
A CSONGOR ÉS TÜNDE SZIMBOLIZMUSA. 
(Eleö közlemény.) 

1 . A dráma ú t ja az irodalomtörténetben. 

Midőn elkészülte után egy évvel, 1831-ben a Csongor és 
Tünde megjelent nyomtatásban Székesfehérvárott, írók és olvasók 
egyaránt hidegen fogadták. Még ugyanabban az évben szóba
kerültugyan az akadémiai nagyjutalom odaítéiésénél,dePázmándi 
Horvát Endrének már megjelenésekor elavult Árpádiász&v&l 
szemben csak dicséretet nyer t ; színpadra pedig csak félévszázad 
múlva, 1879, december 1-én került a Nemzeti Színházban, a 
nagy költő születésének emlékezetére, tehát ekkor is inkább 
kegyeletből, mint rejtett értékeinek fölismerése miatt. 

A mű nagyszerűségét megjelenése idején talán csak az 
elmélyedő természetű Kölcsey sejtette; erre mutat egy 1831-ben 
Bártfay Lászlóhoz í r t levele, mely Gyulai Vörösmarty-életrajza 
óta eléggé ismeretes: «Csongort olvasám Pesten, s mivel a 
drámai actio nem képzeletem szerint ment, alkalmas hideg
séggel. Itthon elolvasám másodszor magamban s harmadszor 
ismét sógorasszonyomnak. Ezen harmadik olvasás megkapott. 
Ezer oda nem valók és másképen valók mellett is, Csongor 
kincs. Hidd el nekem, édes barátom, a mi Vörösmartynk nagy 
költő, s ritkán nagyobb, mint Csongor sok helyeiben. Minden 
dramaturgiai kritikázás ellenére, akárki mit mond, én a nem
zetnek Csongorért szerencsét mondok, s a ki engem nem ért, 
ám lássa: azért nem ért-e, mert nem akar, vagy azért, mert 
nem tud?» 1 

A kortársak valójában akkor sem tudták volna őt meg 
érteni, ha akarták volna, mert hiányzott még belőlük az ehhez 
való fogékonyság. Nemcsak a kortársak, hanem még a Gyulai 
nemzedéke sem tudott Csongor és Tündében egyebet látni naiv 
népmesénél. Gyulai Pál is az alapúi szolgáló Argirus-mesével 
méri össze a drámát. Mindkettőnek alapeszméje szerinte »a 
tiszta, hű szerelem győzelme minden akadályon és cselszövé-
nyen át». Gyulai mereven arra az álláspontra helyezkedett, 

1 Gyulai Pál: Vörösmarty életrajza és Kölcsey Minden Munkái* 1887. 
10: 224. J. 
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hogy «Vörösmarty nem akarta semminemű philosophiai abstract 
eszme allegóriájává átalakítani a naiv népmesét.» Nagy kri
tikusunk tekintélyével szemben egyedül Beöthy Zsolt mert 
ellenvéleményt megkockáztatni a dráma első színre kerülése 
alkalmából; szerinte, ha csak a Gyulai által megállapított alap
eszme lebegett volna a költő előtt, «semmi szüksége nem lett 
volna rá, hogy a mesébe betoldja a kalmárt, királyt, tudóst 
és Balgát, kik Csongort sem cselszövényekbe nem hálózzák, 
sem szerelme elé akadályokat nem gördítenek».1 Azt Gyulai 
is jól látta, hogy a három vándor epizódját csak az ellentét 
igazolhatná, ha t. i. Csongor maga is kétségbe nem esnék, 
mikor másodízben találkozik velük. Beöthy szerint azonban «a 
kalmár kincses ládáinak, a király vad hatalomvágyának; a 
tudós anyagias bölcselkedéseinek uem maga a szerelem az ellen
téte . . . Hanem az, amit Csongor lelkében a szerelem csak kép
visel : az eszményiség. Ez az, amit a sors csapásai sem tudnak 
lesújtani, mint a kalmárt és királyt, s ami megóv a kétkedés
nek ama sötét éjtszakájától, melybe a tudós sűlyedt». Beöthy 
szerint «az eszményiség harcai, hányattatásai, veszélyei képezik 
a dráma tárgyát», a megoldás pedig nem egyéb, miut «az esz
ményinek kibékülése a valóval». Csongor nem juthat ugyan 
Tündérországba, Tünde is ki van onnan ti l tva földi szerelméért, 
de a földön mennyet alkothatnak maguknak. E gondolat, mint 
Beöthy mondja, nem teszi a drámát «üres allegóriává». 

Beöthy mélyebbre látott Gyulainál, de a kortársak mégis 
ennek nagyobb tekintélyéhez igazodtak. Egyébként Gyulai a. 
felszínen maradva is nagyra értékelte a drámát kimeríthetet
len költői bája s különösen nyelve miatt. Már neki is feltűn
hetett, amit csak egy mai tanulmányíró (Barta János) fejtett 
ki mélyebbről, hogy valami véghetetlen könnyedség ömlik el 
az egész alkotáson : «Mintegy varázsütésre épül föl e mű, mint 
henne a tündér palota» —jellemzi találóan Gyulai e könnyedséget. 
0 hozza kapcsolatba a drámát először a Szentivánéji álommal is, 
kifejezést adva egyúttal azon szinte közhellyé vált igazságnak, 
amely szerint Vörösmarty e műve a magyar költői nyelv 
zeneiségének legnagyobb diadala: Ha Shakespeare tündérvíg
játékában méltán látják «az angol nyelv hangzatosságának 
legkitűnőbb diadalát» •— mondja Gyulai - - a magyar kritikus 
«e tekintetben szembe teheti vele Csongor és Tündét, mely 
amannál, bár úgy látszik hatása alatt keletkezett, csak drámai 
compositióra nézve áll alantabb». 

Kölcsey jól sejtette, hogy »dramaturgiai kritikázás» kiséri 
majd a drámát a megértés és értékelés jövendő útján. Gyulai 
a mű szerkezetét elejétől végig elhibázottnak látja: «Az expo-
sitio is jobb a mesében, egyszerű és világos, ellenben a drámá-

1 Beöthy Zsolt: Színműírók és színésztek. 
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ban nem vagyunk mindennel tisztában, magával a két fősze-
mélivel sem, azon meg utoljára sem tudunk eligazodni, hogy 
miért üldözi Mirigy a szerelmeseket». Ugyancsak ez a kifogása 
a mű szerkezete elten Loósz Istvánnak is, aki Gyulai nyomán 
hasonlítgatja össze részletesebben a drámát a mesével;1 mintha 
csak Gyulai szavait fűzné tovább, midőn ö is megállapítja, 
hogy «magával a két főszernéllyel sem vagyunk tisztában. 
Csongor és Tünde a nélkül, hogy találkoztak vagy beszéltek 
volna egymással, mindjárt az első látásra egész szenvedéllyel 
szerelmesek lesznek, ami némán abban nyilatkozik meg, hogy 
egymás keblén szunnyadnak a lombsátor alatt. De hogy bővebb 
tájékozást szerezhessünk érzelmük felöl, nincs is egymással 
jelenetük».2 

A dráma szerkezetének e feltűnő következetlenségeit Bayer 
József, drámairodalmunk nagyérdemű kutatója, csupán a kezdő 
drámaíró gyakorlatlanságának tulajdonítja. Az öt főalak Bayer 
szerint «magában véve kitűnően van megalkotva, ha egyen
ként kutatjuk, de közös munkájukban a kezdő kéz ügyetlen
ségét látjuk»,8 Egyébként Bayer, úgy látszik, inkább Beöthy 
felfogásához hajlott: a drámát a bécsi Raimund allegorikus 
tündérvígjátékainak hatása alatt keletkezett «tündéries bohó
zat»-nak tartja. Ezen az alapon feldereng már előtte a tündérfa 
szimbolikája: «A tündérfa tehát a szerelem fája volna» — 
állapítja meg róla, de ezután már csak kérdések fénycsóváit 
meri belevetni a homályba: «Kincseket termő gyümölcsei a 
szerelem érzéki r é sze? . . . e fának t i tkát nem szabad tudn i? 
Tán Tünde Csongort magához akarja vonni Tündérországba, 
de Csongor szerelme hatalmas gyűlölője üldözéseitől földivé 
válik és elveszti eszményi tartalmát?» Minderre hasztalan 
keresünk Bayer szerint választ, — pedig kérdéseiben már benne 
van a felelet, csak Bayer nem volt biztos benne, mert drama
turgiai szempontok zavarják meg éleslátását. Ezért azután 
Ledér, a «megszemélyesített bűn», beleszövése a drámába sze
mében «a darab leggyöngébb, legfeleslegesebb része s alig 
egyébrevaló, mint hogy Balgával egy mulatságos jelenetet 
tegyen lehetségessé». 

Bayer a mű alapeszméjéről vallott önálló nézetével haladt 
túl jóval Gyuláin és Beöthyn. Szerinte ugyanis a bölcselke-
dővé vált Csongor nyilatkozata («Elérhetetlen yágy az emberé. 

1 Loósz István: Csongor és Tünde. Egyet. Phil. Közlöny; 1882. 2 Ezzel szemben Loósz látja meg először, hogy Mirigy szimbolikus 
alak, «az ösgonosz képviselője». Indítékainak határozatlansága szerinte 
csak «azt bizonyítja, hogy ezek.egyike sem komoly motivum. Az üldözésnek 
egyedüli oka saját lényének gonoszságában van. Mint a rossz kútfeje kez
dettől fogva minden jónak és szépnek ellensége és ezért szolgáltak rá harag
jára Csongor és Tünde is». 

a Bayer József: A magyar drámaíród, tört. II. k. 
N* 
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Elérhetetlen tündér, csalfa cél») hoz legközelebb bennünket a 
dráma célzatához: «Tehát Csongor az elérhetetlen eszményekért 
hasztalan fáradó ember volna ?» De akkor mit jelent — kérdi 
Bayer — a dráma végén a tündérfa ellenében kiemelkedő 
tündérpalota és a hulladozó aranyalmák? «Az elért célt, midőn 
a megért gyümölcs önmagától hull le — vagy megsemmisülését 
az eszményi törekvéseknek ?» Bayer sok finom megérzése után 
végül is erre a paradoxonnak látszó megállapításra jut : «A 
mese az eszményi szerelem dicsőitése marad, de amelynek 
nyomán ott fakad az érzéki szerelem egész hevével». A meg
érzés kitűnő, csak Bayer még nem tudja igazolni. 

De jöt t ezután Ady nemzedéke, amelyben sokkal nagyobb 
fogékonyság élt a diszharmonikus költői szépségek iránt. Ez a 
nemzedék ösztönös őskeresésében a «tépett» lelkű Vörösmarty-
ban találta meg lelki rokonát.1) Magát Adyt is, a nemzedék 
vezéregyéniségét, élénk vonzalom fűzte Vörösmartyhoz és bizo
nyára nem véletlen, hogy legnagyobb szimbolista költőnknek 
épen a Csongor és Tünde kedves olvasmányai közé tartozott.2 

A dráma értelmezésébe azonban nem az idősebb költő, hanem 
az új nemzedéknek egy másik, akkor még fiatal költő-tagjar 
Babits Mihály hozott döntő fordulatot a Nyugatban megjelent 
tanulmányával.8 Míg az előzők mind vagy dramatizált nép
mesét (Gyulai) vagy dramatizált tündérmesét (Loósz) vagy 
tündéries bohózatot (Bayer) láttak Csongor és Tündéhm, Babits 
kimondja, hogy a magyar irodalom fő művei közé tartozik e 
drámai költemény, «mely a világirodalom legnagyobb filozófiai 
költeményei közt is méltán foglalna helyet». Egy csapással 
végez elődeinek dramaturgiai kritikázásával is, mert szerinte 
»Vörösmartynak eszeágában sem volt kerek és jól motivált 
mesét í rni : sokkal nagyobb dolgot akart és csinált». A for
dulópontot az előzőkkel szemben Babits szemléletmódjának 
újsága jelentette: ő már nem az Árgirus-mese felől közeledik 
a drámához, hanem önálló, a mesétől független műalkotásként 
fogja fel; Vörösmarty szerinte «a meséből csupán szimbólumokat 
vesz, melyekbe gondolatait öltözteti; egyéb minden az övé». 
A külső forma, mely előzőit a Ssentivánéji álomra vagy 
Raimund allegorikus vígjátékaira emlékeztette, Babits szemében 
a «Faust-féle drámák felé» tágul, bár ennek ellenére ő is 
inkább allegóriát lát még benne: «Allegória ez és mégsem 
allegória, mert önkénytelen és félig öntudatlan; de talán ilyen 
az igazi allegória». Ilyen az igazi szimbolizmus is, csak Babits 

1 Ennek a ténynek szimbolikus kifejezése a Vörösmarty-akadémia meg
alakítása is, amelyet a Nyugat körül csoportosult írók és költők alapítottak 
1918 novemberében: elnöke Ady Endre volt. 

2 Ady Lajos: Ady Endre. 8 Babits Mihály: A férfi Vörösmarty. Nyugat, 1907. és Irodalmi prob-
Urnák e. tanulmánykötetében. 
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még nem mert akkor kirekesztőén erre az álláspontra helyez
kedni, pedig nagyon sok mindenre rányitotta szemét a nyomába 
induló másik fiatalnak. 

Babits veszi észre először a gyermekkorral összefüggő 
álomszimbólikát a mű elején: «Csongor keresi Tündét, aki 
egyszer még otthon, atyja házában, a kertben, ahol gyermekkorát 
töltötte, egy tavaszi éjtszakán az övé volt, mint ahogy otthon, 
gyermekkorunk álmában a mienk a boldogság. Hogy azután 
örökre eltűnjön — hová ? Tündérhonba; és egész életünkben 
keressük, ahogyan Csongor kejesi Tündéjét». Már Loósznak 
is feltűnt az ördögíiak gyakori szerepeltetése a drámában, de 
csak Babits tudja őket méltatni igazán: Ezek az alakok 
szerinte még Shakespeare Puckjánál is élettől duzzadóbbak, 
nyelvük pedig «egy egészen különös, durva, csúnya, gyermekes, 
gyökérszagú, vad és bizarr képekkel teli, furcsán bájos magyar 
nyelv, a legcsodálatosabb dolgok közül való, amiket Vörösmarty 
nagy művészete valaha megálmodott». Babits i t t kétségtelenül 
megérezte, hogy a manók mit szimbolizálnak s nem sok 
választhatta el attól, hogy ezt világosan felismerje. Annál 
jobban látja azonban Mirigy alakjának szimbólikusságát, «akinek 
lelke egy rettenetes lejtő, az emberi szellem örök lejtője s e 
lejtőről belátunk és szinte becsúszunk mindenbe, ami rossz és 
perverz kívánság és kíváncsiság öntudatlan ülhet mélységeinkben, 
mint a sárkány barlangja fenekén . . . » Csongor és Balga vi
szonyát is mélyebben fogta fel Babits az előzőknél: míg azok 
Gyulai nyomán Balgában a spanyol Grraciosók mintájára alkotott 
komikus mellékfigurát láttak csupán, Babits a fellegekben járó 
Csongor olyanfajta szimbolikus kiegészítőjének tartja, mint 
amilyen Don Quijote-nak Sancho Pansa: «Az a mód, ahogyan 
a legapróbb részletekig és árnyalatokig kiegészíti Csongor 
alakját, az ellentétnek és párhuzamnak az a szerfelett drámai 
vegyülete, mely a fény és árny viszonyához hasonlít, ellen
állhatatlanul felhozza a gondolatot, hogy íme, a legigénytelenebb 
és legostobább lélek is kénytelen átszenvedni a kielégíthe-
tetlenség és célérhetetlenség kínjait, akár a legmagasabb, leg-
szárn valóbb». Az Asszony, aki szemben áll Balgával, az Emberrel, 
már nem járja az emberiség közönséges vágyútjait, — mint 
Babits mondja — hanem a tündérek szolgálatába szegődött: «az 
asszony, még a legföldiesebb és éppen a legnőiesebb, a tündérek 
szolgálatába szegődött — nincs-e ebben valami szimbolikus? 
Azoknak a tündéreknek a szolgálatába, akiket hiába kerget az 
ember. Es az, hogy Urna maga sehogyse hajlandó a tündérségét 
komolyan venni, csak tréfálkozik vele — nem szimbólikus-e 
szinte ?» 

Mindezek után Babits mégis szükségesnek tartja kijelenteni: 
nem állítja azt, hogy Vörösmarty mindezekre a szimbólumokra 
épen így gondolt, mert a szimbólum ezerféleképen lefordítható 
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a fogalmak nyelvére, — s ezzel vissza is lép a dráma szimbo
likus értelmezésétől. E helyett inkább a mű alapgondolatát 
kezdi boncolgatni, mely szerinte «ezer színben és változatban 
mindig csak az, hogy Csongor keresi Tündét». De hol, hogyan 
keresi? Babits észreveszi már, hogy Ilma talányos útbaigazító 
szavai («Sík mezőben hármas út, Jobbra, balra szerte fut,. 
A középső célra jut») az arany középútra céloznak: «Csongor 
azonban olyan három úthoz ér, amelyek mindegyike középsőnek 
látszik» — állapítja meg Babits — «s i t t találkozik a nagy 
Vándorokkal (a nagy V itt egyszer nem affektálni, hanem 
jelenteni akarja a mélységet) — s a versforma megváltozik, 
a jelenet ünnepies, drámai lesz, érezzük, hogy a dráma egyik 
főjelenetéhez értünk». A három szimbolikus vándor, Kalmár, 
Tudós, Fejedelem s mellettük Csongor, a szerelmes, Babits szerint 
«a kielégítetlen emberi vágyak örök típusai». A vándorok és 
az Éj jelenetei nem epizódok, állapítja meg Babits Gyulaival 
szemben, ellenkezőleg: e jelenetekben csomósodik össze a köl
temény minden szála s innen végigtekintve "tragikus színt ölt 
minden. Babits e csomópontokon állva nihilizmusba hajló filo
zófiát olvas ki a tragédiából, mint előtte Bayer a «tündéries 
bohózat»-ból. Gyulai Babits szerint teljesen félreértette Vörös
martyt: «a dráma alapeszméjével nem az ellenkezik, hogy a 
válaszúton Csongor is elveszti reményét, hanem a befejezés. 
A tragédiából ismét mese lesz, a királyfi megkapja a tündér
kisasszonyt.» Egyelőre, amint Babits ezt más helyen nagyszerűen 
megállapította: «A nihil szörnyű hátaim ait a lírai erosz tartja 
háttérben».1 

Ä mű szerkezeti következetlenségét Babits sem tagadta* 
csak túltette magát rajta. Annál nagyobb meglepetés volt ezután 
Németh Antal felfedezése, hogy a belső összefüggések mágikus 
rendje mellett — talán öntudatlan, talán öntudatos — kom
pozíciós rend uralkodik e látszólag álomszerűén kusza szövésű 
alkotásban.2 A kerthez kapcsolódó első és utolsó kép szerinte: 
Wunscherfüllung. «A második és tizedik kép: mindkettő Csongor
jelenet, filozofikus, a szerelmen túli perspektívák megtartása. 
A harmadiktól kilencedik képig: vándorlás, keresés, harc a 
rontás ellen, A harmadik képnek, Hajnal országának megfelelője 
a második részben az Éj-jelenet, A negyedik kép ugyanúgy 
vidámabb hangokat üt meg az ördögfiak mókáinak megelevení-
tésével, mint a nyolcadik, amely Mirigy vízió-szuggeráiása,. 
amikor más leányalakot akar elfogadtatni Csongorral és ezáltal 
bűnbe akarja vinni. Az ötödik és hetedik egyformán Ledér-
jelenet. A dráma fordulópontja pontosan a közepére esik, amikor 

1 Babits Mihály: Az európai irod. története. 
2 Németh Antal: Vörösmarty. Jegyzetek egy megíratlan tanulmányhoz. 

Debreceni Szemle, 1934. 
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a hatodik képben Csongor alva várja Tündét és e miatt örökre 
el kell válniok».1 

Németh Antal megállapítása szerint a dráma első fele 
optimista, második fele pesszimista és a megfelelő párjelenetek 
egymást kiegészítik, ellensúlyozzák,magyarázzák,megvilágítják. 
E sajátságos szerkezet logikusan szerinte is «a pesszimista 
befejezést követelné meg, mint azt Babits Mihály is más okokból 
megérezte és bizonyította.» A befejezés Németh Antal szerint 
annak bizonj^sága, «hogy a formaművésznél erösebb volt Vörös-
martyban az expresszív szubjektivizmus: halhatatlan dráma-
hossé objektivált önmaga, aki valamikor csak álmaiban egyesült 
szerelmével, azután elmentek egj'más mellett a nélkül, hogy 
valósággá lehetett volna vágya, legalább a költészet világában 
magáénak akarta tudni a soha el nem ért ideált». 

Egyébként Csongorban Babitshoz hasonlóan Németh Antal 
is elérhetetlent hajszoló embertípust lát, amilyen Faust, csak
hogy Csongor — mint Németh Antal mondja — «nem egy 
középkori tudós meséjében jelenik meg, ami által adaequat ki
fejeződése lesz a német szellemnek, hanem a mesekirályfi csil
logó köntösében, ami viszont a magyarság lelkiségére jellemző 
mozzanat. Csongor ugyanúgy a ponyvának és az egyszerű 
emberek meséjének Árgyilusából nő mitikus arányúvá, mint 
Groethe örök emberszimbóluma a német Népkönyv és a vásári 
Faust-Puppenspielek naiv figurájából.» Csongor és Tündeszerinte 
sem csupán az^rí/irw.s-mesefölülmulhatatlanfeldolgozása a Szent
ivánéji álom alapján, hanem — mint Babits már céloz reá a Tudós 
szavaival kapcsolatban («élhetetlenség és halhatatlanság») — 
«az emberi lét hamleti kérdései fölött töprengő költői vízió, melynek 
humoros mozzanatai az élet teljességének érzékeltetését szol
gálják a fájdalmasan borongó, elmélkedő és a humorra való 
erős hajlamból összeszőtt magyar temperamentum hű tükreként». 

Németh Antal mint a Nemzeti Színház igazgatója ez új 
felfogás érvényesítésével mutatta be Csongor es Tündét a szín
padon is — első ízben 1937 februárjában. Az előadást Mitrovics 
Gyula, a neves esztétikus ismertette ugyanakkor az Esztétikai 
Szemlében.2 Babits Mihály Vörösmarty-tanulmányára való hivat
kozással Mitrovics mindjárt elöljáróban megállapítja, hogy az 
újszerű rendezés «a mesejátékot a bölcseleti dráma színvonalára* 

1 A jelenetek rendje Németh Antal szerint ez: 
1. Kert. Tündérfa. 11. Szoba. Ledér-jelenet. 
2. Hármas út. 10. Varázskűt. 
3. A Hajnal országa. Mirigy machinációi. 
4. Mirigy házának udvara. 9. Kietlen táj. Éj országa. 

Az ördögfiak machinációi. 8. Hármas út. 
5. Szoba. Ledér-jelenet. 7. Kert. Elvadultan. 

6. Kert. Csongor alva várja Tündét. 

- Mitrovics Gyula: A Csongor és Tünde felújítása. Esztétikai Szemle, 1931. 
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Az ember tragédiája mellé emelte». A darab az új előadásban 
szimbolikus díszletezést és magyar népmesei stilizáltságot 
kapott : «A Németh Antal rendezése határozottan népmesei 
jelleget ad az egésznek, és ez teljesen meg is felel a fantasz
tikus, olykor szimbolikus helyzetek és jelenetek folytonos
ságának». Az, hogy a költő a pogány kán-idők távolába tolja 
a mesótj Mitrovics szerint «ha jól értelmezzük, mégis alig 
jelenthet egyebet, mint történelem- és időfelettiséget». Nemcsak 
i t t tapint rá az igazságra, hanem akkor is, midőn a szereplőkről 
szólva nagy általánosságban kijelenti: «Voltaképen egyik sze^ 
replő sem igazi földi realitás, egyik sem valódi egyéniség, 
hanem vágyaknak, törekvéseknek, szenvedélyeknek képviselője». 

A kimondott tételt csak be kell bizonyítani: erre vállal
kozom a következőkben. 

2 . Égi-földi antagonizmus. 

A dráma szimbolizmusa korántsem átlátszó, úgyhogy 
átfogó szempont hiányában csak tapogatódzni lehetett a roppant 
bizonytalan talajon. Vörösmartynál — maga mondja egyik 
versében — a szépség, «mint a hínár, Veszedelmes mély fölött 
jár». Babits a költő és a rokonlélek biztonságával jár t ezen 
a veszélyes területen s mutatott rá olyan mélységekre, amelyeket 
előtte nem is sejtettünk, mégis jobbnak látta visszalépni a 
szimbólumfejtés bizonytalan teréről, óvakodva attól, hogy 
túlságosan messzire menjen. Ahhoz, hogy valaki a szubjektív 
be le magyarázgatás vádja nélkül tovább mehessen s tájékozódni 
is tudjon ezen a töretlen területen, delejtűként valamilyen 
átfogó egységes szempont kellett a drámában megnyilvánuló 
világnézeti kettősség értelmezésére. Hogy Balga és Ilma a 
realizmus képviselői szemben Csongor és Tünde idealizmusával, 
az szinte közhely lett Gyulai óta; Babits Mihály a legszárnyalóbb 
és a legostobább lélek ellentétévé tinomítja; Császár Elemér 
égbenjáró, eszményies, gyöngéd lelkek és földön járó, durva, 
tenyeres-talpas, érzéki lények ellentétéről beszél ;* Mitrovics 
Gyula viszont az emberi életszínvonal két síkját, mintegy alsó 
és felső zónáját, látja ebben a kettősségben. 

Végső szimbolikus értelemhez ez a kettősség csak akkor jut , 
ha összekapcsoljuk Vörösmarty sajátos emberfogalmával: 
«Ember vagyunk, a föld s az ég fia> Lelkünk a szárny, mely 
ég felé viszen» — mondja Vörösmarty Gondolatok a könyv
tárban c. költeményében, ahoi ez a sajátságos dualizmus bizarr 
módon a könyvek szemléletében is visszatükröződik, mint az 
anyag és a szellem ellentéte. Zolnai Béla, aki az égi-földi 
problematikára Vörösmarty lírájában rámutatott, már e kettős-

1 Császár Elemér: A százéves Csongor és Tünde. Budapesti Szemle, 1931. 
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sóg felől próbált közeledni a Csongor és Tündéhez is, csak kiin
dulópontja elhibázott, amennyiben ő Csongor és Tünde egymás 
iránt érzett szerelmében lát égi-földi kettősséget, pedig e tekin
tetben a dráma idealizmusát és realizmusát szembesítő régi 
felfogás is útbaigazíthatta volna. 

Ezt a hagyományos felfogást kell csak összekapcsolni 
Vörösmarty emberfogalmával az égi-földi kettősség jegyében, 
hogy átfogó szempontot kapjunk a Csongor és Tünde szimbo
likus értelmezésére. Van Vörösmartynak egy levele, mely ennek 
a kettősségnek szubjektív oldalára is fényt ve t ; a költő saját 
életének fény-árnyékszerütn váltakozó hangulatairól. ír benne 
Fábián Grábornak 1827 februárjában (Gyulai szerint ez volt 
Vörösmarty «legküzdelmesebb éve»): «Az én múzsácskám nem 
igen pengeti a lantot, meghúzza magát a kályha megett téli 
bundájában, s a drága időt vagy elkáromkodja3 vagy ásítoz, 
mint nyárban a legyet fogó kutya. Ki fene szeressen egy ily 
kölletlen teremtést ? De mégis szeretnem kell őtet; mert mikor 
a mészáros leüti a marhát, azt mondja mentségül: mért nem 
lett püspökké! — S mit mond a sors, mikor engem Ínségekkel 
pofoz ? Fél füllel hallottam, de tudom, hogy kapát emlegetett, 
talán csak a mellett kellett vala maradnom. Mit gondolsz, Gábor, 
micsoda paraszt ember lett volna bélölem ? Ha a helyett, hogy 
a földön is angyal után jártam, a legközelebbi kék kötényhez 
szegődtem volna; a helyett, hogy a fejemet rövid s hosszú szóta
gokon törtem, a fonóban minden főtörés nélkül mesélgettem 
vagy csáli-hajszot ordítoztam volna, talán most i t t a Duna 
mellett csibéket árulnék, s jó sorra verném részeg fővel szurtos 
feleségemet, még a szentet is leütném lábáról, ha élőmbe pnne. 
De ez magam előtt is igen sanyarú kép: jobb így, mint van; 
csak az esik sajnosán, hogy mikor kedves felhőntúli világomban 
örömest repdesnék, megkordúl a gyomor s i ly nyomós kérdést 
tesz boldogtalan előlátással: mit eszünk esztendőre, Marti? Akkor 
nincs az a tag, ami merőn állna bennem, noha különben 
elég férfiú vagyok. Azonban elég ezen a húron, most más nótát 
kezdjünk. Meglehet, hogy holnap egészen mást írtam volna: de 
tudod, mit mondott Pilátus, én sem változtatok.» 

Ezekben a sorokban már Csefkó Gyula is «a Csongor és 
Tünde-i eszmélődés és önbírálat csípős ízét»1 érezte. Vörösmarty 
valóban úgy alkotta meg később Balga alakját, ahogyan ekkor 
rossz óráiban magát parasztnak elképzelte: «Szomja, éhe mond
hatatlan», s már első nap verni kezdi feleségét; maga az Árki 
név is — Balga igazi neve — a Marti paródiájának látszik 
csupán. Azonkívül Balga sorsa is szorosan összekapcsolódik 
a drámában Csongoréval, aki éppen úgy elérhetetlen égi lény 
után eped, mint azt Vörösmarty magáról írja («a földön is angyal 

1 .Csefkó Gyula: Vörösmarty fantasztikus müvei. 



122 BALLAí MIHÁLY 

után jártam»), s míg Csongorban a «felhőntúli» világban repdeső 
énjét szimbolizálja. Balgában nagy és szomorú humorral az 
ember eszményi törekvéseitől elválaszthatatlan, alantjáró földi 
énjét szólaltatja meg: 

Hát én mindig én legyek 
S untalan csak szomjúhozzam ? 
És e gyomort és e torkot 
Csak bolonddá tartogassam.., ? 

Az emberlét tragikus kettőssége Ölt i t t szimbolikus formát, 
ami Madáchnál is kifejezésre ju t Ádám szavaiban, egészen 
Vörösmarty levelének értelmében : 

— ha képzetem magasb körökbe van, 
Az éhség kényszerít hunyászkodottan 
Leszállni ismét a tiprott anyaghoz. 

A «Zwei Seelen sind in mir» magyar változata ez: csakhogy 
Faust kétlelkűsége szimbolikusan két külön alakba van vetítve 
Csongor és Tündében, mert Vörösmarty így látja az embert: 
«A félig isten, félig allatot» (Előszó). Csongor annak szimbó
luma, arai isteni benne, Balga annak, ami ál lat i : 

Oh én boldog állat 
Minden emberek között! 

kiált fel a «durva szolga», midőn Ledér kacérkodik vele. Cson
gorhoz (a lelki emberhez) nem is érhetnek el testi kísértések, 
legfeljebb csak légies fantáziaképek (a kút leánya): ezért rendezi 
úgy a költő, hogy Ledérrel Csongor helyett Balga (a testi 
ember) találkozzék. Mivel azonban a lélek földi kötöttségében 
mégis az érzékekre van utalva. Csongort úgyszólván mindenütt 
Balgának kell nyomra vezetnie Tünde keresésében, ahogy 
Tündének is Ilma mutatja meg Csongort. 

Balgának ilyenformán nem a spanyol Gracioso, nem is 
Sancho Pansa, hanem Caliban, Prospero durva szolgája a leg
közelebbi rokona a világirodalomban. Erre vall magának Vörös
martynak egy kevésbbé ismert verse, mely Galibán cím alatt 
jelent meg a Pályalombok közt 1830-as dátummal: tehát körül
belül a Csongor és Tündével egy időben keletkezett s a készülő 
nagy mű forgácsának látszik. Innen nyeri jelentőségét is ; 
Vörösmarty ebben az «öt felhúzás»-ból álló furcsa költeményben 
ugyanis Csongor és Balga viszonyát parodizálja: a Költő Caíibán 
nyakába ülve akar feljutni a Heliconra, mint Csongor Balga 
segítségével Tündérhonba (ez utóbbi a tudós szavai szerint 
szintén «Költök világa, szép tündérvilág»). Calibán, akárcsak 
Balga, szintén oda vágyik, ahová a gazdája: 

Költő vagy te is, én velem á Heliconra sovargasz. 
Jól van, menni fogunk, én lovag és te lovam. 
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Útközben a folyton botladozó szolgára az ütlegekkel együtt 
Balgát idéző jelzők zuhognak: «mackó» (Balga: medve), «ostoba, 
tökfejű szörny» ('«Balga» is ijesztően rút), «bűnfia» (Balga: bűn 
fia, bűn cseléde, bűn virág). Le is festi ezt az alakot a gazdája 
bosszúból (haragszik Calibánra, mert ez «határ nélkül» festeti 
vele embereit s magát gazdáját is, — utóbbin valószínűleg 
Vörösmarty szubjektív hősei értendők): 

Festettél, most majd én foglak festeni, ülj meg: 
Érdemet is tettél és a mü kölcsön esik. 

Itt szemed, itt orrod, füleid két barna vitorlák. 
Itt szád, mint barlang tátogat és tüzet ad. 

S gyomrodban forr a rágalmak mérge, ele ím itt 
Szarvad is ördög vagy, Tukai, én szaladok. 

Ez a bosszúból elrajzolt kép is Balgára hasonlít («Itt egy 
ember — tátogat» I I I . felv.), a bűn cselédére, akit Ilma ír le 
ördög gyanánt a negyedik felvonásban: fülei vitorlák, pofáján 
«szinte fénylik a sötétség», csókjapedig megégeti Ilmát, úgyhogy 
ez ijedten menekül tőle. Még az is, amit Balga mosolyáról 
mond ekkor Ilma («Oh, az Istenért, ne tedd azt, Tégy akármit, 
üss agyon, Csak ne kezdj el mosolyogni. Oly vagy akkor, mintha 
társát Koneevő eb megmorogja») visszatükröződik Galibán 
sanyarú sorsában ((.(Koncot adék gazdád s táplálód, és te morogsz 
rám ? Rajta, morogni neked, de nekem ütni szabad»). Még sze
rencse, hogy ezen az állati életszínvonalon a legkeservesebb hely
zeteket megoldja olykor egy hasra esés: ezzel végződik t. i. a furcsa 
költemény. Vájjon nem szimbólikus-e az, hogy Balga is hasra-
esik szorongatott helyzetében, midőn Csongor a varázseszközök 
segítségével elröpül ? Ilma esetében ez a szimbolizmus nem ölt 
ilyen groteszk formát, ellenkezőleg: az Ilmává lett Böske maga 
is tud repülni, ha már egyszer Tünde szolgálatába szegődött. 
Ennek szimbólikusságára Babits már nagyon szépen rámutatott : 
Vörösmarty szemében a nő — még ha romlott is, mint Ledér — 
sohasem süllyedhet olyan mélyre, hogy nőiességét meg ne őrizze. 

Űj szempontunk érteimébén a dráma föszemélyei (Csongor 
és Balga, Tünde és Ilma) az emberi természetben rejlő égi-földi 
kettősség érzékeltetését szolgálják, Csongor és Tünde a tiszta 
lelkiség szimbólumai, — tér és idő felett álló szellemlények; 
eget, csillagot átrepülnek s «A nagy mindenség bennük tükrözik» 
(Tünde a «fény leánya» : «sugárból alkotott test», mert &Az ember 
lelke fényfolyam»), de a durva földön szánandóan gyámoltala
nok: i t t szükségszerűen egészíti ki őket «földi», azaz testi 
alteregójuk. Csongort csak azokban a jelenetekben látjuk Balga 
nélkül, amelyekben álmodik. A költő számára az álom is ébren
lét : a lelki ember (Csongor) ébrenléte; e miatt nem válik el 
a drámában határozottan álom és valóság. Csongor és Tünde 
találkozása az első felvonásban csak vágyálom: a szellemi ember 
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találkozása maga-alkotta szellemlénnyel. Ezért nem szerepel 
Balga (a testi ember alszik!) az első felvonásban, csupán Tünde 
földi megfelelője, az Ilmává lett Böske, mert — mint Babits 
írta — «még a legföldiesebb nőből is tündér lehet». Es ne 
felejtsük el, hogy Ilma a dráma végén is, mint Balga meg
talált életpárja, a másik, az eszményibb világ (Tünde) szolgá
latában marad: «Das Ewig-Weibliche zieht uns hinan» mondta 
Goethe erről. 

BALLAI MIHÁLY. 


