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Dugonics 1756 október 17-én, tizenhatéves korában ö'tözött be a piarista rendbe Privigvén. A
fiatal, Alföldről származó novicius, ugy látszik
hamar beleszokott a szigorú, de a körülményekhez képest neki rideg szerzetesi életbe. Erős hivatá-érzésével legyőzte az alkalmilag előkerült nehézségeket. ő maga irja önéletrajzában,
hogy
»édc> volt neki az U r igája*.
Ezekből az évekből (1756—1758) fennmaradt
jegyzetei szorgalmas, ügyes tanulónak mutatjuk
Dugonicsot, ki a rendlörténet tanulása és a noviciátusi tantárgyak mellett már akkor nagy kedvvel foglalkozott külön a mennyiségtannal, de a
költészottannal (poétika) is, amiről a most cIőt
került noviciuskorabcli föl jegyzései: Exercitationes
Poc'icac anno Novícia tus 2o 1758. (poétikai gyakorlatok a noviciatus második évében 17581 tanúskodnak.
A noviciátusi két év elteltével, 1758 október
17-én letette az egy zarü fogadalmat. Utána egy
évig Nyitrán tanitott, majd 1760-ban és 1761-ben
fi'ozófiai tanfolyamát végezle Nagykárolyban. Ekkor valószínűnek tartotta, hogy Nyitrára kell mennie teológiai tanulmányainak befejezésére. Azonban másképen történt: rendi elöljárósága Szegedre, szülővárosába küldte tanárnak. ö t éven nem
látta m á r a szü ojt s nagyon megörültek a vi zontlátásnak. A fiatal Dugonics kitűnően érzi magát
gyermeksége székhelyén, hol rövid időn belül nagyon megszeretteti magát és

a: itt tö'tott egy óv. szegedi tanársága,
ifjúságának legszebb esztendeje.
Megérkezése után egy héttel később, 1761 október 18-án a-piarista iskola ünnepélyt rendezett
7-a filozófiának ajánlására*. Ezen az ünnepélyen
megjelent a városi tanács, résztvettek az egyházi
cs vj'ági előkelőségek s előttük mondott a fiatal,
21 éves Dugonics egy rendkivül érdekes beszédet
s megtartotta a kitűzött vitatkozást. Beszédében
magasztalta a városi tanácsot, mely mindig *kivá'.ó pártfogásban* részesített minden nemes ügyet.
Végezetül kérte a város polgárait, hogy fogadják
tzivesen megjelenését közöttük. .Tudja, hogy még
*cscké'y a tudománya, dc legyen cz is záloga
jövendő törekvésének*. Magát /szeretett polgártársai* jóindulatába ajánlja s ezt meg is kapja;
működését a városbeliek egész éven át szerető figye.enimel kísérik.
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den adatott elő a piarista d ákokkal és első magyar
nye'vii szcntbcszidét, melyet, 1762 . jaanuár 25 : ón,
Szent Pál megtérése naapján mondott a felsővárosi Szent György-templomban.
Ezek a becses adalékok vi'ágosságot vetnek Dugonics szegedi működésére, melynek köre az iskolai munkán kivül pasztorációs tevékenységgel
is kibővült. (Felsővároson akkoriban a kegyesrendiek vezették a hivek gondozását és a Szent
György-egyházban ök láttak el a plébánosi teendőket.) A fiatal Dugonics latinul irta szentbeszédcit, mint a kéziratgyűjtemény nagyszámú prédikációja mutatja. Magyar beszédet csak egyet szerkesztett s ezt niondta el, bizonyára a piarista, plébános fe'kérésére a felsővárosi hiveknek. Szónoki
munkájáról a következőket irja a hcz:ál'üzött jegyzetben: ®Ez a beszéd az én első szentbeszédem,
melyet 1762-ben Szent Pál megtérésének napján
mondtam Szegeden a Szent György-egyházban a
Fcls'őváröson, és meghallgattak Atyám, Anyám
cs a város számos lakósa.*
A szónoki beszéd mintául szolgálhat és hü kifejezője Dugonics gondos, figye'mes és lelkiismeretes munkájának. A piaristák a 18. században több
helyen működtek, mint hitszónokok s r z í r t gondoskodniok kellett növendl-kpapságuk szónoki ncv e l é é r ö l . Es ezt a ránevelést korán kezdték. Már
a fiatal fi o ófusoknak is ke'lett beszídeket készíteniük részint latinul, részint magyarul. Dugonics
e'einto könnyebben »slilizált« latinul, m i n t magyarul; ezért irta mir.den beszédét latin nyelven, könynyed, érthető stílusban. Ekkor m é g tolla is iobban
hajlott a latin Írásra, mint a magyarra.

Első magyar nyelvű beszédét is, mint
a la'inokat, nagy gonddal, figyelemmel
készítette ct,
t\ retorika szabályai szerint osztotta be szerkezetét:
a bevezetés (exordium) után mcgjc'ö.i a célt, melyet el akar érni:
»Ez lo z (tehát) a mai felvett beszédemnek céllja, hogy megmutassam elsőben: mint
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Egy boti tartózkodásnál
a taxi költségét a pályaudvartól és vissza megtérítjük.

Szónál aiamatos e 11 r e rendelni
keltessék nekünk

gonosz csc'ekcdetünkat

el

hagyván, az Ur Istenhez, akitül cl rugaszkodtunk, visszatérnünk, másodszor: mint a megtérésben időt halasztani üdvösséges nem légyen, hanem mai dicsőült S. Pál péJdája által
mihelest a

bennünk

munká'kodó

Isten

ke-

gye'mét érezzük, azon-tul azon Isten kegyelmét továbbá kérvén

életünk folyását

jobra

fordicsuk.*
A beszéd tárgyalásában kifejti tételét. Bő idézetekkel a Szentírásból és az életből vott példákkal bizonyit és nagy olvasottsága m á r ebben a beszédében is kitűnik. Terjedelemre nézve elég hoszszu; j ó félóráig tarthatott elmondása. És ha Szegedre jövetelekor
megszerezte

tartott latin

hallgatóságának

nyelvű beszédével

rokonszenvét,

bizo-

nyára egyházi szónoklata is megnyerte tetszésüket
Dugonics tág látókörének és határozott fellépésének
megnyilvánulásakor.

t

Dugonics szegedi éve, tevékenysége, köztük első magyar nyelvű szcntbcszédo élénk tanúbizonysága lángoló

buzgalmának,

sokat

olvasó,

tanu'ó

kedvének. A sorok mögött látjuk az ifjú piarista
klerikus képét, aki őszinte törekvéssel és lelkesedéssel készül jövendő nagy cs szent hivatására. -
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Orvosok és a kurázók százai
Igazolják, hogy a s z e g e d i
Anna~gyógyforrás vize a gyomorra, bélmliködésre és vesére
k i v á l ó
h á l á s u.

— Annál feltűnőbb — m o n d j a Prónai Antal
a Dugonicsról szóló életrajzában (Szeged, 1903.
28. I.) — , hogy é'ctrajzirói ez évről semmit som
tudnak.
Azonban ismereteink ebben az irányban is kibővültek, mert a Csépáról előkerült és felfedezett

Dugonics-kéziratok között három, Szegeden keletkezett és eddig ismeretlen
magyar nyc'vü müvét találtuk meg,
agy Dialógus-1 befejezetlenül, egy iakcJadrámáját
teljes egészéten, melyet 1762 jullus havában Sz ege-

Exclusiv belvárosi családi ház.

éve:
1761-72
szentbeszéde

kcyyesrcndl

A szegcdi születésű Dugonics András fiatalkori
életéről, a piarista noviciátusban eltöltött öveiről,
m a j d teológiai és filozófiai tanfolyamairól fennmaradt fc'jcgyzéíok mellé ujabb adalékokat szolgáltatnak a nemrégiben Csépáról (Szobi okmegye)
küldött Dugonics-köziratok,
melyek részben megvilágítják ifjúságának egyik legszebb korát, szegedi
tanártágának esztendejét.

ö pedig fiatalos buzgósággal és b é w e l
zott, hogy jóindulatukat megérdemelje.
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