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T A N U L M Á N Y O K . 

Czuczor Gergely ismeretlen költeményei. 
í r ta : ZOLTVÁNY IRÉN. 

Czuczor Gergely költői hagyatékában van három érzelmes 
hangú költemény. Ezek közül az egyik már régóta ismeretes. 
Meg-jelent a Toldy-féle 1858-ik évi kiadásban is mint Czuczor 
Gergely költeményeinek jóidéig legteljesebb gyűjteményében. 
Czuczor költeményeinek újabb kiadásában, amely 1899-ben há-
rom kötetben jelent meg,1 ebben az ú. n. kritikai kiadásban 
sikerült egyebek közt Czuczor költeményeinek eredeti lelő-
helyét is megállapítani. A kiadás I. kötetének a végén található 
jegyzetek közt föl van említve, hogy Czuczornak Egy lelkes 
hölgyhöz c. költeménye eredetileg a régi Athenaeum с. folyó-
iratban 1840-ben jelent meg (I. félév 30. sz.) Etc álnév alatt, 
minthogy már 1836-ban megkezdődött politikai üldöztetése, s 
e miatt különböző álneveket volt kénytelen használni. Czuczor-
nak ez az egyik álneve ismeretes volt már régóta. Kérdéses 
lehet azonban, hogy a költemény csak fiktív jellegű-e, avagy 
pedig van-e reális személyi vonatkozása, s ha igen, vá j jon ki-
hez lehet intézve? 

Éppenséggel elgondolható volt ugyan, hogy a költemény 
teljesen fiktív jellegű. Hiszen tudjuk, liogyr a mult század har-
mincas-negyvenes éveiben divatban voltak a típusos l írai ter-
mékek, dalok és ódák egyaránt. Amióta ugyanis gróf Széchenyi 
Is tván 1830-ban megjelent Hitel c. könyvét „honnunk szebblelkű 
asszonyinak" ajánlotta, akiket „a polgári erény és nemzetiség" 
védőangyalainak nevez, s akik — sa já t szavait idézve: „minden 
körül bá j t és életet vonnak" —, azóta költőink gyakran aposztro-
fálták a magyar nőt, ma jd mint a haza érdekében küzdő fér-
fiak hűséges és lelkes bajnoktársát , majd viszont mint a haza-
szeretet dolgában liidegszívű, márványkeblű leányt vagy asz-
-szonyt. Elég legyen hivatkoznunk erre nézve példákul Garay 
Jánosnak Magyar hölgy és Hazám hölgyeihez c, verseire, vagy 

1 Czuczor Gergely összes költői müvei. — Eled teljes kiadás. — Élet-
rajzzal és jegyzetekkel ellátva sajtó alá rendezte Zultvány Irén. 
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Vörösmarty Mihálynak Az úri hölgyhöz, továbbá A magyar-
talan hölgyhöz és A magyar hölgyekhez c. költeményeire. 

Czuczornak Egy lelkes hölgyhöz c. költeményét nem soroz-
h a t j u k az imént említett költemények csoportjába; mert habár 
ez utóbbiakhoz hasonlóan, előfordul ugyan benne némi hazafias 
motívum, mégis Czuczor költeményében több olyan mozzanat 
van kifejezve, amelyek határozott egyénre utalnak és nagyon 
is élményi jellegűnek muta t ják a költeményt. Két versszakot 
(a negyediket és ötödiket) kivéve, a többi mind konkrét vonat-
kozású és magasztalása egy bájos, szende és nagymíveltségű 
úr i hölgynek. Erről a személyi vonatkozásról sikerült száj-
hagyomány ú t j á n annyit megtudni, hogy az a hölgy, kit Czu-
czor e versében dicsőít, Károly i György gróf neje volt, akit 
Czuczor bará t jának, Bártfay Lászlónak családi körében ismert 
meg Pesten, az egyetemutcai Károlyi-palotában, hol Bár t fay 
mint a grófék t i t ká r j a lakott. 

Ám ez a szájhagyomány, mint az alábbiakból kiderül, nem 
bizonyul valónak. Sőt — amit a költemény utolsó versszaka 
csak nagyon halaványan sejtet — Czuczor költeménye nem 
csupán magasztalása egy „lelkes" úrihölgynek, hanem ez utóbbi 
i rán t mélyebb érdeklődést is r e j t magában. Ezt azonban ma-
gából a szóbanforgó költeményből nem lehet biztosan meg-
állapítani. Vannak Czuczornak ennél sokkal nyíltabb hangú 
versei, amelyeket mégis nagy tévedés lenne reális, személyi 
vonatkozású szerelmi költeményeknek tar tani . Ilyenek pl. a 
Kupidó, Áldozat és Eliza c. versek, amelyekről a szakember 
azonnal fölismerheti, hogy a Czuczor idejében nagyon divatozó 
anakreoni versek mintá jára készült puszta utánzatok. Egyik-
nek, a Kupídó-пак címe alá maga Czuczor odaírta, hogy: ana-
kreonteon. Ilyenféle, reális élmény nélkül szűkölködő versei még" 
Czuczornak a Kezdődő szerelem. Az alvó szép, Nyilatkozás. 
Kérelem, Leányerény és A ligethez c. költemények. 

A fölsoroltakon kívül tudvalevőleg írt még Czuczor számos 
szerelmi tárgyú népdalt, mégpedig a negyvenes évek elején 
Toldy Ferenc biztatására külön a nép számára kiadni szándé-
kolt gyűjteményeknek Czuczortól írt előszava szerint, azzal a 
célzattal, hogy megnemesítse a szerinte sokszor ízléstelen nép-
dalokat. E népies dalok teszik Czuczor költészetének legerede-
tibb, s másrészt legkitűnőbb oldalát. Ezeknek irodalomtörténeti 
méltatása azonban nem tartozik ide, mostani tárgyunkhoz. Itt 
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csak azt említ jük föl röviden, különösen Czuczor éveken át 
tartó üldöztetésére való tekintettel, hogy e népies dalokban 
Czuczor nem a saját érzéseit zengi meg, hanem csak arra tö-
rekszik, hogy eltalálja és híven fejezze ki a magyar nép érzés-
módját. Czuczor szerelmi tárgyú népdalai e szerint legnagyobb-
részt — mint szokás nevezni — helyzetdalok, vagyis a költő 
igyekszik beleélni magát egy magyar parasztlegény vagy pa-
rasztleány érzelmi világába. Bármily csinosak is Czuczor nép-
dalai, éppen az élmény szerűség hiánya idézi elő, hogy gyakran 
nincs bennük igazi megkapó közvetlenség és bensőség, « ami 
ennek a lap já t teszi: az érzés melegsége és l írai hevülete. 

Egy lelkes hölgyhöz c. költeménye, az előbb említett versei-
vel ellentétben, határozottan személyi vonatkozási! és bár tom-
pítottan, mintegy hangfogóval fejezi ki a költő érzését, a 
puszta m agaszt alá son kívül a lelkesnek mondott hölgy iránt 
mélyebb érdeklődést, mélyebb érzést is rejt magában. 

Ezt immár minden kétséget kizáróan meg lehet állapítani, 
mert erre nézve hivatalos tanúbizonyságot szolgáltat özvegy 
Latesz Józsefné, szül. Zathureczky Janka, győrmegyei bezi föld-
birtokos úrasszony, aki megküldte Czuczor három költeményét 
másolatban a pannonhalmi főmonostori könyvtárnak. E három 
költemény között található a „lelkes hölgyhöz" címzett vers is. 
Ez utóbbi, mint tudjuk, nyomtatásban is megjelent, míg ellen-
ben a másik két költemény mindeddig kiadatlan. 

Czuczor költeménye felső-zaturcsai Zathureczky Zsófiára, 
a későbbi férjezett Kőmíves Mihálynéra vonatkozik, aki 1793-
ban született és igen nagy kort ért el. 

íme tehát a » lelkes hölgy "-et nem a pesti Károlyi-palotában, 
huném Győrött kell keresnünk. — De tartsunk szépen sorrendet. 

Czuczor Gergely, aki 1800-ban született, 1824 őszén, tehát 
egészen fiatalon, mint kezdő tanár került a győri bencés főgim-
náziumba, hol eleinte az alsó, nyelvtani osztályokban taní tot t , 
1826-ban az ékesszólás tanítója lett, az 1828/29-iki iskolai évben 
pedig a szintén győri főapátsági líceumban a magyar nyelv és 
irodalom tanáraként működött. Mikor Czuczor i f jonta Győrbe 
került, már akkor hírneves költő volt, mert Augsburgi ütközet 
e. eposza ekkor már megjelent Kisfaludy Károly Aurorájában 
s az i f j ú bencés e művével, még Vörösmarty Zalán futása előtt, 
egy vívásra a nemzet költőjévé emelkedett. Egyébként Győrött, 
л tanárkodás kezdő éveiben néhány kisebb versén kívül nagyolib 

5 * 
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költői a lkotásra nem volt ideje. Másrészt sokat betegeskedett 
is. Betegségéből fölépülve, már nemsokáig maradt Győrött, 
mert főapá t j a , tisztán tanügyi tekintetből, 1830 őszén Komá-
romba nevezte ki tanárnak. 

Czuczor, mint az alábbiakból ki fog tűnni, minden való-
színűség szerint 1824 őszétől egészen a most említett időszakig, 
vagyis ha t évre terjedő győri tanárkodása idején ismerkedhetett 
meg Zathureczky Zsófiával. Mikor Czuczor Győrbe került ta-
nárnak, 1824-ben, Zathureczky Zsófia 31 éves volt s így hét és 
fél évvel idősebb Czuczornál. Zathureczky Zsófiának ekkor mái-
jó hírnek örvendő nőnevelő magánintézete volt. Egy emlék-
iratában elmondja, hogy 15 éves korában elvesztette édesanyját, 
« mint öt tes tvér közül a legidősebbre, reá nehezedtek a háztartás 
gondjai. Azonban öt év eltelte után, 20 éves korában, tehát 
1813-ban, megkérte a kezét az előkelő családból származó Kő-
míves Mihály, az akkori győri evangélikus gyülekezet érdemes 
kurátora. A t y j a beleegyezésével hozzá ment nőül, de f é r j e ha-
marosan meghalt , úgyhogy l3/i évi házassági együttlét után, 
Zathureczky Zsófia már 22 éves korában özvegységre jutott. 
Atyja szeretettel fölkarolta ugyan, de ő nem akar ta otthon 
testvérei kezéből a házi kormányt kivenni s tovább is önálló 
óhajtott maradn i , ezért özvegyi lakásán néhány év múlva, már 
a húszas évek elején, iskolával egybekötött nőne velő-intézetet 
alapított. Mint. emlékiratában szerényen említi: nem a maga 
érdeme, hanem atyjának, idősebb Zathureczky Sámuelnek jó 
hírneve mia t t magánjellegű nőnevelő-intézete annyira fölvirág-
zott, hogy iskolájának látogatottsága mia t t csakhamar, két 
ízben is, mind nagyobb lakásról kellett gondoskodnia. 

Hogyan ismerkedett meg- Czuczor Zathureczky Zsófiával? 
Minden valószínűség szerint úgy, hogy ez utóbbi több ízben 
könyveket kölcsönzött ki olvasásra, egyebek közt a győri ben-
cések házi könyvtárából is, amelyet mint a magyar nyelv ta-
nára* Czuczor kezelt. Esetleg Czuczor a sa j á t könyvei közül is 
átadhatott egyet-kettőt olvasásra. Czuczornak mindenesetre 
gyakrabban lehetett módja találkozhatni a nagyműveltségű és 
igen bájos úrihölggyel. így történhetett, hogy a fiatal t anár 
szíve lángra lobbant Zathurecky Zsófia iránt , s nem is t i tkolta 
előtte érzelmeit,. amennyiben a Zsófiától olvasásra kölcsönzött 
egy-egy könyvbe — unokahúga szerint, kinek Zsófia maga be-
szélte el — há rom verset, helyezett el. Ezeknek egyike volt a 
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később nyomtatásban is megjelent Egy lelkes hölgyhöz c. isme-
retes költemény. 

' A másik két vers eddigelé még kiadatlan. A pannonhalmi 
irattárban levő másolatuk és özvegy Latesz József né, született 
Zathureczky J a n k a úrhölgynek emlékkönyvében is lemásolt szö-
vegük alapján itt közlöm őket nyomtatásban először. Az egyik-
nek már a címe is kifejező: A bírhatatlanhoz, s egész terjedel-' 
mében így hangzik: 

Ha messze tengerek | Szilaj hullámzaja ] Szakasztna tőled el | Te, 
eltem angyala: | Habokra szállanék | S a szív reménylene, | Hogy partra 
ju t t a t el I Szerelmem Istene. | Ha túl egetverő [ Jégülte bérceken | El-
zárva rejtene | Bűvös tündéri hon: | örök zarándokul | Nyomoznám lak-
helyed, I Míg végre díjamul | Megáldna Ég veled. | De most hozzád közel 
t Ah — mégis messze én | Hiába csüggök úgy | Szemednek kék egén; | 
Utánad karjaim [ Mi haszna nyúljanak, [ IIa Isten és világ [ Elérnem til-
tanak. I Hát forró vágyaim | Lángolni szűnjetek. | El — messze tőlem el 
t Ti boldog képzetek! | Kiért nyög e kebel, | Kit szívem úgy imád, | Hisz 
úgysem bírhatom | Ez égi ideált. 

A másik Egy elbúsult naplójából e. vem jóval rövidebb; két 
sora mindkét másolatban értelmetlen; egyébként így hangzik; 

Ti nap, hold és csillagok ] Reám ne mosolyogjatok, t Szenvedőnek a 
mosoly I Marcangoló gúny és pokol. | A remény egy csalétek, | Melyet ízlelni 
vétek, I ígéret, pokol vár [így!] | Káprázat, levegő ár [így!] 1 Kővé legyen 
kebelem, | Ha így tesz a sors velem. | Oly szív miért is dobog, ( Melyért 
visszláng nem lobog. 

Ez utóbbi kis vers szemlátomást pongyola kidolgozású és 
szinte azt kell hinnünk, hogy a költő csak úgy hevenyében ve-
tette papírra. 

Kőm íves Mihályné, Zathureczky Zsófia, nagy kegyelettel 
őrizte e verseket és úgyszólván végrendelkezett felőlük, mert 
lelkére kötötte unokahúgának, hogy ha meghal: tegye а корогч 
sóba a feje alá a verseket, mégpedig az eredeti kéziratban. Ez 
meg is történt. 

A költeményekből magukból is kiviláglik, hogy ez az isme-
retség csak platonikus viszony volt. Zathureczky Zsófia mái-
említett emlékiratának végén önérzettel mondja magáról ezeket 
a jelentős ós hármas felkiáltójellel záruló szavakat: „Életküzdel-
meim mellett megőriztem magamat!!!" — Ami pedig Czuczort 
illeti: azt mondhatni, hogy az ő vonzalma a nálánál jóval idősebb 
és más vallású hölgy i ránt csak egy i f jú i szívben föllobbanó és 
hamarosan kialvófélben volt láng lehetett, amelyet éppen nem 
élesztettek és táplállak a költőnek későbbi életviszonyai. 
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Czuczor, mint életrajzából tudjuk, már 1830 őszén Komá-
romba került, ahol ú j környezetben folytat ta tanárkodását. 
Komáromi tartózkodása idejéből már részletes adataink van-
nak. Ezek köziil itt csak azt az önfeláldozó készségét akar juk 
kiemelni, amelyet az 1831-ben dúló ázsiai kolera alkalmával 
tanúsított , s amellyel annyira megnyerte a komáromi hívek 
bizalmát, hogy az egész városban alig volt népszerűbb pap nálá-
nál, akit nemcsak a járvány ta r tama alatt, hanem utóbb is, 
névszerint hívtak sokan a betegágyhoz, hogy a vallás vígasz-
ta lásá val ellássa a szenvedőket. 

Komáromból Czuczor, mint a Magyar Tudományos Aka-
démiának Toldy Ferenc helyébe ú jonnan megválasztott segéd-
jegyzője és levéltárosa, 1835 őszén Pest re kei ült. Ezen kitüntető 
ál lás elnyerésén érzett öröme azonban nemsokáig tartott, mert 
már a következő évben megkezdődött a Pálffy Fidél, birodalmi 
kancellár kifejezése szerint „politikai tekintetben vallott sza-
bados elvei miatt", igazában pedig —- mint manapság már jól 
tudjuk — tüzes magyarsága mia t t i folytonos üldöztetése. Az 
üldöztetések lecsillapultával, 1838 tavaszán főapá t ja a győri 
líceumba, majd utóbb az ugyancsak győri királyi akadémiába 
nevezte ki tanárnak, de megint csak zaklatni kezdték, úgyhogy 
kénytelen volt állását elhagyni. A jelek azonban a r r a mutattak, 
hogy zaklatása szünőben van, ennélfogva rendi e lül járója 1839 
február végén ú j r a visszahelyezte a győri Heumba tanárnak. 

Tehát ismét Győrött találjuk Czuczort. Vá j jon fölkereste-e 
ezidétt Zathureczky Zsófiát? Éppen nem valószínű. Hiszen maga 
í r ja ezidőben Toldynak: „Kérded, hogy vagyok? Mint macska 
a zsákban; meghúzom magamat." Valóban, Czuczor maga leg-
jobban tudta, hogy úgyszólván minden lépését figyelemmel kí-
sérik. Tartózkodnia kellett minden kényesebb érintkezéstől. 

Élte alkonyán volt még egy kései rövid találkozása Zathu-
reczky Zsófiával. Ez utóbbi, unokahúgának elbeszélése szerint, 
egyízben, még Zathureczky Janka kisleány korában, mikor 
nagynénje, Zsófia, akinél a kis J a n k a fölnevelődött, ez utóbbit 
elvitte magával a fővárosba: a Városligetben együtt sétálga-
tott, találkoztak egy öregebb pappal. A leányka nem tudta, ki 
lehet az, de a nénje és a pap néhány percre megállottak, pár 
szót váltot tak s azután tovább mentek, egyik jobbra, másik 
balra, egy-egy könnycseppel a szemükben. 

Zathureczky Zsófia, noha jóval idősebb volt Czuczornál, 
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sok évvel túlélte a költőt. 1886-ban, március havában ünnepel-
ték meg 93-ik születésnapját, bizalmas családi körben. Ez alka-
lommal Zathureczky Zsófiát a rokonság számos tag ja nevében 
Horváth Sándor, győri volt evangélikus lelkész, aki neje, Zathu-
reczky Teréz révén, sógora volt az ünnepeltnek, verses köszön-
tővel üdvözölte, melyet a Győri Közlöny egész terjedelmében 
közölt. Az agg nevelőnő nagyon is rászolgált az ünneplésre, 
mer t évtizedeken át fönntartott nevelő-intézetében Győr váro-
sának és vidékének sok-sok derék és előkelő hölgye nyerte ki-
képeztetését. így egyebek közt — mint Zathureczky Zsófia em-
lékiratában maga említi: Deáki Zsigmond, győri katholikus 
püspök két húga, gróf Sigray Lázár három leánya, Szabó Péter 
első alispán leányai, Meszlényi Irén, Kossuth Lajos nejének 
testvére s még nagyon sokan. A nevezettek katholikus leányok 
voltak s ez a körülmény is jellemző a nagy bizalomra, mellyel 
a győri társadalom viseltetett i ránta. „Három felekezetű leány-
kák voltak intézetemben, de izraelita egy sem" — mondja ő 
maga már említett emlékiratában. 

A 93-ik születésnapját ünneplő matróna még teljesen jó 
e g é s z s é g n e k örvendett s nagyon érdeklődött a győri városi vi-
szonyok iránt . A Győri Közlöny-nék az ünnepeltetésről szóló 
híradása egyebek közt azt is említi, hogy özvegy Kőmívesné, 
Zathureczky Zsófia, még az idén is, pápaszemmel igen sokat 
szokott olvasni. A Közlöny következő számában helyreigazítást 
tesz közzé, mely szerint az ünnepeltnek egy levélkéjéből arról 
értesült, hogy az előző számban foglalt híradást és ennek azt a 
passzusát, hogy „pápaszemmel" igen jól olvas —: az ünnepelt 
„pápaszem nélkül" maga is olvasta. A szóban forgó újságlap 
kijelenti, hogy ezt a helyreigazítást szívesen közli. 

Az elaggot özvegy ezen ünnepeltetés után még csaknem 
két évig élt és 1887 október 14-én halt meg 95 éves korában 
Győrött, Erzsébet-téri házában. 

Zathureczky Zsófia 1822-től számítva, huszonöt éven át 
folytatott nevelőnői működése körében áldásos tevékenységet 
fej tet t ki, főleg a magyarság ügyében. Nem hiába nevezi őt a 
magyarság dolgában ugyancsak tüzes érzésű költő, Czuczor 
Gergely, már költeményének címében is „lelkes hölgy"-nek. 


