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5. 

Az Álmodó ifjúság az utókor egyöntetű véleménye szerint Balázs 
Béla kiemelkedő alkotása: Szabolcsi Miklós szerint „utolsó évtizedei 
talán legszebb műve";18 „talán legszebb és legegységesebb műve";19 

„legérettebb, legmaradandóbb műve";20 Rónay Mihály András sze-
rint „a magyar széppróza egyik legszebb diadala";21 „prózánk egyik 
legfénylőbb remeke";22 „a magyar költői széppróza e magában álló 
mesterműve"23; Vörös László szerint „a magyar próza legnagyobb 
értékei közé tartozik";24 „kiemelkedően nagy mű".25 

Magam is Balázs Béla legjobb alkotásának tartom; regénynek, 
amely nem bizonyul ugyan helytörténeti kútfőnek, de változatlanul 
esztétikai érték. 

PÉTER LÁSZLÓ 

A CSONGOR ÉS TÜNDE 
LEHETSÉGES FORRÁSÁT, MINTÁI, 

IRODALMI HATÁSOK 

„Mint curiosumot jelölöm: Vörösmarty engemet 1821-ik évi Octo-
ber végével, megbízott az «Argyrus Király» mesés költeménynek 
megvételére, 's annak Börzsönybe nekie leküldésére. E' meghagyást 
jegyzeteim között találom" — írta 1865-ben Toldy felkérésére készí-
tett visszaemlékezésében Sallay Imre, a költő egykori iskolatársa, 
műveinek hűséges másolója.1 

Sajnos, Sallay sem arra nem tért ki, hogy az „Argyrus Király" 
melyik kiadását küldte el Vörösmartynak; sem arra, hogy miért 

18 A magyar irodalom története. 1966. 6. 261. 
19 Lehetetlen emberek. 1984. 13. 
20 Lehetetlen emberek. 28. 
21 Népszabadság, 1959. máj. 17. 
22 Népszabadság, 1974. jan. 27. 
23 Magyar lant, 1984. 323. 
24 Tiszatáj, 1967. 1133. 
25 Tiszatáj, 1984/8. 35. 
1 Sallay Imre : Igénytelen-rövid Vázlatok Vörösmarty Mihál Koszo-

rús Költőnk életéből. — MTA Könyvtár kézirattára. 
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lehetett a költőnek e könyvre éppen 1821-ben sürgős szüksége Bör-
zsönyben. (Csak megjegyezem, hogy éppen ekkoriban írhatta Pórdal 
című versét, ami a népköltészet és a népolvasmányok felé forduló 
figyelmének az első jele.) Annyi bizonyos, az ügy fontos lehetett 
Vörösmartynak, ha pénzt — amiben igazán nem bővelkedett — áldo-
zott az „Argyrus Király" megszerzésére. A téma népszerűsége alap-
ján föltételezhetjük, hogy nem ekkor hallott először e „mesés költe-
ményről"; fontos lenne tehát tudnunk, miért akarta éppen 1821 
októberében elolvasni. Ugyanilyen fontos lenne azt is tudnunk, hogy 
voltaképpen mit olvasott Vörösmarty, mert egyáltalában nem vehet-
jük biztosra, hogy a kért könyv Gergei Albert História Egy Argirus 
Nevii Király-Firól és Egy Tündér Szűz Leányról című széphistória-
földolgozása volt. 

Kardos Tibor Az Árgirus-széphistória című könyvében.2 az addigi 
kutatásokat összegezve Gergei művének a keletkezési időpontját az 
1582—1589 közti években jelölte meg;3 hozzátéve, hogy a téma 1620 
táján vált közismertté4 és a 18. századtól egyre népszerűbbé. A föl-
dolgozás 1763-ban került először ponyvára, majd Piskolti István 
1781-ben át is írta.5 Az Árgirus-történetnek ettől kezdve 1831-ig 
Szinnyei József szerint8 tizenkilenc (!) kiadása ismeretes. Nem tud-
juk, hogy ezek közül melyiket vette meg Sallay Vörösmartynak. 

Az írókat már jóval Vörösmarty előtt is foglalkoztatta e szép-
história. A ponyvái földolgozásokat megelőzve a Comico-Tragédia 
1646-os kiadásában olvashatjuk a legrégebbi adatot Árgirusról: 
„Ad notam odes Hist. A Tündérországról. Itt Argirus históriájának 
kezdő sorairól van szó."7 1646-ban a széphistóriát nótaként idézték.8 

Gyöngyösi István úgyszintén olvasta, mert két költeményében is 
hivatkozik rá. Кита városában építtetett Daedalus temploma című 
— év nélkül megjelent — ponyvái mű 133. lapján olvashatjuk; 
„Argirus is így járt Tündér Ilonával". A Murányi Venus II. részében 
pedig a következő Argirusra hivatkozó sorokkal találkozunk: 

2 Kardos Tibor: Az Árgirus-széphistória. Bp. 1967. 
3 Kardos T.: i. m. 246. 
4 Kardos T. : i . m. 292. 
5 Kardos T.: i. m. 295. 
6 Szinnyei József: Magyar írók élete és munkái. Bp. 1894. III. 

1155-1156 . 
7 Stoll Béla: A széphistória szerzőjének nevei. OtK, 1955. 461 — 462. 
8 Csura Miklós: Argirus Feldolgozásai A Magyar Irodalomban. 

Gyulai Róm. Kath. Főgimnázium Értesítője az 1811—12. Tanévről. 
1 5 - 1 6 . 
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Hallatlan bömbölést azok csinálának, 
Mintha az Árgirus ördögi volnának.9 

Ugyancsak a 17. században Otrokocsi Foris Ferenc Origines 
Hungaricae edid. Tranquere (1692) című munkájának a második 
kötetében idézi az Árgirus kezdő sorait: (magyar fordításban) „ A Tün-
dér Országról bőséggel olvastam, Olasz Chronicaból kit megfordí-
tottam" stb. Ezen kívül Misztótfalusi Kis Miklós Magamentsége 
(1698) 46 lapján is előfordul az Árgirus név. Később Bessenyei 
Philosophusában a gazdáját utánzó szolgának, Lidasnak — többek 
között — „Argelius" a szellemi tápláléka. Utalt e széphistóriára 
Gvadányi József is A nótárius betegsége című munkájában.10 

Az Árgirus-téma a 19. század elején meghódította a színpadot is: 
adataink szerint Székesfehérvárott már 1819. július 11-én játszottak 
egy — közelebbről nem ismert — Tündér Ilonát.u Később Balog 
István saját színpadi földolgozását játszatta vándortársulatával, annak 
azonban, hogy ezt Vörösmarty Tolna vagy Fejér megyében láthatta 
volna, semmi nyoma.12 Amint azt a Csongor és Tünde keletkezés-
történetében bizonyítani igyekeztem, annak is kevés a valószínűsége, 
hogy a Balog-féle Tündér Ilona előadást Vörösmarty 1827-ben lát-
hatta volna. 

Inkább föltételezhetjük, hogy költőnk 1830. szeptember 12-én 
megnézte a Balog-társulat pusztanyéki előadását, de annak a Csongor 
és Tünde keletkezésére hatása már nem lehetett. Mindenesetre a 
téma rendkívüli népszerűségét jól szemléltetik Balog István naplójá-
nak bevételi följegyzései. A Tündér Ilona előadásoknak mindenhol 
kiemelkedő sikere volt: Keszthelyen például 52,— , Marcaliban 56,— 
forint bevételt értek el vele; ugyanakkor, amikor a következő leg-
sikeresebb előadásuk — a Balaton partján Kisfaludy Károly Ilkája — 
csak 20,— , — Somogyban a Falusi borbély — csak 45,— forintot 
hozott. 

9 Idézi Csura i. h. 
10 Az adatok Csura i. m. alapján. 
11 Vö. Dr. Cenner Mihály: Magyar Színészet Székesfehérvárott és 

Fejér megyében. Székesfehérvár, 1972. 102. — A kitűnő szerző azon 
feltételezése, hogy e Tündér Ilona Munkátsy János 1837-ben megjelent 
művével azonos, nyilvánvaló tévedés; hiszen a nevezett szerző a be-
mutató idején még gyerek volt. 

12 Balog István naplójában idevágó adat nincs. Vö. OSzK kézirat-
tára Oct. Hung. 671. — Nyomtatásban: Balog István naplója. Makó, 
1928. (Több hibával.) — Balog Istvánról lásd még: Pór Anna: Vörös-
marty Csongor és Tündéjének egyik színpadi előfutára. Pl M évkönyve. 
1964. 89. 
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Részben a téma ponyvái és színpadi népszerűsége, részben Kardos 
Tibor forrás- és motívumkutatásai nyomán nehéz fenntartani azt a 
hagyományos felfogást, amely — Gyulai Páltól Brisits Frigyesig — a 
Csongor és Tünde „alapvető forrásául" (Brisits szavai) Gergei művét 
jelölte meg. A lehetséges források számbavételét mégis Gergei művé-
vel kezdjük, részben mert az ebből kiinduló Vörösmarty előtti fel-
dolgozók azonosításához hiányoznak az adataink; részben pedig 
azért, mivel a földolgozók lényegében megőrizték mindazt, aminek 
esetleges átvételére gondolhatunk. A z erre utaló azonosságok kimu-
tatásának jelentős irodalma van.13 Ebből elsősorban Horváth János 
azonosságokat és különbségeket kiemelő elemzésére, valamint Loósz 
Istvánnak a Csongor és Tünde 173 sorát az Argirus párhuzamba állít-
ható részeivel összevető táblázatára kell fölhívnunk a figyelmet. 

Más irányba vezeti figyelmünket Kardos Tibor, amikor idézett 
művében részletesen elemzi, „hogyan aktivizálta az Argirus a téma 
egész népi bokrát";11 s ennek eszmei okát a következőkben jelöli 
meg: „Mindenki láthatta, hogy az Argirus nem akármilyen ember 
diadalát hirdeti, aki a »tündér« törvénnyel szemben vívja ki a boldog-
ságot, s aki a mesében az igazságot, a kitartást és a virtust képviseli. 
Az Argirus Tündérországa ugyan egy másik világban leledzik, de 
nem elérhetetlen: egyéni bátorsággal, furfanggal meg lehet közelí-
teni, és az a boldogság, amelyet a széphistória a történet végén leír, 
reális, földi boldogság."15 Kardos Tibor a téma számos motívumát 
mutatja ki Vörösmarty 1821 utáni költészetében — A hűség diadalmá-
tól A földi menny, a Zalán futása, a Tündérvölgy, A Délsziget és az 
Ezeregyéjszaka-fordítás világán keresztül a Csongor és Tündéig.16 

Az Argirus-hatás lényegét nem abban látja, „hogy nagyjából követi 
a mesét . . . , hanem, hogy alapjelenlétét tudta gondolatvilágába 
belefoglalni és újjáteremteni, reája bízva forró és szomorú ábránd-
jait. A Csongor és Tünde éjszakai és nappali álomvilágában az arany-
almafa képe tér vissza háromszor, tagolja ritmikusan három részre a 
c s e l e k m é n y t . . . Nincs kétség" — írja, hogy itt — „a magyar szép-

13 Csura i. m. Loósz István: Csongor és Tünde. Egyetemi Philo-
lógiai Közlöny. 1892. 300. — Berán Károly: Csongor és Tünde kút-
forrásai és aesthetikai értéke. A Lugosi Római Katolikus Főgymná-
zium Értesítvénye az 1884—85. Tanévről. IX. 1. — Gyulai Pál és a 
többi Vörösmarty-monográfiák; különösen Horváth János: Vörös-
marty drámái. Bp. 1969. 7 0 - 7 5 . 

14 Kardos T.: i. m. 291. 
15 Kardos T. : i. m. 240. 
16 Kardos T.: i. m. 299 -305 . 
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história fája nőtt fénylő jelképpé . . .'"7 Kardos Tibor az Árgirus-
történet világirodalmi pályafutásának fölvázolása közben részlete-
sen elemzi azt az óriási kultúrtörténeti anyagot, amelyet — meg-
győződése szerint — a görög mitológiából kinőtt széphistória magába 
olvasztott. Foglalkozik a görög Ámor és Pszühé, a Phoszphorosz, a 
Hippomenész és Atalanta, a későbbi Fortunatus, Leombruno törté-
netek, az ókori hindu, perzsa, a középkori germán és kelta mítoszok, 
valamint a szláv-orosz folklór motívumegyezéseivel. Számos olyan 
elemhez jut ezáltal (testi nyomorékság, sorskérdések, filozófia), ame-
lyek nem juthattak a Gergei-féle átdolgozás révén Vörösmarty mű-
vébe, s ezért forrásukat máshol kell keresnünk. 

A források keresésénél azonban igen kevés támpontra számítha-
tunk. Egyrészt nem ismerjük eléggé a költő olvasmányait; másrészt 
viszont tudjuk, hogy a kor iskolai tananyaga és alapműveltsége erősen 
különbözött attól, amihez a huszadik század embere hozzájuthatott. 
A jelenleginél sokkal nagyobb szerepet kapott benne a görög-latin 
kultúra, mégpedig úgy, hogy a latin műveltség is jórészt magában 
foglalta azt, amit mi jellegzetesen görögnek tartunk. Csak ráadás 
volt ehhez, hogy a tizenkilencedik század első évtizedeiben erősen 
megnőtt az érdeklődés a görög szellem kiemelkedő teljesítményei 
iránt. Egyaránt megfigyelhető ez Teleki József irodalomelméleti írá-
saiban és Kölcsey Ferenc filozófiai tanulmányaiban. Ekkor jutott el 
hozzánk — jelentős részben Schedius Lajos közvetítésével — az az 
irányzat, ami Winckelmann antikvitás kultuszát továbbfejlesztve 
Christian Gottlob Heyne professzor vezetésével a „göttingai" egye-
temen kibontakozott. Biztosra vehető, hogy Heynenek a pesti egye-
temre került kedvelt tanítványa, Schedius Lajos az ő klasszika-filo-
lógiai kutatásainak szellemében, azok eredményeinek ismeretében 
tanította a második évfolyamon a klasszikus szerzőket. Mivel azon-
ban sem előadásainak szövegét, sem a közkézen forgó idevágó köny-
veket nem ismerjük, a költő műveltségének lehetséges forrásait nem 
tudjuk tisztázni. Mindenesetre figyelemre méltó, hogy Vörösmarty 
Zeüszt (mégpedig görögösen, és nem a latin fölfogás szerint Zeust 
írva) emleget Jupiter helyett. A Csongor és Tünde alapvető strukturáló 
elve a görögöket mélyen izgató Hármasság-kérdés. A költő jelentős 
szerepet ad a görög mitológia Hajnal istennőjének, megidézi a míto-
szához kapcsolódó labirintus gondolatát, és így tovább. Mindezek 
akkor is a görög-élmény fontosságát sejtetik, ha például a hármas-
ság, a hármas út a Hekáté latin nevére — Trivia —, s ezen keresztül 
a keresztutak tovább vitt mitológiai-filozófiai kérdéseire, majd a 

17 Kardos T. : i. m. 305. 
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középkori iskolák így nevezett tagozatára és végül a trivialitás — köz-
napiság — fogalmára is visszavezethető. 

A kérdés legkiválóbb szakértői — Borzsák István, Ritoók János 
— arra hívták föl a figyelmemet, hogy Vörösmarty ez irányú ismeret-
szerzéséhez még könyvekben szegény korában is meglehetősen sok 
mű állhatott rendelkezésére. Nyilvánvaló, hogy ezek közül Ovidius 
Átváltozások című — Vörösmarty fiatalkorában különösen nagy 
hatású — műve lehetett a legfontosabb. Már a címe arra utal, ami 
rendkívül izgatta a költő képzeletét, s amit a magyar „tündér" szó 
jelentéstartománya hordoz: az átváltozásra való képességre.18 Magá-
ban a műben pedig találkozhatott a Hajnal, az Éj mítoszával és 
Mirigy távoli előképével, a vendégeit állattá változtató varázslónő, 
Circe alakjával. Ovidius leírta neki az Álom hónát, ahol csend és 
„mély nyugalom" van, ahol „csermely csorog" és az Éj uralkodik. 
Legnagyobb élménye azonban a szerelmi témák vérbő tárgyalása 
lehetett. 

Nagy Péter alapvető tanulmánya óta19 közvetlen kapcsolatot kell 
föltételeznünk az Árgirus história és az Ezeregyéjszaka között. Vörös-
marty szemszögéből tekintve e kérdést a széphistória keleti eredete 
magától értetődően illeszkedik ahhoz az érdeklődéshez, ami rend-
kívül erősen élt a kor közvéleményében Európa szerte a „mesés 
Kelet" titkai iránt. Goethe nyomán írók és folyóiratszerkesztők sora 
is utánuk fordult kutató figyelemmel. Nálunk Vörösmarty közeli 
barátja — Fábián Gábor — fordította le Hafiz verseit; ő pedig a 
húszas évek második felében az „Ezeregyéj" magyarításába kezdett. 
Vitatott, hogy — más keleti témákkal együtt — Vörösmarty figyelt-e 
föl Habicht, von der Hagen és Schall 1825-ös német kiadására, avagy 
a nyomdász-könyvkiadó Trattner céget vezető Károlyi István. 
Magam — szemben Brisits és Solt Andor véleményével — Staud Géza 
nézetéhez hajlok, miszerint Vörösmarty volt a magyar Ezeregyéjszaka 
létrehozásának a kezdeményezője. Noha kétségtelen, hogy a fordítás 
munkájába hamar beleunt,20 a színes történetek nyilván megragad-
ták képzeletét. 

Elsőnek Kemény Zsigmond mutatott rá erre az összefüggésre 
1864-es emlékbeszédében, majd részletesen elemezte Staud Géza 
Az orienta/izmus a magyar romantikában című munkájában.21 Brisits 

18 Pais Dezső: A magyar ösvallás nyelvi emlékeiből. Bp. 1975. 
2 1 3 - 2 4 9 . 

19 Nagy Péter: Az Árgirus-kérdéshez. It, 1983/2. 2 6 1 - 2 8 7 . 
20 Lásd : Vörösmarty Mihály Összes művei. (Akadémiai kiadás) 

13. k. 3 2 5 - 3 2 8 . 
21 Staud Géza: Az orientalizmus a magyar romantikában. Bp. 1931. 
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részben ennek nyomán a Kalmár, a Fejedelem és a Tudós „halvány 
alakmintáját" látja a II. füzet XLI. éjszakájában föllépő három 
kalandorban. Annak példáját pedig, hogy Tünde jöttekor Csongor 
nem ébred föl, a VI. füzet CCXXV. éjszakájában található jelenetben 
sejti.22 „Keleti mese figurákat" lát a három vándorban Tóth Dezső 
is,23 aki monográfiájának más pontjain több vonatkozásban kiemelj 
a keleti költészet hatását Vörösmartyra. Nyilvánvaló, már Csokonai-
nak is elsősorban az ragadta meg a figyelmét, hogy a keleti költészet 
világszemléletében és formájában egyaránt más volt, mint a tanul-
mányaiból, olvasmányaiból ismert példák. Mint ahogy az „ősi és 
titokzatos" keleti világ is főleg a képzeletszabadság lehetőségét 
jelentette. 

Gyulai óta közhely, hogy a magyar népdallal Vörösmartyt már 
édesanyja megismertette. Az viszont egyelőre tisztázatlan, mikor vált 
tudatossá ezirányú érdeklődése. Föltételezhető, hogy költőnk ismerte 
Kisfaludy Károly barátjának, a Bécsbe települt Gaál Györgynek 
hatalmas népmesegyűjteményét is, amely — Katona Imre szóbeli 
közlése szerint — a magyar folklór kincsesbányája, s aminek külön-
féle — későbbi — kiadásaira Berze Nagy János népmesekatalógusa 
többször hivatkozik.24 Gaál 1819-es keltezésű Magyar mesegyűjte-
ménye Toldy Ferenc hagyatékában maradt fenn, s jelenleg a MTA 
Könyvtára kézirattárában található. Huszonnyolc meséje között 
Vörösmarty az aranyhajú lány történetének három változatával talál-
kozhatott. A Szöghajú János című mesében a szerelmes aranyhajú 
lány és az őt szeretni nem akaró férfi közötti bonyodalom közép-
pontjában egy bűvös álom áll. A Gyöngyszemű Ilona történeté-
ben aranyalmafával és rontó szándékú vénasszonnyal találkozunk, 
továbbá az egyik mesehős arról panaszkodik, hogy „sok vidéket" 
összejárva sem talált még olyan szépségre, mint akire a király „epe-
kedik". 

Minden bizonnyal ismerte Vörösmarty Mailáth Jánosnak 1825-
ben németül kiadott regéit, amelyek olyan érdeklődést váltottak ki, 
hogy Kazinczy Ferenc már 1927. március 18-án visszafordításukról 
írt Toldynak, akit később a magyar kiadás gondozására is fölkért.25 

Mailáth regéi alighanem nagyobb hatással voltak Vörösmartyra, 
mint azt a közvetlenül átvett „Vilii-téma" földolgozása alapján gon-

22 Brisits Frigyes: Vörösmarty és az Ezeregyéjszaka. ItK, 1933. 
5 9 - 74. 

23 Tóth Dezső: Vörösmarty Mihály. Bp. 1957. 139. 
24 Berze Nagy János: Magyar Népmesetípusok. I—II. Pécs, 1957. 
25 Kazinczy Ferenc Levelezése. Toldy Ferencnek 1827. márc. 22. 

20. k. 228. 
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doljuk.26 A Salamon Király című drámájának végső kidolgozásában 
például megtalálható ugyané téma Mailáth-féle változatának egy 
jellegzetes példázata: „Két kard nem fér el egy hüvelyben soha". 
Mailáth meséiben fölfedezhetjük a Csongor és Tünde több fontos 
motívumát. A két testvér című történetben egy hét esztendeje nem 
termő ezüst körtefa szerepel, s a bajok okozója az életnedveket el-
szívó, magát a fa töve alá fúró „varangyék"; ha a rosszindulatú 
lényt kiásnák — megölnék — a fa ismét gyümölcsöt teremne, mint 
egykor. Az Ardonok úrnője című mesében Dimitri előképével talál-
kozunk, a fösvény Demeterrel, akinek fényes házában „teljes virág-
zású asszonyok sokasága vagyon összegyűjtve" — férfi vágyak kielé-
gítésére. (Az ugyanitt fontos szerepet betöltő garabonciás figurája csak 
Vörösmarty egyik vázlatán jelenik meg, a végső kidolgozásban nem 
kapott szerepet; — hacsak a világjáró Csongort nem tekintjük gara-
bonciás deáknak.) Mailáth Tündér Ilonáin — amit az Élet és Litera-
túra 1829-ben magyarul is közölt — , alapvetően különbözik ugyan 
Vörösmarty történetétől, de ebben is megragadhatta költőnket példá-
ul az a kérdés: „nézi-e a szerelem a születés egyenlőségét?". 

A „Tündér Ilona típusú" népmeséket Berze Nagy János a magyar 
folklórban leggyakrabban előfordulónak minősíti. Eredetét a Nap-
isten és Anyaistennő kultuszára vezeti vissza. „Tündér Ilona szemé-
lyében" — írja — „egyesül a Napfőisten fénylő alakja a Nap anyjává 
alakult anyaistennővel, akinek a Napfőisten is »fia«. Az istenlányo-
kat a magyar népmesék tündéreknek nevezik . . ,"27 Velük kapcso-
latos mellékmotívum hattyú alakú megjelenésük és főtényezőként a 
csodafa, amely elsősorban mint „égigérő világfa" kap alapvetően 
fontos szerepet. E fához kapcsolódik a keresztút kérdése, ahová a 
vándorok megérkeznek, s ahonnan az élet és a halál felé mehetnek 
tovább.28 Leggyakrabban erdélyi mesékben jelenik meg a világfa 
aranyalmát (szilvát, körtét vagy barackot) termő gyümölcsökkel. Egy 
szajáni mese szerint a fa „este virágzik, éjfélre gyümölcsöt terem, 
két órakor megérik, de reggelre nincs rajt, mert Tündérszép Ilona 
heted magával hattyú alakjában elhordta".29 

Berze Nagy külön fölhívja a figyelmet Tündér Ilona fényes szép-
ségére, ami a csillagistenek tulajdona; továbbá arra, hogy a nép-
mesék tündére a sorsirányító szerepkörrel is rendelkezik.30 Több 
népmesében előforduló motívum, hogy a tündérlány három éjjel 

26 Vö. : Vörösmarty Mihály Összes müvei. 4. k. 246— 250. 
27 Berze Nagy Hános: Égigérő fa. Pécs, 1958. 21. 
28 Berze Nagy: i. m. 121. 
29 Berze Nagy: i. m. 202. 
30 Berze Nagy: I. m. 219. 
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fölkeresi a kertben alvó királyfit, s egy rosszindulatú öregasszony 
levágja hajfürtjét vagy egész aranyhaját.31 A három azonban a 
magyar népmesében ritkább bűvös számok közé tartozik, a tündér-
lányok például többnyire heten vagy tizenhármán vannak. Ugyan-
csak ősi népmesei elem a csodafa földhöz, a tündérek földfelettiség-
hez és az ördöngös vénasszony (ördög anyja) alvilághoz kötése-
sorolása.32 Az egyes népmeséket azonban tisztán elkülöníteni nem 
lehet, a különböző motívumok sokféle összefüggésben jelenhetnek 
meg. így Vörösmarty szellemi élményeivel kapcsolatban is csak álta-
lánosságban mutathatunk rá a magyar népmesekincs lehetséges 
hatására. 

Ismét más irányba — illetve: irányokba — fordítja figyelmünket 
Túróczi-Trostler József, amikor a következőket írja: „Az irodalom-
történet és a folklór-kutatás tanulságai szerint a Tündérvölgy-kép-
zet az egész világon, minden korban otthonos, de elsősorban az 
irracionalitás, a veszélyeztetett vagy megrendült társadalmi és ideo-
lógiai biztonságérzet, a hanyatló feudalizmus századainak válik 
uralkodó képzetévé. A középkor látomásai, Physiologusai, lovagi 
epikája, az Amadis-típusú és az árkádiai regények, Spenser, Tasso, 
Shakespeare, Calderon, a barokk és a barokk operája, a francia 
tündérmese, a romantika alvajárói és félszkeresői, a bécsi népdráma 
egyetlen észbontó tündérkertté varázsolják a világot. De rajtuk kívül 
is alig van régi vagy új költői lángelme, akár Goethenek, akár Byron-
nak vagy Shelleynek . . . hívják, aki ne vetett volna legalább egy-két 
mélypillantást a Tündérvölgy világába vagy ne kísérelte volna meg 
a partraszállást a Boldogok szigetén . . ,"33 

A Tündérvölgy, a Tündérkert, illetve a kert, ahol a tündérfa virág-
zik és csodát terem, a mű és népköltészet ősi közhelye, jellegzetes 
toposza. Megtalálható a természeti népek ősköltészetétől — a japán, 
az indiai, a kínai, a perzsa-arab költészeten keresztül — minden 
kultúrkörben. A középkor trubadúrjaihoz és Minnesängerjeihez rész-
ben talán már mór közvetítéssel jutott el Keletről, részben pedig a 
Bibliaból vették. Az ószövetség két különböző részében is fontos 
szerepet kapott a kert : az emberiség teremtéséről szólóban (Mózes 
I. könyve) az ember tragédiája a paradicsomkertben kezdődik, ahol 
csodás gyümölcsfák között — amelyeknek termését az egyes népek 
később az éghajlatukra jellemző gyümölcsökkel (almával, narancs-

31 Berze Nagy: I. m. 231. 
32 Berze Nagy: i. m. 317. 
33 Túróczi-Trostler József: Magyar irodalom — Világit odalom. 

Bp. 1961. I. 4 1 1 - 4 1 2 . 

16 It 85/2 
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csal, körtével stb.) azonosítottak — kell Ádámnak és Évának az 
isteni tiltás és az ördögi csábítás kettős kérdésével szembenéznie. 
E kérdés egyszerre vonatkozik a szellemi és testi megismerésre, a 
tudás és a gyönyör vágyára. A gyönyörök kertje aztán az Énekek 
énekében is megjelenik a szerelem és vágy világának a színtereként. 
A földi paradicsom és a gyönyörök kertje összefonódott képzetként 
élt tovább a középkor irodalmában, mint a vallásos témák meg-
kötöttségeiből menekülő képzelet fontos eleme. Dante és Petrarca 
lírai dalaiból olyan szerelmi történetek bontakoznak ki, ahol a sze-
relmi találkozások és elválások színtere többnyire a kert. 

Új töltést kap aztán e kép a több szerző által összeállított Rózsa-
regényben, ahol az emberi lélek szimbólumaként fordul elő — a 
kerítéssel, kapuval, utakkal, ösvényekkel, kúttal, építményekkel 
együtt. Ezt követik a reneszánsz képei, akár Hieronymus Bosch 
festményére, a Gyönyörök kertjére, akár például Piero di Cosimo 
allegóriáira, akár számtalan hasonló műre gondolunk. A barlang, a 
forrás, a kút, a folyóvíz, a szökőkút a meditáció és tudáskeresés 
színterei; amiben erősen érvényesül a görög felfogás, amely a maga 
mitológiájában kultikus jelentőségű, kivételes, hétköznapiság fölötti 
színtérnek tekintette a kertet. Mindez különféle közvetítő csatorná-
kon keresztül a tizenkilencedik század elejére régen eljutott Magyar-
országra is, ahol a háborús dúlások miatti hosszú kényszerszünet után 
nemrég kezdett divatozni ismét a kertkultusz. Vörösmarty ifjúsága 
idején már nem csupán néhány főnemes, de középbirtokosok sora is 
gondot fordított rá, hogy házát ne hasznos, hanem szép kert vegye 
körül. Újabb műköltészetünkben a kert leginkább irodalmi élmények 
hatása nyomán jelenik meg, noha népköltészetünkben gyakoriak a 
hazai hagyományokra utaló kerti virágok. E hagyományok keretébe 
tartoznak virágénekeink, amelyek eredetileg szerelmi dalok voltak, 
s közismertségük kétségtelen. A kert és virág tehát nálunk is szorosan 
kapcsolódott a szerelmi témához, jelentős szerepet kapott az érzel-
mek művészi kifejezésében. 

Az irodalomtörténeti összefüggések egy másik szálát vizsgálva 
azt látjuk, hogy az Árgirus-téma első magyarországi színpadi föl-
dolgozásai a bécsi népszínmű hatásáról vallanak. Jelentőségéhez 
képest ritkán elemzett hatásról van itt szó, amelynek kézenfekvő 
magyarázata, hogy a hazánkhoz legközelebbi színházi központ Bécs-
ben volt. Első színészeink közül viszonylag kevesen jutottak el ide, 
de itt ismerte meg a színházat jónéhány írónk, köztük a két Kis-
faludy, akik közül ez az ismeret Károly életében játszott fontos 
szerepet. S ami talán még ennél is fontosabb: szoros szálak kapcsol-
ták a Császárvároshoz a pesti német színházat, ahol viszont a leg-
több hazai színész, drámaíró és fordító megfordult. A korabeli bécsi 
színház legsajátosabb terméke pedig a népszínmű volt. 
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Pukánszkyné Kádár Jolán A magyar népszínmű bécsi gyökerei 
című könyvében olvassuk: e műfaj „két alapeleme egyfelől a barokk-
tól örökölt vonzalma a természetfölötti, a patetikus iránt, másfelől 
a mindennapi élet trivialitásainak a kiaknázása; művelői komikus 
hatásokat értek el a két elemnek és két stílusnak . . . a tudatos vegyí-
tésével".34 Kézenfekvő itt Vörösmartyval kapcsolatban Ferdinand 
Raimund (1790—1836) és — talán - Johann Nestroy (1801—1862) 
vígjátékaira gondolnunk, noha hatásukra közvetlen bizonyítékunk 
nincs. Valószínű föltételezés, hogy költőnk még a Csongor és Tünde 
megírása előtt találkozott Raimundnak a hazai magyar és német 
színpadokon egyaránt népszerű, nyomtatásban is olvasható szín-
műveivel. Raimundnak hat tündérjátéka ismeretes a Csongor és 
Tünde megjelenése előtti évekből (közülük három, esetleg négy a 
megfogamzás előttről). Nestroy legjelentősebb fennmaradt művei 
viszont későbbiek, ezek legföljebb ezután írt művekre hathattak. 
Ehelyett viszont — legalább esetlegesen — számba vehetjük — Staud 
Géza nyomán — Schikaneder keleties színjátékát, A jótevő zarán-
dokot — és persze a Varázsfuvolát. 

Brisits Frigyes a Csongor és Tünde tervezett kritikai kiadásához 
készített jegyzeteiben fölhívta a figyelmet, hogy a népmeséktől el-
térően egyaránt három a varázseszközök száma Raimund Der Baro-
metermacher auf der Zauberginsel (1823) című tündérjátékában, vala-
mint a Csongor és Tündében. „Alapeszméjük is közös" — tette hozzá, 
majd a bécsi szerző Der Diamant des Geisterkönigs (1824) című darab-
jában mutatta ki a Kalmár, a Király és a Tudós motívumainak a meg-
felelőit. Ugyanitt példát talált a fennkölt szerelmes és a komikus népi 
figura együttes szereplésére. Az említett darab hőse — Edward — 
az ideálját keresi, s nem hajlandó lemondani róla Szellemkirály 
gyémántjáért sem; majd hűsége ugyanúgy boldogsághoz vezeti, mint 
Csongort. Brisits fölhívja a figyelmet a Die gefasselte Phantasie két 
varázslónője és Mirigy közti hasonlóságra is, itt azonban elég nehéz 
bármilyen hatást föltételeznünk, hiszen e darabot csak 1828. január 
8-án mutatta be a bécsi leopoldstadti színház, amikor Vörösmarty 
képzeletében valószínűleg rég kialakult a gonosz boszorka figurája. 

Számba kell vennünk a bécsi népszínmű hatásán kívül legalább 
egy hazai tündérjátékot is: Ernyi Mihály énekes játékát, A tündér-
almát (1803). A hősök kalandjai ugyan itt alapvetően mások, de 
megegyező a Csongor és Tündével az, hogy a két szerelmes főszereplő-
nek itt is van egy-egy népi kísérője. Emellett néhány kevésbé fontos 
motívum hasonlóságát szintén ki lehet mutatni. 

34 Pukánszkyné Kádár Jolán : A magyar népszínmű bécsi gyökerei. 
Bp. 1930. 5. 

16« 
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Horváth János hívta föl a figyelmet a drámaíró Csokonai itt említ-
hető törekvéseire, elsősorban a Tündér és Tündérfi jelenetére a 
Karnyóné végén.35 Sajnos, nem lehet bizonyítani a Csokonai vígjáté-
kok hatását a Csongor és Tünde írójára. Sallay emlékezéséből és köl-
tőnk fennmaradt leveleiből azonban kiderül, hogy Vörösmarty ked-
velte és nagyra becsülte szerencsétlen elődjét; nem kizárt, hogy 
ismerte színműveit is. Komikus jelenetei, többször érvényesülő paro-
dizáló szándéka, a nyers, népi humor föltörései okkal keltik a han-
gulati hasonlóság benyomását. Mindehhez csak annyit, hogy Pu-
kánszkyné Kádár Jolán Csokonaiban látja a bécsi népszínmű első 
hazai mesterét.36 

A Shakespeare-hatás érvényesülése a Vörösmarty-életrajz és 
életmű legalaposabban feltárt kérdése — és nem csupán a Csongorra. 
vonatkozóan37 Gyulai óta elterjedt nézet, hogy költőnk Teslér László 
bonyhádi könyvtárából ismerte meg az angol drámaíró műveit 1820 
körül.38 Nehezen elképzelhető azonban, hogy már Schedius Lajos 
egyetemi esztétikai előadásain ne találkozott volna legalább Shakes-
peare nevével és művei jelentőségének a megállapításával. 

Gyulai szerint a Csongor és Tünde a Szentivánéji álom „hatása alatt 
keletkezett, csak a drámai compositiora nézve áll alantabb".39 Paulay 
Ede az első színpadi bemutató elé írt tanulmányában — a Szent-
ivánéji álom mellett — a Téli rege budapesti bemutatását említette 

35 Horváth János: Vörösmarty drámái. Irodalomtörténeti Füzetek 
63. sz. 65. 

36 Pukánszkyné Kádár Jolán: Csokonai Vitéz Mihály Összes 
müvei. Színmüvek. I—II. k. Bp. 1978. 

37 Részletesen elemezte Vörösmarty Shakespeare-élményét Kis 
Ernő: Shakespeare és Vörösmarty. Magyar Shakespeare Tár. IV. k. 
Bp. 1911. 16—50., de nem szólt a Csongor és Tündéről. Más oldalról 
vizsgálta a kérdést Beöthy Zsolt: Néhány szó Shakespeare hatásáról 
a magyar drámaköltészetre. Magyar Shakespeare Tár. V. k. Bp. 
1912. 17. — Riedl Frigyes: Shakespeare és a magyar irodalom. Bp. 
1916. 13. — Császár Elemér: Shakespeare és a magyar költészet. 
Budapesti Szemle, 167. k. 1916. 2 4 8 - 2 5 0 . Önálló kötetben: Olcsó 
Könyvtár, 158—163. — Fest Sándor: Shakespeare-i motívumok 
Vörösmarty drámáiban. Magyar Shakespeare Tár XI. k. 29—55. — 
Galamb Sándor: Shakespeare-reminiscenciák Vörösmartyban. ItK, 
1928. 257—258. — Babits Mihály: Az ifjú Vörösmarty. In: Esszék, 
tanulmányok. I. Bp. 1978. 2 0 8 - 2 2 5 . — Horváth Károly: i. m. — 
Tóth Dezső: i. m. 

38 Gyulai Pál: i. m. 30. 
39 Gyulai Pál: i. m. 154. 
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olyan darabként, amely előkészítette a Csongor és Tünde színházi 
befogadását.40 Riedl a Szentivánéji álom „tündér szerepeit" látja a 
Csongor és Tündében;" akárcsak Fest Sándor, aki azt is kifejti, hogy 
sehol „Vörösmarty nem alkot Shakespeare hatása alatt oly önállóan, 
oly szabadon, mint itt".42 Császár Elemér két motívumot más Shakes-
peare-művekhez vezet vissza. Szerinte az V. felvonásban a Tudós 
monológja néhol Hamlet gondolataira emlékeztet; az ördögfiak az 
I. felvonásban pedig a Macbeth boszorkányait idézik.43 Fest Sándor 
mintha ezt egészítené, amikor azt írja, hogy a IV. felvonásbeli „föld-
alatti hangot és kacajt" ugyancsak lehet a Hamletból származtatni.44 

Csongor és Tünde lírai áradozásai őt a Rómeó és Júliára, emlékezet-
tik,45 az V. felvonásban visszatérő Fejedelem monológja pedig Lear 
pátoszára.46 Összefüggést lát a Macbeth IV. felvonásának elején 
található boszorkány-jelenet és Mirigynek a varázskút körüli mester-
kedése között. Idézi a három boszorkány kórusának a bűvös ital 
készítése közben ismételgetett refrénjét: 

Double, double toll and trouble; 
Fire burn and cauldron bubble. 

És Mirigy ezen szavait: 

Forrj kút habja, forrj, 
Tajtékot sodorj ! 

Igaza van azonban Brisitsnek, hogy itt csak a rímjáték, a hangu-
lat és a hatás azonosságáról lehet szó; a sorok értelme ugyanis nem 
csupán Szabó Lőrinc fordításában jelentősen eltérő, hanem szó-
szerinti értelemben is más. (Vörösmarty a^húszas években minden 
bizonnyal csak német fordításban olvasta Shakespearet.) A ritmus és 
hangulat nyelvtudás nélkül jól érzékelhető — azzal a különbséggel, 
hogy Shakespeare sorai mélyebb hangzásúak és sötétebbek, Vörös-
martyé könnyedebbek, játékosabbak. A színpadi helyzet azonban 
valóban roppant hasonló: a boszorkányok azt készítik elő, hogy 
Macbeth szemei előtt elvonuljon a szörnyű jövő; Mirigy a Csongort 
megtévesztő képeket „táplálja bele" a varázskútba. Macbeth ugyan-
úgy megborzad reá váróktól, mint Csongor a — hamis — jóslattól. 

4 0Paulay Ede cikke: Fővárosi Lapok, 1879. november 29. 
41 Riedl: i. m. 29. 
42 Fest: i. m. 30. 
43 Császár: i. m. 1 5 8 - 162. 
44 Fest: i. m. 31. 
45 Fest: i. m. 31. 
46 Fest: i. m. 31. 
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A rejtelmes, titokkal teli és titokzatos jelenet fölépítése igen hasonló 
a két műben. 

Brisits három Shakespeare mű hatását tartja kiemelésre érdemes-
nek. Úgy véli, a Téli rege utolsó jelenete emlékeztet a Csongor és 
Tünde befejező részére: Shakespearenél a szobor megelevenedik, 
Hermione leszáll a talpazatról, s bánkódó férjének megbocsát, — 
Tünde félrevonja fátylát, megismerteti magát Csongorral, s a szerel-
mesek boldogan egymás karjaiba borulnak. A Vihar Arielje mélyeb-
ben hathatott költőnkre, a természetfölötti elem bizonyára erős 
ösztönzésül szolgált, s néhány motívum hasonlósága is kiemelhető. 
Az például, amikor Csongor a fa tövében étlen-szomjan szenvedő, 
megkötözött Mirigyet szabadon bocsátja, s az hálátlansággal fizet, 
emlékeztet arra, amikor Prospero a sziklába zárt Calibant engedi el, 
s az eredmény ugyancsak rossz indulat. Az ördögfiak később hársfa-
lyukba zárják Mirigyet, akinek szavaiban némi hasonlóság fedezhető 
fel Caliban fenyegetésével. Még egy Shakespare-i kifejezést idéz 
Brisits, amely a Viharból ismeretes. Prospero mondja: 

. . . , s aztán pálcám eltöröm, 
Több ölre ásom föld alá, s a tenger 
Mérőlánc által eddig el nem ért 
Mélyébe hányom könyvemet.47 

Erről Csongor szavai juthatnak eszünkbe: 

Mondd, ki az? hogy kardra hányjam, 
'S mélyen, mélyben tengereknél 
Eltemessem, mint az ólmot. 

Hasonló motívumegyezés mutatható ki a Szentivánéji álomban Ly-
sander Hermina kérdésre adott válasza : 

Saját szerelmem: a bájos Helena, 
Ki az éjt dicsőbben aranyozza meg, 
Mint ott ama tüzes O-k, s fényszemek.48 

És Tünde I. felvonásbeli szavai között: 

. . . a' szerelmes 
Csillagot hordoz szemében : 
Annak nincs sötét 's homály; 
Bár bolyongjon éj felében, 
Kedvesére rátalál. 

47 Babits Mihály fordítása. 
48 Arany János fordítása. 
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Fest Sándor említésre méltónak tartja, hogy Puck hangutánzással 
vezeti félre, viszi tévútra Lysandert és Demetriust; Kurrah pedig 
Balga hangját utánozva csapja be és csalja Mirigy csapdájába Cson-
gort. „Az alakoskodás e formájára Puck mutatott példát a költőnek" 
— írja.49 További példái közül figyelemre méltó a kesergő önsajnálat 
motívumának azonossága II. Richard és a másodszor színre lépő 
Fejedelem szavai között. Fest és Brisits hangsúlyozzák és több példá-
val szemléltetik, hogy Vörösmarty Shakespeare-től tanulta a rövid, 
ellenmondásokkal élénkített párbeszédeket. A Szentivánéji álomból 
vett idézeteik valóban találóak; s azt is hozzátehetjük, hogy Vörös-
marty az ellentétes hangulatú jelenetek egymásra építését ugyancsak 
Shakespeare-től leshette el. 

Horváth Károly szerint a Shakespeare-hatás szempontjából A vi-
harnak egy másik részlete is számba jöhet: Prospero a IV. felvonás 
151—158. sorában beszél arról, hogy „tornyok, templomok, várak, 
még e nagy golyó is" („this great globe") semmibe foszlanak majd. 
Persze ezt az Éj monológjában megjelenő gondolatot Shakespeare az 
antikvitásból is vehette, például Seneca müveiből (Hercules Oetaeus 
1109-1127. ; Thyestes 875 -878 . ) . 

„Vörösmartyban — írja Galamb Sándor nem csupán a Csongor és 
Tündért utalva — a Shakespeare-i hangok közül leggyakrabban 
Hamlet szavait érezzük. Anélkül, hogy egyetlen alakja is volna, 
amelyekben Hamlet legjellemzőbb vonását, az akaratot megbénító 
tépelődést rajzolta volna : a méla dán királyfi egy-egy gondolatának, 
egy-egy kifakadásának a visszhangját gyakran halljuk darabjaiban. 
A világhírű lét és nem lét monológnak ott rezeg emléke a Csongor és 
Tünde megőrült Tudósának szavaiban . . ."50 

S végül hadd egészítsem ki Galamb Sándor megfigyelését egyrészt 
azzal, ha Hamlet és Csongor jelleme nem is állítható párhuzamba, 
ha drámai helyzetükből adódó szerepük alapvetően különbözik is; 
annyit elmondhatunk: Vörösmarty hőse még Shakespeare-énél is 
kevésbé hajlamos a cselekvésre, méginkább töprengő alkat. Másrészt 
pedig a gondosan összegyűjtött párhuzamos példák — amelyek közül 
csak mutatóban idéztünk néhányat — nem annyira a szövegek köz-
vetlen hatásáról győznek meg — sőt ! —, legföljebb Vörösmarty erős 
Shakespeare-élményét motiválják. 

Más világirodalmi összefüggésekre irányította a kutatás figyelmét 
Túróczi-Trostler József, aki Goethe lehetséges hatására hívta föl a 
figyelmet. Míg Vörösmarty Shakespeare-élménye kezdettől nyilván-
való tényként szerepelt az irodalomban, a költő Goethéhez való szel-

49 Fest: i. m. 36. 
50 Galamb: i. m. 2 5 7 - 2 5 8 . 
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lemi viszonyáról igen keveset tudunk. Sem olvasmányait nem ismer-
jük, sem véleményét; csak azt tudjuk, hogy idősebb kortársai közül 
Kazinczy és Kölcsey, a fiatalabbak közül Bajza és Toldy a legnagyobb 
tekintélyek között tartották számon a német költőt. 

„ A romantika egyik legnagyobb világirodalmi jelentőségű műfaja 
a drámai költemény. Ez szabadformájú műfaj, az érzelmi és gondolati 
elem uralkodik benne, a dráma voltaképpen csak a külső formára 
vonatkozik. Goethe Faustba nyomán terjedt el az európai irodalom-
ban, a Faust elsősorban a romantikus irodalmat termékenyítette meg. 
Nincs ok nélkül, hogy a klasszicista Kazinczy, aki úgy lelkesedett az 
Iphigeniáért, a Faustról nem vett tudomást. A Faust révén a drámai 
költemény a mítosz eszközeit felhasználó filozofikus műfaj lett" — 
írja Horváth Károly.51 Goethe hatását azonban e kétségtelenül helyt-
álló gondolatmenetnél sokkal meghatározhatóbbnak és fontosabb-
nak tartja Túróczi-Trostler József. 

Szerinte Vörösmarty volt a Faust első termékeny magyar olvasója 
és önálló tanítványa írójának. „Nemcsak a Tudós alakja és mono-
lógja, hanem a Csongor és Tünde minden olyan részlete, ahol Csongor 
személyében Vörösmarty leszáll a létnek legmélyebb gyökeréig, vagy 
a humanizmus legtisztább eszményéhez emelkedik, a Goethe-Faust 
állandó segítő, felszabadító jelenlétéről tanúskodik. Úgyszólván sze-
münk láttára megy végbe az a folyamat, amelynek eredménye egy új 
költői nyelv új terminológiája".52 Vörösmarty — fejtegeti később — 
minden „látszat ellenére sem a Novalis-típus, nem az enyészet és 
halál, hanem az élet, a humanista Goethe-Faust rokona, aki százszor 
leszáll a mélybe, az Anyához, de nem azért, hogy ott rekedjen, hanem, 
hogy újra visszatérjen. Ilyen leszállás a mélybe többek között Tünde 
és Ilma zarándoklata az ősanyához, az Éjhez, valójában a szimboli-
kus kerülő az öntudathoz, a boldogsághoz vezető úton. Szükséges 
kerülő, mert az Éj magánbeszéde kulcsa az egész Tündérvölgy és 
Ellentündérvölgy ideológia és mitológia megértéséhez."53 

Túróczi-Trostler úgy véli, hogy a mű egész alaphelyzetét, különö-
sen pedig a Tudós „minden szavát, képét, egész gondolatmenetét 
Faust vagy Faust jelentése sugallta".54 A dráma a Kalmár, a Fejede-
lem és a Tudós együttesének „köszönheti intellektuális távlatait, 
amelyek nélkül megmaradt volna a mesedráma fokán s aligha lett 
volna az, aminek ma látjuk: irodalmunk egyetlen Faust-jellegű 

51 Horváth Károly: i. m. 4 3 9 - 4 4 0 . 
52 Túróczi-Trostler: i. m. 440. 
53 Túróczi-Trostler: i. m. 441. 
54 Túróczi-Trostler: i. m. 2 8 6 - 2 8 7 . 
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alkotása".55 Az Éj monológjához ugyaninnen vette eszerint Vörös-
marty az ösztönzést: „Az Éj összegezi és általánosítja a Tudós, a 
Fejedelem, a Kalmár személyes tapasztalatait: ez az emberiség tör-
ténete a hiábavalóság, a világvége távlataiból tekintve . . ."56 E magá-
valragadó érvelés egyelőre nem vezetett el Vörösmarty Goethe-élmé-
nyének földerítéséhez, ami alighanem áttételesebben érvényesült, 
mint azt Túróczi-Trostler föltételezi. 

Itt kell számba vennünk Horváth Károly nyomán a romantikus 
drámai költemény másik nagy világirodalmi példáját, a Manfredet, 
„melyet Byron a Faust első részét megismerve, annak inspirációjára 
is irt. A Faust népkönyvből vett témára készült, a Manfredben is a 
népképzelet varázslói és tündérei lépnek fel, ők az eszmék megteste-
sítői, a filozófiai tartalom hordozói . . ."57 Meg kell említenünk, noha 
műveinek ismeretére szintén nincsenek adataink, hogy E.. T. A. 
Hoffmann álom és valóság között lebegő világa nem csupán tipoló-
giai hasonlóságot mutat a Csongor és Tünde írójáéval. Annak a jele-
netnek a példáját, amelyben Balga ott keresi a birkalábat, ahová nem 
tette, s közben Mirigy megkettőzött alakjával találkozik: Vörösmarty 
E. T. A. Hoffmann több elbeszéléséből is vehette volna, a nagy német 
romantikus író ugyanis előszeretettel alkalmazott ilyen fajta csodá-
kat. Noha e hatással ténylegesen számolnunk kell, belátható, hogy 
az ehhez hasonló világirodalmi párhuzamokat még hosszan so-
rolhatnánk. Babits például Cervantes Don Quijotejának Sancho 
Pansájában látta Balga ősét.58 Részben ide sorolható Szauder 
József megállapítása is a Csongor és Tünde, valamint Ariosto Or-
landoja közötti párhuzamról. (Annak ellenére, hogy Ariosto isme-
retére — Stettnernek egy Kazinczyhoz írott 1824-es levelében — bi-
zonyítékunk is van.) 

Ez az észrevétel e bizonyítéktól függetlenül is nagyobb figyelmet 
érdemel : Szauder ugyanis részletesen elemzi azt az irodalomtörténeti 
utat, amelyen a bűvös furulya témája Wielandhoz — és A Délszigetet 
író Vörösmartyhoz — eljutott. Igazat ad Túróczi-Trostlernek, hogy 
„Mozart—Schikaneder Varázsfuvolája, oldotta meg itt és máshol 
Vörösmarty nyelvét".59 Emlékeztet Papageno ágrólszakadtságára, 
és rámutat, hogy az „éj asszonyának alakjában találunk valami kevés 

55 Túróczi-Trostler: i. m. 289. 
56 Túróczi-Trostler: i. m. 289. 
57 Horváth Károly: i. m. 440. 
58 Babits: i. m. 
59 Szauder József : Csongor és Tünde. 

1961. 333. 
In: A romantika útján. Bp. 
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egyezést az Éj királynőjével".60 A Papageno és Balga közti hasonló-
ságra egyébként már Türóczi-Trostler rámutatott: szerinte az előbbi 
az utóbbi „társa a balgaságban, az étvágyban, szomjúságban, sült-
galamb- és borospalack-álomban".61 „Az összefüggés — írja Szau-
der — a Varázsfuvola és az Oberon bűvös zeneszerszámával nyilván-
való. Szó sincs azonban itt hatásról vagy átvételről. Vörösmarty 
nagy alkotói eredetisége csak beolvasztotta az idegen sugallatot. . ,"ea 

Ennek figyelembe vételével hangsúlyozza, hogy Wieland ОЬегоща. 
alapján éppen Vörösmarty e korszakában született — és vált ismertté 
— Weber operája. 

Röviden — és inkább a negatív tanulságok kedvéért — össze kell 
foglalnunk Vörösmarty színházra vonatkozó ismereteit is. A bécsi 
népszínmű lehetséges hatásáról már esett szó. Tegyük ehhez hozzá, 
hogy Vörösmarty a harmincas évekig elég kevés színházi produkciót 
láthatott — a fehérvári színészek, Balla Károly társasága, a pesti 
német színház, vándor együttesek és műkedvelők előadásában. 
Figyelemre méltó, hogy éppen 1827. április 25-én — vagyis akkor, 
amikor a Csongor és Tünde írásának elkezdését sejtjük — tartotta 
szükségesnek, hogy beszámoljon Stettnernek a fehérvári színészek 
egyik előadásáról.63 Érdekessége e beszámolónak, hogy a költő él-
ményéből a színpadi látvány, a térben megjelenő színészi játék hatása, 
a színre vitt cselekmény szemmel fölfogása teljesen hiányzik. Csak a 
nyelvi megszólaltatás ragadta meg, csak ez foglalkoztatta, s kétszer 
is leszögezte, hogy hallgató ként — nem néző ként — ült a színházban. 
Igen nagy fontosságot kell e vallomásnak tulajdonítanunk, mert 
világosan elárulja, hogy a dráma és a színház kizárólag a nyelv, a szó 
művészeteként foglalkoztatta ekkoriban. Részben itt kell annak 
magyarázatát keresnünk, hogy a még Börzsönyben megismert francia 
klasszikus dráma és a nagyra becsült Schiller példája egyáltalában nem 
érvényesül a Csongor és Tündében. Illetve az utóbbi csak annyiban, 
amennyiben művészete hatással volt az egész európai és magyar 
romantikára. 

S ezzel el is jutottunk odáig, hogy a romantika általános és itt 
nem részletezhető hatására utaljunk. Benne olyan gondolatokra, 
amelyek — Kovacsóczy közvetítésében — Jean Paul nyomán nálunk 

60Szauder József: Részlet a Csongor és Tünde elemzéséből. In: 
A romantika útján. Bp. 1961. 366. 

61 Türóczi-Trostler: i. m. 452. 
62 Szauder József: Csongor és Tünde. In: A romantika útján. Bp. 

1961. 3 3 3 - 3 3 4 . 
63 Taxner-Tóth Ernő: Vörösmarty szinházszemlélete. It, 1979. 

1 8 - 4 0 . 
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is elterjedtek, vagy a két Schlegel rendkívül erős hatására. Érdemes 
azonban melléjük állítani Fried István figyelmeztetését, miszerint 
„Keletközép-Európában" a romantika a németénél „tágabb költői 
tartományokat" hódított meg. „Éppen késettségénél fogva, barokk, 
fél-népi hagyományokat magába ölelve, magához hasonlítva, meré-
szebben kísérletező, a felvilágosodástól feldúsítva is, izgalmasabban 
újszerű . . ."e4 Vörösmarty romantikájának pedig — éppen a dráma 
és drámai költemény műfajában igen szemléletesen — különleges 
jellegzetessége a mindennapi realitásokhoz kötött politikai érdeklő-
dés, ami — többek között — egyaránt jelenti a társadalmi valóság 
állandó jelenlétét a jellemrajzokban és a hazai elmaradottság kérdé-
seinek sajátos megjelenését a történet, továbbá a filozófia síkján. 

Végül számot kell vetnünk a Csongor és Tündében érvényesülő 
filozófiai gondolatok forrásának a kérdésével is. Szauder József 
többször idézett tanulmányában Kant, Schelling, Fichte és a roman-
tika filozófiai gondolatainak jelentkezését mutatta ki, különös fon-
tossággal utalva Herder hatására. 1970-ben megjelent kötetében 
Holbach-hoz vezeti vissza, hogy „A Csongor és Tünde Éj-mono-
lógjának pesszimista kozmológiáját mélyen átszínezi a földet és az 
egeket elbizakodottan méregető ember képe, azé, aki nem sejti, mily 
észrevehetetlen pont az óriási térben, hol a napok kialszanak, szét-
szóródnak az űrben, s a világmindenség maga szüntelen pusztulás és 
születés . . ,"es E sorok írója pedig a mű legfontosabb bölcseleti gon-
dolatainak forrását Schedius Lajosnak a német klasszikus filozófia 
eszméit közvetítő tevékenységében látja.66 

Nyilvánvaló, hogy a Csongor és Tünde forrásait, mintáit, a szerző 
által hasznosított irodalmi hatásokat még számos más irányban is 
kereshetjük — anélkül, hogy teljességről beszélhetnénk. Itt elsősor-
ban azokat a — legfontosabbnak tartott — szálakat igyekeztem föl-
fejteni és tisztázni, amelyeket az eddigi kutatás is kiemelt. Összegzé-
sül alighanem csak arra a megállapításra juthatunk, hogy a Csongor 
és Tünde sem néhány meghatározott műhöz, sem tisztán érvényesülő 
szellemi áramlatok hatásmechanizmusához nem köthető. Vörösmarty 
szomjas szelleme sokmindent közvetítő személyeken és közvetítő 
müveken keresztül fogadott be. 
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