
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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