
mellette mind mög-süketűltekJ válna a 'ftallgató e'mbörök.

Dugonics tudja, mit és hogyan kell írnia, hogy kedvében jár
jon közönségének, Olvasói mannaként fogadják írásait. Az Etelka'
az első igazi magyar könyvsiker. Első kiadása egy éven belül
elfogy és rövid időn belül még két úiabb kiadás követi. A kriti
kusabb elmék halk ellenvetései elvesznek az országos ünneplés
lelkes zajában. A kirobbanó siker előtt még a felekezeti előítéletek
-sorompóí is lehullanak. Könyveit nemcsak a katolikus papság és
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nemesség könyvespuleain találhatjuk .meg, hanema sárospataki
meg a debreceni kollégium könyvtárában is.

Dugonics dicsőségétaz irodalomtörténet később alaposan meg
tépázta. Idők folyamán egyre inkább kitűntek fogyatékosságai.
Ezeket fölösleges volna tagadnunk. De ha helyesen akarjuk meg
ítélni, nem szabad kiszakítanunk a maga történeti keretéből Ér
demei elv.itathata.tlenok caz irodalmi népiesség előkészítésében.Hi
szen tudatosan gyűjti és propagálja a népi hagyomány addig le
nézett kincseit. Előfutár szerepet tölt be a honfoglalási eposz tör
ténetében is: egyenes út vezet tőle Aranyosrákosi székelv eposzán.
Horváth Endrén, Debreczeni Mártonon, Czuczoron, Vörösmartyn
át Aranv, hún eposzá.ig. De hatása túlnőtt az irodalom határain:
érdeklődést támasztott történelmünk iránt és népszerűvé tette 11

nemzeti öskort, A régi dicsőség csiflog-tatásával ébresztgette a
nemzeti szellemet, a nemzeti öntudatot. Szerényebb eszközeivel
ugyanazt az hivatást teljesítette a maga korában, mint Jókai II
szabadságharc bukása után. Eszközei a mai olvasó szemében nem
eg'yszer furcsának tetszenek. De ne feledjük azt, arnire egyik mél
tatój'a figyelmeztet: "a magyarságnak akkor, évszázados alélt
ságból eszmélkedve. számban megfogyatkozva, Európától elfeled
veszüksége volt ilyen drasztikus eszközökre, hogy önbizalmát
visszanyerje."

ELNÉZTELEK

Elnézte!ek s magamba ittam arcod
S hangod s szemed. S a lényed illatának
Titokzatos varázsa szállt s eláradt
Szivem felett, e!ringatott s felajzott.

S vittem tovább lelkembe zárva fáradt.
Szép arcodat. e könnyű, tiszta raizot
S mint piUenyá,j a nyár nyomán, kirajzott
S futott vágy, ábránd s gondolat utánad.

Ki 'vagy nekem te? Mondd, micsoda végzet
Kötött hozzád:! Jósors? Bűbáj? Igézet?
Ho.qy percem sincs eszmélni néha másrii,

S hogy izeid mindenkor elkísérnek,
Mit adsz nekem te hang, te arc s te lélek,
Sorsom s magányom örök útitársa?

Szegzárdy-Csengery Józsel
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