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AZ ETELKA ÉS MÁ[{IARADNA
Dugonics András irói tnűhelyéből'"

Dugonics András egyetlen vallásos tárgyú műve a Radnai történe
tek (Szeged, 1810), amelyet a nyugalom éveiben Szegeden írt, és szülő

városa népének ajánlott. Sajátos módon a kutatás eddig nem méltatta
különösebb figyelmére, pedig a barokk "Mirakelbuch" európai műfajá

nak is jellegzetes magyar, irodalmi igényű megnyilatkozása.
Ismeretem. hogy Radna, Máriamdna,a hajdani Dél-Alföld, Bánát

kimagasló jelentőségű búcsújáróhelye, a XVIII. század elejétől kezdve
egy hatalmas, sok nyélven beszélő szakrális táj szíve, Kibontakozása az
egykoru pestisjárványokkal is összefügg, Zarándokai közé tartozott két
századon át a szegedi nép is. .

A:z irodalomtörténeti kutatás eddig még nem vetette föl azt a kér
dést, 'hogy Dugonics szépirodalmí műveinek, főLeg az Etelkának földrajzi
hátterében miért fogLal el Radna, továbbá a szomszédos Világos és
Solymos akkora helyet. A magyarázat egyszerű: szülővárosának Radna
élményében az író is osztozott.

Először 1754~ben, tehát serdülő korában járt Radnán. A benyomás
frissen, maradandóan élhetett benne, Életében először akkor Iá thatout
erdőket, hegyeket, srík szülőföldjétől eltérő világot. Magunk ismertünk
olyan öreg szegedi parasztokat, akik egész életükben máshol nem jár
tak, még a szomszédos városokban sem, csak Radnán. Ezért jellemzik
szegedi öregek a dicsekvő embert az egyébként érthetetlen szólással :
"V'Olt Radnán",

így érthető, hogy amikor Etelkájához, illetőleg .Tolánkájához anya
got gyűjtött, 1787-ben érett fővel is széttekírrtett a szegediektől annyi
szor emlegetett, és mondáíkban, legendáíkban is élő tájon. A Radnai-tör
ténetek erről igy számol be: "Midőn én Urunknak 1787dik esztendejé
ben Etelka nevezetű könyvemnek írásához fogni akartam. szükségesnek
tartottam, hogy Világos Vára és annak egész környékét meglátogassam,
mível ezen könyvemnek nagy darabja ezekre a tájakra szabődott. EL
mentem tehát édes Öcsémmel, Adámmal. és ennek leányával, Terézzel,
és minek utánna Világos várbul le jöttünk, Radnát is meg akartuk lát
ni." Éppen ekkor épült a radnai új templom is a régi helyén.

Ismeretes, hogy a radnai kegyhely szomszédságában emelkednek Vi
lágos és Solymos várának romjai. Már Etelka megfordul Világos várá
ban, sőt a regény egyik rokonszenves asszonyhősének is "Világos" a
neve. Különösen gazdag a Jolánka Radna-dokumentációja.

"Az egész Országbul össze-szokott Világosra gyúlni a Tartomány
nak Eleje. Minden esztendőben szinte oly szer-tartással ment végbe a
Bárány-áldozat, mint mikor azt Etelka áldozta fel, és egy-szer-is-mind
a Magyarok-Istenének nevét megörökösítette." Az élményforrás nyilván
valóan korának radnai búcsújárása.

A szornszédos várban az eltévedt Gyulafi egy remetét talál, aki nem
más, mint Arpád fia, Jelek, Második neve Iván. Ezt akkor kapta. ami-

• Idié.n VaJIl l1ug1onics halájámak r500. évfordulója. Dugonics András ~r7'4o-181&) tudvatc
vóen piarista srzerre1les, a pesti egy>etemen a matematttea tanára \'OJ.t. O !lilkotta meg a
matematika magyar műsz;ókincSét s az ő műve az első magyar regény. aa; EtellJka.
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kor megkereszteltek. "A harmadik nevet ez a Táj ragasztotta reá, mely
ide epittetett, holott EDnek előtte a Solymok szállottak és fészkek et rak
tak. Innen a vár neve: Selymes."

"Gyulafi a remete várából széttekínt : Azt a gyönyörű Környéket,
melyet Maros vizének csavargássa mosogat, azokat a sűrű, homályos, és
valami szerit hallgatással tele-tellett Erdőket, melyeket a kedvezni kí
vánó gondos természet (a vízentúl) szemeibe tüntetett: elegendő-képpen

nem csudálhatta. Úgy meg-teccett pedig néki ennek a tájnak hejhe-Lte
téSJSi2; hogy már akkor eleve elgondolhatná: minő nehezére fogna ke
rülni; ha ettül a vidéktül meg-kellene válnia."

Most rucnjűnk az íróval Szegedre. Uszubu vezér érdemeinek jutal
mául kapja Szeged városát. Leánya Radna, akit Etelka rnindig nagyon
szerétett. Gyula vezér fia, Gyulafi számára feleségül kéri; hat ménlo
vat és kétannyi méneskancát küld nászajándékba, A lakodalmat Vilá
goson akarják megülni.

Iván, azaz Solyrnos, Szegeden Radnat megteríti és a Mária nevet
adja neki. Mária-Radna, bár kedves neki Gyulafi, mégis a mennyor
szág jegyesének érzi magát. Solymos tanácsára Lippa nevezetű nénjé
hez megy, aki már keresztény és "abban a városban lakott (a Mans
vize meilett), melyet (eme Kisaszszonnak ékes nevérül) máig-is Lippá
nak hívnak a régiséget-meg-bőcsülö Magyarok".

Radnát nénjéhez utaztában egy vadkan halálra sebzi. "Szánták. őtet

az Erdők, szánták a Madarak-is. Ezek az-ótátulfogva igen szomorúan
énekelnek ezen a vidéken. Az erdők pedig (minden szürkületkor) külö
nös fekete gyászba öltözni láccattatnak."=

Uszubu bosszút forral Iván ellen. Zoltán pedig márványoszlopot
emeltet Radna emlékezetére. A helynek ezután "Radnai hőgy" lett a neve.

A hercegkisasszonyok megfogadták, hogy mivel "Radnának oly ked
ves lakássa vala Szegeden, ők-is (Radnának el-vesztte napján) minden
esztendőben le-fognának menni Szegedre, azután osztán, a Szegediek
kel (a tőrtéritt dolognak emlékezetére) csoportosan Radna högyére gyü
lekezni, es ott (annak koporsója mellett) siránkozní-is",

"Radnának meg-megdücsöítésse, hamar el-terjedett az egész Or
szágon ...

Minden esztendőben (nem csak ekkor, hanem az esztendőnek min
den rószeiben) nem csak a körül-belöl-lévő Magyarok ; hanem a távol
lakó Erdélyi Székelyek-is Radna högyére . gyülekezni: itt énekelni,
ide-tova szomorúan járni és kelni. és annak a hasonlíthatatlan Szűz

nek siralmas esetét magok között (bánkódva) el-beszélleni szekták.
Vólt, a többi között, a Napnak egy esete, melyre a Szegediek

(ugyan-azon Radnának meg-dücsőítésse végett) csoportosan a Radnai
högyhöz gyülekeztenek. Ennek a fel-szentelrt helynek minden részszel
erősen meg-valának-világítva. Fákat daraboltak némelyek. Mások
rakásba hordatták és rakták a hasábokat. Némelyek gyalog-fenyőnek

száraz veszszeibm csóvát gúzsolván, azt a rakások alá szúrták, és így:
az ágakkal egygyütt, a hasábokat-is lángra kénszerítették.

Ezek-után a Maros vizének e szélén, nagy csoporttal sétáltak; és
szerte-szélyel énekéltek-is. A sok énekeknek egygyíkét szorgalmatosan
meg-megtartotta, és hozzánk bocsátotta a gondos Régiség. Ennek fog
lalvánnya ez vala:
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Magyaro7c Istene! Tégödet kérünk:
A mirigy-járvántul ódd magyar vérünk.

Vitéz Bajnokinkat taresd erősségben.

Gyönge Aprainkat neveld épségben.

Magyarok hibáit nézd-el kegyesen.
Azok szűk határit vidd-ki csendesen.

Élelmünk szükségét válesd-föl bőséggel.

Homokink sivánnyát termékenséggel.

Népes Vitézinket töcsd-bé kenyérreL
Miáttok a zseliért taresd róna-térrel.

Piros vért ne lássunk Honnyunk keblében.
Vesszen az Ellenség maga hejében.

Údd tüzes meny-kőtül sátorainkat.
Vizek áradttátul gabonáinkat.

Adgy hoszszas Életöt Fejedelminknek,
Velük egygyet-értést Bölcs Röndgyein7mek.

Gyámolíesd a Kádárt ítéletében,
Hogy igazat mondgyon Magyar ügyében.

Támaszsz bátor szívet Vitézeinkben,
Röttögő félelmet Ellenségeinkben.

Ezt az egész estti üdőt ilyetén éneklésekben. és idetova-járkálá
sokban töltötték az ide-érkezett Magyarok, főképpen pedig a Szege
diek, kik büszkéíkedtenek-ís abban: hogy azt a Radnai Szűzet ennek
előtte Szeged-városában tisztelték. Ugyan-azért: Radnának esetét leg
inkább a Szegediek siratták"

Mondanunk sem kell, hogy a versezetet is Dugonics költötte kora
búcsújáró énekeinek, könyörgéseinek modorában.

Dugeniesot a Radna-élmény továbbra is foglalkoztatta, és most már
egy épületes mű írására ihlette. A Radnai történetek lS0S-ban irt elősza

vában e szavakkal fordul szegedi búcsújáró polgártársaihoz :
"Tik voltatok tehát azon ösztöneim arra, melyekkel e könyvemnek

elkészítésére ipankodgyam. E:lőtökbe fogom adni L-szer: a Radnai Kápol
nának eredetét. IL-szor: a Radnai szerit Képnek elejét (!). Ill.-szor: Azo
kat a számtalan kegyelmeket, melyeket a Szegedi lakosok (más embe
rekkel egyetemben) a Boldogságos Szűztül (érdömök szerént) valósággal
vettek Vegyétek jó szívvel irántatok való szorgalmatosságomat. Tapasz
talni-Js fogjátok: ihogy, ha azon szívvel olvassátok könyvemet, a-rnelyel
én szerzettem: bizonyossan a Boldogságos Szűznek tiszteletére töreködni
fogtok, és tőlle nagyobb kegy,eln:eket nyertek. Nem is ögyébb az én ké
vánságom. Ellyotek ajtatos Búcsú-járók, és (néha-néha) a Radnai Boldog
ságos Szűznek: szerit képe előtt, érettem egy fohászkodást tegyetek ..."
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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.

Ölbey Irén
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