
Poéta, eposzköltő, nyelvtudós, és mindemellett bencés szerzetes. Mondja, mi vezette el 

idáig? 

Czuczor Gergely: Tudja, jobbágycsaládból származom, szüleim nem voltak a 

legtehetősebbek, de mindent megadtak, amire szükségem volt. Nálunk a szeretetből sem volt 

hiány soha. Az iskolás éveim alatt figyelt fel rám az iskolamester, általa vélt tehetségemről 

beszámolt a szüleimnek, és felhívta a figyelmüket, hogy milyen képességekkel is rendelkezem. 

Szüleim ekkor döntötték el, hogy kerüljön, amibe kerül, belőlem márpedig pap lesz. Szerettem 

táncolni, ma is szeretek. Gyermekként egy ilyen alkalommal bevertem a fejem, még ma is 

látszik nyoma. 

Igen ritka, hogy valaki már gyermekként eldönti, hogy Isten szolgája szeretne lenni. A 

pappá szentelése előtt mégis hosszú utat kellett bejárnia. Hogy került a bencés 

szerzetesközösségbe? 

Czuczor G.: Előre megjegyezném az olvasóknak, hogy aki pappá szeretne válni, annak 

rengeteg türelemre és kitartásra lesz szüksége, és emellett nem kevés hitre. Én Érsekujvárott 

végeztem az első grammatikát, a másodikat már messzebb, Nyitrán, a harmadikat 

Esztergomban, míg a legutolsót és a humán órákat Pozsonyban. Utóbbi két helyszínen bencés 

szerzetesek növendéke voltam. Ekkori tanulmányaim következtében tettem szert a szlovák és a 

német nyelv ismeretére is.  Eztán léptem be szerzetesnek a Szent Benedek-rendbe az Úr 1817. 

esztendejében. Igaz, édesapám ellenezte, de édesanyám támogatott döntésemben. Velem együtt 

csatlakozott unokatestvérem, Jedlik Ányos is, de nem szabad megfeledkeznünk Spáth 

Fulgentről, Hideghéty Bonaventuráról és Karner Damasusról sem, akik szintén társaim voltak 

ezekben az időkben. Pannonhegyén volt a próbaesztendőm, majd a győri collegiumba kerültem, 

itt 2 esztendeig phylosophiát hallgattam. Innét a pesti Centrale Seminariumban tanultam tovább 

theologiát harmadfél esztendeig, de egészségem romlása végett újfent Pannonhegyére tértem 

vissza, ahol befejeztem tanulmányaimat. 1824. septemberében szenteltek végül áldozó pappá. 

Sok szép helyen megfordult szerzetesként. Úgy tudjuk, itt Győrben kezdte meg papi 

hivatását, és ezzel egyidőben kezdett el tanítani is. Milyen volt az elindulás ezen a pályán? 

Czuczor G.: Felszentelésem után rengeteget tanítottam, a két tárgyam a grammatika és az 

ékesenszólás volt. Nem sajnáltam az időt és az energiát, melyet a fiatalok okításába fektettem, 

úgy érzem, sok ismeretet és tapasztalatot tudtam átadni nekik. A figyelmükkel sem volt 

probléma, csak úgy itták magukba szavaimat, hiszen mindebből tanulhattak és szerencsémre 

tanulni is akartak. Eme időszak 1830-ig tartott, amikor is áthelyeztek Rév-Komáromba. 



A kolerajárvány sújtotta országban is helyt kellett állnia papként. Hogyan élte meg ezt az 

időszakot? 

Czuczor G.: Ha tudná, mennyien, de mennyien kerestek vígaszért. Egy évvel később, 

áthelyezésem után ért a pusztító járvány hazánkban, a kolera. Abban az évben rengeteget 

temettem. Eddigi életem során nem láttam még ennyi holtat naponta, mint akkor. Adja Isten, 

hogy ne is lássak újra. Azt azonban el kell mondanom, hogy azért örömem is akadt ebben az 

évben. Amikor nem a betegekkel, temetésekkel foglalkoztam, akkor tanítottam, szerzetesi 

kötelességeimnek tettem eleget. Megengedték nekem, hogy szakállat viseljek, de ezt sajnos már 

nem tehetem. 

Tudhatjuk, hogy Ön szívén viseli a magyar nyelv sorsát. Mesélne nekünk ezen a területen 

tett sikeres előrelépéseiről? 

Czuczor G.: Természetesen. Szabadidőmben rengeteget olvasok, és van, hogy én is 

megragadom a pennát, akkor pedig elmélyedek gondolataimban, majd papírra vetem azokat. 

Elsősorban eposzok jelentek meg a nevemmel fémjelezve, mint az Augsburgi ütközet, az Aradi 

gyűlés, és talán a legismertebb az olvasók körében a Botond eposz. Amit sokan nem tudhatnak, 

hogy Vörösmarty Mihály költői iskolájának padját is koptattam, innen ered, hogy előszeretettel 

használok hexametereket költeményeimben. 

Nemrég olvastam egyik elbeszélő költeményét, amiben éppen Kinizsi Pálról írt. Mondja 

csak, más neves magyar alakokat is megjelenít műveiben? Ezeket a műveket milyen 

kutatások előzik meg? 

Czuczor G.: Ha jobban utána tetszik járni, találhat a költeményeim között Szondi Györgyről, 

Kont Istvánról, de még Hunyadi Jánosról szólót is. A hitelesség érdekében egy költőnek mindig 

először tájékozódnia kell és kiművelnie tudását az adott témában. Amíg nem rendelkezem 

megfelelő forrásból származó információval, addig pennát sem ragadnak kezeim. Nálam 

gyakori eset az is, hogy több idő vész el a kutatásaimmal, mint magával a költemény 

megírásával. Csak ezt az olvasó éppenséggel nem tudhatja, miközben a lapokat forgatja.  

Össze tudná foglalni, hogy mi az a mondanivaló, amit át szeretne adni műveivel? Milyen 

céllal szokott pennát ragadni? 

Czuczor G.: Nem mondhatnám, hogy a kezdetekben bármi célom is lett volna. Talán a 

népiesség megjelenítése népdalaimban, mivel, mint már említettem, nem városból származom. 

Szerettem volna átadni azt az egyszerű, mégis csodálatos jellegzetességet, amit a népiesség 



hordoz magában. Ekkor már egy ideje benne voltam a mesterségben, de még csak kacsingattam 

az Akadémia felé. Szerettem volna, ha észrevesznek és elismerik munkásságomat. Egyik nagy 

vágyam volt, hogy az Akadémia tagja lehessek, erre pedig lehetőségem is lett 1831-ben. Akkori 

legújabb értekezésem az Új szókról címmel megjelent az Akadémia Tudománytárának második 

kötetében, Újítás a nyelvben cím alatt. 1835-ben, Pestre szólított a kötelesség, mivel akadémiai 

segédjegyzővé és levéltárnokká váltam. Ekkor a főapát támogatását élveztem, aki bútorokkal, 

ruhaneművel illetve évente egy nagy összeggel látott el, míg nem tettem akkora vagyonra szert, 

míg teljesen el nem tudtam magam látni. Költözésem után egy évvel a Kisfaludy Társaság 

tagjává váltam, ami úgyszintén hatalmas megtiszteltetés számomra. 

Mostanában az a hír járta, hogy összetűzésbe került Kovács Tamás főapáttal. Ahány 

forrás, annyiféleképpen hallhattuk a történetet. Hogy ezekből mi igaz, talán érdemes 

lenne tisztáznunk itt. Beavatna minket és olvasóinkat, hogy miképp is törhetett ki ez a 

botrány? 

Czuczor G.: Örülök, hogy erre rákérdezett, hiszen már évek óta próbálom tisztára mosni nevem 

a közbeszédben. Még 1834-ben mondtam egy beszédet az országgyűlésen, melyben a 

főapátsági szentszék függetleségét védtem. Ezt sajnálatosan félreértelmezték, ami ellenszenvet 

keltett a püspöki karban. Kovács Tamás főapát fals információk tudatában vádaskodni kezdett 

ellenem, amely ügy a cancelláriáig is eljutott, ahol úgyszintén ellenem szóltak a vádak. 

Megírtam czáfolatomat, melyben egyesével tisztázom magam a vádpontok alól, hogy szakállat 

hordok, nem szerzetesi ruhában járok, színházakba, éttermekbe, kaszinókba járok, hogy nem 

szerzetesi életet folytatok. Ekkor, 1837. márczius 3-án kaptam egy felszólítást a főapáttól, a 

legmagasabb helyről továbbítva, hogy poétai mivoltom nem méltó a bencés rend 

szellemiségéhez, a botrány elkerülése érdekében más állásba fektessem energiámat. Hazahívtak 

Pannonhalmára. Nem akartam menni, így nem mozdultam Pestről, reméltem, hogy mégis 

maradhatok, majd jött a második és a harmadik levél is. Czinár Mór barátom értesített, hogy a 

főapát megharagudott rám, ezért visszaindultam Pannonalmára, hogy kiengeszteljem. 

Most már igen kíváncsi vagyok, kérem, árulja el – sikerült kibékülnie a főapát úrral?  

Czuczor G.: Igen, végre megoldódott, elképesztő megkönnyebbülés volt számomra, mintha 

valamily mázsás súlytól szabadítottak volna meg. Egy ideig nem történt előrelépés az ügyben. 

1837-ben Pannonhalmára költöztem, ahol könyvtárnoki hivatalt kaptam Szeder Fábiánnal. Itt 

rosszul éreztem magam, mivel nem mehettem le a városba, nehogy túlzottan felfigyeljenek rám. 

Szabadon sétálhattam ugyan a hegyen, azonban szívesen mentem volna a városba. Pest után itt 



hatalmas volt a csend. Egy évvel ezután a helytartótanács a győri akadémiába nevezett ki, mint 

helyettes tanár. Örültem neki, ám hamar elvették tőlem jó kedvemet, mivel Gróf Pállfy Fidél 

cancellár megparancsolta a király nevében, hogy távolítsanak el a khatedráról. Még mindig nem 

tisztázták az ügyemet. Ekkor Toldy barátommal levelet írtunk a cancellároknak, majd 

személyesen a királyhoz írtam, hogy döntessék el ügyem, s formális inkvizíciót kértem. Ebben 

a hűvös hónapban, 16-án érkezett meg végre a főapáthoz a resolutio, miszerint ismét lehetek 

nyilvános professzor. Az ügyet lezárták s felmentettek, ezzel reményeim szerint vége lett a 

vádaskodásoknak. Most már nyugodtan végezhetem tanári és poétai teendőimet. 

Jó hallani az örömét, és hogy ekkora kedvét leli az okításban. Nagyon szépen köszönjük, 

hogy ránk szánta az idejét és ily lelkesedéssel mesélt az Önnel való történésekről. 

Czuczor G.: Én köszönöm a lehetőséget. 
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