
Pénzes Balduin

NAGY KOR MINDENESE
- Száz éve halt meg Czuczor Gergely -

Nagyapja "katonai dicsősége", úgy látszik, családi megbecsülést szer
zett a katonai pályának, apja katonának is szánta beteges gyermekét, de
győzött a dédelgetett anyai óhaj: CZUCZOT István, "Gergely" néven, 1817
ben a pannonhalmi Szent Benedek-rendbe lépett.

1820-ban már Pesten találjuk, mint a rendnek a központi szeminári
umba küldött növendékét. A napóleoni háborúk csak nemrég csitultak el,
itt hagyván mindazt a hordalékot, amit az emberek a szegénység és el
nyomatás formájában a maguk bőrén éreztek, de e csüggeteg korban len
gedezni kezdtek már az ún. reformkor szellői, és fokozatosan ismertté vál
tak Széchenyi eszmél. Mindez utat talált a szeminárium falain át. Jó hely
lett ez hát a mi tüzes kis poétánknak, aki már gimnazista korában ízel
gette a verselés zamatát, lelkileg pedig tökéletesen kész volt mindannak
befogadására, ami most még inkább az idő mélyében érlelődik, de ami
húsz egynehány év múlva a nemzetnek is, neki is, legsorsszerűbb élmé
nye lesz.

Ö most a nemzeti felébredés első reflexétől, a jelent vádoló régi di
csőség átélésétől érintve, hősköltemény sorait rovogatja növendékpapi
cellájában. É:s nem kisebb vendég lepi meg látogatásával, majd fogadja
barátságába, mint kora vezető írója, Kisfaludy Károly. Ha van e várako
zással telítődő, csodálatos korra jellemző és a mi számunkra megható írói
találkozás: a szárnyait próbálgató papnövendéké és az ilyen kisszerű kez
detekre így reagáló nagy költőé, ugyancsak az. Óriási buzdítás ez Czu
czornak, költővé való avatása pedig az, hogy Kisfaludy 1824-ben Aurórá-'
jában közzétette az "Augsburgi ütközet"-et.

"Nem más ez - írja Toldynak -, mint a lélekben lappangó, de min
den előkészület nélkül kitörő heves indulatnak szüleménye." Igen, kezdő

író kezdő írása, de olyan íróé, aki már most birtokosa annak a magyar
nyelvnek, amelynek később legnagyszerűbb értelmezője lesz, sleírásaival
a költői stílusnak, hexametereinek kornponálásával a vers iránti érzéknek.
jeles, a saját korában egyenesen kiemelkedő példáját adja.

De mindez csak mellékes ahhoz ví szonyítva, hogy a "Zirc emlékezete"
és a "Székelyek Erdélyben" után harmadiknak, eleddig a legnagyobb te
hetséggel lesz kielégítője annak a nemzeti hiányérzetnek, amely szinte
követelőző kényszerrel várta a régi dicsőséget megrnutató hőskölteményt,

a jelen elesettség orvoslása és a jobbra való törekvés ösztökéjeként. Nem
is a latin hangulatokat idéző versforma, nem is az eposzi szokványok (se
regszemle, terjengős beszédek, hosszúra nyúló hasonlatok) alkalamzása
hatott, bár ezeket magyar szóval hallani nem volt kis gyönyörűség a Ver
gíliuson nevelkedett olvasóknak, hanem hatott a tartalom. Annak lelke
sült elbeszélése, hogyan verték meg Lehel vezetésével a kalandozó magya
rok a németeket és foglalták el Augsburg városát. Magyar vitézség, ma
gyar dicsőség, természetesen éppen annak a kárára, akinek a jelen tehe
tetlenség és megalázás köszönhető.

Egy év múlva jelent meg VörÖS71wrty műve, a "Zalán futása", amely
kielégítette mindama igényt, amit Czuczor is őhozzá hasonló hazafiúi ér
zékenységgel érzett, de teljesítésére szerényebb eszközökkel rend-Ikezett.
Es a "Zalán futásá"-nak óriási hatása főleg' ebben, és csa" másodsorbaa
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művészi értékeiben keresendő. Czuczor féltékenységet nem ismerő, igazi
lelkesedéssel tapsolt Vörösmartynak, s ahelyett, hogy az ő sikere kedvét
szegte volna, nagy lelkesedéssel dolgozott újabb eposzán, az "Aradi gyű

lés"-en. Ugyanaz a hazafiúi lángolás ebben is, mint előbbi eposzában, de
praktikus a célzat: istápolni a nemzeti vágyat a megújulás irányában. Hi
szen 1825-ben összeült az országgyűlés, melyet a jobbhiszeműek a nemzeti
reformkor küszöbének véltek.

Vörösmarty után azonban hiába elegyítette a hazafiúi lelkesedést li

szerelmi érzéssel és hiába írta meg "Botond" címmel kitűnő szerkezetű,

jellemzésben is nagy fejlődést tükröző, zengzetes hexameterekben hullámzó
versét, legköltőibb művét, Czuczornak éreznie kellett, hogya "Zalán fu
tása" után ezen az úton nincs tovább. A Hunyadi Jánosról irandó eposz
eszméjétől el is állt, de eddigi eposzírói tevékenységével nemcsak a leg
nagyobbak barátságát, az irodalmi körök becsülését vívta ki, hanem a
maga helyét is a nemzet ébresztői között.

Felszentelése után a paptanárok szokványos élete várta, ott tanított,
ahová a rend előljárósága küldte, de mindenütt úgy, hogy nemcsak tanít
ványai rajongtak érte, mint általában a hivatásának tüzében égő, fiatal
ságában elragadó nevelőért, akit még országos hír is kísér, hanem azok
a kisvárosi polgárok is, akik oly szorosan fonódtak egy-egy nagykísugár
zású iskola köré. Működésí helyei közül meg kell említenünk Komáromot,
ahová Győrből került 1830-ban.

Ekkor már érezte az Auróra-kör ünnepelt poétája, hogy az eposz di
vatja múlóban. Mesterétől, Kisfaludy Károlytól - gyengébbeket VitkoviC$
Mihálytól - olyasfajta verseket olvasott, amelyek mintha azokhoz az éne
kekhez hasonlítottak volna, amelyeket ő is olyan szívesen dalolt, sőt már
1827-től kezdve szorgalmasan gyűjtött. Es mint nem régen az eposzi
igényre, most valami új nagy dologra érzett rá: munkásává kell szegődnie

annak, hogy az irodalom ne csak a paloták, hanem a kunyhók gyönyörű

ségévé, táplálékévá váljék. :És ha hosszú nem is, de nehéz volt az út az
ezt megvalósító Petőfiig. Nehéz volt azért, mert a megújult magyar iroda
lom atyja, Kazinczy Ferenc, azt vallotta és vitte a gyakorlatba, hogy az
irodalom kiváló keveseknek való. Nyomában ki is alkult egy nyelvben,
stílusban "fentebb" ízlésű irodalom, amely teljesen alkalmatlan volt szé
lesebb körű hatásra, mégis makacsul ellenállt minden természetesnek.
Kisfaludy népdalai Bajzára, az irodalom vezérére, olyan benyomást tettek,
mintha egy szerenesés kezű nótárius írta volna őket. Petőfi is, még 1843-ban
is, Pönögei Kis Pál név alatt adta ki azt az öt népdalt, amely az Athenae
umban megjelent, mert egyszerűen költői rangját veszélyeztette az, aki
a Kazinczytől Bajzáig tartó időben preciőzzé váló költészet szabályait meg
tagadva, egyszerűbb stílben és magyar ritmusban merészelt írni.

Hogy Czuczor már ilyen korán, és ilyen ellentéteket leküzdve Petőfi

nek útegyengetője, mégpedig legjelentősebb utegyengetője lett, azt szár
mazásán, vidám és szeretetre méltó, igényekre oly fogékony lelkületén
kívül külső körülmény is segítette: komáromi műkődése idején szerkesz
tője és szorgalmas írója lett a népnek szóló és nagyon híres Komáromi
Kalendáriumnak.

Kisfaludy Károlyt említettük, mint az ún. népies dalban Czuczor pél
dáját. Kisfaludy ilyen dalai nagyrészt helyzetdalok voltak, ami azt jelenti,
hogy bennük a költő nem közvetlenül, hanem egy felvett alak ajakán ke
resztül szól hallgatóihoz. A leggyakoribb: kiáll a szerelmes legény vagy
leány és első személyben elmondja szerelmi vágyakozását a távollevő sze
relmes után, vall szerelmi boldogtalanságáról, néha boldogságáról. A mű-

fil



helyzetdallal ezek a népies helyzetdalok annyiban vannak rokonságban,
hogy az elmondott monológ alig karakterizálja elmondóját béreslegénnyé,
révésszé vagy parasztleánnyá, akit pedig a költő énekeltet, viszont az
utóbbiak stílusa az előbbiekénél természetesebb, ritmusuk pedig magya
ros. Petőfi "Magyar nemes"-e is helyzetdal, de mire ez a színre léptetett
alak befejezi versbeli rnondókáját, úgy áll előttünk vaskos és lusta mí
voltában, hogy meg tudnók rajzolni. Petőfi helyzetdalait nem sémák, ha
nem zsáneralakok éneklik. És csodálatos zsáneralakok. De e nagyszerű
versekig az út Kisfaludyn, és főleg Czuczoron át vezet. Nem hiába volt
naptárszerkesztő, nem hiába élt falusi emberek között, sokat megérzett a
népdalok természetességéből. Itt is van szentimentalizmus az érzésben,
be-beugrik egy-egy műköltészeti művirág a szóhasználatban, vagy stílus
ban. De míg Kisfaludy verseit olvasva az az érzésünk, hogy ő csak egy
szerűen kirándult a nép közé, Czuczor ide tartozik, itt érzi jól magát.
Éppen nyelve és stílusa tanúskodik erről. Itt már nagy mértékben a
"kunyhók népe" érez, és méginkább az beszél. És ez az a nagy lépcső

Petőfi és az új magyar nyelv és stílus felé. Nem egy dalát el is fogadta
a közvélemény és még napjainkban is fel-felhangzik.

Czuczor legtöbb népdalát komáromi tanár korában írta. Itt érte az a
megtiszteltetés, hogy 1831 február 17-én a nemrég megalakult Magyar
Tudományos Akadémia levelező tagjává választotta. Ez csak fokozta mun
kakedvét és költői és tudományos munkásságán kivül minden kulturális
megmozdulás indítója, vagy mozgatója, a komáromi társadalmi élet vezető

egyénisége lett.
Egészen 1835-ig, amikor is az Akadémia segédjegyzőjévé és levéltá

rosává választották, amire Pestre költözött. Itt minden lobogásával bele
kapcsolódott a zsendülő irodalmi és társadalmi életbe, de nem sokáig te
hette nyugodtan: fogyhatatlan és gonoszságban páratlan hajsza lett min
den lépésének kísérője.

Hiába volt a most megjelent Poétai munkái-nak sikere, hiába az Aka
démia rendes tagsága, el kellett hagynia Pestet és Pannonhalmára kellett
költöznie. A Királyi Kancelláriához intézett több feljelentésben világias
viselkedését, szerelmi verseit és ehhez hasonlókat emlegetett a titkos el
lenség, de aligha ért volna velük célt, ha nem nézték volna hazafiságát
egyébként is görbe szemmel a legfőbb kormányzati helyen. Hogy így néz
ték, az hamarosan abból is kiviláglott, hogy mikor a főapát az üldözések
csillapodásával 1838-ban Győrbe helyezte tanárnak, a Kancellária sür
getésére - bár a főapát mindent megmozgatott a költő védelmében 
innen is távoznia kellett.

A hat évig tartó hajszát betegsége is súlyosbította, de önérzetesen
viselt el mínden megpróbáltatást annak tudatában, hogy az ellene felho
zott vádak alaptalanak és valójában tüzes magyarsága volt az oka üldöz
tetésének. A közönség is így látta, és ahol csak módja volt rá, mindig
hitet tett mellette. Különösen az Akadémia ülésein, ahol meg-megjelent,
bár a Kancellária kifogást emelt ez ellen. 1842-ben végre királyi leirat
engedélyezte tanári működésének újbóli megkezdését, nemsokára a vádak
alól is felmentették. És bár Poétai munkáit a cenzura indexre tette, ál
nevek alatt tovább írt, sőt éppen mostani győri tanársága alatt volt igen
termékeny lírai és kisebb epikai művek írásában.

Lírája elsőrendűen közérdekű líra. Széchenyi gandolatai sarkaiból
forgatták ki a közszellemet és gondolatainak leghűbb szószólói a költők

voltak. Csodálatos kor volt ez, mindent semmiből kezdő pátoszával és
olyan emberekkel, akik ha kevesen voltak is, e pátosz tüzében felejthe-
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tetlen kort teremtettek. Czuczor a lelkesek között is a leglelkesebb volt.
Teljességgel csatlakozott Széchenyihez, dicsőítette őt és tetteit, dicsőítette

a reformátorokat és reformokat, ócsárolta ellenzőiket, s a jelen elesett
ségével szemben a múlt dicsőségével élesztgette a nemzeti öntudatot.

Kitűnőerr bánt a gúny fegyverével, különösen a reformoktól húzó
dozó maradiak ellen, de nem hagyta szó nélkül a politikai, társadalmi és
irodalmi élet egyéb ferdeségeit sem. így megkapta a magáét a táblabíró
politika, a hivatallal való visszaélés, a korteskedés, a nemzeti gőg és a
népszerűség-hajhászás egyaránt.

Szatirikus íratai közül kiemelkednek Paprikás versei, amelyekben a
néphez szólva, az ő hibáit pellengérezte ki. Tehette, mert nagyon szerette
ezt a népet és javító szándékból tette. Szó van ezekben az emberek nem
törődömségről, a rossz utakról, a kémény nélküli és vakolatlan házakról,
a fák iránti közőnyről, a maradi gondolkodásról és dologtalanságról, az
ivásban előljáró falusi előljáróságról, a népet tönkretevő kocsmázásról.
Mindezt a falusi nép számára érthető módon, sok jó megfigyeléssel, a
paraszt eszéhez férő természetességgel mondta el.

Ugyancsak a néphez szólnak népies tárgyú életképei (ezek remeke:
"A falusi kislány Pesten") és költői elbeszélései. Közülük több iskolai ol
vasó könyvekbe került, le nem mérhető hatással. Még tovább hatottak
történelmi nagyokról szóló ún. lírai balladái, amelyek közül a legismer
tebbek: "Hunyadi", "Szondi" és "Kont".

Költői működésével egyidőben sok kedvteléssel gyűjtögette a ma
gyar szó- és nyelvkincset, sőt a magyar nyelv iránti szerelme fokozatosan
a nyelvészetre terelte figyelmét. Szükség is volt erre a gondozó szere
tetre, mert a nyelv ügye nagyonis balul állt. Még nem is olyan régen
nem ok nélkül állították egyes nyugatiak, hogy a magyar nyelv lassanként
elenyészik, hiszen az ország egyszerű és megfogyatkozott népén kívül
más alig beszélte. De már megtörtént Kazinczy nyelvújítása, és a Szé
chenyi hatására megnőtt nemzeti tudat és felbuzdulás a nyelv megbecsü
lésében is jelentkezett. Ez az az idő, amikor a német ajkú városi polgár
ság is nemcsak érzésében, de nyelvében is magyarrá kezd válni. Adva
volt egy fejletlen népnyelv, adva a nyelvújítás sok keresettséggel és ide
genséggel szeplős anyaga, az országban beszélt idegen nyelvek beütése:
halaszthatatlanná vált az elrendezés, az eligazítás. A nagy ráérző Czuczor
az elsők között látta és értette meg a tennivalókat.

így történt aztán, hogy az Akadémia reá bízta a Nagy Szótár elké
szítését. A költői rnunkától a rágalmak miatt úgyis elkedvetlenedett költő

teljes erővel vetette magát a munkába, különösen azután, hogy Széchenyi
István kieszközölte Győrből Pestre való felköltözködését. Ehhez a Kancel
lária engedélye kellett. Most három munkás év következett (1845-48).
Ezalatt, hogy ellenségeinek semmi okot se szolgáltasson, visszavonultan
élt, nyilvánosan alig mutatkozott. De közelgett 1848. Jobbágyi származás,
önemésztő magyarság, személyes rettentő sérelmek, az elnyomatás kínja:
mind feloldódik márciusi lobogásában és megfogalmazódik "Riadó" című

versében, a 48-as idők legforradalmibb alkotásában. E vers, lapokra nyom
tatva, mindenhová .eljutott, írója az ország egyik legnépszerűbb embere
lett.

Alig két hónappal a megjelenés után aztán bevonult Pestre
Windischgriitz és elsőként kereste a "vakmerő szerzetest". A haditör
vényszék hat évi várfogságra itélte, de egyelőre csak négy hónapot kel
lett nehéz vasban eltöltenie, mert a Budát felmentő honvédek kiszaba
dították.
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A szabadságharc bukása után barátainak unszolására önként jelent
kezett és Haynau az Új épületbe záratta. Hiába járt el legjobb barátja,
Toldy Ferenc, és az Akadémia Haynaunál, hiába Rimely Mihály főapát

az osztrák miniszterelnöknél, a pápai nunciusnál, sőt az uralkodónál:
Czuczor 1850 április 17-én Kufstein várába került. Raboskodását csupán
az enyhítette, hogy dolgozhatott vállalt munkáján, a Nagy Szótáron.
Toldy és Teleky József fáradhatatlan közbenjárására végül is kiszabadult,
.és ahátralévő 15 esztendőt a Bach-korszakbeli Pesten, aggodalmak és fé
lelmek között, egyre gyöngülő egészségben, de szorgalmas nyelvészeti
munkában töltötte el. Legbensőbb munkatársa és a szerkesztésben társa
Fogarasi János volt.

A hatkötetes Nagy Szótár 1874-ben készült el és az Akadémia a nagy
műnek kijáró fénnyel ünnepelte, de Czuczor ezt már nem érhette meg,
1866. szeptember 9-én, 66 éves korában, kolerában meghalt. Halálát szinte
az egész ország meggyászolta.

A magyar nyelv-, szólás- és közmondás-kincsnek első és kimerítő

tárháza a Nagy Szótár. Szerkesztői óriási szorgalornmal halmozták fel
benne mindazt, ami csak hozzáférhető volt. A nemrégiben megjelent,
ugyancsak hatkötetes Értelmező Szótár szerkesztői írják: "Czuczor Ger
gelynek és Fogarasi Jánosnak a múlt század második felében közzétett,
szintén hat-kötetes, a maga nemében hibái ellenére is kiváló magyar
szótára annakidején jelentős alkotás volt, s ma is értékes hagyomány és
alap számunkra." Tegyük hozzá, hogy alap volt más szótárak számára is,
.arról nem is beszélve, hogy anyagának sokrétűségével hány íróban, köl
tőben és más, a nyelv iránt érdeklődőben tudatositotta szókincsünk ár
nyaltságát, nyelvünk hajlékonyságát és kifejező erejét, s hogy milyen ki
tűnő tárház nemcsak a leíró nyelvészet, hanem most már a történeti
nyelvészet számára is. Hogy szerzőinek forró hazafisága sok téves szófej
tést is szült, ami miatt sok támadás is érte - az ma már alig von le
értékéből.

Egy nagy kor méltó gyermeke volt Czuczor Gergely. Költőnek is
mindjárt a legnagyobbak után a helye, de embernek a legnagyobbak kö
Zött. Szlovák iskolatársai már gyermekkorában "uher"-nak hívták fel
tűnő magyarságáért. Ez maradt a szerzetesi ruhában is minden üldöztetés
közepett. Ez tartotta vissza az öncélú művészkedéstől és ez tette az iroda
lom míndenesévé. És ha írói rnunkássága önmagában is értékes, s ha nél
külözhetetlen lépcsőfok is a Petőfi-Arany teremtette irodalmi aranykor
felé, ez a nép iránti áldozatos készsége a leginkább példamutató.-

Két ember lakik mindannyiunkban - a tudós, aki nekivág a szűz terü
letnek és a természet ismeretét megfigyelés, kísérletezés és következtetés se
gítségével kívánja elmélyíteni, és a hívő ember, aki halott gyermekeit siratja,
és aki, sajnos, nem tudja bebizonyítani, hogy ismét látni fogja őket, de hisz
ebben és e reményben él, az az ember, akí nem akar úgy meghalni, mínt egy
baktéríum, mert érzi, hogy szellemi része nem halhat meg. Ez a két tartomány
,különálló bennünk, és jaj annak, aki összekeveri őket az emberi tudásnak
mindig alv tökéletlen állapotában.

Louis Pasteur

A szépség nem a dolgokban, hanem a szellemben rejtőzik. A szépség fent
ről jön. Szellem, isteni eredetű, és ezért színessé teszi (I szellemi világ képeit
- nevezetesen az érzéseket és gondolatokat - éppen ri;;!!. ahogll a fizikai
világ képeit. .:". n t o n t o Fo (J a z z a T o
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